Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora, 19. 9. 2018
Přítomni:

Jan Uhlíř, Lukáš Kutil, Marie Slavotínková, Karel Macek, Dmytro Romanovský, Radka
Karelová, Zdena Hlavinková, Monika Trdličková, Marie Cvešprová, Barbora
Křivohlavá, Ladislav Vokoun, Kateřina Grenarová

Host:

Tomáš Kecl

Po zahájení proběhla krátká debata o tom, jak „bojovat“ proti smyšleným a falešným informacím
(nejčastěji se týkají hospodaření farnosti), které očerňují jméno církve ve městě i mezi jeho
návštěvníky. Tento problém je složitý a nikdy se ho nepodaří zcela vyřešit, ale členové rady se
shodují, že je potřeba informovat návštěvníky našich památek a potažmo i obyvatele města o tom, do
jakých všech oblastí farnost směřuje vydělané prostředky (opravy, provoz chrámů, školství, podpora
charity, rozvoj cestovního ruchu…).
Dalším bodem programu bylo hodnocení letních akcí, jejich zdařilost, ale zejména pastorační či
evangelizační přínos. Oslava svátku sv. Jakuba letos příliš nezasáhla širší veřejnost, i když program byl
kvalitní (kladné ohlasy zaznívají zejména na komentované prohlídky farního kostela). Příští rok nás
tato akce čeká podesáté, budeme se snažit ji více zviditelnit. Příměstský tábor pro děti, pouť do Irska,
cykločundr, svatojakubská pouť a pouť mládeže mají jeden společný „efekt“, a sice propojení různých
skupin lidí, ať už věřících a nevěřících, či z různých generací. Rovněž je dobré ocenit plody setkávání
děvčat v družině Concordia (jakož i chlapců ve Slunečním kmeni), které letos prožily již 30.
prázdninovou chaloupku. Kladně bylo také hodnoceno oddělené zahájení školního roku na gymnáziu
a ve školce.
Zazněly informace o chystaných akcích a byly naplánovány již některé aktivity spojené se začátkem
adventu. Členové rady vyslechli informace o aktuálním dění na gymnáziu a ve školce (zástupce
charity nebyl přítomen).
Širší debata se rozvinula o službě jáhna v naší farnosti. Je jisté, že v nepříliš vzdálené budoucnosti
naše společenství bude jáhna potřebovat. Zároveň je potřeba, aby tento člověk vyšel ze středu
farnosti, aby ji znal a aby ho členové společenství v této roli respektovali. Úkolem nás všech je snažit
se vytvořit atmosféru, ve které bude možné rozeznat a rozvinout toto povolání.

Zapsala Kateřina Grenarová

