
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 9.9.2022 
 

Přítomní.: o.V. Dolák,  o. P. Krajčovič, M. Holubová,  L. Dvořáková, D.Rusová,  A. Gruberská, H. 

Půlkrábková, S.Nádvorníková, I. Štrychová, A. Pavlíček, J.Poštulka, M. Štrych, Z. Pešina, M. Matoušek,  P. 

Ingr, M. Rus, V. Půlkrábek, A. Nádvorník 
 

 

1. Úvod, modlitba 

 

2. reflexe, co jsme prožili (Noc kostelů, první sv. přijímání, den vděčnosti, chaloupky, pouť) 

 

3. modlitby chval: P. Smolková plánuje ekumenická setkání  

 

4. Vánoce a hudební doprovod bohoslužeb: P.Boček prosí o organizaci zpěváků. H. Půlkrábková sděluje, 

že letos se PS Dalibor nezapojí, na plánovanou Pavlicovu mši bude nejspíše málo zpěváků, ale 

pokusí se zjistit zájem zpěváků. 

 

5. Pastorační místnost: ve farnosti je potřeba místnost pro setkávání a společenství, v plánu je upravit 

místnost technického administrátora k těmto účelům (a místnost TA přesunout nahoru na 

kaplanku). Charita požaduje místnost ke skladování pomůcek (postelí), možnost dočasného 

zapůjčení tzv. Cukrárny. 

 

6. Synodální výstupy: M. Holubová dodá, co může být zveřejněno (viz minulý zápis). Synodální proces 

bude pokračovat, synodální tým bude dodávat materiály pro farnosti. 

 

7. Stodola a její využití: PR proklamuje, že prioritou je pastorační využití tohoto prostoru + využití pro 

akce města a soukromé akce farníků, kdy akci zajišťuje někdo z farnosti (platí nastavená pravidla, 

konec hlasité hudby v 22 hod atd). S pronajímáním stodoly k soukromým akcím na komerčním 

základě PR nesouhlasí. Otázka Jiřinkové slavnosti: je to pěkná akce s přesahem mimo farnost, 

umožňuje setkávání, propojení lidí. Otázka organizace. A. Nádvorník se pokusí dát dohromady tým  

lidí, kteří by to zajistili. 

 

8. Pastorační kalendář: 

* pouť na Kalvárii, 28. 9. svatováclavská pouť do katedrály v Olomouci  nebo do Staré Boleslavi 

* Pouť za posvěcení rodin a povolání děkanátu Svitavy do Olomouce 15.10.2022 

* 18.-19.11. Arcidiecézní setkání mládeže 

 

9. Ostatní: 

- Z. Pešina: první říjnovou neděli by bylo možno zopakovat poděkování za úrodu (2.10.) 

- Tříkrálový průvod 8.1. 

- A. Gruberská se ptala na využití příležitostí k adoraci v neděli večer: několik lidí se účastní 

 

10. Závěr a požehnání 

 

 

Další setkání PR bude 13.1.2023 v 19 hod. na faře                         zapsal Pavel Ingr 9.9. 2022 


