Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 16. 2. 2016
Přítomni:

Jan Uhlíř, Zdeněk Sedlák, Zdena Hlavinková, Radka Karelová, Lukáš Kutil, Marie
Slavotínková, Josef Poživil, František Malík, Monika Trdličková, Marie Cvešprová,
Ladislav Vokoun, Robert Otruba, Kateřina Grenarová

Omluveni:

Karel Macek, Barbora Křivohlavá

Pastorační rada se sešla v novém složení vzešlém z voleb, které proběhly na konci ledna. Jednání bylo
zahájeno modlitbou, následovaly sliby a převzetí dekretů těch členů, kteří nemohli být přítomni na
mši svaté 14. února. Následně členové rady mezi sebou vybrali místopředsedu (P. Zdeněk Sedlák),
sekretáře (Kateřina Grenarová) a zástupce pro ekonomickou radu (Lukáš Kutil).
Jednání pokračovalo přehledem aktivit ke Svatému roku milosrdenství a diskusi o uspořádání tzv.
bohoslužby smíření. Rada doporučila tuto bohoslužbu zařadit do mše svaté při 5. neděli postní. Dále
se hovořilo o tom, jak uchopit výzvu papeže Františka a iniciativu 24 hodin pro Pána; vznikla idea,
která se realizovala v pátek 4. března v kostele sv. Jakuba.
Pastorační rada dále hovořila o křížové cestě městem: shodla se na tom, aby začala v 18 hodin.
Členové rady si také rozdělili přípravu meditací pro jednotlivá zastavení a organizační zajištění celé
akce. Velká pozornost byla věnována bohoslužbě Zeleného čtvrtku a otázce, zda by měly být k mytí
nohou pozvány letos i ženy. Rada toto nakonec odsouhlasila, přičemž její členové budou letos právě
těmi, kterým P. Jan Uhlíř při Zeleném čtvrtku nohy umyje. Další body jednání se týkaly ostatních dnů
tridua, rozsahu otevření kostela sv. Jakuba atd.
Následoval přehled dalších akcí, revize jejich programu a organizačního zajištění: diecézní setkání
ministrantů, pouť do Sudějova, Noc kostelů, Oslava svátku sv. Jakuba. Při té bude slavnostně
zakončena nynější fáze etapy farního kostela, nedělní mši svatou bude sloužit Mons. Jan Vokál.
Členové rady byli také informováni o úmyslu vrátit na věž kostela sv. Jakuba zvon; za tímto účelem
vznikla pracovní skupina, která připravuje veřejnou sbírku. Ta bude vyhlášena v květnu letošního roku
a potrvá nejméně do podzimu 2017.
Pastorační rada byla také stručně informována o situaci kolem pomoci uprchlíkům, kterou farnost
nabídla na podzim minulého roku. Jsme nadále ve spojení s Integračním centrem pro cizince v Hradci
Králové, jakmile se tam objeví vhodní adepti, dostaneme zprávu. Jsme schopni pomoci zajistit bydlení
a práci jedné nebo dvěma rodinám.
Závěr jednání byl věnován zprávám z mateřské školky, gymnázia a charity. Rada se ještě krátce
zastavila u Světového setkání mládeže a u biskupského svěcení Mons. Tomáše Holuba.

Zapsala Kateřina Grenarová

