
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 8/2022 
 

Valašské klobouky, fara – 13. 9. 2022  

 

Přítomni: P. Pavel Macura, Ivan Podešť, Ladislava Šerá, Rostislav Šerý, David Káňa, František Mikulčík, 

Petr Šoman, Radovan Mana, Martin Kudela, Marcel Krahulík, P. Lukáš Gelnar, P. Michal Staufčík, 

bohoslovec Tomáš Vodehnal,  

 

Omluveni: Karolína Chovancová  

 

1) o. Pavel: zahájení, modlitba  

otec Pavel zahájil setkání pastorační rady modlitbou  

 

2) Synodalita jako živý vztah s Bohem  

V dalším bodů představil o. Pavel první z osmi bodů synodální diecézní zprávy a rozdal k rozjímání a 

promýšlení. Z tohoto bodu vyplynulo, že bez živého vztahu s Bohem to nejde. Jen tak nás lidé mohou 

vnímat, jako ty, kteří tento živý vztah žijí a mají hlubokou vnitřní radost ze vzkříšení.  

Také by bylo potřebné reflektovat touhu mnoha lidí po vzdělávání v obsahu křesťanské víry, v Písmu 

svatém a liturgii a nají vhodné TÉMA i TERMÍNY pro možné vzdělávání.   

        

3) V RADOSTI, konference POSLANÝ A FARNÍ DEN 

o. Pavel poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci akcí V RADOSTI, konference POSLANÝ 

A FARNÍHO DNE. Byl odveden velký kus práce. Mnoho lidí je z těchto akcí nadšených, ale vyvstává 

otázka, jestli jim jako farní společenství máme co nabídnout dál, když zatouží po dalším, hlubším 

vztahu? Velmi dobré je mít otevřená společenství a dále přemýšlet nad tím, co předložit lidem, kteří 

zatouží například po vzdělávání ve víře. Díky těm, kteří do letos jdou s otevřenou náručí (společenství 

Molekuly).  

              

3) Adorace  

Vedená adorace je přesunuta na středu – jednak z důvodu toho, že v pátek je celodenní tichá adorace 

a jednak je to uprostřed týdne pro ty, kteří chtějí načerpat, zklidnit běh každodenních starostí. Proto 

je také až od 19h, aby se dala příležitost i pracujícím delší dobu.   

 

4) Poděkování za úrodu  

Návrh, zda také ve farním kostele neudělat poděkování za úrodu – třeba příští rok i ve spolupráci 

s folklorním souborem. Podnět k zamyšlení.   

 

5) Adventní duchovní obnova 

Pro letošek navržena obdobně jako příprava na Seslání Ducha Sv. po letošních Velikonocích, která měla 

hezkou návštěvnost i ohlasy. Adventní doba je krátká, proto budou pozváni cizí i domácí kněží 

k adventní katechezi ve středu večer. Po ní bude potom vedená adorace. Kdo bude chtít, může tak 

čerpat celý Advent vždy uprostřed týdne. Vzhledem k Jarmeku a různým povinnostem předvánočního 

času se jeví středeční večer vhodnější, jak celá sobota. Komu to čas a povinností dovolí, může být 

provázen 2x týdně adventním zastavením (středa a neděle). Návrh byl odsouhlasen.   

 

6) Farní kalendář a pastorační plán 

Termíny, které budou zaznamenány do farního kalendáře na příští rok. 

- Tříkrálová sbírka / ještě nemáme termín  



- Postní duchovní obnova – na začátku postní doby 25. 2. nebo 4. 3. dle možnosti kazatele 

- 1. svaté přijímání / 21. 5.  

- Pouť na Provodov / 11. 6.  

- Pouť na Hostýn / je třeba rozhodnout: 26. 8. nebo 2. 9. (multicestovní: pěší, cyklo, bus) 

- Hody ve Val. Kloboukách / 10. 9. 

- Hody v Lačnově, Študlově a ve Val. Příkazech / 24. 9.  

- Hody v Tichově / 22. 10.  

- Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání bude 14. 10. ve Štípě 

Dále se pastorační rada dohodla, že se Noc kostelů bude pořádat jednou za dva roky, v příštím 

roce by v naší farnosti Noc kostelů nebyla. Mohli bychom ale navštívit kostely například v jiných 

farnostech.  

 

7) Host na postní duchovní obnovu 

Oslovíme P. Marka Orko Váchu, případně P. Karla Matloka, případně někoho dalšího. 

 

8) Bezlepkové přijímání  

Naši kněží jsou na bezlepkové přijímání připraveni, o této možnosti bude informace ve farních 

listech. 

 

9) Farní ples  

Maruška Trčková, která spolu s dalšími organizovala farní ples, po kovidové pauze už organizovat 

nebude. Záleží tedy, jestli se najdou ochotní dobrovolníci, kteří by ples zorganizovali – podle toho 

bude či nebude.  

 

 

 

 

Otec Pavel na závěr všem požehnal do další spolupráce a setkání pastorační rady ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Ladislava Šerá                  Schválil P. Pavel Macura  

 


