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PŘEDMLUVA
Na téma farních či pastoračních rad se u nás zatím příliš nediskutuje. Ve všech českých a moravských
diecézích sice existují směrnice doporučující zavádění pastoračních rad, ale tady však také, jak se zdá,
veškerá péče o rozvoj pastoračních rad zatím většinou končí. V praxi jsou tak pastorační rady zřízeny spíše
v menšině sídelních farností a velká část z nich se navíc zdá být ne příliš funkčních. Bylo by možné (a zajisté
užitečné) spekulovat o různorodých příčinách tohoto stavu. Zde se do takovýchto úvah pouštět nebudeme
a zájemce odkážeme na závěrečný seznam literatury (včetně několika příspěvků v češtině).
V tomto sešitku chceme spíše nechat zaznít několik příběh přímo z terénu, i když půjde o „terén“ naší
situaci na první pohled trochu vzdálený. Jde o příběhy, které vyprávějí o konkrétních zkušenostech z práce
farních rad v USA. Kromě odlišné kulturní situace, jiného chápání místa církve ve společnosti, mnohem
většího počtu katolíků a mnohem početnějších, členitějších a samostatně se financujících farností, tam navíc
farní rady prošly od posledního koncilu dlouhým a plynulým vývojem a zráním. Poslední průzkumy mluví o
tom, že svoji pastorační radu (nebo nějakou podobnou skupinu plnící její roli) má 75 až 90 % z dnešních
přibližně 20.000 farností v USA.
Avšak možná že právě tato odlišná zkušenost dlouhodobého svobodného vývoje nám může hodně co
říci. Možná, že nás může povzbudit zjištění, že fenomén farních rad tam byl, jak se zdá, postupně schopen
vyrůst ze svých dětských nemocí. Podle přesvědčení autora těchto příběhů Marka Fischera ze St. John
Seminary v Kalifornii, pastorační rada totiž není ani „zákonodárným orgánem“ (vyvažujícím „výkonnou“
farářovu moc), ani „technicko-administrativní skupinou“ (pomáhající farářovi zvládat administrativní a
technickou správu farnosti), ani „pastoračním týmem“ (intenzivně s farářem spolupracujícím v různých
oblastech farní pastorace), ani skupinou „strategických plánovačů“ (věnující se výlučně vytváření
pastoračních koncepcí a nemající žádný reálný vliv na každodenní pastoraci), ale především skupinou lidí
obzvlášť obdarovaných ke svému hlavnímu úkolu, který je trojí:
 aktivně studovat a zkoumat všechny oblasti, které jsou momentálně pro pastoraci ve farnosti důležité;
 společně nad nimi rozvažovat a přemýšlet o nich ve světle evangelia a obecného poslání církve;
 na základě toho doporučovat praktická pastorační opatření a způsoby jednání.
Takovéto pojetí ovšem předpokládá, že farář má kolem sebe navíc nějaký alespoň malý pastorační
„výkonný“ tým; že farnost je dostatečně velkým, různorodým a svébytným společenstvím; a že faráři se s
pastorační radou radit chtějí, protože vědí, že nevědí všechno. Jak autor píše: „Dobří faráři se se svými farníky
radí, protože si jsou vědomi toho, že praktická moudrost je právě jejich doménou.“
Jak z příběhů zjistíme, samozřejmě ani jejich autor nemá s farními radami jen dobré zkušenosti.
Avšak také uvidíme, že tam, kde rady fungují dobře, to zase není zas až tak složitá věda. Nebo alespoň
takový dojem čtenář získá ze svěžího podání autora, který má sice na svém kontě mimo jiné i vědeckou
historicko-teologickou studii o pastoračních radách v USA, ale vládne i vzácným uměním řeči srozumitelné
každému. Na tuto svoji práci naráží, když v úvodu k anglickému vydání píše: „Tato studie vám o pastoračních
radách řekne hodně, ale neprozradí vám, proč z nich mám radost a proč mě těší být jedním z jejich členů. A právě toto je
tématem tohoto sešitku. Najdete v něm příběhy o úspěšných pastoračních radách…, které se zakládají na skutečných
zkušenostech a vyjadřují, proč se pastorační rady staly tak populárními.“
Kromě postupného rozvinutí tohoto autorova vyznání jsou však jednotlivé příběhy, ilustrující sedm
klíčových témat práce pastoračních rad, také věcně a srozumitelně okomentované. Nepůjde zde tedy o
nějaké citové a pro praxi nic nepřinášející výlevy nadšení pro farní rady. Naopak, příběhy jsou šikovně
využity jako ilustrace živých (i když samozřejmě jen částečných) odpovědí jak na ono často pomíjené, ale
důležité „Proč?“, tak na stejně důležité a praktičtější „Jak?“
A pro koho je tento sešitek určen především? Autor to prozrazuje opět ve svém úvodu k anglickému
vydání: „Nováčci vždy chtějí vědět, co pastorační rady dělají a čemu se věnují. Veteráni v této službě vždy
hledají nové způsoby, jak fungování pastoračních rad zlepšit. Tento sešitek nabízí něco pro obě tyto
skupiny.“ Já navíc doufám, že povzbudí i některé z těch, kteří zatím nejsou ani nováčky, ani veterány, aby se
o členství v pastorační radě ucházeli nebo proces směřující k jejímu založení ve své farnosti iniciovali.
Petr Hruška
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ÚČEL A MOTIVACE
Za to, že mě těší být členem pastorační rady, mohou částečně Beatles. Jednou v roce 1964, když jsem chodil
do osmičky, jsem byl nečekaně ředitelkou odvolán z jedné nesnesitelné hodiny matematiky. Sdělila mi, že P.
Bill O’Donnell, mladý kaplan v naší farnosti, potřebuje ministranta, aby mu asistoval při pohřební mši. Otce
Billa jsem si docela oblíbil a měl jsem radost, že se uliju z matyky. Po mši jsem od pozůstalých dostal
pětidolarovku, a tak jsem si mohl dovolit koupit si své první elpíčko, Meet the Beatles. Od té doby měl otec
Bill své stálé místo v mém srdci.
O dvacet let později jsem se stal členem pastorační rady ve farnosti sv. Josefa Dělníka. Farářem tam
tehdy byl P. O’Donnell. Celá ta léta jsem s ním byl v kontaktu, dokonce mě i oddával. Byl to tvrdě pracující,
otevřený a upřímný kněz, velmi oddaný pastorační službě, známý pro své nasazení pro lidi v nouzi.

FARÁŘOVA VÝZVA
Poměrně záhy potom, co jsem se stal členem pastorační rady, nás otec Bill požádal, jestli bychom se mohli
zamyslet nad způsoby, jakými by farnost mohla podpořit zapojení laiků do zodpovědnosti za různé
pastorační aktivity ve farnosti. Ustanovili jsme tedy malou pracovní skupinu, která by se touto otázkou
zvlášť zabývala. Jejím prvním krokem bylo vytvoření seznamu všech organizací patřících do naší farnosti.
Seznam zahrnoval například správní radu církevní školy, skupinu věnující se sociálním službám, pěvecký
sbor, společnost podporující misie, Legii Mariinu, komisi spravující budovy a pozemky apod. Když jsme
všechny tyto organizace sepsali, u každé jsme navíc zjistili, kdo je jejím vedoucím, předsedou nebo
koordinátorem. Výsledkem byl seznam laických vedoucích naší farnosti.
Pak jsme si na pastorační radě položili otázku: Co by mohla farnost sv. Josefa dělat pro to, aby
podpořila tyto laické vedoucí a rozvoj pastorační zodpovědnost laiků? Bylo nám jasné, že v podstatě
všechny ty různé organizace, skupiny a spolky v naší farnosti jsou již nyní v pastoraci docela dobře zapojené
a jsou dobrým přínosem. Naše církevní škola úspěšně vzdělává děti, sbor hezky zpívá, misijní společnost
získává dost peněz na podporu naší partnerské farnosti v Mexiku. Z pastoračního hlediska jsme mohli
s dobrým svědomím konstatovat, že naše farní organizace jsou úspěšné. Cítili jsme však, že cosi chybí
duchovními životu těchto organizací.
Několik týdnů předtím, než jsme se otázkou podpory laických vedoucích začali zabývat, P. Tom
McMahon, který byl v naší farnosti tehdy kaplanem, pro naši pastorační radu uspořádal seminář o modlitbě.
Při něm nás uvedl do praxe rozhovoru nad Písmem doprovázeného spontánní společnou modlitbou. Otec
Tom nám radil, abychom při setkáních pastorační rady nezačínali spěšně odříkaným Otčenášem, ale čtením
úryvku z Písma a krátkým sdílením toho, co nás z tohoto úryvku oslovilo. To nám mělo pomoci rozvinout
duchovnější přístup k naší práci v radě. Také nás při tomto semináři naučil, jak lépe aplikovat Písmo do
našich vlastních životů.
Členové pastorační rady si z tohoto semináře většinou odnesli velký užitek. Účast na něm nám
otevřela oči pro nový rozměr modlitby. Nyní jsme měli dojem, že by i další laici, zapojení do zodpovědnosti
za jiné pastorační služby ve farnosti, si mohli z podobného semináře také mnoho dobrého odnést. Na
základě naší vlastí zkušenosti jsme došli k přesvědčení, že zapojení laiků do pastorační zodpovědnosti není
jen o tom, jak se naučit zvládat konkrétní dané úkoly, ale že je to především otázka víry a stále se
prohlubujícího života z Božího tajemství.
A tak tedy naše pracovní skupina vypracovala návrh na podporu laických vedoucích spočívající v tom,
že by jim byla nabídnuta série praktických setkání na téma modlitby. Plánovali jsme, že tyto semináře by
těm, kdo jsou ve farnosti zodpovědní za různé pastorační služby a organizace, měly pomoci rozvinout jejich
schopnost uvádět i ostatní do společné modlitby a ukázat jim způsoby, jak mohou svým svěřencům skrze
uvedení do hlubší modlitby pomoci rozvinout duchovní život. Sepsali jsme tedy zprávu, která zahrnovala
jak kompletní seznam skupin a organizací ve farnosti včetně jejich vedoucích, tak doporoučení
modlitebních seminářů, a předali jsme ji P. O’Donnellovi.
Předpokládali jsme, že otec Bill náš návrh beze všeho prostě akceptuje a uskuteční. Místo toho se nás
ale zeptal: „Jste si jisti tím, že ti lidé, kterých se to týká, skutečně chtějí podobný způsob formace? Jsou i oni
přesvědčeni o tom, že jim to pomůže stát se lepšími vedoucími?“ Tato otázka se pro nás stala výzvou
k tomu, abychom se nad celou záležitostí zamysleli hlouběji. My jsme vlastně považovali za samozřejmé, že
laičtí vedoucí v naší farnosti tuto možnost, jak prohloubit své schopnosti uvádět své svěřence do praxe
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společné modlitby, přivítají. Avšak P. Bill nás žádal, abychom zvážili, zda-li tito vedoucí nemohou náš návrh
chápat spíše jako určitý způsob nevhodného zasahování do jejich vlastní zodpovědnosti. My jsme byli na
tom, že to, co jsme navrhovali, je vhodným způsobem jak naplnit koordinační roli naší pastorační rady.
Avšak P. Bill se obával, že by to mohlo být považováno za vměšování.
Během následujících týdnů jsme tedy kontaktovali každého z laických vedoucích osobně. Měli jsme
tak možnost vysvětlit jim podrobně jak náš původní záměr (totiž podporu služby laiků zapojených do
různých forem pastorační zodpovědnosti), tak závěr, ke kterému jsme dospěli (totiž že společné sdílení
života z víry nesené modlitbou by jim pomohlo lépe plnit jejich roli). Na mě připadlo, abych kontaktoval
Marii Ramirezovou, matku od třech dětí, která byla vedoucí skupiny podporující misie v Mexiku. Ona i její
manžel byli dlouholetými členy naší farnosti. Navštívil jsem je jednou večer, přímo u nich doma. Byli ke
mně velmi vlídní a oba pozorně naslouchali návrhu pastorační rady. Marie se pak zeptala, jestli ty plánované
semináře budou v angličtině. A mně teprve teď došlo, že naše pastorační rada složená ze samých anglicky
mluvících se chystala radit španělsky mluvícím katolíkům, jak se lépe modlit. Avšak to, co mně nejvíce
utkvělo, byl Mariin poslední komentář. Když mi při rozloučení děkovala za návštěvu, zmínila se, že to bylo
dnes poprvé, co se nějaký člen pastorační rady vůbec kdy zajímal o její misijní společnost a o její činnost.

DEFINOVÁNÍ ÚČELU RADY
Uvedený příběh je čítankovou ukázkou toho, co církev říká o úkolu pastoračních rad. Role pastoračních rad
byla poprvé definována v Dekretu o pastorační službě biskupů Druhého vatikánského koncilu. Tam čteme, že
úkolem diecézní pastorační rady je „zkoumat vše, co souvisí s pastoračním působením, radit se o tom a
vyvozovat praktické závěry“ (ChD 27; srov. kán. 511 CIC). Tato trojí charakteristika – zkoumání, společné
zvažování a vyvozování praktických závěrů – je způsob, jak církev běžně popisuje roli pastoračních rad. Ve
farnosti sv. Josefa, naše pastorační rada zkoumala, jaká je současná situace v oblasti zapojení laiků do
pastoračních zodpovědností, společně zvažovala, jak můžeme podpořit rozvoj této oblasti, a zformulovala
návrh konkrétního způsobu, jak pomoci našim laickým vedoucím prohloubit jejich službu v oblasti vedení
společné modlitby.
Kodex kanonického práva doporučuje zřizování farních pastoračních rad, které ve farnosti „napomáhají
rozvoji pastorační činnosti“ (kán. 536 CIC). Jakým způsobem farní pastorační rady napomáhají rozvoji této
činnosti? Jsem přesvědčen o tom, že to dělají stejně jako je tomu v případě rad diecézních; čili tím, že
zkoumají pastorační záležitosti, společně je zvažují a formulují konkrétní závěry jakožto doporučení pro
faráře. V USA je víc a víc běžné, že se pro celý tento třídílný proces používá termín „pastorační plánování“.
Pastorační plánování pokrývá širokou oblast. Může se týkat hlásání Božího slova, vedení bohoslužeb,
rozvoje společenství, správy farních prostředků, evangelizace, či podpory obecného dobra ve společnosti.
Ve zkratce, pastorační plánování zahrnuje téměř každou praktickou záležitost, která spadá do
zodpovědnosti faráře. V oblasti pastoračního plánování má farář v podstatě neomezenou svobodu v tom,
aby se s pastorační radou radil o čemkoli, co považuje za vhodné. Jeho cílem by mělo být zvolit moudré
řešení na základě dobrých znalostí a kvalitní reflexe.
Mnohé pastorační rady v USA se navíc chápou jako skupiny koordinující různé farní služby a skupiny
působící v různých oblastech pastorace. I pro tento rozměr můžeme najít oporu v dokumentech Druhého
vatikánského koncilu. V roce 1965, Dekret o apoštolátu laiků doporučil zřizování rad na různých úrovních,
včetně farní, za účelem podpory apoštolátu. Toto bylo jediným místem, kde koncilní dokumenty zmiňují
pastorační rady na rovině farností. Dekret o laicích zde říká, že takovéto rady, podporující apoštolskou práci
církve, „mohou sloužit vzájemné koordinaci různých sdružení a prací laiků, při zachování vlastní povahy a
autonomie každého z nich“ (AA 26). Z toho je tedy jasné, že koordinační služba farní pastorační rady nemá
nevhodně zasahovat do vlastní zodpovědnosti různých skupin zapojených v pastoraci, ale má těmto
skupinám sloužit.

MOTIVACE PASTORAČNÍ RADY
Vyústění našeho příběhu o farnosti sv. Josefa je prosté. Nakonec P. O’Donnell doporučení pastorační rady
nabídnout laickým vedoucím semináře o modlitbě přijal a P. McMahon tyto semináře uspořádal. Kněží
laické vedoucí k účasti na těchto seminářích pozvali, avšak na jejich účasti netrvali. Jedním z důsledků
těchto seminářů bylo pak to, že se naše farnost začala chápat jakožto „společenství jednotlivých
společenství“. Tyto semináře prohloubily vědomí, že každá skupina ve farnosti sv. Josefa byla sama o sobě
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svébytným společenstvím se svým vlastním způsobem života a služby. Semináře také posílily praxi modlitby
v každé skupině.
Výzva otce Billa, kterou nás původně zaskočil – totiž to, abychom mluvili s každým z laických
vedoucích o jejich potřebách a přáních – nám, členům pastorační rady, otevřela oči. Naučili jsme se tak, že
pokud bychom na první místo nepostavili potřeby dotyčných organizací, naše snahy „koordinovat“ jejich
činnost, jakkoli dobře míněné, by skutečně byly jen nevhodným vměšováním se.
Má vlastní zkušenost s otcem Billem mě také naučila, že vztah mezi farářem a členem farní rady je o
něčem mnohem víc než jen o nějaké oblíbenosti sahající až do doby Beatles. Dobrý farář se s pastorační
radou radí tak, že předkládá jasnou otázku, čímž radě umožňuje soustředit se zcela konkrétném směrem.
V našem případě touto otázkou byla žádost našeho faráře, abychom se zabývali možnými způsoby podpory
rozvoje služby laiků zodpovědných za různé oblasti pastorace. Když se naše pastorační rada touto otázkou
zabývala, zjistili jsme, že jsme se službou laických vedoucích ve farnosti spokojeni, ale cítili jsme, že by se
jejich služba mohla ještě prohloubit, pokud by dokázali být také dobrými vedoucími a iniciátory společných
modliteb ve svých skupinách.
Náš první návrh P. O‘Donnella neuspokojil. Svými otázkami nás přiměl jít v našem zkoumání více do
hloubky a osobně mluvit s každým z laických vedoucích. Tento jeho nárok se pak ukázal být klíčovým
průlomem v celém procesu. Osobní kontakt s laickými vedoucími nám umožnil učinit náš návrh
realističtějším. A právě pro tuto jeho realističnost otec Bill náš návrh nakonec přijal a uskutečnil. Myslím, že
celý tento proces je možné považovat za příklad kvalitně připraveného doporučení založeného na dobrém
pastoračním plánování.

K reflexi
 Čím vaše pastorační rada tráví nejvíce času? Soustřeďuje se na pastorační plánování, na studium určité
pastorační oblasti či určitého aspektu života farnosti a na přípravu konkrétních závěrů a doporučení
v této oblasti? Koordinuje vaše farní rada různé pracovní skupiny a určuje konkrétní pastorační
strategie, které by tyto skupiny měly naplňovat?
 Když má vaše pastorační rada příliš mnoho záležitostí k projednání, jakým způsobem si určuje priority?
Jste si coby členové pastorační rady vědomi toho, že služba rady musí mít hlubší základ, na kterém je
její práce postavena?
 Dekret o pastorační službě biskupů říká, že úkolem pastorační rady (na diecézní úrovni) je „zkoumat vše, co
souvisí s pastoračním působením, radit se o tom a vyvozovat praktické závěry“ (ChD 27). Jak vaše farní
pastorační rada splňuje tento „popis práce“?

K modlitbě
Ježíš řekl: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále; tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl,
neboť měl základy na skále“ (Mt 7,24-25). Tvé slovo, Bože, je pramenem moudrosti. Toužím mu
naslouchat. Toužím ho následovat celým svým srdcem, myslí i duší.
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KONZULTACE
Být členem pastorační rady mě těší také proto, že rád vstupuji do dialogu s druhými. Jasně a upřímně
vyjádřené názory jsou solí farního života. Avšak žádná chuť nemá tak převážit, aby zcela potlačila jiné. Je
jasné, že pokrm by nebyl tak chutný a výživný, kdyby jeho jednotlivé složky nebyly ve správném poměru.
Být členem pastorační rady tedy také znamená přispívat ke společnému poslání v právě nám odpovídající
míře.
V guláši pastorační rady je farář jak kuchařem, tak konzumentem. Jeho „vařením“ je to, co se dnes
často nazývá „konzultováním“. Farář konzultuje s pastorační radou důležité pastorační záležitosti, protože
hledá moudrost, onu jedinečnou chuť společně připravovaného pokrmu. Podobně jako dobrý kuchař, i on
si je vědom toho, že guláš je hotov jen tehdy, když je v něm správný poměr přísad, když má správnou
teplotu a správnou chuť. Tehdy, a jen tehdy, je možné jej servírovat. Farář „konzumuje“ takto připravený
pokrm tím, že akceptuje návrh společně připravený v pastorační radě. Jestliže je tento návrh moudrý a
odpovídající realitě, farář a farnost jej pak mohou vychutnat jako pokrm, který je výživný a chutný.
Konzultační proces je však mnohem komplikovanější než gastronomie. Konečným výsledkem není
něco dobrého k snědku. Konečným výsledkem je dobré pastorační plánování. Následující příběh je ilustrací
toho, jak komplikovaný tento proces může být.

CO JE PRO KOHO DŮLEŽITÉ?
P. Bui Nguyen, původem z Vietnamu, jeden z mých přátel nyní žijící v jižní Kalifornii, byl jedním
z nejchytřejších absolventů St. John’s Seminary. Stál u počátků farnosti Vietnamských mučedníků.
V počátečním období P. Bui dovolil členům pastorační rady, aby si sami určovali okruh záležitostí, kterými
se rada bude zabývat. A tak pastorační rada velmi nadšeně trávila svůj společný čas projednáváním
záležitostí jako například pronájem farní haly, příprava výročního Tet festivalu (vietnamský Nový rok) a
dohadováním se nad časovým rozvrhem bohoslužeb. Avšak P. Bui si začal být víc a víc vědom mnohem
hlubšího problému podstatně ovlivňujícího život farnosti: problému gangů mladistvých operujících na
území farnosti. Rozhodl se tedy, že pastorační radu požádá, aby mu pomohla porozumět tomuto problému
více do hloubky a adekvátně na něj reagovat.
Když P. Bui na pastorační radě tuto záležitost gangů zmínil poprvé, všichni se o problém začali
přirozeně zajímat. Odsoudili gangy, vyjádřili své sympatie s oběťmi jejich řádění a vyslovili své obavy
z toho, jaké negativní důsledky by působení těchto gangů mohlo mít na bezpečnost lidí a majetku na území
farnosti. Dva z radních se zdáli být touto otázkou obzvlášť zasaženi. Jedním z nich byl pan Lee, který,
jakožto šéf oddělení krizového poradenství na místní střední škole, tuto problematiku znal z první ruky.
Další radní, pan Tran, se o problém také živě zajímal. Měl mladistvou dceru a obával se, že její chlapec je
členem jednoho z těchto gangů. Avšak kromě těchto dvou členů, pastorační rada jako celek nebyla po
počátečních reakcích příliš nadšena tím, že by se problémem gangů měla zabývat nějak hlouběji. Někteří
členové se očividně báli; jiní vypadali, že jim to je celkem lhostejné. Nikdo nevěděl, jak s tím otci Buiemu
pomoci, a tak se snažili jej nasměrovat zpět k hlavnímu bodu programu původně plánovanému pro toto
setkání: přípravě slavnosti Tet, vietnamského Nového roku.
P. Bui nebyl příliš nadšen zdráháním rady zabývat se tímto problémem. „Úkolem mé pastorační rady
je přeci to, aby mi radila v tom, co je důležité; ale já nepotřebuju jejich rady ohledně Tet festivalu,“ stěžoval
si mi. „Když budu potřebovat sladké rohlíčky, zavolám přímo paní Maiové.“ (Paní Maiová byla ve farnosti
známá pro své skvělé kulinářské umění.) P. Bui nebyl proti plánování slavnosti Tet. Avšak problém gangů
působících v místní obci byl pro něj důležitější. Ale jak v této situaci dosáhnout podpory pastorační rady?
P. Bui věděl, že členové rady jsou skvělými organizátory. Hodně se vyznali v otázkách pohostinnosti a
organizace farních setkání, obzvlášť paní Maiová, šéfka pracovní skupiny zodpovědné za pohostinnost ve
farnosti. P. Bui si byl vědom toho, že vyhlídka na hlubší zabývání se problémem násilí gangů je pro členy
rady příliš skličující a znepokojivá a že neví, jak do toho. A tak na příštím setkání požádal radní, aby mu
pomohli s konkrétnějším úkolem. Představil jim svůj nápad, že by rád celé farnosti zprostředkoval nějaké
podrobnější informace o problematice gangů mladistvých a požádal radu, aby mu pomohla zorganizovat
sérii tří farních setkání na toto téma. Tato setkání by se konala po slavnosti Tet a jejich účelem by bylo
prohloubení vědomí problému gangů a sběr spontánních návrhů farníků na jeho řešení.
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Pastorační rada souhlasila, že tento nápad pomůže uskutečnit, a P. Bui při slavnosti Tet konání
plánované série veřejně ohlásil. Navíc moudře požádal své spojence, pana Lee a pana Trana, jestli by si vzali
na starosti organizační přípravnou skupinu a jestli by zajistili hostující mluvčí.

FARNÍ SETKÁNÍ
Farních setkání na téma problematiky gangů se nakonec zúčastnilo více než 200 farníků. Kromě tradičního
podávání kávy a sušenek, skupina zodpovědná za pohostinnost zařídila, aby si účastníci také pochutnali na
výborných rohlíčcích paní Maiové. Supervizor krizového centra střední školy měl na pozvání pana Lee na
farních setkáních velmi zajímavou přednášku a pan Tran pozval šéfa místní policie, aby pro farníky připravil
odbornou prezentaci. Takto se farníci dozvěděli jak o problematice městské policie, tak o školních
programech pro „rizikové“ studenty. Jednoznačně se pak na večerních setkáních shodli na nutnosti zlepšit
bezpečnost farního parkoviště.
Členové pastorační rady si dělali podrobné poznámky o všem, co na setkáních zaznělo. P. Bui pak
strávil dvě následující setkání rady tím, že s radními diskutoval o všem, co se takto dozvěděli. Společně
vypracovali plán pro zlepšení bezpečnosti farního parkoviště, včetně rozpočtu na nové oplocení a osvětlení.
Také se setkali s vedoucím farního centra mládeže, které pak zdvojnásobilo svoji snahu o prohloubení
vědomí problematiky gangů mezi mladými. Farní setkání tak uschopnila členy pastorační rady k tomu, že
mohli kompetentně a informovaně přispět k některým dobrým řešením v této oblasti.
Když P. Bui žádal pastorační radu o pomoc poprvé, její členové se zdráhali, protože nevěděli, jak na
to. Avšak i přes tento odpor se P. Bui nevzdal. Byl si vědom toho, že pan Lee a pan Tran jsou jeho
potenciálními spojenci a nakonec nalezl způsob, jak si získat podporu i ostatních členů rady. Požádal je o to,
v čem se vyznali a s čím si dovedli dobře poradit, totiž o organizaci farních setkání. Pozvaní hosté, jako
krizový supervizor a šéf místní policie, poskytli odborné informace, zatímco úkolem rady bylo pozvat
účastníky a poskytnout pohostinné prostředí. Farní radní pak také měli příležitost naslouchat reakcím
ostatních farníků a hlouběji o nich společně přemýšlet.
P. Bui se nepotřeboval pastorační rady ptát jenom na to, co si myslí o ganzích: to mu bylo jasné, že
radní jejich činnost odsoudí. P. Bui chtěl něco víc. Očekával praktickou radu, která by byla vyjádřením
citlivosti a vnímavosti jeho farníků. Proto radní přiměl, aby organizací farních setkání vzdělali sami sebe i
celé farní společenství, a tak jim umožnil najít způsob, jak porozumět tomuto problému hlouběji. Přivedl je
k tomu, aby rozvinuli své schopnosti naslouchat ostatním farníkům. A pomohl jim integrovat názory
odborníků a jejich vlastní znalost farního společenství.

ÚSPĚŠNÉ KONZULTACE
Někteří si myslí, že konzultace jsou jednoduchou záležitostí. Farář požádá o radu; pastorační rada mu ji
poskytne. Farář není touto radou však vázán a pastorační rada jej nemůže donutit, aby i akceptoval. Avšak
příběh otce Buiho ukazuje, že konzultační proces je vším jiným než něčím jednoduchým. Může nabýt
spousty různých podob. Ale především hledá moudrost, která sjednocuje farní společenství a uvádí je do
hlubší harmonie s evangeliem.
Moudrý farář vychází z momentální míry připravenosti a ze současných schopností členů pastorační
rady a na tom staví. Radní otce Buia z počátku o problematice gangů nevěděli téměř nic. Avšak věděli, jak
dát dohromady farní společenství. To jim nakonec pomohlo dospět k takovým konkrétním návrhům, které
byly kvalitně podložené a přesvědčivé.
Organizace oné série setkání ve farnosti Vietnamských mučedníků byla úspěchem, protože umožnila
pastorační radě realizovat svůj hlavní účel. Tímto účelem nebylo především organizovat nějakou farní
slavnost, ale pomoci otci Buiemu do hloubky studovat určitou pastorační záležitost, do hloubky jí promýšlet
a na základě toho vypracovat moudré závěry a doporučení. P. Bui žádal pastorační radu, aby mu pomohla
v plánování odpovídají pastorační reakce na problém násilí gangů a takto iniciovaný konzultační proces se
nakonec všem vyplatil.
Ne každému faráři je však jasné, tak jako P. Buiemu, co od pastorační rady právě teď očekává. Mnozí
faráři ustanoví pastorační radu pouze na základě určité vágní potřeby sdílet pastorační zodpovědnost a
posílit zapojení farníků. I když tyto cíle jsou teoreticky velmi důležité, spoléhání se jen na ně se může
v konkrétní praxi ukázat jako velmi frustrující. Pokud farář nemá před očima jasný cíl, se kterým vstupuje
do konzultací s pastorační radou, nikdy si nemůže být jistý, jestli nakonec doporučení, které obdržel, je
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dobré a odpovídající realitě. A není-li si jistý, že je dobré, může pak odmítnout jeho uskutečnění. A faráři
nejsou povinni akceptovat doporučení pastorační rady.
Je to spravedlivé? Já si myslím, že je. Za prvé, biskupové zodpovědností za farnosti pověřují faráře.
Jsou toho názoru, že faráři jsou schopni rozlišit mezi dobrou a špatnou radou a církev učí, že farář není
povinen se zařídit podle špatné rady. Většina z nás s tímto nejspíše bude souhlasit.
Z druhé, církev pastoračním radám svěřila zcela specifickou roli: zkoumat a zvažovat vše, co souvisí
s pastoračním působením, a na základě toho vyvozovat praktické závěry. Členové pastorační rady mají
právo na to, aby tento úkol mohli vykonávat. Jestliže farář od pastorační rady neočekává vykonávání této
její vlastní role, situace je dysfunkční a farníci by měli hledat cesty, jak ji napravit. Jestliže jsou všechny jejich
snahy neúspěšné, stále ještě mají k dispozici určité prostředky. P. Richard C. Cunningham je popisuje ve
sbírce článků různých autorů na téma role církevního práva v pastoraci nazvané Code, Community, Ministry. O
laicích tam píše: „Nakonec stále ještě mají prostředky založené na moci počtů účastníků, výše příspěvků,
ovlivnění veřejného mínění, rozvoje sensus fidelium (citu pro víru všech věřících; srov. Lumen gentium 12, pozn.
překl.), jednání podle vlastního svědomí, či, v nejzažším případě, oné moci vytřesení si prachu z opánků při
odchodu (srov. Mt 10,14 par.; pozn. překl.).“
Církev počítá s faráři, kteří milují své farníky a chtějí jim dobře sloužit. Dobří faráři se se svými farníky
radí, protože si jsou vědomi toho, že praktická moudrost je právě jejich doménou.

K reflexi
 Je vám vždy jasné, proč váš farář žádá vaši pastorační radu o konzultaci? Je ve vaší farnosti specifikován
nějaký dlouhodobý cíl, kterým je práce rady motivována? Jste si vědomi toho, že máte právo se vašeho
faráře ptát, co přesně od pastorační rady očekává?
 Máte vy a vaše farní rada dostatek sebedůvěry v tom, co od vás farář očekává a co od vás žádá? Jste si
jisti, že vaše pastorační rada je pro vašeho faráře skutečnou pomocí? Jakým způsobem by mu mohla být
víc nápomocná?
 Služba v pastorační radě by vás i ostatní farníky měla uschopňovat k tomu, abyste měli hlubší účast na
životě z Božího tajemství. Jak práce pastorační rady může přispět k prohloubení této účasti?

K modlitbě
„Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani
mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil
moudré“ (1 Kor 1,26-27a). Stojíme před Tebou, Bože, a prosíme Tě o moudrost, aniž bychom si dělali
jakékoli nároky na to, že pak naše doporučení budou dokonale moudrá. A přesto, nezávisle na tom, jak
nedokonalé jsou naše snahy, Ty jsi s námi a snažíš se z nás vydolovat něco dobrého, přínosného, cenného.
Žehnej nám, když budeme pokračovat ve své práci.
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REPREZENTATIVNOST
To, že mohu být členem pastorační rady, mě těší i proto, že pastorační rada je reprezentativní. Reprezentuje
zdravé obecné mínění farnosti a zpřítomňuje moudrost celého farního společenství. Takovéto pojetí
reprezentativnosti je pro pastorační radu důležitější než důraz na to, že by složení jejích členů mělo
odpovídat demografickému profilu farnosti či zastoupení jednotlivých skupin ve farnosti, což pak často
svádí k prosazování jedné skupiny či jednoho druhu pastorační služby na úkor jiných.
Já sám například v naší farnosti vykonávám službu středoškolského katechety a zpívám jako tenor ve
farním pěveckém sboru. Avšak v pastorační radě si nehraji na to, že bych reprezentoval ostatní katechety
nebo zpěváky. Je možné, že v oblasti středoškolské katecheze či zpěvu Händelova Mesiáše mám větší
zkušenosti než ostatní členové rady, avšak při jejích setkáních pro tyto dvě služby nijak zvlášť nelobuji.
Mým úkolem je spolu s ostatními radními studovat záležitosti, kterými se pastorační rada zabývá, a pomoci
dosáhnout společného hlubšího pochopení těchto problémů.
Různé vatikánské dokumenty mluví o pastoračních radách jako o „reprezentujících“ či
„zobrazujících“ Boží lid; avšak také říkají, že tyto rady nejsou reprezentativními v právním slova smyslu, a
že tedy nejsou klasickými rozhodovacími či legislativními orgány (viz např. Kodex kanonického práva v kán.
512 par. 2 a Jan Pavel II. v Novo millennio ineunte 45; pozn. překl.). Abychom hlouběji pochopili pojetí
reprezentace, které zde má církev na mysli, budeme teď chvilku společně uvažovat o záležitosti, kterou
musel řešit P. Arture Gomez. Jeho farnost sv. Alfréda se totiž málem rozpoltila na dvě části, když se tam
rozhodovalo o tom, zda-li dát přednost pastorační službě zaměřené na mládež nebo spíše rozvoji péče o
seniory.

ČEMU DÁT PŘEDNOST?
Ve farnosti sv. Alfréda neexistovala specializovaná pastorace mládeže. Aby bylo jasné, farnost měla dobře
rozvinutý katechetický program, díky kterému bylo mnoho mladých dobře připraveno ke svátosti
biřmování. Avšak ve farnosti nebyl zaměstnán žádný pastorační pracovník speciálně pro službu mládeži a P.
Gomez byl toho názoru, že by farnost nějakého potřebovala. On sám jako mladý kněz se pastoraci mládeže
intenzivně věnoval. Ve své minulé farnosti založil basketbalový klub, který se stal obávanou konkurencí pro
všechny ostatní týmy ve městě. V pastoraci mládeže spatřoval velmi důležitou součást působení církve.
A tak tedy nyní, ve farnosti sv. Alfréda, požádal pastorační radu, aby mu pomohla hlouběji reflektovat
potřeby farnosti v této oblasti. Po jejích členech žádal, aby studovali potřeby farní mládeže a aby pak zvážili,
jak by farnost mohla mládež podpořit a co by to stálo. Pastorační rada souhlasila, že se touto žádostí bude
zabývat.
Když pak ale otce Artura o týden později navštívila Helena Whelanová, postarší dlouholetá členka
farnosti, bylo mu jasné, že se věci začínají komplikovat. Paní Helena byla šéfkou pracovní skupiny
zodpovědné za sociální služby ve farnosti a její dcera Elena byla členkou pastorační rady. Helenin mladistvý
vnuk (Elenin syn) si po večerech brigádně přivydělával v obchodech s potravinami, aby mohl splatit půjčku
na svého miláčka, starobylý Chevrolet ’57. Paní Helena byla vážená farnice, jednou byla dokonce zvolena
„dobrovolnicí roku“. Se svou encyklopedickou znalostí historie farnosti a se svými kontakty na každou
skupinu byla člověkem, se kterým je třeba vážně počítat.
Paní Helenu znepokojilo, když se s ní dcera podělila o to, že pastorační rada plánuje zřízení
specializované pastorační služby pro mládež a zvažuje zaměstnání zvláštního pracovníka pro tuto službu.
Přišla tedy za otcem Arturem a upřímně mu řekla, že si myslí, že tento návrh přehlíží nejdůležitější
pastorační potřebu farnosti, totiž péči o staré lidi. Aby svůj názor podpořila, citovala výsledky sčítání lidu
z roku 2000, podle kterých 16,5 % lidí na území farnosti je ve věku přes pětašedesát. Podle Helenina názoru
by tedy farnost měla koordinovat služby zaměřené na tuto věkovou skupinu, jak sociální a náboženské
aktivity pro ty, kdo jsou ještě mobilní, tak rozvinout dovážku teplého jídla a návštěvní službu u těch, kteří
jsou upoutáni na lůžko nebo nemohou vycházet.
Ve dnech bezprostředně následujících po návštěvě paní Heleny jako by se s telefony a s poštou ve
farní kanceláři roztrhl pytel. Lidé z jejího okruhu začali po otci Arturovi soustředěně žádat, aby zřídil
specializovanou službu starým lidem. P. Gomez se tak najednou ocitnul mezi dvěma ohni. Původně si
myslel, že požádat pastorační radu o pomoc při zkoumání možnosti zřídit ve farnosti specializovanou
službu pro mládež byla docela rozumná věc, která by mu mohla pomoci v jeho úvahách na toto téma.
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Avšak místo toho tato žádost zažehla oheň mezi staršími členy farnosti. Začal teď tedy vážně přemýšlet,
jestli jeho přesvědčení o důležitosti pastorace mládeže není přeci jen příliš jednostranné a jestli ve svých
úvahách skutečně nepomíjí seniory.
P. Gomez věděl, že farnost sv. Alfréda má omezené finanční zdroje. Bylo jasné, že si může dovolit
zaměstnat buď pastoračního pracovníka pro mládež nebo pro seniory, ale v žádném případě si nyní nemůže
dovolit oba dva. Nikdo nepochyboval o tom, že obě tyto služby by byly pro farnost velmi důležité a
potřebné. Ale které z nich dát přednost? Různí farníci navrhovali různá řešení. Kdosi navrhoval, že
nejjednodušší by bylo zorganizovat farní referendum a demokraticky nechat rozhodnout většinu. Další zas
požadoval po otci Arturovi, aby rozhodnutí bylo učiněno na základě demografických analýz tak, že by se
porovnaly počty lidí přes pětašedesát s počty teenagerů a pak by se dala přednost službě těm, kterých je ve
farnosti víc.
P. Gomezovi se nelíbil ani jeden z těchto návrhů. Nechtěl nechat hlasovat, protože se obával, že by to
rozdělilo farnost. Ani se nechtěl spolehnout jen na demografické statistiky, protože ty je možné
zmanipulovat. Nechtěl ani jednoduše stavět na nějakých obecných pastoračních principech, ale chtěl najít
způsob, jak tyto principy aplikovat na konkrétní situaci. Otci Arturovi bylo jasné, že moudré rozhodnutí o
investici omezených farních prostředků musí být založeno na více faktorech: v tomto případě na počtech
mladých a seniorů ve farnosti, na druhu pastorační péče, kterou tyto skupiny skutečně nejvíce potřebují a na
schopnostech farnosti tuto péči poskytnout.
Kampaň, kterou paní Helena rozpoutala, zpochybnila jednoznačné přesvědčení, které P. Gomez
v této oblasti původně zastával. Vůbec nepředpokládal, že by jeho návrh na zřízení služby pro mládež
vyvolal tak silnou reakci u starších farníků. Nakonec musel uznat, že, aby mohl dobře rozhodnout, musí o
celé situaci získat podrobnější a hlubší přehled.

PRACOVNÍ SKUPINA
P. Gomez se tedy znovu obrátil na svoji pastorační radu a vysvětlil, v jakých je úzkých. Přiznal, že ve svých
úvahách podcenil potřeby starších lidí ve farnosti, jejichž potřeby jsou stejně tak důležité jako potřeby
mladých, a požádal radu, aby mu pomohla rozhodnout, co v této situaci dělat. Radní navrhovali, aby celou
otázku konzultoval šířeji ve farnosti, aby do rozhovorů na toto téma zapojil i další farníky, aby o situaci
informoval zvlášť ty, kteří jsou v obou oblastech nějak více angažováni a aby pak zvážil všechny reakce.
S pomocí pastorační rady P. Gomez tedy uspořádal shromáždění farnosti, jehož účelem bylo pomoci
farníkům hlouběji pochopit potřeby jejich farnosti. Při tomto shromáždění se ukázalo, že většina farníků
není příliš dobře informována ani o službě mládeži, ani o péči o seniory. Proto se nakonec toto farní
shromáždění stalo zčásti příležitostí k doplnění těchto informací a zčásti možností k prodiskutování názorů
farníků. Shromáždění farníkům pomohlo porozumět hlouběji problematice obou typů pastorační služby,
přemýšlet a vyjadřovat své názory na to, jak by tyto služby mohly být ve farnosti zabezpečeny a také
přesněji odhadnout náklady na ně.
Během shromáždění se objevilo několik farníků, kteří se k záležitosti vyjadřovali velmi angažovaně a
kompetentně a zároveň byli ochotni a schopni také naslouchat druhým. Byli to lidé objektivní a poctivě
nasazení pro farnost a P. Gomez jim naslouchal s velkým zájmem. Hledal totiž lidi se očividným darem
rozvážnosti a moudrosti. Měl v úmyslu na shromáždění objevit farníky, kteří by byli schopni zdravě
uvažovat, naslouchat druhým, zkoumat reálnou situaci a bystře posuzovat problematické otázky.
Po farním shromáždění P. Gomez pozval některé z těchto lidí, aby vytvořili pracovní skupinu, jejíž
účelem by bylo pokračovat v započaté diskusi a pokusit se dosáhnout konsensu. Začal se s touto skupinou
pravidelně scházet a společně uvažovat o možnostech uskutečnění poznatků získaných při farním
shromáždění. Jedním ze členů této skupiny byla i Helena Whelanová. Zpočátku byla paní Helena
jednoznačnou zastánkyní péče o staré. Jedné noci však byl Chevrolet jejího vnuka vandalsky poškozen na
parkovišti před obchodním domem. Kdosi na něj nasprejoval název jednoho z mládežnických gangů a
propíchl pneumatiku. Tato událost, která zaskočila jak její dceru Elenu, tak samozřejmě i vnuka, zasáhla i
samotnou paní Helenu.
Pracovní skupina se setkávala po několik měsíců a nakonec předložila závěry své práce pastorační
radě. Skupina dospěla k názoru, že zřízení specializované pastorační služby pro mládež je za současných
okolností pro farnost důležitější než zaměstnání nového pastoračního pracovníka pro koordinaci služeb
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starým lidem. Díky své nové perspektivě s tímto závěrem souhlasila dokonce i Helena Whelanová, která se
nyní začala orientovat na rozvoj skupiny, která by podporovala péči o seniory na dobrovolnické bázi.
P. Gomez zveřejnil závěry, ke kterým pracovní skupina dospěla, a při všech nedělních mších ohlásil,
že je přijímá za své. Farníci byli podrobně seznámeni s důvody, které pracovní skupinu nakonec vedly
k tomuto doporučení a byly požádáni o to, aby finančně podpořili založení nového programu pastorační
služby mládeži. Díky tomu byla nakonec shromážděna dostatečná částka na to, aby se mohl zaměstnat nový
pracovník s mládeží, a farnost nyní postupně shromažďuje další peníze pro podporu služby starým lidem.

REPREZENTACE MOUDROSTI
Otec Alfréd věděl, že jeho cílem je účinná pastorační služba všem členům farnosti. Jeho problém však
spočíval ve volbě prostředků. Jakým nejlepším způsobem by mohla farnost se svými omezenými finančními
zdroji zabezpečit pokrytí potřeb jak mladých, tak seniorů? P. Gomez chtěl vědět, jakou nevyšší laťku si
farnost může nyní dovolit přeskočit. Tato otázka posunula diskuse z abstraktního uvažování o větší
důležitosti toho či onoho k praktickým úvahám o možném. P. Gomez se snažil záležitost projasnit pomocí
poctivého konzultačního procesu. Vyhledával radu především moudrých lidí, kteří byli schopni zdravé
rozvahy a měli do věci dobrý vhled, čímž ve všech těchto rozhodnutích prokázal citlivost pro skutečný
smysl reprezentativnosti.
Církev nechápe reprezentativnost jakožto vládu většiny, ani jakožto požadavek na takové složení
pastorační rady, která by přesně odráželo demografickou skladbu farnosti. Správně pojatá reprezentativnost
nenutí farní radní prosazovat zájmy té či oné služby či skupiny v horečné snaze urvat pro ni největší část
z farního rozpočtu. Místo toho, správně pojatá reprezentativnost má zpřítomňovat („re-prezentovat“)
praktickou moudrost spočívající v Božím lidu žijícím ve farnosti.
Tato moudrost se postupně objevuje a stává srozumitelnou v dialogu a ve znalostech a obecném
mínění upřímně a poctivě uvažujících lidí. Když paní Helena zahájila své snahy ve prospěch služby
seniorům, připadala si jako nějaký izolovaný odbojný partyzán. V té chvíli „reprezentovala“ ty, kdo zastávali
prosazení rozvoje pastorační služby starým lidem. Avšak potom, co nějakou dobu měla možnost účastnit se
práce zmíněné pracovní skupiny, změnila svůj přístup. Už se nechápala jako pouhá zástupkyně svých
„voličů“. Místo toho se snažila spolu s ostatními hledat a zpřítomňovat společnou moudrost celého farního
společenství. Takto se stala skutečně „reprezentující“ farnicí. Nebyla už fixována jen na jeden druh názorů,
ale byla schopná vstoupit do hlubšího dialogu s ostatními.

K reflexi
 Až budete v neděli v kostele, rozhlédněte se kolem sebe. Jaké jsou nejhlubší potřeby vaší farní rodiny?
Uschopňuje vás vaše pastorační rada k tomu, abyste na tyto potřeby reagovali?
 Podle Dekretu o apoštolátu laiků by si laici „po společném uvážení měli zvykat přinášet do církevní obce
k prozkoumání a řešení problémy vlastní i problémy světa a otázky související se spásou lidí“ (AA 10).
Odpovídají tato slova způsobu, s jakým lidé ve vaší farnosti přistupují k pastorační radě?
 Někteří lidé mají pocit, že mají reprezentovat určitou speciální skupinu či typ služby a být advokáty
názorů této skupiny. Avšak úkolem pastorační rady je „reprezentovat“ tím, že „činí přítomnou“
moudrost celé farnosti. Bylo by třeba ve světle těchto slov ve vaší farní radě něco změnit nebo dělat
jinak?

K modlitbě
„Poslyš přikázání života, Izraeli; otevři svůj sluch a uč se moudrosti!“ (Bar 3,9). Bože moudrosti a života,
byli jsme pokřtěni do života Ježíše Krista. Kéž skrze práci naší pastorační rady v našem farním společenství
zpřítomňujeme Kristovu moudrost.
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VÝBĚR ČLENŮ
Být členem pastorační rady mi dělá radost kromě jiného i proto, že mi to umožňuje sdílet
zodpovědnost s ostatními farníky, kteří dali členům rady svoji důvěru. Že tuto důvěru je třeba akceptovat a
snažit se ji nezklamat mi poprvé jasně došlo před lety, když farníci ve farnosti sv. Josefa v Berkeley
v Kalifornii zvolili tři nové členy farní rady. Já jsem byl tehdy jedním z nich.
Jeden z přátel mě navrhl jako kandidáta na místo ve farní radě. Potom, co jsem kandidaturu přijal, mě
požádal, abych sepsal krátkou vlastní charakteristiku, která pak byla zveřejněna ve farním věstníku. O
jednom víkendu pak byli farníci při každé mši svaté vyzváni, aby hlasovali pro ty kandidáty, které osobně
preferují, a tak aby si zvolili nové členy své farní rady. (Já osobně se honosím tím, že mě tehdy farníci
zvolili, protože mě považovali za schopného reprezentanta farnosti. Avšak moje žena prohlašuje, že za
mým zvolením stál spíše osobní vliv jedné z dlouholetých a vlivných členek farnosti – její vlastní matky.)

DEMOKRATICKÉ VOLBY?
Způsob, jakým jsem tehdy byl do farní rady zvolen, lze v USA považovat za typický. Většinou volíme členy
pastorační rady stejným způsobem, jakým volíme své zástupce v politice či obecní správě. Někdo je
nominuje a oni nominaci akceptují. Pak zveřejní popis svých schopností a úmyslů. My si o nich něco
přečteme a vybereme ty, jejichž kvalifikace nám připadá nejvhodnější (nebo ty, kteří mají vlivné členy
rodiny!). Skutečnost, že většina farností členy svých pastoračních rad volí, svým způsobem svědčí o
hodnotě, jaká je ve volbách běžně spatřována. Farníci nějakým způsobem chtějí mluvit do toho, kdo je
bude reprezentovat v pastorační radě, a volby jim to umožňují.
Avšak volby do pastorační rady neposlouží farníkům a farářům vždycky nejlépe. Jednou jsem byl
členem jedné pastorační rady společně s jistou volenou členkou, která byla tak zahleděná do sebe a tak
nedůtklivá a lehce podrážditelná, že si ji všichni ostatní radní kompletně zprotivili. Nakonec dosáhla toho,
že si ji zprotivil i farář, čehož si ona velmi rychle všimla. Při jednom obzvlášť vypjatém jednání rady se jej
podrážděně zeptala: „Co se vám vlastně na mně nelíbí?“ Farář si ji přeměřil skelným pohledem: „Já vám
řeknu, co se mi na vás nelíbí,“ řekl. „To, že jste upovídaná, nudná a ufňukaná – prostě že jste úplně mimo!“
Nastalo hrobové ticho. Pak se zvedla, vypadla z místnosti jako blesk a třískla za sebou dveřmi. Ostatní radní
jsme faráři zatleskali. Naše bývalá kolegyně se již na setkání rady nikdy neobjevila.
Volby by teoreticky měli farníkům umožnit vybrat ty nejlepší radní. Avšak ve skutečnosti se to tímto
způsobem někdy příliš nezdaří. Je to způsobeno tím, že toho o vlastní službě a základním poslání pastorační
rady nevíme příliš a ještě méně toho víme o lidech, kteří do rady kandidují. Pokud se například mylně
domníváme, že pastorační rada je výkonný řídící orgán farnosti, můžeme být nakloněni tomu zvolit lidi,
kteří se dovedou rychle rozhodovat. Avšak ti se pak vůbec pro práci v pastorační radě nemusí hodit. Pokud
má být pastorační rada skupinou lidí schopných trpělivého průzkumu situace, důkladné reflexe a hledání
praktické moudrosti, bude pro ni vhodnější úplně jiný typ lidí. Nalezení takovýchto radních však vyžaduje
dobré rozlišování.
Přesto, že volby jsou v USA nejběžnějším způsobem výběru členů pastoračních rad, většina
diecézních směrnic pro farní pastorační rady také zařazuje možnost, aby farář některé členy rady sám
jmenoval. Toto opatření se většinou považuje za jakýsi doplněk k volbám a podtrhuje katolické přesvědčení,
že pastorační rady nejsou výrazem suverénní vlády lidu. Jinými slovy, pastorační rada není legislativním
orgánem, který by měl vyvažovat moc nějakého výkonného předsedy, ale že je to skupina lidí, kteří se spolu
s farářem snaží o společné hledání moudrosti. Většina diecézních směrnic umožňuje faráři, aby přímo
jmenoval nějaký malý počet radních, a to za tím účelem, aby rada přesněji odpovídala různorodosti situace
ve farnosti. Výsledkem by mělo být, že rada je pak schopnější ve svém úkolu zpřítomňovat moudrost
Božího lidu.

POSLÁNÍ RADY A DARY JEDNOTLIVCŮ
Jak tedy může dnešní farnost nalézt dobré kandidáty pro službu v pastorační radě? Na základě své
zkušenosti mohu konstatovat, že jsou zde nutné dvě věci. Za prvé, farníci musí být dobře obeznámeni
s posláním a s prací pastorační rady a musí dobře znát dary, které dobrý radní pro tuto práci bude
potřebovat. A za druhé, farníci musí mít nějakou příležitost, která jim umožní vidět, jak druzí své vlastní
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dary uplatňují v akci. A takovouto příležitostí se často může stát nějaké setkání, které předpokládá a
umožňuje široké aktivní zapojení všech zúčastněných.
Podobného setkání jsem se poprvé zúčastnil před lety, když jsem byl zaměstnán diecézí Oakland. V té
době místní biskup John Cummins zakládal diecézní pastorační radu. Potřeboval mít nějakou možnost
konzultovat s ostatními formulaci pastoračních cílů diecéze a rozhodl se, že do těchto konzultací zapojí i
farníky. Zároveň chtěl určitý širší okruh lidí z diecéze blíže seznámit s posláním a službou diecézní
pastorační rady. Aby mohl tyto své úmysly realizovat, uspořádal diecézní pastorační kongres. Delegáti ze
všech farností diecéze se tak shromáždili ke dvěma víkendovým setkáním, mezi kterými byla měsíční pauza.
Biskup Cummins velmi jasně zveřejnil účel kongresu. Požádal oněch 350 delegátů, aby mu pomohli
určit pastorační cíle pro diecézi a identifikovat oblasti, ve kterých by diecézní kurie měla podpořit službu
farářů a farníků. Biskup si byl vědom toho, že delegáti při časové omezenosti kongresu nebudou moci
zvládnout o nic moc víc než načrtnutí obecných linií. Proto druhým účelem kongresu bylo z delegátů zvolit
dvacetičlennou diecézní pastorační radu, která by pak během svého tříletého funkčního období měla za
úkol pracovat na upřesnění kongresem načrtnutých pastoračních cílů a vypracovat konkrétní postupy, jak
k nim směřovat.
Tím, že biskup Cummins svolal diecézní kongres, dal všem jeho účastníkům příležitost vidět dary
druhých v akci. Tím také následnou volbu členů pastorační rady postavil na solidní základ. Biskup Cummins
zde udělal to, o čem jsem já přesvědčen, že by měl v malém udělat každý farář: sezvat dohromady lidi, kteří
se o práci pastorační rady zajímají, nechat je diskutovat důležitá témata farní pastorace a nechat je pak mezi
sebou zvolit členy farní rady na základě znalosti způsobu zapojení se a uplatňování osobních darů a
schopností všech přítomných.
Jestliže tedy jsou informovanost a možnost aktivního zapojení hlavními předpoklady moudrého
výběru členů pastorační rady, jak bude vypadat konkrétní proces takovéhoto výběru? Moje zkušenost
z Oaklandu nám zas může poskytnout dobrý příklad. Jedním z delegátů onoho diecézního kongresu byla
Gesina Laufenbergová z předměstské farnosti sv. Moniky. Gesina byla vdaná a měla dvě téměř dospělé děti.
V posledních letech byla výkonnou předsedkyní pastorační rady ve své farnosti („chairperson“). Byla dobře
seznámena s problematikou farního života, žila zdravě zapojená do církve a měla velmi dobrý smysl pro
humor.
Pozn. překl.: Většina diecézních směrnic pro farní pastoračních rady v USA počítá s tím, že každá pastorační rada má svého
„prezidenta“ („president“ či „presider“), jímž je nutně farář (viz kán. 536 CIC; „parochus praeest“), a z ostatních členů si volí
svého „výkonného předsedu“ („chairperson“), který plní roli jakéhosi facilitátora vlastní práce rady. Ve směrnicích našich diecézí
těmto dvěma rolím odpovídají termíny „předseda“ (nutně farář) a „místopředseda“ (volený z ostatních členů).

Poprvé jsem s s Gesinou seznámil na setkání delegátů z jejího regionu při zahajovacím kongresovém
víkendu. Velmi přívětivým a nenápadným způsobem zde pomohla skupině, ve které byla, zaměřit se na
předložené záležitosti, čímž se projevila její přirozená vůdčí autorita. Na závěr našeho setkání mě požádala o
seznam regionálních delegátů s jejich telefonními čísly, protože se s nimi chtěla zkontaktovat a zjistit od
nich, jakými způsoby jejich pastorační rady zjišťují potřeby svých farností. Během druhého kongresového
víkendu jsem se s Gesinou potkal znovu. V její skupině se diskutovalo o tom, jestli má diecéze přesunout
některé ze svých zdrojů z vnitřního města do předměstského regionu. Gesina pro tento návrh našla
spojence v Tomovi O’Connorovi pocházejícímu ze sousední farnosti. Tom byl právě jmenován zástupcem
ředitele jedné z firem věnujícím se veřejným službám. Podobně jako Gesina byl také výkonným předsedou
pastorační rady ve své farnosti. Tom při rozhovoru ve skupině citoval statistiky, které ukazovaly, že
v předměstském regionu je více katolíků na jednoho kněze, než ve vlastním Oaklandu.
Když nastal čas, aby kongresoví delegáti z jednotlivých regionů zvolili ze svého středu jednoho
zástupce do diecézní pastorační rady, jak Gesina, tak Tom byli nominováni. Oba nominaci přijali. Pak měli
regionální delegáti možnost osobně s Gesinou a Tomem mluvit a diskutovat s nimi jejich nominaci.
„Mně se líbil způsob, jakým nám Gesina při našich diskusích pomáhala držet se tématu,“ řekl jeden
z delegátů. „Ano, je velmi dobrou organizátorkou,“ řekl kdosi další, „a já musím velmi ocenit její zájem,
který prokázala tím, že mi minulý měsíc sama zavolala, aby se mnou mohla prodiskutovat potřeby farnosti.“
Jiní delegáti zas podporovali Tomovu kandidaturu. „Tom nám pomohl uvědomit si nerovné rozložení kněží
v diecézi,“ řekl jeden muž, „a velmi dobře zvládá, jak vést setkávání.“ Avšak kýmsi zde také byly vyjádřeny
určité obavy, že Tomova nové pozice v jeho firmě by mu mohla bránit v dostatečném nasazení se pro
diecézní radu. Tom reagoval tím, že si myslí, že by to mohl zvládat. Také však přiznal určité své vlastní
obavy z toho, že by mu tato služba mohla bránit věnovat dostatečný čas rodině.
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Potom, co delegáti měli takto možnost mluvit s Tomem a Gesinou a diskutovat jejich kandidaturu
ještě i mezi sebou, byla zorganizována vlastní volba. Zvolena byla Gesina. Později si ji diecézní pastorační
rada zvolila za svou vlastní výkonnou předsedkyni a ona tuto pozici zastávala po celé funkční období rady.
Na příštím diecézním kongresu, který byl organizován za tři roky po tomto prvním, byl do diecézní rady
pro změny zvolen Tom, který během Mesinina období v diecézní radě jí s její službou pomáhal.

VÝBĚR ČLENŮ FARNÍ RADY
Tyto mé zkušenosti s diecézními kongresy v Oaklandu mě přesvědčily o velkém významu farních setkání
pro výběr členů farní pastorační rady. Od té doby jsem měl možnost se zúčastnit mnohých podobných
„valných hromad“ na farní rovině. Otevřené farní setkání není bezpochyby tak selektivní, jako diecézní
kongres, pro který jsou delegáti předem pečlivě vybíráni. Avšak takováto setkání celé farnosti jsou výbornou
příležitostí, jak lidi informovat o práci pastorační rady a o jejím poslání. Umožňují farníkům aktivně se
zapojit do diskuse o důležitých pastoračních otázkách a pak mezi sebou zvolit moudré radní.
Velmi vám doporučuji, aby i vaše farnost zvážila možnost volby členů pastorační rady v průběhu
takového otevřeného setkání farnosti. Při něm by měl farář informovat farníky, z proč očekává jejich
moudré rady. Může je zde také nasměrovat k nějakým specifickým záležitostem, které se budou muset
v rámci farní pastorace v nejbližší době řešit, a vybídnout je k diskusi o těchto problémech. Takovýto
přístup ukáže farníkům, čím se pastorační rada bude zabývat, a prakticky je uvede do způsobu, jakým rada
hledá praktickou moudrost. Volby, které následují, mohou pak obnovit členstvo ve vaší pastorační radě.

K reflexi
 Má váš farář pro vaši pastorační radu jasnou vizi, která působí, že služba v pastorační radě je atraktivní a
přitažlivá? Jak může vaše rada tuto vizi zprostředkovat ostatním farníkům v době, když přišel čas pro
výběr nových členů?
 Máte někdy dojem, že členové vaší pastorační rady tam jsou jako advokáti určitých specifických skupin
a typů služeb, spíše než že by se tam snažili reprezentovat obecné mínění farnosti?
 Jak může vaše pastorační rada přiblížit ostatním farníkům hlavní účel své služby při otevřeném setkání
farnosti tak, aby přilákala nové nadšené kandidáty pro službu tomuto účelu?

K modlitbě
„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho
svého ducha, aby vyhlásil spravedlnost pronárodům“ (Iz 42,1). Bože všech, my všichni jsme tvými
vyvolenými, ve kterých máš zalíbení. Všichni hledáme spravedlnost, s důvěrou, že na nás spočívá Tvůj
Duch. Děkujeme ti za to, že s námi sdílíš nejvnitřnější zdroj svého života.
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DOBŘE VEDENÉ SETKÁNÍ
Být členem pastorační rady mě těší obzvlášť tehdy, když jsou její setkání dobře vedená. Cynikové mohou
protestovat, ale dobře vedená setkání pastoračních rad přesto existují. Nedávno jsem se jednoho z takových
zúčastnil, když jsem byl navštívit farnost sv. Ludvíka. Tamější farář, P. Tom McCarthy, se s pastorační
radou domluvil, že se následující rok nechá při své práci inspirovat a vést jedním konkrétním tématem, které
bylo vyjádřeno dvojjazyčným sloganem „The Parish Family – La Familia Parroquial“ (farní rodina).
Členy farnosti sv. Ludvíka jsou převážně anglicky mluvící farníci, avšak spolu s nimi farnost tvoří i
stále rostoucí počet španělsky mluvících, většinou imigrantů z Mexika. Otci Tomovi ležela na srdci lepší
integrace obou skupin a tento rok požádal pastorační radu o pomoc. Výsledkem nakonec bylo, že farní
setkání a atmosféra ve farnosti se skutečně o mnoho zlepšily.

KVALITNÍ ZPRÁVA A REFLEXE
Ačkoli polovina členů pastorační rady trochu španělsky umí, setkání, na kterém jsem byl přítomen, bylo
vedeno v angličtině. Maria Elen Ugalde, výkonná předsedkyně pastorační rady, se přesně držela předem
vypracovaného programu. Jeho hlavním bodem byla zpráva pracovní skupiny zodpovědné za katechezi. P.
Tom tuto skupinu zřídil před časem za tím účelem, aby vypracovala návrh na rozvinutí katecheze pro
španělsky mluvící děti, a vedoucí skupiny jmenoval sestru Maripaz, jež mluvila plynně španělsky a byla
zkušenou katechetkou.
Zpráva její pracovní skupiny by mohla být příkladem pro všechny zprávy s podobným účelem.
Rozlišovala mezi spíše povrchovými či zdánlivými problémy (nedostatek dobrovolníků pro provádění
katecheze ve španělštině) a jejich hlubšími příčinami (skutečnost, že španělsky mluvící farníci toho moc
nevěděli o katechetických potřebách farnosti). Zpráva byla zakončena řadou konkrétních doporučení.
Jedním z nich byl návrh, aby se španělsky mluvícím farníkům poskytla nějaká hlubší a solidnější informace o
potřebách katecheze pro jejich děti. Jiný návrh mluvil o iniciování většího zájmu o náboženské vzdělání a o
způsobech, jak se pokusit získat nové katechety. Třetí návrh pak poukazoval na různé cesty, jak získat
zdroje pro formaci nových katechetů.
Když se Maria Elen spolu se členy výkonného výboru před tímto setkáním rady setkala s otcem
Tomem, aby naplánovali jeho program, měli již zprávu sestry Maripaz v ruce. Bylo jim rychle jasné, že by
od rady měli očekávat něco víc než jen odsouhlasení zprávy. „Pastorační rada tady není od toho, aby jenom
razítkovala dobré zprávy,“ říkal otec Tom. „Myslím, že by nám měla pomoci přemýšlet o důsledcích, které
by změny navržené v této zprávě měly pro život farnosti.“ Navíc k uvažování o problémech týkajících se
přímo katecheze, na které se zpráva soustřeďovala, výkonný výbor rady viděl v prezentaci této zprávy také
příležitost k hlubší reflexi nad klíčovým problémem pastorační spolupráce dobrovolníků, který se týkal
v podstatě všech oblastí farní pastorace.
Maria Elen pak tedy zahájila setkání pastorační rady tím, že požádala sestru Maripaz, aby krátce
shrnula zprávu své skupiny, kterou všichni členové rady obdrželi poštou již týden předem. Ačkoli sestra
Maripaz zprávu vypracovala v angličtině, zpráva také zahrnovala písemné komentáře některých španělsky
mluvících farníků. Maria Elen pak vyzvala členy pastorační rady, aby se zamysleli nad těmi oblastmi života
farnosti, kde, podobně jako v oblasti katecheze, malá informovanost a malé vědomí potřeb farnosti brání
většímu rozvoji efektivnější služby. Také je požádala zkusit navrhnout různé způsoby, jakými by se farnost
mohla snažit přilákat další dobrovolníky a jak by tyto dobrovolníky také mohla podporovat. Povzbudila je,
aby při tomto rozvažování také vycházeli ze svých vlastních zkušeností.
Při následné diskusi se ukázalo, že dobrovolnická služba pro většinu dobře zajištěných farníků
znamená něco jiného, než pro imigrantskou menšinu. Ti první v dobrovolnické službě většinou spatřovali
vítanou příležitost, jak využít svůj volný čas. Avšak většina z imigrantů toho volného času zas tolik neměla a
dobrovolnická služba pro ně proto často znamenala spíše oběť.
Po vstupním shrnutí zprávy sestrou Maripaz měla pastorační rada na tuto diskusi přibližně čtyřicet
minut. Jeden ze členů rady, Jim Edwards, člen pracovní skupiny zodpovědné za liturgii, mluvil o snaze této
skupiny integrovat španělské přímluvy a aklamace do různých liturgických slavení ve farnosti. Také popsal
způsob, jak se jeho skupině podařilo přilákat španělsky mluvící lektory tím, že členové skupiny napřed sami
zjistili, kdo je schopný dobře číst v obou jazycích, a pak tyto lidi přímo a osobně pozvali stát se lektory.
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Betty Scatena, členka pracovní skupiny zodpovědné ve farnosti za služby v oblasti sociální
spravedlnosti, také vylíčila, jak se něco podobného podařilo zase jim. V minulosti prý jejich skupina spíše
připomínala jakoukoli občanskou agenturu sociálních služeb, jen s tím rozdílem, že svou činnost konala pod
hlavičkou farnosti, aniž by ale jejich setkávání měla nějaký hlubší duchovní rozměr. Samozřejmě, že při
setkáních se někdy podávalo malé pohoštění, ale členové skupiny se nikdy zvlášť nesetkali k tomu, aby
spolu něco víc osobně prožili nebo aby se společně modlili. Když pak skupina přeci jen začala také víc času
věnovat tomu, aby se její členové mezi sebou mohl víc osobně poznat, společně relaxovat, účastnit se občas
nějaké společné hostiny a společně se modlit, od té chvíle také začala přitahovat víc a víc lidí, včetně
španělsky mluvících.
Toto setkání pastorační rady ve farnosti sv. Ludvíka na mě skutečně zanechalo velmi dobrý dojem.
Vytvářelo prostor jak pro hlubší zamyšlení, tak pro prakticky orientovanou reflexi, a všechny ty komentáře
o dobrovolnické službě byly i pro členy ostatních pracovních skupin z jiných oblastí velmi inspirativní. Styl
tohoto setkání byl přesným opakem toho, co jsem ve stejné farnosti zažil o rok dříve. Tehdy to bylo zcela
zmatené setkání, odehrávající se v napjaté atmosféře, prostě typické podhoubí pro vznik toho, čemu já od té
doby říkám „prvokomunikantská aféra“. I tento další příběh, myslím, stojí za zmínku, protože nám může
pomoci ukázat, jak lze setkání pastorační rady vylepšit.

PRVOKOMUNIKANTSKÁ AFÉRA
Otázka toho, jestli mají být sedmileté děti při svém prvním svatém přijímání oblečeni do bílého či ne,
nezaujímá příliš prioritní pozici na mém seznamu pastoračních problémů, které by se měly projednávat na
farní radě. Avšak právě tento problém zcela zahltil setkání rady, kterého jsem se ve farnosti sv. Ludvíka
účastnil o rok dříve.
Tato otázka ve farnosti vyvstala poté, co se rodiče prvokomunikantů nemohli shodnout na tom, co si
mají jejich děti k prvnímu přijímání vzít na sebe. Jedna skupina rodičů, ve jménu tradice a kvalitní liturgie,
propagovala kompletně bílé oblečení: bílé obleky, košile i kravaty pro kluky; bílé šaty, boty a punčochy pro
děvčata. „Bílá připomíná křesťanům jejich křest!“ bylo hlavním argumentem této skupiny.
Jiná skupina rodičů, ve jménu jednoduchosti a úspornosti, byla přesvědčena o tom, že bílé blůzy a
košile musí stačit, zatímco kalhoty a sukně by mohly být jiné barvy. Tito rodiče byli přesvědčeni, že rodiny
by neměly být tlačené k tomu, aby museli pro své děti kvůli prvnímu přijímání pořizovat nové obleky. Tyto
dvě skupiny rodičů se tedy nebyly schopné dohodnout, a tak požádaly pastorační radu, aby jejich spor
vyřešila.
V celé otázce hrála další komplikující roli samozřejmě i různost kultur. Marisa Rodríguez, jejíž dcera
Laura byla ve skupině připravující se k prvnímu přijímání, chtěla, aby její dítě bylo celé v bílém, protože
právě to si Marisa pamatovala, že bylo zvykem, když ona sama navštěvovala dívčí školu v Guadalajara. Jim
Edwards, jeden z členů pastorační rady a zároveň člen liturgické skupiny, preferoval pro všechny děti bílé
alby, které by byly nejlepším liturgickým symbolem jejich křtu. Byl ovšem ochoten snížit se i ke
kompromisu a dohodnout se na jakémkoli kompletně bílém oblečení, a tak tedy začal podporovat Marisu.
Zcela na opačném pólu sporu byl sešikován rodičovský tým pod vedením Mariána a Betty
Scatenových. Ačkoli jejich děti už byly velké, Scatenovým se nelíbilo, že by rodiče měli svým dětem
pořizovat kvůli prvnímu přijímání nové drahé obleky. Marián dokonce udělal nešťastné srovnání mezi
vysokými náklady na prvokomunikantské obleky a náklady na Quinceaneras, ve farnosti sv. Ludvíka stále
ještě běžně slavenou tradiční slavnost pro mexicko-americké dívky. Podle Mariána je prý obojí jen starým
extravagantním zvykem. Touto poznámkou si ovšem nezískal přízeň u Marisy. Zároveň z toho také bylo
jasné, že se v tomto sporu navíc projevuje i hlubší problém napětí mezi farníky přišlými z Mexika a rodilými
Američany.
Tyto hádky se otci Tomovi vůbec nelíbily. Když se vypravoval na setkání pastorační rady, neočekával
nic víc než vyslechnutí zprávy liturgické skupiny o plánech na organizaci slavnosti prvního přijímání. Nějaké
problémy vůbec nepředpokládal. Avšak když napětí stoupalo, on a Maria Elen, výkonná předsedkyně rady,
začali být dosti nervózní. Nakonec P. Tom požádal liturgickou skupinu, aby mezi rodiči udělala podrobnější
průzkum a aby jej pak o výsledcích informovali. Poté se již setkání – celkově dosti trapné a neefektivní –
dokulhalo ke svému závěru.
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VIZE, PROGRAM, VEDENÍ
Toto setkání podle mě ztroskotalo na tom, že mu chyběla jasná vize, přesný program a dobré vedení. Za
prvé, setkání nebylo zasazené do žádné širší jasné vize. P. Tom očekával, že se tam prostě bez jakýchkoli
kontroverzí odsouhlasí zpráva liturgické skupiny. Vůbec si pak nevšiml toho, že spor o prvokomunikantské
obleky byl jen symptomem hlubšího problému, totiž problému integrace imigrantů mezi zavedené a
ekonomicky lépe postavené místní rodáky.
Za druhé, předem připravený program neodpovídal nárokům takovéhoto setkání. Ačkoli P. Tom jej
měl již týden předem vytištěný na stole, celý program spočíval pouze ve vyjmenování základních bodů:
schválení zápisu z minulého jednání, nevyřízené záležitosti, zprávy z pracovních skupin, atd. A nebylo tam
vůbec žádné varování o probíhajícím sporu o prvokomunikantské oblečení.
A za třetí, pro vyřešení problému, co by měly děti mít na sobě při prvním přijímání, bylo třeba
vytvořit jiný prostor. Takovýto typ sporů může být samozřejmě řešen i při setkáních pastorační rady, ale
předpokládalo by to mnohem pečlivější plánování, dobrou moderaci skupinového procesu a poctivou
duchovní přípravu. Toto setkání však nesplňovalo ani jedno z toho.
Prvokomunikantská aféra nakonec přeci jen P. Toma a Marii Elen přivedla k uvědomění si, že nevětší
výzvou pro jejich farnost je momentálně nutnost podpory procesu vzájemného přijetí mezi španělsky a
anglicky mluvícími farníky. A tak se rozhodli, že na základě tohoto poznání také udělají nějaké podstatné
změny co se týče práce pastorační rady. První a nejdůležitější změnou bylo to, že se dohodli na konkrétním
ročním zaměření práce rady. To, že pak pastorační rada mohla rozlišovat důležitost problémů, které se
vyskytovaly, ve světle tématu „The Parish Family – La Familia Parroquial,“ velmi usnadňovalo rozhodování,
kterým problémům se věnovat a kterým ne. Mohli pak ze svého jednání vyloučit témata, která nijak
nesouvisela s tímto hlavním zaměřením – podobně jako tomu bylo v případě sporu o prvokomunikantské
obleky. (Mimochodem, přístup manželů Scatenových nakonec převážil a organizátoři prvního přijímání
doporučili jen bílé košile a blůzy.)
Určení hlavního tématu nejen že usnadnilo radě výběr záležitostí k jednání, ale také zlepšilo práci
pracovních skupin zodpovědných za různé oblasti farní pastorace. Zprávy podobné té, kterou vypracovala
skupina sestry Maripaz, se staly příležitostí pro realizaci vlastního poslání pastorační rady. A tímto posláním
není jen sbírat a třídit informace, ale zamýšlet se nad pastoračními záležitostmi a na tomto základě
vypracovávat konkrétní praktická doporučení.
Dobré vedení onoho druhého setkání rady vylíčeného na začátku přispělo k tomu, že diskuse mezi
radními mohla získat hlubší rozměr. Tím, že se při této diskusi rada zaměřila na zkoumání hlubších
problémů v pozadí farní dobrovolnické služby, zvlášť na onu různost jejího pojetí u španělsky a anglicky
mluvících farníků, členové pastorační rady (včetně otce Toma) mohli taká zas hlouběji porozumět hlavnímu
tématu „The Parish Family – La Familia Parroquial“. Roční téma, dobře připravený program jednání a
promyšlené vedení diskuse může zlepšit každé setkání pastorační rady.

K reflexi
 Je vaše pastorační rada zavalena příliš mnoha záležitostmi k projednání, takže při jednáních postupujete
rychle od jednoho bodu ke druhému a máte pocit, že k jednání o žádném z nich není vlastně nikdo
dostatečně připraven? Jakým způsobem byste mohli oddělit zrno od plev a zaměřit se na to, co je pro
pastorační radu skutečně důležité?
 Přibírá vaše pastorační rada do svého programu další a další body k projednání, aniž by bylo jasné,
jakým způsobem k tomu kterému bodu mohou radní přispět? Jak byste mohli pomoci k jasnějšímu
nasměrování programu jednání?
 Kdybyste měli navrhnout roční pracovní téma pro vaši pastorační radu, co by to bylo?

K modlitbě
„Učte se, kde je moudrost, kde je síla, kde je porozumění, abyste zároveň mohli rozlišovat, kde je délka
vašich dnů a život, kde je světlo pro vaše oči a pokoj“ (Bar 3,14). Ty, Pane, jsi Bohem moudrosti, síly a
porozumění. Pomoz nám hledat tě v tom, co v této radě projednáváme. Daruj našim setkáním zdravý
rozum, život, pravé osvícení a pokoj. Bože všech, dej nám rozpoznat svoji přítomnost.
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PRAKTICKÉ ZAMĚŘENÍ
To, že mohu být členem pastorační rady, mě těší dále i proto, že se mi líbí její praktické zaměření.
Pastorační rada je totiž orientována na konkrétní pastorační službu ve farnosti. Studuje pastorační
záležitosti proto, aby mohla vypracovat moudrá doporučení, co by farnost měla dělat. Odborníci o vlastním
poslání farnosti dokáží rozvinout mnoho teorií. Ale pastorační rada je na rozdíl od těchto teorií zaměřena
prakticky. Snahou pastorační rady je rozlišit, co by farnost měla dělat v konkrétní situaci a konkrétní době.

VLÁDA ODBORNÍKŮ?
Pro ilustraci si můžeme uvést příklad z jedné blízké farnosti. Není tomu tak dávno, co tam farář jmenoval
novou ředitelku kůru a vedoucí liturgické skupiny v jedné osobě. Byla to žena, která pro tuto pozici byla
mimořádně kvalifikovaná. Měla doktorát a byla uznávanou hudební skladatelkou. Jakmile se ujala své nové
funkce, začala provádět změny. Například změnila způsob, jakým se v kostele rozdávalo svaté přijímání.
Místo toho, aby eucharističtí pomocníci rozdávali přijímání na několika místech po celém kostele, zavedla,
že všichni rozdávali přijímání rozestaveni kolem oltáře. Mělo to lépe vyjadřovat skutečnost, že všichni
zúčastnění přicházejí k Pánově stolu, aby tak měli podíl na eucharistické hostině. Ačkoli tento způsob
zapříčiňoval „dopravní zácpy“ a vůbec se nelíbil kostelníkům, úmysl oné ženy a důvody, které za ním stály,
byly zcela v pořádku.
Nová ředitelka kůru také při liturgii zavedla nový hudební repertoár. Během doby, kdy tuto funkci
zastávala, se počet hudebních titulů ve sborovém archivu zvedl téměř o padesát procent. A to mezi tituly,
které přibyly, byly skutečně kousky, kterým se nedala upřít hudební ani liturgická kvalita. Avšak jak sbor, tak
lidé při liturgických shromážděních se cítili být v přílivu nových melodií téměř utopeni. Navíc mnohé
z nových nápěvů byly pro většinu účastníků zcela neznámé, často psané ve velmi tradičním stylu. Lidé se
proti změnám začali bouřit. Počet členů sboru se snižoval a úroveň zpěvu při bohoslužbách upadala.
Po devíti měsících nová ředitelka na svou funkci rezignovala. Poučení? Odborníci mohou farnosti
doporučovat mnohé věci, které by se měly zavést nebo dělat, a mohou to podložit výbornými teoretickými
důvody. Avšak zdravá volba toho, co má farnost dělat, závisí na něčem víc než jen na teorii. Závisí na
odpovědi na otázku, co je moudré dělat v konkrétní situaci, ve které je farnost právě dnes.
Když říkám, že farní pastorační rada má být zaměřena na konkrétní akci spíše než na teorii,
neznamená to, že rada má teorii ignorovat. Naopak, jestliže zde teorií míníme názory odborníků a solidní
teologii, pak i pastorační rada toto musí kultivovat. Avšak účelem práce pastorační rady nejsou od praxe
odtržené teoretické úvahy. V praktické oblasti má teorie sloužit přípravě moudře promyšlené akce.
Praktická moudrost nespočívá v teorii samotné, ale v její správné aplikaci na život farního společenství.
Tato praktická orientace pastorační rady má své důsledky pro její vztah k profesionálnímu farnímu
pastoračnímu týmu („parish staff“) a k jiným skupinám odborníků, jako je třeba ekonomická rada farnosti.
Například většina diecézních směrnic pro práci farních rad vydaných v USA dovoluje profesionálním
členům farního pastoračního týmu, aby byli zároveň i členy farní pastorační rady. Avšak tyto směrnice také
říkají, že role takovýchto ex officio členů (tj. členů na základě jejich funkce) má být v pastorační radě určitým
způsobem omezená. Nemají svými příspěvky setkání pastorační rady ovládnout, ale mají spíše sloužit jako
zdroj odborných vědomostí pro ostatní členy rady. Směrnice v některých diecézích dokonce stanoví, že ex
officio členové nemají mít v radě hlasovací právo.
Tyto směrnice jsou vyjádřením jisté důležité odlišnosti. Farář ve svém profesionálním pastoračním
týmu zaměstnává lidi kvůli jejich odborné způsobilosti a kvalifikaci pro různé oblasti farní pastorace. Jejich
odborné rady si může vyslechnout každý den. Avšak pastorační rada se schází jen jednou za měsíc. Čas,
který má k dispozici, aby jej strávila se svým farářem, je velmi omezený. A farář se s pastorační radou radí
ne proto, aby se dozvěděl poslední novinky z akademické teologie, ale proto, aby společně přišli na to, co je
pro farnost moudré dělat dnes a v této situaci.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI
Rozdíl mezi teorií a praxí je také určujícím pro rozlišení úkolů pastorační a ekonomické rady. Kánon 537
Kodexu kanonického práva říká, že v každé farnosti má být ekonomická rada, jejímž úkolem je pomáhat faráři
ve správě majetku farnosti. Její členové faráři pomáhají připravovat farní rozpočet, pravidelně celé farnosti
podávají zprávu o příjmech a výdajích farnosti a připravují rozhodnutí o finančních záležitostech. Toto vše
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dělají v rámci striktně teoretického kontextu, totiž v kontextu svých odborně-teoretických znalostí
účetnických a ekonomických zákonitostí. Pastorační rada, na rozdíl od ekonomické, však své jednání a
rozhodování nezakládá na nějaké striktní odborné metodologii.
Ekonomická rada, která si je vědoma specifičnosti své role, svoji práci zakládá na vědeckých
zákonitostech účetnictví a ekonomiky. Avšak zároveň je jí jasné, že tyto principy nemohou samy o sobě
určovat, jak má farnost využít své finanční zdroje. Ekonomické rady mají dohlížet na zákonitost a
efektivnost správy farního majetku. Pastorační rady diskutují, jak tento majetek využít. Pro ilustraci se
podívejme na další příběh, vyprávějící o jedné situaci ve farnosti P. Rogera Smitha, kterou by jí mohla každá
farnost závidět.
Farnost Všech svatých, kde je P. Roger farářem, se nachází v jednom městě na severovýchodu USA,
které po mnohá léta trpělo ekonomickou depresí. Zaměstnanost byla nízká a počet obyvatelstva trvale
klesal. Pak jedna z velkých farmaceutických firem do tohoto města přestěhovala své ústředí. Vybudovala
tam obrovský areál s administrativním centrem, výzkumnými odděleními a velkou továrnou. Během
jednoho desetiletí se ekonomická situace města zcela obrátila. Zaměstnanost rostla, příjmy stoupaly,
obyvatel přibývalo. Pod vedením otce Rogera farnost dokonce postavila nový kostel. Po letech utahování
opasků kvůli splácení dluhů vzniklých stavbou bylo vše konečně splaceno. Běžné příjmy začaly převyšovat
provozní výdaje. P. Smith se potřeboval rozhodnout, co s přebytkem financí, a tak se o pomoc obrátil jak
na pastorační, tak na ekonomickou radu. Chtěl od nich slyšet jejich názory na to, co dělat s přebývajícími
penězi a kam je investovat.
Závěr z ekonomické rady byl především ten, že podle jejích členů navyšující se příjmy nejsou vlastně
žádným „přebytkem“. Ekonomická rada otce Rogera upozornila, že fara by potřebovala novou střechu a že
mohou velmi dobře nastat nějaké nepředvídané okolnosti vyžadující nečekané výdaje. Onen takzvaný
„přebytek“ podle nich jednoznačně patří do banky. Je prý jen rozumné mít nějaké finanční rezervy na horší
časy.
Pastorační rada naopak dospěla k odlišným závěrům. Nápad, aby se finanční přírůstek jen uložil jako
rezerva do banky se radním příliš nezamlouval. Argumentovali tím, že pastorace by měla mít přednost před
finančním bezpečím. Po letech střádání na splácení dluhů za kostel, jak mohlo otce Rogera vůbec
napadnout, ptali se radní, že by teď farnost měla zase začít střádat na vytváření finančních rezerv? Program
pro náboženské vzdělávání potřebuje knihy. Sbor potřebuje nové noty a nové nástroje. Program pro
pastoraci mládeže potřebuje nového vedoucího zaměstnaného na plný úvazek. Rozpočet na pastorační
účely byl vždy až na druhém místě za stálými a provozními platbami, argumentovali radní, takže jakékoli
přebytky patří tam.

NA ČÍ RADU DÁT?
Na jaký názor měl v této situaci otec Roger dát? Pokud by naslouchal spíše ekonomické radě, stal by se
finančně konzervativním. Pod jejím vlivem by se zaměřil jen na vylepšování farního kapitálu a vyhýbal by se
jakýmkoli nadstandardním pastoračním výdajům. Avšak P. Smith věděl, že správa farnosti je o něčem víc
než jen o penězích v bance. Členové pastorační rady se neostýchali mu to rychle připomenout. Jestliže by se
tedy přiklonil k jejich radě, vypadal by jako mnohem citlivější vůči potřebám farníků. Pokud by se zařídil
podle doporučení pastorační rady, pastorační služby ve farnosti by se mohly rozvíjet a vzkvétat. Avšak, ptal
se sám sebe, může si to dovolit na úkor finančního bezpečí farnosti?
P. Smith toto dilema vyřešil tím, že si uvědomil hlavní odlišnost rolí pastorační a ekonomické rady.
Jeho první otázkou bylo, co dělat s přebývajícími penězi. A tady poslechl radu ekonomické rady.
Mimořádné příjmy patří do banky, rozhodl se, a to minimálně do té doby, než bude potřeba je nějak
investovat. Ekonomická rada tedy vypočetla výši přebytků, doporučila typ účtu, na který by je bylo vhodné
ukládat, a našla způsob, jak to vše zanést do farního rozpočtu.
Rada uložit finanční přebytky do banky byla doporučením odpovídajícím odborné roli ekonomické
rady. Její rolí není rozhodovat, jak a kam peníze investovat a na co je využít, ale mít o nich přehled a
dohlížet na ně. Členové ekonomické rady věděli, že jejich rolí je aplikovat základní ekonomické a účetnické
principy, odborné principy, které jsou stále a všude pravdivé. Proto od nich bylo moudré, že
nedoporučovali, jak a za co peníze utratit. Do čeho investovat, to je již otázka správné a moudře rozvážené
akce, která tudíž překračuje limity vědy o účetnictví.
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Druhá otázka otce Rogera byla, kam přebývající peníze investovat. Protože toto byla otázka řešící
konkrétní směr akce, odpovídajícím místem pro její konzultování byla rada pastorační, ne ekonomická.
Protože neexistuje vědecky podložené pravidlo pro to, jak konkrétně jednat, otec Roger se o tom
potřeboval poradit. Když na toto téma pak tedy konzultoval členy pastorační rady, samozřejmě se vyskytlo
mnoho různých názorů, kam peníze investovat. Tyto názory bylo třeba všechny shromáždit, dobře jim
porozumět a vzájemně porovnat závažnost s nimi spojených argumentů. Jedině pak mohla rada moudře
mezi nimi rozlišit.
P. Smith věděl, že některým z farníků se příliš nelíbil dlouhodobý tlak způsobený nutností získávat
peníze na zaplacení dluhů. Zároveň však si byl také vědom toho, že farní sbírky a dary byly stále vysoké a že
v tomto směru mezi farníky převažuje poměrně velká ochota. Protože nechtěl tuto velkorysost své farnosti
nijak nabourat, nechtěl přebývající peníze investovat do ničeho, co by mezi farníky nezískalo všeobecnou
podporu. Požádal tedy členy pastorační rady, aby osobně promluvili s vedoucími pracovních skupin
zodpovědných za různé oblastmi farní pastorace. Mohli tak diskutovat o tom, jak se změnilo poslání
farnosti v nové situaci a podpořit hlubší nasazení pro toto nové poslání. Tímto způsobem P. Smith
rozpoznal základní účel pastorační rady, tj. reflektovat situaci a hledat praktickou moudrost.
Trvání na praktické orientaci pastorační rady může zamezit zbytečným kompetenčním sporům mezi
pastorační radou a profesionálním pastoračním týmem nebo jinou skupinou odborníků, například
ekonomickou radou farnosti. Členové pastoračního týmu, kteří jsou odborníci v náboženském vzdělávání,
v liturgii či ve finančních záležitostech se mohou ptát, proč farář ještě potřebuje konzultovat pastorační
radu. Jestliže může využívat jejich odborných rad, proč ještě potřebuje neodborníky? Jak je známo,
profesionální pastorační pracovníci ve farnosti dokonce někdy mohou mít na pastorační radu vztek.
Na to já odpovídám: Úkolem odborníků je připomínat, jaké je všeobecné poslání farností. Mohou
faráři říct to, co je vhodné pro většinu situací a co by poradila většina lidí vzdělaných v oboru. Avšak
odborníci nemusí farnost znát dostatečně dobře nebo dostatečně důvěrně. Nemusí reprezentovat obecný
názor lidí ve farnosti. Nemusí si být vědomi některých zvláštních potřeb farnosti a díky tomu pak také třeba
dobře neodhadnou, zda je ten který program pro farnost vhodný či jak bude ta která iniciativa farníky
přijatá. A právě proto všechny tyto otázky praktické moudrosti a prozíravosti patří do „kompetenční
oblasti“ pastorační rady.
Pastorační rada je prakticky zaměřená v určitém zcela specifickém smyslu. Pomáhá farnosti moudře
plánovat její aktivity. Ačkoli respektuje akademické znalosti a názory odborníků z profesionálního
pastoračního týmu nebo z jiných konzultativních skupin ve farnosti, také rozpoznává farářovu potřebu
nacházet v pastorační radě zpřítomnění moudrosti celého farního společenství.

K reflexi
 Jsou rozdíly, které se vyskytují mezi názory odborníků a názory obecně panujícími ve farním
společenství, častou příčinou sporů či zmatku ve vaší farní radě? Jsou si členové vaší rady vědomi toho,
že odborné názory sice mají nabízet důležité alternativy, ale samy o sobě nemohou určovat, co má
farnost dělat?
 Šlápla již někdy vaše pastorační rada na kuří oko ekonomické radě nebo některé z dalších pracovních
skupin ve farnosti? Jak ve vaší farnosti rozlišujete různé oblasti kompetencí těchto rad či pracovních
skupin?
 Jakým způsobem se váš farář rozhoduje o tom, s jakou radou či skupinou se má radit o řešení farních
záležitostí?

K modlitbě
„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával spravedlnost,
miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem“ (Mich 6,8). Chválíme Tě, můj Bože. Osvobozuješ
nás, abychom mohli plnit Tvá přikázání. Ty jsi pramenem spravedlnosti, milosrdenství a pokory. V Tobě
toužíme žít správně a aplikovat Micheášova slova u nás doma, v naší farnosti i v naší obci.
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SPIRITUALITA
Jsem rád členem pastorační rady nakonec také proto, že mi to umožňuje poskytnout své dary pro službu
církve. Právě toto je základem spirituality členů pastoračních rad. Podobně jako všichni křesťané, i my jsme
pozváni k tomu, abychom přijali za vlastní určitou specifickou část poslání církve. To, co je nám, coby
členům pastoračních rad, vlastní, je to, že máme podíl na určité intelektuální části tohoto poslání. Naším
trojdílným úkolem je prozkoumávání reálné situace ve farnosti a studium pastoračních záležitostí s tím
spojených, uvažování nad touto situací formou hlubší reflexe a vyvozování moudrých závěrů či doporučení.
Ne každý se pro takovýto úkol hodí; ne každý je pro to obdarován. Avšak pro ty, kteří dary potřebné
k tomuto úkolu mají, není účast na poslání pastorační rady ničím menším než specifickým podílem na
životě a službě z hloubky Božího tajemství.
Jestliže je spiritualita pastorační rady opravdová, nemůže být redukována na jeden styl modlitby nebo
zbožnosti. Musí být hlubší než jen nějaká specifická forma. Abych ilustroval, co tím myslím, dovolím si zde
vylíčit jedno nezapomenutelné setkání diecézní pastorační rady v Oaklandu v Kalifornii.

TVŮRČÍ SNY A VIZE
Prvním bodem na programu tohoto setkání nebylo nic zajímavějšího než prezentace návrhu zprávy o
pastoraci mládeže. Biskup John Cummins před časem požádal svoji pastorační radu, aby studovala
problematiku pastorační služby mládeži v diecézi a aby vypracovala doporučení způsobů, jakými by mohla
být posílena či rozvinuta. Speciální pracovní skupina po čase dokončila svoji práci a doporučila, aby se
uspořádal diecézní kongres mládeže. Na tomto kongresu by se lidé z diecézního vedení mohli mladých ptát
na jejich postřehy a potřeby. Pak by se o těchto potřebách mohlo společně uvažovat a nakonec by se
shromáždily všechny možné nápady, jak na tyto potřeby reagovat. Tento materiál by pak byl východiskem
pro biskupův pastýřský list adresovaný mladým v diecézi.
Místo toho, aby se honem pustila do hodnocení a kritiky jednotlivých částí zprávy, strávila diecézní
pastorační rada při tomto setkání více než hodinu v modlitbě. Modlitba začala tím, že byl přečten biblický
úryvek z Joelova proroctví o době vylití ducha: „Vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocké
vize“ (Joel 3,1). Pak biskup Cummins pozval dvacet členů pastorační rady, aby si vybavili své vlastní
vzpomínky na církev z doby, když byli mladí, a aby vyjádřili, jak vnímají Božího Ducha „promlouvat“ skrze
právě vyslechnutou zprávu o pastoraci mládeže a skrze návrh na svolání diecézního kongresu mládeže.
To, co následovalo, byl pozoruhodný proud vzpomínek, sebeodkrývajících sdělení, malých příběhů,
vyjádření uznání či kritiky a projevů rozlišování. Když tento čas sdílení a reflexivní modlitby skončil,
členové pastorační rady byli nejen „pomodleni“, ale také už měli za sebou nejpodstatnější část práce
s hodnocením předložené zprávy. Během takovéhoto modlitbou neseného uvažování totiž také objevili, co
měli autoři zprávy vlastně na mysli, a mohli si to spojit se svými vlastními zkušenostmi. Členové pracovní
skupiny, která zprávu vypracovala, byli velmi potěšeni, když viděli, jaký měla jejich zpráva účinek. A protože
také slyšeli těch několik kritických připomínek k některým jejím částem, byli rychle připraveni k tomu, aby
se pustili do jejího dopracování. A biskup Cummins měl takto možnost začít hlouběji přemýšlet od tom,
jaké praktické důsledky by uskutečnění doporučení obsažených ve zprávě mělo pro život diecéze. A to
všechno proto, že nás byl schopný uvést do modlitby, která byla něčím víc než modlitbou – nebo, lépe
řečeno, která byla skutečnou modlitbou.
Nakonec, po několika dalších setkáních, byla zpráva dokončena a centrum pro pastoraci mládeže
zorganizovalo první diecézní kongres mládeže. Zúčastnilo se jej stovky teenagerů. Po kongresu pak biskup
Cummins, na základě toho, co na kongresu sám prožil a postřehů, které se podařilo shromáždit jiným,
vypracoval pastýřský list, ve kterém načrtnul diecézní vizi pro pastoraci mládeže. Zdůraznil zde, že příprava
na právě prožitý kongres započala již před delším časem při jednom setkání diecézní pastorační rady při
reflexi nad textem proroka Joela.
Jednu z charakteristik, které dobře vystihují biskupův styl vedení této společné modlitby, je možné
vystihnout slovy „uznalé ocenění“. Biskup v průběhu této společné modlitby vyjádřil své uznalé ocenění
práce skupiny pověřené vypracování zprávy, které se po zásluze věnovala příslušná pozornost. Dále vyjádřil
své uznalé ocenění pastorační radě jako celku, jejíž členové nakonec doporučení obsažená ve zprávě přijali
za svá vlastní. A především biskup také vyjádřil své uznalé ocenění radě jakožto shromáždění křesťanů,
kteří při tomto setkání mohli propojit svoji vlastní zkušenost víry se všednodenní realitou života.
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Další z charakteristik, které popisují tuto společnou modlitbu, lze vyjádřit slovy „tvůrčí imaginace“. Ve
své meditaci nad slovy proroka Joela nás biskup vtáhl do smyslu toho textu a pozval nás k tomu, abychom
propojili svoji vlastní modlitbu nesenou vlastní zkušeností, s tématem, kterým jsme se na radě právě
zabývali. Takto modlitba přestala být pouze něčím, co má rada prostě na svém programu jako jeden z jeho
bodů, ale stala se ústřední dimenzí celého setkání. Modlitba se tam takto stala způsobem práce rady a
pomohla tak radě do hloubky přemýšlet nad daným tématem. Vpravdě tvůrčí a imaginativní modlitba nás
otevírá pro ostřejší vidění reality a pomáhá nám, abychom realitu viděli takovou, jaká skutečně je.
Třetí charakteristika, která mi přichází na mysl, když si připomenu slova biskupa Cumminse, může být
nakonec vyjádřena slovy „misijní poslání“. Biskup použil slova proroka Joela také k tomu, aby nám jasněji
před oči postavil naše křesťanské poslání, naši misii. Biblický prorok měl již předem před svýma očima den,
kdy měla být Boží vůle zcela jasně zjevena světu. Když jsme se s tímto textem modlili, také jsme se začali
těšit na den, kdy i my budeme moci být zcela Božími nástroji. Tento den i my budeme snít sny a mít
prorocké vize.

PROCES ROZLIŠOVÁNÍ
Většina autorů knih o farních radách vydaných v šedesátých letech minulého století se nezmiňuje o
modlitbě jakožto součásti setkání farní rady, ani nemluví o procesu rozlišování jakožto preferovaném stylu
rozhodování. To se změnilo v letech osmdesátých a devadesátých, které byly obdobím, kdy účastníci setkání
farních rad začali zdůrazňovat důležitost rozlišování a modlitby. Já sám jsem v osmdesátých letech dokonce
měl na starosti tvorbu „modlitebních programů“ pro farní radu v naší farnosti a pro diecézní pastorační
radu v Oaklandu. Tyto „programy“ byly jakýmisi modlitebními scénáři skládajícími se ze žalmů a biblických
čtení určených pro faráře a ostatní členy pastorační rady. Pokud jsem při jejich tvorbě byl někdy v obzvlášť
tvůrčí náladě, dokonce jsem tam někdy přidal i nějaké „vlastnoručně“ zformulované modlitby.
Časem jsem postupně ale dospěl k tomu, že se mi tento typ podkladů přestal zamlouvat, protože
společné modlitbě pak chyběla spontaneita. Navíc tyto podklady neumožňovaly vytvoření bezprostředního
vztahu mezi modlitbou a záležitostmi, které se právě na pastorační radě projednávaly. Má práce
v Oaklandské diecézní pastorační radě mi ukázala lepší možnost. Například zmíněná reflexe inspirovaná
slovy proroka Joela byla jasně propojená se zadáním, na kterém právě skupina zodpovědná za pastoraci
mládeže pracovala. Takovýto přístup umožnil lidem vyjadřovat se volně a ze srdce. Většina předem
připravených modlitebních programů však toto neumožňuje.
Hlavním úkolem pastorační rady je rozlišování vedoucí k odkrytí moudrosti a společná modlitba při
setkáních rady by tomuto úkolu také měla odpovídat. Rozlišování je neseno čtyřmi tradičními druhy
křesťanské modlitby: adorací, chválou, díkůvzdáním a přímluvnou modlitbou. Modlitba má svůj původ
v kontemplaci, v onom prostém rozpoznání, uznání a přijetí, že Bůh je základem celé skutečnosti.
Křesťanská tradice toto nazývá adorací. Pro pastorační radu pak tedy adorace znamená uznání a přijetí, že
Bůh tuto skupinu svolal dohromady a svěřil jí zvláštní úkol. Modlitba rozlišování je pak dále také aktem
chvály a díkůvzdání. Žádná jiná skupina ve farnosti nestuduje, nerozvažuje a nedává doporučení stejně jako
pastorační rada. Její specifická úkol a specifická situace je Božím darem. Modlitba rozlišování tedy chválí
Boha a vzdává mu díky.
Adorace, chvála a díkůvzdání – všechny tyto rozměry modlitby společně tvoří rámec, ve kterém je pak
také možná přímluvná modlitba, tedy prosba, aby Bůh „přišel“ na pomoc farnímu společenství. Existuje
mnoho způsobů, jak vyjadřovat takovouto přímluvu. Avšak ať už jsou přímluvy formulovány spontánně
nebo jsou založeny na biblických textech či přečteny při liturgii, vždy mají svůj vlastní kontext. Tímto
kontextem je víra v Boha, který je již vždy předem přítomný.
Rozlišující společenství by mělo být opatrné vzhledem k přímluvám, které vyjadřují naději v nějaký
zázračný Boží zásah. Některé modlitby vyjadřují přesvědčení, že jakoby právě díky jim bude výsledek
procesu rozlišování jistě Boží vůlí. Jako by bez modlitby Bůh nemohl proces rozlišování provázet. Abych
uvedl nějaký příklad, některé diecézní směrnice pro farní pastorační rady doporučují závěrečný výběr členů
rady provádět pomocí losování. To může být zavádějící. Někdo z farníků si pak může na základě těchto
směrnic myslet, že výsledek losování nutně vyjadřuje Boží vůli. Avšak Bůh není nějakou součástí řetězu,
který má na svém konci tahání šťastného čísla z klobouku.
Aby bylo jasno, na samotném losování nevidím nic špatného. Pokud ovšem všichni kandidáti na
členství v pastorační radě jsou stejně obdarovaní a pokud je farní společenství ochotno nechat jejich
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závěrečný výběr na náhodě. Avšak losování nemůže být náhradou za poctivý proces rozlišování. Stále se
musíme být schopni hlásit ke své vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Modlitba rozlišování vyjadřuje
naši touhu posuzovat věci moudře. Vyjadřuje naši rozhodnou ochotu to, k čemu jsme povoláni, dělat
rozvážně, svědomitě a s úctou. Naše studium a reflexe jsou ve službách Božích. Věříme, že Bůh již nyní,
uprostřed tohoto procesu, skrze nás působí a důvěřujeme, že v tom bude pokračovat i nadále.

SPIRITUALITA JAKO PRAMEN A TOUHA
Někteří kritizovali farní rady prvních desetiletí po minulém koncilu za to, že byly příliš zaměřené na
administraci. Byly prý příliš fixovány na zabývání se základními praktickými konkrétnostmi farního života a
vůbec prý nebyly otevřené spiritualitě. Tento problém, tak, jak jej vnímali tito autoři, byl pak prý vyřešen
v osmdesátých a devadesátých letech, když farní rady začaly být povzbuzovány k tomu, aby byly více
orientované na modlitbu a reflexi (v USA se od této doby také začal místo názvu „farní rady“ používat spíše
název „pastorační rady“; pozn. překl.). Avšak já osobně se domnívám, že i tyto průkopnické farní rady měly
svoji spiritualitu. Byla to spiritualita misijního poslání, která je podstatná pro každou radu. Misijně
orientovaná spiritualita klade důraz na to, že farní rada má svoji zvláštní zodpovědnost, kterou je studovat
pastorační záležitosti a moudře na ně reagovat.
Takovéto misijní zaměření je samozřejmě již samo o sobě spiritualitou. Je totiž jak disciplinovaným
hledáním moudrosti, tak oficiálně-pastoračním způsobem života a služby z hloubky Božího tajemství.
Spiritualita nemůže být omezena jen na určitý styl modlitby nebo na nějakou příležitostnou rekolekci.
Spiritualita je motivem, pramenem i touhou.
Členové pastorační rady si jsou vědomi toho, že jejich práce je něčím víc, než jen splněním toho či
onoho úkolu: že je povoláním a posláním. Když se shromažďují, vzájemně se povzbuzují ke hlubšímu
společenství s Otcem, zdrojem veškerého poslání; se Slovem, které je vyjádřením tohoto poslání; a
s Duchem, který toto poslání oživuje. Spiritualita není tím, co pastorační rada dělá. Spiritualita je účastí a
podílem na pravém zdroji veškeré moudrosti. A to je tím, co mě z mé služby v pastorační radě těší ze všeho
nejvíce.

K reflexi
 Jakým způsobem se vaše pastorační rada modlí? Chápe modlitbu jako integrální součást svého poslání?
Uvažovali jste o možnosti používat při setkáních vaší pastorační rady různé způsoby společné modlitby?
 Je modlitbou nesený proces rozlišování důležitou součástí stylu, jakým vaše pastorační rada pracuje? Jak
byste mohli strávit více času v modlitbě a méně zabýváním se administrativními záležitostmi, jestliže je
toto potřebou, která je pro vaši radu důležitá?
 Jak byste mohli posílit a rozvinou onen jedinečný způsob, jakým členové pastorační rady prožívají svoji
vlastní účast na poslání celé církve?

K modlitbě
„My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O
tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch… Člověk obdařený Duchem
je schopen posoudit všecko“ (1 Kor 2,12-15). Náš Bože, daroval jsi nám své svaté slovo, aby provázelo a
řídilo naše myšlenky a jednání. Nauč nás otevírat svá srdce v modlitbě, abychom byli plni Tvé moudrosti,
když budeme posuzovat potřeby našeho farního společenství.
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PRAMENY K TÉMATU (české texty zvýrazněny tučným písmem)
Conference for Pastoral Planning and Council Development, CPPD, http://www.cppcd.org. Zajímavé
webové stránky s množstvím odkazů na jednotlivá diecézní pastorační centra podporující rozvoj
farních rad, včetně množství diecézních směrnic (viz především diecéze Oakland, Philadelphia a
London Ontario CA; http://www.cppcd.org/links.htm).
Deegan, Arthur X., II, editor, Developing a Vibrant Parish Pastoral Council, Mahwah, NJ: Paulist
Press, 1995. Sbírka esejů zaměřená na téma účelu pastoračních rad, výběru členů a jejich vedení.
Gubish, Mary Ann & Susan Jenny, Revisioning the Parish Pastoral Council: A Workbook, Mahwah,
NJ: Paulist Press, 2001. Za základ služby je v tomto praktickém pracovním sešitu považována
modlitba a hledání konsensu, což je pak aplikováno na sedm základních rozměrů života farnosti:
evangelizaci, bohoslužbu, hlásání slova, společenství, službu, správcovství a vedení. Příručka také
nabízí podrobné návody, postupy a nástroje k pastoračním plánování ve farnosti a rozebírá
problematiku pastoračního vedení farnosti a účasti pastorační rady na něm.
Guiding Parish, Moved by Spirit, Diocese Oakland, http://www.oakdiocese.org/SuggestPC.pdf.
Připravuje se překlad do češtiny. Velmi kvalitní příručka pro práci farních pastoračních rad
vydaná v severoamerické diecézi Oakland, představující novější trend v amerických farních
radách v 90. letech, zdůrazňující jejich komunitární a spirituální rozměr a rozhodování na základě
procesu společného rozlišování a konsensu.
Howes, Robert G., Creating an Effective Parish Pastoral Council, Collegeville, MN: The Liturgical
Press, 1991. Další knihy stejného autora věnující se také tématu pastoračních rad jsou: Parish
Planning (1994) a Bridges: Toward the Inter-Parish Regional Community (1998).
Fischer, Mark F., Pastoral Councils in Today’s Catholic Parish, Twenty-Third Publications, Mystic,
2001. Odborná studie o pastoračních radách v USA v posledních 30 letech z pera profesora
teologie ze St. John Seminary v Los Angeles Marka Fischera věnujícího se prakticky i teoreticky
problematice pastoračních rad více než dvacet let. Kniha je hloubkovou historicko-teologickoprakticko-právní studií smyslu, poslání a praktického fungování farních pastoračních rad. Autor
nejprve načrtává empirický portrét pastoračních rad, tak jak dnes fungují v USA. V druhé části se
věnuje historii farních pastoračních rad v celé katolické církvi a v USA zvlášť. Třetí část pak na
základě hlubší reflexe navrhuje některé klíčové postupy a pochopení účelu pastoračních rad velmi
důležité pro jejich budoucí rozvoj.
Fischer, Mark F. & Mary M. Raley, editoři, Four Ways to Build More Effective Parish Councils: A
Pastoral Approach, Mystic: Twenty-Third Publications, 2002. Kniha přináší deset příspěvků
k tématu rozvoje efektivních pastoračních rad z pera předních odborníků na pastorační spolupráci,
spiritualitu a pastorační plánování („Porozumění poslání pastorační rady“; „Získání vhodných
lidí“; „Průzkum situace“; „Plánování pro budoucnost“).
Harrington, Donal, Farní pastorační rady: Problémy a trendy, k dispozici na webu plzeňské diecéze,
http://plzen.cirkev.cz (Texty – Pastorační plánování). Článek dublinského pastoračního teologa
uvádějící teoretičtěji do podobných témat jako tento sešitek. Článek byl překladatelem doplněn
obsažným poznámkami z různých dalších pramenů, především z odborné studie Marka F.
Fischera, nazvané Pastoral Councils in Today’s Catholic Parish (viz výše).
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1995: „Dogmatická
konstituce o církvi Lumen gentium,“ článek 37; „Dekret o pastýřské službě biskupů Christus
Dominus,“ článek 27; „Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem,“ článek 10 a 26;
„Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes,“ článek 30.
Jan Pavel II., Christifideles laici, Postsynodální apoštolský list o povolání a poslání laiků v církví a ve
světě z 30. ledna 1987, Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1990; článek 25 a 27.
Jan Pavel II., Novo millennio ineunte, Apoštolský list papeže Jana Pavla II. na závěr Jubilejního roku
2000,
Praha:
Sekretariát
České
biskupské
konference,
2001
(také
na
http://tisk.cirkev.cz/gfx/attachments/hq259_60%20Novo%20millennio.rtf); článek 29 a 44-45.
John Paul II, Ecclesia in Asia, Apostolic Exhortation from 6 November 1999 (k dispozici na
http://www.west.net/~fischer/A42.htm#Ecclesia) No. 25.
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Kelly, Liam, Pastorační plánování v Irsku: Zkušenosti z diecéze, k dispozici na webu plzeňské
diecéze, http://plzen.cirkev.cz (Texty – Pastorační plánování). Článek uvádějící do procesu
diecézního pastoračního plánování v jedné z diecézí na hranicích Irské republiky a Severního
Irska, který může být v mnohém inspirací i pro práci na úrovni farních pastoračních rad.
Kodex kanonického práva, Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1994; kánony 492-493, 511514, 536-537.
Kongregace pro klérus a další vatikánské kongregace, Instrukce k některým otázkám ohledně možnosti
laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími Ecclesiae de mysterio z 15. srpna 1997,
Praha: Sekretariát České biskupské konference, 2001 (k dispozici také na
http://tisk.cirkev.cz/gfx/attachments/hq1000_Instrukce.rtf.rtf); paragrafy 2-5.
McKinney, Mary Benet, Sharing Wisdom: A Process for Group Decision Making, Chicago: Thomas
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