Zápis z pastorační rady č. 18 ze dne 10. 9. 2018

Zápis z pastorační rady ze dne 10. 9. 2018
Přítomni: P. Trávník, J. Selucký, O. Pelikánová, O. Krajtl, R. Šváb, V. Valihrach, M. Adamík, T.
Źurek, V. Pospíšilová, J. Svoboda, V. Mrázek, V. Výleta
Nepřítomni: J. Polášková, Z. Hochman
Host: P. Strašilová

Co proběhlo:
Adorační den farnosti
- letos menší účast a zájem než loni, příště oslovit více skupin a společenství, aby se zapojili
Farní den
- zapojit i ostatní farnosti (Bukovany, Sobůlky a Kyjov) do přípravy občerstvení a každý rok se střídat
Zájezd farnosti do Polska
- organizoval o. Tomasz, navštíveny města Wadowice, Krakow
- velký zájem i ohlas
Minipouť do Říma
- o. Vladimír a další stěhovali našeho bohoslovce Filipa do Říma, kde bude rok studovat
Farní prázdninové čtvrtky pro děti
- zajišťovalo Centrum pro rodinu (R. Šváb) na principu příměstského tábora
- osvědčilo se, byl velký zájem a rodiče i děti byli spokojení, zároveň se do přípravy zapojili i mladí
z farnosti
- z hlediska organizace a časové náročnosti by pro organizátory bylo propříště lepší udělat příměstský
tábor na celý týden

Co se chystá:
Poděkování za úrodu
- v Kyjově v neděli 23. 9. 2018, v Bukovanech 16. 9. 2018
Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání
- pouť děkanátu Kyjov a Veselí nad Moravou na Velehradě v sobotu 29. 9. 2018 (od 15:00 růženec, od
16:00 adorace, od 17:00 mše sv. s o. arcibiskupem)
- v 11:00 hod. odjezd ministrantů (o. Tomasz)
- od 15:30 před bazilikou program pro menší děti (zajišťuje CPR)
Posvěcení nových zvonů v Sobůlkách
- v neděli 30. 9. 2018
Drakiáda
- 20. října 2018 od 14:00 hod.

Zapsala: Veronika Pospíšilová

Schválil: P. Vladimír Mrázek

Zápis z pastorační rady č. 18 ze dne 10. 9. 2018
Hodové mše svaté
- Bukovany 21. října v 10:30 hod.
- Sobůlky a Kyjov 11. listopadu v 10:30 hod.
Biřmování
- svátost biřmování bude udělována v neděli 28. října 2018 na mši sv. v 10:30 hod.
- cca 19 biřmovanců
„Dušičky“
- pobožnosti na hřbitovech budou v neděli 4. listopadu v obvyklých časech
Církevní Silvestr
- v sobotu 1. 12. 2018
Mikulášská besídka
- bude se konat v neděli 9. prosince 2018 od 16:00 hod. ve farním kostele
Farní ples
- v sobotu 26. ledna 2019 v sále MKS Kyjov, hudba zajištěna

Různé:
Fatimský apoštolát
- p. Strašilová pozvala členy pastorační rady do fatimského apoštolátu a na pouť do Koclířova, která
se uskuteční 6. října 2018
Farní kalendář 2019
- opět se připravuje kalendář farnosti na příští rok, v návrhu je jej nabízet vzadu v kostele za
dobrovolný příspěvek
Farní Betlém
- návrh umístit farní Betlém v kostele během Vánoc na jiné místo, kde bude lépe dostupný zejména
těm nejmenším → přesunout ho k bočnímu oltáři sv. Josefa – vyřešit podstavce a desky pod něj (R.
Šváb + V. Pospíšilová)
Říjen 2019 = misijní měsíc
- zamyslet se, jak v tento měsíc přiblížit naši víru i jiným lidem
Církevní škola
- budova je v převodu do vlastnictví
„Rošt“ před vstupem do farního kostela
- propadá se, p. Výleta a p. Trávník seženou zedníka, který by mohl opravit
- O. Pelikánová zjisti na stavebním úřadě, komu patří

Další setkání pastorační rady proběhne v pondělí 26. 11. 2018 od 19:30 hod. na faře.

Zapsala: Veronika Pospíšilová

Schválil: P. Vladimír Mrázek

