
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 1/2020 
 

Valašské klobouky, fara – 5. 10. 2020  

 

Přítomni: P. Pavel Macura, Ivan Podešť, David Káňa, František Mikulčík, Marcel Krahulík, Ladislava Šerá, Rostislav 

Šerý, Martin Kudela, Karolína Chovancová, Radovan Mana, P. Jan Berka, P. Vojtěch Radoch, br. Michal Staufčík 

Omluveni: Petr Šoman 

1) o. Pavel:  Zahájení, modlitba a duchovní povzbuzení 

„Zvu dnes každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke 
svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat. 
Nikdo nemá důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo 
vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na 
jeho příchod čekal s otevřenou náručí.“ 

POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU = RADOST A SETKÁNÍ S LÁSKOU 

 „Na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. Každý 
pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání je aktivním subjektem evangelizace… Toto 
přesvědčení se stává přímou výzvou každému křesťanovi, aby se nikdo nezříkal svého závazku k evangelizaci, 
neboť zakusil-li někdo skutečně Boží lásku, která je jeho spásou, nepotřebuje moc času k přípravě na její 
hlásání, nemůže čekat, že se mu dostane mnoha přednášek či dlouhého poučování. Každý křesťan je 
misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu.“            (obě citace: papež František) 

Děkuji každému z vás, kteří (a tím, že fungujete ve farnosti, tak viditelně) naplňujete svůj křest. Děkuji za 
vaši radost i misi, jejímž motorem je setkání s láskou.  
 

2) Ustavující záležitosti 

Každý člen dostal „Stanovy Pastorační rady farnosti“ vydané olomouckým arcibiskupstvím.  

Na ustavujícím zasedání pastorační rada zvolila místopředsedu a sekretáře z členů pastorační rady a delegáta do 

ekonomické rady. 

Volba:  

- Místopředseda: František Mikulčík 

- Sekretář: Ladislava Šerá 

- Delegát do ER: Martin Kudela 

Zasedání farní rady svolává a řídí předseda. Tuto povinnost může přenést na místopředsedu jen pro určitý případ. 

Sekretář je odpovědný za korespondenci a zápisy ze zasedání pastorační rady a pastoračního výboru. Během každého 

zasedání se pořizuje zápis, který musí podepsat předseda a zapisovatel. Zápisy se archivují.  

Zasedání pastorační rady jsou přístupné veřejnosti. Jsou-li proti účasti veřejnosti oprávněné námitky, rozhodne 

pastorační rada konat zasedání neveřejné. Pak jsou všichni členové pastorační rady vázáni mlčenlivostí.  

Pastorační rada informuje věřící o své činnosti běžným způsobem (oznámením ve vývěskách v kostele a ohláškami při 

bohoslužbách).  

Kromě toho má jednou ročně vydat pastorační zprávu. Při vizitaci farnosti kontroluje vizitátor také činnost 

pastorační rady a vyslechne její připomínky k pastorační práci ve farnosti. Pastorační rada se podílí na sestavení 

vizitační zprávy. 

 

3) Diskuse 

• Zpětná vazba ze setkání pastoračních rad s Mons. Janem Graubnerem - ocenění povzbuzení otce 

arcibiskupa, zklamání nad příspěvky některých členů rad; zvláště nepochopení, že hlavním tématem 

byla evangelizace, která má probudit  

• Tvorba pastoračního plánu na rok 2021 (úkol – zhodnotit pastorační plán 2020, připomínky změny)  

• Společenství -  impulz ke společnému konkrétnímu modlitebnímu úmyslu pro všechna společenství 



• Farní kalendář a zpravodaj: bude 1. farní zpravodaj s celkovým náhledem na farnost (vycházel by 4x 

do roka – první číslo, dá-li Bůh, vyjde v Adventu), také se chystá farní kalendář  

• Nemocní a opuštění - výzva k přemýšlení, jak se přiblížit lide, kteří se cítí vyčlenění z farního 

společenství svojí nemocí, opuštěností 

• Misijní neděle (Posunutí termínu misijního jarmeku, ostatní vše zůstává) 

• Aktivity na Advent – ženy zapojené do adventních aktivit už vymýšlejí a jsou kreativní. Obnovení mší 

s promluvou pro děti ve Študlově, Roráty v celé farnosti) 

• Pastorační dům -  o. Pavel poukázal na potřebu dotažení organizace vedení a údržby pastoračního 

domu, zodpovědnost při úklidu atd. Je třeba se k domu chovat jako ke společnému majetku. Bude 

probráno také na ekonomické radě. 

• DOTAZY:  

 Bude i nadále pracovat Evangelizační rada?  

 ANO 

 Bude nutné zrušit i zpěv při adoraci, např. 2 zpěváků v přední části kostela?  

 ANO  

 Je odvolaný kurz pastoračních pracovníků?  

 ANO, posunuje se, ale nekončí 

Je možné se prezentovat jako farnost v Klobuckém zpravodaji? 

ANO, je to domluvené s paní starostkou.  

Kdy bude další zasedání rady?  

P. Macura – termín bude oznámen, jakmile skončí epidemiologická opatření nebo se zmírní  

4) PROMYSLET DO PŘÍŠTĚ – prosím všichni (děkuji) 

a) zhodnocení pastoračního plánu a vytvoření pastoračního plánu na rok 2021 

b) v souvislosti s diskuzí o nemocných – vytvořit „databázi“ lidí nejen nemocných, ale také osamocených a opuštěných, 

abychom se jim mohli pastoračně věnovat na bázi dobrovolníků  

c) společenství – budou prezentována v novém farním zpravodaji – Kdo se bude prezentovat jako první? 

d) zveřejnění adventní aktivity pro farnost 

e) článek pro Klobucký zpravodaj – o. Pavel 

 

Děkuji všem za plodnou účast a přeji vše dobré do nadcházejících náročných dnů a žehnám + 

 

 

 

 

         Zapsala: Ladislava Šerá 

        Schválil: P. Pavel Macura  

 


