10. 9. 2018, Březolupy, 5. setkání

Pastorační rada (dále PRF)
Přítomni: Hana Stiglerová, Věra Polášková, Lucie Křižková, Marie Hoferková, Míla Provazníková, Josef Zábojník.
Dále P. Pavel Macura (předseda), P. Jan.
Omluveni: Josef Sukup, František Jurčík

Pastorační plán farnosti:
a) Adorace v kostele v Březolupech – budou probíhat: na 1. pátek 17:30 tichá, 18:00 vedená, 18:30 mše
svatá, v polovině měsíce od října také ve středu v 19 hodin
b) Oratoř sv. Filipa Neriho - první setkání se uskuteční dne 5. 10. po mši svaté na faře v Březolupech,
kde proběhne program pro děti s následným přespáním
c) Dětská mše svatá - 1x/14 dní, v pátek po Oratoři
d) Oslava 100. výročí ČSR (28. října) ve farnosti - nedělní odpolední program bude upřesněn (návrh
na koncert a požehnání obci a vlasti)
e) Setkání schol k uctění sv. Cecílie se uskuteční dne 18. 11. v Nedachlebicích
f) Putování Panny Marie po farnosti
g) Harmonogram akcí obou farností – v letošním roce došlo ke koordinaci akcí mezi oběma farnostmi,
bude vytvořen společný plakát pro Advent a Vánoce
V naší farnosti se uskuteční tyto události:
1. 12. 16 hodin - Koncert dětského sboru pod vedením pí. Provazníkové
17 hodin - Mariánské večeřadlo
18 hodin - mše svatá – požehnání adventních věnců
23. 12. 16 hodin - Rozsvěcování vánočního stromu
24. 12. 22 hodin - Půlnoční mše svatá
25. 12. 10:30 - 1. svátek vánoční
26. 12. 10:30 - 2. svátek vánoční – v jednání je možnost odpoledního pásma dětí s názvem Půjdem
spolu do Betléma
27. 12. žehnání vína (Bílovice)
29. 12. Pouť po jesličkách
31. 12. 16 hodin - Děkovná mše svatá
1. 1. 14:30 - Novoroční koncert
následuje Farní kavárna
16:30 - mše svatá
5. 1. Tříkrálová sbírka - žehnání koledníkům při ranní mši svaté
7. 2. Adorační den farnosti
g) PRF se dále zabývala rozvojem farních společenství a možnými termíny Farních kaváren

Zapsala: Lucie Křižková
Schválil: P. Pavel Macura

