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Zápis 
 

ze zasedání Pastorační rady farnosti Veselí nad Moravou, konané v neděli dne 14. 01. 2018 

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, Jiří Peša, 

Marcela Těthalová, Jitka Bílková, Ing. Marie Sedláčková, Marie Bílková - 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 - Mgr. Roman Vlk. 

3. Pastorační plán farnosti na rok 2018. 

4. Odpověď arcibiskupa na práci farních rad v roce 2017. 

5. Další zasedání PR v tomto roce: 11. 03., 13. 05., 16. 09. a 18. 11. 2018. 

 

 

Průběh jednání: 

1. 

Všichni přítomní se pomodlili desátek růžence - který Ducha Svatého seslal - za náš národ, za 

správnou volbu prezidenta a také růst Ducha Svatého v našich domovech. 

 

2. 

Dva učedníci šli za Pánem Ježíšem a ptali se, kde bydlíš? On odpověděl: "Pojďte a uvidíte." 

Kdo věří, počítá s tím, že v jeho domě přebývá Bůh a že s ním bydlí. Ale nejvíce Kristovu 

přítomnost máme možnost zakoušet v kostele. Nejdůležitější v kostele je svatostánek, ve kterém 

bydlí Pán Ježíš. 

 

3. 

Pastorační plán farnosti na rok 2018 bude vyvěšen na nástěnce. 

Výčet některých událostí, které se uskuteční během roku: 

- v postní dobu se uskuteční některý pátek po mši svaté křížová cesta v parku 

- 20. 05. 2018 bude první svaté přijímání 

- pokud proběhnou restaurátorské práce na oltáři podle plánu, je pravděpodobné, že se v měsíci  

   srpnu uskuteční bartolomějské hody v kostele sv. Bartoloměje 

- 14. 09. 2018 po mši svaté se uskuteční setkání žen, které pečují o úklid a výzdobu kostela 

- žehnání manželům se bude konat na svátek Svaté rodiny 

 

4. 

Arcibiskup Jan poděkoval všem, kteří se zapojili do práce farních rad i do společných setkání       

v děkanátech a také děkanům, kteří představili výsledky a společně s biskupy hledali správné 

odpovědi i návrhy dalších kroků.  

Co bylo kladně hodnoceno a co je třeba ještě pozvednout: 

- péče o kostel, faru, krásné bohoslužby, do kterých se zapojují ministranti, scholy či chrámové  
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   sbory, lektoři a akolyté 

- do farních dnů se zapojují různá společenství a různé generace 

- pracuje se pro rodiny a děti, ale nezapomíná se na staré a osamělé 

- o adoračních dnech si rozdělí hodiny různá společenství a spolky 

- v každém děkanátu pracuje technik, který pomáhá farnostem děkanátu se zajištěním oprav,  

    projektů a různých povolení, nebo podává žádosti o dotace 

- v každém děkanátu je pobočka diecézního centra pro rodinu 

- potřebují a hledají se manželské páry, které se mohou věnovat přípravě snoubenců či vedení      

 manželských společenství 

- hodně informací nabízí diecézní informátor Oldin 

 

Arcibiskup Jan má na nás na letošní rok tři prosby a to: 

- aby farní společenství byla živou církví, aby naše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku 

   a tak poznávat Krista 

 

- různé skupiny jako je např. Orel, skauti, modlitby matek či otců, společenství mládeže - aby se  

   zapojily o adoračním dnu (vzaly si na starost program pro jednu hodinu) nebo se střídaly 

 ve vedení Křížové cesty v postní době 

 

- budou k dispozici nové pomůcky k práci s ministranty a scholami (např. kurz pro vedoucí). Bylo    

   by dobré, kdyby se některý tatínek zapojil do vedení ministrantů či některá maminka zase 

 vedení scholy, pokud ve farnosti toto nikdo nevede.  

   

5. 

Další zasedání PR v tomto roce se budou konat: 

11. 03., 13. 05., 16. 09. a 18. 11. 2018. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21:00 hod. závěrečnou modlitbou a kněžským požehnáním.  

 

 

Veselí nad Moravou 17. 01. 2018 

Č. j.: 13/18 

 

 

 

Zapsala:    Marcela Těthalová    Schválil:    P. Václav Vrba 

                     sekretářka PR                          předseda PR 


