
Setkání pastorační rady farnosti dne 14. 12. 2014 

Jaké byly cíle pastoračního plánu minulého roku a jak se je pastorační radě povedlo naplnit? Koho jsme 

naším plánem zasáhli? Co měly společného výsledky uplynulého roku s prací PRF? Na uvedené tři otázky 

jsme z podnětu Jeníka Kabelky hledali odpověď ve snaze zjistit, zdali způsob, kterým pastorační rada 

pracuje, vede k cílům, jichž bychom chtěli dosáhnout. Uvedená reflexe byla klíčovým bodem 

prosincového setkání pastorační rady. 

V rámci diskuze zazněly kladné i záporné postřehy; shodli jsme se na obtížné měřitelnosti a 

nejednoznačnosti hodnocení přínosu konkrétních akcí, neboť jejich návštěvnost je pouze vnějším 

měřítkem. Josef Brtník však u řady osob i společenství konstatoval niternější a častější práci s Božím 

slovem. Zazněly i kritické připomínky do vlastních řad, například poukázání na skutečnost, že místo 

přednostní snahy o větší prospěšnost farnosti si z pastorační rady někdy děláme „spolčo“. Zdena 

Švédová vznesla otázku, nakolik jsme pastoračním plánem oslovili mládež. 

Anička Fantová seznámila radu s návrhem studijního výletu do Anglie za účelem získání zkušeností v 

oblasti farní spolupráce, který by pro nás mohl být inspirací i povzbuzením. Diskutovali jsme též o tom, 

co koho zaujalo při četbě třetí a čtvrté kapitoly konstituce Gaudium et spes a co považujeme za stěžejní 

výpověď pro sebe i pro naši farnost. Martin Hobza zopakoval, že úkolem církve je vést k jednotě, 

sjednocovat lidi a citoval článek 43, připomínající, že „rozpor, který je u mnoha lidí mezi vírou, ke které 

se hlásí, a denním životem, je třeba počítat mezi nejzávažnější omyly naší doby“. Tomáš Redlich 

jmenoval vztahy laiků a kléru a připomněl stejnou potřebu modliteb za rodiny a manžele, jako za kněze 

a duchovní povolání; dále nastolil i otázku užší spolupráce farnosti a městské části Praha 8. Veronika 

Semerádová zmínila důraz dokumentu na lidskou důstojnost a navrhla toto hledisko jako kritérium 

výběru témat pastoračního plánu. 

V další části setkání jsme hovořili o návrhu Jirky Pavlíčka ohledně komunikace s bývalými členy 

pastorační rady a způsobu zápisů z jednání PRF. Věnovali jsme se i dopisu, v němž se nad činností 

pastorační rady zamýšlí Marie Kotrbová. Mluvili jsme o článcích referujících o setkáních PRF 

uveřejňovaných v Kobylístku a hledali jsme optimální způsob, jak farnost co nejpodrobněji informovat 

o naší činnosti. Protože se tato, místy emotivní, diskuze protáhla, času na jiné plánované body 

programu výrazně ubylo, či se na některé nedostalo. Josef Brtník nás seznámil s termínem návštěvy 

generálního vikáře P. Michaela Slavíka, který v rámci vizitace farnosti bude v našem kostele sloužit mši 

svatou v neděli 1. února v devět hodin a poté by se chtěl setkat i se členy pastorační rady. Příští setkání 

pastorační rady farnosti se koná 18. 1. 2015. Prosíme, máte-li jakékoliv podněty k životu farnosti, 

neváhejte je sdělit kterémukoliv ze členů pastorační rady, případně je písemně předat v sakristii či 

poslat na farní mail farnost.kobylisy@sdb.cz. Za všechny vaše příspěvky, návrhy a podněty, ať již 

kritické, či tvůrčí, velmi děkujeme. A prosíme též o modlitby za naši farnost i za celé Kobylisy. 

Franta Reichel 
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