
Pastorační rada farnosti Bobrová 5. března 2023 
Přítomni: M. Macek, B. Musilová, J. Korábková, M. Staňková, K. Staňková, T. Mahel, K. Pejchalová, J. 
Tulis, A. Schrollerová, J. Schroller, P. Pejchal 

Motivace pro vytvoření Pastorační rady – text Směrnice biskupství brněnského týkající se pastorační 
rady farnosti (ACEB 4/1991). 

Úkoly a práva Pastorační rady farnosti (výběr podnětů) 

• Připravovat členy farnosti, aby byli schopni předávat víru. 

Co od Pastorační rady očekává pan farář 

• Informace – např. co je v naší farnosti obvyklé, co se ve farnosti děje. 

• Dostávat zpětnou vazbu. 

• Plánování akcí dostatečně dopředu. 

Co od Pastorační rady očekávají její členové, náměty témat k řešení: 

• Plánování akcí dostatečně dopředu. 

• Informovanost o plánovaných akcích pro celou farnost. 

• Rozdělení kompetencí a úkolů pro jednotlivé činnosti. 

• Širší prostor pro předávání nápadů.  

• Domluva vedení křížové cesty. 

• Domluva na slavení velikonočních svátků. 

• Domluva na vedení adorací na první pátky. 

• Péče o nemovitý majetek (červotoč ve starých a nových lavicích i sochách, vstupní mříž, 
zamřížován sklepních okének fary, …). 

• Koordinace některých akcí s ostatními farnostmi (např. první přijímání). 

• Koordinace hudby. 

• Kalendář farnosti dostupný na farních stránkách (1. přijímání, termíny zasedání PR, termín 
Farního dne, termíny a obsazení křížových cest, obsazenost fary, …). Technicky např. Google 
kalendář s právy zápisu pro PR. 

• Nástěnka vedle vchodu – mohla by obsahovat i informace pro laickou veřejnost. Musela by 
být větší. 

• Vymyslet aktivitu k pouti u sv. Markéty. 

• Vymyslet formát a termín oslavy dožínek – poděkování za úrodu. 

• Vymyslet podobu Adoračního dne. Letos se to kryje s Letnicemi – nabízí se tedy udělat 
program od sobotního večera. Nabízí se forma Večeru chval. 

• Noc kostelů (letos 2.6.). 

Křížové cesty 2023 

• Vždy v neděli ve 14:30 

• 3. postní (12.3.) – Kalvárka (KLAS) 

• 4. postní (19.3.) – Radňovice (manž. společenství) 

• 5. postní (26.3.) – v kostele (děti) 

• 6. postní – Květná (2.4.) – Kalvárka (lektoři – J. Korábková) 

Termíny akci 

• Děkanátní setkání mládeže: 17.3. 

• Představení dětí jdoucí k 1.sv. přijímání: 16.4. 

• Pouť v Dlouhém: 7.5. 13:30 



• Adorační den farnosti Bobrová: 28.5. – bude formou Večeru chval na vigílii Seslání Ducha 
svatého v sobotu 27.5. 

• 1. sv. přijímání: 4.6. 11:00 

• Pouť na H. Bobrové: 25.6. 

• Pouť na D. Bobrové: 16.7. 

• Pouť Radešín: 12.8. 17:00 

• Farní den: 10.9. 

• Pouť na Moravci 17.9. 

Děkanátní setkání mládeže 17.3. 

• Mládež pozveme již na mši. 

• Vymyslet doplňkové aktivity k páteční mši. 

• P. farář Marek Husák přijede v 18:45. 

• Vytvořit plakát. 

• Vymyslet večerní program: deskové hry, scénka na nedělní evangelium (provedená v neděli 
při mši), … 

Prostor před kostelem 

• Celá akce byla iniciována již před mnoha lety – pro zlepšení kvality povrchu pro přístup do 
kostela. 

• O projektu nemáme přesné informace – níže uvedené je hrubý nástin našich kusých 
informací. 

• V minulém roce vznikl projekt parkové úpravy, který ovšem příliš nerespektuje praktický 
provoz kostela. 

• Oproti původnímu plánu mlatové cesty jsou nyní památkáři přístupni vydláždění žulovým 
zlomem. 

• Na projekt jsou již přiklepnuty dotace, takže nyní je obtížné s tím něco dělat. 

• Pan farář M. Macek navštíví Obecní úřad Bobrová pro bližší seznámení se skutečným stavem 
projektu. 

Příští termín setkání Pastorační rady 

• 23.4. 17:00 

 

 

 

 


