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Zápis 
 

ze zasedání Pastorační rady farnosti Veselí nad Moravou, konané v neděli dne 19. 11. 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, Ing. Marie Sedláčková - členové Pastorační rady 

 

Omluveni: Jiří Peša, Marie Bílková 

 

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. Vánoční bohoslužby. V letošním roce 24. 12. a 31. 12. 2017 připadá na neděli. 

4. Veselí zpívá koledy - před kostelem - čtvrtek 28. 12. 2017 v 18:00 hod. Pohoštění. 

5. Farní rady - úkol pro společná setkání v roce 2017. Shrnutí výsledků za děkanát. 

6. Farní dovolená v poutním domě Velehrad v italských Dolomitech 4. - 11. 8. 2018. Vedoucí    

    zájezdu. 

7. Farní evangelizační buňky v naší farnosti. 

 

Příští zasedání PR: 14. 01. 2018 

 

Průběh jednání: 

1. 

Všichni přítomní odpovídali na přímluvy „Přijď království Tvé, Pane“ a následovala modlitba 

Otče náš. 

 

2. 

P. Roman Vlk připomněl, že měsíc listopad je nejen svátkem Všech svatých, ale 4. listopadu si 

připomínáme svátek Sv. Karla Boromejského, italského biskupa a kardinála, který umírá ve 46 

letech. Jednou, když hrál jako student karty, jeden z jeho spolužáků položil otázku, co by dělali, 

kdyby do hodiny měli zemřít. Pouze on jediný ze všech řekl, že by hru dohrál, protože je na smrt 

připraven. Člověk, který je připraven na svaté přijímání, je připraven na smrt, na setkání s Bohem. 

Nikdy není zaskočen.  

 

3. 

Bohoslužby 24. 12. 2017 - ranní v 7:30 hod, hrubá v 10:00 hod., půlnoční ve 23:00 hod. 

         odpoledne v 15:00 hod. mše sv. nebude 

 

Bohoslužby 31. 12. 2017 - ranní v 7:30 hod., hrubá v 10:00 hod., děkovná v 17:00 hod. 

          večerní v 18:00 hod. nebude. 

 

4. 

„Veselí zpívá koledy“ se uskuteční ve čtvrtek 28. 12. 2017 v 18:00 hod. před kostelem.  

Občerstvení ve formě teplého čaje po domluvě zajistí Centrum pro rodinu spolu s misijním 

klubem. Výpomoc ze strany mládeže zajistí Jenda Bílek. 
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5. 

Shrnutí výsledků za veselský děkanát, kdy arcibiskup Jan zaslal farním radám úkol pro společná 

setkání v roce 2017. 

- co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? 

  jít do hloubky každý sám za sebe a Pán k nám přidá další 

 

- jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? 

  zvát všechny lidi i nevěřící na zájezdy, které pořádá farnost, výlety, farní den, využít sdělovací  

  prostředky 

 

- co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit? 

  zapracovat na sobě, změnit se sám, modlit se za druhé 

 

- máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? 

  pořádání plesů, průvody Božího Těla, farní výlety, svatomartinský průvod, předávání přání 

  starším lidem, prohlídka kostela, společná setkání s hasiči, koncerty 

 

- jak přispívají k životu farnosti řehole, modlitby matek a modlitby otců? 

  modlitby matek a otců tvoří společenství, které má možnost stále se rozrůstat  

   

- jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami? 

  misijní klub konkrétně ve Veselí má velmi dobré zkušenosti. Pořádá misijní jarmark, sbírku kol 

  pro Afriku, sbírky na misie, některé členky klubu jsou zapojeny do pletení obvazů atd. 

  Probíhaly kurzy alfa, farní buňky jsou zatím na počátku 

 

- co potřebujeme k oživení farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center? 

  Je to především spolupráce, informace, vhodné materiály pro biřmovance, pastorační pomůcky 

  pro děti. 

 

6. 

Dovolená v Dolomitech se bude konat 4. - 11. 08. 2018. Z tohoto důvodu je třeba se předběžně 

přihlásit do konce měsíce ledna 2018, aby se tak dala příležitost pro místní zájemce, pak se 

nabídne ostatním zájemcům. Vedoucí zájezdu dělala M. Šivelová, která s touto činností skončila, 

a proto je zapotřebí, aby se přihlásil někdo, kdo bude v této činnosti pokračovat. 

 

7. 

Příprava evangelizačních buněk probíhá každé úterý na faře. Vlastní buňky se budou setkávat 

v domácnostech. Vznik farních evangelizačních buněk doporučuje arcibiskup Jan. Je to nová 

metoda k oživení křesťanského života jednotlivců i celých farností. Počítá s působením Ducha 

Svatého. Inspiraci a posilu čerpá z adorace Nejsv. Svátosti oltářní.  

 

 

  Zasedání bylo ukončeno ve 21:30 hod. závěrečnou modlitbou a kněžským požehnáním.  

 

 

Veselí nad Moravou 20. 11. 2017.                 

 

Č. j.: 113/17  

 

Zapsala:    Marcela Těthalová,                Schválil:   P. Václav Vrba,            

          sekretářka PR               předseda PR 

 


