
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora, 29. 1. 2019 

Přítomni: P. Jan Uhlíř, P. Dmytro Romanovský, Zdena Hlavinková, Josef Poživil, František Malík, 

Karel Macek, Marie Cvešprová, Monika Trdličková, Radka Karelová, Ladislav Vokoun, 

Marie Slavotínková 

Omluveni:  Robert Otruba, Barbora Křivohlavá, Lukáš Kutil, Kateřina Grenarová 

Hosté:   Jitka a Jan Čermákovi 

 

Pastorační rada rozdělila aktuální obsáhlou agendu do dvou krátce po sobě následujících jednání.  

První z nich začalo hodnocením nedávných akcí, zejména projektu Katedrály pomáhají katedrále, který 
se setkal s úspěchem a pozitivním ohlasem. Kladně byly hodnoceny i drobné, zejména organizační 
změny, které pomohly opět o něco zvýšit důstojnost průběhu vánočních bohoslužeb a snad i pomohly 
jejich návštěvníkům k lepšímu pochopení liturgie.  

Velkým tématem pak byla ekumena v našem městě. Shrnutí všech ekumenických akcí, které se v Kutné 
Hoře pravidelně a průběžně konají, vedlo ke shodě, že není potřeba přidávat nic nového. Problémem 
spíš je, že například ekumenických bohoslužeb v ostatních církvích se účastní jen velmi málo katolíků. 
Bylo nadneseno několik konkrétních návrhů, jak nově obohatit ekumenická setkání.  

Dále se hovořilo o mezích a možnostech užšího kontaktu s farností Sedlec; bylo by dobré zlepšit 
vzájemnou informovanost.  

Dalším bodem jednání byla příprava na říjen letošního roku, který papež vyhlásil Mimořádným misijním 
měsícem; více se o tomto hovořilo na dalším jednání. Rovněž bylo stanoveno, jaké důrazy jednotlivých 
částí pastoračního plánu chceme letos obzvlášť rozvíjet: 1. přijímání pod obojí v rámci liturgie, 2. 
příprava na misijní říjen v rámci evangelizace, 3. příprava farního dne v rámci budování společenství, 
4. únorová modlitba za nemocné v rámci diakonie.  

Bylo stanoveno datum letošního farního shromáždění (12. května) a členové rady dali svoje tipy na 
osobnosti (celebrant, přednášející), které by bylo dobré pozvat na Oslavu svátku sv. Jakuba.  

V závěru jednání podala Jitka Čermáková (přítomná jako host) informace o myšlence zřídit v Kutné 
Hoře domácí hospic, kterou chce zrealizovat farnost Sedlec. 

 

Zapsala Monika Trdličková  

 

 

 

 


