
Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Bílovice 

Dne 6.6. proběhlo zasedání pastorační rady farnosti Bílovice v následujícím složení: 

Bílovice: Eva Šáchová, Jiří Blaha, Jiří Ondrůšek; Nedachlebice: Kněžpole Gabriela Běhůnková, 

Marie Huňková; Kněžpole: Marie Abrhámová, Milena Malinová; Topolná: Alena Mrázková; 

Zdislava Kouklová, Petr Zetík; Mistřice: Ilona Trojkova omluvena. 

 

Body jednání: Boží tělo; společenství dětí 1. stupně v Nedachlebicích; mše svatá za pastorační 

rady a společné setkání; zpráva z diecézní synody a následná práce s textem; Mezifarní den;  

farní pouť na sv. Hostýn v sobotu 17. září., termíny následujících setkání 

Slavnost Těla a krve Páně – Boží tělo 

Hlavním bodem jednání byla koordinace průběhu Slavnosti Těla a krve Páně (Boží tělo), která 

bude slavena přímo v den liturgické slavnosti ve čvrtek 16.6. v 18.00 ve farním kostele 

v Bílovicích. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod s jednotlivými zastaveními. 

Společným tématem eucharistického průvodu je rodina. Přípravu oltářů, modlitbu přímluv a 

hudební doprovod mají na starosti jednotlivé obce v tomto pořadí: 

1. oltář obec Kněžpole – téma: děti a mládež. Místo: u obřadní síně 

2. oltář obec Nedachlebice – téma: manželství. Místo: u bytovky pod obřadní síní 

3. oltář obec Topolná – téma: rodinné soužití. Místo: Parkoviště u kostela od Nedachlebic 

4. oltář obec Bílovice a Mistřice: téma: stáří. Místo: prostranství u věže kostela 

Prosím o přípravu 5 přímluv ke každému oltáři. Průběh modlitby u jednotlivých oltářů: - 

úryvek Božího slova (o. Jan) – přímluvy (farníci z jednotlivých obcí) – píseň před požehnáním 

(farníci z jednotlivých obcí) – požehnání 

Během průvodu nás bude doprovázet dechová hudba Topolanka. Baldachýn ponesou muži 

z jednotlivých obcí (Milan Trojek, Jiří Bedanřík, Jan Jurča, Pavel Ševčík). 

Úkoly k zajištění: 

Oslovení nosičů baldachýnu – Eva Šáchová 

Přímluvy – zástupci z jednotlivých obcí 

Hudba ke mši svaté – společná schóla – Marie Vymyslická a Zdislava Koukolová 

Hudební doprovod k průvodu – dechovka Topolanka – u jednotlivých oltářů píseň od schóly 

dané obce. 

Komunikace se starostou/koordinace dopravy – P. Jan Liška 

  



Společenství dětí 1. stupně v Nedachlebicích 

V následujícím školní roce mají děti příležitost scházet se v křesťanském společenství. 

Setkávání probíhá každý čtvrtek od 17.00 v klubovně pod kostelem v Nedachlebicíh. 

Společenství je určené pro chlapce a děvčata 1. stupně ZŠ – Animátorkou je Marie Huňková. 

Mše svatá za členy pastoračních(ekonomické) rad a společné setkání  

Ve středu 6.7. v 17.00 bude slavena mše svatá za členy našich past. a ekonom. rad. Po mši 

svaté jste srdečně zváni na malé pohoštění a setkání na farním dvoře/sklepě. PROSÍM O 

NAHLAŠENÍ ÚČASTI (nejpozději do 30.6., kvůli přípravě pohoštění      ). Na setkání jsou zváni 

členové všech místních past. rad a společné rady farnosti Bílovice, ke společnému slavení je 

zvána také ekonomická rada. 

Práce s textem syntézy diecézní fáze Synody o synodalitě 

Pastorační radě byl předán text syntézy diecézní fáze o synodalitě s prosbou o jeho přečtení. 

Ve zprávě je obsaženo mnoho impulsů pro růst každého farního společenství. Text nechává 

zaznívat kritické hlasy a volání po změně, ale také zaznívá vyjádření radosti z toho co se daří. 

Zprávu vnímejme jako velmi podnětný text pro naše farní společenství – kritiku můžu vnímat 

jako výzvu, pozitivní hlasy jako důvod k vděčnosti za růst Božího království mezi námi. Na 

základě četby se na dalším setkání past. rad podělíme o naše postřehy. Prosím, aby si zprávu 

také přečetli členové místních pastoračních rad a též se zamysleli nad níže uvedenými body. 

Na základě vašich podnětů bychom během měsíců září/říjen utvořili past. plán na následující 

pastorační období (školní rok 2022/23). 

- V jakých aspektech farního života naplňujeme společné kráčení (synodalita)/ Co se 

daří? 

- Kde vnímáme v rámci naší situace rezervu a jaké konkrétní kroky můžeme společně 

dělat? 

Příprava mezifarního dne 

Tohoto tématu jsme se dotkli jen okrajově. Přípravě mezifarního dne se systematicky věnoval 

přípravný tým v rámci několika setkání. Pastorační radě byl prezentován plakátek s detailním 

přehledem programu. viz příloha. 

Pouť farnosti na sv. Hostýn 

Byl schválen návrh na uspořádání farní poutě na sv. Hostýn v sobotu 17. září. Pouti se však 

nebudou účastnit farář s kaplanem z důvodu přípravy slavnosti prvního sv. přijímání, která 

připadá na neděli 18. září. Doprava na sv. Hostýn proběhne převážně individuálně a také bude 

nabídnut autobus pro seniory. Je však důležité, aby si celou koordinaci vzal někdo z nás na 

starosti. Prosím, kdo to bude? 

Termíny setkání past. rad 

Ohledně termínů dalšího setkání nastává drobná změna. Abychom zkoordinovali nový past. 

plán na základě co nejširšího konsenzu, proběhnou setkání místních past. rad a to 

v následujícím harmonogramu. 



Místní past. rada Bílovice + ti, kteří zastupují obec Bílovice ve společné past. radě – pondělí 12. 

září. od 19.00 na faře v čajovně. 

Místní past. rada Mistřice a Kněžpole + ti, kteří zastupují obce ve společné past. radě – pondělí 

19. září od 19.00 na faře v čajovně. 

Místní past. rada Nedachlebice + ti, kteří zastupují obec ve společné past. radě – středa 21. 

září od 19.00 v klubovně pod kostelem. 

Místní past. rada Topolná + ti, kteří zastupují obec ve společné past. radě – čtvrtek 22. září od 

19.00 v přístavbě kostela. 

 

Přeji všem pokojné dny a posílám požehnání. 

P. Jan 

 

 

 


