
Informace z poslední schůzky pastorační rady 6. 9. 2020 

Mohlo by Vás zajímat: 

Děti, sbíráte už nové pastorační kartičky? Po každé nedělní mši svaté je 

rozdává kněz. Schválně, děti, co myslíte, jaké tajemství vám kartičky 

odhalí, až je budete mít nasbírány všechny? 

Děti, pokud chodíte na nedělní slůvko, můžete se od začátku tohoto 

školního roku těšit na nového moderátora, který posílá stávající partu 

maminek. A pozor, tentokrát jde o tatínka! Lukáš Volný už si pro Vás 

chystá program. Tak ať u toho nechybíte! 

Dne 16. 9. 2020. proběhla schůzka rodičů, kteří v našem kostele 

přihlásili děti k výuce náboženství. Letos máme přihlášeno 11 dětí. 

Pokud máte doma školní děti a do náboženství zatím nechodí, místo se 

pro ně určitě najde. 

Nová vitráž, na kterou jsou pořádány každoměsíční sbírky, je již tvořena 

v dílně paní Zdeňky Čermákové v Praze. 

Jste ranní ptáčata? Pak Vás následující zpráva určitě potěší. Od září 

můžete totiž opět v našem kostele navštěvovat nedělní mše svaté v 8 

hodin. Nezapomeňte si s sebou do lavice vzít kancionál, protože při 

těchto mších svatých nebude prezentace. 

Na příštím setkání pastorační rady pro Vás dáme do kupy seznam akcí 

na školní rok 2020/2021. Plánovat je třeba, tak snad nám z těch plánů 

koronavir moc „neukousne“. 

Pokud jste nasdíleli svou e-mailovou adresu s ostravskými salesiány, 

můžete se již brzy těšit na nový informační mail o aktuálním a 

nedávném dětí z našeho kostela. Pokud jste tak neučinili a o podobnou 

službu byste měli zájem, můžete se obrátit na P. Stanislava. 



Na měsíc říjen plánujeme soustředění ministrantů. Kluci si zde budou 

moci prohloubit své znalosti a dovednosti potřebné k ministrování. 

Bližší info u Romana Turowského, Lukáše Volného nebo P. Stanislava. 

Řešíme problém špatné viditelnosti prezentací při mších v kostele. 

Máme na stole několik variant řešení. Pokud byste měli k této věci 

nějaký zajímavý podnět, budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. 

Můžete oslovit kteréhokoliv člena pastorační rady, třeba toho, který je 

Váš oblíbený 😊 

 

Příští setkání pastorační rady proběhne 4. 10. 2020 v 10:45. Pokud 

máte pro pastorační radu nějaké podněty, můžete se obrátit na 

některého jejího člena, nebo napsat svůj podnět do obálky na nástěnce 

PR.  


