5. zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov
Středa 6. října 2021, 19.00, rybárna

1 Účastníci
Přítomní: P. Vrzala Aleš, P. Barbořák Pavel, Černý Jan, Indra David, Růžička Michal, Tobolová Jana,
Vysloužilová Lucie
Nepřítomní: Bartošová Zuzana, Hlaváček Josef

2 Obsah jednání
2.1 Synoda o synodalitě
•
•
•

•

•

Děkan přednesl informace, které dostal z AO.
Byl stanoven farní koordinátor – Jana Tobolová – který se 17. října zúčastní diecézního
setkání v Olomouci a následně bude informovat farníky.
Mají být vytvořeny skupinky o maximálně 10 členech, které si vyberou jedno z 10 témat, nad
kterým se zamyslí. Proběhnou 2-3 setkání. Výsledky koordinátor shromáždí a předá
arcibiskupství.
Hlavním smyslem synody je to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces
rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam
chce Duch vést církev.”
Více informací je k dispozici na stránkách https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

2.2 Říjen – měsíc modlitby růžence
•

Bylo by dobré obnovit pravidelnou modlitbu růžence před každou mší svatou – aby se
vědělo, kdo za to každý den zodpovídá.

2.3 Dušičky
•
•
•

Uvažuje se o pořízení vzhlednějšího stojanu na svíčky v předsíni.
Bude dušičková pobožnost 31. října ve 14.30. Letos se o organizaci opět bude starat naše
farnost, pokusíme se o inovaci.
Intence za zemřelé občany města Prostějova bude na ranní mši v úterý 2. listopadu.

2.4 Adventní doba
•
•
•

Duchovní obnova letos nebude.
Budou k dispozici adventní kalendáře.
Je připravena aktivita pro dospělé, děti i mládež – více informací zde
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2021/08/27/adventni-aktivita-2021/

2.5 Vánoce
•

Vánoční balíček do rodin měl v minulém roce velký úspěch; letos se tato aktivita zopakuje,
nakoupí se materiál na 800 balíčků (o 200 více než minulý rok).

2.6 Přípravy snoubenců
•

•

Bylo by vhodné, aby se našly další manželské páry, které by připravovaly snoubence na
svátost manželství. Není se čeho bát; potenciální zájemci se mohou zúčastnit „přípravného
kurzu“.
Otec arcibiskup by přivítal, kdyby byly podobně připravovány i páry, které chtějí pokřtít své
dítě – cílem je, aby o křesťanské výchově dětí rodiče slyšeli nejen od kněze, ale i z praxe.
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Pokud si někdo netroufá rovnou na přípravu snoubenců, může začít právě
připravováním na křty.

2.7 Drobné dary pro angažované farníky
•

Pokud to koronavirová situace umožní, bude v sobotu 27. listopadu v 15.00 mše svatá za
všechny, kteří se angažují ve farnosti. Bude následovat posezení u zákusku a kávy.

2.8 Koncerty v adventní době
•
•

Bude jich opět mnoho, prakticky každou adventní neděli.
Bylo by dobré probrat s těmito uskupeními zpívaný repertoár – v předchozích letech v této
věci byly určité nedostatky.

2.9 Svátost nemocných
•
•

Bylo by dobré vytvořit příležitost pro častější přijímání svátosti nemocných.
Od 6. listopadu bude svátost nemocných udílena každou první sobotu po ranní mši svaté.

2.10 Adorační den
•

Každý první pátek od 5. listopadu bude adorační den – po ranní mši svaté se vystaví
Nejsvětější svátost. Předpokladem je, že se zapíšou lidé na hlídání kostela.

2.11 Polední zvonění
•

Byl vznešen dotaz, zda by se nemohlo zvonit každé poledne.
o Již nějakou dobu se zvoní každou neděli – zvoní ministranti a budou rádi, když se
k nim někdo připojí.
o Pro možnost zvonit denně bude dotázán kampanolog, zda by bylo možné doplnit
elektrický pohon k současným zvonům. Pokud by to možné nebylo, pak je jedinou
možností pořídit nový zvon, který by nahradil ten, který v sadě chybí po rekvizici
během 1. světové války. Ten by elektricky zvonit jistě mohl.

2.12 Další setkání
•

Další schůze pastorační rady proběhne 3. listopadu 2021.

Zapsal: David Indra
Schválil: P. Aleš Vrzala, farář

________________________
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