Zápis ze setkání pastorační rady
27. února 2019
Přítomní:

Milan Koncký
Kateřina Matulová
Roman Polaczek
Zuzana Polaczková
Petr Smolek
Jana Vašátková

Body setkání:
1.
2.
3.
4.

Ohlédnutí za událostmi od poslední PR (22. 11. 2018)
Vzkazy farníků před pastorační radou
Nejbližší farní akce
Ostatní

1. Ohlédnutí za událostmi od poslední PR (22. 11. 2018)
- sbírka Krabice od bot:
o PR se dohodla v roce 2019 tuto akci neopakovat, mimo jiné z praktických
důvodů pořadatelů akce, a nabídnout jinou alternativu.
- rorátní mše svaté
o PR se dohodla v adventu 2019 na konání rorátní mše sv. ve čtvrtek a
v sobotu, ve čtvrtek s navazující snídaní pro děti a bezpečným doprovodem
dětí do školy.
o Petr změní časy bohoslužeb v Diáři mešních úmyslů 2019.
- tvoření betlémů dětmi MŠ
o Akce splnila svůj cíl. Spolupráce s MŠ i městem Rychvald byla velmi dobrá.
- Štědrý večer pro osamocené
o Opakování této akce v roce 2019 závisí na ochotě a vůli organizátorů.
- ekumenické setkání
o Petr osloví farnosti Nový Bohumín a Orlová a zjistí, jakým způsobem se
v těchto farnostech konají lednové ekumenické modlitby za jednotu
s evangelickými sbory. Pokud to bude možné, ve spolupráci s okolními
farnostmi, zavítáme do sborů v Orlové a Novém Bohumíně a pozveme je do
Rychvaldu.
- Národní týden manželství
o PR v roce 2020 nebude žádnou akci pořádat.
- zimní dlouhé večery na faře
o Uskutečnily se pouze v prosinci 2018. V prosinci 2019 a lednu 2020 znova
uspořádat pouze, pokud se najdou farníci ochotní podělit se o své zážitky,
koníčky, fotografie, vyprávění …

2. Vzkazy farníků před pastorační radou
- Děkujeme za vše, co pro nás farníky děláte.
- Čtvrteční modlitební setkání považuji za velmi dobré. Mělo by pokračovat dále.
- Ministranti by měli chodit aspoň 1/4 hod. před mší a pomoci s přípravou na mši.
- Vážená pastorační rado, děkuji vám za vše, co děláte pro nás farníky, a je toho
opravdu dost. Moc si toho vážím a přeji vám do další vaší činnosti mnoho dobrých
nápadů, síly a Božího požehnání. (M. G.)
- Děkujeme panu faráři za všechno, co pro nás dělá. (K. a O.)
- Doporučuji někdy pouť do Vídně s účastí na "císařské mši" v St. Augustinkirche
(každou neděli v 11 hod; www.hochhamt.wien; Mozart, Schubert, Haydn aj.), snad
příští rok, pro ty kdo dožijí. (B. K.)
- PODĚKOVÁNÍ (E. P.)
o velmi hezká květinová výzdoba po celý rok
o nabídka výjezdů mimo farnost s knězem (zájezdy, výšlapy)
o pravidelnost svátosti smíření před každou mší sv. i během středeční adorace
o nabídka programu pro farnost (modlitby, hosté, promítání... - kontakt s
lidmi)
o velmi hezké mše svaté (klid, hluboký prožitek, moc hezké homilie)

3. Nejbližší farní akce
Postní doba a Velikonoce
- tematická kázání o postních nedělích
o Při pěti nedělních postních bohoslužbách budou promluvy tematické – pět
kapitol adhortace Gaudete et exsultate o povolání ke svatosti v současném
světě.
- křížové cesty v postní době
o Jako v minulých letech v pátek v 16.30 a v neděli v 8.25. Rozpis zajistí Zuzka.
o PR bude vést křížovou cestu v pátek 5. 4. v 16.30.
- postničky
o PR využije jiný typ přípravy v průběhu postní doby pro děti i dospělé, např.
v podobě „postního kalendáře“. Zajišťuje Katka.
- velkopáteční křížová cesta
o PR se dohodla, že letošní velkopáteční křížová cesta společně s husity začne
opět v 14 h, tentokrát u kříže na hřbitově. Zastavení se budou inspirovat
myšlenkami křížové cesty Světových dnů mládeže v Panamě. Petr zajišťuje
konkrétní domluvu s paní biskupkou Šilerovou. Zajistí ozvučení do průvodu.
- velikonoční triduum
o Petr s menšími a novějšími ministranty v době postní zavede nácviky
ministrování, i s přípravou na obřady velikonočního tridua.
o Na Zelený čtvrtek pro obřad umývaní nohou Petr osloví dvanáct farníků,
muže i ženy.
o PR zvážila možnost dlouhodobější hudební přípravy farnosti na velikonoční
svátky, na konkrétní podobě se nedohodla.

Pouť v Záblatí (12. 5. 2019)
- Petr osloví scholu z Nového Bohumína, zda by mohla zajistit zpěv. Naše farní schola
zpívat nebude.
Víkendová pouť do Kutné Hory (18. – 19. 5. 2019)
- Jana a Katka zjistí s předstihem na místě možnosti a připraví program víkendové
pouti.
- Jana osloví ubytovatele, zda by bylo možné navýšit kapacitu účastníků.
- Petr domluví s kutnohorskou farností účast na nedělní bohoslužbě, popř. další
setkání.
Noc kostelů (24. 5. 2019)
- PR se dohodla, že letos se naše farnost zapojí jednoduchou formou a to otevřením
kostela bez věže a večerní modlitbou. Místo toho budou farníci i organizátoři
minulých ročníků Noci kostelů, aby se zúčastnili programu v jiných místech.
- Roman se Zuzkou připraví formu (Pošta pro nebe aj.), jak účastníkům nabídnout
možnost napsat úmysly, které budou vloženy do večerní modlitby.
- Jana zajistí košík s biblickými citáty, které si návštěvníci odnesou domů.
- Petr zajistí oficiální zapsání našeho kostela na webu www.nockostelu.cz.
Biřmování (2. 6. 2019)
- Biřmování v naší farnosti má v diáři zapsán biskup František Lobkowicz.
- PR se dohodla, že po mši svaté bude pro všechny účastníky vedle kostela zajištěna
káva a koláče. Roman se Zuzkou zajistí objednání výroby koláčů za dobrovolné
finanční spoluúčasti biřmovanců.
- Petr zajistí pro biskupa a kněze okolních farností oběd na faře. O jeho přípravu
požádá ochotné farníky.

Svatodušní vigilie (8. 6. 2019)
- Stejnou formou jako v minulém roce.

Pouť sv. Anny
- PR se dohodla, že program po mši sv. bude stejně jako v loňském roce na farní
zahradě. Dále se dohodla na zjednodušení pohoštění a omezení plastových kelímků
a příborů.
- Doprovodnému programu a zajištění pouti se bude PR věnovat více na svém dalším
setkání v květnu, nebo červnu 2019 (prozatímní nápady: fotokoutek, využít
skutečnosti, že je letos ve farnosti udělována svátost biřmování).

4. Ostatní
- Příležitostně na farních webových stránkách zveřejnit myšlenku z nedělního kázání,
z Večerů pro dospělé, aby farní web neměl jen informativní charakter.
- PR se dohodla na zveřejnění zápisu ze setkání v bodech na farní nástěnce v kostele
a na webu farnosti.

