Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 14. 11. 2017
Přítomni:

Karel Macek (vedl jednání), Jan Uhlíř, Josef Poživil, František Malík, Monika
Trdličková, Dmytro Romanovský, Marie Cvešprová, Zdena Hlavinková, Robert Otruba,
Kateřina Grenarová, Ladislav Vokoun, Marie Slavotínková, Barbora Křivohlavá

Na žádost P. Jana Uhlíře řídil jednání místopředseda rady, Karel Macek. Prvními body programu byly
informace o nejbližších akcích a jejich doladění (prezentace nové knihy o zvonu, duchovní obnova a
večer chval, svátek sv. Barbory, Mikuláš, roráty, změny bohoslužeb).
Dívčí sbor vedený Marií Štorkovou letos slaví pětadvacáté výročí, hledal se vhodný způsob, jak tuto
událost připomenout a paní Štorkové poděkovat, i s ohledem na technickou náročnost plného
kostela při dětské půlnoční.
Během Vánoc bude možnost přispět na Azylový dům v Hamrech u Hlinska, informace byla zaslána i
do místního tisku. Návštěvníkům půlnoční bohoslužby farnost připraví drobný dárek. Hovořilo se o
návrhu nechat na Štědrý den prázdné jesličky v kostele sv. Jakuba a Jezulátko do nich přinést až při
dětské mši svaté. S ohledem na odpolední návštěvníky kostela bylo rozhodnuto tento krok zatím
neuskutečnit.
Další plány nás zavedly už do nového roku. Bohoslužba za dobrovolníky ve farnosti se bude konat
9. ledna, pohoštění po ní bude připraveno externě. Pastorační rada doporučila P. Uhlíři, aby
dobrovolníkům napsal osobní dopisy, ale nenakupoval dárky, ale použil vyhrazené finance právě na
společné občerstvení. Dále jsou v plánu Manželské večery.
Krátce se hodnotilo zpřístupnění kostela Nejsvětějšího Srdce Páně a zavedení celodenních adorací.
Rada doporučuje obojí zachovat a zhodnotit případně za delší dobu.
P. Uhlíř plánuje ve spolupráci s čerstvě vysvěcenými kněžími v Kutné Hoře uspořádat setkání
ministrantů, kteří se účastnili diecézních setkání v době, kdy měl na starosti jejich pastoraci. Tato
událost (proběhla by v dubnu 2018) by mohla být rozšířena i pro ty, kteří při těchto minulých
setkáních pomáhali s programem a zajištěním, a mohla by se pojmout jako společná modlitba za
nová kněžská povolání. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se o specifickou akci, do jejíž přípravy a
organizace by se museli zapojit dobrovolníci z naší farnosti. Pastorační rada tuto aktivitu podpořila.
V závěru jednání zazněly informace o dění v charitě (chystaná Tříkrálová sbírka, proběhlá Národní
potravinová sbírka, Svatomartinský průvod, nabídka adventních věnců a chystaný 4. společný ples
kutnohorských neziskovek; charitě již patří žlutá budova u voršilského kláštera, nyní se připravuje
realizace projektu její- ho využití), církevní mateřské školce (realizuje cyklus besed s rodiči na téma
uvolněného rodičovství, do budoucna se uvažuje o rozšíření školky na dvě třídy).
Zapsala Kateřina Grenarová

