Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Zdounky,
konaného dne 5.11.2012
Přítomni:

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

Hosté:

pan Petr Šnejdar, pan M. Adamík

Od 18:15 se na faře konalo další setkání pastorační rady.
Hlavním tématem bylo: Co udělat pro farnost po duchovní stránce.
1) Pan Důbrava navrhl modlitbu k Božímu Milosrdenství a vytvoření nové modlitební skupiny
nebo v rámci stávajících modlitebních skupin. Bude oznámeno v ohláškách.
2) Roráty pro děti budou ve Zdounkách 2xtýdně od 6:20 (úterý, čtvrtek). Po mši sv. bude pro
děti připravena na faře snídaně.
J. Vajgl navrhl, aby se 1xtýdně (např. ve středu) konaly i roráty "pro pracující", které by
začínaly dříve. Zájem o dřívější roráty a čas jejich začátku bude zjištěn na formuláři v
předsíni kostela. Bude oznámeno v ohláškách.
3) Paní Svačinová informovala o zvažovaných změnách v živém růženci ve svých skupinkách roční rozpis místo kartiček.
4) Pastorační rada by se měla scházet každý měsíc.
5) Zazněl návrh že by se měly propojit jednotlivé skupiny ve farnosti a nově vytvořit
společenství seniorů.
První setkání seniorů se uskuteční 11.11 od 15:00 na faře. V budoucnu budou na těchto
setkáních možné i přednášky zajištěné Charitou.
6) Společná modlitba růžence bude začínat půl hodiny přede mší svatou aby nebyla uspěchaná
a ten kdo ji povede bude předříkávat do mikrofonu z první lavice. Pokud to bude nutné,
bude vytvořen rozpis na vedení růžence.
7) Obrázky, které se rozdávají po nedělní mši sv. dětem se budou rozdávat vzestupně a bude
vyhlášena soutěž o nejlépe vymalovanou a vyplněnou knížku do které se obrázky lepí.
Vyhodnocení bude na konci školního roku. Bude oznámeno v ohláškách.
8) Na mši sv. pro děti 9.11. v 17:00 bude provedeno vyhodnocení růženců z přírodnin.
9) J.Vajgl informoval o aktuálním stavu divadla o sv. Janu Sarkanderovi. Zatím není dostatek
herců. 6.11. vyjde v Týdeníku Kroměřížska inzerát na herce do této hry. Do okolních
farností byly odeslány plakátky se stejnou žádostí. Pokud bude dostatek herců, začne výroba
kulis. Finanční náročnost se zdá mnohem větší než bylo minule avizováno.
10) 30.12.2012 ve 14 hod bude v kostele vánoční koncert (sbor, Zdounečanka, hosté). Tento
koncert bude obsahovat i duchovní slovo a zároveň bude i zahájením cyklu "Večerů chval"
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11) Večery chval se budou konat ve Zdounkách 1.neděli v měsíci odpoledne (zatím přibližně
každý druhý měsíc).
3.2.2013 - hudební doprovod připraví Maminky s dětmi pod vedením paní Zapletalové
7.4. - hudební doprovod připraví paní katechetka Skácelová s dětmi
2.6. - hudební doprovod připraví chámový sbor pod vedením paní Svačinové
1.9. - hudební doprovod zajistí pan farář s "kyjovjáky"
Duchovní program na všechny večery připraví pan farář, v budoucnu by ho mohly
připravovat jednotlivé skupiny.

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

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