Ustanovující setkání pastorační rady Římskokatolické farnosti Troubky dne 10. 5. 2017

Zvolení členové do pastorační rady:
Pavlína Netopilová, Miroslava Mauksová, Zdeněk Zbožínek, Marie Kratochvilová
Členové jmenovaní farářem:
Lenka Petrovská, Jiří Burian
Předseda:
P. Radek Sedlák
Návrh programu farářem:
1) Volba zapisovatele
Pastorační rada zvolila jako zapisovatelku Pavlínu Netopilovou.
2) Volba do ekonomické rady a seznámení se s navrhovanými členy:
Radek Brázda, Marek Herzog, (?)
Do ekonomické rady zvolila pastorační rada jednohlasně Zdenka Zbožínka jako třetího
člena ekonomické rady.
Rekonstrukce kostela
Probíhala diskuse o probíhající rekonstrukci kostela, o finančních prostředcích, které
má farnost k dispozici a také o finančních prostředcích, které by bylo možné získat
z ministerstva zemědělství, z rozpočtu obce, z plánovaného třetího kola veřejné sbírky
na opravu kostela.
3) Pastorační plán do konce září 2017
ČERVEN
Noc kostelů
9.6.2017 proběhne akce Noc kostelů, do této akce otec Radek přihlásil kostel sv.
Markéty. Hovořilo se o programu této akce (prohlídka kostela, čtení o historii kostela,
nápad také pozvat zástupce zastupitelstva obce, aby se také zúčastnili této akce). Byla
požádána Mirka Mauksová, aby pomohla s přípravou této akce, zástupkyně
chrámového sboru paní Němčáková bude informovat vedoucího chrámového sboru a
této akci, aby připravil vystoupení sboru. Bylo navrženo zapůjčit na obecním úřadě
přenosné nástěnky, na které budou instalovány fotografie.
Boží tělo
se bude konat ve čtvrtek 15.6.2017 v 18.00 hodin (mše svatá), domluví se i zpěv
chrámového sboru a scholy.
Vysvědčení z náboženství
Vysvědčení se bude dětem předávat na mši svaté 30.6.2017. Po mši bude táborák pro
děti a možnost přespání na faře. Je potřeba zajistit posekat trávu na farní zahradě. Byli

osloveni kostelníci Pavel Kratochvil a Jiří Cigánek, aby pomohli sekat trávu. Je
k dispozici starší traktůrek, který věnovala farnosti obec Troubky. Pomoci s udržováním
zahrady mohou také starší ministranti, které osloví kostelníci.
Tábor
Tábor se plánoval na začátku prázdnin, ale zatím zůstává otevřené téma, spíše bude
cyklovýlet pro děti s přespáním.
ČERVENEC
9.7.2017
Plánujeme slavnostní mši svatou s připomínkou 20-ti letého výročí od povodně v roce
1997. Zazpívá chrámový sbor, 7.7.1872 byl kostel sv. Markéty vysvěcen, což je 145 let,
takže i v tomto duchu bude tato mše slavena. Připomenout i dobrovolníky, kteří
pomáhali po povodni, zmínka i o dobrovolnících, kteří při své obětavé práci přišli o
život.
Také pozveme na tuto mši zástupce Charity a ostatních organizací, které mimo jiné i
finančně pomáhaly občanům Troubek. Také je potřeba zmínit na zasedání
zastupitelstva, kde budeme žádat o finanční příspěvek z rozpočtu obce na opravu
kostela, že budeme zvát na mši svatou zástupce organizací, které Troubkám a zvláště
jejich občanům pomohli a je to příležitost ukázat, že Troubečané nejsou lhostejní a
pomoc, kterou po povodni přijali, umí oplatit a i z prostředků obecního rozpočtu a
veřejné sbírky opravujeme náš kostel.
16.7.2017
Hodová mše svatá. Zpěv chrámový sbor.
SRPEN
26.8.2017
Plánujeme pouť na sv. Hostýn pro rodiny s dětmi, účast na mši svaté, pro děti je možnost
vyžití (soutěže, zkrátka den pro rodiny s dětmi). Doprava na Hostýn (autobus nebo
auty).
ZÁŘÍ
4.9.2017
Začátek školního roku. Plánujeme mši svatou pro rodiny s dětmi, poté bude táborák na
farní zahradě.
24.9.2017
Hubertská mše svatá. Na tuto mši budou přizváni členové různých spolků (myslivci,
včelaři, koňaři, zahrádkáři). Zvěřinový guláš .
Mirka Mauksová, Marie Kratochvilová a další ženy budou osloveny, aby pomohly
napéct koláče a cukroví.

Manželé Pavlína a Přemysl Netopilovi počítají sbírky vybrané při mších sv. a ukládají
vybrané peníze do poštovní spořitelny.
Veřejná sbírka v Henčlově. Je-li to v plánu vybírat třetí kolo veřejné sbírky v Henčlově.
Je to na zvážení. Na druhou stranu byl schválen finanční příspěvek na opravu střechy
kaple sv. Martina v Henčlově, což by mohlo uklidnit rozčílenou náladu občanů
v Henčlově týkající se veřejné sbírky na opravu kostela v Troubkách.

Závěrem setkání pastorační rady otec Radek informoval o vzniklé modlitební buňce, která
vznikla v Troubkách. Také nás informoval, jak takové buňky fungují například v Přerově. Je
dobré, aby vznikala společenství modlitby v naší farnosti, aby farnost zůstala živá. Modleme se
za to!

Zapsala: Pavlína Netopilová
Přítomni:
Mirka Mauksová, Marie Kratochvilová, Pavlína Musilová, Zdeněk Zbožínek, Jarmila
Němčáková (zastupuje J. Buriana a sbor), Lenka Petrovsá, P. Radek Sedlák

V Troubkách, dne 10.5.2017

