8. pastorační rada Bílovice: 16. 1. 2019
Hodnocení uplynulého období
ADVENT + VÁNOCE
Roráty (lépe ukončit aktivitu dětí – např. jako v Bílovicích při dětské půlnoční), Panna Maria
putující (skvělé – opět se podařilo navštívit někde i nové lidi), Vánoční FL (musí být hotové
v polovině listopadu) – velké díky za zařízení roznosu a obecních novin – velmi dobré ohlasy,
zpovídání (vyhovovalo), pořad bohoslužeb také, otevřené kostely (zvážit do příště pouze 25. a
26. 12.), žehnání vína, jesličky – velká účast díky sobotě – až 95, PROVODOV na Silvestra –
mimořádně zdařilé, tříkrálová sbírka – rozhodnout se, zdali opět mše sv. nebo jednotlivé
žehnání (může se to střídat), zabijačka – velmi pěkná, klidná a pohodová s menším počtem,
velmi dobrá akce „Vánoční balíček pro Ukrajinu“- pilotně se zapojilo 5 rodin, díky skvělé
komunikaci s Charitou Zlín - snaha o další spolupráci v postní době. Děti vidí konkrétní pomoc,
což je velmi výchovné nejen pro ně, proto chceme spolupracovat s podobnou akcí i v postní
době, s cílem rozšířit aktivitu v celé farnosti.
KONCERTY – menší účast, díky přemíře. Lépe rozložit koncerty během celého roku.
Pěkně fungují dobrovolnice pro nemocné, jedna skupinka na úklid fary – pochválit veřejně za
odvahu - mnohdy se díky nim jednalo o první a zároveň poslední návštěvu před odchodem
zesnulého k Otci.
Kalendář – objevují se mouchy (Nanebevstoupení, …) – sledujme, pišme – příště budeme
vydávat ve více kusech a větším rozměru. Prosíme o fotografie.

Příští období
ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ – 9. března (před první nedělí postní)
TRIDUUM MATEK – LEDEN: Březolupy; 29. 3: Topolná, 28. 6.: Kněžpole
POSTNÍ DOBA
- Aktivita pro děti i dospělé – GOLGOTA – křížky s úkoly – za týden (při splnění) se
zapíchne křížek na znamení, že jsme se v něčem posunuli „ukřižovali svou slabost
atd.“
- Duchovní obnova 16. 3.
- Křížové cesty (7. 4. – Šarovy, prvokomunikanti)
- Zpovídání – zachovat jako minule
- Bohoslužby (pozdě tma: 19.49 + cca 1h)
- NÁVRH: postní kázání a biblické hodiny
Biblická hodina
– sobota v 18h
So 9. 3.

Křížová cesta – neděle
14:30 ve všech kostelích
Ne 10. 3. ženy

Postní kázání + křížová cesta
Neděle 14:30 - CENTRÁLNĚ
Ne 17. 3. Mons. Adam Rucki – o naději / KC: ministranti
BŘEZOLUPY

So 23. 3.

Ne 24. 3. muži
Ne 31. 3. P. Josef Říha – o víře / KC: schóla
TOPOLNÁ

So 6. 4.

Ne 7. 4. rodiny

prvokomunikantů
Ne 14. 4. Mons. Vojtěch Šíma – o lásce / KC: biřmovanci
BÍLOVICE

EUCHARISTICKÁ HODINA – i nemocní! Je jedno, kde se modlíme; nemusí být vystavena ani
Nejsvětější svátost – důležité je adorovat 30 min. za měsíc (můžeme si i rozložit); za každého
slouží o. arcibiskup (nebo pověřený sekretář) každý měsíc mši sv., při splnění všech tří
podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) možnost získat pro sebe
nebo pro duše v očistci plnomocné odpustky; zvláštní a důležitý přínos: proměna mého
srdce, proměna různých situací, pravidelné vystavení se požehnání z Eucharistie
NOC KOSTELŮ – bude 24. 5. v Bílovicích
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO (Ned, Top, Kn) + SVÁROV (v případě deště v BŘEZOLUPECH):
rozdání, co je potřeba připravit
SVÍČKY – budou paškálky k dostání

Setkání se všemi vedoucími společenství
TERMÍN: sobota 23. března – V ČAJOVNĚ

Pouť MUŽŮ / ŽEN – SPORTOVNÍ DEN FARNOSTI – PĚŠÍ POUŤ
Nechci přidávat další a další akce – spíše se dívejme, co zajímá. Situace rodin i lidí se mění,
stejně nálady, potřeby atd. (viz. některé vánoční aktivity). Možné řešení: Něco každý rok a
NĚCO JEDNOU ZA DVA ROKY.
ZÁJEZDY: TŘEBÍČ (8. 5.) / ŘÍM – termín v jednání – bude ve 4. čtvrtletí 2019

Biřmování bude v neděli 6. října 2019 v 10.30 v Bílovicích
NÁVRH DOŽÍNKOVÉ MŠE SV. – předtím ŽEHNÁNÍ POLÍ A LUK (s dětmi) – kolem sv. Marka
(25. 4.)
-

V Bílovicích při Andílkové pouti

-

V NED při Hubertské

-

V BŘ při hodech

