
Římskokatolická farnost Červený Kostelec 
hledá zájemce na pozici 
pastoračního asistenta 

 
Náplň práce 
1. administrativní práce 

- písemná evidence dokladů (smluv, ohlášek, dalších dokumentů…), zařazování do šanonů a do 
složek v počítači, předávání kompetentním osobám 

- vyplňování různých formulářů, zpracovávání dat pro biskupství 
- vyřizování korespondence a různých zásilek 
- výpisy z křestní matriky 
- psaní ohlášek (pořad bohoslužeb a sdělení farníkům) 
- psaní článků do Červenokosteleckého zpravodaje 
- koordinace příspěvků na farní web 
- tisk různých tabulek a materiálů do kostela a na nástěnky… 

 

2. bezpečnostní práce a požární ochrana 
- zajišťování kontroly a revize hasicích přístrojů, komínů, elektroinstalace, elektrických 

spotřebičů, nářadí, plynového zařízení, hromosvodů, preventivní požární prohlídky 
- řešení pojistných událostí 

 

3. koordinace dobrovolnické práce ve farnosti 
- psaní křestních a svatebních matrik, biřmovacích knih, knih 1. sv. přijímání; psaní potvrzení 

o křtu, 1. sv. přijímání, biřmování…; vyplňování formulářů ke svatbě 
- aktualizace nástěnek v kostele a pořádku na stolku v kostele u sv. Antonína 
- farní akce (farní dny, opékání na začátku a na konci školního roku), pobožnosti (křížové cesty, 

májové, růžence), brigády, úklidy 
- domluva drobných údržbářských prací… 

 

Požadavky 
- uživatelská znalost práce s počítačem (MS Word, MS Excel) 
- komunikační a organizační schopnosti 
- pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost 

 

Smlouva: Nabízíme spolupráci v rozsahu 30% úvazku v pracovním poměru nebo na dohodu. 
Pastorační asistent bude zaměstnancem Biskupství královéhradeckého. 
 

Nástup: od 1. 9. 2020 nebo dle dohody. 
 

Přihlásit se: do 31. 7. 2020 u P. Miloslava Brhela, zároveň prosíme o dodání stručného životopisu. 
 

Bližší informace: u P. Miloslava Brhela (728 147 722, brhel@farnostck.cz). 
 

Pozn.: Pastorační i ekonomická rada se shodly, že po odchodu o. Jendy z naší farnosti a poté, co 
o. Miloslav zůstane sám na faře, bude potřeba sehnat pastoračního asistenta. Tuto variantu nám 
nabízelo i biskupství. Nechceme, aby takovýto pastorační asistent ubral na práci dobrovolníků, ale 
naopak aby jí napomáhal, rozvíjel a koordinoval, což není v silách o. Miloslava. Zároveň takovýto 
člověk bude řešit další věci, které nevidíme jako reálné, aby by byly rozděleny mezi dobrovolníky. 
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