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Zápis z pastorační rady č. 5 

ze dne 1. 6. 2020 
 

Přítomni: P. V. Mrázek, P. M. Adamík, P. T. Zurek Z. Hochman, L. Hašová, L. Kloudová, R. 

Šváb, V. Pospíšilová, I. Šišák, J. Svoboda, O. Krajtl, V. Valihrach, P. Trávník,  

Co proběhlo: 

V době  nouzového stavu byla připravena pro farníky soutěž, do které se  zapojilo 23 rodin. 

Během nouzového stavu byly vysílány mše svaté online přes kanál youtube. O tento způsob 

přenosu bohoslužeb byl zájem i po zrušení vládních nařízení a opatření, proto jsou a budou 

nadále vysílány online bohoslužby vždy v neděli v 9:00 hod. a v jeden den v týdnu (dle 

sledovanosti) 

Co nás čeká:  

24.06. – po mši sv.  v 18:00 h., farní zahrada, se bude konat táborák na ukončení školního roku 

12.07. na mši sv. v 9:00 h. – se bude blahopřát Filipovi Hochmanovi k jáhenskému svěcení a 

předání dárku (2x alba) 

26.07. -  sv. Anna – mše sv. v Bukovanech v 15:00 h. 

26.07. – žehnání aut a jiných dopravních prostředků 

16.08. – Pouť Nanebevzetí Panny Marie s procesím , mše sv. v 10:30 h. 

30.08. – Farní den 

Říjen – Misijní měsíc – zamyslet se nad vhodnými hosty, které pozvat 

-          paní Ingrová připraví fotky do kalendáře na r. 2021 

Info k církevní škole: 

04.05. - Biskupství Olomouc zamítlo otevření církevní školy. Ondřej Krajtl jménem Pastorační 

rady Kyjov požádá o odklad a vymazání z rejstříku škol (do 14 dnů). 

Bylo požádáno o dotace na opravu přízemí budovy bývalé ZŠ z programu „Rozvoj venkova“ 

ve výši 800.000,-Kč. 

03.06. – se bude konat setkání ohledně dalšího využití budovy. Možnosti využití dalších 

volných prostor, a tak pokrýt alespoň roční náklady budovy, které činí ročně  500.000Kč. 

V současné době je pronajato horní patro budovy, což pokryje polovinu nákladů na rok. 

 Různé: 

Paní L. Hašová upozornila na zaprášené sochy a pavučiny v kostele. Návrh: před poutí se bude 

konat generální úklid 
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Další setkání pastorační rady 07.09. v 19:30h. 

 


