VÝŇATEK Z 6. JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
 Autobus na Dny lidí dobré vůle se vypravovat pro malý zájem nadále nebude
 Svárov - P. Pavel prosí, aby hlavním zapojením ve službě při pouti na Svárově
(vychází na každou obec 1x do roka) bylo zapojení do služby při růženci, čtení,
přímluv, zpěvech, ministrování a kostelnické pomoci a přinášení darů; současně
žádá ostatní farníky, aby byli nápomocni členům pastoračních rad, které si
zvolili a kteří s tím mají starosti – jako poděkování bude úmysl „svárovské“
mše sv. konkrétnější – jeden kněz bude sloužit na úmysl poutníků z obce, která
to má na starosti, druhý bude sloužit na úmysly poutníků všech (abychom
nepřehlíželi „přespolní“)
 Sté výročí republiky - novéna k sv. Václavovi, čtení žalmů.
 Dětské v Bílovicích budou každý týden v pátek, v NED a TOP čtvrtky 1x14
dnů – od října
 Adorace budou bývat všude v týdnu, kdy je první pátek. Jednomyslně schválen
posun času mší sv. v tento týden na 18.30h (v ostatních týdnech v zimním
období zůstává na 18h; posunou se potom s přesunem času na letní nebo
nejpozději po Velikonocích na stabilních 18.30 z důvodů práce na zahrádkách,
poli nebo zaměstnání)
 Vzdělávání v zimním období bude pokračovat formou přednášek, když se
podaří, i s pozvanými hosty
 CECILKA – na starosti mají Nedachlebice: zajistí program a plakát k Cecilce –
organizačně zajišťuje Veronika Nováková – nechť se s ní ostatní schóly,
prosím, spojí
Je nutné také dodržet časový limit, aby se dalo na Cecilce také vydržet i
s menšími dětmi - limit dodají a ohlídají organizátoři
 Roráty jako loni, žádáme ženy o přípravu snídaní
 Půlnoční bude posunuta z důvodů brzkých ranních mší sv. 25. 12. – 20.30
Nedachlebice, Topolná; 22.00 Bílovice, Březolupy
 Na Silvestra – 12h Olšovec, 16h děkovné v BÍL a BŘ, noční pouť na Provodov
– ve 23.00 mše sv.
 Mše sv. na povinný zasvěcený svátek 1. ledna (není to neděle) budou posunuty
na: 9.30, 11.00, 16.30
 Připravují se dva poutní zájezdy: v květnu 2019 na Vysočina-Praha;
podzim/zima 2019 ŘÍM

