
Zápis ze setkání pastorační rady 

farností Červený Kostelec a Boušín 

Konané dne: 16. 11. 2021 v 19.00 na faře. 

Přítomni: P. Ing. Josef Haman, Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD; Tomáš 

Matyska, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Bc. Lenka Vlčková, Mgr. Věra Hošková, Ing. Dorota 

Kozlová, Ing. Hana Kábrtová – pastorační asistentka. 

Omluveni: P. Mgr. Miloslav Brhel, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar. 

Hosté: Dr. Ing. Petr Svoboda (koordinátor farnosti), JUDr. Ing. Jiří Špelda (člen diecézního 

synodálního týmu). 

TÉMA – Synoda 2021 – 2023 

1. P. Svoboda a J. Špelda seznámili PR s hlavní myšlenkou synody, která probíhá na podnět 

papeže Františka po celém světě, na všech kontinentech, ve všech diecézích a farnostech (dle 

možností). Hlavní myšlenkou je se snahou pod vedením Ducha svatého, jít společně za církví 

synodální (společenství, spoluúčast, poslání, naslouchání…). Vyjádřit své názory a podněty, 

vedoucí k rozvoji církve. 

2. P. Svoboda a J. Špelda seznámili PR s průběhem synodálního procesu v ČR. Jak vytvořit 

skupinku ve farnosti nebo zapojit i lidi mimo farnost. Dali tipy, jak ve skupince efektivně 

pracovat a na jakých tématech, společných pro celý svět. Názory nasbírané v jednotlivých 

skupinkách pod vedením moderátora budou postupně bez cenzury poslány až do Říma k papeži 

Františkovi. „Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát 

vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, 

navázat vztahy…“ Přípravný dokument 

3. Domluvilo se pokusit oslovit prostřednictvím Zpravodaje všechny (nepokřtěné, členy jiných 

církví, ty, kteří nejsou zapojeni ve farnosti...), kteří by se chtěli připojit k průběhu synody. 

4. Dohodla se průběžná aktualizace článku na webových stránkách farnosti věnovaná synodě. 

5. Pan Svoboda při všech mších v neděli 28. 11. krátce seznámí farníky s hlavní myšlenkou 

synody a principem fungování skupinek. 

6. Po 28. 11. představíme navržené skupinky a moderátory, kteří se chtějí zapojit a ke kterým 

by se mohl připojit kdokoli. 

 

 

Zapsala: H. Kábrtová 

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel 


