
Pastorační rada farnosti Raná dne 8. 9. 2019 

Přítomní: P. Ondřej Matula, J. Adámek, J. Novotný, J. Kyncl, P. Sodomka, A. Doležalová, V. Pavliš,  
Omluven: E. Brožková, L. Adámková 
Hosté: I. Novotná, J. Duchečková, M. Kynclová 

1. Modlitba. 

2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím: 

• Komunitní centrum – kolaudace, placení, otevření, požehnání biskupem, vybavení nábytkem, 
proběhlé akce – vše proběhlo v pořádku 

• NOC kostelů 24.5. 2019 Pořadatelská služba zajištěna vč. dárečků. Program: 18.00Mše, koncert 
na opravených varhanách, Přednáška o opravě varhan- Pešava.   
Výstava liturgických knih (a předmětů). Konec 22.00. 

• Farní den – 9. 6. - na zakončení stavby a otevření Komunitního centra, pozvat: RENOS, Charita, 
IROP, Kraj, starosty, obyvatele, kněze… Výzdoba, pozvánky, občerstvení na tácek (J.Adámek), 
program – koncert Rubeš – 14.00 v kostele, zajistit rozvoz Rubeše – dodávka (P. Matula, V. 
Pavliš), o centru a P. Mimrovi – vše proběhlo v pořádku 

• Biskup přijel na pouť 28.7. – program: mše + žehnání centra, oběd s kněžími 

• Farní pouť v květnu – Malé Svatoňovice – 18. 5. , přihlášeno přes 70 lidí, viz ohlášky  
– až na jídlo v pořádku 

• 1.sv. přijímání – 6 dětí, 2.6. 

• Boží Tělo v neděli 23.6. -  průvod - oltáře v obci – pouze 1 oltář - místo Oldřetic Pokřikov  

• Farní tábor zde v KC, vedoucí Filip Doležal, příprava od ledna každý měsíc – cca 30 dětí  
3. Nové body k jednání: 

• Komunitní centrum – informace moderátorů Ing. Jana Duchečková a Bc. Iveta Novotná: 
4-5- 10 – vikariátní setkání mládeže 
10. 10. – vikariátní setkání kněží 
24. 11. – cestopisná přednáška o Indonésii. – V. Jehlička 

• Svatováclavský ples 28. 9. : skupina- Akcent, předtančení – mládež a country  
- Hudba MIX  (J. Kyncl) 
- Předtančení – Jakub Poslušný (?) 
- Plakáty 10x A3, 30x A4 
- Uzený, guláš s knedlíkem, chleba, cibule 
- Ohlásit zájemci o službu hlásit se u J. Kyncla 
- Příprava sálu -  v sobotu od 9.00 – mše sv. bude od 8:00 
-   

• Zájmové vzdělávání dospělých – viz program Komunitního centra 

• Duchovní obnovy -ženy - Rokole, muži  -  Neratov či Želiv 

• Nové volby do Pastorační rady – seznámení s diecézními pravidly PR. Jmenování tříčlenné 
Volební komise. Organizace sbírání návrhů členů, návrh termínu voleb. 
Jmenováni členové volební komisi: A. Doležalová, V. Pavliš, P. Sodomka 
Návrhy kandidátů: od 8. -29.9. , volby 27.10 

• Kurzy Alfa – uskuteční se až po uzdravení P. Linharta.  

4. Kalendář akcí: 

•  4.10. Večer mladých vikariátu v KC 

• 10.10. v 9:30 vikariátní setkání kněží na Raně 

• 20. 10. – 14.00 – posvícení Oldřetice, 8.00 - Kladno  

• 26.10. Modlitby matek v Pardubicích 



• 17.11. v 17:11 zvonění 

• 25.11. Zpovídání 16:00 – 18:00 na faře 

• Zpívání u jesliček – 26. 12. ? 
5. Další podněty:  

L.Vaňáč: 1. Pokusit se začít modlit raní chvály- z breviáře alespoň v neděli ráno před mší 2. cca 2x za rok na  

při mši či mimo ni, a to např. tzv. prosbami či díkůvzdáním za úrodu… požehnáním přinesených výpěstků,   

průvod do polí, okolo sv. Marka. 3. avizované volby do past. rady, budou vícekolové? 

Ad1, Ranní chvál y se modlíme o Velikonocích, o nedělích růženec, doporučujeme se přidat.  
Ad 2, Proběhla modlitba za déšť za účasti 70 lidí, budeme opakovat., na Velký pátek byla již 
několikrát křížová cesta venku naposledy v Kameničkách 
Ad 3, informace o volbách viz výše, celý text Stanov pastoračních rad je na stránkách biskupství a 
bude v těchto dnech vyvěšen na nástěnce. 

 
Zapsal: Petr Sodomka 


