
Setkání pastorační rady farnosti dne 23. 11. 2014 

„Ještě před pár lety jsem velký smysl ekonomické rady v naší farnosti neviděl a její potřebu jsem jako 

naléhavou necítil, protože jako salesiáni zde máme svého ekonoma. Ale nyní – zejména po setkání 

zástupců farností s ekonomem Arcibiskupství pražského – to vidím jako velmi naléhavé a potřebné,“ 

uvedl Josef Brtník k otázce ekonomické rady farnosti, která byla stěžejním bodem listopadového setkání 

pastorační rady. 

Farář referoval pastorační radě o pracovním setkání s Michaelem Slavíkem, Dominikem Dukou a 

ekonomem Arcibiskupství pražského panem Štíchou, která se týkala samofinancování katolické 

církve, jež si vynutila nová situace v souvislosti s navracením církevního majetku. Protože bude kladen 

důraz na efektivní využití prostředků i průhlednost hospodaření jednotlivých farností, bude zapotřebí 

jak užší spolupráce farností s arcibiskupstvím, tak i aktivnějšího hledání finančních zdrojů, a bez 

ekonomických rad se farnosti prakticky neobejdou. Například pro každou investiční akci přesahující 

padesát tisíc korun bude nezbytné vypracovat projekt a nechat si jej schválit pražským 

arcibiskupstvím.  

Členové PRF, kteří měli za domácí úkol seznámit se s textem Stanov ekonomických rad farností 

pražské arcidiecéze, poté diskutovali otázky složení ekonomické rady farnosti a personálního 

propojení pastorační a ekonomické rady. Po kratší a věcné diskuzi byl z řad PRF do ekonomické rady 

zvolen Petr Novák, zejména díky svým mnohaletým zkušenostem s řízením finančních toků. Proces 

vzniku ekonomické rady v Kobyliské farnosti je na samém počátku a za optimální by Josef Brtník 

považoval její ustanovení a zahájení činnosti počátkem příštího roku. Martin Hobza informoval radu 

o aktuální fázi procesu vzniku projektu Salesiánského centra a činnosti Rady Salesiánského centra 

skládající se ze zástupců jednotlivých „kobyliských“ subjektů a zohledňování připomínek od farníků. 

V nejbližší době by měli být určeny priority a text by měl získat finální podobu. 

Významnou část setkání jsme věnovali reflexi úvodních dvou kapitol koncilové konstituce Gaudium et 

spes ve vztahu k naší farnosti. Řada členů uvedla, jak překvapivě je tento dokument, vzniklý před 

padesáti léty, aktuální a významný pro dnešní situaci, mnozí konstatovali značnou všeobecnost 

uvedených kapitol, které jsou křesťanským antropologickým úvodem ke konkrétnějším problémům, 

jež jsou v dokumentu zmíněny v dalších kapitolách a k jejichž četbě a diskuzi o nich se rada dostane 

během následujících měsíců. 

Jiří Pavlíček seznámil přítomné s představou intenzivnějšího zapojení bývalých členů pastoračních rad 

do součinnosti se stávající radou, aby nezůstával nevyužit jejich potenciál ochoty k angažovanosti i 

nadstandardní vhled do problematiky farnosti a pastorace. Prosíme, neváhejte své podněty a návrhy 

sdělit komukoliv z rady, či je poslat na mail farnost.kobylisy@sdb.cz. Za ně i za vaše modlitby za naši 

farnost velmi děkujeme. A moc prosíme, provázejte svými modlitbami proces rodící se ekonomické 

rady. Příští setkání PRF se koná 14. 12. 2014. 
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