Jednání pastorační rady farnosti Kutná Hora, 24. 4. 2018
Přítomni:

Jan Uhlíř, Marie Slavotínková, Karel Macek, František Malík, Zdena Hlavinková,
Monika Trdličková, Marie Cvešprová, Dmytro Romanovský, Ladislav Vokoun, Robert
Otruba, Kateřina Grenarová

Po zahájení jednání byly vzneseny návrhy na doplnění programu, které byly vzápětí projednány:
Zaprvé, padla otázka, zda by nebylo možné a vhodné instalovat v kostele sv. Jakuba velkoplošné
obrazovky, na které by bylo přímo přenášeno „dění u oltáře“ tak, aby jej bylo vidět i ze zadních lavic
kostela. Proběhla krátká diskuse, jejíž závěr je, že téma zůstane zatím v režimu otevřeného návrhu.
Zadruhé, byla otevřena diskuse ohledně poplatku za konání svatebního obřadu ve Svaté Barboře a
jeho případné výši (otázku řeší i ekonomická rada farnosti). K dané problematice neexistuje mezi
členy pastorační rady shodný postoj, opět bude potřeba vše důkladně zvážit, konečné rozhodnutí
bude na P. Janu Uhlíři.
Následně se pastorační rada zabývala hlavním úkolem tohoto jednání, přípravou programu
farního shromáždění, které připadá na 13. května. Ten sestával ze tří hlavních částí (a také tak
proběhl; následující slouží také jako zápis z farního shromáždění, s odkazy na příslušné materiály):
1. Prezentace ekonomické situace farnosti (připravil Lukáš Kutil), která byla po skončení
farního shromáždění zveřejněna na webu farnosti (Prezentace ekonomické situace farnosti v PDF).
2. Představení Pastoračního plánu farnosti (materiál připravil P. Dmytro Romanovský ve
spolupráci s P. Janem Uhlířem a Kateřinou Grenarovou; na shromáždění jej představil Karel Macek),
který byl po skončení farního shromáždění zveřejněn na webu farnosti (Pastorační plán farnosti
v PDF).
3. Diskuse, která byla zahájena předem odevzdanými dotazy (okruhy byly dány ve
velikonočním vydání farního zpravodaje a bylo možné na ně reagovat prostřednictvím schránek
v kostelích nebo e-mailem: Co vás zajímá z chodu farnosti? Co vám ve farnosti chybí? Na co by se
farnost/pastorační rada/kněží měli zaměřit?). Velká část došlých otázek a podnětů, vzhledem k tomu,
že byly známy již v době přípravného jednání rady (24. 4.), byla zohledněna při přípravě předchozích
dvou částí programu. Následně byl prostor pro podněty z pléna. Znění otázek a podnětů a stručné
reakce pastorační rady budou rovněž zveřejněny na webu farnosti (Otázky a odpovědi v PDF).

