Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora 24. 1. 2017
Přítomni:

Jan Uhlíř, Marie Slavotínková, František Malík, Marie Cvešprová, Ladislav Vokoun,
Lukáš Kutil, Robert Otruba, Karel Macek, Monika Trdličková, Radka Karelová

Omluveni:

Kateřina Grenarová, Marie Cvešprová, Zdena Hlavinková

Na začátku jednání pastorační rada zhodnotila nedávné akce a aktivity. Spojení oslavy svátku svaté
Barbory s duchovní obnovou a večerem chval se osvědčilo a bylo by dobré ho zopakovat. Pozitivní
ohlas měla vánoční sbírka na azylový dům pro matky v nouzi v Hlinsku, napříště by ale bylo dobré ji
propagovat předem; zároveň je nutné lépe připravit a zorganizovat děti, pokud mají peníze při mši
vybírat ony. Dobře se ujalo nedělní setkání farníků po „deváté“ mši svaté na arciděkanství, je zde
možnost půjčit si knihy z farní knihovny.
Odchod P. Zdeňka Sedláka do jiné farnosti vedl k nutnosti zvolit nového místopředsedu pastorační
rady, stal se jím Karel Macek. Dále zazněla otázka k obsazení volného kaplanského místa v naší
farnosti. Podle názoru P. Jan Uhlíře přijde kaplan buď jako jáhen po únorovém jáhenském svěcení,
nebo až v červenci po svěcení kněžském.
Vzhledem k nepřítomnosti kaplana a postním víkendovým akcím jsou až do Velikonoc zrušeny
nedělní mše svaté v chrámu sv. Barbory.
Členové pastorační rady dále hovořili o chystaných akcích. S postní dobou začnou ve farnosti opět
vycházet záložky pro četbu Nového zákona. S velkým úspěchem pokračuje sbírka Zvon pro Jakuba.
Byly rozděleny úkoly pro předvelikonoční a velikonoční liturgii – příprava křížové cesty městem,
obřad mytí nohou na Zelený čtvrtek.
Na rok 2017 připadá sté výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě; při této příležitosti se
vypravíme na pouť do Koclířova. Tradiční prvomájová pouť za rodiny letos povede do Staré Boleslavi.
Již se pracuje na programu Noci kostelů, která letos připadá na 9. června. Společné udílení svátosti
nemocných se kvůli zimě a nepříznivému počasí přesouvá na podzim, zájemci o individuální přijetí
svátosti se mohou kdykoli domluvit přímo s P. Janem Uhlířem. Na podzim se rovněž chystá poutní
zájezd na pražské arcibiskupství.
Padl návrh, zda nenechat klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně celodenně otevřený k modlitbě,
prostor by se však musel náležitě zabezpečit.
V závěru jednání byli členové pastorační rady informováni o aktuálním dění v mateřské školce, na
církevním gymnáziu a v charitě. Lukáš Kutil, zástupce PRF v ekonomické radě, podal zprávu, že
farnost se stala majitelem kláštera sv. Voršily včetně zahrady a přilehlého parkoviště.

Zapsala Monika Trdličková

