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Jaký by měl být člen pastorační rady?
V neděli 20. října nás čekají volby do pastorační rady farnosti. Ve směrnicích vydaných plzeňským
biskupstvím je na úřední dokument nezvykle poetický text, ve kterém je uvedeno pár kritérií, podle kterých
se můžeme při výběru vhodného kandidáta orientovat. Máme si tedy položit otázky, jestli ten, koho
budeme volit, je:
člověk se srdcem hořícím pro Ježíše, který touží osobní vztah s ním rozvíjet.
člověk se srdcem služebníka, který chce svou službu farnosti sladit s ostatními svými závazky.
člověk se srdcem učedníka, který chce naslouchat Bohu i druhým a učit se z toho.
člověk se srdcem spolupracovníka, který je schopný týmové práce a komunikace.
člověk se srdcem proroka, který inspiruje druhé k životu s Bohem a ke službě.
člověk se srdcem mudrce, který je schopný vnímat realitu farnosti ve světle evangelia.
člověk se srdcem pokorným, který má smysl pro humor a je vnímavý vůči maličkým.
Bylo by krásné mít pastorační radu složenou z lidí s takovým srdcem, co říkáte? A kdo ví, třeba jste
se opravdu nechali inspirovat a napadl vás někdo, na koho to sedí.
Na druhou stranu musím se přiznat, že jsem chvíli váhal, jestli to mám vůbec do Bartíku napsat. Ve
své skrupulozitě jsem si představoval, že by byl někde vyvěšen podobný seznam kritérií na kněze a jak
bych velmi přesně věděl, že tomu vůbec nevyhovuji. Bude pak vůbec někdo, kdo bude ochoten
kandidaturu do pastorační rady přijmout a nezalekne se takových požadavků, které by mohly sloužit klidně
vatikánské kongregaci pro svatořečení? Chtěl bych hned vedle toho vyjádřit svou víru, že Bůh naštěstí
umí psát i na křivých řádcích, naštěstí je tak velký umělec, že dokáže i s opelichaným štětcem namalovat
krásný obraz (výrok sv. Terezie z Lisieux), naštěstí bere velmi vážně naše touhy, i když jsme je ještě nebyli
schopni neuskutečnit, a naštěstí to, jestli se někdo hodí k nějaké službě, mají rozlišit ti, kdo ho navrhují, a
ne onen člověk sám.
Děkuju těm, kdo si po přečtení všech těch požadavků na člena pastorační rady vybaví konkrétního
člověka a navrhnou ho, a ještě víc děkuju těm, kdo i ve své slabosti a nedokonalosti tuto kandidaturu
přijmou. A třeba to Bůh povede a něco smysluplného z toho vznikne.
P. Pavel Petrašovský

Volby do pastorační rady
Poté, co bude 29. 9. dokončen sběr kandidátů, budou následující neděli osloveni ti, kdo byli navrženi,
jestli svou kandidaturu přijímají. Vzhledem k tomu, že se moc vzájemně neznáme podle jména, prosím,
jestli by mohli přijít i do sakristie nechat se vyfotit, aby na kandidátní listině mohla být i jejich podobizna.
Dvě následující neděle (6.10. a 13.10.) budou mít kandidáti možnost se na závěr každé nedělní mše sv.
představit. 20. 10. pak proběhnou samotné volby. Každý starší 16 let, kdo se pravidelně v naší farnosti
účastní bohoslužeb, dostane po mši sv. volební lístek, ze kterého vybere maximálně sedm kandidátů a
vhodí do připravené škatule. Sedm lidí s největším počtem hlasů se stávají členy pastorační rady. Farář
má pak možnost jmenovat ještě další členy pastorační rady, jejichž počet nepřevýší počet zvolených.

mše sv. v 7:00, 8:30, 10:30, 20:00 – kostel
NPM
18:00: - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
29. 9. - 26. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 16,19-31
sbírání kandidátů do pastorační rady
6. 10. – 27. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 17,5-10
večerní adorace a nešpory nebudou
13. 10. – 28. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 1617,11-19

PONDĚLÍ
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 – 11:00 - zpovědní služba: Mons.
Soukup - kostel NPM
30. 9. – památka sv. Jeronýma
7. 10. – památka P. Marie Růžencové

ÚTERÝ
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 – 10:30 - setkání misijního klubu
(pletení vlněných dek) - fara
14:30 – 16:30 - zpovědní služba: obláti
z Plas - kostel NPM
náboženství: 15:00 (předškoláci a první
třída), 16:00 (ostatní třídy), 16:30 (příprava
na první sv. přijímání) – fara
17:30 – příprava na křest a biřmování –
fara
1. 10. – památka sv. Terezie z Lisieux
při mši sv. v 8:00: žehnání růží
16:30 – mše sv. pro děti a rodiče –
kaple na faře
15.10. – památka sv. Terezie od Ježíše
polední mše sv. z důvodu kněžského
dne nebude

STŘEDA
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 - společenství nad texty z nedělní
liturgie – fara
10:30 -11:50 - zpovědní služba: P. Uhlíř –
kostel NPM

2. 10. – památka sv. andělů strážných
19:00 – zahajovací studentská mše sv.
ČTVRTEK
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
14:30 – 16:30 - zpovědní služba: bratři
františkáni - kostel NPM
17:30 – modlitba nešpor – kaple na faře
18:00 – exercicie všedního dne – fara
10. 10. – 16:00 - mše sv. v Meditační
zahradě

PÁTEK
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
15:00 – dle potřeby – zpovědní služba: P.
Kazda – kostel NPM
4. 10. – památka sv. Františka z Assisi
první pátek v měsíci: zpovídání: 7:00 –
11:00, 15:00 – dokud je potřeba
adorace: 9:00 – 11:00, 15:00 – během
zpovídání, 17:00 – 18:00
mše sv. navíc v 18:00 (v 16:30 nebude)

SOBOTA
8:00 – mše sv. – kostel NPM
20:00 – mše sv. v angličtině (od října)
5. 10. – první sobota v měsíci
9:00 – beseda s P. Jiřím Barhoněm o
pastoraci nemocných - fara
12. 10. – setkání sborů plzeňské diecéze
ranní mše sv. bude až v 9:00 (i pro
sboristy)
17:00 – společné vystoupení všech
sborů – kostel NPM
Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu
budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv.
v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30,
4. neděli v měsíci bude kafe po mši v 10:30. Přijďte a
můžete-li, přineste buchty.
Po mši sv. na první sobotu v měsíci bude vždy
následovat hodinová beseda se zajímavou
osobností. 5. 10. bude tedy od 9:00 na faře povídání
s P. Jiřím Barhoněm o pastoraci nemocných.
Ve čtvrtek 17.10. chystají františkánští terciáři od
17:30 na faře vzpomínkový večer na P. Michaela
Pometla. Z tohoto důvodu se přesunou i závěrečné
exercicie všedního dne na 24.10.

