
Pastorační rada č. 10 

10. ledna 2022 
 
Účast: o. Vladimír, o. Jan, Hašová, Kloudová, Hochman, Krajtl, Svoboda, Šváb, Trávník 
Omluveni: Šišák, Valihrach, Svobodová 
 

Co se událo 

● Mikulášská besídka pro děti po nedělních mších, připraveno 120 balíčků, nezbyl 
žádný (cca 110 dětí účast) 

● Vánoční bohoslužby proběhly normálně 
● Výstava betlémů v kostele 
● Tříkrálová sbírka – 33 skupinek, bývalo jich až 50 

 

Co se děje 

● máme osm synodních skupinek, některé už činnost zahájily 
● našla se ztracená přepisovaná část evangelia, chybí nám 10 kapitol 
● farní kronika už kromě fary byla u dvou rodin 
● kostel v Bukovanech přechází ze spolku na obec, farnost zůstává v nájmu, bude 

třeba spravit střechu, mohutně zatéká 
● modlitební svícen v kostele – od června do konce roku se v něm protočilo cca 68 000 

Kč, výdělek pro farnost cca 43 000 Kč 
● farní kalendář je v tisku, k dispozici bude v neděli 

 

Co se bude dít 

● farní ples nebude, plesy ruší i všichni ostatní (účast pouze pro 100 lidí v 
respirátorech) 

● nejspíš nebude ani dětský karneval před začátkem doby postní (uvidíme podle 
aktuální situace) 

● představení prvokomunikantů proběhne 6. února při deváté mši sv. 
● velikonoční obřady snad už v normálním režimu 
● poslední červnovou neděli proběhne Farní den na farním dvoře 

 

300 let od posvěcení farního kostela 

● výročí si budeme připomínat od října do října 2023 
● otevření krypty a výstava historických fotografií spojených s životem farnosti – 

fotografie předjednány s muzeem, nutno vybrat a pořídit popisky (Igor Šišák a Ondřej 
Krajtl) 



● výňatky z farních kronik – návrh na zveřejňování zajímavostí z historických 
pramenů ve farních listech, je nutná spolupráce s někým znalým kurentu; Zdeňa 
Hochman se zeptá Kuby, jestli nemá pořízené nějaké použitelné výpisky z dob práce 
na své diplomce 

● varhanní koncert – návrh Marka Cvrkal, domluvil by koncertujícího 
● duchovní obnova – stanovit pravidelné dny během celého roku a zvát bývalé kněze 

zde působící a rodáky ke mši sv. a setkání; doplnit tematicky zaměřenými kázáními a 
dalšími speciálními hosty 

● obnova liturgického prostoru:  
○ první návrhy se objevily již před lety v souvislosti s vratkým svícnem na 

paškál 
○ stávající podoba presbytáře je nekompaktní a rušivá, každý kousek odjinud, 

viz sedes, které vypadá jako židle z konferenční komunistické místnosti 
○ na návrh ing. arch. Jiřího Seluckého byl osloven specialista na liturgické 

prostory akademický sochař Daniel Ignác Trubač, žák Otmara Olivy 
(http://www.trubacdaniel.cz/), který vytvořil celkovou koncepci úprav a návrhy 
jednotlivých liturgických prvků 

○ v rámci těchto úprav by byla instalována i vzácná gotická soška Panny Marie 
na sloup vlevo od křtitelnice 

○ samotná realizace by probíhala postupně v jednotlivých etapách, podle 
finančních možností farnosti a ochoty věřících podílet se na obnově interiéru 
kostela 

○ návrh úprav je komplikovaný, protože musí získat několik schválení (Národní 
památkový ústav a liturgická komise Arcibiskupství olomouckého) 

○ stav schválení: NPÚ vyslovil názor, že takto upravený prostor by kostel 
pozvedl; liturgická komise se vyjádřila, že návrh je “velmi krásný”; protože se 
ještě ladí podrobnosti (rozměry atd.), nepadlo zatím žádné závazné 
rozhodnutí 

○ celý návrh včetně plánu obnovy a ceny jednotlivých součástí představíme 
farnosti formou speciální brožury s obrázky a popisem na začátku oslav 
výročí (připraví o. Vladimír a Ondřej Krajtl) 

○ stávající oltář po opravě jedné nohy, která je z nekvalitního degradujícího 
plechu, by se využil nejspíš v gymnazijní kapli 

● oprava prostoru před kostelem (schodiště, zábradlí, nástěnky) – na návrh Pavla 
Trávníka zkusí p. děkan poněkolikáté oslovit město, zda by mohlo přispět na opravu 
rozpadajícího se schodiště 

● možné i další návrhy k výročí – ozvěte se 
 
Příští pastorační rada se bude konat v pondělí 7. března 2022 v 19:30 hod. na faře. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Odstavec do Farních listů:  
V pondělí 10. ledna 2022 se sešla pastorační rada poprvé v novém roce. Z projednávaných 
témat vybíráme: 1. Kaple v Bukovanech přejde z vlastnictví občanského sdružení 
Bukovanská kaple do majetku obce, farnost zůstává v nájmu. Je nutná oprava zatékající 
střechy. 2. Farní ples ani letos vzhledem k hygienickým opatřením nebude. Farní den se 
uskuteční poslední červnovou neděli. 3. Od letošního října až do října roku 2023 si budeme 
speciálním programem připomínat výročí 300 let od posvěcení farního kostela. Součástí 
oslav je také návrh na úpravu liturgického prostoru, který vytvořil akademický sochař Daniel 
Trubač. S návrhem včetně rozpočtu a jednotlivých etap bude seznámena farnost zvláštním 
letákem. Celý zápis z jednání pastorační rady najdete jako obvykle na vývěsce pod kůrem.  


