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Zápis z pastorační rady děkanátu  

Přítomni: všichni členové pastorační rady 

Místo konání: Fara v Jeseníku 

Datum a čas konání: 23. 09. 2021, začátek 19:00 hod až 21:00 hod 

Omluveni:  --- 

Hosté:   --- 

 

Program: 

I) Informace otce děkana k chystaným programům a akcím ve farnostech a v děkanátu 

II) Podněty členů pastorační rady 

III) Závěr 

Na úvod pastorační rady zazněla společná modlitba a přání dotčeným gratulantům (narozeniny, 

svátky).  

AD I)  

Přítomní členové byli otcem Stanislavem K. seznámeni s následujícími činnostmi a věcmi 

v rámci děkanátu: 

 Centrum pro mládež OOB připravuje setkání mládeže z Jesenického děkanátu ve dnech 

29. 10. 2021(a dál) zde v Jesenickém kostele v 18:00 hod se zaměřením na vytváření 

společenství v duchovní rovině. Jsou zváni děti a mládež od cca 10 let a výše. 

 Informace k posvěcení jesenického kostela Nanebevzetí P. Marie. Vít Slezák 

informoval přítomné, že historicky se nedochovalo datum posvěcení kostela, pouze 

posvěcení oltáře. O. děkan k této věci sdělil, že v takovém případě je podle církevního 

liturgického kalendáře stanoven termín 25. října, respektive přeložení na nejbližší 

neděli, to je v tom případě 4. Ne v říjnu. Doporučil, aby byla v danou sobotu před touto 

slavnosti konána adorace před Nejsvětější svátostí oltářní (alespoň 2.hodinová) 

 Vyzval konkrétní osoby, zda by byly ochotné vykonávat službu akolyty s podmínkou 

účastnit se školení – vzdělávání – k této službě u oltáře, zejména pomoci s rozdáváním 

eucharistie. Bližší informace k této službě budou ověřeny na biskupství, zda je možné 

za akolytu ustanovit i ženy a další související požadavky na tyto osoby. 

 Pozvání všech na Českoveské hody 26.září 2021 v 10:30 hod – začátek mše sv. 

 Informace o. děkana k slavnosti všech svatých a dušiček v roce 2021: 

V kostele v České Vsi bude konána mše svatá  2. 11. 2021 v 15: 30 hod, poté bude pod 

vedením jáhna následovat dušičková pobožnost na místním hřbitově 

V jesenickém kostele bude konána mše svatá  2. 11. 2021 v 17: 00 hod, poté bude  

následovat dušičková pobožnost na místním hřbitově v Jeseníku. 
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 Rovněž byla podána informace k opravě varhan v Jeseníku, opět se termín ukončení 

odkládá na příští rok 2022 z důvodu pandemie a nedostatku opravářů 

 Přejitím na zimní čas z 30. na 31. 10. 2021 budou bohoslužby (večerní mše svaté) 

přeložené na 17:00 hod. 

 O. děkan na dotaz člena pastorační rady sdělil, že pro jesenický děkanát je ustanoven 

kaplanem pro mládež o. Bartoloměj z farnosti ZH. 

Členové pastorační rady berou na podané informace o. děkanem na vědomí. 

AD II)  

 Byl dán podnět na možnost přesunutí „Modliteb chval“ v tuhém zimním období (leden, 

únor, březen) buď do kaple nebo do učebny na faře; o. děkan souhlasí. 

 Byl dán podnět na možnost přesunutí ranní mše sv. v úterý ze současným začátkem 

v 7:30 hod na 7:15 hod;o.děkan souhlasí a v příštím týdnu již bude termín začátku 

akceptován. 

 Podnět na účasti křesťanů a rodin na poutích pořádané poutním místem MH ve ZH, 

kromě pěší poutě pořádané Katolickým spolkem Jeseník, jsou 3 poutě v roce, poslední 

dobou pokles návštěvností tohoto obnoveného poutního místa (25 let po obnově), je to 

místo boží blízkosti i milosti pro každého z nás, OOB každý rok na tomto místě 

duchovně formuje mládež (tábory SINAJ). I v letošním roce se účastnilo tohoto letního 

tábora cca 90 osob, z toho i mládež z děkanátu Jeseník (cca 5 osob). Je to výzva či 

možnost dát si předsevzetí v rodinách a farnostech alespoň jednou v roce se účastnit 

jedné z pořádaných poutí. 

 Podnět na rozšíření členů Jesenického chrámového sboru, v současnosti silný 

nedostatek mužských hlasů, možnost zveřejnění ve zpravodaji; o. děkan souhlasí se 

zveřejněním výzvy k této službě ve farním zpravodaji či nástěnce. 

 POZVÁNKA JEDNOHO Z ČLENA PASTORAČNÍ RADY: srdečně zvu na přednášku 

a diskuzi s p. předsedkyní Aliance pro rodinu paní Janou Jochovou,  

Hotel Slovan středa 29. 9. 2021 v 18 hodin.  

 Před rokem pastorační rada doporučila pronajmout nebytové prostory klubu 

Montessori; bylo všemi členy konstatováno, že tato činnost klubu je veřejnosti velmi 

dobře přijata a ze strany o.děkana správné rozhodnutí. 

 Jeden z členů pastorační rady navrhl uspořádat workshop na téma svátost smíření se 

zaměřením na zpytování svědomí, rád by oslovil jezuitského kněze a vše si vzal na 

starost týkající se osvěty a samotného setkání v prostorách fary; o. děkan souhlasí 

s daným návrhem. 

 O. Jiří Marek K informoval o možnosti získat přednášky a kázání sv. otce Františka při 

návštěvě Slovenska v letošním roce a může je dat k dispozici elektronicky všem, kdo si 

o to požádají. Dále informoval o těchto pořádaných akcích a společenstvích: 

a) Biblické hodiny se konají každou 1. a 3. středu v měsíci po večerní mši svaté, nyní 

v 18:45 hod, po úpravě zimního času v 17:45 hod 
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b) Spolu s obcí Supikovice chystá farnost Supikovice obnovu kaple, u které letos 

proběhla i pěší pouť. 

c) Informoval o tom, že v obnovené kapli na Františkově proběhne dne 3. 10. 2021 

v 11:00 hod mše svatá, všichni jsou srdečně zváni. 

d) Probíhá každou 3.středu dopoledne společenství seniorů na faře v Jeseníku, neplést 

si to s klubem důchodců, všichni i přespolní jsou zváni. 

e) Pozvánka na pouť sv. Hedviky do Supikovic, přizván je i pravoslavný arcibiskup 

Rudolf Stránský, mše sv. začíná v 11:00hod. 

  

AD III)  

Na závěr členové pastorační rady ve společné modlitbě svěřili pastorační dílo celého děkanátu 

do rukou božích. 

Příští pastorační rada se uskuteční 18. 11. 2021 v 18:00 hod na faře v Jeseníku. 

V Jeseníku dne 23. září 2021 

Zapsal: Josef Liberda 

Schválil: otec děkan Stanislav Kotlář, v. r. 


