
 

 

Pastorační plán – VIZE 2021/2022 

 

Farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co dnes děláme – shrnuto do několika okruhů: 

 

I. LITURGIE, kam patří: mše sv., svátosti, svátostiny, poutě, adorace, liturgie hodin (breviář), 

liturgická hudba, mariánské pobožnosti, roráty, křížové cesty, slavnosti atd.  

II. HLÁSÁNÍ, FORMACE (KERYGMA), kam patří: náboženství dětí a dospělých, katecheze, homilie, 

přednášky, kurzy, biblické hodiny, formace uvnitř společenství, externí formace mimo 

farnost, duchovní obnovy, přípravy snoubenců, biřmovanců, na křest, prvokomunikantů, 

katechumenů, konference, duchovní doprovázení atd.  

III. SPOLEČENSTVÍ (KOINONIE), kam patří všechna naše společenství farnosti – Projekt ON, 

Molekuly, Obzor, 50+, společenství dětí I. a II. st. ZŠ, Modlitby matek, Fokoláre, Společenství 

maminek, živý růženec, Biblické tance atd.  

IV. SLUŽBA ve farnosti – kostelníci, varhaníci, ministranti, schóly, sbor, květinářky, úklidové 

skupiny, péče o kostelní prádlo a roucha, lektoři, akolyté, vedoucí táborů, katecheté atd.  

V. SLUŽBA evangelizace – projekt ON, evangelizační rada, noc kostelů, koncerty, večery chval, 

osobní svědectví, konference POSLANÝ, sportovní aktivity  

VI. SLUŽBA – DIAKONIE – osamocení, rozvedení, vdovy a vdovci, Charita, nemocní, rodiny v těžké 

situaci, poradenství, spolupráce s obcemi, brigády a praktická pomoc, penzion, lidé na okraji 

atd.  

VII. SLUŽBA – média – farní listy, farní zpravodaj STOPA, web, nástěnky, fb atd.  

VIII. TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SPRÁVA – fara, kostely, kaple, pastorační dům, sakrální 

památky, investice, dotace, ekonomická agenda, technický tým  

 

Co chceme rozvinout v dalším pastoračním roce: 

 

Ad I.) 

- Čtvrteční (den ustanovení Eucharistie a kněžství) adorace vedené některými společenstvími 

- Páteční celodenní adorace tiché – po celý pastorační rok 

- Prosba nejen na členy eucharistické hodiny, aby se modlili na úmysly synodální cesty a nového 

oživení farností naší diecéze a za nová kněžská povolání a svatá manželství 

Ad II.) 

- Formace vedoucích společenství: seminář „obnova v Duchu Svatém“, který bude následně 

nabídnut všem 

- Kurzy Alfa: najít schopný a nadšený tým a nabídnout široké veřejnosti 

- Pracovat na setkávání otců a modlitby otců a mužů; sportovní a poutní stránka pastorace mužů 



- Navázání na „Biblické majáky“ aktivitou „Biblické pochodně“ 

- Vzdělávání dospělých (katechismus, mše sv., svátosti…) 

- Najít nové a ochotné katechety – pracovat na jejich vzdělávání a studiu 

- Setkání skupin, které prošly některou z příprav na svátosti 

- Zapojení prvokomunikantů do společenství dětí 

- Přemýšlíme, jak oslovit skupiny, které se dostali do potíží (rozvedení apod.) 

Ad III.)  

- Otevřenost společenství a pozvání nových členů; případné rozdělení na další skupiny 

- Informovanost (už se děje prostřednictvím představování ve farním zpravodaji STOPA) 

AD IV.) 

- Pozvat nové členy do této náročné (kvůli železné pravidelnosti) služby 

- Někomu může více vyhovovat praktická pomoc a služba 

- Učit se oslovovat „na přímo“ 

- Vědět, na koho se obrátit 

Ad V.)  

- Vycházet ze svých „zajetých prostor“ (viz. večer Radosti před Konferencí POSLANÝ) 

- Noc kostelů udělat více pro ty, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky kostela 

- Děkanátní projekt „Amoris Laetitie“ nejen pro rodiny, ale i rozvedené a další 

- Projekt na sportovní hřiště, které může přitáhnout nevěřící partnery/ky nebo „vlažné“ 

Ad VI.)  

- Zapracovat na rozvinutí služby pro naše drahé nemocné (styčná osoba, modlitební skupinky, 

návštěvy apod.) 

- Vzniká společenství vdov a vdovců 

Ad VII.) 

- Udržovat aktuální a stále se rozvíjející web a informovanost  

- Více psát do obecních zpravodajů 

- Nové nástěnky v obcích u kostelů 

Ad VIII.) 

- Řešeno na úrovni ekonomické rady – informace jsou pravidelně zveřejňovány ve farním 

zpravodaji STOPA a ve výroční ekonomické zprávě 



Konkrétní aktivity – chronologicky dle plynutí pastoračního roku 

LEDEN 

1. 1.  * Závazný zasvěcený svátek 

6.1.  slavnost Zjevení Páně * Doporučený zasvěcený svátek 

7. 1.  první pátek 

ÚNOR 

2. 2.  žehnání hromniček při mších sv.  

3. 2.  svatoblažejské požehnání 

4. 2.  první pátek 

5. 2. první sobota v měsíci – Mariánské večeřadlo 

14. - 20. 2. Národní týden manželství 

BŘEZEN 

2. 3. Popeleční středa 

4. 3.  první pátek 

5. 3.  DUCHOVNÍ OBNOVA POSTNÍ PRO FARNOST  

 V postě KŘÍŽOVÁ CESTA „po asfaltce“   

   KŘÍŽOVÁ CESTA NA DĚLANOVEC 

19. 3.  sv. Josefa * Doporučený zasvěcený svátek 

 Křížová cesta a mše sv. pro prvokomunikanty 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně  

DUBEN  

1. 4.   první pátek 

2. 4.  první sobota - Mariánské večeřadlo 

9. 4.  Zpovídání před Velikonocemi v Kloboukách 

14. – 16. 4. VELIKONOČNÍ TRIDUUM  

17. 4.  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

23. 4.  adorační den a den modliteb za bohoslovce ve Študlově 

 první svatá zpověď prvokomunikantů 

24. 4.  Pobožnost k Božímu milosrdenství (neděle Božího milosrdenství) 

  Pietní akt – Vařákovy paseky – mše sv. 



KVĚTEN 

1. 5.  13. výročí posvěcení kaple sv. Václava v Poteči (1. 5. 2009) 

6. 5. první pátek v měsíci 

7. 5. první sobota v měsíci – Mariánské večeřadlo 

8. 5. Slavnost manželství 

26. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně * Doporučený zasvěcený svátek 

29. 5.  PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 

Májová pobožnost na Dělanovci 

ČERVEN 

2. 6. táborák prvokomunikanti 

3. 6.  první pátek  

4. 6. vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. 

5. 6.  slavnost Seslání Ducha sv.  

10. 6. Noc kostelů 

12. 6. Den pro rodinu valašskoklobouckého děkanátu 

16. 6.  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) pro celou farnost ve Valašských Kloboukách * Doporučený 

zasvěcený svátek 

17. - 18. 6. FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN: multicestovní 

23. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

24. 6.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo  

25. 6.  Kněžské svěcení – Olomouc  

26. 6. Mše sv. k Neposkvrněnému Srdci Mariinu na Kútoch (15:00) 

29. 6.  Sv. Petra a Pavla * Doporučený zasvěcený svátek 

30. 6.  Mše sv. pro děti + táborák na ukončení školního roku (farní dvůr)  

ČERVENEC 

1. 7.  první pátek  

2. 7.  první sobota – mariánské večeřadlo  

 4. – 5. 7. DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ  

5. 7.  úterý – pouť u Cyrilky * Doporučený zasvěcený svátek 

18. – 21. 7.  Duchovní obnova pro maminky na PD 

24. 7.  POUŤ NA PROVODOV 



SRPEN 

5.8. první pátek 

6. 8. První sobota – mariánské večeřadlo 

13. 8. Poutní mše sv. ve Valašských Příkazech 

15. 8.  Nanebevzetí Panny Marie * Doporučený zasvěcený svátek 

20. 8.  adorační den a den modliteb za bohoslovce v Lačnově 

21. 8. Mše sv. na Dělanovci v 15:00 

22. 8.  patrocinium kostela v Lačnově – Panny Marie Královny 

ZÁŘÍ 

2. 9. První pátek  

2. – 4. 9. Konference POSLANÝ a GODZONE 

3. 9. První sobota  

11. 9. Hody + Farní den – Valašské Klobouky 

14. 9.  Adorační den farnosti Valašské Klobouky a den modliteb za bohoslovce  

17. 9. DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ – Velehrad 

18. 9.  Hody Valašské Příkazy, Študlov, Lačnov (sv. Matouš) 

 19. výročí posvěcení farního kostela ve Valašských Kloboukách (21. 9. 2003) 

28. 9.  Sv. Václav * Doporučený zasvěcený svátek - hody Poteč (sv. Václav) 

ŘÍJEN 

1. 10. první sobota 

7. 10.  první pátek  

9. 10. Hody Lipina – sv. Dionýsius (9. 10.) 

 28. výročí posvěcení kostela ve Študlově (8. 10. 1994) 

16. 10. 31. výročí posvěcení kostela v Lačnově (13. 10. 1991) 

23. 10.  Hody Mirošov – sv. Voršila (21. 10.) 

 Hody Tichov – 12. výročí posvěcení kaple (24. 10. 2010) 

30.10. Hody Smolina - sv. Šimon a Juda (28. 10.) 

 

LISTOPAD 

1.1.  Všech svatých * Doporučený zasvěcený svátek 

 Pobožnost na hřbitově   



2. 11.  Vzpomínka všech věrných zesnulých 

4. 11.  první pátek  

5. 11. první sobota  

20. 11.  Slavnost Ježíše Krista Krále – patrocinium kaple v Tichově 

27. 11.  1. neděle adventní – nový církevní rok (A) – Schóla: rozžíhání adventního věnce  

PROSINEC 

2. 12. první pátek 

3. 12.  první sobota 

2. - 3. 12. Jarmek ?? 

8. 12.  Neposkvrněné početí Panny Marie * Doporučený zasvěcený svátek 

31. 12. Te Deum 

 

 


