
Zapsala: Veronika Pospíšilová  Schválil: P. Vladimír Mrázek 

Pastorační rada č. 12 

16. května 2022 
 
Účast: o. Vladimír, o. Jan, p. Hašová, p. Kloudová, V. Pospíšilová, I. Šišák, V. Valihrach, O. 
Krajtl, J. Svoboda, P. Trávník 
Omluveni: Z. Hochman 
 
V Centru pro rodinu skončil Radek Šváb. Tím zanikl i jeho mandát v pastorační radě. 
Náhradník na pozici vedoucího CPR se zatím hledá. 
 
Platy kněží 

- V semináři je momentálně pro naši diecézi 11 bohoslovců ve všech ročnících; letos 
se přihlásili 4 

- Průměrná mzda kněze v naší diecézi je cca 23 tisíc Kč měsíčně, 8,5 milionu na platy 
kněží měsíčně, na sbírce se vybralo k 9.5.2022 6,5 milionu Kč, v naší farnosti cca 
111 tisíc Kč 

- Aktuálně 280 kněží v naší diecézi 
 
Jmenování olomouckého biskupa novým biskupem pražským  

- arcibiskup Jan Graubner jmenován novým pražským biskupem 
- cca za rok bude znám nový arcibiskup 
- do 11. července bude zvolen dočasný zástupce, tzv. apoštolský administrátor 

Co se událo 

Velikonoce letos opět po 2 letech proběhly jako dřív 
 
Pásmo Zpěvulenek z Čeložnic k Božímu milosrdenství – mělo úspěch, na kanále YouTube 
přes 500 shlédnutí 

Co se bude dít 

Adorační den farnosti 5. června (neděle) 
- vzhledem k tomu, že se jedná o neděli, tak bude začínat až od 11:30 hodin 
- vyzvat jednotlivá společenství k adoraci 

 
První svaté přijímání 

- 12. června 2022, letos 15 dětí 
 

Boží tělo 
- 19. června, po mši v 9:00 hodin průvod do gymnaziální kaple, mše sv. v 10:30 hodin 

nebude 
- baldachýn – zajistit nosiče baldachýnu, muzikanty zkusí zajistit p. děkan 
 

Farní den – neděle 26. června 2022 
- začátek od 14:00 hod., zahájení 14:30 hod. 
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- TOI TOI – 1x (J. Svoboda) 
- pití – vinotéka + skleničky na víno (100 ks) a pivo (50 ks) – logo synody  

(J.Svoboda), točená limonáda, pivo (2 a 2 velké bečky, pípa, kelímky) – P. Svoboda 
- občerstvení – sladké, slané pečivo od farníků – obsluha (Kyjov – zajistí P. 

Valihrachová, V. Valihrach) 
- technické zázemí – stany, lavky, skákací hrad (I. Šišák) 
- podium – MKS Kyjov – zjistí O. Krajtl, popř. MASka – formulář na webu 
- program a vyžití pro děti (V. Pospíšilová) 
 

Zvaní na farní den v neděli 12. června: 
v 7:30 hod. – I. Šišák 
v 9:00 hod. – V.Pospíšilová 
v 10:30 hod. – O. Krajtl 
večerní – Z. Hochman 
Sobůlky – J. Svoboda  

Program: 
- kouzelník + písničkář (zajistí Ondra Krajtl) 
- taneční vystoupení dětí (V. Pospíšilová) 
- vyzvat farníky k zapojení se do programu 

 
Zakončení školního roku  

- středa 29. 6. 2022 
- táborák pro děti – oheň zajistí skauti, špekáčky a chleba, limo (o. děkan, V. 

Pospíšilová) 
 
Cyril a Metoděj 

- 5. července 2022 - pouť na Velehrad, v Kyjově mše pouze ráno v 7:30 hod., zajistit 
autobus pro farnost 

 
Pouť Nanebevzetí P. Marie – v neděli 14. srpna v 10:30 hod, průvody jako obvykle 
 
21. srpna 2022 – pouť v Žarošicích 
 
 
Příští pastorační rada se bude konat v pondělí 12. září 2022 v 19:30 hod. na faře. 
 
 
 


