Zápis z farní a pastorační rady
Datum: 10. 11. 2022
Přítomni: O. David Tyleček, Klára Böhmová, Klára Guřanová, Jana Sniehottová,
Taťána Axmannová, Marie Pustějovská, Hana Piskořová, Drahoslav Budák, Marie
Chramostová, Anna Čajánková, Martina Rašková, Jitka Piskořová, Stanislav Prašivka,
Stanislav Čajánek, Marie Elbelová
Průběh a obsah setkání:
1. Modlitba + úryvek O. Aleše Opatrného „O pastoraci“
2. Shrnutí dosavadního života farnosti (pastorační a společné aktivity, služby,
společenství, vzdělávání, aj.):
- Pastorační služby: kostelníci, úklid, floristky, lektoři, varhaníci
- Pastorační aktivity: synodní skupinky, výuka náboženství (4 skupinky
= 22 dětí), pravidelné mše svaté, pobožnosti a křížové cesty, Misijní koláč
a pečení, Zastav se v Betlémě, Vánoční divadlo, Tříkrálová sbírka, Noc kostelů,
Otevřené chrámy
- Péče o děti: Setkávání nad Písmem svatým (seznamování s Písmem sv., Biblická
olympiáda, dětská pouť na Hostýn, květnový růženec pro děti,..), Trojlístek
(schůzky, výlety, aktivity, víkendovky, tábory)
- Přípravy: různé vzdělávání pro dospělé, přípravy na křest, svatby, biřmování
- Společenství: Modlitby matek, Živý růženec, Exodus (2 skupiny), Společenství
mládeže, Společenství seniorů, Sbor - schola
- Společné aktivity: Zahradní slavnost, brigády
3. Plány a nápady pro nastávající pastorační aktivity:
- Možnost setkávání farnosti Hukvaldy mimo kostel, např. v centru Hubert
- Pouť na sv. Ondřeje → Mše sv. proběhne v kapli sv. Ondřeje 9:00 hodin
- Roráty → Budou probíhat v Centru v Rychalticích cca 2x týdně v podvečerních
hodinách. Minimálně jedna bohoslužba proběhne „zkušebně“ také ráno před
školou a se snídaní pro děti. Zvažuje se, že příští rok budou roráty pouze
v ranních hodinách.
- Mikuláš → V Rychalticích v kostele v neděli 4. 12. 2022 od 15:00 do 18:00
hodin. Proběhne akce „Mikulášské jablko“, tj. potravinová sbírka u kostela
v Rychalticích. Domluvu s Potravinovou bankou a propagaci zajistí p. Hana
Piskořová.

- Vánoce → Na Štědrý den opět proběhne akce „Zastav se v Betlémě“. Bohoslužby
během vánočních svátků jsou plánovány v obvyklých časech.
- Vánoční divadlo → 27. 12. 2022
- Tříkrálová sbírka → Požehnání koledníkům bude v Rychalticích 7. 1. 2023
po ranní mši svaté, na Hájově v 13:00 hodin. V tento den proběhne v celé obci
koledování, jak bývá zvykem.
- Neděle Božího slova → 15. 1. 2023 proběhne Odpoledne s Biblí
- Postní duchovní obnova
- Křížové cesty → Během postní doby proběhne také venkovní křížová cesta, např.
na Velký pátek
- Poutě v příštím roce → na Hostýn, pouť k Božímu milosrdenství do Lagiewniků,
Cyklopouť k poctě bl. Richarda Henkese do Dachau a Schönstattu.
4. Služby a praktický chod farnosti:
- Floristky → Na Hukvaldech i v Rychalticích proběhla výměna floristek.
Na Hukvaldech tuto službu převzala p. Martina Rašková a v Rychalticích
p. Ludmila Čajánková
- Kostelníci → Služba kostelníků funguje dobře. Hlavním kostelníkem bude
p. Jitka Piskořová. Jeví se praktické, aby hlavní kostelník zajišťoval také nákup
úklidových prostředků a příp. organizoval službu úklidu. Zvažuje se zavedení
„Sešitu závad“.
- Úklid → Úklid kostela probíhá podle harmonogramu. Je potřeba uklízet
i společenské centrum, které prozatím probíhá na dobrovolné bázi. K tématu
úklidu proběhne společná schůzka, kde se nastaví systém.
5. Fara a Společenské centrum – hledání možností, jak budovy využívat.
6. Využití finančního výtěžku ze Zahradní slavnosti – stále hledáme
možnosti, komu peníze darovat.
7. Zimní a letní čas bohoslužeb ve farnostech – je zatím nepříliš jasně řešitelný
problém. Farníkům v produktivním věku a dětem s pevně danými časy kroužků
posunutí komplikuje organizaci rodinného času. Seniorům v zimním období
pozdější mše svaté nevyhovují. Tuto otázku necháváme k dalšímu promyšlení.
Termín příštího setkání pastorační rady: pravděpodobně 2. 3. 2023
Zapsala: Marie Elbelová dne 10. 11. 2022
Schválil: P. David Tyleček

