
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 5.4.2019 
 

Přítomní.: o.V. Dolák, o. P. Krajčovič, bohoslovec Josef,  M. Holubová, B. Homolová,  H. Půlkrábková, D. 
Rusová, S. Nádvorníková, A. Gruberská, M. Lněničková, A. Pavlíček, J. Poštulka,  M. Štrych, J. Lněnička,  M. 
Matoušek, Z. Pešina, P. Ingr, M. Rus, 
 

1. Úvod, modlitba 
 

2. V dubnu 2019 končí mandát pastorační rady. Volby proběhnou od 28.4. (rozdání lístků) do 12.5. 
5 kandidátů do PR a 3 do ekonomické rady, bude možnost vyjádření. Volit mohou farníci od 12 let. 
Volební komise: Daniela Rusová, Josef Poštulka, Pavel Ingr 
 

3. Reflexe – co jsme prožili - farní karneval, duchovní obnova 
 

3. Pastorační plán: 
Dá-li Pán, tak v sobotu 22. června 2019 bude  bohoslovec Pepa vysvěcen na jáhna. Vstup do jáhenské služby 

bychom společně oslavili při prvním svatém přijímání dne 30. června v 9.30. 
Výročí posvěcení chrámu Svitavy: 4.5. farní kostel; 8.5. sv, Jiljí; 9.5. Kamenná Horka; 8.9. sv. Josef 
úterý 30. dubna stavění máje na farním dvoře a opékání buřtů; mše u sv. Jiljí v 17.00 
středa 1. května děkanátní pouť v Rychnově v 11.00 v lese kaple Panny Marie u studánky; 
            farní kostel Sy 18.00 samostatná májová pobožnost; zveme ministranty a družičky 
Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci, odjezd vlak 7.35. Info u Pepy. 
sobota 4. května pouť ke svatému Janu Sarkandrovi katedrála Olomouc 
sobota 18. května pouť do Olomouce za rodiny a povolání 
pátek 24. května Noc kostelů 
neděle 26. května pouť Dolní Hradec v 11.00 hod. 
neděle 2. června kácení máje -farní odpoledne- fotbal svobodní versus ženatí 
sobota 22. června Jáhenské svěcení v Olomouci v 9.30 
sobota 29. června kněžské svěcení v Olomouci v 9.30 
neděle 30. června 1. svaté přijímání v 9.30 farní kostel Svitavy 
pátek 5. července tradiční pouť na Velehradě 
neděle 21. července pouť v Kamenné Horce, mše v 11 hod. 
neděle 21. července pouť u sv. Anny v Lánech – 15.00 hod, pátek 26. července  pouť u sv. Anny Lány v 15.00 hod 
27.7.-3.8. Táborová chaloupka Smajlíci - Rychnov na Moravě 
neděle 28. července závěrečná pouť u sv. Anny v 15.00 hod. 
úterý 6. srpna mše v kostele sv. Josefa ve Svitavách ke cti P. Engelmara 
neděle 11. srpna adorační den farnosti Svitavy 
11.8.-17.8. Táborová chaloupka SLŮŇATA - Rychnov na Moravě 
čtvrtek 15. srpna Hradec nad Svitavou pouť ke cti blahoslaveného Engelmara za novokněze. 
čtvrtek 22.srpna mše v kapli Panny Marie královny na Dolním Hradci v 19.00 
sobota 31.8. vigilie poutě sv. Jiljí v 16.00 hod, 
sobota 31.8. Arcidiecézní pouť rodin Hostýn 
neděle 1.9. pouť sv. Jiljí; mše v 7.30 a v 9.30 hod. 
neděle 15.9. biřmování ve Svitavách v 9.30 
sobota 5.10. Misijní kongres Kroměříž 
11.-14.11 Národní pouť do Říma (sv. Anežka) 
Jiřinková slavnost (viz minulé zápisy) zatím se nenašel organizátor 
 

4. Další připomínky:  
- p. Homolová: novou ředitelkou Charity bude paní Mgr. Vendula Kouřilová, zároveň je vyhlášeno výběrové 

řízení na vedoucí Světlanky 
- Z. Pešina, připomenutí, že dary pro farnost je možno odečíst ze základu daně 
- družičky na májové pobožnosti mají na stránkách farnosti možnost si vybrat básničku a lze se přihlásit na 

konkrétní termín 
- Noc kostelů, program na plakátech a na webu 
- J. Lněnička: otázka, zdali by nebylo možno oslovit lidi se zájmem o službu lektora, ev. uspořádat lektorský kurz. 
 

5. Závěr a požehnání 
Další setkání PR bude po volbách v novém složení                         zapsal Pavel Ingr 5.4.2019 


