
Duchovní správa kostela 

Nanebevzetí Panny Marie 
 

Zápis ze zasedání pastorační rady konané 13.10.2022 

Přítomni: 

P. Pavel Boukal, P. Prokop Brož, Václav Gregor, P. Adrián Kostilník, Štěpán Krtička, Josef 

Melichar, Alois Neruda, Helena Nerudová, P. Tomáš Petráček, Petr Sejkora, Kateřina 
Voglová, Václav Uhlíř, Jan Zajíc.   

Program: 

1. Zahájení – modlitba, uvedení programu 

2. Úvodní slovo 

3. Činnost v prostředí kostela Panny Marie (oblasti činnosti) 

4. Harmonogram 

5. Různé 

1. Zahájení 

P. Prokop přivítal všechny přítomné a zahájil setkání pastorační rady modlitbou. Poté 

představil program. Také se krátce představili všichni přítomní. 

2. Úvodní slovo 

P. Prokop krátce uvedl představu pastoračního působení při kostele Panny Marie. 

V zásadě je zde celá řada aktivit, která dává prostor k prolínání různých skupin. 

Vzájemná úcta a pozornost mají nejen umožňovat rozmanitost činností, ale též otvírat 

možnosti hlubšího růstu a zrání ve víře a lásce. 

3. Činnost v prostředí kostela Panny Marie 

Na základě připravené osnovy jsme si prošli základní oblasti činnosti v našem 
společenství a zjistili, co je a co není obsazené (přiložený dokument).  

4. Harmonogram 

Duchovní správa má nyní k dispozici svůj internetový kalendář na účtu 

mariananebevzata@gmail.com. Mezitím probíhají širší úvahy o využití webu 

v návaznosti na další agendu duchovní správy. O tom bude pojednávat schůzka s P. 
Pavlem Boukalem a Aloisem Nerudou. 

neděle 23. 10. Misijní neděle v 10:30 bude při mši svaté obětní průvod podle kontitentů 

s komentářem, po mši svaté proběhne Misijní koláč s prodejem prodej misijních 

propriet. 

neděle 20.11. – Ježíše Krista Krále Adorace od 12:00 do 17:00 s možností se zapsat 
k tiché modlitbě. Při večerní mši svaté bude zpívat chrámový sbor.  

neděle 27. 11. – 1. adventní neděle Bude představena „Cesta do Betléma“ (panel v 

zadní části kostela). 

neděle 4. 12. – 2. adventní neděle Po mši svaté budou děti prodávat vánoční misijní 

pohledy. 
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neděle 11. 12. – 3. adventní neděle Odpoledne bude vycházka „Adventní putování“ 

spojená s biblickými citacemi a adventními/vánočními zvyky a tradicemi 

neděle 18. 12. – 4. adventní neděle Po mši svaté bude rozdávání vánočních perníčků 

s přáním a biblickou citací žalmů. 

5. Různé 

1. Rudolf Hušek poslal dva dotazy: 

a.  Otázka bezbariérového vstupu do kostela Panny Marie. Písemně shrnul vývoj snahy 
získat bezbariérový přístup. P. Prokop zjistí stanovisko biskupství královéhradeckého. 

b.  Obrazy Zasnoubení Panny Marie,  Smrt sv. Josefa a Bičování Páně. Na dotaz 

odpověděla Mgr. Tauchmanová z diecézního konzervátorského centra: 

• Obraz Zasnoubení Panny Marie (původně umístěn v kapli sv. Ignáce) je nyní 

zapůjčen do expozice Andělé na návrší v piaristickém kostele v Litomyšli. Tato 

zápůjčka je uzavřena do 31.3.2026. 

• Obraz Smrt sv. Josefa je v současné době umístěn na svém původním místě, tj. v 

kapli sv. Františka Xaverského. 

• Jeden obraz Bičování Krista, o kterém se také zmiňuje pan Hušek, je v soupise 

inventury a má být umístěn v oratoři. 

2. Při mších svatých v 10:30 se používá zpěvník, o který projevila zájem paní Přibylová 

z Čáslavi a ještě další zájemci. Zjistíme požadovaný počet a přikročíme k dotisku tohoto 

zpěvníku. 

3. Existuje občasný informační e-mail, který rozposílám Helena Nerudová a také 

manželé Klabalovi obnovili vydávání Farních informací. Další informace se objevují na 
nástěnce před kostele a v nedělních ohláškách. 

Příští zasedání pastorační rady je plánováno na čtvrtek 24.11.2022 od 18:30 ve farní 

místnosti. 

Prokop Brož, 

rektor kostela 

V Hradci Králové dne 13. října 2022 

 


