
Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora, 6. 11. 2019 

Přítomni: Karel Macek, František Malík, Patricie Koubská, Monika Trdličková, Josef Poživil, 
Barbora Křivohlavá, Dmytro Romanovský, Zdena Hlavinková, Marie Slavotínková, 
Radka Karelová, Marie Cvešprová, Kateřina Grenarová, Ladislav Vokoun, Jan Uhlíř, 
Robert Otruba, Lukáš Kutil 

 

Poslední setkání současné pastorační rady se neslo v duchu reflexe uplynulých čtyř let a způsobu, 

jakým rada pracovala. Členové (přítomni byli všichni) se v zásadě shodli, že jednání byla někdy 

náročná a o některých tématech se diskutovalo možná až příliš detailně, nicméně právě z takových 

debat nakonec vycházely nejlepší nápady a rozhodnutí. Také se postupně zlepšovala „kultura 

diskuse“, členové se zdokonalovali ve vzájemném naslouchání a konstruktivním jednání. Důležitá byla 

práce pastoračního výboru, který připravoval program některých jednání. Počáteční pochyby o tom, 

zda patnáct členů není příliš, se nakonec zdají být zbytečné, i když pro jmenování nové pastorační 

rady nynější členové doporučují, aby P. Uhlíř zvážil menší počet. Podrobnosti o chystaných volbách 

jsou otištěny ve Zpravodaji 5/2019.  

K hodnocení nedávných událostí a akcí: misijní rok a měsíc říjen přinesly do farnosti nový důraz na 

evangelizaci. Všechny dílčí aktivity se podařily, zejména Modlitby za ulice je potřeba ohodnotit jako 

skvělý a originální projekt, který oslovil široké spektrum lidí. Posvícení s Během pro zvon a další 

aktivity pro veřejnost mají velký preevangelizační potenciál, rozšiřují povědomí o farnosti mezi našimi 

spoluobčany; nicméně zvaní nových lidí přímo na bohoslužbu bylo nedotažené a nepřineslo patrně 

žádné viditelné výsledky. Pozitivně byla hodnocena společná pouť z naší farnosti na posvícení v 

Sedlci, rada ji doporučuje za rok zopakovat.  

Pastorační rada dále stručně probrala nutné přípravy a rozdělení úkolů na mikulášské setkání pro 

děti, na adventní duchovní obnovu, vánoční bohoslužby, na ekumenické setkání a setkání 

dobrovolníků. Schválila také návrh na dotazníkový průzkum ohledně aktivit ve farnosti, který 

připravila Patricie Koubská. O vyplnění dotazníku budou požádáni všichni členové farnosti v únoru 

příštího roku.  

Důkladné diskusi byla také podrobena otázka role a podpory malých společenství ve farnosti; toto 

bylo stanoveno jako téma pro rok 2020. Cílem je, aby všichni farníci měli možnost patřit do 

společenství, ve kterém budou moci prožívat a sdílet víru; a aby také nově příchozí (absolventi Alfy, 

čerstvě pokřtění atd.) v těchto společenstvích nacházeli přijetí a mohli tak zakořenit svůj křesťanský 

život. P. Uhlíř se v příštím roce sejde se zástupci existujících společenství a bude s nimi hledat cestu, 

jak tento ideál naplňovat. Tématu se bude rovněž věnovat nová pastorační rada.  

V závěru jednání P. Uhlíř poděkoval všem členům za čtyřletou službu. Díky za spolupráci a inspiraci 

vyslovil rovněž P. Romanovský, který se těší, že bude z této zkušenosti čerpat i ve svém samostatném 

působišti.  

Zapsala Kateřina Grenarová a Robert Otruba 

 

 

 

 


