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Zápis ze 7. Pastorační rady farnosti Bílovice – 5. 11. 2018

1. Hodnocení uplynulého období:
• Adorace – krátké hodnocení před prvním pátkem (17.30 adorace, 18.30 mše sv.) –
zatím větší účast a zájem
PROSBA: adorace (v případě zapojení různých společenství) bude vypadat takto:
17.30 výstav a 20 min. tichá
17.50 začne vedená adorace (společenstvími)
18.10 začnou litanie – na konci litanií přijde kněz na zakončení a požehnání
Výhody: kněz může zpovídat delší dobu; lidé jsou tímto způsobem učeni, jak se na
adoraci modlit; vedením se zkvalitňuje duchovní život společenství
ZÁVĚR: PASTORAČNÍ RADA SCHVÁLILA TENTO ZPŮSOB A SLÍBILA ZAJIST „MODLÍCÍ SE“
NA VEDENOU ČÁST V PŘÍSLUŠNÝCH KOSTELÍCH

2. Zapisování úmyslů – sobota 24. 11. po ranní mši sv. (8-9h; nabídnout úmysly jinde)
3. Vzdělávání – připraven cyklus na téma „Mše sv.“ (Pavel Krystýn, o. Pavel) – prosba o propagaci a
zvaní dalších
4. CECILKA – 18. 11. 2018 na starosti Nedachlebice (Veronika Nováková)
5. Pastorační plán na rok 2019 – viz. příloha - SCHVÁLEN
6. Požehnání maminkám v požehnaném stavu – 8. 12. Slavnost TOPOLNÁ – modlitba matek
v požehnaném stavu (rozdat)
7. Mikulášská nadílka – neděle 2. 12. (Bíl, Ned)
8. SVÍČKY – budou opět koupeny
9. Advent
Adventní věnce u kostelů budou
Advent – Panna Maria v domácnostech – je přikoupena Panna Maria také pro Včelary; NEDACHLEBICE
– prosíme o vrácení!
Adventní snídaně – prosba o zajištění ochotnými ženami
Adventní snažení pro děti i dospělé – vybrána krabice (jedna) pro všechny děti a symboly (dle
katechetů Olomouc), které tam budou děti dávat za účast na rorátech
Zpovídání před Vánocemi – bude vyvěšeno
10. Farní listy do všech domácností – pomoc obcí s roznosem

11. Otevřený kostel o Vánocích – kde, kdy a v kolik?
Út 25. 12. 14-15.30, ST 26.12. 14-15.30, NE 30. 14-15.30, ÚT 1. 14-15.30
12. Žehnání tříkrálovým koledníčkům: všem sobota 5. 1. v 8h (Bílovice, Březolupy) při mši sv.
13. SVÁROV – rozdán rozpis hlavních celebrantů a obcí, které mají na starosti Svárov – snaha o
střídání v jednotlivých obcích; pastorační rada v Březolupech ODSOUHLASILA v případě nepřízně
počasí konání poutě v BŘEZOLUPECH – důvody jsou dva: Svárov patří do farnosti a ještě důležitější –
farní kostel v Březolupech JE MARIÁNSKÝ
14. MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO – rozdány služby obcí na rok 2019
15. ČASOPISY a nástěnky – prosím o revizi časopisů v kostele;
Dále: na nástěnkách a v kostele budou pouze tiskoviny, které jsou schváleny duchovním správcem
farnosti

Zapsala: Gabriela Běhůnková
Schválil: P. Pavel Macura

