
Zápis z     jednání pastorační rady dne 28. 8. 2017

Přítomni: P. Filip Janák, Aleš Vostřez, Margita Pácaltová, 
Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo, Eva Bičišťová

Nepřítomni: Oldřich Kada

Po společné modlitbě byla projednána tato témata:

 farní  den –  v neděli   10.  9.  se  od 9  hod.  bude konat
poutní  slavnost  a  odpoledne  ve  14  hod.   mariánská
pobožnost a  adorace, poté bude následovat společné
posezení  na  farní  zahradě  s   pohoštěním,  zábavný
program pro děti, kolem 18.hod. opékání buřtů, táborák
s kytarou  
(v sobotu 9. 9. bude předcházet úklid a výzdoba kostela
a úklid farní zahrady)

  farní výlet – na sobotu 30. 9. je naplánován výlet do
Králík,  doprava  autobusem,  prohlídka  kláštera
s průvodcem  (pro  děti  možný  náhradní  program  –
návštěva  blízké  rozhledny),  společné  slavení  mše  sv.,
společný oběd, odpoledne zastávka v Letohradě 
(zájemci  o  farní  výlet  se  zapíší  na  zápisový  lístek  na
stolku v kostele)



 plánované akce pro děti a mládež:
-jednou za měsíc mše pro děti , poté následuje na faře
program pro děti ,  termíny:   22.  9.,  20.  10.,  vždy  od
17hod.,
-ministrantská setkání na faře (1. 10., 29. 10., po mši sv.
na faře)
-florball – v září a říjnu od  16.30hod. (s sebou vlastní
hokejku),

 schola  –  farní  schola  bude  svou  hrou  a  zpěvem
doprovázet  dětské  mše  a  nedělní  mši  sv.  jednou  za
měsíc

 farní kalendář na měsíc září a říjen:
-  mše sv. ve všední den – úterý (a čtvrtek) ve 12 hod.
(mimo svátky a slavnosti), středa  a pátek od 18hod.
- středy 20. 9. a 18. 10. - pokračuje  vzdělávání ve víře
pod vedením Aleše Vostřeze 
-  v neděli   24.  9.  –  dětská  dílnička  na  faře -  výroba
dárkových předmětů na misijní jarmark (od 15hod.)
- 22. 10. – Misijní neděle, po mši sv. misijní jarmark
-  v měsíci  říjnu  společná  modlitba  růžence 3x  týdně
vždy půl hodiny před mší sv.:
 úterý  11.30, pátek  17.30 (16.30 před dětskou mší sv.),
neděle  8.30

Příští  schůzka  pastorační  rady  je  naplánována  na  19.  10.
2017 od 18hod.

Zapsala: Eva Bičišťová


