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Pastorační rada farnosti, ekonomická rada farnosti 

- Máme málo informací o jejich práci. 

- Je dobré, že zápisy pastorační rady jsou na farním webu, ale od roku 2019 tam žádné 

nejsou. Kvůli covidu? – Nikdo nás neinformuje. 

- Složení pastorační rady, kde jen 3 z 12 členů jsou volení, není dobré. 

- Evangelická církev má víc volených členů ve staršovstvu, častější schůze, a větší 

zastoupení laiků na všech úrovních církve. Mohli bychom jít víc tím směrem.  

- Dostáváme informaci o financování opravy kostela, ale o ekonomické radě ani o 

běžném hospodaření farnosti nevíme vůbec nic. Při lepší představě o hospodaření by 

farníci možná víc přispívali, kdyby věděli, na co. 

- Měli bychom dát najevo, že nám záleží o tom, co dělají rady, aby jejich členové 

věděli, že nás opravdu zastupují a není to jen administrativní povinnost. 

 

 

Postava faráře 

- V centru farní rodiny stojí kněz, vysvěcená osoba zprostředkovávající vztah s Pánem 

Bohem. V tom je kněz nenahraditelný a z tohohle titulu má přirozenou autoritu v 

duchovní oblasti. Z právního hlediska v katolické církvi farář je zodpovědný nejen za 

duchovní zprávu ale i za ekonomickou správu, proto je správné, že má poslední slovo.  

- Je ale často velmi přetížen. Někdy je nucen, buď nadřízenými, anebo pasivitou 

farníků, dělat věci, které ani ke kněžství nepatří. 

- Farář by nemusel vše „táhnout sám“, zvlášť ve velkých farnostech, kde je mnoho 

schopných farníků. 

- Kněží a biskupové by se mohli snažit „odúřednit“ určité věci, mít lidský přístup, 

například nekomunikovat důležité osobní věci e-mailem ale osobně. 

 

Spoluúčast ve farnosti 

- Je potřeba budovat společenství, spoluúčast, přes aktivity. Aby farnost byla živá 

rodina, musíme se znát. Společenství má větší hodnotu než autorita. 

- Máme nabídnout farářovi konkrétní pomoc. Nesmíme se bát, k něčemu se zavázat a 

pak to dělat. Chybí nám laikům pocit zodpovědnosti. 

- Nemáme jen faráře – také jáhna, kaplana, pastorační asistentku. 

- Lidé jdou za farářem s tím, že něco po něm chtějí. Člověk má také něco nabízet, nejen 

něco chtít. 

- Všichni by uvítali jakési „farní setkání“ jednou za čas, kde by se různé aktivity a 

iniciativy ve farnosti prezentovaly. Farníci by se dozvěděli, kdo je kdo a co dělají, 

třeba by začali chodit na nějakou aktivitu. 

- Laici včetně žen by mohli kázat 


