
                                                                               14. 6. 2020 

11. neděle v mezidobí  

 

Liturgický kalendář: v pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA; v sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.  

 

1. Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
důstojném průběhu Slavnosti Božího těla. Děkuji muzikantům, 
krojovaným, družičkám, dětem, všem přítomným, ale i 
nemocným, kteří nemohli přijít, ale podporují ostatní svými 
modlitbami. 

2. Příští neděli na deváté mši svaté, přijme dvacet osm dětí z naší 
farnosti První svaté přijímání. V kostele budou přítomní prvně 
přijímající děti, rodiče a kmotři. Hrubá mše svatá bude 
z organizačních důvodů posunuta na 11:00 hod. 

3. V pátek na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou slouženy 
mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. 

4. V pondělí a ve středu v 16:30 hod. bude příprava dětí k Prvnímu 
svatému přijímání. Zpověď dětí pak bude v pátek od 16:00 hod.  

5. Zpověď rodičů dětí, které se připravují k Prvnímu svatému 
přijímání, bude v sobotu v 8:30 hod. 

6. Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí bude v úterý 16. 
června od 15:00 hod. na faře. 

7. Děkuji za úklid kostela druhé skupině z Návojné, příští sobotu 
bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.  

 

Ohlášky: 
V sobotu 20. června v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele 
církevní sňatek Jiří Nedavaška z farnosti Valašské Klobouky a 
Gabriela Marková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, 
která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na 
faře. 
 
 



Volba nové farní rady 

Vzhledem k tomu, že již uplynulo čtyřleté funkční období ekonomické 
a pastorační rady, byl jsem při poslední vizitaci panem děkanem 
vyzván k ustanovení nové farní rady. 

Proto bych chtěl poděkovat stávající farní radě za její dosavadní 
vstřícnost a veškerou pomoc. 

Ustanovení ekonomické rady je v kompetenci faráře, jeden z členů 
ekonomické rady je volen nově zvolenou pastorační radou. Za členy 
ekonomické rady pro nové období byli jmenováni: 

 

Luděk Káňa 

PhDr. Aleš Naňák 

Martin Ptáček 

Pavel Solař 

 

Volby do pastorační rady proběhnou 28. 6. 2020 na všech mších 
svatých. Právo volit má každý katolík starší patnácti let, příslušející do 
farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší osmnácti let, který 
má právo volit, a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady. 
Pastorační rada je pomocným orgánem kněze, je jmenována z části 
knězem a z části volbou farníků. Pastorační radu tvoří farář, ostatní 
duchovní trvale činní ve farnosti, kněží, jáhnové, dva až šest členů 
volených farním společenstvím. Dále dva až šest členů kdykoliv 
jmenovaných farářem, dle jeho uvážení. Tříčlennou volební komisi 
budou tvořit: Luděk Káňa, PhDr. Aleš Naňák a Pavel Solař. 

Od dnešní neděle po celý týden až do soboty budete mít možnost po 
každé mši svaté odevzdat v zalepené obálce svůj návrh, a to, do 
připravené krabice v zákristii. V sobotu 20. 6. budou spočítány hlasy, 
v neděli 21. 6. se vyhlásí kandidáti a následující neděli 28. 6. na všech 
mších svatých proběhne volba tím způsobem, že můžete do označené 
krabice v kostele, vložit lístek se jménem svého kandidáta. Výsledky 
voleb budou vyhlášeny v neděli 5. července. Na prvním setkání 
pastorační rady bude zvolen zbývající člen ekonomické rady. 


