
Zápis z konání pastorační rady konické farnosti konané dne 11. března 2019

Přítomni: P. Milan Ryšánek, Rostislav Koutný, Anna Burgetová, Petr Zapletal, Miroslav 
Novotný, Jana Jelínková, Jan Vogl, Jaroslav Procházka st., Jitka Bílá, Karel 
Podhorný, Josef Všetička, Marek Navrátil, Hana Sedláková, Jaromír Dedek

Nepřítomni: Jaroslav Procházka ml., Eva Procházková, Zdeněk Jedlička

Hosté: -

Úvod – Modlitba

Program:

• Volba zástupce z Pastorační rady do Ekonomické rady. Navržen a zvolen byl Karel 
Podhorný.

• Organizace Noci kostelů 2019

◦ termín:24. 5. 2019

◦ hlavní organizátor: Svatava Grulichová

◦ plánovaný program:

▪ prezentace a informace (tabule a stojany, projekce): prezentace farnosti, prezentace 
Charity, prezentace k Misijnímu roku 2019 a misiím obecně

▪ prohlídka kostela, včetně věže

▪ prohlídka krypty pod kostelem: základní el. osvětlení – zajistí J. Vogl, zbytek 
osvětlení pomocí svíček, úprava výklenku s ostatky (osvětlení, zrcadlo, mříž) – 
zajistí J. Procházka st.

• O. Milan: Bylo by záhodno provést opravy:

◦ kaple Panny Marie (na Mýtě – u kruhového objezdu): oprava omítek

◦ oprava kněžských hrobů: zhodnocení stavu a posouzení rozsahu oprav – sobota 16. 
března, 9:00

• O. Milan se zamýšlel – vzhledem k účasti – nad potřebným počtem nedělních mší (zda by 
nestačila jen jedna). Téma zatím zůstalo otevřené.

• Radní vznesli námitku, zda je potřebné, aby část účastníků ranní mše byla v zimní kapli, 
když v hlavní lodi kostela je dost místa. Bylo zvažováno omezení provozu v zimní kapli. 
Téma zatím zůstalo otevřené.

• Bylo zvažováno, jakou část kostelních lavic vytápět o mších ve všední dny. R. Koutný uvedl
že se standardně v tuto dobu vytápí jen blok lavic na epištolní (pravé) straně. Bylo navrženo,
zda by tato informace neměla být uvedena – např. ve farním zpravodaji.

Termín příští PR – 29. dubna 2019

Závěr – Modlitba

Zapsal: Miroslav Novotný, schválil: P. Milan Ryšánek 
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