
Zápis ze schůze pastorační rady 
27.09.2019 

 
Přítomní: P. Vojtěch Daněk, Pavel Šišák, Karel Bartoš, Ladislav Orlovský, Jiří Stuška, 

Jana Chvílová, Antonín Ondrůšek, Rostislav Mihel, Ludmila Gregůrková, Josef Zemánek, 
Václav Pochylý 

Omluven: 0 

           Program schůze 
1. návrhy dalších bodů programu 
2. schválení pogramu 
3. Dušičková pouť na sv. Hostýn (12.10.) 
4. Výročí posvěcení kostela – hody (27.10.) 
5. Dušičky – slavnost patrocinia kostela, pobožnost na hřbitově, sbírka na Charitu (24.11.) 
6. ADVENT –  

ad ventní věnec a jeho místo v liturgii,  
roráty,  
sv. Barbora na Lhotce 
sv. Mikuláš v kostele 

7. VÁNOCE –  stavba Betlému, stromky,  
Betlémské světlo 
„Koledování ve farnosti“, Silvestr, Nový rok 

8. Tříkrálová sbírka 
9. říjen – misijní měsíc, seznámení s požad avky o. arcibiskupa 

 
 
ad 1.) drobné návrhy podá později pan Stuška 
ad 2.)program schválen 
ad 3.)P. Vojtěch popsal průběh dušičkové poutě na sv. Hostýně. Pouť je vyhlášena a 

farníci se už zapisují 
ad 4.)Hody –  mše sv. v sobotu v 18hod pro hospodyňky, ranní 7.30 hrubá 9.00 
Statosta Onrůšek a Mihel vysvětlili P. Vojtěchovi průběh hodů (zvyklosti). Hrubá mše 

by byla obětovaná mládež celé farnosti. Návrh - příští rok v termínu kolem 16.8 sloužit mši 
svatou za mláděž z Drslavic. 

ad 5.) Dušičky v naší farnosti (patrocinium), mše jako obyčejně ve všední den, a v neděli 
3.11. bude 16.00 bohoslužba slova v kostele a  průvod na hřbitov (upozornit Hrad čovjanku P. 
Vojtěch). Vysvětlit lidem co to znamená sbírka na Charitu 

ad 6.) Historie adventního věnce. Důležitost hraje živé světlo – symbol Vykupitele 
(postupné přibývání světla k době narození Krista) Odhlasováno, že adventní věnec před 
kostelem bude opět rozsvícen. 
Žehnání věnců pro rodiny dát do ohlášek. 



Roráty opět v pondělí ráno 6.15 hod, podporována účast dětí na mši svaté spojeno se snídaní 
na faře. Pan Stuška a Bartoš si berou organizaci dětí před roráty a snídani na starost. 
Mše na Lhotce 4.12.u kaple sv. Barbory v 16.30, požehnání ratolestí „barborek“  a malé agapé 
(svařák, buchty…) Pan Stuška zajistí. 
Sv. Mikuláš v kostele – Hanka Bartošová napeče perníčky, obrázek zajistí p. Gregůrková. 
Mše sv. kostele v 17.30. 
ad 7.) Zredukovat počet vánočních stromků v kostele. Jeden stromek (pěkný, vysoký) na 
straně ambonu (zajistí pan Onrůšek). Betlém budou stavět ministranti. Betlémské světlo bude 
tradičně v kostele v „žebráčce“ a na Lhotce v kapličce. Kdyby někdo nemohoucí potřeboval 
přinést betlémské světlo – ministranti doručí. 
Koledování: Hradčovice 22.12 v 15hod, Veletiny u kaple 28.12. v16.00, Drslavice 27.12 
v 15.00. 
Tříkrálová sbírka – žehnání koledníků v pátek 3.1. v kostele 
ad 9.) Požadavky O. arcibiskupa na členy pastorační budou předmětem říjnové schůzky. 
Členové obdrželi kopie starších výtisků OLDINu. 
ad 10.) Oprava misijního kříže (Ondrůšek). 
Návrh sloužit mše svaté s nedělní platností pro lidi, kteří v neděli nemůžou. K promýšlení do 
příští schůze pastorační rady. 
Vizuální kontrola věže kostela provede pan Jiří Stuška. Bude potřeba posouzení klenby 
v kostele odbornou firmou. 
Příští schůze pastorační rad y 18.10.2019 
 
 

předseda        zapsala 
P. Vojtěch Daněk v. r.     Ludmila Gregůrková v. r. 


