
XIV.zasedání PRF Keblov 

dne 2. 9. 2011 
 

Předsedající: P. Maxmilián R. Rylko O Praem, 

Zapisovatel: Čadilová L. 

Přítomni: P. Maxmilián R. Rylko O., Praem, Dušek Pavel, Kadlecová Jarmila, 

Martínková Ludmila, Vlková Jana, Čadilová Ludmila, Vítová Lenka, Dufek 

Josef, Lebedová Jana 

Omluven: Brzoň Jaroslav 

Host: Vilimovská Magda 

 

1. Modlitba  

 

2. Výuka náboženství 

- v úterý  /1. a 3. třída/ a ve středu /zbytek ročníků/ 

- p. farář upozorní rodiče dětí, že by bylo dobré zúčastňovat se 

společných aktivit s dětmi – dětské mše sv. , adventní setkání, je 

nutné se domluvit, aby se různé aktivity dětí nekryly  

 

3. Želivská pouť – 11. 9. 2011 

 

4. Dětská mše sv.  – třetí neděli v září p. farář nebude přítomen, dětská mše 

se odkládá na čtvrtou neděli – 25. 9. 2011 

 

5. Kurz aranžování květin – 24. 9. 2011 dopoledne v hospodě 

v Bernarticích,  p. farář zajistí nějaké kytky a aranžovací hmotu, květiny 

ze zahrádek a nádoby na aranžování vítány 

Večer v Dolních Kralovicích v kině divadlo ze Želiva 

 

6. Říjen -  měsíc růžence, společná modlitba růžence-do jednotlivých 

termínů jsou  možné přednést soukromé i všeobecné prosby , společné 

modlitby růžence se budou konat v neděli odpoledne 

 

7. Den díkuvzdání – spojení s dětskou mší 25. 9. 2011 v Dolních 

Kralovicích 

- dítě  by neslo dar a dospělý přednesl prosbu 

 

8. Farní kalendář – zhotovení jednostranného farního kalendáře si vzala na 

starost sl. Vilimovská Magda. Kalendář by začínal 1. adventní nedělí a 

byly by v něm zaneseny akce, které se týkají farnosti – adventní obnova, 

setkání, dětská setkání, žehnání vína, obnova manželských slibů, 

Tříkrálová sbírka, farní ples 10. 2. 2012, začátek půstu, postní setkání, 



postní duchovní obnova, biřmování, vaječina, 1. sv. přijímání, Boží tělo, 

farní poutě, tábory, žehnání motorkářům, dětské mše 3. neděli v měsíci, 

adventní koncert v Ježově…… Pokud by někdo měl ještě nějaký návrh, 

obrátí se na p. faráře 

 

9. Svátek sv. Václava – mše sv. ve Snětě  v 9.30 hod. v Keblově bude čas 

mše sv. ještě upřesněn 

 

10. Pravidelná setkání s ministranty – vždy poslední sobotu v měsíci ráno 

po mši sv. 

- příští setkání by se mohlo částečně využít na úklid kostelní věže 

 

11. Biřmování – příprava bude probíhat vždy v sobotu po mši sv 

 

12. Varhany do Bernartic – jedná se o možnosti odkoupení varhan ze Zruče 

nad Sázavou, přestěhování a renovace by vyšla na 300-400 000 Kč, ještě 

se uvažuje i o jiných možnostech  

 

13.  Zvony do kostela v Dolních Kralovicích – zatím se ozvala jedna 

zvonařská firma, obecní úřad zatím čeká na její přesnou nabídku 

 

14.  Diskuse – byla znovu otevřena otázka dálniční kaple v Bernarticích, bylo 

by asi dobré tento projekt více prezentovat a osvětlit veřejnosti, aby se 

vyvrátily některé obavy a pochybnosti 

 

15. Příští setkání : 21. 10. 2011 po mši sv. 

 
 

       


