
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 21. 3. 2017 

Přítomni:  Jan Uhlíř, Marie Slavotínková, František Malík, Marie Cvešprová, Ladislav Vokoun, 
Robert Otruba, Karel Macek, Monika Trdličková, Zdena Hlavinková 

 

Omluveni:  Kateřina Grenarová, Lukáš Kutil, Radka Karelová, Josef Poživil, Barbora Křivohlavá 

 
Na začátku jednání členové odsouhlasili pořad velikonočních bohoslužeb a rozdělili mezi sebe 
zbývající úkoly spojené se slavením svátků ve farnosti. Z dalších chystaných akcí se hovořilo o podobě 
májových bohoslužeb (do kostela svatého Jakuba se vrátí zrestaurovaná Madona z oltáře v 
Ruthardské kapli, v květnu bude vystavena v presbytáři) a o organizaci pouti za rodiny do Staré 
Boleslavi. P. Jan Uhlíř navrhl, aby každý první pátek v měsíci probíhala po celý den adorace v kostele 
sv. Jakuba. Pastorační rada návrh podpořila s tím, že se začne v květnu. 
 
Dalším podnětem pro jednání byla otázka vytvoření zimní kaple. Členové rady se shodli na tom, že by 
byla potřebná, jako nejlepší varianta se v tuto chvíli jeví její umístění v klášterním kostele. Jedná se o 
malý prostor a úpravy pro potřebu zimní kaple nebudou tolik nákladné. Definitivní rozhodnutí v této 
otázce však nepadlo.   
 
Jednání navázalo širší otázkou využití klášterního kostela a jeho celoročního otevření pro veřejnost. 
Většina členů pastorační rady se přiklání k názoru, že by bylo dobré kostel otevřít, i když drobné 
pochybnosti, aby nedošlo k nějaké krádeži či zneužití, mají všichni. V kostele je v každém případě 
potřeba přistoupit k drobným úpravám, i pro bohoslužebné účely (např. zavedení mikrofonu a 
elektronického zabezpečení). P. Jan Uhlíř vyzval členy pastorační rady, aby se zamysleli nad tím, jak v 
budoucnu smysluplně využít zbývající prostory kláštera.  
 
Dalším tématem bylo financování pastoračních aktivit farnosti. Rozvinula se diskuze, která poukázala 
na to, že farní akce (duchovní obnovy, aktivity pro děti a mládež, Oslava svátku sv. Jakuba, farní 
pouti) jsou částečně nebo úplně dotovány z farní pokladny. Pastorační rada podpořila myšlenku, aby 
při těchto akcích bylo vždy uvedeno, jaké jsou skutečné náklady, a farníci se mohli podle svých 
možností rozhodnout, kolik přispějí. P. Jan Uhlíř také členy rady vyzval, aby podávali podněty na 
různé další akce a aktivity, které by farnost mohla finančně podpořit.    
 
Další diskuze proběhla ohledně dobrovolnictví ve farnosti. Členové rady uznali vznesenou poznámku, 
že v některých oblastech je laťka nasazena příliš vysoko, a přitom nejsou síly ji dodržet. V určitých 
situacích by bylo vhodné pojmout danou akci méně náročně, abychom se neúnosně nevyčerpávali.    
 
V závěru jednání informoval Robert Otruba o záměru Oblastní charity, jak využít žlutou budovu vedle 
kláštera. V současné době je celá věc v hodnotícím procesu a rozhodnutí se očekává v květnu.   
 
 
Zapsala Zdena Hlavinková 


