
Zápis ze schůze pastorační rady 9. 2. 2020 

Jakým tématům jsme se věnovali? 

Lektorům a některým salesiánům nejde v kostele při čtení rozumět. 

V budoucnu chceme pečlivěji vybírat lektory a věnovat se s nimi 

nácviku mluvení do mikrofonu.  

Průčelí našeho střediska bude již brzy zdobit nová vitráž vytvořená paní 

Zdeňkou Čermákovou ze studia Sidonie, v Praze . Motivem této vitráže 

bude vzkříšený Kristus dle návrhu grafičky Marie Koplové. Na pořízení 

vitráže vyhlásíme v našem kostele sbírku. Miniaturu vitráže si můžete 

prohlédnout na nástěnce rady. 

Ve snaze zpřístupnit rodičům malých dětí duchovní obnovy pořádané 

v našem kostele byli na nadcházející duchovní obnovu zajištěni 

dobrovolníci, kteří se budou v době konání obnovy starat o děti  

od 2 do 10 let. Prosíme, abyste nás o přítomnosti vašich dětí předem 

informovali. Obracet se můžete na Veroniku Prokschovou, která vám 

případně poskytne i další potřebné informace. Připomínáme, že 

duchovní obnova se bude konat v sobotu 29. 2. 2020 od 9. do 12. hod. 

 

Akce, které si nezapomeňte poznamenat do kalendáře: 

V postní době se v našem kostele budou konat Křížové cesty. Tímto vás 

zveme nejen k účasti na nich, ale i k využití možnosti připravit si 

Křížovou cestu pro ostatní věřící z kostela. Podporu při přípravě KC vám 

rádi poskytnou Salesiáni. Této možnosti už využily Petra Hořínková, 

která povede 22. 3. 2020 od 17:00 hod Křížovou cestu pro rodiny 

s dětmi, a Marta Zbořilová, vedoucí Křížové cesty pro seniory,  

o termínu jejíhož konání vás budeme ještě informovat. Doufáme, že 

obě dámy budou inspirací i pro další ochotné dobrovolníky. 



Všichni návštěvníci našeho kostela se můžou již brzy zúčastnit 

společného výletu na Cvilín, který se uskuteční v sobotu 18. 4. 2020. 

Vedoucími akce budou naši ministranti – Adam Jurčík a Lukáš Volný.  

O podrobnostech vás budeme zavčas informovat, ale už teď můžete 

začít trénovat! 

Dne 24. 5. 2020 bude v našem kostele a středisku Farní den. Součástí 

bude nejenom mše svatá, občerstvení a atrakce pro děti, ale i koncert! 

O náplni programu a jménu kapely vás budeme ještě informovat. 

Rodiny s dětmi zveme na „Festival SHM“ v Újezdě u Brna, který se bude 

konat 13. 6. 2020. Součástí akce je i nabídka přespání v Salesiánském 

středisku v Brně Žabovřeskách. Akci má na starost Roman Turowski.  

O podrobnostech budeme zavčas informovat. 

 

 

 

Pokud máte nějaké podněty, které by podle Vás měla pastorační rada 

řešit, neváhejte je sdělit někomu ze členů pastorační rady, nebo 

písemně do obálky na nástěnce rady. 


