
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 10. 5. 2016 

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

Omluveni:    Karel Macek, Barbora Křivohlavá, Josef Poživil 

 

Pastorační rada farnosti se sešla po mši svaté u Svatého Jakuba. Po úvodní modlitbě se diskutovalo o 

vzhledu a funkci farního zpravodaje. Bylo odsouhlaseno, že zpravodaj mírně obmění svou podobu v 

návaznosti na „nové“ logo farnosti (stane se tak v příštím, zářijovém vydání). Členové PRF se shodli, 

že svou funkci zpravodaj vykonává dobře, splňuje základní požadavek poskytování informací o dění 

ve farnosti jak jejím členům, tak širší veřejnosti. Padly návrhy a doporučení na drobná zlepšení 

(zřetelnější fotografie, větší písmo) a zařazení nových rubrik (farní knihovna, doporučení na zajímavé 

texty v jiných periodikách). Redakce je zohlední a pokusí se je postupně realizovat.  

Dalším bodem jednání byly volby do pastoračního výboru, z nichž vzešli jako delegáti Monika 

Trdličková a František Malík. Členy pastoračního výboru jsou také předseda (P. Jan Uhlíř), 

místopředseda (P. Zdeněk Sedlák) a sekretář (Kateřina Grenarová). Pastorační výbor se bude scházet 

mezi jednáními PRF, aby připravoval jejich program a podklady.  

Členové PRF byli následně informování o situaci v kutnohorské charitě, na církevním gymnáziu a v 

mateřské školce.  

Následovala živá diskuse na téma hospodaření farnosti a církve obecně. Vedla k ní otázka, zda jsou 

věřící srozuměni s tím, co církev v tomto ohledu v nejbližších letech čeká, že tzv. církevní restituce 

znamenají velkou změnu ve financování církve, která se postupně odloučí od státu a bude se o sebe 

„muset postarat sama“. Členové PRF se domnívají, že ne všichni věřící si toto uvědomují, protože jim 

chybí informace. Hovořilo se tedy o tom, zda by farnost měla otevřeně referovat o své ekonomické 

situaci a o hospodaření s majetkem. Členové PRF se ve většině shodli, že je dobré zveřejňovat „čísla“, 

ale považují za nutné, aby byla doplněna komentářem, který je učiní srozumitelnými i pro laiky a 

zabrání spekulacím. Naše farnost je specifická tím, že má vysoké příjmy díky návštěvnosti památek, 

na druhou stranu má obrovské výdaje na jejich provoz a opravu. Je na ni proto kladen velký nárok, 

aby hospodařila efektivně a zároveň aby toto hospodaření dokázala srozumitelně vysvětlit. Zároveň 

je důležité si uvědomit, že úkolem církve není jen pečovat o památky, naopak, máme řadu jiných, v 

určitém smyslu důležitějších aktivit, které stojí peníze (pastorační projekty, školství, vzdělávání, 

sociální projekty). Věřící potřebují tuto situaci znát, aby se mohli podle svých možností zapojit do 

finančního fungování farnosti či celé církve a také aby byli schopni porozumět řadě informací, se 

kterými se setkávají ve svém okolí nebo které se na ně valí z médií. PRF tedy v zásadě podporuje 

myšlenku transparentního hospodaření farnosti a apeluje také na to, aby se podobný přístup 

aplikoval ve vyšších patrech církve, tedy na diecézní úrovni. Členové jsou přesvědčeni, že takový 

postup s sebou nese více výhod než rizik. Jeho konkrétní podobu je však nutné dobře zvážit a 

promyslet, v čemž bude mít důležité slovo Ekonomická rada farnosti.  

 

Zapsala Kateřina Grenarová 


