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Zápis z pastorační rady č. 9 

ze dne 8. 11. 2021 
 

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

V. Pospíšilová, P. Trávník, J. Svoboda, V. Valihrach, P. Hašová, 

Nepřítomni: I. Šišák (omluven), L. Navrátilová, O. Krajtl 

Co proběhlo: 

Obnovená setkávání – děti, ministranti, senioři, skauti 

Přepis evangelií - stále chybí jeden svazek, zkusit znovu vyhlásit v kostele přímo od ambonu 

Co nás čeká: 

Synoda – setkalo se pár zástupců, zatím je navrženo se po celý měsíc listopad za tuto synodu 

modlit. Posléze se vytvoří pracovní skupinky, které se budou zabývat jednotlivými tématy 

Hody v Kyjově – hodová mše svatá v neděli v 10:30 hodin i s věncem,  v Sobůlkách také 

hodová mše svatá 

Advent – první adventní neděle 28. 11. 2021 – žehnání adventních věnců 

Roráty pro děti – v soboty v 6:45 mše svatá, poté snídaně na faře (záleží na situaci a aktuálních 

opatřeních) – rozešle se tabulka mezi rodiče, kdo připraví 3 sobotní snídaně (Radek Šváb a 

Verča Pospíšilová) 

Mikulášská besídka (setkání se svatým Mikulášem) – v neděli 5. 12. po dopoledních mších 

svatých, sladkosti nakoupí otec Vladimír, balíčky a Mikuláše zajistí Verča Pospísilová 

Vánoce 2021 .- pátek 24.12. - Štědrý den – v 15:00 hodin pro rodiny s dětmi, ve 22:00 

„půlnoční“ 

  Boží narození – dopoledne mše jako v neděli, Bukovany v 10:30  

  svátek sv. Štěpán – běžně jako nedělní, Svátek sv. rodiny – obnova manželských 

slibů, v Sobůlkách v 10:30 hodin 

Pomazání nemocných – v úterý 21.12. 2021 – při zpovídání 

Silvestr – v pátek 31.12. v 15:30 děkovná mše svatá 

Nový rok – v sobotu 3 mše jako v neděli, v Sobůlkách v 10:30 hodin 

Výstava Betlémů – od Štědrého dne do února (otec Vladimír má sbírku Betlémů) 

Farní ples – pokud situace dovolí, tak 5. února 2022, kapela zajištěna 
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Různé: 

Návrh na nedělní kázání pro děti – pro nezájem ze strany rodičů nebude zatím realizováno 

Farní kronika pro děti – na středečních mších svatých bude od prosince kolovat, otec 

Vladimír zahájí kroniku první dvojstránkou 

300 let od posvěcení kostela – popřemýšlet do příště, jak oslavit 

 

Další setkání pastorační rady proběhne 10. 1. 2022 v 19:30 hodin 

(V případě konání farního plesu se setkáme ještě v prosinci kvůli včasné organizaci, vše 

závisí na nadcházející epidemiologické situaci.) 

 


