14. 10. 2017, Březolupy, zahajovací schůze

Pastorační rada (dále PR)
SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY
Věra Polášková, František Jurčík, Hana Stiglerová, Josef Zábojník, Josef Sukup, Lucie Křižková, Marie
Hoferková, Míla Provazníková.
Pastorační rada byla seznámena s úkoly, které jí náleží, zhodnotila dosavadní pastorační činnost
a na základě podnětů o. Pavla se zamyslela nad následujícími návrhy:
a) Farní dobrovolnictví – PR se zamyslela nad navštěvováním farníků farníky v době jejich
nepřítomnosti na mších svatých, např. z důvodu dlouhodobých nemocí.
b) Kavárna po mši – PR jednala o návrhu kavárny po mši svaté – v době mše svaté v 10.30 to spíše není
možné; dřívější mše svatá není možná z důvodu dalších pěti mší svatých, které slouží naši kněží.
c) Křížová cesta obcí – PR se zamýšlela, zde je reálné o Velikonocích uskutečnit živou křížovou cestu
naší obcí.
d) Adventní věnec – v rámci pastorační činnosti a návrhů činnosti na příští rok vznikl nápad na zhotovení
velkého adventního věnce a jeho následného rozsvícení, na které bychom pozvali obyvatele Březolup
a jejich přátele. V úvahu přichází i výroba adventních věnců na faře v předvečer první adventní neděle
s krátkým kulturním programem. Tyto věnce by požehnal kněz a zúčastnění by si je následně odnesli
do svých domovů. Je to alternativa k rozsvěcování vánočního stromu. Uskutečnila by se vždy první
víkend před první nedělí adventní.
Pastorační rada se dohodla na následujícím:
1) Mariánské večeřadlo – MV probíhá v Bílovicích, a to v českém jazyce, farnost Březolupy
se zapojí dne 3. 3. 2018. Latinská mše svatá bude vždy poslední sobotu v měsíci.
2) Mše svatá ve všední dny – na návrh kněží se PR dohodla, že od ledna nového roku
se v Římskokatolické farnosti Březolupy středeční mše budou konat pouze ve Zlámanci. Páteční
mše pak budou probíhat pouze v Březolupech, a to od 18. hodiny po celý rok. Když bude oratoř
sv. Filipa Neriho, bude tato mše svatá s promluvou pro děti.

Příští setkání pastorační rady proběhne dne 2. 12. 2017.
Zapsala: Lucie Křižková
Schválil: P. Pavel Macura
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Plán pastorační rady
měsíc

měsíc

datum

LISTOPAD

datum

PROSINEC

3. 11.
4. 11.
5. 11.
8. 11.
10. 11.
13. 11.
16. 11.
17. 11.
19. 11.
22. 11.
24. 11.
29. 11.

Oratoř
Mariánské večeřadlo (Bí)
Cecilka (Bí)
Vzdělávání (Bí)
Mládežnická mše svatá (Bí)
Setkání seniorů (Bí)

1.12.
2. 12.
3. 12.
6. 12.
8. 12.
10. 12.
11. 12.
13. 12.
15. 12.
17. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
31. 12.

Oratoř; Příprava na I.sv.přij (Bí)

Ministrant. přespávačka (Bí)

Oratoř
Psi Páně (film)
Vzdělávání (Bí)
Mládežnická mše (Bí)
Příprava na I. sv. přijímání (Bí)

Zapisování úmyslů (Bí), MV(Bí), PRF (Bř)

Koncert ZUŠ (Bí)
Vzdělávání (Bí)
Spolčo mladých (Bí)
Rozsvěcování ván. stromu
Setkání seniorů (Bí)
Vzdělávání (Bí)
Oratoř
Roznášení betlémského světla (KN)
Štědrý den
Slavnost narození Páně
Sv. Štěpán
Vinaři (Bí)
Jesličky
Myslivci - Olšovec
Svátek svaté rodiny

