Zápis ze schůze pastorační rady
14.02.2020
Přítomní: P. Vojtěch Daněk, Pavel Šišák, Karel Bartoš, Ladislav Orlovský, Jiří Stuška,
Jana Chvílová, Rostislav Mihel, Ludmila Gregůrková, Josef Zemánek,
Nepřítomen: Václav Pochylý
Omluven: Antonín Ondrůšek

Program schůze
1. Návrhy k projednání
2. Postní doby – křížové cesty
3. Forma a umístění Božího hrobu (nová možnost)
4. Pouť k sv. Janu Sarkandrovi do Olomouce – 400 let od muč. smrti (návrhy na ocenění
zasloužilých farníků)
5. Sobota 16.05.2020 děkovná mše sv. za kněžské „polojubileum“
6. Farní den – den obce
7. První sv. přijímání
8. Boží Tělo neděle 18.06.2020
9. Konec školního roku – táborák na far. zahradě 18.06.
10. Adorační den – neděle 26.06.2020
11. Dětská mše
12. Knihovna
13. Kostelník

Ad1.) Byly přidány body 11., 12., 13.
Ad2.)Křížové cesty celkem 6, vedly by je jednotlivá společenství:
MM, ministranti, pastor. rada, děti+rodiče, schola, senioři (p. farář rozepíše termíny)
Ad3.)Návrh na umístění původního Božího hrobu do „žebráčky“. Bude náročnější
instalace, už na Zelený čtvrtek. Nutná kontrola stavu před instalací v pátek 13.3. v 16.00 hod.

Ad4.)Každý rok se pořádá pouť s odměňováním zasloužílých farníků. Návrh pan
Koníček, pan Zajíc, paní Buráňová, pan Orlovský. Uspořádali bychom farní zájezd - pouť 9.5.
Ad.5+6.) Návrh na uspořádání farního dne 16.5., dopoledne mše svatá spojená
s poděkováním za 35 let kněžské služby otce Vojtěcha. V Hradčovicích mše svatá a odpoledne
farní den před obecním úřadem s programem. (Schola, cimbálovka, Veleťánek - Zemánek,
mužský sbor – p. Bartoš) Občerstvení p. Bartoš – pivo, p. Mihel - párek v rohlíku, klobásy,
guláš – p. Ondrůšek, cukroví - dobrovolně ženy, pan farář vyhlásí v kostele, zmrzlina paní
Gregůrková zjistí u Adriagold.
Ad.7) První sv. přijímání bude 7.6. Rodiče budou mít setkání a tady se vyřeší úkoly s tím
spojené.
Ad.8) Boží Tělo v neděli 14.6. Oslovit rodiny na nové místo pro oltáře (p. Bartoš, O.
Vojtěch)
Ad.9) Farní táborák na ukonč. šk. roku 19.6. Pan Ladislav Orlovský zajistí program.
Ad.10) Adorační den 28.6. Rozpis k adoraci bude na zapsání v kostele a pan farář osloví
společentví Eucharistická hodina.
Ad11.)Mše svaté budou druhý čtvrtek v měsíci pro školáky a každý pátek bude dán prostor
pro maminky s menšími dětmi.
Ad.12) Jestli by měl někdo zájem o zapůjčování knih, mělo by toto vzejít od farníků.
Ad.13) Bylo by ideální mít více kostelníků. Pokud bude více kostelníků, nebude pro ně
tato práce tak náročnáI. Pan farář osloví lidi podle návrhu členů pastor. rady a vyhlásí
v kostele.

Příští schůze pastorační ady bude 27.4. v 18.00hod.

předseda
P. Vojtěch Daněk v. r.

zapsala
Ludmila Gregůrková v. r.

