
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 6. 9. 2016 

Přítomni:      Jan Uhlíř, Marie Slavotínková, Zdena Hlavinková, František Malík, Marie Cvešprová, 
Ladislav Vokoun 

Omluveni:    Zdeněk Sedlák, Radka Karelová, Lukáš Kutil, Monika Trdličková, Robert Otruba, Karel  

Macek, Barbora Křivohlavá, Josef Poživil, Kateřina Grenarová 

 

V úvodu jednání pastorační rady se přítomní vrátili k otázce hospodaření farnosti a ke hledání 
způsobu, jakým o něm informovat věřící i širokou veřejnost. Ekonomická rada farnosti připravuje 
zprávu o hospodaření. Konkrétní podoba zveřejnění se bude ještě dále projednávat.  
 
Dalším bodem programu bylo hodnocení uplynulých akcí (Pouť do Sudějova, Oslava svátku svatého 
Jakuba), ke kterým měli členové rady jen drobné připomínky, v zásadě je vyhodnotili kladně.  
 
Dále bylo otevřeno téma vhodného oblékání v našich kostelích – zda a jaká pravidla by se v tomto 
ohledu měla vyžadovat, respektive doporučovat. Této otázce se budeme věnovat příští rok na jaře, až 
bude téma opět aktuální. 
 
Další otázkou bylo podávání přijímání pod obojí způsobou, přítomní se shodli, že by to bylo žádoucí 
při velkých svátcích a slavnostech.  
 
Dále se hovořilo o nedělních mších svatých pro děti, jimž byla stanovena konkrétní data v každém 
měsíci.  
 
Pokračovalo se diskusí o Noci kostelů, jejíž další ročník je potřeba začít chystat již letos na podzim, k 
čemuž je ustanovena samostatná pracovní skupina. Na podzim se rovněž chystá vyhodnocení činnosti 
skupinek dobrovolníků, které se bude řešit s jejich koordinátory.  
 
Pastorační rada také hovořila o řetězových modlitbách u obrázku Božího milosrdenství; v listopadu 
bude sloužena mše svatá za všechny, kdo se do nich zapojili, a bude jim nabídnuto pokračování v 
příštím roce.  
 
V závěru jednání přítomní členové rady probrali chystané akce a aktivity ve farnosti, vyslechli si, co je 
nového v mateřské škole (dva noví zaměstnanci na pozicích asistenta pedagoga a provozního) a na 
gymnáziu (farnost jedná se sestrami voršilkami o koupi kláštera a uvažuje o jeho správě).  
 

Zapsala Zdena Hlavinková 


