ZÁPIS PASTORAČNÍ RADY 22. LEDNA 2013
Přítomní:
P. Radek Sedlák
Pavol Fogelton
Marta Rybková
Anežka Ticháčková
Jiří Burian
Martina Geryková
Jitka Berčíková
Miroslava Mauxová
Marcela Fojtíková Roubalová
Zápis:
1) uvítání, představení členů,
2) seznámení s kalendářem akcí a rozdělení úkolů, viz. http://www.farnosttroubky.cz/akce.html
13.2. (st) POPELEČNÍ STŘEDA
(liturgické zpěvy doprovází sbor Troubečan - p. Burian)
3.2. PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ JDOUCÍCH K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ; při farní mši
17. 2. 1. POSTNÍ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (senioři - pí. An. Ticháčková)
24. 2. 2. POSTNÍ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (spol.modlitby matek - pí. J. Berčíková)
3. 3. 3. POSTNÍ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (maminky s malými dětmi - pí. Mauksová)
10. 3. 4. POSTNÍ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (starší děi - pí. Fojtíková Roubalová)
17. 3. 5. POSTNÍ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (sbor Troubečan - p. Burian)
24. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE křížová cesta v 15.00 (vedou lektoři - p. Fogelton)
SVATÝ TÝDEN
- liturgická čtení a pašije rozděluje od Květné neděle do Velikonoční neděle lektorům p.
Fogelton
- liturgické zpěvy na Květnou neděli, Zel. čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční
neděli doprovází sbor Troubečan - p. Burian
- hrkání dětí vede ministrant V. Burian (Z.č. 19; V.p. 7,12,19;B.s.7.12)
30. 3. BÍLÁ SOBOTA
8 hod. modlitba ranních chval (P. Sedlák)
10 hod. Maminky s malými dětmi (pí. Mauksová)
15 hod. Senioři (pí. An. Ticháčková)
17 hod. Společenství modlitby matek (pí. Berčíková)
31. 3. NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
(beránek a chléb - manželé Ticháčkovi, zelenina P. Sedlák a seniorky, víno a stoly - p.
Rusek, dechová hudba p. Vysloužil).

VELIKONOČNÍ OKTÁV
- přede mší se modlí tento týden novéna k Božímu milosrdenství (senioři- pí. An. Ticháčková)
28. 4. PROSBY ZA ÚRODU A POŽEHNÁNÍ PRÁCE:
V neděli žehnání ošatek se zeminou i pracovní nástrojů věřících, po mši průvod kolem kostela
s požehnáním.
19. 5. (ne) SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO; 8.30
Večer předtím (sobota 18.5) bude vigilie slavnosti v kostele ve 20 hod. Kde se obnoví
svátost biřmování.
(liturgická čtení na vigilii a na slavnost ve dne rozděluje lektorům p. Fogelton)
(liturgické zpěvy na slavnost doprovází sbor Troubečan - p. Burian)
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI (1. 5.; 31. 5. a každou neděli v květnu):
(družičky - pí. Mauksová)
(recitace - pí. Fojtíková Roubalová)
2. 6. (ne) SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
(Svátost Eucharistie byla ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek. Protože v blízkosti
utrpení Páně není vhodné slavit s největší poctou tuto událost, byla přeložena vždy na
druhý čtvrtek po Slavnosti Seslání ducha svatého; tento den se konají slavnostní
procesí s Eucharistií)
- mše v 8:30 hod se slavnostním průvodem doprovázeným dechovou hudbou
1. oltář (společenství modlitby matek - u okenní vitráže sv. Václava)
2. oltář (mládež - ve špici parku za kostelem)
3. oltář (senioři- u okenní vitráže sv. Ludmily)
4. oltář (Troubečan - u farní zídky před kostelem)
- silnici zajišťují troubečtí hasiči
- do průvodu budou přizváni krojovaní Hanáci, troubečtí a henčlovští hasiči, myslivci
(pozvánka spolků - P. Sedlák)
VÝLET Z NÁBOŽENSTVÍ NA VELEHRAD
- ve školním týdnu ke konci školního roku (pí. Fojtíková Roubalová)
28. 6. MŠE NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU:
Bude v den vysvědčení, v pátek v 18. hod. Po mši dostanou děti vysvědčení i z náboženství.
Po mši se koná první prázdninový táborák.
(kytara u táboráku - pí. Fojtíková Roubalová)
(táborák- ministranti Burianovi)
(občerstvení- pí. J. Berčíková a I. Ticháčková)
(hry pro nejmenší - pí. Mauksová)
(fotbalový zápas - ministranti)
5. 7. (pá) SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
Naše farnost zřejmě vypraví také autobus na Velehrad

7.7 . (ne) SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
(dne 7.7.1872 byl kostel posvěcen náš nově postavený kostel kardinálem
Fürstenberkem)
- mše 8.30
7. 7. Farní zábava:
Dne 7. července 1872 byl náš kostel slavnostně vysvěcen, proto tuto neděli budeme slavit
Slavnost posvěcení kostela v 8:30. Odpoledne od 14 hod. se bude konat farní zábava a setkání
na farní zahradě.
(program se bude domlouvat na 2. pastorační radě 10.5.2013; předběžně se zajistí dechová
hudba - P. Sedlák k odpolední zábavě, tanci a poslechu)
14. 7. (ne) TITULÁRNÍ HODOVÁ SLAVNOST SVATÉ MARKÉTY
- mše 8.30
- hodové požehnání 14.00 a průvod krojovaných z kostela
(domluvit s vedením Hanáku - P. Sedlák)
2. 9. MŠE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU
V první den školního roku v pondělí v 16 hod. bude mše za žáky a učitele. Po mši budou na
faře pro děti připraveny různé hry.
(kytara u táboráku - pí. Fojtíková Roubalová)
(táborák- ministranti Burianovi)
(občerstvení- pí. J. Berčíková a I. Ticháčková)
(hry pro nejmenší - pí. Mauksová)
(fotbalový zápas - ministranti)
(skákací hrad - P. Sedlák)
3) další setkání 10. 5. v 19 h

