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Pastorační plán 2021/2022  

Diskuze nad aktivitami v „rodícím“ se pastoračním plánu – vše dle platných opatření, která v dané 

době budou.  

o Adventní duchovní obnova: 1 neděle adventní, pastorační dům VK – návrhy na přednášejícího: P. 

Vrbacký, P. Herold, P. Ambros, P. Vícha, P. Knichal. 

o Farní ples: zjistit kdy je skautský ples v Brumově, aby se nekrylo. 

o Postní duchovní obnova: 5.3. = sobota před 1. nedělí postní.  

o Noc kostelů – zamyslet se nad uchopením této pěkné aktivity, aby byla více evangelizační a 

neplýtvalo se zbytečně energií na program pro farníky, pro které jsou jiné programy 

o Farní poutě: různé varianty (pěší, cyklo, autobus) 

 červen: Hostýn 

 červenec: Provodov 

- Pastorační vize: reakce o. Pavla na zpracované okruhy pastorační činnosti a následná diskuse: 

V minulých měsících intenzivní práce každého nad svou částí (pastorační vize je součástí pastoračního 

plánu, který bude na webových stránkách).  

Nelze pracovat na všem hned. Je také mnoho dobrých aktivit, které chceme zachovat. Zkusíme začít 

v každém okruhu s jednou věcí, kterou chceme potáhnout dopředu, a tak postupně pracovat dál.  

o LITURGIE – zaměříme se na adorace. Ve čtvrtek budou po mši svaté vedené adorace. 

Čtvrtek je dnem eucharistie a ustanovení svátosti kněžství. V pátek budou celodenní 

tiché.  

o KERYGMA  

 formace vedoucích 

 obnova podle Sieverse, Alfa kurzy: snad se najdou po obnově v Duchu 

Svatém šikovní vedoucí 

 Navázání na Biblické majáky – Biblické pochodně: bude představeno v říjnu 

 Modlitby otců a setkávání otců – najdou-li se vhodní „otcové“ 

 Sport, poutě, hřiště … = nástroj preevangelizace (v počáteční fázi – bude 

představeno, až bude projekt) 

o SLUŽBY 

 fungují, ale je třeba je zpřehlednit kompetence a také hledat nástupce 

 občasně udělat děkovnou mši svatou za kostelníky, varhaníky, ministranty… 

o PR 

 Nová vývěska na kaplance – dostal za úkol j. Lukáš 

 web musíme neustále aktualizovat a udržovat. Děkanátní stránky nebudeme 

dělat, protože by se stávalo zmatečným a věci by se duplikovaly. Spíše 

budeme v sekci děkanát dbát o aktualizaci. 

- Na ekonomickou radu: 

o odpadové hospodářství – jak řešit, aby nebyl první pohled při vstupu do farního 

dvora upoután hromadou odpadků po akci. 

o padl návrh na zakoupení farního traktorku na sečení trávy 

o jak by se dalo řešit plátno nebo televize do kostela? – řeší Martin s o. Pavlem a ER 

- přílohy:  



I. návrh pastoračního plánu na rok 2022 

II. návrh pastorační vize 

Zapsal: P. Vojtěch Radoch      Schválil: P. Pavel Macura 


