Zápis z 29. schůze Pastorační rady


Přítomni: 	PR  P. Partyka, P. Jirásek, Bartošová, Kabrhelová, Macháňová, Havel, Ježek, Jireček, J.Kaplan, Krasucki, Melichar, Páca, jáhen Smola,
Nepřítomni: Čada, Donaj, Řehák
Další:	Jansa, Kopáček, Šimon st., Štěpán, Štěpánová.
	

1. Recitace Pašijí podle sv. Jana a koncert v postní době - ČKA Litomyšl – zodp. p. Skovajsa.
2. Oprava 2 vitráží kostela sv. Jana Křtitele: P. Kopáček a p. Štěpán osloví firmy
	a  domluví podmínky na základě rozhodnutí Památkového ústavu.
3. Oprava kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově – informace a výběrové řízení.
4. Oprava kostela sv. Vavřince a kaple na Kramolně – informace.
5. Duchovní obnova farnosti v postní době. Stanovený termín 26.-28.3.2003 – zodp. p.Bohadlo.
6. Změna bohoslužeb ve středu a v sobotu na původní časy bude po Velikonocích. 
    Návrh na sobotní ranní mši sv. o prázdninách (místo večerní) byl zamítnut.
7. Vedení křížových cest v postním období:
	středa v 15.30 hod. -	p. jáhen Václav Smola
	pátek v 17.30 hod. – 27.2. - 	p. Páca
				 5.3. - 	p. Kaplan
				12.3 -		p. Malichar
				19.3.- 	p. Havel
				26.3.-		pí. Bartošová
				  2.4.-		pí. Kabrhelová
	neděle v 17.30 hod. – akolyta, který má službu podle pořadníku.
8. Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi v Náchodě:
	pátek       2.4.  8.00-10.00 a 16.00-18.00
	sobota     3.4.  9.00-10.00  - pro nemocné a nemohoucí
	úterý       6.4.  9.00-10.30 a 16.00-18.00
	středa      7.4. 9.00-10.30 a 16.00-18.00
		Česká Čermná – čtvrtek 1.4. od 16.00
		Studnice – čtvrtek 1.4. po mši sv. v 18.00
9. Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v kostele sv. Vavřince při mši sv. v pátek 2.4. v 18.00 hod.,  v sobotu 3.4. v 10.00 hod.
		Studnice - čtvrtek 1.4. při mši sv. v 18.00
		Česká Čermná – čtvrtek 1.4. při mši sv. v 17.00
10. Pořad bohoslužeb velikonočního tridua:
								Zelený čtvrtek – 	18.00 hod.,
								Velký pátek – 		16.00 hod.,
								Bílá sobota – 		19.00 hod.,


11. Informace p. Jansy o průběhu inventarizace - finále.
12. Poutě podpořené farnosti v roce 2004:
	Medžugorje v 5.-11.5.2004 – autobus přijede do Náchoda,

Wambierzyce, Klodzko 26.6. – na kolech - povede p. kaplan Jirásek,
Male Svatoňovice 14.8. – autobus pojede z Náchoda,
Hradec Králové, katedrála 20.11. – autobus pojede z Náchoda.
13. Nové číslo Setkání – do 22.3.2004 připraví: náplň – p. Smola, P. Jirásek, 		  tisk – p. Melichar. 
14. Informace do kroniky a fotodokumentaci kvůli doplnění betléma předá			 P. Boguslaw p. Havlovi do 5.3. do 19.00 hod.
15. Další PRF 29.4.2004 v 19.30.
	




předseda PR			sekretář
P. Boguslaw Partyka		Václav Smola


V Náchodě 26.2. 2004

