
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 2.2.2018 
 
Přítomní.: o.V. Dolák,  Ondra Poštulka, bohoslovec Filip, M. Holubová, H. Půlkrábková, D. Rusová, 
S. Nádvorníková, A. Nádvorník, A. Pavlíček, J. Lněnička,  J. Poštulka,  M. Poštulka, V. Poštulka, M. 
Matoušek, P. Ingr, M. Rus, Z. Pešina,, 

 
1. Úvod, modlitba, představení bohoslovce Filipa 
 
2. Reflexe – co jsme prožili 
- poděkování za hudební doprovod a zpěvy o Vánocích 
- Tříkrálový průvod, bylo hezké zapojení návštěvníků do děje 
 
3. Varhanní služba při nedělních bohoslužbách. V. Poštulka bude postupně omezovat hraní v 
červeném kostele a je volná 3. neděle v měsíci (dosud hrál pan Václav Dobeš). Je možnost zaplatit 
profesionální službu špičkového varhaníka (nabídka pana Mgr. Bočka) anebo zabezpečit hudební 
doprovod a zpěv vlastními silami dobrovolníky na amatérské úrovni. Bylo rozhodnuto požádat 
dobrovolníky z řad členů farnosti. 
 
4. List otce arcibiskupa farním radám: reakce na něj a diskuse nad úkoly pro PR: 

1. Snažte se přispět k tomu, aby Vaše farní společenství byla živou církví, milým domovem i znamením Boží přítomnosti 
pro okolní svět. Využívejte všechny příležitosti k tomu, aby Vaše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku a tak 
poznávat Krista. 

2. Tam, kde máte ve farnosti různé skupiny (jako Orel, Katolický skaut, Eucharistická hodina, Modlitby matek či otců, třetí 
řády či hnutí, katolickou školu či společenství mládeže), zapojte je například tím, že o adoračním dnu farnosti či bdění u 
Božího hrobu si každá z těchto skupin vezme na starost jednu hodinu. Podobně v postní době se mohou střídat ve vedení 
Křížové cesty. A proč by se tak nemohli zapojit i hasiči? 

3. Z dopisů biřmovanců vím, že mnoha mladým lidem pomohlo udržet a rozvíjet víru zapojení do společenství ministrantů 
a schol. V tomto roce dostanete nová pozvání a nové pomůcky k práci s ministranty a scholami (například kurz pro 
vedoucí). Prosím, podpořte tato společenství. Je velkou pomocí, když se někdo z tatínků, kdo má zkušenosti ministranta, 
ujme vedení chlapců ve farnosti. Podobně schole, která nemá zrovna vhodnou vedoucí z řad mládeže, může pomoci 
maminka, která kdysi ve schole zpívala. Někde mají skupin víc, například vedle scholy mládeže je schola rodičů s malými 
dětmi. To má i skvělý výchovný vliv a malé děti to v kostele baví. Nějaké materiály pro práci s ministranty a nazpívané 
žalmy pro neděle najdete na webových stránkách arcidiecéze už nyní. Je hezké, když mají scholy široký repertoár, od 
klasiky po kytarové písně, od jednohlasů po sbory případně i s orchestrem, ale jejich základním posláním je zpívat mši 
svatou, tedy ordinária a responzoriální žalmy. To by měl být základ. 

 
5. od Velikonoc bude kvůli rekonstrukci uzavřena kaple sv. Vincence. (Je majetkem města). Její 
využití po rekonstrukci (za cca 2 roky) je předmětem jednání. Bohoslužby v DNR budou dle zájmu ze 
Seniorcentra, DNR a veřejnosti; prostor kaple může mít i širší využití jako duchovní i kulturní centrum. 

 
6. Pastorační plán: 
- 4.2.dětský karneval na téma Malý princ 
- 16.2.-18.2. postní duchovní obnova P. Stanislav Tomšíček, téma: otec Pio a postní doba 
- 19.- 25. 3. svatojosefský týden 
- 24. 3. setkání mládeže před Květnou nedělí v děkanátu v Šumperku již od pátku 
- 31. 3. velikonoční agapé  - ano, bude 
- 8. 4. pomazání nemocných 
- 30. 4. mše v 16.30 u sv. Jiljí - stavění máje 
- 1.5. pouť v Rychnově u Panny Marie dopoledne v 11.00; májové (1. 5.) 
- 4.5. posvícení ve farním kostele ve Svitavách 
- 5. 5. sobota pouť ke sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce. 
- 8.5. posvícení u sv. Jiljí; 9.5. posvícení v Kamenné Horce 
- 25.5. noc kostelů, koordinuje Martin Matoušek 
- 31.5. čtvrtek Boží Tělo,  
- 3.6. 1. sv. Přijímání + fotbal odpoledne 
- 30.6. kněžské svěcení v Olomouci 
- 7.7. PRIMIČNÍ DÍKŮVZDÁNÍ 
- 6.8. pouť u sv. Josefa za povolání ke cti P. Engelmara Unzeitiga, 25.8. pouť rodin na sv. Hostýně 
- 1.9. vlastní pouť sv. Jiljí a „Jiřinková slavnost, 2.9. pouť ve Svitavách 



 
7. Další připomínky:  Od února 2018 je v nemocnici jako zástup nová nemocniční kaplanka paní Marta 

Maráková. Jarka Hrdličková je na mateřské dovolené. 
 
8. Primiční program 
- Ondra: děkuje za modlitby a podporu s prosbou o další 
- hlavní koordinátor primice bude Zdeněk Pešina, Vojta Poštulka bude mít na starosti hudbu a Marek 

Poštulka liturgii. 
- primiční mše svatá začne v 11 hodin v kostele Panny Marie, bude průvod od sv. Jiljí. Po mši pohoštění 

na faře a individuální požehnání v kostele sv. Jiljí. Konec programu v 22 hod. 
- schůzka všech zájemců o pomoc s organizací primice je plánována na 16.3. 
 

Závěr a požehnání 
 
Další setkání PR 21.9.2018 v 19 hod. na faře                                zapsal Pavel Ingr 2.2.2018 


