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Pastorační plán 

Římskokatolické farnosti Zubří 

na kalendářní rok 2020 
 

Schválený na zasedání Pastorační rady Římskokatolické farnosti Zubří 2. ledna 2020. 

V pastoračním plánu neuvádíme pravidelné bohoslužby (s výjimkou slavností). 

Leden 

1. – slavnost Matky Boží, Panny Marie (mše v 7:45 a 11h) 

2. – v 18h zasedání Pastorační rady 

3. – první pátek, nemocní, v 17:30 mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, následuje adorace 

velebné svátosti 

11. – tříkrálová sbírka 

6. – adorační den (7:45 výstav velebné svátosti s ranními chválami, v 17:30 svátostné požehnání, 

následuje mše ze slavnosti Zjevení Páně) 

13. – setkání s dětmi, jež přistoupí v tomto roce poprvé ke svatému přijímání, a s jejich rodiči (fara 

Zubří – 18:30) 

16. – od 18h zasedání Ekonomické rady 

21. – od 17:30 ve farním kostele ekumenická pobožnost 

23. – od 17:30 v rožnovském kostelíku Českobratrské církve evangelické 

26 – není hrubá mše 

 

Únor 

2. – jen ranní mše v 7:45, předchází procesí s hromničkami 

7. – nemocní, mše v 17:30 z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, následuje adorace velebné 

svátosti 

14. – duchovní obnova pro ženy Centra pro rodinu v Zašové pod vedením Františky Böhmové 

25. – adorační den ve Starém Zubří (7:45 výstav velebné svátosti s ranními chválami, v 17:30 mše) 

26. – Popeleční středa, mše v 17:30 

 

Březen 

6. – první pátek, nemocní, v 17:30 mše z formuláře postního 

18. – mše ve farním kostele (nikoli filiálním) z vigilie slavnosti sv. Josefa v 17:30 

19. – děkanátní schůze kněží na zuberské faře 
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22. - není hrubá mše 

21. – dopolední příprava rodičů, jejichž děti půjdou letos k prvnímu svatému přijímání. 

25. mše ze slavnosti Zvěstování Páně ve farním (nikoli filiálním) kostele v 17:30 

 

Duben 

3. – první pátek, nemocní, mše v 17:30 z postního formuláře, následuje adorace velebné svátosti 

4. – předvelikonoční zpovídání od 16 do 18h 

5. – Květná neděle (v 7:45 průvod s ratolestmi a ranní, hrubá mše nebude) 

9. – mše na památku Poslední večeře Páně v 19:10 

10. – velkopáteční obřady v 15h 

11. – mše z vigilie Vzkříšení ve 21:30 

12. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (7:45 mše ve farním kostele, 11h ve starozuberské kapli) 

13. – mše z pondělí velikonočního v 7:45 ve farním kostele 

16. – zasedání Pastorační rady v 18h (k organizaci farního dne) 

17. – od 16h první svatá zpověď 

25. - prosebný průvod do polí ze Zubří na „Videčský kopec“ 

26. – není hrubá mše 

 

Květen 

1. – první pátek, nemocní, v 17:30 mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově 

20. – mše v 17:30 z vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně 

23. – mše v 6:30, 7:15 nácvik prvního svatého přijímání a zpovídání tak dlouho, jak bude potřeba 

24. – v 7:45 mše s prvním svatým přijímáním, není hrubá 

30. – mše v 7:45 s pomazáním nemocných 

31. slavnost Seslání Ducha svatého  

 7:45 mše ve farním kostele 

 11h ve filiálním kostele Svatého Ducha s posvěcením nového oltářního svícnu, oslavou 20 let 

od Posvěcení kaple a 40 let faráře, přímý přenos TV Noe, následuje pohoštění 

 17h svatodušní vaječina 

 

Červen 

5. – první pátek, nemocní, Noc kostelů (?), mše v 17:30 z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, 

následuje adorace velebné svátosti 
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6. – dopoledne svatební obřad mimo mši svatou ve starozuberské kapli, v 15h Den pro rodinu 

v Zašové 

7. – slavnost Nejsvětější Trojice (7:45 a 11h mše) 

11. – mše ze slavnosti Těla a Krve Páně od 18:30, následuje průvod 

14. – mše v 7:45, není hrubá 

15. – není mše, školní výlet 

19. – mše ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:30 

24. – mše ve farním (nikoli filiálním) kostele ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 

25. – zasedání Ekonomické rady 

28. – není hrubá mše 

29. – mše ze slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů v 17:30 

 

Červenec 

3. – první pátek, nemocní, v 17:30 mše ze svátku sv. Tomáše, apoštola, následuje adorace velebné 

svátosti 

5. – mše ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy v 7:45; hrubá odpadá 

20. – 23. – Arcidiecézní ministrantský putovní tábor na Vysočinu 

25. – není ranní mše, svatba se mší v 11h (sl. Galčanová – pan Březina) ve farním kostele (svatební 

formulář) 

26. – není hrubá 

 

Srpen 

4. – pouť farnosti na Svatý Hostýn (9:30 mše, 13h svátostné požehnání) – autobus objednán u 

Frytransu 

7. – první pátek, nemocní, mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově v 17:30, následuje adorace 

velebné svátosti 

14. – mše v 17:30 z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 

23. – není hrubá 

 

Září 

4. – první pátek, nemocní, mše v 17:30 z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, následuje adorace 

velebné svátosti 

12. – duchovní obnova Zubří (v 7:45 ekumenická pobožnost). Bude přednášet pan farář Radslavský, 

pravoslavný kněz z Přerova, o církevním roce. 

13. - slavnost Výročí Posvěcení farního kostela (7:45 a 11h mše) 
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19. – dopoledne svatba ve starozuberské kapli (Vladan Karafiát a Simona Válková) 

20. - mše v 7:45 a 11h z formuláře Na poděkování za úrodu 

Od 21. do 26. – dovolená P. Pavla Hödla (duchovní cvičení) 

27. – není hrubá 

28. mše ze slavnosti sv. Václava v 7:45 ve farním kostele 

 

Říjen 

2. – první pátek, nemocní, mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově, následuje adorace velebné 

svátosti 

3. – není ranní mše; od 10h setkání farních rad Arcidiecéze olomoucké v Přerově; od 15h děkanátní 

pouť za nová a kněžská řeholní povolání a za posvěcení rodin (15h růženec, 16h eucharistická 

adorace, 17h pontifikální mše) 

10. – farní zájezd 

25. – není hrubá 

28. – mše ve starozuberské kapli ze svátku sv. Šimona a Judy, apoštolů, v 7:45 

29. zasedání Pastorační rady (ke kateřinské zábavě) 

 

Listopad 

1. – slavnost Všech svatých (mše v 7:45 a 11h), v 15h pobožnost na hřbitově 

2. – památka věrných zesnulých (mše v 17:30) 

6. – první pátek, nemocní, mše z formuláře o Nejsvětějším Srdci Ježíšově v 17:30 

18. – není mše 

19. – mše v 17:30 

21. – 17h posezení u cimbálu 

22. - slavnost Ježíše Krista Krále (mše v 7:45 s obnovou zasvěcení lidstva, není hrubá) 

25. – slavnost sv. Kateřiny Alexandrijské (mše v 17:30 ve farním kostele) 

27. – mše v 6:30, ne večer 

 

Prosince 

4. – první pátek, nemocní, mše z adventního formuláře v 17:30, následuje adorace velebné svátosti 

5. – roráty v 6:30 

6. – mikulášská nadílka 

7. – mše z vigilie slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v 17:30 
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12. – roráty v 6:30 

19. – roráty v 6:30; zpovídání Zubří od 16 do 18h 

24. – vítání Ježíška v 15h; „půlnoční“ ve 22h 

25. – slavnost Narození Páně (mše v 7:45 a 11h) 

26. – mše ze svátku sv. Štěpána Prvomučedníka (7:45 ve farním kostele, 11h ve starozuberské kapli) 

27. – mše ze svátku Svaté rodiny v 7:45, hrubá odpadá, koledování u nemocných 

28. – mše ze svátku Svatých Mláďátek, mučedníků v 17:30 

31. – mše z formuláře Na poděkování za uplynulý rok v 16h 


