Základní úkoly pastorační
rady farnosti (PRF) *

Charakter práce PRF
• Promýšlet základní směry činnosti.
• Promýšlet návrhy na prohloubení či zlepšení života farnosti.

Každá farnost
Srdcem služby PRF je pastorační rozlišování, které má tři kroky:
• VIDĚT: zkoumání konkrétní situace (vnímání předností
i slabin v životě farnosti a v její službě, snaha o jejich hlubší
pochopení a hledání souvislostí)
• POSOUDIT: uvažování o této situaci (v duchu modlitby nesené
s otázkou „co Duch říká církvím“ teď a tady, ve světle Písma,
tradice a učení církve a se zapojením racionální úvahy)
• JEDNAT: navrhování cest dál (načrtnutí možných směrů
či kroků odpovídajících tomuto rozlišení Božího vedení
a přiměřených situaci a konkrétní etapě života farnosti)

Naše farnost
Správa farnosti je svěřena salesiánské komunitě. Farnost naplňuje poslání společně se Salesiánským střediskem mládeže, proto:
• Je otevřena všem generacím, zejména mladým lidem
a rodinám.
• Je místem, které nabízí systematickou evangelizaci
a výchovu k víře.
• Přijímá ty, kteří již využívají dosavadní nabídky, a zároveň
usiluje o to, aby byla místem přijetí i pro ostatní, především
pro ty, kteří hledají odpovědi na své existenciální otázky.
• Podporuje a rozvíjí spoluodpovědnost členů farního
společenství na uskutečňování poslání farnosti.
* Dříve se užívalo označení Farní rada

Složení PRF
Členové PRF
• moderátor společné
duchovní správy („farář“)
• ředitel komunity
• 4 volení členové
• 3 jmenovaní členové

Složení PRF
užitečná je pestrost složení
• různé věkové kategorie
• větší zastoupení zástupců
mladých rodin
• Lobzy, Doubravka

Co se očekává
od člena PRF
Časově
• přijetí členství na 4 roky
• setkání cca 1 × za 6 týdnů
• 1 × ročně pá/so

Obsahově
• naplňovat význam PRF
• navrhovat témata k jednání

Neočekává se, že členové PRF automaticky přímo vykonávají všechny
aktivity ve farnosti – např. poutě, brigády. Toto konkrétně řeší pracovní
skupiny.

Návrh kandidátů a volby
Koho navrhnout?
• osoby starší 18 let (v den voleb)
• toho, kdo navštěvuje naši farnost
• kdo může naplnit význam PRF
Je-li někdo ochoten kandidovat, může navrhnout sám sebe.

Jak ho navrhnout?
• vyplněním lístku a odevzdáním do označené krabice v kostele
sv. Martina a Prokopa nebo u sv. Jiří
• lístek odevzdat do 20. 10.
• na lístku uvést: jméno a kontakt na navrhovatele
		
jméno, příp. kontakt na navrženého,
		
důvod jeho navržení, čím může být užitečný
Není potřeba zajistit souhlas navrženého kandidáta;
souhlas si vyžádá Evžen R.

ČASOVÝ PLÁN

VOLBY DO
PASTORAČNÍ
RADY FARNOSTI
Milí farníci,

Vyhlášení voleb a farní diskuse:
Podávání návrhů na členy PRF:
Osobní rozhovor Evžena R. s kandidáty:
Zveřejnění kandidátů:
Rozdávání volebních lístků:

6. 10.
6. – 20. 10.
21. 10. – 6. 11.
10. 11.
od 17. 11.

Termín voleb:

24. 11.

• volby proběhnou osobně 24. 11. při všech bohoslužbách
• volební lístek je možné odevzdat v případě nepřítomnosti
v den voleb i prostřednictvím zástupce
• volit mohou ti, co pravidelněji navštěvují naši farnost
• volit mohou lidé v den voleb starší šestnácti let

prosíme vás o zapojení se do procesu příprav voleb i tím, že se nabídnete k zapojení nebo navrhnete
kandidáty, kteří podle vás splňují
předpoklady a níže uvedená kritéria.
Stávající členové PRF vykonali velký
kus práce. Mnozí i po dobu dvou
desetiletí byli ochotni „nést tíhu
i horko dne“ spolu s komunitou SDB
při přípravě a uskutečňování pastoračních aktivit farnosti. Rádi bychom, aby se zapojili i další aktivní
a obětaví z vás.
Evžen Rakovský

NÁVRHY
KANDIDÁTŮ
DO 20. 10.

VOLBY
24. 11.

