Zápis
ze zasedání Pastorační rady farnosti Veselí nad Moravou, konané v neděli dne 17. 09. 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, Ing. Marie Sedláčková, Jiří Peša - členové Pastorační
rady
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
2. Duchovní slovo
3. Plánované události podle pastoračního plánu farnosti na rok 2017, poř. č. 30-37
4. Farní rady - úkol pro společná setkání v r. 2017. Shrnutí výsledků za naši pastorační radu.
5. Návrh na setkání pastoračních rad farností našeho děkanátu 25. 09. 2017 v 19.00 hod. v
kostele sv. Andělů strážných, přednesení výsledků letošních jednání a společná adorace
6. Náměty Jana Bílka k projednání:
 žádosti farníků o "Tridentskou mši" a o sv. Mikuláše pro děti v neděli
 šíření evangelia v našem městě (večery chval)
7. Příští zasedání PR 19. 11. 2017
Průběh jednání:
1.
Všichni přítomní se pomodlili modlitbu zasvěcení Panně Marii z Fatimy.
2.
P. Roman Vlk se podělil s členy pastorační rady o zážitky, které získal při účasti na pouti v
Lurdech v tomto měsíci. Pouti, na kterou se jelo vlakem, se zúčastnilo přes 400 poutníků, 14
kněží a náš Otec arcibiskup. Lurdy jsou mariánským poutním místem, které navštěvují lidé z
celého světa, rodiny s dětmi, nemocní. Co ho také překvapilo, byla pomoc dobrovolníků, kteří
bez nároku na stravu a ubytování, které si musí platit sami, se starají během pouti o postižené,
nemocné. Každý den se konal eucharistický průvod. A co bylo nejvíce důležité, bylo setkání s
Kristem v eucharistii.
3.
23.09. - pouť za obnovu rodin a nová duch. povolání na Velehradě (Veselí n. M. a Kyjov)
01.10. - titulární slavnost kostela sv. Andělů strážných
21.10. - pěší pouť na Žerotín o týden později – kvůli biskupskému svěcení
22.10. - misijní neděle a misijní jarmark a adorační den farnosti
29.10. - výročí posvěcení kostela sv. Andělů strážných a dušičková pobožnost
4.
Arcibiskup Jan zaslal farním radám úkol pro společná setkání v roce 2017, který se skládá z
několika otázek a na které je třeba hledat odpovědi.
 co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo?
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jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit?
máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti?
jak přispívají k životu farnosti řehole, modlitby matek a modlitby otců?
jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami?
co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center?

Aby nás přibylo, mají možnost v současné době se zúčastnit jak věřící, tak vlažní a vzdálení
církvi, večerů chval, na které jsou zváni všichni bez rozdílu věku. V naší farnosti máme
skupinky modlitby matek a otců. Misijní klub pořádá každým rokem misijní jarmark, na kterém
prodává své výrobky, a získané peníze z prodeje jsou pak zaslány na misie. Dále pořádá sbírku
„Kola pro Afriku“ atd. Několikrát byly pořádány kurzy alfa, farní buňky jsou zatím v přípravné
fázi.
5.
25. 09. 2017 se uskuteční v kostele setkání pastoračních rad farností našeho děkanátu, kde budou
předneseny výsledky letošních jednání a pak bude následovat společná adorace.
6.
Tridentská mše je mše, která je sloužena v latinském jazyce – jak tomu bylo v celé Církvi před
druhým vatikánským koncilem. Ten zavedl nový ritus mše svaté v národním jazyce (k radosti
kněží i věřících, jak si to mnozí pamatujeme). Takto slavíme mši svatou již 50 let i u nás, ve
Veselí nad Mor. K tomu, aby mohla být sloužena mše sv. v Tridentském ritu, musí být kněz
dobrým znalcem latiny a tehdejších předpisů. Teprve po přezkoušení Otcem arcibiskupem může
k tomu dostat jeho povolení. V našem okolí má toto povolení P. Josef Rýznar v Nedakonicích a
dominikáni v Olomouci.
Návrh, aby nadílka sv. Mikuláše byla v neděli při mši v 10:00 hod., je naprosto nevhodný.
Bohoslužba by se protáhla nejméně na 1 a půl hodiny, o zbožnosti by nemohla být řeč. Pokud je
mládež ochotna, může připravit nedělní odpolední besídku pro děti spojenou s nadílkou třeba
v Kulturním domě. Můžeme ale také zůstat u dosavadní praxe: v kostele v předvečer památky sv.
Mikuláše nebo přímo v den památky, tj. šestého prosince.
Na pastorační radě se dohodlo, že večery chval se budou uveřejňovat na plakátech a ve
Veselských listech s dvouměsíčním předstihem.
Příští zasedání PR bude 19. 11. 2017.
Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hod. závěrečnou modlitbou a kněžským požehnáním.
Veselí nad Moravou 20. 9. 2017
Č.j.: 98/17

Zapsala:

Marcela Těthalová
sekretářka PR

Schválil:

P. Václav Vrba
předseda PR

Vysvětlení k bodu 5.: Kněží z farností našeho děkanátu rozhodli na Děkanátní radě 20. 9. 2017
ve Veselí nad Mor., že společné setkání Pastoračních a Ekonomických rad se nebude konat.
Výsledky jednání těchto rad odevzdají kněží písemně děkanovi na příštím zasedání Děkanátní
rady 18. 10. 2017.
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