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Zápis z pastorační rady č. 6 

ze dne 7. 9. 2020 
 

Přítomni: P. V. Mrázek, P. M. Rumíšek, Z. Hochman, P. Hašová, L. Kloudová, R. Šváb, 

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

Nepřítomni: P. M. Adamík 

Změny: Novým členem pastorační rady místo p. Tomasze Źurka je kaplan p. Martin Rumíšek.  

Oldřiška Pelikánová na svou funkci rezignovala z osobních důvodů. 

Co proběhlo: 

1 sv. Přijímaní 

- přistoupilo 10 dětí  

Jáhenské svěcení 

- vysoká účast z kyjovské farnosti, jáhen Filip momentálně bude působit na AG v Kroměříži 

Pouť ke cti Nanebevzetí P. Marie 

- letos bohužel menší účast vzhledem k epidemiologické situaci 

Rozloučení s prázdninami 

- cca 30 – 40 dětí, celková účast cca 100 lidí 

K zamyšlení 

Kvůli probíhající koronavirové epidemii probíhá dle lucemburského biskupa proces 

odkřesťanštění o 10 let dříve, snižuje se počet věřících. Strach z možného nakažení? Není to 

problém jen ČR ale Evropy jako celku. My všichni jsme misionáři (misie nejsou nutné jen 

v Africe, ale momentálně budou nutné i v Evropě). Co jsme schopni a můžeme udělat pro 

záchranu farnosti? Snižuje se počet církevních sňatků, křtů. Zvyšuje se počet návštěv 

nemocných (cca 90 lidí za týden).  

Co nás čeká: 

Farní kalendář na rok 2021 

- už se připravuje, shromažďují se fotky od společenství  poslat p. děkanovi 

První sv. přijímání 

- ve středu proběhlo první setkání s rodiči, zatím to vypadá na cca 23 dětí 

27. září je mše sv. za Charitu 

28. září na svátek sv. Václava mše sv. v 7:30 a večer v 18:30 

Proběhlo setkání zástupců společenství 

- 1. října ve čtvrtek bude mše sv. sloužena za společenství naší farnosti a poté bude společná 

adorace. Od dalšího měsíce by si mohlo vzít vždycky jedno společenství adoraci na starosti, 

aby nebyla jen tichá adorace.  
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17. října - připomenutí posvěcení farního kostela v Kyjově a kaple v Bukovanech 

25. října - udělení svátosti biřmování (18 biřmovanců), další příprava začne za rok v září 2021 

Svátek Všech Svatých - 1. listopadu - dušičkové pobožnosti (jako obvykle) 

V pondělí 2. listopadu – za zemřelé v 18:30 hod. 

Neděle 8. listopadu - měly by být hody v Kyjově, ale pravděpodobně nebudou ani v Kyjově 

ani v Sobůlkách (dle epidemiologické situace) 

13. listopadu - setkání všech pastoračních rad z děkanátu v Uherském Hradišti 

19. listopadu – v 9:00 hod mše sv. za zemřelé kněze z děkanátu 

25. listopadu - červená středa (připomínka pronásledování křesťanů) 

 

Různé: 
Aktivita pro rodiny s dětmi 

- farní rodinná kronika - každou středeční mši by mohla být vylosována rodina, která dostane 

na týden farní kroniku, ve které představí svou rodinu formou koláže (fotky, kresby, stručný 

popisek každého člena). O. Krajtl má možnost zajistit kvalitní vázanou kroniku přímo na 

míru 

Úklid a utření soch a vysoko položených míst v kostele - naplánovat brigádu před Vánoci, 

ve 2. polovině adventu – domluvit mladší muže z farnosti 

 

Další setkání pastorační rady proběhne 30. listopadu v 19:30 hodin 

 


