Bílovice 42, 687 12
572 587 424

10. pastorační rada Bílovice: 13. 5. 2019
Přítomni:
P. Pavel Macura, P. Jan Svozílek, Eva Šáchová, Radek Vymyslický, Jiří Blaha, Radka Ševčíková,
Kateřina Zetíková, Slávka Formáčková, Marie Abrhámová Jana Brázdilová, Marie Vlachynská,
Ilona Trojková, Anna Dostálková, Gabriela Běhůnková,

1. Desátek v kapli na faře + žehnání růžence a sochy Panny Marie
2. Hodnocení uplynulého období - PODĚKOVÁNÍ:
Zpovídání před Velikonocemi, Velikonoční obřady – vyhovovalo všem
Postní aktivity – VELKÉ DÍKY ZA KRÁSNÉ „GOLGOTY“; POSTNÍ KÁZÁNÍ – velká
účast (co třicátníci?); KC:Střední generaci nabídnout hlídání dětí, víkendový výjezd,
Zájezd do Třebíče – moc hezké, kladné hodnocení
Biblické hodiny v BÍL – i přes malou účast budeme pokračovat
Triduum matek – velká diskuze; budeme upozorňovat – triduum dle zájmu obcí (zájem by měl
vzejít od matek z hnutí, účel tridua by měl být o setkání v radosti s ostatními matkami, vzájemná
podpora, svědectví propojenosti.
Eucharistická hodina - 77 členů – velké díky!
Paškálky – úspěch; na Vánoce zase svíčky
Májové pobožnosti – májová v rámci mše sv. – celkově úspěch
Děkanátní setkání schól – zdařilé, pečlivě připravené, poděkování všem!
Průběh adorací - Boží slovo vždy,.. dále může být: příběh, žalm, prosby, díky, chvály,
písně-varhany či kytara,
zajímavá inspirace: www. Taize.fr/cz
Dohoda u adorací, mariánských večeřadel, Svárova atd. – když se nikdo neozve, vše funguje 
Když bude něco potřeba, ozvěte se, prosím.

3.Příští období:
Zapisování úmyslů (bohoslužby o prázdninách, KN-malování, podzim) – sobota 1.6. a 31.8.
od 8 do 9

Noc kostelů v Bílovicích -připravuje Eva Šáchová, Pavel Krystýn, biřmovanci, program viz.
plakát
SVÁROV (v případě nepříznivého počasí v BŘ – mariánský farní kostel SV): KN, TOP,
NED, BŘ, MIS, BÍL
Setkání rodičů, kmotrů a pokřtěných za uplynulý rok – neděle 26. 5.
Požehnání maminkám očekávajícím narození děťátka – pátek 31. 5. (Navštívení Panny Marie)
Mariánské večeřadlo –– JE JASNÝ PRŮBĚH – říci o rozjímání, (viz. minulý rozpis – to samé u
Svárova)
!! HLAVNÍ FARNÍ POUŤ na PROVODOV !!-zajišžuje O. Pavel
Boží Tělo: bude mít téma misie v našem okolí (v rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc):
Kněžpole - škola, Topolná - zaměstnání, Mistřice – volný čas, poslední oltář opět v kostele
(Nedachlebice dodají břízky, Bílovice zajistí výzdobu, vč. hlavního oltáře)
SPORTOVNÍ DEN FARNOSTI v Topolné 30. 6. 2019 od 14h na hřišti
Adorační dny – Ned (3.7.), Top (16.8.)
KONCERTY V ADVENTU – viz. domluva v Topolné; menší účast je způsobena jednak tím,
že je jich hodně, jednak tím, že se opakují – jsou i nové návrhy (AVE AG, kněží chorál…); chorál
zkusíme na Tříkrálový koncert (oslovíme kněze)
FARNÍ PLES – v TOPOLNÉ
KALENDÁŘ – fotky Evě Šáchově
Biřmování - proběhne v neděli 6. října 2019 v 10.30h v Bílovicích
MEZIFARNÍ DEN – rozděleny úkoly – koordinuje paní Ilona Trojková (příští rok 21. 6.
2020)

4. Pastorační plán 2020 – některé akce ve dvouletém taktu – bude obesláno mailem
(kvůli kalendáři již o prázdninách)
5. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání (na starosti
naše dvě farnosti)
Zapsala: Gabriela Běhůnková
Schválil: P. Pavel Macura

