
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 3/2021 
 

Valašské klobouky, fara – 5. 5. 2021  

 

1) o. Pavel:  Zahájení, modlitba, zpětná vazba na dobu postní  

Poděkování za aktivní přístup k adoracím a zhodnocení období od posledního zasedání pastorační rady. Aktivity 

postní doby jako postní putování, majáky, videa ke sv. Josefovi se setkaly s velikým ohlasem. Vyvstává otázka: Jak 

rozvinout aktivitu biblické majáky? Setkání všech „majáků“? Nová styčná osoba pro nemocné: paní Jana Cahlová 

(od Jožina).  

      2)  Aktivity pastoračního plánu na rok 2021 

      -  Mše svatá v kapli Cyrila a Metoděje  

          Začátek v červnu 10. 6. 2021, čas 18:30 mše svatá, poté adorace. Oslovíme mladé z farnosti.  Proběhla diskuse 

          ohledně dne konání bohoslužeb – čtvrtek. Kaple je krásně opravená, byla by škoda ji neotevřít veřejnosti.  

 

-   Svatodušní vigílie  

Byla zhodnocena vigílie z loňského roku. A domluveny tyto části programu pro letošní rok:  

 

Předprogram:    19:00 – 20:30    /Rosťa Šerý ve spolupráci se společenstvími farnosti/ 

Mše svatá:   21:00 – 22:15   /Duchovní ve spolupráci se společenstvími/ 

 

LUCERNÁRIUM 

OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ 

PASTÝŘSKÉ POŽEHNÁNÍ /po obnově závazků/ 

ČÁSTI MŠE V NĚKOLIKA JAZYCÍCH  

V letošním roce nebudou zpívané Nešpory  

 

- Slavnost Těla a krve Páně  

Zodpovídá: o. Pavel 

Termín:  čtvrtek 3. 6. 2021 pouze ve Val. Kloboukách  

Host:   arcibiskup – apoštolský nuncius v ČR: Mons. Charles Daniel Balvo 

Mše sv.:  na podiu u sochy Mariánského sloupu 

Oltáře:   u sochy sv. Jana Nepomuckého a hlavní oltář v kostele (pro eucharistický průvod) 

 

Dobrovolné složky: úkol pro nás oslovit je v rámci obcí 

Zakončení: večeře s hostem, kněžími děkanátu a všemi, kteří pomáhali na PD  

 

- Hlavní farní pouť na Provodov  

Termín:     13. 6. 2021  

Plakátek: Rosťa Šerý 

12:00 Oběd (v restauraci, možnost opéct špekáčky na farním dvoře, z vlastních zásob…) 

13:00 Stanoviště pro děti – zajistí mládež (6 stanovišť) 

  Venkovní „farní“ kavárna (Martin Kudela) 

13:50 RŮŽENEC (slavný) – desátky „po stavech“ – domluví P. Vojtěch 

14:25 Ticho k usebrání 

14:30 MŠE SVATÁ 

15:30 KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI (mladí) I PRO DOSPĚLÉ (P. Jan)  

16:30 TE DEUM a svátostné požehnání (P. Pavel) 

 

Na pouť bude možnost se dostat několika způsoby:  

 



PĚŠÍ POUŤ (? S MOŽNOSTÍ PŘESPÁNÍ) /pan Fojtík/ - ale dát možnost i jít pouze „nedělní“ úsek 

CYKLOPOUŤ /Staňa Jánošík/ - zajištěno 

AUTOBUSY 4 (zatím objednány 3) 

 

- Noc kostelů  

Pátek 28. 5. (zodpovídá: br. Michal) 

Projednal se program z loňského roku: 

  

17:30 mše svatá 

19:00 Adorare – zpívaná modlitba TAIZÉ, čtení BIBLE, výstava ručně psaného Evangeliáře, komentovaná 

prohlídka (Petr Odehnal – domluveno) 

 

Program se osvědčil, v letošním roce bude bude navíc otevřena i kaple „Cyrilka“, reprodukovaná hudba /např 

Gregoriánský chorál/ také možnost zpěvu /Akatyst P. Vojtěch/ nejlépe s komentovanou prohlídkou, která by 

byla i v kostele. Bude otevřená i věž. Bude potřeba dobrovolníky – na věž i na Cyrilku.   

PR: domluveno s městem, že dají na web i fb města, to samé i na web a fb farnosti (zajistí P. Jan), Laďka Šerá 

zajistí na web mikroregionu valašskoklobucka 

  

             TVORBA NOVÉHO PASTORAČNÍHO PLÁNU, lépe řečeno: PASTORAČNÍ VIZE FARNOSTI  

 

Vzhledem k tomu, jak vypadá situace s nedostatkem kněží a celkově situace ve farnosti nás zve k zamyšlení 

nad oblastmi, které nám přiblížil otec arcibiskup v plánu /vizi/ diecéze. Do konce června má pastorační rada  

             předložit nový pastorační dlouhodobý plán, s kterým budeme konfrontovat vždy náš roční pastorační plán.  

             Měli bychom se zaměřit na některé oblasti, které jsou v naší pastorační činnosti doposud opomíjené. Nebo 

naopak činnosti, kterým věnujeme příliš mnoho energie bez valného úspěchu… Kam nás volá Pán? Jaké má kdo 

obdarování a povolání od Boha… Může nám to otevřít pohled, kterým jsme se doposud nedívali. Dlouhodobým cílem 

je pro nás svatost. Jak ukázat lidem z farnosti, že evangelium je přitažlivé? Co udělat pro to, abychom rozvíjeli farnost 

ve všech oblastech, tak jak nám je představil otec arcibiskup? Obecně nám chybí v církvi náboj evangelizace. 

Například pojďme přemýšlet nad programy, které by vedly ke smíření mezi sebou navzájem a mezi námi a Bohem. 

Pracujme se všemi farníky, to je nejen s těmi, kteří chodí do kostela a na akce, ale se všemi, kteří ve farnosti žijí.  P. 

Jan  představil činnost, kterou vynaložili ve farnosti Zlín, týkala se analýzy toho, co vše se ve farnosti děje a čím               

žije. Tím se zjistí, které oblasti jsou opomíjené. Vše se řešilo v týmu.  

 

 ÚKOL PRO PASTORAČNÍ RADU:  

 Zaslat na email P. Janovi do týdne: Co se děje v oblastech, v kterých působíme, které se nás dotýkají a také, 

              co vnímáme, že v nich chybí.  

 

              Domluven termín příští pastorační rady na pondělí 31. 5. 2021 po mši svaté v 18:15 v sále fary.  

 

Až dáme „obecnou kostru“ vize pastoračního plánu farnosti dohromady, budeme se bavit dál; také s evangelizační 

radou a nakonec se všemi farníky – např. formou ankety (co mi ve farnosti chybí, co se mi líbí, co rád využívám, co 

bych potřeboval… apod.)  

 

 

 

Zapsala: Laďka Šerá         Schválil: P. Pavel Macura 


