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Zápis ze schůze pastorační rady
28.05.2021
Přítomní: P. Vojtěch Daněk, Pavel Šišák, Karel Bartoš, Ladislav Orlovský, Jiří Stuška,
Jana Chvílová, Rostislav Mihel, Josef Zemánek, Antonín Ondrůšek
Nepřítomen:

––

Omluven:

Václav Pochylý, Ludmila Gregůrková

Program schůze
1. Schválení programu
2. Boží Tělo

– neděle 06.06.2021

3. Adorační den

– pondělí 28.06.2021

4. Informace k odloženému prvnímu sv. přijímání
5. Mše sv. v Drslavicích

– Nanebevzetí Panny Marie

6. Patrocinium kaple ve Veletinách

– pondělí 05.07.2021, autobus na Velehrad

7. Děkanátní kalendář na rok 2022

– přehled akcí ve farnosti pro daný rok

8. Farní pouť na Provodov

– 19.06.2021

9. Procesí do Súhrad

– první (!) neděle v září

10. Výmalba kostela, generální úklid kostela
11. Křížová cesta – venkovní, parková úprava kolem pomníku padlých
ad 1.) Do programu byly přidány dva body od přítomných členů
ad 2.) Průvod Božího těla bude v neděli 6. 6. 2021, mše v 9.00 hod, oltáře budou jako před
dvěma lety, baldachýn a organizace dopravy – drslavští hasiči
ad 3.) Adorační den 28. 6. 2021
ad 4.) První svaté přijímání – z důvodu nemoci pana faráře a kvůli nepříznivé
epidemiologické situaci bude první svaté přijímání až příští rok pro dva ročníky, je
plánovaná mše sv.venku v termínu 12. 6. 2022
ad 5.) Mše sv. v Drslavicích bude 17. 7. 2021 v 18. hod u kapličky, po mši sv. – agapé
ad 6.) Patrocinium kaple ve Veletinách – 5. 7. 2021 mše sv. v Hradčovicích bude v 7.00 hod.,
ve Veletinách bude mše sv. za mládež v 18.00 hod., po mši sv. agapé
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ad 7.) Děkanátní kalendář na rok 2022
Hradčovice – farní kostel Všech svatých
* Farní ples sobota

22. 1.2022

* Mše svatá včelařů neděle

22. 5.2022

* První sv. přijímání

12. 6. 2022

* Adorační den úterý

28. 6. 2022

* Mše svatá myslivců neděle

13. 11. 2022

* Výročí posvěcení kostela

23. 10. 2022

* Patrocinium kostela neděle

30. 10. 2022

Lhotka – kaple sv. Barbory
* Mše ke cti Panny Marie sobota

20. 8. 2022

* Mše ke cti sv. Barbory (žehnání „Barborek“) sobota 3. 12. 2022
Veletiny – kaple sv. Cyrila a Metoděje
* Patrocinium kaple úterý

5. 7. 2022

Hradčovice – kaple Panny Marie Lurdské v Súhradách
* procesí ke kapli Panny Marie v Súhradách neděle 4. 9. 2022
Drslavice – kaple Panny Marie
* mše svatá ke cti Panny Marie sobota 14. 5. 2022
ad 8.) Farní pouť Provodov bude 19. 6. 2021, mše sv. ve14.00 hod, potom křížová cesta a
občerstvení, doprava autobusem nebo individuálně také pěšky nebo na kole
ad 9.) Procesí do Súhrad – první neděle v září 5. 9. 2021
ad 10.) Výmalba kostela je v plánu na rok 2022 v letním období, zajistit vyjádření památkářů.
Generální úklid kostela bude v září 2021, termín bude stanoven podle počasí
ad 11.) Úprava terénu v blízkosti pomníku padlých – je návrh vyřezat velké túje a vysadit jiné
vhodnější rostliny,
Návrh na vybudování křížové cesty v lokalitě nad hřbitovem a kolem hřbitova v režii
obce
Návrh scholy na úpravu prostoru na kúru – oddělat pevné lavice a pořídit židle

předseda
P. Vojtěch Daněk v. r.

zapsala
Jana Chvílová v. r.

