
Zápis ze schůze pastorační rady 20. 4. 2022 

 

Bratři a sestry, Velikonoce jsou tady, tak proč je nezahájit třeba schůzkou 
pastorační rady, že? Určitě už se ptáte, co jsme na té schůzce dělali. Takže: 

 

1. Hodnotili jsme organizaci svatého týdne od Květné neděle do Božího 
hodu velikonočního. Naším cílem bylo definovat, co se podařilo a co 
bychom rádi v nějaké podobě ponechali i do příštích let. Hledali jsme ale 
také to, co zdařilé nebylo a rádi bychom to v příštích letech opustili, nebo 
nějakým způsobem posílili. Na tomto hodnocení zatím dále pracujeme a 
jeho výsledky, bude mít snad již brzy k dispozici P. Jiří Veselý, SDB.  
 

2. Znovu připomínáme, že už od 20. 2. bylo znovuzahájeno slůvko pro 
předškolní děti, které v našem kostele zajišťuje parta ochotných maminek 
a tatínků. Smyslem slůvka je zprostředkovat předškolním dětem texty 
Bible a dění při mši svaté způsobem, který je pro ně srozumitelný a 
zajímavý. Nebojte se přijít se svým dítkem mezi nás! 
 

3. V měsíci květnu se můžete v našem kostele zúčastnit tzv. Májových 
pobožností. Smyslem těchto pobožností je mj. rozjímat nad postavou 
Panny Marie a rozmlouvat s ní třeba o našem lidském životě. Podrobný 
soupis pobožností, jejich termínů, míst a časů konání bude zveřejněn 
nejpozději v neděli 1. 5. 2022. O organizaci pobožností se Salesiáni podělí 
s laiky. Pokud máte tedy zájem vzít si některou z pobožností na starost, 
oznamte to, prosíme, Veronice Prokschové do 27. 4. 2022 (osobně, nebo 
na tel. 608 808 932). 
 

4. V brzké době nás čeká Den matek (8. 5. 2022) a Den otců (19. 6. 2022). 
V tyto dny budeme děkovat a prosit za maminky a tatínky, a také babičky a 
dědečky z našeho kostela. Vy, kterých se to týká, se také můžete těšit na 
malou pozornost. Už jenom proto nezapomeňte přijít v tyto neděle na 
„farní“ mši svatou v 9:30. 
 

5. V nadcházejících měsících nás čekají ještě další dvě akce – Dny Den 
ostravského Don Bosca (21. až 22. 5. 2022, má na starost P. Jiří Caha, SDB) 
a Noc kostelů (10. 6. 2022, má na starost Roman Turowski). Bližší 
informace připravujeme, ale už nyní si můžete zaznamenat tyto termíny do 



svých diářů. Určitě bude, co zažít. Pokud byste se chtěli nějakým způsobem 
zapojit do organizace uvedených akcí, obracejte se, prosíme, na příslušné 
zodpovědné osoby.  
 

6. Rovněž touto cestou děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do 
materiální sbírky pro ukrajinské běžence ubytované v prostorách 
střediska. V tuto chvíli je sbírka pro množství přijatých věcí pozastavena. 
Máte-li přesto zájem darovat, stále postrádáme drogerii a hygienické 
potřeby určené pro děti a ženy, dále také kojenecká mléka. Noste, 
prosíme, pouze neotevřená balení. 
 

7. Příští schůzka PR je naplánována na 15. 6. Máte-li pro nás nějaký podnět, 
budeme rádi, když nám ho sdělíte. Kontaktovat můžete kteréhokoliv člena 
PR nebo někoho z komunity SDB. 

 

Přejeme Vám krásné dny naplněné velikonoční radostí, která nám připomíná, 

že budeme-li přebývat v Boží blízkosti, všechno nakonec dobře dopadne 😉 

Vaše PR 

 

 


