
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 6/2021 
 

Valašské klobouky, fara – 22. 11. 2021  

 

1) o. Pavel: Zahájení, modlitba za synodu 

       2)   Advent  

       Budou dle plánu probíhat adventní aktivity pro děti (z katechetického centra – připraví br. jáhen). Kopie cca 400 

ks. Roráty budou letos bez snídaně a dle rozpisu:  

       Valašské Klobouky:  Po, St, Pá, So 6:45 

       Študlov:  Čt…..  17:30  

       Lačnov:  So…..   6:30 

       Poteč:     St…..   6:45  

       Tichov:    Po….  17:00 

       

3) Informace o postní duchovní obnově 

Postní duchovní obnova je naplánována na „Klobučanu“ na 5. 3. 2022, hostem bude Kateřina Lachmanová. Kdo si 

vezme na starosti organizaci? Oslovení Molekul, případně dalších společenství. 

4) Dotazy a nápady od farníků  

 Vybírání peněz by bylo hygieničtější, kdyby se po lavicích nechal kolovat košík – může být   

 Kouření kadidlem je časté, zakuřuje se nová výmalba kostela – kadidlový kouř symbolizuje od pradávna 

modlitby stoupající vzhůru k Bohu; je to také hygienický prostředek (viz. Santiago), tudíž v této době naopak 

dezinfikuje prostor, což je žádoucí 

 V Lačnově vznikla nová scholička – skvělé, podporujeme a těšíme se na ně! 

5) Biřmovanci  

   Společná část by byla po mši svaté, ve skupinkách už v pastoračním domě za zvýšených hygienických podmínek a 

   platných nařízení. 

6) Mikuláš  

 Mikulášská nadílka /nakoupeno pro děti v celé farnosti stejně (zajistí o. Pavel) při mších svatých s dětskou promluvou 

bude dle rozpisu:  

středa   POTEČ 1. 12. ráno 

čtvrtek   ŠTUDLOV 2. 12. večer  

pátek   VAL. KLOBOUKY 3. 12. večer  

sobota   LAČNOV 4. 12. ráno  

pondělí    TICHOV 6. 12. večer  

 

7) Pastorační plán  

Pastorační plán bude zveřejněn, o. Pavel upozornil na svátost pomazání nemocných, kterou budou kněží udělovat 

v červnu 2022 (a ne tradičně v únoru – jednak kvůli situaci, která nevíme, jaká bude; jednak kvůli tomu, že se udělovala 

nyní až na podzim ze stejných důvodů), další informací je vyhlášený ROK RODINY, na diecézní úrovni bude 

pravděpodobně vrchol diecézního dne na Dnech dobré vůle na Velehradě, a to 4. a 5. července 2022.  



8) Adventní rozjímání  

o. Pavel vyzval členy pastorační rady k adventnímu rozjímání nad logem synodální cesty a k vybrání jednoho tématu, 

které by pastorační rada, jako synodální skupinka zpracovala, termín 1. setkání bude v lednu 2022. Ivan Podešť 

informoval pastorační radu o počtu synodálních skupinek ve farnosti, je jich v současné době 10. Některé skupinky se 

už začaly scházet, jiné se teprve formují. Ladislava Šerá informovala o on-line setkání koordinátorů děkanátu Val. 

Klobouky, Val. Meziříčí, Vsetín a Vizovice s panem Vašků, zhodnotila toto setkání jako velice užitečné. Řešili se mimo 

jiné i nástěnky v kostelích, které by vysvětlovaly smysl synodálního procesu, dále modlitba za synodu, jak do ní zapojit 

lidi z farnosti, formuláře, do kterých se budou vepisovat výsledky synodálních skupinek. Další on-line setkání je 

naplánováno na čtvrtek 2. 12. 2021.  

o. Pavel všem požehnal do další spolupráce a setkání pastorační rady ukončil.  

 

 

 

 

 

Zapsala: Ladislava Šerá         schválil P. Pavel Macura  

 


