
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Zdounky,
konaného dne 26.4.2013

Přítomni: P. Radomír Němeček, paní Ludmila Svačinová, paní Marie Jarková, paní Frkalová, 
paní Hausnerová, paní A. Zapletalová, ing. Jiří Frkal, ing. Jiří Vajgl, ing. Jaroslav 
Skácel

Omluveni: paní Marie Stančíková, pan Důbrava

Od 18:30 se na faře konalo další setkání pastorační rady. 

Na programu byly body:
1. Informace o divadelní hře o sv. Janu Sarkanderovi
2. Informace z ekonomické rady farnosti
3. Vyhlášení výtvarné soutěže sv. Jan Sarkander
4. Farní tábor
5. Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce
6. Poutě k nětčické kapličce
7. 1.sv. přijímání
8. Noc kostelů
9. Boží Tělo

ad.1 Informace o divadelní hře o sv. Janu Sarkanderovi
Informace podal J.Vajgl. Hra je nastudovaná, probíhají intenzivní zkoušky v domu kultury ve 
Zdounkách. Pohoštění bude v cukrárně připraveno pro herce i kněze. Herci a techničtí pomocníci 
dostanou od pana faráře po hře malou pozornost. Generální zkouška bude 4.5. v 16hodin. Premiéra 
hry bude v neděli 5.5. v 16 hodin.

ad.2 Informace z ekonomické rady farnosti
Oprava střechy kostela začne v květnu. 
Sociální zařízení v přízemí fary bude opraveno svépomocí.

ad.3 Vyhlášení výtvarné soutěže sv. Jan Sarkander
Obrázky budou vyvěšeny 5.5. v kostele. Navrženo bylo jejich umístění v domě kultury před 
divadelním představení.

ad.4 Farní tábor
Letos se farní tábor neuskuteční, kolektiv zajišťující jeho chod v minulých letech „odrostl“.

ad.5 Pouť ke sv. Janu Sarkanderovi do Olomouce
4.5. bude v Olomouci pouť ke sv. Janu Sarkanderovi. Účast z naší farnosti nebývá velká, bylo by 
dobré se této pouti účastnit ve větším počtu.

ad.6 Poutě k nětčické kapličce
Od 13.5. budou v letošním roce obnoveny pravidelné poutě k nětčické kapličce - každý 13. den v 
měsíci.

ad.7 1.sv. přijímání
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Bude 19.5. a přistoupí k němu 10 dětí.

ad.8 Noc kostelů
24.5.2013 proběhne Noc kostelů. Kostel bude otevřen veřejnosti i ve večerních hodinách.

ad.9 Boží Tělo
Letos bude obnoven průvod obcí. Předem bude informován Obecní úřad. Trasa bude z kostela na 
náměstí, kde bude první oltář, pak ulicí Farská, kde bude oltář před domem Skácelových a v 
Zákostelí před domem Kameníkových, poslední oltář bude u Panny Marie Lasalletské.

-----------------------------------                                  -----------------------------------
Zapsal Jiří Vajgl Ověřil P. Radomír Němeček
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