Zápis ze setkání pastorační a ekonomické rady - 22. 3. 2017
 Poděkování všem, kdo se podíleli na nedávných událostech – rorátní mše sv., Vánoční svátky, Střediskový
ples, Tříkrálová sbírka, 24 hodin pro Pána, zapojení při vedení křížových cest, atd.
 Velikonoční svátky
o Svátost smíření - 8. 4. 2017, od 16 hod. Zamyšlení před sv. zpovědí (zamyšlení nad pády Ježíše na
křížové cestě), zpovídání od 17 hod. (o.Jan + pozvaný kněz)
o Velikonoční úklid kostela – úterý 11. 4. 2017 v 18 hod.
o Květná neděle - mše svatá zahájena průvodem s kočičkami v 10,30 hod. od fary
o Zelený čtvrtek – 13.4.
 MISSA CHRISTMATIS – obnovení kněžských slibů a svěcení olejů v katedrále, od 9 hod.
 Mše sv. na památku ustanovení Eucharistie - v 18 hod.
o Velký pátek
 Křížová cesta v 17,30 hod.
 Obřady Velkého pátku v 18 hod.
 Adorace u Božího hrobu 19-22 hod.
o Bílá sobota
 Ranní chvály u Božího hrobu 8,00 hod.
 Adorace 8,30-16 hod.
 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně - ve 20,30 hod. (po mši svaté agape na faře)
o Boží hod velikonoční - v 10,30 hod. (při mši sv. svěcení pokrmů)
o Velikonoční pondělí – v 8,00 hod.
 28. 4. – 1. 5. 2017 – výlet farních rodin (Orlí hnízdo)
 30. 4. 2017 – výročí posvěcení kostela, mše sv. v 10,30 – hlavní celebrant o. David Tyleček
KVĚTEN
 Májové pobožnosti – v neděli u kapliček, během týdne v kostele (téma v kázání, po mši sv. litanie)
 1.5. – sv. Josefa, dělníka – mše sv. v 18 hod.
 13. 5. 2017 – mše svatá v Košatce v 17 hod.
 20.5. pouť farnosti na Turzovku
ČERVEN
 3. 6. 2017 – Obecní slavnosti, mše svatá na poděkování za 750 let v 9 hod. v kostele
 4. 6. 2017 – škvaření vaječiny v prostorách fary a okolí – v 16 hod.
 11. 6.2017 – 1. svaté přijímání, mše sv. v 10,30 hod.
 15. 6. 2017 – slavnost Božího těla, mše sv. v 18 hod.
 25. 6. 2017 – pouť sv. Jana Křtitele, mše svatá v 8 hod. a v 10,30 hod. – hlavní celebrant o. Vojtěch Janšta
 30. 6. 2017 – od 17 hod. možnost ke sv. smíření před prázdninami, mše sv. v 18 hod., po mši sv. program
pro děti a rodiče na faře (v rámci ukončení náboženství).
 Červen a září 2017 – v rámci 750 let naší obce bude probíhat v kostele výstava z historie i současnosti
farnosti.
 Pouť na Velehrad
o Možnost pěší poutě ze Staré Vsi – začátek 30.6. v 11 hod., kratší trasa vychází 3.7. z Hostýna.
 26. 8. 2017 – oslava 20 let DSM + rozlučka s týmáky
 Opravy:
o Čeká se na rozhodnutí o dotaci na 1. část opravy zídky kolem kostela.
o MALOVÁNÍ KOSTELA – proběhne v týdnu od 22. 5. – 25. 5. 2017.
 Sobota 27. 5. 2017, velký úklid po malování.
Další setkání pastorační rady v neděli 17.9.2017 v 18 hod. na faře.

