10. 11. 2018, Březolupy, 6. setkání

Zápis z jednání pastorační rady farnosti (PRF)
1) Ohlédnutí
Dušičky – na hřbitově méně lidí než minulý rok.
Adorace – 20 min. soukromá, 20 min. vedená, 20 min. litanie, 5 min. modlitba kněze, 5 min. ticho
PROSBA: adorace (v prípade zapojení ruzných spolecenství) bude výpadat takto:
17:30 výstav a 20 min. ticha
17:50 zacne vedena adorace (spolecenstvími)
18:10 zacnou litanie – na konci litanií prijde knez na zakoncení a pozehnaní
Výhody: knez muze zpovídat delsí dobu; lide jsou tímto zpusobem uceni, jak se na adoraci modlit; vedením
se zkvalitnuje duchovní zivot spolecenství
ZÁVĚR: Pastoracní rada schvalila tento zpusob a slíbila zajistit „modlící se“ na vedenou cast v príslusných
kostelích.
Pastorační plán na měsíce listopad a prosinec
Od listopadu probíhá na faře v Bílovicích kurz vzdělávání.
14. 11. (St) v 19:30 se na faře v Březolupech uskuteční biblická hodina.
Do 16. 11. (Pá) přednést harmonogram adventních a vánočních akcí obci Březolupý, která je zahrne
do společného plakátu na toto období.
18. 11. (Ne) ve 14 hodin Cecilka v Nedachlebicích.
24. 11. (So) po latinské mši svaté probíhá v 8-9 hodin zápis úmyslů mší svatých. V neděli 25. 11. se zapisují
v kostele. Záměrem bude, abý se každý zapsal max. na jednu neděli a jeden všední den. Jinak si lidé
jezdí zapisovat úmýslý i v jiných kostelích, abý se na ně dostalo. Praxe je taková, že se farníci nechovají
„křesťanský“ a zapisují si více mší na jednu rodinu. Je to těžká situace pro zapisujícího. Do Bílovic
pojede jeden zástupce PRF za obec, který bude zapisovat úmýslý farníků ze své obce.
1. 12. (So) v 15:30 růženec, požehnání adventního věnce, následuje „půlhodinový“ koncert dětí a v 17 hodin mše
svatá.
2. 12. (Ne) Promítání fotek z Putování po stopách sv. Pavla (ze dne 11.-23. 9.) – cca v 16 hodin.
5. 12. (St) na ranních rorátech přijde dětem nadělovat sv. Mikuláš
8. 12. (So) Požehnání ženám v požehnaném stavu v Topolné.
Období Adventu (souhrnně)
Během adventního období bude farností putovat soška Panny Marie.
Roráty – nejsou páteční večerní mše svaté. Organizace snídaní je zajištěna, finančně přispět na snídaně bude
možné v kostele do kasičký.
Po, St, Pá v 6:25 – mše svatá; Út, Čt v 6:25 – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání
Adventní snažení pro děti – před oltář bude umístěna dárková krabice, kam budou děti dávat dárečký pro Ježíška
– za každé rorátý dostanou děti předmět.
Harmonogram adventního a vánočního období roznesou do schránek dobrovolníci ve spolupráci s Českou
poštou.
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Vánoční období
22. 12. (So) v 10 hodin zpovídání v kostele v Březolupech – 3 zpovědníci, neuklízet, nezdobit kostel; odpoledne
od 13 hodin vánoční výzdoba kostela (nazdobení stromů, přichýstání betléma)
23. 12. (Ne) Rozsvěcování vánočního stromu
24. 12. (Po) Půlnoční mše svatá v 22 hodin
25. 12. (Út) 14:00-15:30 – otevřený kostel
26. 12. (St) 14:00-15:30 – otevřený kostel
26. 12. (St) Pojďme spolu do Betléma v 15 hodin, vánoční příběh v podání dětí
29. 12. (So) Jesličkový pochod
30. 12. (Ne) 14-15:30 – otevřený kostel
1. 1. (Út) Novoroční koncert Chrámového sboru v 14:30, v 15:30 Farní kavárna, v 16:30 mše svatá
s novoročním požehnáním
5. 1. (So) v 8 hodin při mši svaté v Březolupech žehnání tříkrálovým koledníkům ze všech obcí farnosti

2) Diskuze
a) Propagační materiály
b) Budou koupeny znovu SVÍČKY z Charity Zábřeh
c) Nástěnky – materiálý zde umísťujeme jen na základě schválení faráře
d) Setkávání „střední generace“ farníků na faře – „maminký s dětmi“
e) Možnost finanční pomoci pro sociálně slabé nebo lidi v nouzi – z Charity, dívat se kolem sebe
f)

Praní a žehlení velkých bílých ubrusů – po smrti pí. Anný Postavové přebírá pí. Anna H.

3) Pastorační plán na rok 2019
Mariánské večeřadlo mají Březolupý na starosti v sobotu 1. června v Bílovicích (jednou za dva roký má obec
dvě večeřadla, podruhé má jedno večeřadlo).
Svárovskou pouť, konanou v neděli 25. srpen, mají na starosti Březolupý.
PRF schválila návrh na přenesení svárovské poutní mše svaté konané v říjnu v Nedachlebicích do Březolup,
patří do stejné farnosti a hlavně kostel v Březolupech je zasvěcen Panně Marii.
Chceme uspořádat dožínková pouť při poutní mši svaté? Hodý jsou poděkováním za úrodu, konalý se dříve
při výročí posvěcení kostela. V Bílovicích bude na Andílkovou pouť, v Nedachlebicích mají Hubertskou mši svatou.
Zájezdy. Původně zamýšlená pouť do Prahy se nekoná, v tomto termínu mají ministranti výhodnocení celoroční
soutěže v Olomouci. Ve středu 8. 5. se koná zájezd do Třebíče a na Zelenou Horu. Řím se pojede v termínu
podzimních prázdnin kvůli výučujícím. Termíný jsou v jednání.

Zapsala: Lucie Křižková

Schválil: P. Pavel Macura
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