
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora, 3. 9. 2019 

Přítomni:  Marie Slavotínková, Karel Macek, František Malík, Zdena Hlavinková, Monika 

Trdličková, Marie Cvešprová, Barbora Křivohlavá, Robert Otruba, Kateřina Grenarová, 

Jan Uhlíř 

Omluveni: Radka Karelová, Josef Poživil, Dmytro Romanovský, Ladislav Vokoun, Lukáš Kutil 

 

Začátek setkání byl věnován hodnocení letních akcí. Není jasné, proč je tak nízká účast na přednášce 

v rámci Oslavy svátku sv. Jakuba (již několikátý rok po sobě), příští rok se pokusíme ji zařadit na 

dřívější hodinu, pokud se to neosvědčí, bude rozumné ji z programu vypustit. Ostatní program jak při 

pouti, tak při dalších letních akcích, má pozitivní ohlasy. Vyzdvižen byl zejména týden pro děti na 

klášterní zahradě, o jehož hladký průběh se pod vedením Zdeny Hlavinkové postarali mladí naší 

farnosti.  

Aktuálně je v plném proudu příprava na Misijní říjen 2019. Modlitby za ulice jsou jednoznačně 

skvělou aktivitou, instalace v kostele má ohlas i u turistů. Chystáme posvícení a Běh pro zvon coby 

vrchol misijního roku, začne seminář Život v Duchu a kurz Alfa (viz informace v sekcích Misijní říjen a 

Aktuality a pozvánky). Členové rady diskutovali o tom, jak srozumitelně zvát na tyto akce, jak 

smysluplně tlumočit jejich význam a přínos pro jednotlivce i celé společenství. P. Jan vyslovil svou 

nejistotu ohledně toho, zda jsou tyto informace dobře komunikovány a zda mají farníci možnost vše 

dobře pochopit a potažmo vzít za své.  

Členové rady vzali na vědomí informace o aktuálním dění v charitě (oslava 25 let v Kutné Hoře), ve 

školce (nový školní rok opět s naplněnou kapacitou) a také ve farnosti Sedlec. Bylo naplánováno 

slavení Dušiček, adventní duchovní obnova a poutní mše svatá u Svaté Barbory. Byla ustanovena 

pracovní skupina pro přípravu vánoční liturgie.  

Členové rady byli seznámeni s vizí nové pastorační asistentky Patricie Koubské, která nastoupila 1. 

září na plný úvazek v naší farnosti (více informací je ve Zpravodaji 4/2019 na str. 4). 

Zapsala Kateřina Grenarová 

 

 

 

 


