
Zapsala: Veronika Pospíšilová  Schválil: P. Vladimír Mrázek 

Pastorační rada č. 11 

14. března 2022 
 
Účast: o. Vladimír, o. Jan, p. Hašová, p. Kloudová, Z. Hochman, R. Šváb, p. Trávník, V. 
Pospíšilová, I. Šišák, V. Valihrach 
Omluveni: O. Krajtl, J. Svoboda 

Co se událo 

- představení dětí k 1. svatému přijímání – představeno 17, aktuálně jich půjde 15 (13 
dětí z Kyjova, 2 ze Sobůlek) 

- ekumenická bohoslužba 24. ledna – z důvodu nezájmu nekatolických duchovních se 
nekonala 

- od 14. března přibyla bohoslužba pro některé klienty S-centra (bývalý domov pro 
seniory v Hodoníně zničený tornádem) 

- putovní přepis evangelií – momentálně jsou v Sobůlkách a Bukovanech, poté se 
nechají již svázat u knihaře 

- synodní skupinky – do Popeleční středy měly být ukončeny, některé již odeslaly své 
výstupy z těchto skupinek (viz příloha) – diecézní zakončení na začátku května 

Co se bude dít 

- Postní doba – křížové cesty probíhají v Kyjově v pátky a neděle 
- 24 hodin pro Pána  - v pátek 25. 3. 2022, možnost zpovědi od 15:00 do 21:00 hodin, 

adorace 
- Velikonoce – letos snad po 2 letech konečně opět jako dřív, Zelený čtvrtek 19:30 

hodin, Velký pátek – 15:00 hod., poté křížová cesta městem, ve 20:00 v Bukovanech, 
Bílá sobota – vigilie ve 20:00 hod., Neděle zmrtvýchvstání – jako obvykle, v 10:30 
v Bukovanech, Velikonoční pondělí – dopoledne 2 mše, v 10:30 v Sobůlkách 
2. velikonoční neděle – pásmo k Božímu milosrdenství – připravily si Zpěvulenky 
z Čeložnic 

- 24. dubna – skautská mše svatá (Svátek sv. Jiří) 
- adorační den farnosti 5. června (neděle) 
- Den pro rodinu – sobota 7. května 2022 ve 14:30 hodin na faře  
- Farní den – neděle 26. června 2022 
- Biřmování – letos v říjnu, tentokrát v Kostelci 
- 15. Května – Den pro rodinu na náměstí v Kyjově (pořadatel Město Kyjov ve 

spolupráci s CPR Kyjov) 
 Různé 

- Zájem ze strany manželů Gajdových o vedení nedělních katechezí pro děti, zatím 
necháme otevřené – je v plánu rekonstrukce oratoře, kde by tyto katecheze probíhaly 
(cca od září), možnost získání dotací z kraje 

- Kropenky se svěcenou vodou vracet zpět nebudeme, z hygienického hlediska zatím 
zůstane svěcená voda v bezdotykovém dávkovači 

 
Příští pastorační rada se bude konat v pondělí 16. května 2022 v 19:30 hod. na faře. 


