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Ustavující zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov 
Středa 20. května 2020, 18.00, rybárna  

1 Účastníci 
Přítomní: P. Vrzala Aleš, b. Hovád Josef, Bartošová Zuzana, Hlaváček Josef, Indra David, Růžička 
Michal, Tobolová Jana 

Nepřítomní: P. Barbořák Pavel, Pokorníková Jana 

2 Obsah jednání 
2.1 Úvodní informace faráře 

• Začalo se modlitbou. 
• Rekapitulace náplně a smyslu pastorační rady. 
• Na podzim bude meziděkanátní setkání farních rad – více informací později. 
• Bude ustanovena ekonomická rada, do které bude pastorační rada volit jednoho člena. 
• Bylo připraveno vyúčtování r. 2019, které bude farníkům dáno k dispozici. V letošním roce by 

mělo být více dotací (v r. 2019 cca 190.000,-). 

2.2 Plánované akce 
• Děkan: Uskuteční se varhanní koncert Vladimíra Franze. 
• Děkan: V pátek 19.6. bude Zahradní slavnost. 

2.3 Noc kostelů 
• J. Tobolová: Ředitel p. Moudrý se ozve děkanovi. 
• Děkan: Na obou kostelích se bude provázet na věž; ve věži PsK by se mělo uklidit. 
• J. Tobolová: Domluvím na zvonění 17.50 zvoníky. 

2.4 Další informace 
• Děkan: Byla vybavena kuchyňka vedle katechetického sálu; modlitební společenství mohou 

bývat v kapli NsT – může tam být Nejsvětější Svátost. 

2.5 Svátosti 
• Děkan: Mělo by se uskutečnit 1. svaté přijímání. Jedna z možností je na podzim. Domluví se 

setkání rodičů, na kterém se probere další postup – asi 29. května. 
• Děkan: Výuka náboženství se v letošním školním roce neobnoví – příliš složité zajištění 

prostor a skupin. 
• Děkan: Křty dospělých budou 21.6.; budu zjišťovat, zda bude možné biřmovat zde místo 

Olomouce. 
• Děkan: Je ke zvážení, zda začínat přípravu na biřmování. Poslední příprava byla 2016-2017 

(biřmovalo se v katedrále). Jan Černý chtěl tuto přípravu vést. 

2.6 Kněžské svěcení jáhna Josefa Hováda 
• J. Tobolová: Budeme dělat rozlučku pro Josefa? 
• J. Černý: Možná by bylo dobré, aby farníci CaM poděkovali Antonínu Pražanovi, který bude 

odcházet. 
• Děkan: V pátek 10.7. v 17.00 bude mít primiční mši svatou Josef. 
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2.7 Činnost salesiánů 
• Děkan: V neděli 24.5. od 14.00 bude akce pro děti organizovaná L. Banďouchem, uskuteční 

se v Čehovicích. Údajně bude pravidelně pokračovat. 

2.8 Stěhování sochy sv. Floriána 
• Z. Bartošová: Jaká je situace ohledně sochy sv. Floriána? (Z.B. navrhovala přesun sochy od 

kostela CaM na Floriánské náměstí, pozn. zap.) 
• Děkan: Je nutné, aby byl zpracován průzkum stavu sochy. Pokusím se domluvit s p. 

Jemelkovou z AO. 

2.9 Údržba kostela sv. Cyrila a Metoděje 
• Děkan: Byla navržena možnost zasíťovat celý prostor znečištěný holuby; je to však potřeba 

nechat schválit památkáři. 
• Je diskutována oprava okenic na věži. Řeší Z. Bartošová. 

 

 

Zapsal: David Indra 

Schválil: P. Aleš Vrzala, farář ________________________  
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3 Přílohy 
3.1 Plakát programu Noci kostelů 2020 
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