
Zapsala: Veronika Pospíšilová  Schválil: P. Vladimír Mrázek 

Pastorační rada č. 13 

12. září 2022 
 

Účast: o. Vladimír, o. Jan, p. Hašová, p. Kloudová, V. Pospíšilová, I. Šišák, V. Valihrach, O. 

Krajtl, J. Svoboda, P. Trávník, Z. Hochman, J. Svoboda 

Hosté: p. Strašilová (Fatimský apoštolát) 

Omluveni: J. Svoboda 

 

 

Co se událo 

Boží tělo 

Farní den 

Pouť Nanebevzetí P. Marie 

Co se bude dít 

Hodiny náboženství 

- od pondělí 19. září 2022 

Náboženství pro dospělé 

- od středy 21. září 2022 

Svátek sv. Václava – 28. září, mše ráno a večer 

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání – v sobotu 8. října 2022 na Velehradě, 

aktuálně v semináři 14 bohoslovců 

Hody v Bukovanech – 23. října 2022 

Hody v Kyjově a Sobůlkách – 13. listopadu 2022 

Dušičky – pobožnosti v neděli 30. října 2022 (14:00 – Kyjov, Bukovany, 15:00 – Boršov, 

Sobůlky) 

Slavnost Ježíše Krista Krále – v neděli 20. listopadu 

 

Setkávání farních společenství  

Ministranti a scholička se již začali scházet 

Skauti začnou od příštího týdne 

Spolčátko – od října 

 

Zapisování úmyslů na mše svaté – možnost stáhnout si mobilní aplikaci k zapisování 

intencí (spíše pro mladší ročníky, kteří jsou přes den v zaměstnání, a nemají možnost se 

dostat na faru zapsat úmysl) 

Vysílání nedělního katechismu – od neděle 16. října 2022 

 

Výročí posvěcení kostela – říjen 2023 (300 let), sobota 21. října 2023. Návrh: každý třetí 

pátek v měsíci pozvat nějakého kněze, který v Kyjově působil, aby zde sloužil mši, poté 

beseda na faře. Popřemýšlet, jak dále a jinak ozvláštnit oslavy výročí posvěcení (výstavy, 

vydání speciálního vzpomínkového časopisu 

Fotky do farního kalendáře – možno posílat otci děkanovi 



Zapsala: Veronika Pospíšilová  Schválil: P. Vladimír Mrázek 

 

Farní ples – 4. února 2023, v řešení je kapela, která zatím není domluvená 

 

Příští pastorační rada se bude konat v pondělí 21. listopadu 2022 v 19:30 hod. na faře. 

 

 

Odstavec do Farních listů:  

V pondělí 12. září 2022 se po prázdninové pauze opět sešla pastorační rada. Události a akce, 

které nás čekají: 1. Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání – v sobotu 8. října na Velehradě. 

2. Hodová mše v Bukovanech – 23. října, hodová mše v Kyjově a Sobůlkách – 13. listopadu. 

3. Dušičkové pobožnosti budou tentokrát v neděli 30. října. 4. Setkávání farních společenství 

– většina už se začala scházet od září (ministranti, scholička, skauti), spolčátko začne od října. 

5. Zapisování úmyslů na mše svaté – možnost stáhnout si mobilní aplikaci k zapisování 

intencí. 6. Výročí posvěcení farního kostela – říjen 2023. Výzva pro farníky k zapojení se do 

příprav oslav výročí. 7. Farní kalendář 2023 – možnost zasílat fotografie do farního kalendáře 

na farní email. 8. Farní ples – bude se konat 4. února 2023. 


