
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 4.10.2019 
 

Přítomní.: o.V. Dolák, o. P. Krajčovič,  M. Holubová,  H. Půlkrábková, A. Gruberská, L. Dvořáková, A. 
Ingrová, A. Nádvorník, J. Poštulka,  J. Lněnička, M. Štrych, M. Matoušek, Z. Pešina, P. Ingr,B. Gruberski 
 

1. Úvod, modlitba 
 
2. Otázky otce arcibiskupa 

Jak se snažíme přispět, aby naše farní společenství bylo živou církví, milým domovem a znamením Boží 
přítomnosti pro svět? Jak využíváme příležitosti k tomu aby naše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží 
lásku a tak poznávat Krista?  Jak zapojujeme různé skupiny ve farnosti?  
Pohled otce arcibiskupa je zveřejněn v časopise Oldin 
 

3. Reflexe na prožité 
- radost z jáhenství Pepy ale i bolest z odchodu Viléma 
- poděkování za organizaci prázdninových chaloupek Slůňat a Smajlíků a také Lence a kolektivu za organizování 

schůzek Slůňat 
- Jiřinková slavnost byla organizována ve spolupráci Nadačního fondu kostela sv. Josefa s městem Svitavy. 

Uvidíme, jak to půjde příště. 
- biřmování 
 
4. Pastorační plán: 
- 5.-6.10 sčítání lidu v kostele, opět trhací lístečky  
- 20.10. misijní neděle, misijní most modlitby už v pátek 18.10. Poselství papeže Františka Pokřtění a poslaní 
- 11.-14.11 Národní pouť do Říma (sv. Anežka).  
- 17.11. ekumenická bohoslužba ve farním kostele v 9:30 k výročí 30 let od sametové revoluce 
- 23.11. v Hradci nad Svitavou pouť ke sv. Kateřině a poděkování za opravy 
- dušičky, advent, Vánoce jako v minulých letech, dětská mše sv. na Štědrý den v 15 hodin 
- Tříkrálový průvod bude 5.1.2020 
 

5. Připomínky 
- nedělní adorace v 18 hod. tichá a od 19 hod. Moderovaná. Zatím to funguje a bude pokračovat 
- OLDIN: je vhodné zajistit informovanost farníků, odkaz bude dostupný na stránkách farnosti 
- 11.-12.10. 24 hod. modlitba růžence – možnost se připojit 
- 12.10. duchovní obnova v Březové nad Svitavou v 9:30 (Antiochie) 
- bylo by vhodné obnovit setkávání starších dětí (Smajlíků). Dá-li Bůh, snad se to podaří. 

 
5. Závěr a požehnání 
Další setkání PR bude 7.2.2020 v 19 hod. na faře                         zapsal Pavel Ingr 4.10. 2019 


