
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 5. 4. 2016 

Přítomni:      Jan Uhlíř, Zdeněk Sedlák, Radka Karelová, Lukáš Kutil, Marie Slavotínková, Josef Poživil, 
František Malík, Monika Trdličková, Marie Cvešprová, Ladislav Vokoun, Robert Otruba, 
Kateřina Grenarová 

Omluveni:    Karel Macek, Barbora Křivohlavá, Zdena Hlavinková 

 

Jednání bylo zahájeno modlitbou, po které P. Jan Uhlíř podkoval členům rady za aktivní zapojení do 

slavení Velikonoc. Následovalo hodnocení proběhlých akcí a probíhajících aktivit: Putování svatyněk 

obrazu Božího milosrdenství funguje, i když některé skupinky se ztenčily; rada doporučila kněžím, aby 

povzbudili farníky k účasti na mších a modlitbách Korunky Božího milosrdenství první středu v měsíci. 

S kladnými ohlasy se setkala bohoslužba kajícnosti, která se konala 13. března. 

P. Jan Uhlíř navázal s informací, že v Hradci Králové bude misionář milosrdenství z Říma, zpovědník se 
zvláštním pověřením od Svatého otce, což může být příležitostí lidi v citlivých životních situacích. 
Diskuse se stočila k otázce, jak srozumitelně tlumočit postoj církve k sexualitě a čistotě, zejména 
mladým lidem. Rozhodně nestačí, aby o těchto věcech hovořili jen kněží. Lidí, kteří jsou schopní o 
tom mluvit, je málo, navíc je důležité, aby je děti braly. P. Jan Uhlíř by chtěl, aby na společenství 
mládeže přišel nějaký host, který by o tom dokázal srozumitelně mluvit. Závěr diskuse byl, že Radka 
Karelová s Josefem Poživil zkusí někoho pozvat a pomohou připravit program. Na některých místech 
fungují tzv. manželské večery (vychází z podobného principu jako kurzy Alfa), zazněl návrh vyzkoušet 
je i v naší farnosti.  
 
Jednání pokračovalo hodnocením uplynulých akcí. 24 hodin pro Pána bylo hodnoceno kladně, zazněly 
některé organizační postřehy a návrhy na příští rok. Byla škoda, že jsme se k akci nepřipojili na celý 
den a noc, pravděpodobně by se však velmi těžko obsadil celý rozpis. Co se týče křížové cesty 
městem, bylo dobré, že zastavení připravili různí lidé. Jako dobré rozhodnutí se také ukázalo 
přesunout mši svatou na ráno. Zazněly návrhy na obměny trasy pro příští rok. S kladným ohlasem se 
setkalo i mytí nohou na Zelený čtvrtek, při kterém byly zastoupeny i ženy. Zazněly také organizační 
poznámky k otevřenému kostelu na Bílou sobotu a také k večerní liturgii.  

 
Dále se hovořilo o doprovázení katechumenů a jejich zapojení do života farnosti. K plánovaným akcím 
zazněl pouze jejich stručný přehled, vše je připraveno (pouť do Sudějova, Slavnost Těla a Krve Páně, 
příprava na svátost biřmování). O prázdninách se chystá cykločundr, který je jen pro kluky; do 
budoucna by bylo dobré připravit něco pro děvčata, respektive pro všechny společně. 

 
P. Jan Uhlíř informoval o zahájení veřejné sbírky Zvon pro Jakuba (datum zahájení je 7. 5. 2016). 
Cílem není jen vybrat peníze, ale taky zapojit obyvatele města, ukázat zajímavý proces výroby a 
zavěšování zvonu, nadále šířit povědomí o kostele… Existuje pracovní skupina, která vše organizuje a 
zajišťuje, je tvořená lidmi převážně mimo farnost. Sbírka bude trvat asi do posvícení 2017. Zazněl 
dotaz, kolik peněz je potřeba vybrat. Odvíjí se to od velikosti (váhy) zvonu: maximum jsou 3 tuny, ale 
to by zvon přišel na 4 miliony, tolik se asi vybrat nepodaří. 
 
V závěru jednání informovali zástupci organizací o aktuálním dění v mateřské školce (řeší se plány na 
trvalé zázemí, současný nájem je dlouhodobě neudržitelný), na církevním gymnáziu a v charitě.  
 

Zapsala Kateřina Grenarová 


