
SETKÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY 

FARNOSTI ZAŠOVÁ 24. 11. 2015 

Přítomni:  O. Jiří Polášek, Eva Borovičková, Miriam Maliňáková, Iva Hrubá, 
Kateřina Plandorová, Martin Filustek, Ester Tkáčová 
  

      Na začátku společná modlitba. 
 

Určení zapisovatele – zapisovatelem byla určena Kateřina Plandorová. 
 
Byl projednán pastorační plán na Rok Milosrdenství 2015/2016 

 

1) Rorátní mše sv. budou v pondělí, středy (s výjimkou prvního 
prosincového týdne, kdy bude v úterý), soboty, s následnou snídaní pro 
děti. Poslední roráty budou 24. 12. v 8.00. 

 
2) Mše sv. o Vánocích budou zvykle.  Půlnoční mši sv. a hrubou mši sv. na 

Boží hod Vánoční bude doprovázet Zašovský sbor.   
Na Boží hod Vánoční v 15 hodin se bude konat již tradiční Vánoční 
koncert  Zašovského sboru. 

 
3) 27.12.  Svátek svaté Rodiny -  měl by být prožit slavnostním způsobem. 

Do mše svaté budou  zapojeny děti, např. do čtení přímluv a obětního 
průvod se symbolikou, vyvrcholením bude obnovení manželských slibů. 
Prosíme o propagaci této mše sv. a hojnou účast především rodin. 
 

4) Termín Tříkrálové sbírky byl stanoven na 9.1.2016 
 

5) Velikonoční obřady budou jako obvykle, Velikonoční vigilie bude v Zašové 
ve 20.30 hodin. 
 

6) V rámci Roku milosrdenství bude organizována farní pouť do Říma. 
 

7) Na  9.4. připadá již tradiční diecézní pouť rodin, tentokrát na Velehrad.   
 

8) Termín prvního svatého přijímání  byl stanoven na Největější Trojici, tedy 
22.5.2016.  Přistoupit by mělo letos 14 dětí. 
 

9) Dne 28.5.2016 se bude jako součást programu k Roku milosrdenství 
konat  diecézní pouť do Krakova. 
 



10) Dne 11.6. bude po dlouhých letech bude udělena svátost biřmování  ve 
Veselé. 

 

11) V jednání je zatím termín tradičního červnového Děkanátního „Dne pro 
rodinu“. 

 

12) Zašovská pouť připadá letos na 3.7.2016.  Otec Jiří zařídí hlavního 
celebranta na slavnou mši svatou. 

 

13) Pomalu se již začínají připravovat i prázdninové akce pro děti a mládež, 
například denní tábor pro děti v Zašové (zvažována možnost zapůjčení 
tee-pee), dále červencové tábory pro děti a mládež v Dřevohosticích (
 E.Borovičková). 
 

Další bodem programu bylo využití budovy končícího Ústavu sociální péče, a 
sice možnost pronajmutí několika místností  např. jako klubovny, k různým 
farním akcím,  nebo k eventuelnímu ubytování. 

 

A na závěr společná modlitba a požehnání O. Jiřího. 
 
 

 


