
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 9/2022 
 

Valašské klobouky, fara – 21. 11. 2022  

 

Přítomni: P. Pavel Macura, Ivan Podešť, Ladislava Šerá, František Mikulčík, Martin Kudela, Marcel Krahulík, 

bohoslovec Tomáš Vodehnal  

Omluveni: Rostislav Šerý, Karolína Chovancová, David Káňa, Petr Šoman, Radovan Mana 

 

1) o. Pavel: Zahájení, modlitba  

Otec Pavel po modlitbě za vedení Duchem svatým přivítal přítomné.  

2) Pastorační plán 

Proběhla diskuse nad návrhem pastoračního plánu na rok 2023, zejména:  

Duchovní postní obnova – oba termíny jsou v KD Klobučan zabukovány, není ale ještě jistý přednášející 

3) Vánoční bohoslužby 

 

Dle rozpisu, který bude umístěn na webových stránkách, podrobněji se projednali mše na Štědrý den:  

        Lačnov v 15:00, Študlov ve 20:00, Tichov v 21:00, Val. Klobouky v 15:00 pro děti a ve 21:30 

  

4) Roráty   

Pastorační rada projednala čas a frekvenci rorátních mší svatých ve Val. Kloboukách a na obcích; také to, kdy budou 

snídaně pro děti 

5) Adventní aktivita  

Bohoslovec Tomáš Vodehnal představil adventní aktivitu a pro vizualizaci plnění úkolů byl spolu s P. Lukášem 

pověřen k zajištění korálků a tubusů, které budou symbolizovat adventní svíce. Ve Študlově je připravena aktivita 

pro děti maminkami 

6) Adventní duchovní obnova  

        Bude probíhat ve středy večer od 19:00 hodin, plakáty zajistí Tomáš Vodehnal – bude i ve farních listech 

7)  Lektorský kurz  

       Pastorační rada byla informována o počtu zájemců přihlášených na lektorský kurz: z naší farnosti 42, celkem 120   

8) Různé  

Bude zorganizováno setkání poutníků do Říma; Martin Kudela představil dataprojektor do farního kostela a 

projednalo se jeho umístění. Dále navrhl ke zvážení osazení reproduktorů tzv. napevno do přední části kostela pro 

hraní při chválách, adoracích atd., což chce také přednést ekonomické radě. Budou představeny varianty, které by 

nenarušovaly estetický vzhled přední lodě kostela. Členové rady byli informováni o děkanátním setkání nad 

Evropskou kontinentální synodou, což si vezmou na starosti Laďka Šerá a Ivan Podešť. 

 

       Na závěr otec Pavel všem poděkoval, požehnal do další spolupráce a setkání pastorační rady ukončil.  

 

 

 

Zapsala Ladislava Šerá        schválil P. Pavel Macura  


