
Zasedání Pastorační rady farnosti Hovězí 

Dne 5.11.2022 proběhlo šesté zasedání Pastorační rady farnosti Hovězí (dále jen PR). 
Přítomno bylo 12 členů a na toto setkání byla přizvána i Gabriela Kovářová, která měla pro 
nás informace v oblasti Farního plesu a Živého betlému.  

PR se hlavně zabývala těmito třemi body: 

1) Farní ples – PR odsouhlasila konání farního plesu, který se uskuteční 11.2.2023. PR 
byla informována, že sál a hudba je již zajištěna. Dále PR navrhla vyhlásit na den 
13.11.2022 v 15:00 setkání na faře pro zájemce o pomoc s přípravou plesu, neboť 
kvůli náročnosti příprav, by všechny úkoly PR sama nezvládla a také chce dát prostor i 
dalším farníkům se podílet na přípravě farních aktivit. 

2) Adventní aktivity – PR se dále zabývala přípravou adventních aktivit. Hlavním 
tématem byla příprava rorátních mší svatých. Řešilo se kdo obstará stromeček a kdo 
zajistí po mši snídani pro děti. PR odsouhlasilo, že rorátní mše svaté budou bývat 
dvakrát týdně, tedy úterý a sobota, tak jak to bývalo již v minulosti a že se tyto mše 
budou přenášet přes YouTube vysílání. PR doporučila, aby v kostele byla umístěna, 
jak i v minulých letech, pokladnička na Jeden dárek navíc. V tomto bodě se PR ještě 
zabývala návštěvou svatého Mikuláše. 

3) Živý betlém – Ve třetím bodě byla PR informována o pořádání Živého betlému, který 
organizuje Obecní úřad Hovězí. Bylo doporučeno, aby z naší farnosti byla vybrána 
rodina s malým dítětem, která bude představovat Svatou rodinu. PR nabídla 
Obecnímu úřadu Hovězí pomoc s přípravou tohoto Vánočního vystoupení. 

Dále se PR zabývala připomínkami a dotazy z řad členů PR: 

4) Je potřeba více informovat mládež o aktivitách v děkanátě a arcidiecézi konané pro 
mládež a vybízet je k účasti. K vybídnutí a podpoře by mělo hlavně docházet od 
vedoucích schol, ministrantů a mládeže. 

5) Je potřebné řešit přerostlé stromy na místním hřbitově, které již zasahují do prostoru 
kamenného kříže. 

6) Kdo zajistí aktivitu pletení adventních věnců na faře a kdy se tato aktivita bude konat. 
7) Přímé přenosy z kostela – PR odsouhlasila zachování na nedělních ranních mších a o 

slavnostech, záznam však již nebude zachováván a bude hned po odvysílání 
automaticky smazán. 

8) Topení v kostele – PR se dohodla, že teplota v kostele přes zimu bude aspoň 10°C. O 
nedělních mších svatých a slavnostech se bude topit v celém kostele, během týdne, 
kde bude málo lidí, se bude topit jen na jedné straně kostela. Dále bylo doporučeno, 
aby došlo k odvzdušnění topného okruhu a k nastavení kotlů. PR vybízí lidi, aby 
v kostele zbytečně nevětrali a zavírali za sebou dveře. 

 


