
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 13.10.2017 
 
Přítomní.: o.V. Dolák,  o. P. Krajčovič, o. J. Slíva, M. Holubová, H. Půlkrábková, D. Rusová, J. 
Hrdličková, S. Nádvorníková, J. Mandlová, M. Lněničková, A. Nádvorník, M. Štrych, J. Lněnička,  J. 
Poštulka,  M. Matoušek, P. Ingr, M. Rus, Z. Pešina,, 

 
1. Úvod, modlitba 
 
2. Úkoly pro setkání farní rady od otce arcibiskupa:  každý přítomný zpracoval písemné odpovědi, 
shrnutí bude prezentováno na setkání farních rad svitavského děkanátu 26.10. v 16 hod. v Moravské 
Třebové 

– Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? 
– Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? 
– Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je 

oslovila Boží přítomnost mezi námi? 
– Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? 
– Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství. Jak s nimi 

můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit? 
– Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty? 
– Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center? 
 

3. Další připomínky:  
Nemocniční kaplanka: hledá se záskok po dobu MD, existuje nabídka, ale hledá se pro ni podnájem. 

Případní zájemci se můžou hlásit na faře. 
M. Lněničková: plánuje se duchoví obnova pro mládež 17.-19.11 v Dřevohosticích, viz plakát 
A. Nádvorník: Arcibiskupství olomoucké souhlasí s převodem pozemku hřbitova na město, připravuje se 

darovací smlouva (proces je dlouhodobý) 
S. Nádvorníková: MC Krůček by rád využilo venkovní prostor zahrady (pozemek za hřbitovní zdí) ke 

svým aktivitám. PR hlasováním vyjádřila souhlas s pronájmem za údržbu a zároveň požaduje 
zachovat možnost využití pozemku i pro farní aktivity v rámci podmínek, které budou dojednány. 

Tříkrálový průvod letos 7.1.,  
Ohlášky na konci bohoslužeb: někdy to může být pro rodiče malých dětí zdlouhavé. Probíraly se 

možnosti (číst jen mimořádné události, vynechat intence, vynechat památky, ohlášky až po 
požehnání…) o. Václav se pokusí zredukovat množství informací, ale ohlášky jsou obrazem života 
společenství. 

Ekumenická bohoslužba 18.10. viz plakát 
Misijní neděle 22.10., v sobotu předtím misijní pouť na Muzlově a večer v 21 hod. misijní most 

modlitby v kostele sv. Josefa. 
Možnost postní duchovní obnovy, budeme hledat exercitátora (oslovíme P. Stanislava Tomšíčka) 
Manželský večer 1.12., manželé Vykydalovi, pořádá MC, čas bude upřesněn 
Primice. Dá-li Bůh 7.7.2018 (svěcení 30.6.) Je  možnost duchoví přípravy (9 prvních pátků). 
 
 

Závěr a požehnání 
 
Další setkání PR 2.2.2018 v 19 hod. na faře 

zapsal Pavel Ingr 13.10.2017 


