
ZÁPIS ZE SCHŮZE PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 28. 11. 2018 

PŘÍTOMNÍ: P. Marek Martiška, Pavel Matúšů, František Urbánek, Luděk Káňa, Viera 

Nováková, Miroslav Fojtík, Ludmila Podešťová, Eliška Kolínková, Magdalena Naňáková 

 

PROJEDNÁVANÉ BODY: 

1. ADVENT 

a. Je připravena adventní soutěž pro děti. Její zveřejnění bude každou adventní 

neděli v Závršském farníčku v podobě pracovního listu. 

b. V soboto 9. 12. a v neděli 10. 12. se uskuteční adventní duchovní obnova. 

Povede ji P. Pavel Macura, farář Bílovic a Březolup.  

c. V neděli 10. 12. se pro děti uskuteční mikulášská nadílka. Začátek v 15:00 hod. 

Poté budou rodiče pozvání na občerstvení venku popř. na faře. 

d. Rorátní mše svatá byly stanoveny na úterý v 6:30 hod., čtvrtek 17:15 hod. a 

v sobotu v 7:00 hod. Po úterní rorátní mši svaté jsou děti zvány na snídani na 

faru. 

2. MŠE SVATÉ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

a. Půlnoční mše svatá bude opět ve 24:00 hod. 

b. V neděli 31. 12. budou pozměněny mše svaté. V kostele budou odslouženy 

ráno v 7:15 hod. a v 10:00 hod. Úmysl zapsaný na mši svatou v 9:00 hod. bude 

odsloužen v 10:00 hod. Po obou mších svatých proběhne poděkování a 

obeznámení se zhodnocením farnosti za uplynulý rok. Ve 12:00 hod. bude 

sloužena mše svatá na Kaňúře. 

3. ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA 1. POLOLETÍ ROKU 2018 

a. Proběhne ve středu 6. 12. na faře. Bude zapisovat jedna osoba. 

4. FARNÍ PLES 

a. Proběhne 20. 1. 2018. Hlavním organizátorem je Michaela Rašková. Bylo 

připomenuto, že se jedná především o společné setkání a pobavení farníků, ne 

o výdělečnou činnost. 

5. ŽÁDOST O UDĚLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 

a. Na arcibiskupství byla P. Markem podána žádost o udělení svátosti biřmování. 

Navrhovaná data byla na sobotu 29. 9. 2018 v 10:30 hod. nebo na 6. 10. 2018 

v 10:30 hod. 

6. NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

7. VIZITACE 

a. Během měsíce ledna je pravděpodobné, že se uskuteční vizitace kněží Mariánů. 

Hlavním bodem bude soupis majetku, který bude proveden ve spolupráci 

s technickým pracovníkem děkanátu Valašské Klobouky Tomášem Cahlem a 

alespoň jednou osobou z ekonomické farní rady. 



b. K tomuto účelu je též nutné vytvořit tzv. pastorační plán farnosti. Na jeho 

tvorbě se budou podílet členové pastorační farní rady a k tomuto záměru se 

sejdou někdy v průběhu vánočních svátků 

8. DISKUZE 

a. Na základě připomínek farníků byla opět řešena schůdnost cesty vedoucí ke 

kostelu. Navrhuje se zúžení schodů. Je v jednání. 

b. V rámci diskuze byl projednáván zpěv koled či kostelního sboru během 

půlnoční mše svaté. 


