Zápis
ze zasedání Pastorační rady farnosti Veselí nad Moravou, konané v neděli dne 22. 01. 2017
v 19.30 hod. na faře ve Veselí nad Moravou.
Přítomni:
P. Václav Vrba – farář a předseda Pastorační rady
P. Mgr. Roman Vlk - kaplan
MUDr. Jiljí Minařík, Jan Bílek, Ing. Jiří Bílek, Mgr. Václav Trčka, René Zeman, Marcela
Těthalová, Jitka Bílková, Marie Bílková - členové Pastorační rady
Omluveni: Ing. Marie Sedláčková, Jiří Peša

Zasedání Pastorační rady farnosti Veselí nad Moravou (dále jen PR) svolal a jeho průběh řídil
její předseda P. Václav Vrba.
Program zasedání:
1. Společná modlitba za jednotu křesťanů
2. Duchovní slovo - P. Mgr. Roman Vlk
3. Pastorační plán farnosti na rok 2017
4. Farní rady - úkol pro společná setkání I.
5. Další zasedání PR v tomto roce
6. Závěr
Průběh jednání:
1.
Všichni přítomní se pomodlili k Panně Marii za jednotu křesťanů modlitbu "Pod ochranu Tvou".
2.
Duchovní slovo si připravil P. Mgr. Roman Vlk.
Přečetl nám podobenství o zlatém rybáři, který ve špinavém jezeře chytil rybku. Ta se ho
ptá:"Tak co rybáři, co se mnou uděláš?" Sníš mě nebo mě prodáš? On jí odpověděl: "Ne, dám tě
do velkého moře." Rybář zde znázorňuje Krista, který nás zachraňuje. Velké moře je vlastně
nebe.
I apoštolové byli rybáři lidí.
3.
Pastorační plán farnosti na rok 2017 bude zveřejněn na nástěnce.
4.
Farní rady - úkol pro společná setkání I.
Během tohoto setkání jsme se zabývali tématem, jak přivést lidi k Bohu a aby lidí v tomto směru
v naší farnosti neubývalo.
Řešilo se např.:
- zpívání koled před kostelem během adventní doby „Česko zpívá koledy“. Během adventu roku
2016 se toto zpívání neuskutečnilo, protože není vhodné během adventu koledy zpívat. Na to je
určena doba vánoční. Z tohoto důvodu se PR usnesla, že v letošním roce se uskuteční zpívání
koled před kostelem „Veselí zpívá koledy“ ve čtvrtek 28. 12. 2017 v 18:00 hod.
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- jak přivést lidi k Bohu - společná setkání s malým občerstvením např. na farní zahradě jak pro
starší, tak pro mladé, pro rodiny s dětmi apod.
- na webových stránkách farnosti založit záložku o víře
- ve Veselských listech zveřejňovat aktuální dění z naší farnosti
- některé farnosti mají založený facebook o své farnosti
- upozornit na farní knihovnu s kvalitní literaturou
- zapojit aktivní věřící do farního dění
- jakou pomoc nabídnout manželům, kteří mají rozdílný přístup k víře v Boha
- setkávání důchodců (seniorů) na faře
- setkávání po nedělní bohoslužbě – agapé
- jak prohloubit vnitřní život účastníků bohoslužeb
- koncem ledna: 50. výročí zahájení varhanické služby paní Marie Minaříkové
- Noc kostelů bude také letos ve farním kostele i v kapli Ducha Sv. v Milokošti
- jak udržet konvertity ve farnosti: je třeba je uvést do společenství
- v ohláškách oznámit, že Zbyněk Šišpera, který občas během mše svaté nebo při jiných farních
událost fotografuje, je zapojen do projektu "Člověk a víra". Je to společenství fotografů, kteří ve
svém volném čase dokumentují život církve, sakrální architekturu a víru člověka obecně. K této
práci mu slouží vizitka k povolení fotografování.
5.
Další zasedání PR v tomto roce se uskuteční: 12. 3., 14. 5., 17. 9. a 19. 11. 2017.

6.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:45 hod. závěrečnou modlitbou a kněžským požehnáním.
Příští zasedání PR se bude konat 12. 3. 2017.

Veselí nad Moravou 24. 1. 2017

Zapsala:

Marcela Těthalová
sekretářka PR

Schválil:

P. Václav Vrba
předseda PR
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