
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 2/2021 (online) 
 

Valašské Klobouky, 3. 2. 2021  

 

1) Zpovědnice – návrhy 

Po předchozím virtuálním vyjádření se každého (pastorační, ekonomická rada a evangelizační rada 
s výsledkem 9 pro návrh č. 2 a 21 pro návrh č. 3) nad návrhy a po dnešní debatě pastorační rada 
jednoznačně navrhuje VARIANTU č. 3 (jednotlivé zpovědnice ve tvaru „stopy“) ve zpovědní kapli.  
 

2) Pastorační plán a Postní aktivity farnosti v roce 2021 

Diskuze nad možnostmi prožít kvalitní postní dobu, i když opět ve virtuální podobě: sv. Josef, postní putování 

farností, biblické majáky.  

 

3) Další probíraná témata 

 Prosba o propagaci duchovních tiskovin: Rodinný život, Nezbeda, Oldin, Katolický týdeník, časopis pro 

dívky IN – nabídněme, aby si ho lidé objednali – jejich vycházení bude záviset na počtu odběratelů 

 Dopředu avizujeme „Noc kostelů“, která bude v pátek 28. 5. – bude otevřená i věž (místo Jarmeku)  

 Stále k přemýšlení – zvláště v této době: Nemocní a opuštění - jak se k nim přiblížit, nabídnout 

návštěvu kněze, potřebnou pomoc atd.: UDĚLAT FARNÍ DATABÁZI – vzal by si někdo na starosti?  

 Prosím o modlitbu, jak jako farnost vycházet k lidem: lidem, kteří se cítí vyčlenění z farního 

společenství, stojí na okraji, sympatizují, potřebují pomoct apod. 

 Debata nad mší sv. v Cyrilce v létě:  

- Varianta sobota – každá nebo každá druhá (může se plést) 

- Varianta čtvrtek – každý večer i s adorací – vtáhnout do toho mladé!!; ve farním potom adorace 

každý celý pátek 

 

4) PROMYSLET DO PŘÍŠTĚ   

a) Pastorační dům - organizace vedení a údržby pastoračního domu, společná zodpovědnost; nové zabezpečení, 

dotažení suterénu (schváleno ekonomickou radou) – řešeno i s ekonomickou radou 

b) FARNÍ DATABÁZE nemocných (možná vůbec všech – mohli by dostávat pravidelné e-maily… atd.)  

 

5) Úkol – pošlete prosím fotku a krátké info o sobě (3 řádky) k představení rady ve „Stopě“. Díky! 

Děkuji všem za plodnou účast a žehnám do svatopostní doby +  

 

          

Za všechny P. Pavel Macura  


