
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 22. 5. 2020 
 

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

1. Úvod, modlitba 
 

2. Uvedení Aničky Gruberské  do služby akolyty a předání dekretu 
 

3. Reflexe na prožité +  koronavirová opatření 
-  trvá možnost mimořádného pověření pro podávání Eucharistie pro domácí bohoslužby 
- způsob sv. přijímání je v naší arcidiecezi možný obojí (do úst nebo na  ruku), organizace podávání bude před sv. 

přijímáním připomínána. Budou se dodržovat rozestupy i při přistupování ke sv. přijímání 
- dezinfekce je u vchodu,  je třeba dodržovat vzdálenost při usazování v kostele  (samozřejmě kromě blízkých osob) 
 

4. Pastorační plán: 
30.5. vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého farní kostel ve Svitavách v 19.30 
31.5. ne    Slavnost Seslání Ducha Svatého  pouť v Jaroměřicích na Kalvárii; (sobota v 16.00 křížová cesta; 17.00 mše; 

neděle  mše 8.30 a 10.30; 14.00 požehnání) 
31.5.  pouť na Dolním Hradci   v 11.00 
7.6. ne   pouť v Javorníku 
11.6. čt   Slavnost Božího Těla   
12. 6. pá  Noc kostelů  
16. 6. út v 9:00   Pouť za vlastní posvěcení kněží – Svatý Hostýn 
20.6. sobota  pouť na Holubí studánce s jáhnem Pepou v 11.00 
27. 6. so v 9:30  Kněžské svěcení – katedrála (jáhen Pepa) 
1.7. stř. 15 hod. Primice Pepy v Říkovicích 
5.7. ne  Národní pouť – sv. Cyril a Metoděj – Velehrad 
11. 7. so  Jáhenské svěcení – katedrála (bohoslovec Filip Hochman) 
18.7.  so    DEN VDĚČNOSTI  s novoknězem Pepou ve 14.00 u sv. Jiljí ve Svitavách   (vděčnost za život, narozeniny a 

jmeniny kněží, výročí svěcení, za farníky atd.) 
19.7.  ne  pouť  Kamenná Horka  11.00        22.7. st   vlastní den poutě v Kamenné Horce 
26.7.  pouť v Městečku Trnávce  u sv. Jakuba   
2.8.   POUŤ  DO  RUDY  V  RÝMAŘOVĚ  (ICDr. P. František Zehnal) možnost autobusem nebo auty;  ti kteří máte místo 

v autě na pouť a zájemci, kteří byste jeli se přihlaste  u faráře;  
Chaloupky Smajlíků se budou v létě 2020 konat v Rychnově na Moravě a to ve dnech od 26. července do 1. srpna  
Chaloupky  Slůňata Pokud to dovolí situace  proběhne v plánovaném termínu 9. - 15.8.. 
15.8.   Praha     žehnání Mariánského sloupu (?) dle aktuální situace 
29. 8. so arcidiecézní pouť rodin – Svatý Hostýn 
5.9. so    poutní sobota u sv. Jiljí    
6.9. ne slavení poutě ke sv. Jiljí (7.30 a 9.30) 
13. – 20. 9. ne – ne Eucharistický kongres - Budapešť 
28. 9. po v 10:00  Pouť ke sv. Václavovi – katedrála Olomouc; Stará Bosleslav 
setkání farních rad – děkanátů Zábřeh, Šumperk, Šternberk a Svitavy v Zábřehu na Moravě koncem října (datum se ještě  

upřesní) 
 

5. Připomínky 
O prázdninách přivítáme bohoslovce Pavla Fialu, který v naší farnosti bude konat pracovně pastorační roční 

praxi. 
Charita: postupně se obnovuje činnost, pečovatelská služba funguje, plánovaný festival Vzadu v sadu je 

přesunut na příští rok, postní almužna zatím není uzavřena. 
Noc kostelů, 12.6., omezení budou respektována, otevřeme 3 kostely, program je na internetu, hledá se 

někdo do Bílého kostela na hlídání věže.   
Přednáška Marka Orko Váchy je přesunuta na 18. října 
Fotbal  - domluví se na termínu 
Možnost zajištění bezkontaktních dávkovačů na desinfekci a pokud je to možné i na svěcenou vodu (otázka 

na Arcibiskupství?) 
Nové číslo OLDINu pro členy P.R. 
 

6. Závěr a požehnání 
 
Další setkání PR bude 18.9.2020 v 19 hod. na faře                         zapsal Pavel Ingr 22.5. 2020 


