Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Zdounky,
konaného dne 25.9.2013
Přítomni:

P. Radomír Němeček, paní Ludmila Svačinová, paní Marie Stančíková, paní Marie
Jarková, paní Hausnerová, paní A. Zapletalová, ing. Jiří Frkal, ing. Jiří Vajgl, ing.
Jaroslav Skácel, pan Důbrava

Omluveni: paní Frkalová

Host:

pan Petr Zapletal

Od 18:30 se na faře konalo další setkání pastorační rady.
1) Večery chval
Po roce bylo provedeno hodnocení Večerů chval. Večery chval byly přijaty dobře.
Schváleno bylo pokračování Večerů chval i v dalším roce a to častěji, každý měsíc.
Navržena byla spolupráce s okolními farnostmi (výměna nebo pozvání sboru) a zlepšení
propagace večerů chval pro zvýšení jejich návštěvnosti.
Termíny Večerů chval (1. neděle v měsíci odpoledne):
3.11.2013 v 16:00 dušičkový - vedou Maminky s dětmi
1.12.2013 adventní - pan farář
5.1.2014 v 15:00 vánoční - zpívání s dětmi u jesliček, paní Svačinová
2.2.2014 - Skácelovi
2.3.2014 - Drkulovi
6.4.2014 - sbor
4.5.2014 - pan farář
1.6.2014 - zatím neurčeno
2) Celosvětová eucharistická adorace dětí
4.10. po dětské mši svaté (od 15:00) bude krátká adorace dětí, kterou se připojíme k
celosvětové adoraci dětí v tomto dni.
3) Den farnosti pro děti
Proběhne 5.10.2013 od 15:00 na farní zahradě, v případě nepříznivého počasí v prostorách
fary. Farní den pro dospělé se uskuteční na jaře.
4) Večeřadlo
6.10. v 15:00 začne Večeřadlo. Jde již o 14. ročník. Informace na samostatném letáčku.
5) 18.10. Celosvětový růženec
6) Misijní neděle
20.10. po mši sv. budou prodávány výrobky a „misijní koláče“, výtěžek bude odeslán na
misie.
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7) Dětské mše sv.
Každý první pátek v měsíci. V říjnu a listopadu od 15:00.
8) Výběr písní při mši sv., adorační den, pouť rodin
Pan Skácel upozornil, že existují pravidla pro hudební doprovod při mši sv., která by bylo
vhodné dodržovat. Dále upozornil na nízkou účast při zahájení adoračního dne farnosti a na
Pouti rodin.
9) Informace o divadle o sv. Janu Sarkanderovi
Host, pan Petr Zapletal informoval o připravovaných vystoupeních s divadelním
představením o sv. Janu Sarkanderovi. Připravována jsou představení 13.10. v Morkovicích,
20.10. ve Střílkách, 27.10. v Hulíně a v listopadu v Pustiměři.
10) Informace o společenství Modlitby matek a Misijní klubko
Paní A. Zapletalová informovala o činnosti společenství Modlitby matek, které probíhá na
faře pravidelně 1x za 14 dní ve středu a o společenství Misijní klubko, které probíhá na faře
1x za 14 dní ve čtvrtek. Účast je kolem 20-ti maminek a dětí.
11) Informace o společenství seniorů Hnízdo
Paní Hausnerová informovala o činnosti společenství seniorů Hnízdo, které se koná 1x za 14
dní a účastní se jej pravidelně kolem 11-ti seniorů.
12) Rok 2014 – Rok rodiny
ČBK vyhlásila rok 2014 rokem rodiny.
Zakončení Roku víry proběhne v naší arcidiecézi společně 23.11.2013 v Olomouci, kde
současně proběhnou oslavy 950 let diecéze. Z naší farnosti bude vypraven autobus.
Ukončení roku víry v jednotlivých farnostech proběhne při mši sv. 24.11., s přinesenými
kříži z našich domovů a zpěvem ordinaria dle Macka (3xvěřím).
13) Rekonstrukce sociálního zázemí v přízemím fary
Vzhledem k tomu, že oznámená rekonstrukce sociálního zařízení svépomocí se
neuskutečnila, bude pro tuto akci zvolen jiný postup. V případě, že na účtu farnosti bude
dostatek peněz, bude nakoupen potřebný materiál a firma RAPOS nám na nutnou dobu (1 až
2 dny) poskytne pracovníky, kteří opravy provedou.
14) Elektrické zvonění zvonu sv. Jan Sarkander
Pan Petr Zapletal se dotazoval na stav rekonstrukce elektrického zvonění. Vzhledem k tomu,
že na účtu farnosti není pro tuto akci dostatek peněz, proběhne jednání se zástupci obce.

----------------------------------Zapsal Jiří Vajgl

----------------------------------Ověřil P. Radomír Němeček

Strana 2/2

