
Informace ze schůzky pastorační rady konané 8. 3. 2020  

1. Vzhledem k aktuálním omezením související se snahou 

potlačovat další šíření koronaviru byly v našem kostele a 

společenství prozatím zrušeny veškeré plánované křížové 

cesty (včetně těch konaných v přírodě). Byl také zrušen 

výlet na Cvilín plánovaný na sobotu 18. 4. 2020. O konání 

dalších akcí (např. Farní den plánovaný na 24. 5. 2020) Vás 

budeme informovat.  

2. Pod záštitou Martiny Krupicové je postupně vytvářen tým 

lektorů – „profesionálů“. Cílem tohoto opatření je zvýšení 

srozumitelnosti čtení pro posluchače při bohoslužbách 

v kostele.  

3. Společně s komunitou SDB hledáme způsob, jak zajistit, aby 

byla při každé mši sv. přítomným v kostele sdělena 

informace, k jakému účelu bude sloužit sbírka. Přítomní 

v kostele by tak měli být o účelů aktuální sbírky vždy 

informování těsně před tím, než se začnou peníze vybírat. 

4. Sbírka na novou „vitráž“ na průčelí domu k 30. výročí 

obnovení činnosti SDB v Ostravě bude probíhat od dubna 

2020. Bude se jednat o pravidelnou sbírku opakovanou 

vždy druhou neděli v měsíci. Máte-li zájem přispět větším 

obnosem a získat potvrzení o daru pro slevu na dani, 

obraťte se na O. Stanislava Jonáška. 

5. V našem kostele postrádáme varhaníky. Proto budou 

některé mše sv. bez doprovodu varhan. Víte-li o nějakém 

varhaníkovi, který by k nám mohl chodit hrát, oslovte jej, 

zda by mezi nás nechtěl přijít. 



6. Smyslem účasti na bohoslužbách není jen přijetí 

eucharistie, ale i vytváření společenství. Nebojme se 

sednout si při bohoslužbách více dopředu, ať na sebe 

vidíme, ať se navzájem slyšíme, můžeme si předat 

pozdravení pokoje… ať jsme si zkrátka blíž 😊 

7. Hledáme IT nadšence – dobrovolníka, který by se staral o 

web a FB našeho kostela – vkládal zde krátké články a 

fotografie o dění u nás? Cítíte v tom výzvu pro sebe? 

Neváhejte dát nám o sobě vědět. 

 

Máte-li nějaké podněty pro členy PR, můžete je sdělit osobně 

někomu ze členů PR nebo napsat a vhodit do obálky na 

nástěnce PR.  

Děkujeme za Vaši snahu posílit svými podněty naše 

společenství! 


