
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 21.9.2018 
 
Přítomní.: o.V. Dolák, o. P. Krajčovič, bohoslovec Josef,  M. Holubová, H. Půlkrábková, D. Rusová, 
S. Nádvorníková, A. Gruberská, M. Lněničková, A. Nádvorník, A. Pavlíček, J. Lněnička,  J. Poštulka,  
M. Matoušek, P. Ingr, M. Rus, Z. Pešina,, 
 

 
1. Úvod, modlitba, představení bohoslovce Josefa Hováda, který je u nás na roční pastorační praxi. 
 
 
2. Reflexe – co jsme prožili 
- p. Poštulka děkuje všem, kteří se zapojili do přípravy a zajištění primice, zejména Zdeňkovi Pešinovi 
- poděkování organizátorům prázdninových akcí 
- p. Nádvorník: Jiřinková slavnost. Oznamuje, že nadále již nebude vést organizaci této akce. Její další 

osud závisí na postoji KDU-ČSL a farnosti, bude projednáno příště. 
- petice na podporu manželství, poděkování za účast 
- petice ohledně Istambulské smlouvy. Účas byla malá, jedná se o závažný problém. 
 
 
3. Pastorační plán: 
- 8.10. v 17 hod. benefiční koncert pro Charitu ve Fabrice 
- 11.-12.10. bude v Olomouci 24 hodin růžence. V naší farnosti se připojíme podobnou akcí v neděli 7.10., kdy 

bychom se ve farním kostele mohli modlit růženec za naše město. Bude výzva v ohláškách. 
- 28.10. výročí 100let republiky, bude ekumenická bohoslužba ve farním kostele v 9:30. 
- dušičky, jako obvykle 
- Mikuláš bude 2.12. po dětské mši sv. 
- tříkrálový průvod 6.1. 
- odpolední nedělní mše sv. ve farním kostele i v době zimního času zkusíme ponechat v 16:30  
 
 
4. Další připomínky:  
 - J. Poštulka: ve farnosti se modlí 2 skupiny Živého růžence, nyní 2 členové odešli, hledá zájemce, kteří 

by se chtěli do této modlitby zapojit. 
- J. Poštulka: konstatuje, že v kostele sv. Josefa chybí ministranti. Nelze nikoho nutit, prioritou je farní 

kostel.  
- o. Václav a p. Nádvorník: reflexe na využívání farní stodoly. Nadále bude přednost dávána využití pro 

farnost.  
 
 
Závěr a požehnání 

 
Další setkání PR 11.1.2019 v 19 hod. na faře                                zapsal Pavel Ingr 21.9.2018 
 
 
 


