
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 13.1.2023 
 

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

Kouřilová, A. Ingrová,  J. Lněnička, Z. Pešina, M. Matoušek,  P. Ingr,  
 

 

1. Úvod, modlitba 

 

2. reflexe, co jsme prožili (poděkování za návštěvy Mikuláše v domácnostech i v kostele, za uspořádání 

Tříkrálového průvodu a sbírky, odpolední mše sv. na Štědrý den, tříkrálovou návštěvu dětí ze 

školky v kostele) 

 

3. plánované akce: 
12.2. dětský karneval (organizují Smajlíci a vedoucí Slůňat) 
22.2. popeleční středa 
17.-.18.2 kurz výroby biblických postaviček 
18.-19.3. duchovní obnova, povede P. Petr Karas, bude vhodné zajistit propagaci 
19.- 25. 3.   svatojosefský týden 
8.4.  velikonoční agapé 
16.4.   pomazání nemocných 
30.4. mše v 16.30 u sv. Jiljí   -  stavění máje 
1. 5.  pouť v Rychnově u Panny Marie dopoledne v 11.00;   májové každou neděli +1.5. v 18.00 
4.5. posvícení ve farním kostele ve Svitavách 
6.5. sobota pouť ke sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce. 
8.5.  posvícení u sv. Jiljí;      9.5.  posvícení  v Kamenné Horce 
2.6.  noc kostelů, přihlásíme se, uvažovat o tom, co nabídnout (Rakos s Popelkou Nazaretskou) 
8.6. čtvrtek Boží Tělo 
4.6.  1. sv. Přijímání (bude ještě upřesněno) 
17.6. 30 let Charity, festival Vzadu v sadu, tentokrát v zahradách sv. Vincence 
5.7. Velehrad 
22.7. pouť v Kamenné Horce  a den vděčnosti ve Svitavách 
1.-6.8. světové dny mládeže v Lisabonu 
6.8. pouť u sv. Josefa za povolání ke cti P. Engelmara Unzeitiga 
chaloupky: Smajlíci 13.-19.8., Slůňata 20.-26.8      
26.8. pouť rodin na sv. Hostýně 
1.9. vlastní pouť sv. Jiljí ,  2.9.  Jiřinková slavnost (organizace A. Nádvorník)  3.9. poutní neděle 
16.9. pouť děkanátu za posvěcení rodin a povolání Jaroměřice  
28.9. pouť Stará Boleslav 
 

4. Různé:  

- nově byla zřízena pastorační místnost, je využívána. 

- byly zveřejněny výstupy synody v naší farnosti 

- je možnost vrátit vodu do kropenek v kostelích (+ zachovat i dávkovače) 

- Charita výhledově plánuje zajištění vlastních prostor, prozatím si bude pronajímat místo ke skladování 

pomůcek, nebude nutné využívat další prostory na faře. 

- návrh na zvonění dětí při proměňování během dětských mší, může se to zkusit, bude nutné vysvětlit 

význam zvonění a organizovat děti + zajistit zvonky 

 

5. 30.5. končí mandát současné pastorační a ekonomické rady, proběhnou nové volby. Volební komise: 

D. Rusová, Z. Pešina, P. Ingr. Opět bude možnost vyjádření k životu ve farnosti. Volby proběhnou 

21.5.2023, hlasovací lístky se budou rozdávat od 14.5. 

 

6. Závěr a požehnání 

 

 

Další setkání PR po volbách bude 9.6.2023 v 19 hod. na faře                         zapsal Pavel Ingr 13.1. 2023 


