
Pozvání k účasti na činnosti pastorační a ekonomické rady 

 

Navazuji na svůj článek v květnovém vydání Života farností, v němž jsem shrnul dosavadní vývoj 

synodálního procesu v naší farnosti i diecézi. Jak jsem slíbil, shrnutí výstupů z farních synodálních 

skupinek je vloženo na farní web. Na farním webu také najdete syntézy synodálních výstupů ze všech 

diecézí. Doporučuji se s nimi seznámit a udělat si tak představu o názorech na stav naší církve 

pohledem jednotlivých diecézí. 

Jedním z důležitých závěrů našeho farního synodálního procesu bylo prohloubení vzájemné spolupráce 

ve farnosti, a to jak mezi jednotlivými společenstvími, tak také mezi laiky a kněžími obecně. Jsme velkou 

farností plnou mnoha pestrých aktivit, ale ne vždy se nám daří postupovat jako jedna rodina, v níž se 

její členové vzájemně znají a podporují. Spíše míváme tendenci věnovat se aktivitám uvnitř svého 

společenství a již méně se zajímat o farnost jako celek. Mnozí by se také rádi více zapojili do spolupráce 

s kněžími, ale z různých důvodů se tak dosud nestalo. Blíže odkazuji na svůj předcházející článek. 

Prvním krokem vycházejícím ze synodálního procesu má proto být ustanovení nové pastorační a 

ekonomické rady. Podle platných stanov je část pastorační rady volena, část jmenována farářem, 

někteří jsou členy pastorační rady automaticky (kněží, jáhnové, členové řeholních společenství, 

uznaných hnutí, zástupci škol atd.). Současná pastorační rada má 21 členů (včetně kněží a jáhnů), 

ekonomická rada 4 členy (opět včetně faráře). V obou případech je předsedou o. Pavel jako farář, obě 

rady jsou jeho poradním orgánem, rozhodující slovo zůstává vždy jemu. Pro nové období fungování 

obou týmů bylo dohodnuto, že farní aktivity budou rozděleny do několika oblastí, které budou mít 

v pastorační radě svou odpovědnou osobu. Pastorační rada zůstane co do počtu v obdobné velikosti, 

jednotlivé odpovědné osoby však budou tvořit tzv. pastorační výbor. Ten se stane výkonným prvkem 

pastorační rady, v užším a častějším kontaktu s farářem. Osoba odpovědná za určitou oblast však 

nebude rozhodovat sama: jejím úkolem bude sestavit si tým lidí, kteří budou mít zájem zapojit se do 

práce v dané oblasti, a být koordinátorem a moderátorem tohoto týmu. Činnost jednotlivých týmů 

bude koordinovat pastorační výbor, důležité výstupy projednávat celá pastorační rada. 

Jaké přednosti tento návrh nabízí? Myslím, že celá pastorační rada bude moci pracovat více efektivně 

a systematicky. O. Pavel jako farář bude mít k ruce konkrétního člověka zastřešujícího danou oblast 

fungování farnosti, s ním bude moci řešit konkrétní otázky a úkoly. Věřím, že při dobré spolupráci se 

může vytvořit více prostoru pro vlastní pastorační práci našich kněží a jáhnů a zároveň více farníků 

může být zapojeno do chodu farnosti. Příslušný tým by měl také být potřebným zdrojem nápadů a 

podnětů pro práci pastorační rady. Farníci budou zároveň vědět, na koho se v dané záležitosti obrátit.  

Na zasedání stávající pastorační a ekonomické rady dne 13. června bylo schváleno, že jednotlivé oblasti 

a tím i pracovní týmy budou rozděleny takto: 

1. Společné slavení 

• lektoři 

• akolyté 

• obětní dary 

• nedělní mše svaté 

• farní kavárna 

• modlitby v kostele (růženec, Korunka, Modlitby matek atd.) 

• adorace 

• večery chval 

• liturgická hudba 

 



2. Vzdělávání a formace 

• přednášky 

• ČKA 

• Exodus 90/40 

• příprava na křest, 1. sv. přijímání a biřmování 

• příprava snoubenců, formace pro manžele 

• formace po biřmování 

• vzdělávání dospělých 

• duchovní cvičení 

• ZŠ Salvátor 

 

3. Evangelizace a ekumena 

• evangelizační akce na veřejnosti 

• Kurzy Alfa 

• Seminář obnovy v Duchu svatém (Sievers) 

• Noc kostelů 

• Farní evangelizační buňky 

• ekumenické bohoslužby a aktivity (ekuvýlety, ekuvečery chval, Chaverut) 

 

4. Farní web a média 

• aktualizace a uveřejňování informací pro farníky 

• aktualizace a uveřejňování informací pro veřejnost 

• správa farního webu 

• sociální sítě 

• nástěnky 

• Život farností 

 

5. Mládež 

• schola 

• ministranti 

• tábory 

• akce pro mládež 

• pastorace v rámci děkanátu (animátoři) 

• skauti 

• Rybičky 

 

6. Dobrovolnictví a charita 

• sbírky na charitu a propojení s arcidiecézní Charitou 

• návštěvy nemocných a starých lidí 

• koordinace pomoci ve farnosti 

• charitativní projekty mimo farnost 

 

7. Ekonomická rada 

• finance 

• opravy a údržba 

• úklid kostela 



• provoz fary 

• rekonstrukce budovy pro ZŠ Salvátor a Rybičky 

Vznikne tedy pastorační výbor se sedmi členy, šest pro vlastní pastoraci, jeden pro provozně 

ekonomické úkoly. Jednotlivé body, které charakterizují zaměření daného týmu, berte jako základní 

informaci o náplni práce, která bude těmito týmy postupně upřesněna a doplněna. 

Milí farníci, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozval ke spolupráci v nové pastorační a ekonomické 

radě. Vaše zapojení může být buď přímo jako členové některé z rad, nebo také jako členové 

jednotlivých týmů. Věřím, že prostor pro zapojení může najít každý, kdo bude chtít. Vždyť to je vlastním 

smyslem celého synodálního procesu. Proto se na všechny zájemce obracím s výzvou, aby nejpozději 

do konce srpna telefonicky nebo e-mailem kontaktovali mne, Václava Dřímala nebo o. Pavla a sdělili, 

o jakou oblast mají zájem a jestli se chtějí ucházet o místo v některé z obou rad, nebo jen být součástí 

příslušného pracovního týmu. Kontaktní údaje naleznete na farním webu, v sekci Farnost/Kontakty. Na 

základě Vašeho zájmu bude po letních prázdninách připravena volba těchto rad a jejich doplnění 

jmenováním o. Pavlem. Následně budou vybráni koordinátoři pracovních týmů a tím zahájen proces 

vytváření jednotlivých týmů z řad členů pastorační a ekonomické rady a také z řad dalších zájemců, 

kteří o práci v těchto týmech projeví zájem. Případné dotazy rádi zodpovíme. 

S přáním požehnaných prázdnin a dovolených 

 

Bohdan Mikušek 


