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6. zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov 
Středa  3. l istopadu 2021, 19.00, rybárna  

1 Účastníci 
Přítomní: P. Vrzala Aleš, P. Barbořák Pavel, Hlaváček Josef, Indra David, Růžička Michal, Tobolová 

Jana, Vysloužilová Lucie, Cagalová Marie 

Omluvení: Černý Jan 

Nepřítomní: Bartošová Zuzana 

2 Obsah jednání 

2.1 Synoda o synodalitě 
• Koordinátorka (Jana Tobolová) byla na mši svaté a koordinační schůzce v Olomouci. 

o Prostějov je sdružený s děkanátem Vyškov. Koordinátorem je Josef Mikulášek. 

o Biskupství dodává průběžně informace e-mailem. 

o Mají vzniknout skupinky o max. 10 členech a mají se zajímat o vybrané téma. 

o Je nabízeno on-line setkání. Národní koordinátor P. Brož nabádá, abychom vyšli do 

ulic a oslovovali nevěřící s danými tématy. 

• Byl vznesen dotaz při návštěvě arcibiskupa na CMG dotaz, jak na synodu ve farnostech. 

o Arcibiskup nabádá k naslouchání mluvčím – nechat každého se vyjádřit. Cílem je 

komunikace, naučit se úctě, naslouchání. 

• Přihlášené skupiny: 

o Jsou přihlášena 3 farní společenství. 

o Další skupiny budou z farníků u sv. Cyrila a Metoděje 

o Ozvali se jednotlivci, kteří chtějí být součástí nějakých skupinek. 

o Jana T. žádá uvedení informace o tvoření skupinek do nedělníku. 

• Témata budou vyvěšena na nástěnku. Vytisknou se další brožury s informacemi, rozebraly 

se. 

• M. Cagalová – „Skupinky by se mohly tvořit i z rodin.“ 

• Jana T. – „Členové farní rady by měli být členy skupinek.“ 

• Konečný termín byl stanoven do konce ledna, ale bude se posouvat – pravděpodobně konec 

března. 

2.2 Modlitba růžence 
• Vybídnout k návratu k pravidelné modlitbě růžence před každou mší svatou (viz minulý 

zápis) se nepodařilo. Je to výzva i pro následující týdny… 

2.3 Dušičky 
• Uskutečnila se pobožnost na hřbitově, kterou naše farnost vedla. 

• Byla sloužena mše svatá za zemřelé občany města Prostějova. 

• Vzpomínkový stojan na svíčky (viz předchozí zápis) se nechá vyrobit kovářem – podobně jako 

křtitelnice a stojan na paškál do kostela sv. Cyrila a Metoděje. 

o Jana T. – elektrická varianta by se jí líbila, ale aby to také dobře vypadalo… 
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2.4 Adventní doba 
• Roráty se konat budou, stejně tak adventní zastavení CMG (17.00), koncert CMG (18. 12. 

v 16.00). Také budou dva další koncerty – Nota bene a Proměny. Vše se přizpůsobí 

epidemiologické situaci. 

2.5 Vánoce 
• Vánoční balíčky – aktivita z minulého roku – jsou opět nakoupeny. Je potřeba zajistit úpravu 

a tisk brožurek. 

• Pro děti jsou zakoupeny malé figurky narozeného Ježíška – budou součástí aktivity „jesličky 

doma“ (seno, skládací jesličky). 

• Mikuláš v kostele 

o Farníci kostela sv. Cyrila a Metoděje si zajistí sami. 

o Ministranti od sv. Petra a Pavla přijdou i na mše k Povýšení. 

2.6 Setkání pro angažované farníky 
• Více informací viz předchozí zápis. 

• Stále se počítá s tím, že se setkání uskuteční. V případě zpřísnění koronavirových omezení se 

připraví jiný formát/jiný termín. 

2.7 Svátosti 
• Pomazání nemocných při ranní mši 1. sobotu v měsíci bude. 

• V domově na Brněnské měl poprvé mši nový administrátor farnosti sv. Petra a Pavla P. Josef 

Klinkovský, chodí i za pacienty. Karel Valtr tam již zřejmě nechodí. 

2.8 Polední zvonění 
• Viz informace z minulého zápisu. 

• V této věci není žádný posun, je nutno domluvit návštěvu kampanologa. 

2.9 Farní ples 
• Vzhledem k epidemiologické situaci se o plese letos neuvažuje. 

• Byl zmíněn návrh o „tanci na konci léta“. 

2.10 Podlaha na kůru 
• Jana T. se ptá na stav podlahy na kůru (vrzání slyšitelné v kostele). 

• Je v plánu horní vrstvu podlahy odstranit a spodní opravit, nicméně je to složitá operace 

s ohledem na varhany, elektroinstalaci, cenu materiálu, pracanty… 

2.11 Další setkání 
• Další schůze pastorační rady farnosti proběhne ve středu 1. prosince 2021. 

 

Zapsal: David Indra 

Schválil: P. Aleš Vrzala, farář ________________________ 


