
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 5/2021 
 

Valašské klobouky, fara – 4. 10. 2021  

 

1) o. Pavel:  Zahájení, modlitba 

o. Pavel po modlitbě přivítal přítomné a shrnul setkání poslední pastorační rady. Materiály byly rozeslány členům 

emailem. Nejdůležitější je Pastorační plán na rok 2022 a Pastorační vize 2021 – 2022, která se bude naplňovat 

formou postupných kroků. Po diskusi byly oba dokumenty odsouhlaseny.  

       2)   Synodální cesta církve 

      -  Vyhlásil ji papež František, který chce, aby se do ní zapojila celá církev napříč kontinentem  

     Bude probíhat ve 3 fázích DIECÉZNÍ, KONTINENTÁLNÍ A UNIVERZÁLNÍ  

      9. – 10. 10. 2021 – Slavnostní zahájení synody papežem Františkem ve Vatikánu  

        DIECÉZNÍ / konzultace a účast Božího lidu: říjen 2021 – duben 2022 

        KONTINENTÁLNÍ / dialog a rozlišování: září 2022 – březen 2023 

        UNIVERZÁLNÍ / říjen 2023  

 17. 10. 2021 – Slavnostní zahájení synody v každé diecézi. Všechny pastorační rady si určí 1 až 2 zástupce ze 
svých řad ke koordinování synodálních skupinek. Tito zástupci se také zúčastní slavnostního zahájení 
v Olomouci.  

       Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách, v průběhu kterých se křesťané budou 

společně zamýšlet nad předloženými tématy a budou společně formulovat vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Tato 

fáze, odehrávající se na celém světě, bude v našich diecézích trvat do konce ledna 2022. Následně budou vypracované 

„syntézy“ z diecézí postoupeny k dalšímu přemýšlení a diskuzi na úrovni jednotlivých kontinentů. Celý proces 

dotazování bude završen vlastním zasedáním biskupské synody v říjnu 2023. A jaký bude praktický dopad celého 

procesu? Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který naváže 

fáze realizace podnětů. Ta vnese do života církve nové oživení struktur a příležitostí k naslouchání všem, k rozlišování, 

k dialogu a oživení stylu rozhodování, a to jak na úrovni místních církevních společenství, tak na úrovni celé církve.  

      Po společné diskusi přijali službu koordinátorů synodálních skupinek za farnost Valašské Klobouky: Ivan Podešť a 

Ladislava Šerá.  

      4) Adventní aktivita  

Jáhen Lukáš představil členům pastorační rady adventní aktivitu, převzatou z Katechetického centra. Tato  

aktivita je zaměřena na zlepšování vztahů k Bohu i k sobě navzájem, prohloubení modlitby a je rozdělena do tří okruhů. 

Pro dospělé, dospívající mládež a děti a čtyř témat na každý týden adventní doby. Centrum vytvořilo zajímavé pracovní 

listy, které budou nakopírovány a rozdávány v kostele. Tyto listy budou k dispozici i na farním webu. Zhodnocení 

adventního snažení by mohlo být formou vhazování vyplněných lístečků do 4 nádob, které by symbolizovaly 4 adventní 

svíce.   

 

 

 

Zapsala: Ladislava Šerá         schválil P. Pavel Macura  


