Zápis ze schůze pastorační rady 16. 2. 2022
Sestry a bratři. Zde několik aktualit vzešlých z poslední schůzky pastorační rady:
Postní doba a Velikonoce
1. V sobotu 19. 3. od 9 hodin jste zváni na postní duchovní obnovu, kterou povede
P. Josef Mendel, SDB. Obnova ponese název „Sv. Josef – Změny a nejistota
v životě a jak k nim přistupovat“. Doufáme, že se jedná o téma, které Vás
zaujme. Obnova potrvá přibližně do 15 hodin. Oběd a malé občerstvení bude
zajištěno, stejně jako hlídání pro malé děti. Na obnovu není nutné se předem
hlásit, ale v případě, že budete mít zájem o hlídání dětí, bude lepší, když dáte
vědět dopředu Veronice Prokschové (Pepuš) osobně nebo na tel. 608 808 932.
2. Do svých kalendářů si také zaneste termín 10. 4., na kdy je v kostele plánováno
zpovědní odpoledne, a to od 15 do 17:30 hodin. Připomínáme, že Velikonoce
jsou zásadním křesťanským svátkem, před kterým je dobré se posilnit touto
svátostí.
3. Součástí postní doby je také účast na křížové cestě. Chystáme pro Vás několik
křížových cest. S konkrétními daty jejich konání Vás seznámíme na Popeleční
středu 2. 3. 2022.
Slůvko pro děti
Vzhledem k rozvolňování proticovidových opatření bude od neděle 20. 2. 2022
znovuzahájeno slůvko pro předškolní děti. Slůvko bude opět nabízeno pro děti
přicházející na mši v 9:30 hodin. Slůvko zprostředkovává dětem texty čtení a
evangelia v takové podobě, jaká je pro ně srozumitelná a přitažlivá. Budeme
rádi, když se Vaše děti zúčastní.
Noc kostelů
Náš kostel se letos zapojí do Vám jistě dobře známé Noci kostelů, která se bude
konat 10. 6. 2022. Budeme rádi, když se do této akce aktivně zapojíte. Jedná se
o jedinečnou příležitost, jak můžeme my věřící oslovit hledající lidi kolem nás.
Zapojit se můžete jak na akci samotné, tak přípravou, která bude akci
předcházet. Hlásit se můžete u Romana Turowského.
Příští schůzka pastorační rady se uskuteční ve středu 20. 4. od 18:30. Máte-li nějaké
podněty, stížnosti či přání, neváhejte se obrátit na některého ze členů PR nebo na P.
Standu Jonáška.
Vše dobré Vám přeje Vaše PR!

