
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 6.6.2019 
 

Přítomní.: o.V. Dolák, bohoslovec Josef,  M. Holubová,  V. Kouřilová, H. Půlkrábková, D. Rusová, A. 
Gruberská, L. Dvořáková, A. Ingrová, A. Pavlíček, A. Nádvorník, J. Poštulka,  J. Lněnička,  M. Matoušek, Z. 
Pešina, P. Ingr, 
 

1. Úvod, modlitba 
 

2. Pastorační plán: 
sobota 22. června jáhenské svěcení v Olomouci v 9.30. Mše sv. s novojáhnem s Říkovicích v 17 hod. (také v 14 

hod. zahradní festival  na Světlance) 
sobota 29. června kněžské svěcení v Olomouci v 9.30, v 16 hod. oslavy u sv. Jiljí (díkuvzdání za jáhenské svěcení, 

15 let kněžství, 35 let kněžství, jmeniny a narozeniny) 
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. 
Začátek září: charitní pouť do Králík – bude upřesněno 
neděle 15.9. biřmování ve Svitavách v 9.30 
sobota 5.10. Misijní kongres Kroměříž 
11.-14.11 Národní pouť do Říma (sv. Anežka). Pozvání od biskupů, letáky na cestovní kanceláře jsou v KT 
Jiřinková slavnost (viz minulé zápisy) zatím se nenašel organizátor, farnost tuto akci organizovat nemůže 

z důvodu EET 
 

3. Návrhy z hlasovacích lístků: 
- ticho v kostele: bylo by vhodné ukončit hlasité modlitby cca 5 min. přede mší svatou a ponechat 

prostor k tiché modlitbě. Jinak je příležitost k tiché modlitbě a rozjímání každý pátek odpoledne při 
adoraci. 

- umístění jáhna Pepy je v kompetenci biskupa, je možno se modlit 
- přesun nebo zrušení Missa mundi: je požadavkem II. Vatikánského koncilu i papežů zachovat 

schopnost společné (univerzální) modlitby Církve. U nás je jen ordinarium a někdy preface + Pater 
noster a jen 1x měsíčně. Je vhodné to považovat za příležitost/privilegium. Je samozřejmě možno 
navštívit jinou mši sv. 

- požadavek večerní adorace: jako pokus (průzkum zájmu) bude adorace a modlitba každou neděli večer 
až do biřmování (s úmyslem za biřmovance). V případě zájmu ev. pokračování. 

 
4. Připomínky 
L. Dvořáková: o prázdninách nebudou nedělní katecheze pro děti 

 
 

5. Závěr a požehnání 
Další setkání PR bude 27.9.2019 v 19 hod. na faře                         zapsal Pavel Ingr 6.6. 2019 


