
XIV.  zasedání PRF Keblov 

Keblov dne  4. 11. 2011 
 

 

 

Předsedající: P. Maxmilián R. Rylko O. Praem 

Zapisovatel: Čadilová Ludmila 

 

Přítomni: P. Maxmilián R. Rylko O. Praem,  Dušek Pavel, Čadilová  Ludmila,  Brzoň Jaroslav,  Kadlecová 

Jarmila, Vítová Lenka, Vlková Jana, Lebedová Jana 

 

Omluveni: Martínková Ludmila, Dufek Josef 

 

 

 

PROGRAM: 
 

1.  Pouť do Prahy – chrám sv. Víta sobota 12. 11. 2011 v 10.00 hod. – zrušen autobus pro malý počet 

přihlášených farníků, pouť je samozřejmě možné absolvovat soukromě 

 

2. Zhodnocení kurzu aranžování -  hodnoceno kladně, poměrně velký počet zúčastněných snad 

získalo inspiraci pro budoucí zdobení nejen kostelů a kaple 

 

3. Dušičky – návrh pro příští rok – na lístku na prosby za zemřelé umístnit pořad Pobožností až na 

konec lístku – kvůli odstřižení  

 

4. Říjen – měsíc růžence – malá účast na nedělních odpoledních setkáních, příště se lépe domluvit a 

pozvat více farníků 

 

5. Pořad Bohoslužeb na Vánoce – vytvoření pořadu Bohoslužeb o vánočních svátcích a jeho vytištění 

– aby byl k dispozici farníkům (většina nemá přístup na internet na farní stránky) 

 

6. Návrh kalendáře – jeden návrh vytvořila sl. Magda Vilimovská, bude vytvořen ještě jeden návrh na 

porovnání a k posouzení 

Do kalendáře je třeba sepsat všechny důležité akce a záležitosti, které se týkají farnosti 

- 27. 11. 2011 – první adventní neděle 

- Adventní setkání s dětmi (v sobotu ráno v 7.00 hod.) 

- Dětské mše sv. 

- 11. 12. 2011 Ježov – kostel sv. Lucie – od 14.00 hod. mše svatá, poté koncert, pak setkání farníků 

– vytvořit plakátky a pozvat co nejvíce lidí 

- Duchovní obnova – oslovit p. Bártu 

- 27. 12. 2011 úterý – žehnání vína a vánoční divadlo dětí 

- 30. 12. 2011 pátek – obnova manželských slibů 

- Tříkrálová sbírka – v týdnu od 2. do 8. 1. 2012, vedoucí skupin osloví p. Brzoň Jaroslav – je 

třeba se domluvit na jednotlivých skupinách – Bernartice, Loket, Němčice, Kačerov, 

Borovsko…. 

- Farní ples 10. 2. 2012 v Dolních Kralovicích 

- Postní setkání – zvýraznit kdy začíná půst 

- Postní obnova 

- Květná neděle 1. 4. 2012 

- 21. 4. 2012 – žehnání motorkářům 

- Májové pobožnosti 

- Arcidiecézní pouť na Svatou Horu – 5. 5. 2012 



- Biřmování – 27. 5. 2012 (nebo o týden později), odpoledne smažení vaječiny 

- Boží tělo - průvod 10. 6. 2012 

- 1. Svaté přijímání – 17. 6. 2012 – spojené zároveň s dětskou mší sv. 

- Pouť v Dolních Kralovicích 23. 6. 2012 

- Pouť v Keblově 19. 8. 2012 – odpoledne farní setkání na farní zahradě (tip na muziku a nějakou 

atrakci pro děti) 

- Září – žehnání školákům 2. 9. 2012 v Dolních Kralovicích spojené s dětskou mší sv. 

- Den díkuvzdání – 30. 9. 2012 

- Říjen – měsíc modliteb Růžence 

- Dušičky 2012 

- Zanést do kalendáře první čtvrtky, pátky, soboty, první pátky v měsíci dopoledne – návštěvy 

nemocných 

- Pokud bude mít ještě někdo nějaký návrh zkontaktuje p. faráře nebo některého člena PFR 

 

7. Příští setkání PFR – 8. 12. 2011 

 

 

 

 

 

  


