
Zápis farní rady, 8.6.2022

Přítomní:

Josef Hurt
Vít Herynek
Zbyněk Ludvík
Petra Jančurová
Nina Nováková
Martina Muknšnáblová
Tomáš Jech
Klára Pirklová
Cecilka Linková
Marika Pečená

----------

1) připomenutí minulé FPR - pastorační identita farní pastorační rady, synodní inspirace
o farnosti

2) Otevřenost farnosti - kdo tvoří farnost, farní kartotéka
3) Pastorace farnosti - tábor, katecheze
4) Různé

--------

1) připomenutí minulé FPR - pastorační identita farní pastorační rady
Dotaz na materiály o FPR z Katolického týdeníku, které byly zaslány e-mailem ..
Pohled na farnost … synodní inspirace …
Josef doporučuje čtení:
Neugebauer - Farnost dnes a zítra
Mallon - Proměna farnosti
Gorecki - Církev se uskutečňuje ve farnosti

Synoda:
4 skupiny ve farnosti

syntéza pražské diecéze se mluví o otevřené a uzavřené farnosti - jak řešit vzájemnou
propojenost, osobní vztahy, spolupráce mezi spolky, mezi farnostmi, zapojovat farníky,
vytipovat vůdčí osobnosti, význam mají malá společenství, naslouchání, dialog, role kněze je
bdění nad jednotou, propojování,

brněnská diecéze akcentuje otevřenost, neuzavřenost do bubliny, farnost je naše
odpovědnost, "pevné jádro" farnosti může být brzdou pro ostatní, laici nechtějí být pasivní
příjemci, zároveň nejsou schopni přijímat odpovědnost

Jaký je tedy úkol farní pastoracní rady?



2) Co je farnost?

farní kartotéka - v kartotéce je aktuálně zapsáno 203 farníků

otázka: Co je farnost? Kdo je farník? Ten, kdo bydlí ve farnosti / chodí do kostela ve farnosti
/ byl pokřtěn, bydlí ve farnosti, ale do kostela nechodí?

Otázka: Jak lze pracovat komunitně s farností? Komunitní pracovník je farář ve chvíli, kdy
osloví nového člověka v kostele.

Co napomáhá rozvoji komunity? Přirozené vazby, farní kávy, aktivní oslovení, dětské mše,
brigády, je třeba respektovat, že pro introverty to není přirozené.

Komunita = lidé, kteří navazují vztahy přirozeně, je dobré podporovat nadpřirozenou
motivací.

3) Pastorace, tábor

Tábor:
2022 - 3.běh tábora, 23 dětí přihlášených na tábor, finanční dar farnosti na tábor 10 000 Kč.

C.L.: 2023 - tábor bude pokračovat, ale ne pod hlavičkou farnosti

Pastorace:
za rok 2021/2022
200 x 2hod týdně DPP - odměna Cecylii Linkové za katechezi

2022/2023
bude se hledat katecheta

4) Různé

Modlitba k blahoslavenému Karlovi:
Modlitba k bl. Karlovi u relikvie a ne od mikrofonu pro celý kostel .

Modlitba ke svátosti oltářní - bude zachována.

Nina Nováková oznamuje, že ve farnosti vzniklo Sdružení křesťanských seniorů.

Dopis biskupovi Wasserbauerovi:
diskuze

Pomoc Ukrajině



Tomáš Jech převezl sklad na špýchar

Termín farní kávy:
19.6. - první svaté přijímání + farní káva

Termín příští farní pastorační rady:

14.9. od 19:00
uzavřená FPR


