Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Zdounky,
konaného dne 10.3.2011
Přítomni:

P. Radomír Němeček, P. Jan Šimoník, paní Ludmila Svačinová, paní Marie Drkulová,
paní Anežka Foltýnová, paní Michaela Skácelová, paní Marie Stančíková, paní Marie
Jarková, pan Zdeněk Zbránek, pan František Obdržálek, ing. Jiří Frkal, ing. Jiří Vajgl
Omluveni: pan Petr Šnejdar
Dne 10.3.2011 od 18:30 se na faře konalo setkání členů Pastorační rady.
Na programu byly body:
1. Postní duchovní obnova
2. Farní den
3. Pastorační plán na první pololetí roku 2011
4. Různé
ad 1. Postní duchovní obnova
V sobotu 2.4.2011 se bude v naší farnosti konat Postní duchovní obnova. Přednášky budou v
prostorách Základní umělecké školy ve Zdounkách. Postní duchovní obnovu povede P. Vojtěch
Šíma a předběžný program bude následující:
14:00 Přednáška I (v ZUŠ)
14:30 Modlitba růžence
15:00 Přednáška II
15:30 Diskuse
16:00 Občerstvení (prosíme, aby každý něco přinesl)
17:15 Křížová cesta (v kostele)
18:00 Adorace
18:30 Mše svatá
Program Postní duchovní obnovy bude upřesněn. Nebude vybírán žádný poplatek ani se nebudou
rezervovat místa. V kostele bude přede mší svatou prostor pro svátost smíření.
ad 2. Farní den
Farní den bude v sobotu 11.6.2011 odpoledne. Ve 13:00 bude začínat mší svatou v kostele a
pokračovat bude na farní zahradě (v případě nepříznivého počasí ve VÚTZ). Na programu bude
divadlo o příchodu sv. Cyrila a Metoděje, hry a soutěže pro děti (i dospělé), občerstvení, táborák a
další. Zaměření celého farního dne bude na křest.
Brigáda na úklid a přípravu farní zahrady proběhne v sobotu 4.6.2011.
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ad 3. Pastorační plán na první pololetí roku 2011
Datum

Akce

Neděle a pátky

v postní době křížové cesty

Čtvrtek 17.3.

8:00-17:30 Adorační den farnosti

Pátek 25.3. až
Neděle 27.3.

Triduum

Sobota 2.4.

14:00-19:30 Postní duchovní obnova

Neděle 8.5.

14:00 Den matek, mše sv. V Nětčicích u kapličky

Neděle 8.5.

14:00 Těšánky hody

Pátek 3.6. až sobota 4.6. Pouť do Čenstochové se zastávkou v Osvětimi a Skočově
Neděle 12.6.

14:00 Divoky hody

Neděle 19.6.

Zdounky hody

Neděle 26.6.

Milovice hody

Neděle 3.7.

Cvrčovice hody

Prázdniny

Tábor pro děti z farnosti

ad 4. Různé
Paní Michaela Skácelová požádala, aby naše farnost finančně přispěla na letní tábor pro děti z naší
farnosti. Tuto žádost projedná finanční rada. Pastorační rada tuto žádost podporuje.
Pan farář upozornil, že v březnu 2011 končí členům pastorační rady mandáty a proto budou muset
proběhnout volby do pastorační rady.
Způsob volby bude následující stejný jako minule a to:
– farníci navrhnou do pastorační rady jména lidí, které by v této radě chtěli mít
– navržení lidé budou osloveni, zda kandidaturu přijmou
– proběhnou volby do pastorační rady

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

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