Zápis z 8. jednání pastorační rady farnosti Březolupy (18. 1. 2019)
Hodnocení uplynulého období
•

Žehnání adventního věnce – v následujícím adventu bude probíhat žehnání velkého
adventního věnce před kostelem současně s žehnáním věnců do domácnosti v neděli
při mši svaté.

•

Roráty – hojná účast + nově zapojení akolytů do vedení bohoslužeb slova.

•

Putovní Panna Maria – potřeba větší propagace a zdůraznění misijního ducha aktivity,
aby zapojení farníků bylo co nejširší. Na příští období je třeba jednu přikoupit.

•

Jesličkový pochod – velká účast, vyhovující SOBOTNÍ termín.

•

Silvestr na Provodově – velká účast, mimořádně pozitivní ohlasy.

•

Žehnání koledníčkům při sobotní ranní mši – přespolní nemají problém s dovozem
koledníčků na mši, tudíž není potřeba způsob žehnání měnit.

•

Balíček pro Ukrajinu – pozitivní ohlas.

•

Kulturní dění v období kolem Vánoc – kulturní akce byly naplánovány do velmi
krátkého období, což může mít za následek vytíženost účastníků a menší zájem
veřejnosti. Jsou návrhy akce buď rozložit do celého liturgického období Vánoc nebo je
střídat ob rok nebo některé přesunout na jiné svátky liturgického roku.

•

Otevřený kostel – postačí v průběhu 25. 12. a 26. 12.

Pastorační plán
•

25.–27. 1. se uskuteční triduum modliteb matek v Březolupech.

•

7. 2. Adorační den farnosti – výstav Nejsvětější svátosti od 15.15 k soukromé adoraci
do 17.15, kdy bude vedená a v 18 h mše sv.

•

9. 2. farní ples – žádost o výpomoc s tombolou.

•

9. 3. proběhne v čajovně v Bílovicích zapisování intencí, následně od neděle v kostelích

•

Aktivita na dobu postní – v kostele budou k dispozici papírové křížky třech barev – pro
děti, mladé a dospělé. Úkolem je splnit výzvu na křížku a připíchnout ho na „Golgotu“
která bude umístěna před oltářem – „Golgotu“ zajistí Josef Sukup.

•

Křížové cesty:
o Neděle 14:30 – po skupinách: skupiny 1. ženy, 3. muži, 5. prvokomunikanti.
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o První, třetí a pátou neděli postní bude předcházet sobotní biblická hodina od
18:00 v Bílovicích.
o Druhou, čtvrtou a šestou neděli postní proběhne v rámci odpolední křížové
cesty postní kázání (Mons. Adam Rucki, P. Josef Říha, Mons. Vojtěch Šíma).
o Křížové cesty připraví ženy (10. 3.), muži (24. 3.), rodiny prvokomunikantů (7. 4.)
o 7. 4. bude také KC na Šarovech s o. Janem
•

Pouť na Svárově – v říjnu a při nepřízni počasí bude probíhat ve farním kostele
v Březolupech.

•

Eucharistická hodina – výzva k zapojení se do společenství Eucharistické hodiny
v rámci duchovního předsevzetí. Eucharistická hodna vybízí k nejméně půlhodinové
adoraci během každého měsíce. Adorovat je možné v kostele i mimo výstav Nejsvětější
svátosti. Nemocní se též mohou zapojit a adorovat doma.

•

23. 3. Setkání se všemi vedoucími společenství – v čajovně

•

24. 5. v Bílovicích bude Noc kostelů

Návrhy, podněty a diskuze
•

Na návrh bude kostel vybavený kartičkami se zpovědním zrcadlem

•

Zapojení se do aktivity Mary’s meels v době postní v podobném duchu jako balíček pro
Ukrajinu v adventu.

•

Vyrobení prospektu s fotografií našeho kostela a stručnými informacemi o poslání
farnosti, její historie a významu. Prospekt by byl vyvěšen na nástěnce farnosti.

Zapsala: Marie Hoferková
Schválil: P. Pavel Macura

2

