Setkání pastorační rady 22. 9. 2017

Přítomni
Členové pastorační rady:
P. Radek Sedlák, Pavlína Netopilová – zapisovatelka, Miroslava Mauksová, Marie
Kratochvílová, Jarmila Němčáková – za sbor, Zděněk Zbožínek.
Omluveni:
Lenka Petrovská
Hosté:
Pavel Kratochvil, Jiří Cigánek, Marta Rybková (zastupuje Henčlov)

1. Shrnutí a hodnocení akcí

Noc kostelů – vesměs se akce líbila, převážně příznivé ohlasy na zpěv chrámového sboru,
průvodní slovo, výstava, výstup na věž kostela. Do budoucna bude možnost prohlídky, kúru i
zákristie.
Boží Tělo – družičky nebyly zorganizované.
Táborák pro děti – přespání na faře, katechetky si dobře zorganizovaly.
Výročí povodní – zpěv sboru, panely, velice pěkné. Zajímaví hosté, dobře připravené.
Pouť na Hostýn – neuskutečnilo se, málo zájemců, nenaplněný autobus jen farníky z Troubek,
do budoucna připojení se k jiným farnostem
Mše na zač. školního roku – i když pršelo, akce vyšla, opékání na dešti, zároveň schůzka rodičů
dětí navštěvující náboženství
Hubertská mše 24.9. – nás teprve čeká, tuto neděli. Po mši sv. všichni vyjdou ven, bude žehnání
krmiva koním, troubení myslivců. Po mši bude pohoštění na Konírně.
Počítání sbírek – stále počítají Netopilovi
Oprava střechy v Henčlově – schválený příspěvek 13000,-.
Veřejná sbírka – další kolo plánujeme až příští rok, na podzim by bylo brzy (po půl roce).
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2. Seznámení se s akcemi období do Popeleční středy a podněty k organizaci
- Hubertská mše 24. 9. – připomínky nejsou
- Mše na poděkování za úrodu 1. 10. – děti ponesou obětní dary spolu se čtením (Lucie
Netopilová)
- První pátky (15 hod – 17.30: zpovídání; 17.30 požehnání; 18 mše)
- První soboty (17 hod: společný růženec; 17.45: rozjímání; 18: mše)
První pátky se zpovídá od 15.00 h.
První soboty se budou konat v odpoledních hodinách, aby přišlo na mši více farníků, první
soboty představují i pokání (nejen za sebe, ale hlavně i za druhé, za celý národ).
- měsíc říjen: důraz na modlitbu růžence zvl. v rodinách - nebudou nové růžencové pobožnosti
v kostele
- od 28. října do 8. listopadu – lze každý den získávat odpustky pro +++ - splnit podmínky pro
získání plnomocných odpustků, děti oslovovaly příchozí na hřbitov a rozdávaly kartičky
s modlitbou za zemřelé. Letos opět budeme rozdávat, otec Radek zajistí kartičky.
Mše svaté se budou sloužit stále v 18.00 h i v zimním čase.
- Slavnost Všech svatých 1.11. středa (17 hod) - Památka na všechny věrné zemřelé 2.11. čtvrtek (17 hod) – připomínky (?)
- pouť v Henčlově:
Pátek 10. 11. lampionový průvod a setkání v sokolovně (17 hod) – v loni, bude mše
svatá, poté se půjde průvodem se sv. Martinem na koni do místní sokolovny, kde budou
hry a soutěže pro děti, diskotéka, pohoštění.
Neděle 12. 11. mše před kaplí (10.30); po mši pohoštění v klubu seniorů –mše v kapli,
zpěv sboru a scholy, pohoštění, odvoláme dechovku pana Vysloužila (3000,- je moc,
nevybere se ani při mši tolik, takže je to každý rok prodělečné). Otec Radek osloví pana
Vysloužila.
Advent a Vánoce
2. 12. sobota – žehnání věnců (zároveň první sobota), bylo by pěkné zapojit sbor i s
Tovačova
V loňském roce, výroba věnců a pečení perníčků. Je možné spojit tuto akci s podobnou
akcí, kterou organizuje klub seniorů? Paní Jarmila Němčáková to zkusí domluvit
s klubem seniorů a navrhne společnou akci.
- výroba věnců, pečení perníčků pro svatoštěpánskou koledu
- roráty po, čt 6.30 Troubky; st 6.15 Henčlov, pomoc s přípravou snídaně pro děti, paní
Kratochvílová, paní Němčáková.
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- mikulášské setkání rodin – v neděli 3.12. odpoledne, zdobení perníčků, malování, sv.
Mikuláš, ztvární Jirka Burian ml., organizace Pavlína a Mirka
- mužská brigáda – stromky a betlém – sobota 16. 12. dopoledne, organizace Zdeněk
Zbožínek a kostelníci, stromky dodají Hanáci, velký strom otec Radek domluví s panem
Berčíkem
- 4. neděle adventní = Štědrý den; ranní bohoslužba 8:30 a návrh na půlnoční 24 hod (ať
nejsou dvě mše v jednom dni)
- rozpis u betléma (vzadu na stolku, sami se zapíší farníci) 25.12., 26.12, 31.12., 1.1.,
7.1. vždy od 14 h – 16 h
- mše na Slavnost Narození Páně 25.12. v 10.30 h (nebo v 8.30, bude-li půlnoční mše
v 21.00 h), chrámový sbor by měl zpívat
- Svatoštěpánská koleda – po mši – nutné děti a hudebníci, jinak to nemá smysl
- Svátek sv. rodiny (neděle 31.12.) – obnova manželských slibů bez kytek.
- Novoroční pochod (1.1.) v 13 hod od Čtyř lip, ohřátí na faře a ohňostroj v 17 hod. Jde
se k Pásmům, nebo do Lobodic (loděnice, oheň se špekáčky, zpět do Troubek ohňostroj na faře pro děti).
- Slavnost Zjevení Páně 6.1. sobota – mše v 8.30 h, snídaně na faře, zároveň tříkrálová
sbírka po mši a oběd na faře

- 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu – pátek – (v sobotu 3.2. - úklid stromků a betléma)
- 14. února Popeleční středa
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3. Úkoly:
P. Radek Sedlák:
1. kartičky s modlitbami pro rozdávání na hřbitově
2. domluvit s panem Vysloužilem odvolání dechovky na hečlovské hody
3. domluvit s panem Berčíkem vánoční strom do kostela

Jarmila Němčáková:
1. domluvit s klubem seniorů, že by se farnost přidala k výrobě adventních věnců a
perníčky by se pekli pro svatoštěpánskou návštěvu nemocných; pozvat seniorky na
svěcení věnců a adventní koncert
2. rorátní snídaně spolu s paní M. Kratochvilovou (po, čt)

Marie Kratochvilová:
1. rorátní snídaně spolu s paní J. Němčákovou (po, čt)

Zděněk Zbožínek:
1. spolu s kostelníky (Kratochvil, Cigánek, Geryk) pozvání mužů na brigádu a
organizace stromků a betléma do kostela (sobota 16. 12. 2017) a z kostela (sobota 3. 2.
2018)
Miroslava Mauksová:
1. organizace mikulášské nadílky spolu s Pavlínou Netopilovou pro děti či setkání rodin
(neděle 3.12), oslovení Jiřího Buriana na Mikuláše
Pavlína Netopilová:
1. organizace mikulášské nadílky spolu s Miroslavou Mauksovou pro děti či setkání
rodin (neděle 3.12), oslovení Jiřího Buriana na Mikuláše
Lenka Petrovská:
1. spolu s paní Rybkovou organizace pohoštění na hody v neděli 12.11.

Zapsala: Pavlína Netopilová

Schválil: P. Radek Sedlák
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