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Úvodní dopis diecézního biskupa
3. ledna 2000
Drazí členové farních pastoračních rad,
jakožto věřící žijící z odkazu II. vatikánského koncilu jsme si dobře vědomi, že
v církvi byla poslední dobou velice vyzdvižena důstojnost lidské osoby. To ovšem
také vyžaduje prohloubení zodpovědnosti všech katolíků za život a poslání církve.
Tato výzva je společnou věcí nás všech.
Abychom byli schopni dobře plnit náš podíl na této společné zodpovědnosti, je však také třeba, aby byly
vytvořeny příslušné nástroje, které by každému z nás pomáhaly v plnění jeho specifické role. Jedním z
prostředků pro sdílení moudrosti a milosti (které jsou přítomné v životech každého z nás) se stal rozvoj
farních rad.
V novém vydání kodexu kanonického práva z roku 1983 je doporučení k zakládání farních rad
vzešlé z II. vatikánského koncilu ponecháno na individuálním rozhodnutí každé diecéze. Diecéze
Oakland se jasně rozhodla chápat farní rady jako nedílnou součást své pastorační koncepce. Dnes již
většina našich farností má svou farní radu. Blahopřeji vám k tomu a mám velkou radost ze služby, kterou
pro diecézi vykonáváte. Avšak k této upřímné gratulaci také připojuji pozvání k dalšímu růstu v této
službě a k přijetí pastoračního plánování jakožto hlavního poslání a prvotní náplně práce farních
pastoračních rad.
Plánování bylo vždy nezbytnou součástí dobrého fungování naší církve. V naší diecézi se stalo ještě
mnohem naléhavějším díky rychlému nárůstu počtu obyvatel, který se zde v posledních 25 letech
zdvojnásobil. Nyní se odhaduje, že v diecézi do roku 2015 přibude 100 000 nových katolíků. Naším
posláním je přivítat každého z nich. Naší starostí bude zajistit příslušné materiální prostředky a prostory,
ale také pracovníky a služby, které nabídnou efektivní pastorační programy a duchovní péči. Také jsme si
vědomi nárůstu potřeby spolupráce jak v rámci děkanátů či v rámci jednotlivých oblastí pastorace, tolik
potřebné k tomu, aby naše služba mohla nést větší plody.
Pastorační plánování, jež je dlouhodobě nezbytnou součástí života církve, bylo praktikováno
dokonce již v rodící se církvi v Jeruzalémě před 2000 lety. Pastorační témata zůstávají. Stejný duch, který
provázel první učedníky je stále činný i v našem dnešním životě. Mojí velkou nadějí je, že nové návrhy
obsažené v této brožuře pro vás budou dobrým průvodcem při rozlišování duchů v životě a službě vaší
farnosti.
Nabízím vám svou podporu a projevuji svoji vděčnost za mnoho požehnání, které přinášíte diecézi
Oakland.
S přáním všeho nejlepšího,
John S. Cummins
biskup diecéze Oakland
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Redakční poznámka a poděkování
„Diecézní směrnice pro farní pastorační rady“ z roku 19891 jsou stále dobrým
vyjádřením toho, čím chceme, aby se naše pastorační rady staly. Po celých
deset let jsme z těchto směrnic mohli s užitkem čerpat požehnání a orientaci.
Při aktualizaci těchto směrnic obsažené v této brožuře jsme původní text
použili jako východisko a základ, který jsme pak rozšířili tak, aby všichni, kteří
se podílejí na vedení farnosti, v nich mohli nalézt větší podporu pro rozvoj
svých pastoračních rad. Doufáme, že tyto návrhy ještě dále posílí vývoj, který
v oblasti pastoračních rad nastal v posledních deseti letech, a poskytnou jasnou
orientaci pro jejich práci v roce 2000 a dále. Jsme si vědomi toho, že formy
pastoračního vedení a života farností jsou velmi různorodé. Proto tuto brožuru chápeme jako jakousi
sbírku návrhů, nabízející různé nápady a možnosti, s vědomím, že existují různé cesty a způsoby, jak
pastorační rady formovat a rozvíjet.
Směr, na který je dnes kladen důraz v americké církvi i v diecézi Oakland, je formování
pastoračních rad, které se věnují pastoračnímu plánování a stanovování dlouhodobých cílů. Pro náš
soubor návrhů jsme vybrali název Guiding the Parish, Moved by the Spirit.2 V tomto názvu se odráží jak
naše naděje, že členové pastoračních rad přijmou svou roli spolupráce s farářem při duchovním a
pastoračním doprovázení farnosti, tak také naše povzbuzení, že se při této službě mohou spolehnout na
pomoc a vedení Ducha živého Boha.
Rád bych zvláště poděkoval diecézní komisi pro pastorační rady, která mi v minulých třech letech
poskytovala cennou poradenskou službu. Tato komise se s návrhy, které předkládám v této brožurce,
podrobně seznámila a poskytla k nim své vlastní komentáře. Zvláštní dík patří zvlášť těm členům komise,
kteří se po několik měsíců tomto projektu speciálně věnovali: April Bradleyové, Heidi DenzlerHaslseyové a Lynn Harrisonovi.
Rádi bychom také vyjádřili vděčnost arcidiecézím Los Angeles a San Francisco a diecézím Seattle
a Greensburg za poskytnutí jejich vlastních zdrojů a za jejich komentáře při tvorbě tohoto dokumentu.
Nakonec chci vyjádřit díky všem, kdo se s námi poslední tři roky dělili o své cenné názory a
nějakým způsobem přispěli ke vzniku tohoto dokumentu. Doufáme, že pro vás tato brožura bude pomocí
pro vaši službu a inspirací pro tvůrčí uskutečňování Ježíšova poslání a při plánování pastoračních priorit
vaší farnosti a diecéze.
S vděčností a uznáním,
Chuck Siebenand
ředitel oddělení pastoračního plánování

1

Joint Committee of the Diocesan Pastoral Council and the Senate of Priests, Guidelines for Parish Pastoral Councils, The Office of the
Chancery of the Diocese Oakland, 1990.
2
Pro název českého překladu byl vybrán z 1 Kor 3,9 inspirovaný a originálnímu názvu odpovídající titul „Spolupracovníci na Božím díle“.
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KAPITOLA 1: PASTORAČNÍ RADY VČERA A DNES
Vývoj pastoračních rad
V celé církevní historii nalézáme zmínky o různých formách poradních orgánů
(nazývaných např. sněmy, synody, koncily či rady). Zde se budeme zabývat
pastoračními

radami,

které

začaly

vznikat

na

základě

doporučení

3

II. vatikánského koncilu (1962 – 1965). Ačkoliv biskupové o těchto radách
hovoří, není ani v nejbližších letech po koncilu zcela jasné, co přesně tím vlastně měli na mysli. A tak
koncem 60. let začaly vznikat pastorační rady různého typu: některé se chápaly jako legislativní orgány
farnosti, jiné spíše jako nezávazné diskusní skupiny. Všeobecně vzato lze předpokládat, že tyto farní rady
byly v prvních letech své existence složeny převážně z farníků, kteří díky svým zkušenostem z oblasti
financí pomáhali faráři s materiální správou farnosti.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy se začaly rozvíjet různé laické pastorační služby,
pastorační rady zaměřily svou pozornost na organizaci těchto nových služeb, a to především v oblasti
liturgie. Právě toto se zdálo, že může být tím, co mohou farní rady zvládat nejlépe - pomoci knězi dávat
nějaký smysluplný směr a rámec všem těmto novým službám. V průběhu osmdesátých let začaly být
některé farní rady navíc velmi efektivní nejen v organizaci již existujících služeb, ale i v rozvíjení nových
projektů v reakci na různé nové potřeby farností.
V dalším vývoji devadesátých let se začala postupně objevovat nová vize pro práci pastoračních rad
– pastorační plánování. Na národní úrovni splynuly dvě doposud samostatné konference do jedné,
nazvané „Konference pro pastorační plánování a rozvoj pastoračních rad“.4 To bylo jasným vyjádřením
potřeby, že pastorační plánování je třeba propojit s prací pastoračních rad a že základní zaměření služby
pastoračních rad bude třeba hledat právě v pastoračním plánování. Ačkoliv pastorační rady se i nadále
zabývaly různými jednotlivými záležitostmi, které jim byly předkládány farářem, měly již také často za
úkol zpracování plánů pastoračního života farnosti.

3

Originální text zde odkazuje na konstituci Církev v moderním světě. Pokud zde autoři myslí konstituci Gaudium et spes, je tato informace
nepřesná, protože v této konstituci zmínku o pastoračních radách nenajdeme. Koncil o pastoračních radách hovoří nepřímo v Lumen
gentium (laici mají mít možnost vyjadřovat své názory „prostřednictvím institucí k tomu v církvi určených“; LG 37), přímo pak v Christus
Dominus (doporučení zřizování diecézních pastoračních rad a popis jejich poslání: „zkoumat vše, co souvisí s pastoračním působením, radit
se o tom a vyvozovat praktické závěry; ChD 27), v Apostolicam actuositatem (doporučení zřizování rad ke koordinaci apoštolských aktivit
a sdružení na diecézní, farní, mezifarní, mezidiecézní, národní a mezinárodní rovině; AA 26) a Ad gentes (doporučení zřizování
pastoračních rad ke koordinaci misionářských aktivit; AG 30); viz dále Jan Pavel II., Christifideles laici (CHL 27 a 30), Novo millennio
ineunte (NMI 29 a 44 – 45), Ecclesia in Asia (EA 25); pozn. překl.
4
„Conference for Pastoral Planning and Council Development“; viz http://www.cppcd.org.
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Biblický pohled
Jak můžete tušit, Písmo nám pro farní pastorační rady neurčuje nějaký explicitní směr. Avšak Ježíšova
slova a jeho činy nám poskytují dostatečný vhled do toho, co on sám chtěl dosáhnout svým pozemským
posláním. Po všechna staletí církev vždy rozpoznávala čtyři znamení Ježíšova poslání a z nich vyplývající
čtyři hlavní služby církve po celých 2000 let.
Jednoduše shrnuto: Ježíš nabízel POSELSTVÍ lásky a uzdravení; přiváděl lidi dohromady do
SPOLEČENSTVÍ; z tohoto společenství vycházel ven ke SLUŽBĚ chudým; a nakonec pro nás také byl
modelem života MODLITBY. Církev v průběhu staletí používala pro tyto příznaky různá jména. Někdy
používala řecké termíny (koinonia a diakonia), jindy mluvila o katechezi a liturgii.5 Ale tato čtveřice
zůstala klíčovými znaky církve jak na univerzální úrovni, tak i v malých křesťanských společenstvích.
Proto se můžeme ptát sami sebe jakožto církve nebo jakožto pastorační rady:

 Jak dobře hlásáme a žijeme poselství lásky a odpuštění?
 Jak budujeme společenství, kde jsou všichni vítány s otevřenou náručí?
 Jak vycházíme vstříc ve službě chudým a utlačovaným?
 Jak naše liturgie uschopňuje lidi k modlitbě, k vděčnosti a ke chvále

Myšlenky II. vatikánského koncilu
Již dříve jsme zmínili, že II. vatikánský koncil nám pro pastorační rady nedal nějaký jasný směr. Avšak
biskupové na tomto koncilu vznik a rozvoj těchto rad podporovali a povzbuzovali k němu. Sám koncil
byl pro pastorační rady velkým příkladem. Prohloubil naše porozumění termínům jako kolegialita,
subsidiarita a sociální spravedlnost. Jestliže chápeme práci pastoračních rad jako projev kolegiality,
můžeme porozumět podstatě spolupráce mezi kněžími a laiky. Ve světle principu subsidiarity pak
můžeme chápat potřebu různých organizací činit příslušná rozhodnutí na své vlastní místní úrovni. A
nakonec, na základě pochopení důležitosti sociální spravedlnosti, můžeme získat hlubší porozumění pro
prorockou úlohu pastoračních rad.

5

Originální text zde používá termíny „message“, „community“, „service“ a „prayer“. Pro tyto čtyři rozměry se často i v národních jazycích
dnes používají řecké termíny: LEITURGIA (liturgie, bohoslužba, modlitba), KOINONIA (tvorba společenství), DIAKONIA (služba
potřebným) a MARTYRIA (svědectví slova). Někdy se pro službu slova užívá navíc termínu KÉRYGMA (hlásání) a o uvádění to
tajemství víry a křesťanského života se mluví jako o MYSTAGOGIA.
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Komentář z kanonického práva
Když v roce 1983 vyšel nový kodex kanonického práva, začali jsme si mnohem jasněji uvědomovat
potřebu různých druhů rad, a to jak na farní, tak na diecézní úrovni. Kánony 511 - 514 hovoří o
diecézních pastoračních radách (viz níže str. 30). Kánon 537 ustanovuje, že v každé farnosti musí
existovat ekonomická rada. Kánon 536 pak hovoří o farních pastoračních radách.
Kánon 536 stanoví: „Jestliže podle uvážení diecézního biskupa, po projednání s kněžskou radou, je to
vhodné, ustanoví se v každé farnosti pastorační rada, které předsedá farář a v níž věřící spolu s těmi, kdo
se ze svého úřadu podílejí na pastorační péči ve farnosti, napomáhají rozvoji pastorační činnosti.
Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se normami stanovenými diecézním biskupem.“6

Z kanonického práva je tedy zřejmé, že jakmile to diecézní biskup zváží jako vhodné, pastorační
rady pak mají být ustanoveny v každé farnosti. Všimněme si také jasného rozdílu mezi ekonomickou
radou, která knězi radí při správě materiálních statků farnosti, a pastorační radou, která zkoumá
pastorační otázky, studuje je a vypracovává pro faráře příslušná doporučení.

Naše historie: Diecése Oakland
V naší diecési byly pastorační rady doporučeny již třemi biskupy. Poprvé v roce 1971 biskupem Floydem
Beginem, prvním biskupem diecése Oakland. V roce 1976 myšlenku farních pastoračních rad podpořila
spolu s biskupem i kněžská rada. Konečně v roce 1989 biskup John Cummins podpořil názor diecézní
pastorační rady, která založení pastorační rady doporučovala každé farnosti. V současnosti má 80 z 88
farností diecéze pastorační a ekonomickou radu. Jsme vděční za mnoho členů těchto rad, kteří po mnoho
let spolupracovali na službě doprovázení svých farností, stejně jako za jejich dnešní úsilí rozvíjet
pastorační rady, které by mohly být nástroji pro tvorbu pastoračních vizí a pro pastorační plánování.

6

Kodex kanonického práva (Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1994) kán. 536, § 1 a 2; viz také kánony 492-493.
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KAPITOLA 2: DIECÉZE JAKOŽTO MÍSTNÍ CÍRKEV
Strategický plán
V minulých letech jsme častým zdůrazňováním, že „místní církví je farnost“,
na mnoha místech takto nejspíše povzbuzovali k nezdravému „parochialismu“
(tj. k přílišnému zdůrazňování důležitosti farnosti na úkor celodiecézního
společenství). Hodně z nás také skutečně chápe církev pouze jako farnost,
protože tam je místo, kam investujeme svůj čas, talent a finance. Avšak místní církev zahrnuje všechny
farnosti v diecézi vedené biskupem.7 On je tím, kdo je v diecézi nástupcem apoštolů a je zodpovědný za
Boží lid na místní úrovni. Pro hodně z nás je těžké chápat diecézi jako místní církev, protože její struktury
jsou často příliš vzdálené od našich všedních aktivit, ale udržet si diecézní rozměr vidění jako součást
naší vize je zcela nezbytné. Když konáme službu pastoračního plánování, nejdříve se vždy díváme na
vlastní Ježíšovo poslání a na to, jak církev pokračovala v plnění tohoto poslání v dějinách. V první
kapitole jsme zmínili, že toto poslání zahrnuje hlásání evangelia, bohoslužbu, prohlubování a rozvoj
společenství a vycházení vstříc potřebným lidem v uzdravující službě.
Dále je třeba si být vědomi vize a konkrétního poslání určité místní církve. Naše místní církev v
diecézi Oakland vyjádřila svou vizi v dokumentu nazvaném „Víra ve službě světu“. Tento strategický
plán z roku 1994 zachycuje ve svém nadpisu touhu formovat lidi víry, jejichž život je pak i dál proniknut
službou lásky. Dokument nabízí mnoho akčních plánů, které jsou zaměřeny k vytváření církve, která je
prorocká, otevřená všem a citlivá vůči každé sociální nespravedlnosti.

Čtyři základní hodnoty
Když se v roce 1996 setkalo dvacet vedoucích všech diecézních oddělení na společných rekolekcích,
diskutovali a reflektovali již zmíněný dokument „Víra ve službě světu“. Na základě těchto diskusí a
reflexí došli účastníci k závěru, že z diecézního strategického plánu vyplývají následující čtyři základní
hodnoty: transparence,8 spolupráce, spiritualita a rozmanitost.
TRANSPARENCE
SPOLUPRÁCE
SPIRITUALITA
ROZMANITOST
7

Podle jiného teologického úzu se diecéze nazývá „partikulární církví“, zatímco „místní církví“ se nazývá určitý svazek několika diecézí na
územní jednoho státu či jedné kultury (např. česká a moravská místní církev).
8
Zde použitý angl. výraz „accountability“ vyjadřuje ochotu či připravenost „vydávat účty“ či „zodpovídat se“ z toho, co dělám, a to jak vůči
mým vlastním nadřízeným či spolupracovníkům, tak vůči těm, pro které pracuji či kterým sloužím (tj. ochotu být vystaven určité formě
všestranné „supervize“, postoj určité „průhlednosti“ či „transparence“ vůči svému okolí).
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První částí vize, kterou máme pro církev v Oaklandu, je tedy skutečnost, že toužíme být církví, kde je žita
vzájemná praktická a transparentní zodpovědnost jak v konkrétních akčních plánech, tak ve finančních
otázkách. Dále chceme být církví, jejíž členové budou při tvorbě rozhodnutí ovlivňujících její budoucnost
pracovat kooperativním a konzultativním stylem. Chceme také, aby evangelium a duchovní život byly v
srdci všeho našeho plánování. Nakonec tato naše vize obsahuje i naši touhu a odhodlání oceňovat a slavit
rozmanitost a mnohotvárnost naší diecéze. Tyto hodnoty mohou být aplikovány na práci našich
pastoračních rad, jak na úrovni diecéze, tak i na úrovni farnosti.

Poslání diecéze
Další vliv na službu pastoračního plánování konanou v pastoračních radách má formulace poslání
diecéze. Následující prohlášení o poslání diecéze odsouhlasili členové diecézní pastorační rady na svém
zasedání v prosinci 1999:
Prohlášení o poslání Diecéze Oakland
My, katolická církev diecéze Oakland, inspirovaná naším křestním povoláním, živená eucharistií a
sjednocená v naší rozmanitosti a lásce, se následujícími způsoby snažíme naplňovat Kristovo poslání:
 prohlubováním našeho života víry a modlitby
 podporou pohostinnosti a rozvíjením společenství
 zahrnutím mládeže a mladých dospělých do života farností
 nasazením se ve službě smíření a evangelizace
 rozvojem pastoračního vedení a sociální spravedlnosti
 posilováním našich vztahů se společenstvími jiných církví

Poslání diecézní kurie
Tak jako diecéze, i diecézní kurie má své vlastní prohlášení o poslání:
„Diecézní kurie se podílí na zodpovědnosti biskupa jako pastýře diecéze. Společně s biskupem a jeho
jménem, diecézní kurie pracuje s farnostmi, institucemi a organizacemi, aby jim pomohla být více
efektivní v jejich službě a v jejich svědectví evangeliu Ježíše Krista.“

11

Toto poslání diecézní kurie je dále vysvětleno šesti specifickými cíly, se kterými přišel biskup Cummins
v září 1999. Zaměstnancům diecéze položil na srdce, že se jejich práce musí vyznačovat následujícími
charakteristikami:

 zaměření na službu farnostem
 poskytování pohostinného přijetí
 podpora spravedlnosti pro všechny
 ocenění a respektování rozmanitosti
 pochopení vlastní práce jako služby
 rozvíjení vzájemné odpovědnosti a transparence

Při jakémkoli pastoračním plánování na farní i děkanátní (vikariátní) úrovni je tedy třeba, abychom
reflektovali diecézní strategický plán „Víra ve službě světu“ a jeho základní hodnoty a neustále měli na
zřeteli celkové poslání diecéze.

12

KAPITOLA 3: PASTORAČNÍ VIZE FARNOSTI
Deset základních rozměrů života farnosti
Když budete rozvíjet vizi pro vaši farnost, doufáme, že Ježíšovo poslání, vize
celé církve a konkrétní poslání diecéze bude základem pro vaše plánování.
Jeden z dalších dokumentů diecézní pastorační rady, zpracovaný v roce 1992,
zachytil základní rysy tohoto Ježíšova poslání a sumarizoval základní naděje a sny diecéze Oakland.
Diecézní kongres konaný v roce 1989 nejprve identifikoval „deset základních rozměrů života farnosti“.
Diecézní pastorační rada pak strávila další tři roky dalším rozpracováváním těchto základních rozměrů.
Konečný dokument byl publikován v roce 1992 a zůstává dodnes hodnotným zdrojem pastoračního
plánování. Od roku 1992 pak byly rozvinuty různé praktické nástroje pro pastorační rady, farní personál a
různá společenství či komunity, podle kterých je možné hodnotit, jak dalece jsou tyto základní rozměry
v životě a službě těchto různých společenství a týmů zohledněny a rozvíjeny.9

9

Čtyři hlavní oblasti, do kterých je zde rozčleněno „deset základních rozměrů života farnosti“ („bohoslužba/worship“, „formace/formation“,
„shromáždění/gathering“ a „služba navenek/reaching out“) se jen částečně kryjí se „čtyřmi rozměry křesťanského poslání“ z první kapitoly
(viz také pozn. č. 5). Oblast „bohoslužby“ sice odpovídá rozměru „modlitby“ a oblast „shromáždění“ rozměru „společenství“, avšak další
oblasti a rozměry se pak různě více či méně prolínají. Oblast zde nazvaná „služba navenek“ má jak rozměr „služby“, tak rozměr
„poselství“, zatímco součástí oblasti „formace“ (tedy služby „uvnitř“ církve) je jak „poselství“, tak doprovázející uvádění do tajemství.
Navíc „služba potřebným (outreach)“ a „evangelizace (evangelization)“ (zde uváděné jako dvě dimenze „služby navenek“), nejsou
nasměrovány jen „navenek“, ale jsou i nutnou součástí vnitrocírkevní pastorace. Problémem takovýchto členění je, že se v nich prolíná
hledisko různosti druhů činnosti s růzností jejích adresátů. Jiný přístup k tomuto členění lze nalézt např. v knize o pastoračních radách od
Mary Ann Gubish a Susan Jenny (viz příslušný komentář v oddíle „Další doporučená četba“ na závěr tohoto sešitu).
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Inventura potřeb a přání farnosti
Když diskutujete o vizi vaší farnosti, sledujte také potřeby a přání farníků. Jejich hlas v této oblasti vám
pomůže v rozhodování, kde se nacházíte a jaké má být vaše budoucí směřování. Pro účely analýzy
současné pastorační situace farnosti existuje mnoho způsobů shromažďování informací. Pro inspiraci zde
zmíníme jen několik možností:

 provádění farních průzkumů pomocí různých dotazníků a anket
 pořádání shromáždění celé farnosti
 používání nástroje „deset základních rozměrů života farnosti“
 zaznamenávání a analýza historie farnosti
 užití SWOT10 analýzy (vnitřních) předností / nedostatků a (vnějších) příležitostí / hrozeb
 vytváření tématicky zaměřených průzkumných diskusních skupin („focus groups“)
 organizace setkání na téma „jak se odtud dostat tam“
 kombinace některých z těchto přístupů

Diecézní oddělení pro pastorační plánování vám může poskytnout některé příklady a materiály nebo s
vámi může přímo na místě pracovat na vytváření nových nástrojů, aby potřeby a přání vaší farnosti mohly
být jasněji rozpoznány a pojmenovány.

Zpracování prohlášení o poslání farnosti
Pomocí inventury potřeb a přání můžete získat jasnější představu o tom, kam se jako farnost chcete
ubírat. Když víte, jaká je vaše výchozí situace a kam chcete směřovat, je čas pro započetí práce na
prohlášení o poslání vaší farnosti. Prohlášení o poslání („mission statements“) jsou dnes velmi populární
jak ve světě obchodu, tak také v osobním životě jednotlivých lidí. Některé církve se na ně dívají
skepticky a říkají, že mají pouze malou hodnotu.
Otec William Bausch, autor knihy The Parish of the Next Millennium,11 věří, že prohlášení o poslání
jsou důležitá, ale je nutné, aby byla dostatečně specifická. Takové prohlášení by mělo vyjadřovat jak
identitu vaší farnosti (kým jste jakožto farnost), tak její hlavní cíl (kam jako farnost směřujete).
Prohlášení o poslání není výpovědí o něčem, čeho jste již dosáhli, ale spíše něčím, co vás bude
10
11

Zkratka SWOT pochází z angl. termínů Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats.
William J. Bausch, The Parish of the Next Millennium (Twenty-Third Publications, 1997).
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doprovázet na cestě k uskutečnění vaší vize. A toho jste ještě nedosáhli. Při vytváření takovéhoto
prohlášení si zajistěte široký přísun informací a komentářů z mnoha různých zdrojů. Raďte se
s představiteli jednotlivých pastoračních služeb, s podstatnou částí členů vaší farnosti i s lidmi z místní
obce.
Jeden ze způsobů práce na prohlášení o poslání je položit si následující tři otázky:

 Kdo jsme? (nebo Kdo k nám přichází?)
 Co jsme? (nebo Čím jsme v této farnosti známí?)
 Proč jsme? (nebo Proč sem lidé přicházejí?)

Když si čestně odpovíte na tyto otázky, budete mít docela dobrou představu o tom, kde se nyní vaše
farnost nachází. Potom si nechejte nějaký čas na to, abyste snili o tom, kde byste farnost chtěli mít za pár
let. Co byste chtěli, aby se ve vaší ideální farnosti dělo? Co vás z této vize nejintenzivněji vnitřně
oslovuje?
Pokud máte problémy se sněním a vizionařením, můžete vám pomoci odpovědět si na následující
otázky:
 Kdo chceme, aby k nám přicházel?
 Čím chceme být známí v této farnosti?
 Proč chceme, aby lidé chodili do tohoto kostela?

Tyto otázky vám mohou pomoci formulovat, jak si představujete, že by vaše církev měla vypadat. Toto je
váš sen, vaše vize, nebo váš model církve.
Nyní vše, co musíte udělat, je zkombinovat přítomnost s budoucností. To je jednoduchá cesta k
formulací vašeho prohlášení o poslání:

SOUČASNÁ SITUACE plus BUDOUCÍ VIZE
rovná se
VAŠE POSLÁNÍ
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Nyní tedy máte zformulováno vaše prohlášení o poslání. Jaké jsou další kroky?
Rozumět mu: Ujistěte se, že v prohlášení nejsou žádná líbivá slova, která sice dobře vypadají, ale nikdo
jim nerozumí.
Inzerovat je: Dejte světu kolem najevo, že máte své prohlášení o poslání, které má vaši farnost
provázet ve všech jejích aktivitách.
Zveřejnit je: Některé farnosti toto prohlášení tisknou na obálku každého čísla nedělního farního
zpravodaje; jinde je umísťují na prominentní místa, takže každý může vidět, kam chce farnost jít a za
čím si stojí.
Vyhlásit je: Čtěte toto prohlášení na různých setkáních, ať lidé vědí, jak je vztaženo k tomu, co děláte.
Používat je: Ať toto prohlášení ovlivňuje rozhodování pastoračních rad, pastoračních zaměstnanců a
ekonomické rady. Nechejte jej prosáknout ke všem organizacím ve farnosti.

Stanovení cílů a zpracování strategií
Pokud již máte zpracované své prohlášení o poslání, konkrétní cíle již snadno vyplují na povrch.
Nejpravděpodobněji byly tyto cíle již nedílnou součástí celého dosavadního procesu. Pokud ne, prostě se
podívejte na formulaci vašeho poslání a položte si otázku: „Co můžeme dělat, aby se toto prohlášení o
poslání konkrétněji realizovalo v naší farnosti?“ Můžete také nahlédnout do dokumentu „Deset
základních rozměrů života farnosti“ pro více nápadů.
Nepokoušejte se měnit vše najednou. Vyberte si od tří do pěti cílů. Některé z nich můžete splnit do
půl roku, některé vám zaberou tři až pět let. To se může zdát pomalé, ale uvědomte si, že pracujete na
některé opravdu významné duchovní a pastorační dimenzi vaší farnosti. A to zabere čas, než se takovéto
důležité cíle dosáhnou.
Na další stránce uvádíme některé příklady pastoračních cílů farnosti:
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Některé možné dlouhodobé pastorační cíle farnosti:
 Rozvinout naši farnost jako místo, které je vstřícné k mladým dospělým lidem.
 Stát se pohostinnou a evangelizující farností.
 Vyvinout celkový program pastorace mládeže.
 Podpořit rozvoj zodpovědného správcovství jakožto způsobu života.
 Využít moudrost a talent seniorů v naší farnosti.
 Zpřístupnit formaci ve víře pro všechny farníky.
 Rozvinout služby věnující se podpoře sociální spravedlnosti.
 Prohloubit spoluúčast farníků na celkovém životě a službě farnosti.

Již brainstorming zaměřený na určení konkrétních cílů a společné rozvíjení strategií často v účastnících
těchto aktivit probudí hodně energie. Dalším krokem je pak snažit se zaangažovat zaměstnance farnosti a
uschopnit farníky, aby se stali uskutečňovateli těchto cílů a akčních plánů. To je často velmi náročný
úkol, protože mnoho farností tvrdí, že farníci nejsou do života farnosti dostatečně zapojeni. Je tedy třeba,
aby pastorační rada stále zvala a uschopňovala ostatní farníky k tomu, aby se do realizace takto společně
vyvinutých pastoračních plánů také zapojovali.
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KAPITOLA 4: VNITŘNÍ ORGANIZACE PASTORAČNÍ RADY
Vzdělávání farního společenství
Prvním krokem, který nejspíše bude nutný pro iniciování procesu změny stylu práce
pastoračních rad je vzdělávání farního společenství. Pokud chcete opustit model farní
rady, která se zabývá především řízením detailů farního života, a chcete radu, která
se věnuje pastoračnímu plánování, potom je třeba, abyste řekli lidem, že od členů pastorační rady
očekáváte jiné schopnosti než dříve. Takovéto vzdělávání se může dít například formou oznámení od
ambonu či pomocí letáčků rozdávaných při nedělních mších. Také se může realizovat skrze zvláštní
formační setkání s lidmi zodpovědnými za různé pastorační služby a s vedoucími různých organizací
činných ve vaší farnosti. Diskuse o novém způsobu práce pastorační rady vám mohou pomoci ujasnit si
vaši vlastní vizi tím, že ji musíte vysvětlovat jiným.

Vlastnosti členů pastorační rady
Stanovení vlastností požadovaných po členech pastoračních rad se bude lišit od farnosti k farnosti.
Níže uvedené možnosti uvádíme pro inspiraci:
 registrovaní a aktivní členové farnosti
 pracovní znalost farnosti a diecézního života
 vize církve založená na dokumentech II. vatikánského koncilu
 schopnost naslouchat potřebám farníků
 touha po duchovním růstu
 otevřenost směrem ke studiu a reflexi
 nadšení pro uskutečňování poslání farnosti
 zběhlost při týmovém a skupinovém stylu práce
 ochota uschopňovat a zapojovat ostatní
 touha společně rozhodovat na základě konsensu
 dostatek času a energie pro službu v pastorační radě

Některé farnosti mohou také požadovat, aby kandidáti na členy pastorační rady byly již členy farnosti po
určitý počet let. Také se po nových členech pastorační rady můžete požadovat, aby rezignovali na členství
v dalších pracovních skupinách ve farnosti, aby veškerou svou pozornost mohli věnovat své službě v
pastorační radě.
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Dary uschopňující ke službě v pastorační radě
Zároveň s vysvětlováním vize práce v pastorační radě věnující se pastoračnímu plánování také jistě
budete přemýšlet o darech, které jsou pro její členy třeba. Pro vaši inspiraci některé z nich uvádíme:
Členové pastorační rady by měli být:
Zbožní: Od členů pastorační rady se očekává, že budou rozvíjet svůj život modlitby, a to jak
individuálně, tak ve společenství. Při setkáních rady se například mohou střídat ve vedení modlitby.
Pastoračně orientovaní: Budou potřebovat smysl pro to, co znamená být pastýřem, tj. měli by být
zainteresovaní v pastoračních a duchovních otázkách týkajících se celé farnosti. Některá z důležitých
pastoračních témat jsou například formace, spiritualita a bohoslužba, služba navenek, senioři a mládež.
Prorocky zaměření: Členové pastorační rady by měli být schopni vést farnost směrem, který je věrný
evangeliu, a to i když to nebude zrovna populární volba. Je třeba, aby byli schopni pomoci farnosti přejít
od životního stylu, který se snaží jen udržet současný „status quo“, k náročnějšímu, misijně
orientovanému stylu života a služby.
Schopní rozlišovat: Členové pastorační rady jsou pozváni k tomu, aby rozlišovali směr, kterým se má
farnost ubírat. To je možné jen na základě procesu neseného modlitbou a reflexí, který zhodnocuje
různá „pro“ a „proti“ a členům rady umožňuje proniknout až k jádru té které volby.
Schopní vytvářet konsensus: Od členů pastorační rady se očekává, že budou schopni zvažované
záležitosti řádně prodiskutovávat (dialog), a to s cílem dosáhnout konsensu (spíše než aby o důležitých
věcech hlasovali a dosahovali tak řešení postavených na „vítězích“ a „poražených“). Dar dosažení
konsensu ke své realizaci vyžaduje dostatek času.

Formování vůdčích osobností
Pokud jsou lidé informováni o nové vizi a způsobu práce pastorační rady, potom ti, kdo jsou zodpovědní
za jednotlivé oblasti pastorace a vedoucí různých organizací ve farnosti rychle poznají, jaký druh
kandidátů na členství v pastorační radě potřebují. Tito vedoucí mohou pomoci identifikovat lidi, kteří
mají požadované kvality. Tito potenciální kandidáti mohou být formováni po celé roky, takže ve farnosti
vždy existuje určitá skupina možných radních. Jakmile je tento koncept pochopen, pak i farníci rychle
porozumí tomu, že k výběru radních už není třeba nějaký předvolební boj. Podobně jako je tomu při
výběru lidí pro ostatní služby (lektoři, eucharistická služba, vedoucí mládeže), i zde hledáme lidi s
konkrétními dary, se kterými mohou sloužit právě v pastorační radě. Tito potenciální členové pastorační
rady mohou pak být k této službě připravováni ještě konkrétněji, například tak, že jim nabídneme účast na
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některých formačních seminářích nebo rekolekcích. Zapojení se do různých diecézních či děkanátních
(vikariátních) aktivit jim navíc může zprostředkovat lepší pochopení rozměru širší církve.

Nový model pastoračních rad
Dnešní pastorační rady fungují různými způsoby. Některé rady řídí a spravují farnosti, jiné naslouchají
zprávám zpracovaným lidmi zodpovědnými za jednotlivé oblasti pastorace, některé jsou jakoby očima a
ušima faráře, jiné organizují různé pastorační služby a programy a některé se věnují pastoračnímu
plánování. V mnoha případech je třeba, aby rady fungovaly způsobem, jaký vyhovuje faráři. Avšak naším
přesvědčením je, že v mnoha farnostech pastorační rada může na sebe vzít větší díl odpovědnosti
v oblasti plánování duchovního a pastoračního života farního společenství.
Na další straně nabízíme diagram, který ukazuje, jak se pastorační rady měnily v průběhu let. Dnes
vládne všeobecný souhlas, že se rady posunuly nebo postupně posunují z levého sloupce do pravého.
Pokud shledáte, že vaše rada se již ocitla v pravém sloupci, i tak nejspíše objevíte jednotlivé oblasti, ve
kterých je ještě třeba růst. Ptejte se sami sebe, kam jste se posunuli v posledních pěti letech, případně kam
se ještě chcete dostat, abyste se stali plodnou a živou pastorační radou.
V naší diecézi jistě najdeme farnosti, které patří spíše do pravého sloupce, ale také takové, které
jsou spíše ve sloupci levém. Někteří faráři konstatovali, že jejich rady se do tohoto diagramu ještě vůbec
nedostaly. Tito faráři se zajímají spíše o to, jak pastorační radu teprve založit, protože to, co v jejich
farnosti existuje nebo to, co zdědili po svých předchůdcích, vůbec nefunguje nebo jim nevyhovuje.
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STARŠÍ MODEL

TRANSFORMACE

NOVĚJŠÍ MODEL

Farní rada

Pastorační rada

Komise oborových vedoucích

Duchovní průvodci

Reprezentanti organizací

Vizi vytvářející společenství

Koordinování služeb

Formulování poslání farnosti

Krizový management

Pastorační plánování a cíle

Vlastní aktivity

Uschopňování farníků

Úřednický styl jednání

Modlitba a rozlišování

Soutěživost a konkurence

Spolupráce

Rozhodování hlasováním

Hledání konsensu

Referování z pracovních skupin

Aktivní naslouchání

Volby na základě popularity

Výběr podle darů (charismat)

Konstituce a stanovy

Rámcové směrnice
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Selekce nových členů
Svého času téměř všechny farnosti k výběru nových členů svých pastoračních rad používaly volby. Dnes
je užíváno mnoho různých metod. Zdá se, že rostoucím trendem je používání nějaké formy procesu
rozlišování.
Jeden z možných způsobů organizace procesu selekce nových členů:
Leden/únor: Vysvětlete farníkům, co plánujete, a poproste je, aby přemýšleli o nových členech
vhodných pro farní pastorační radu.
Březen: Vyzvěte členy farnosti, aby nominovali konkrétní lidi jako kandidáty na členství v pastorační
radě. Mohou nominovat jiné nebo i sami sebe.
Duben: Podle počtu kandidátů upořádejte celodenní setkání věnované objasňování podstatných otázek
fungování pastorační rady, kdy lidé budou moci lépe pochopit, o jaký typ vám jde (tzv. „den
objasňování“). Na konci tohoto setkání se zeptejte kandidátů, zda si stále přejí zůstat v procesu
rozlišování.
Květen: Uspořádejte další celodenní setkání, tentokrát věnované rozlišování zaměřenému na ty, kdo si
stále ještě přejí zůstat v procesu (tzv. „den rozlišování“). Tito lidé zde mohou přemýšlet o svých darech,
o závazcích, které jsou se službou v pastorační radě spojeny, a o záležitostech, kterým se mají věnovat
v nadcházejících měsících. Na konci dne pak již budete mít k dispozici lidi, které potřebujete jako nové
členy pastorační rady, nebo můžete rozhodnout o dalším procesu výběru (losování, další rozlišování,
výběr farářem, volby).

Nabídka dnů „objasňování“ a „rozlišování“
Protože pojetí pastoračních rad se stále vyvíjí, „dny objasňování“ jsou velmi prospěšné a důležité, neboť
poskytují účastníkům příležitost ujasnit si své chápání pastorační rady a modlit se za to, zda se mají
ucházet o začlenění mezi radní. Tyto dny jsou vždy dobrou duchovní zkušeností, a to i v případě, že se
někteří kandidáti rozhodnou, že ještě pro ně není ten pravý čas, aby se stali členy rady. Je to čas, kdy
všichni účastníci mají příležitost hlouběji přemýšlet nad smyslem a posláním své vlastní farnosti a mohou
děkovat za své dary. Některé farnosti tato setkání organizují formou série večerů, jiné uspořádají
celodenní setkání.
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KAPITOLA 5: ROLE V PASTORAČNÍ RADĚ
Farář
Farář je odpovědný za všeobecné blaho farnosti a zodpovídá se biskupovi. Farář
pracuje s pastorační radou na základě vzájemné spolupráce. Ačkoliv rada je
poradním či konzultativním orgánem faráře, farář se její práce plně účastní a
spolupracuje na jejích úkolech. Předsedá setkáním rady, ale nemusí být nutně jejich facilitátorem či
výkonným předsedajícím (tj. nemusí se aktivně účastnit jejich přímého technického řízení či
moderování). Spolu s pastorační radou farář vede farnost v trvalém procesu rozlišování a v realizaci jejího
poslání.

Pastorační rada
Pastorační rada je poradní či konzultativní orgánem faráře. Pastorační rada neřídí běžný farní provoz či
aktivity. Členové pastorační rady se setkávají s farářem a zprostředkovávají mu moudrost celého
společenství. Pastorační rada je odpovědná za to, aby vnímala a faráři zprostředkovávala širší obraz
farnosti. Zatímco ekonomická rada má jasně daný rozsah působnosti, a to otázky spojené s rozpočtem a
s ostatními finančními záležitostmi, práce pastorační rady zahrnuje všechny pastorační rozměry farnosti.
Navíc k hlavnímu úkolu dlouhodobého pastoračního plánování se členové pastorační rady zabývají
jakoukoli pastorační záležitostí, kterou před ně předloží farář. Vztahy mezi pastorační radou,
ekonomickou radou farnosti a profesionálním pastoračním týmem farnosti se budeme blíže zabývat v
další kapitole.

Facilitátoři / výkonní předsedající
Za účelem vyhnout se politickým titulům jsou ti, kdo jsou vybíráni k roli koordinace práce a aktivit
pastorační rady, zváni „výkonní předsedající“ (angl. „chairpersons“) nebo „facilitátoři“ (angl.
„facilitators“). Titul výkonného předsedajícího či výkonné předsedající („chairperson“) indikuje někoho,
kdo řídí setkání, a jeho či její osoba tak stále zůstává v centru pozornosti. Tento titul sice také vyvolává
dojem, že jeho nositel či nositelka má mít vše stále pod kontrolou, ale přeci jen zní méně honosně než
termín „prezident“. V naší diecézní korespondenci se stalo běžným označení „výkonný předsedající“
(„chairperson“), ačkoliv je nám jasné, že jejich úlohou je spíše usnadňování práce pastorační radě (tzv.
„facilitace“), než snaha strhávat pozornost na svoji vlastní osobu. Titul „facilitátor“ nejlépe popisuje
úlohu toho, kdo podporuje dialog a zve každého k zapojení se do spolupráce. Proto nyní, když
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vstupujeme do jednadvacátého století, navrhujeme, že nadále pro tuto roli budeme používat termín
„facilitátor“.12
Kromě toho, že facilitátor moderuje (facilituje) průběh jednotlivých setkání, je tato osoba
odpovědná i za celkovou průběžnou organizaci práce pastorační rady. Facilitátor se pravidelně setkává s
farářem, se svým vlastním asistentem a se zapisovatelem, společně plánují detailní program jednání a
připravují další materiály, které budou prospěšné při přípravě setkání. Facilitátor také zastává roli
reprezentanta farnosti na děkanátních (vikariátních) shromážděních a jiných setkáních. Je třeba, aby
facilitátoři dobře rozuměli církvi, farnímu životu a skupinové dynamice. Úkolem facilitátora je vybízet
členy pastorační rady, aby se s ostatními dělili o svou moudrost a plně se zapojovali do procesu
konsensuálního rozhodování rady.

Zapisovatelé / sekretáři
Zapisovatel či zapisovatelka zaznamenává vývoj jednání rady a dělá zápis oficiálních rozhodnutí.
Některé další povinnosti, které může mít zapisovatel
 vede korespondenci s ostatními členy rady a ujišťuje se, že dostávají veškeré materiály potřebné
k jednání dostatečně včas před vlastním pracovním setkáním
 po každoročním výběrovém procesu zasílá seznam nových členů pastorační rady na diecézní ústředí
(oddělení pro pastorační plánování; pokud možno k 1. červnu)
 kontaktuje média, aby jim zprostředkoval důležité zprávy týkající se farnosti; to zahrnuje např. i
články do diecézního zpravodaje

Organizační tým / výkonný výbor
Facilitátor, jeho asistent a zapisovatel se musí pravidelně setkávat s farářem, aby spolu připravovali
průběh jednotlivých setkání rady. Tato organizační setkání jsou důležitá, aby radní získali důležité
informace předem a mohli tak mít čas pro reflexi nad projednávanými tématy. Navíc tento organizační
tým určuje či doporučuje studijní materiál, který si členové rady potřebují nastudovat k přípravě na
setkání.

12

Termín „facilitátor“ (pochází z latiny a doslova by se musel přeložit jako „usnadňovač“) se dnes již běžně používá i v češtině, především
v oblasti řízení společných diskusí a malých skupin. V dosavadních směrnicích českých a moravských diecézí je pro tuto roli používán
termín „místopředseda“ (zatímco „předsedou“ se nazývá farář či administrátor farnosti; viz kán. 536 CIC: „parochus praeest“); viz
Společnost pro církevní právo, Stanovy rad ve farnostech a diecézích, http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dokument.htm.
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Některé další úkoly, které může organizační tým mít:
 příprava materiálů určených k duchovní formaci členů rady
 plánování každoročních rekolekcí pro členy rady nebo různých dalších
setkání zaměřených na hlubší reflexi

Modlitební a liturgický tým
Tento tým je odpovědný za moderování společné modlitby při setkáních rady a za vytvoření prostředí,
které by při setkáních podporovalo ducha modlitby. Možná se najdou lidé, kteří by tuto službu byly
ochotni vykonávat po celý rok. Také je však možné, že se o tuto službu postupně střídají všichni členové
pastorační rady, takže pak se možnost vést společnou modlitbu naskytne během roku každému z nich.

Tým pohostinnosti
Je vždy příjemnější přijít na setkání, když jsou zde lidé, kteří jsou rádi, že jste přišli, a když je setkání
předem dobře připraveno, než když musíte čekat u zamčených dveří a vstupovat do studené nepřipravené
místnosti. Pohostinnost udává tón setkání a pomáhá lidem spolupracovat. Je proto dobře, když jeden či
dva lidé jsou zodpovědní za přípravu místnosti, za malé občerstvení a za celkově vstřícnou atmosféru.

Pracovní skupiny / výbory
Čas od času vyvstane potřeba zformovat různé pracovní skupiny (výbory, angl. „committee“). Jestliže
pastorační radu teprve zakládáte, můžete potřebovat „přípravný výbor“, který bude mít za úkol přípravu
rámcových pracovních směrnic. „Výkonný výbor“ je pak tím, co zde také nazýváme „organizačním
týmem“; tato pracovní skupina plánuje průběh jednotlivých setkání. Periodicky můžete ustanovit různé
příležitostné („ad hoc“) výbory či pracovní skupiny s úkolem zabývat se nějakými specifickými
analytickými projekty (např. zkoumáním oblasti problematiky mládeže, analýzou evangelizačních
příležitostí, studiem působení městských gangů či různých rozkladných mládežnických part atd.).
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KAPITOLA 6: VNĚJŠÍ VZTAHY PASTORAČNÍ RADY
Ekonomická rada farnosti
Diecézní průzkum z r. 1966 naznačil, že v 50% farností se pastorační rada a
ekonomická rada chápou jako partnersky spolupracující a sobě rovné poradní
orgány. Ve 40% farností pak ekonomická rada byla organizačně podřízena radě
pastorační. Mezi těmito dvěma radami se může vyskytovat určité napětí, ale to, co my potřebujeme, je
spolupráce. Obě rady jsou potřebné a musí spolu vzájemně komunikovat.
Kánon 537 stanoví: “V každé farnosti je ekonomická rada, která se řídí obecným právem a normami
stanovenými diecézním biskupem a v níž křesťané, zvoleni podle týchž norem, pomáhají faráři ve
správě majetku farnosti…“13

Ekonomická rada farnosti slouží faráři jako jeho poradní orgán, který mu má pomáhat v administraci a
správě farních financí, farních budov a materiálního zázemí, při přípravě rozpočtu a při plánování
dlouhodobého ekonomického rozvoje.
Členové ekonomické rady jsou jmenováni farářem na základě svých znalostí účetnictví, financí,
investic, rozvojových strategií, tvorby rozpočtu a práva. Obvykle se finanční rada skládá ze 3 až 5 členů.
Ekonomická rada farnosti a farní pastorační rada fungují nezávisle na sobě; je však nezbytné, aby
spolu vzájemně komunikovaly a spolupracovaly na plnění společného poslání farnosti. V některých
farnostech je pravidlem, že alespoň jeden člen ekonomické rady se účastní setkání rady pastorační; v
jiných farnostech tuto roli zprostředkování komunikace a vzájemných konzultací zajišťuje farář.
Pastorační rada si musí být vědoma stavu farních financí, ale oblastí jejího odborného působení finanční
záležitosti nejsou. Pastorační radě je svěřen úkol udržování živé vize a vnímání a zprostředkovávání
širšího obrazu pastoračních záležitostí ve farnosti.

Profesionální pastorační tým / zaměstnanci farnosti
Zaměstnanci farnosti pracují spolu s farářem a pro faráře. On je zaměstnává a dohlíží na ně. Farní
zaměstnanci nepracují pro pastorační radu, ale pracují pro realizaci vize, kterou pastorační rada a farář
rozvinuli. Pastorační rada potřebuje spolupracovat také s těmito farními zaměstnanci. Jakmile je ve
farnosti odsouhlasen pastorační plán, farní zaměstnanci musí být zapojeni do plnění jeho cílů a strategií,
aby tento plán mohl být realizován.
13

Kodex kanonického práva (Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1994) kán. 537.
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Role a odpovědnosti ve farnosti
Následující diagram vám může pomoci ujasnit si role pastoračních zaměstnanců, pastorační rady a
ekonomické rady. V některých farnostech se tyto tři skupiny částečně překrývají, aby se zajistila dobrá
komunikace. Avšak pokud farář dobře spolupracuje a pokud existují čtvrtletní setkání se všemi, kdo se
podílejí na vedení farnosti či jednotlivých pastoračních oblastí, potom jsou poslání a cíle farnosti
komunikovány jasně a zřetelně.

Profesionální tým
včetně farního vikáře a
zaměstnanců farnosti

Pastorační rada

Ekonomická rada

Role faráře

dohlíží na denní aktivity

předsedá

předsedá

Členové

zaměstnaní nebo
jmenovaní

vybráni na základě
farního procesu
rozlišování

jmenováni farářem

Zaměření

každodenní pastorační
služba

dlouhodobé pastorační
plánování

Oblasti odpovědnosti

záležitosti definované
daným popisem práce
nebo specifické oblasti
farního života

Vztah k pastoračnímu
plánu

Vztah k farářovi
Způsob rozhodování

roční rozpočet,
dlouhodobé finanční
plánování
záležitosti týkající se
rozpočtu, budov,
materiálního zázemí
nebo finančního rozvoje

záležitosti náležející
k životu farnosti jako
celku: deset základních
rozměrů života farnosti
vytváření pastoračního
asistence jakožto nástroj
asistence jakožto nástroj
plánu, jeho monitorování
pro konzultace a
pro konzultace a
a vyhodnocování
realizaci
realizaci
realizace
asistence farářovi
zodpovídající se farářovi
poradní orgán faráře
v oblasti materiální
správy
pokud je to vhodné,
pokud je to vhodné,
konsensuálně
pak konsensuálně
pak konsensuálně

Diecéze Oakland
Pokud chápeme diecézi Oakland jakožto místní církev, pak pastorační rada bude mít potřebu být
napojena na pastorační plán diecéze. Někdy diecéze podporuje samostatné programy a aktivity pro
všechny farnosti, jako např. „RENEW“,14 nebo „Stewardship“.15

14

Mezinárodní program nabízející propracovaný systém několikaroční obnovy farnosti na základě formačních programů a práce v malých
skupinách; viz např. http://www.renewintl.org.
15
Program zaměřený na výchovu k zodpovědnému správcovství farních statků vedoucí k hlubšímu pochopení spoluzodpovědnosti za život a
financování farnosti; viz např. http://www.giving-in-gratitude.org/stewardship.htm.
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Když diecéze navrhuje nějaký program, může to ve farnosti vyvolat určité napětí, protože tento
program nemusí být plně kompatibilní s vizí farnosti nebo s jejími dlouhodobými cíli. Pokud však farář a
zaměstnanci farnosti s diecézí dobře komunikují, ví co se zde připravuje, a také porozumí vizi, která je za
tímto novým programem ukrytá.
Je také velmi prospěšné, pokud výkonní předsedající (facilitátoři) pastoračních rad zůstávají v
kontaktu s děkanstvím (vikariátem) a s diecézními orgány, takže jsou stále informováni, o co se diecéze
jako celek snaží. Proto v naší diecézi také existují čtvrtletní setkání pro výkonné předsedající (facilitátory)
pastoračních rad. Některá děkanství (vikariáty) se také začínají snažit občas pozvat členy pastoračních rad
na svém území k různým společným setkáním. Všechna takováto shromáždění tak pomáhají farníkům k
širšímu vidění církve.

Organizace působící ve farnosti
V minulosti bylo v některých farnostech pravidlem, že všechny organizace či pastorační aktivity činné ve
farnosti měly pravidelně referovat pastorační radě. Buď to dělaly přímo, nebo pomocí zprávy zpracované
určitým specializovaným výborem či komisí. Dnes většina pastoračních rad nevidí svoji hlavní roli v tom,
že by měly reprezentovat různé organizace či pastoračních aktivity, protože jejich hlavním úkolem je
dlouhodobé pastorační plánování spíše než poslouchání zpráv různých výborů. Lidé někdy mají obavu, že
bude váznout komunikace, pokud organizace činné ve farnosti nejsou v pastorační radě reprezentovány.
Aby komunikace zůstala otevřená, navrhujeme dvakrát či čtyřikrát v roce uspořádat setkání pastorační
rady, zaměstnanců farnosti a vedoucích všech organizací a aktivit působících ve farnosti. Na takovémto
setkání by pak byl prostor pro vyjasnění vize. Navíc je to nádherná příležitost pro všechny vedoucí trávit
čas ve společné modlitbě a dát každému vědět, jaký byl v jejich oblasti udělán pokrok v naplňování
poslání farnosti. To ovšem předpokládá, že všichni vedoucí těchto farních aktivit a organizací přijali
poslání a dlouhodobé cíle farnosti za své vlastní a spolupracují na jejich naplňování.
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KAPITOLA 7: NĚKTERÉ PRAKTICKÉ OTÁZKY
Velikost pastorační rady
Protože pastorační rada je týmem spolupracující na vytváření vize farnosti a
ne výborem koordinujícím různé pastorační služby a aktivity, 8 až 12 členů je
dostačující. Mnoho farností v naší diecézi se rozhodlo, že 9 členů rady jim
vyhovuje nejlépe. Díky tomu pak mohou každý rok vybrat tři nové členy,
kteří se střídají ve tříletém cyklu.

Čas setkání
Většina našich pastorační rad se setkává na 2 až 3 hodiny jednou měsíčně. Obvykle jsou to večerní
setkání, která často zahrnují určitý úvodní čas, kdy se podává malé občerstvení a kdy je příležitost
neformálně se podělit o život z víry a další důležité události v životě členů rady. Některé rady se setkávají
o sobotách či nedělích. Několik pastoračních rad se u nás v diecézi setkává méně často, ale na delší dobu
(například páteční večer a celý sobotní den). Značný počet rad pořádá také pro všechny své členy
každoroční rekolekce.

Funkční období
Většina pastoračních rad má tříletá funkční období, která jsou odstupňována tak, že noví členové jsou
voleni každý rok. V některých farnostech se pak volí rada celá 1x za tři roky. Rádi bychom navrhli, aby
délka služby nebyla kratší než tři roky, ale ne delší než devět let. Kontinuita a stabilita bez stagnace jsou
důležité elementy, které je třeba mít na paměti. Skrze diecézní programy „Stewardship“ 16 a „Ministry
Fairs“ jsou některé farnosti schopny vychovat velký počet kandidátů, kteří jsou schopni sloužit v
pastorační radě.

Složení pastorační rady
Jednoduše řečeno, navrhujeme, aby pastorační rada odrážela personální složení farnosti. Naše diecéze je
velmi rozmanitá, tedy i naše farnosti. Je dobré mít na paměti všechny možné projevy této rozmanitosti:
např. věk, pohlaví, rasa, etnická příslušnost, sociální postavení, vzdělání či znalost teologie. Každá farnost
má nějakou formu rozmanitosti a tato rozmanitost by se měla odrazit i ve složení pastorační rady.

16

Viz pozn. 15.
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Příklad programu jednání
V minulosti, když jsme pracovali podle „Robertova jednacího řádu“,17 naše agenda vypadala asi takto:

 úvodní modlitba
 zpráva sekretáře
 schválení programu jednání
 staré záležitosti
 nové záležitosti
 zakončení

Dnes, když se více soustřeďujeme na kritická pastorační témata, program bude vypadat spíše takto:

 „aklimatizace“ s případným malým pohoštěním
 neformální sdílení, co jsme ve farnosti viděli a slyšeli
 společná modlitba / liturgie / rituál
 studium a reflexe
 aktualizující dialog zaměřený na dlouhodobé cíle (příklady):
- rozvoj duchovního života farníků
- podpora vědomí otázek sociální spravedlnosti
 záležitosti předkládané farářem
 různá oznámení
 další kroky - budoucí potřeby, příští setkání
 hodnocení setkání
 zakončení

Příklad časového plánu
Pastorační rady v naší diecézi nemají všechny stejný časový rozvrh. Vybírají své nové členy v různé době
v průběhu roku. Avšak protože jsme shledali, že většina výběrových procesů probíhá na jaře či v létě,
17

Jednací řád původně vyvinutý Henry Martynem Robertem v roce 1876 pro účely zlepšení jednání v různých demokratických
rozhodovacích orgánech v Americe; dnes má tento řád již 10. vydání a řídí se podle něj jednání mnoha parlamentních demokracií; viz
http://www.robertsrules.com.
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nabízíme následující časový plán jako jednu z možností. Vy sami si pak můžete tento návrh přizpůsobit
podle období, kdy si vybíráte své nové členy.
 červenec – srpen
-

poskytnutí orientačních informací a formace novým členům pastoračních rad

-

nabídka některých společenských setkání, kde je možnost se hlouběji osobně poznat

-

asistence při zapracovávání nových zaměstnanců farnosti

 září
-

studium a reflexe

-

účast na každoročních diecézních rekolekcích pro členy pastoračních rad

-

vyjasnění, kým jsme jakožto pastorační rada

-

review prohlášení o poslání farnosti a dlouhodobých cílů

 říjen – prosinec
-

zkoumání a studium vybraných pastoračních záležitostí

-

organizace farního shromáždění

-

setkání s ekonomickou radou k přezkoumání ročního rozpočtu a dlouhodobých plánů

 leden
-

pořádání rekolekce pro vaši pastorační radu nebo pro pastorační rady v děkanátu (vikariátu)

-

sdílení a zpracování výsledků a závěrů z vašeho farního shromáždění

 únor – březen
-

brainstorming na téma nových prostředků a strategií pro vaše dlouhodobé cíle

 duben
-

hodnocení vaší rady, například v oblastech, jak se vám daří:

-

udržovat vizi farnosti při životě

-

artikulovat a komunikovat poslání farnosti

-

zabývat se kritickými pastoračními tématy

-

zabývat se kritickými pastoračními tématy

-

zprostředkovávat vaší moudrosti a znalostí farářovi

 květen – červen
-

předložení výroční zprávy (zpětné vazby) farnosti

-

organizace a doprovázení procesu výběru nových členů pastorační rady

-

oslava společných úspěchů
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KAPITOLA 8: ZDROJE PRO PASTORAČNÍ RADY
Diecézní úřady
Hlavním posláním biskupské kurie je pomáhat biskupovi v naplňování
jeho poslání. Může se nám zdát, že některé diecézní úřady jsou
s biskupovým posláním spojeny pouze nepřímo. U jiných je tato role
podpory biskupovy služby po celé diecézi zřetelnější. Povzbuzujeme
pastorační rady, aby více užívaly zdroje diecéze, které jsou k dispozici, zvláště Pastorační centrum.
Můžete se kontaktovat s pracovníky tohoto i jiných center, kteří pracují na rozvoji a prohloubení
základních rozměrů života farnosti. Mohou vám pomoci rozvinout cíle a strategie, až budete reflektovat
celkový obraz vaší farnosti. Ačkoliv vám nejrůznější lidé z centrálních diecézních úřadů mohou pomoci
při dalším rozvoji „deseti základních rozměrů života farnosti“, níže uvádíme některé důležité kontakty,
které vám mohou pomoci najít osoby kompetentní v jednotlivých oblastech.18

1. bohoslužba

Liturgická komise

2. spiritualita

Oddělení pro víru a službu

3. pastorační vedení

Oddělení pro pastorační plánování

4. formace

Katechetické oddělení

5. pohostinnost

Poradce pro evangelizaci

6. malá společenství

Poradce pro malá společenství

7. rozmanitost

Etnické pastorační centrum

8. participace

Oddělení správcovství

9. evangelizace

Poradce pro evangelizaci

10. služba potřebným

Poradce pro sociální spravedlnost

Oddělení pro pastorační plánování
Toto oddělení má odpovědnost za podporu a rozvoj pastoračních rad. Je také zmocněno ke spolupráci se
všemi ostatními poradními orgány (tj. diecézní pastorační radou, radou pro laické církevní pastorační
služby a ekonomickými radami farností). Oddělení pro pastorační plánování má zřízenou speciální komisi
pro pastorační rady, která poskytuje poradenství farním pastoračním i ekonomickým radám a organizuje
18

V originále jsou v tabulce uvedená vždy příslušná telefonní čísla daných oddělení či kontaktních osob.
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každoroční rekolekce pro všechny členy rad. Rekolekce pro pastorační rady se koná v září, pro
ekonomické rady pak v dubnu či květnu.
Oddělení pro pastorační plánování je v kontaktu s facilitátory pastoračních rad a s faráři
prostřednictvím čtvrtletníku nazvaného „Beyond Coffee and Donuts“.19 Pastorační semináře a rekolekce
si je s tímto oddělením také možné domluvit individuálně pro jednotlivé pastorační rady nebo jednotlivé
děkanáty (vikariáty).

Pastorační rady a farní věstník
Farníci často neví, že v jejich farnosti nějaká farní pastorační rada vůbec existuje, nebo nejsou příliš
informováni o jejím vlastním poslání či aktivitách. Kromě shromáždění farnosti můžete informovanost
zlepšit také prostřednictvím vydávání periodických informací ve vašem farním věstníku či zpravodaji.

Informace z pastorační rady, které může být vhodné zveřejňovat ve farním věstníku:
 informace o tom, čím pastorační rada je a co dělá
 některá důležitá rozhodnutí, ke kterým rada dospěla či kterými se zabývá
 dosažený pokrok v návaznosti na cíle farnosti
 periodický přehled členů pastorační rady
 krátká charakteristika či sebepředstavení různých členů rady
 modlitby za radu, zvlášť v době rozlišování kritických pastoračních témat

19

Volně přeloženo: „Něco víc než čajové dýchánky“
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PASTORAČNÍ RADY A KANONICKÉ PRÁVO20
Kán. 511: V každé diecézi, pokud k tomu radí pastorační okolnosti, se
ustanoví pastorační rada, které přísluší zkoumat pod vedením biskupa vše, co
se vztahuje k pastorační činnosti v diecézi, toto také projednávat a předkládat
o tom praktické závěry.
Kán. 512: § 1: Pastorační rada se sestává z křesťanů, kteří jsou v plném
společenství s katolickou církví, jak duchovních, tak členů společenství
zasvěceného života, tak především laiků; tito všichni jsou jmenováni způsobem určeným od diecézního
biskupa.
§ 2: Křesťané, kteří jsou jmenováni do pastorační rady, se vybírají tak, aby byla opravdu zobrazena část
božího lidu, která tvoří diecézi, se zřetelem na různé územní části diecéze, na sociální podmínky a
povolání, jakož i na účast na apoštolátě, jakou mají jednotlivci sami nebo ve spojení s jinými.
§ 3: Do pastorační rady se jmenují jen křesťané vynikající pevnou vírou, dobrými mravy a moudrostí.
Kán. 513: § 1: Pastorační rada se ustanovuje na dobu určenou stanovami které vydal biskup.
§ 2: Uvolněním úřadu diecézního biskupa zaniká pastorační rada.
Kán. 514: § 1: Pastorační rada má pouze poradní hlas a pouze diecézní biskup ji podle požadavků
apoštolátu svolává a předsedá; jedině jemu přísluší zveřejnit věci v radě projednané.
§ 2: Pastorační rada se svolá aspoň jedenou za rok.
Kán. 532: Ve všech právních věcech jedná farář jménem farnosti, podle ustanovení práva; dbá, aby farní
majetek byl spravován podle ustanovení kán. 1281 – 1288.
Kán. 536: § 1: Jestliže podle uvážení diecézního biskupa, po projednání s kněžskou radou, je to vhodné,
ustanoví se v každé farnosti pastorační rada, které předsedá farář a v níž věřící spolu s těmi, kdo se ze
svého úřadu podílejí na pastorační péči ve farnosti, napomáhají rozvoji pastorační činnosti.
§ 2: Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se normami stanovenými diecézním biskupem.
Kán. 537: V každé farnosti je ekonomická rada, která se řídí obecným právem a normami stanovenými
diecézním biskupem a v níž křesťané, zvoleni podle týchž norem, pomáhají faráři ve správě majetku
farnosti, při zachování ustanovení kán. 532.

20

Překlad následujících kánonů podle Kodex kanonického práva (Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1994).
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Společnost pro církevní právo, Stanovy rad ve farnostech a diecézích, Společnost pro církevní právo,
Dokumenty,
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dokument.htm. Na stránce jsou k dispozici
stanovy farních i diecézních ekonomických a pastoračních rad v diecézích České republiky (viz.
také http://www.gybon.cz/~rlhk/forum/far_rady).
Trondle, Dieter, Co dělat ve farní radě? K dispozici na www.knihovna.net. Přesto, že je tato příručka
charakterizována jako „úkoly farní rady, jak je viděli v Mnichově v roce 1972“, nejde zde
v žádném případě ani jen o úkoly farní rady, ani jen o nějakou třicet let starou historii. Přesnější
charakteristiku podává věta ze závěru dílka: „Tato rukověť by chtěla probudit iniciativu pro
nejrůznější úlohy uvnitř farní obce, jednotlivých členů nebo celé farní rady“. Nenajdeme zde
tedy ani tak uvedení do vnitřního fungování farní rady, jako spíše velmi podrobně pojatou mapu,
která jak farní radě, tak členům pastoračního týmu farnosti může pomoci poznávat různorodý,
pestrý a rozsáhlý terén farní pastorace.
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GLOSÁŘ DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ
BOHOSLUŽBA: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti (angl.
„worship“), který je vyjádřením svátostného a modlitebního života
farníků. Zahrnuje jak nedělní eucharistii, tak i další rituální formy slavení
Božího tajemství.
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ: Biblické vyjádření dynamické Boží vlády ve
vesmíru, zahrnující hodnoty a kvality, které jsou nejjasněji vyjádřeny
v Ježíšových slovech a skutcích.
CÍL: Obecně, ale jasně formulované určení žádaného směru nebo aktivity (angl. „goal“).
DELEGOVÁNÍ: Postoupení odpovědnosti a autority na příslušnou úroveň.
DIECÉZE: Místní, neboli „partikulární“ církev; termín se vztahuje ke geograficky vymezené oblasti, ve
které katolíci, obvykle sdružení ve farnostech, jsou sjednoceni ve víře a svátostech se svým biskupem
vysvěceným v apoštolské posloupnosti.
DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Poslední z 21 církevních koncilů (konaný v letech 1962-65) na
kterém se shromáždili biskupové z celé všeobecné církve spolu s papežem, aby diskutovali a rozhodovali
o záležitostech církve, jejího učení a praxe. Koncil tohoto druhu má nejvyšší a plnou autoritu nad církví.
EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI: Konzultativní pracovní skupina ve farnosti, která faráři
zprostředkovává různé expertízy v oblasti financí a správy majetku vztahující se k poslání farnosti.
EVANGELIZACE: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti, který zahrnuje jakýkoli způsob,
kterým farnost pokračuje v šíření Ježíšovy radostné zvěsti, zvláště, i když ne výlučně, skrze osobní a
společné sdílení víry.
FARNÍ RADY: Každá farnost má dvě rady. Jednu ekonomickou, druhou pastorační.
FARNOST: Shromáždění Božího lidu, který je spojen ve víře a má účast na pokračování universálního
poslání církve v konkrétních místních podmínkách. Život farnosti lze vyjádřit pomocí deseti „základních
rozměrů“: bohoslužba, spiritualita, pastorační vedení, formace, pohostinnost, malá společenství,
rozmanitost, spoluúčast, evangelizace, služba potřebným (viz jednotlivá hesla v glosáři).
FORMACE / VZDĚLÁVÁNÍ: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti, díky kterému se
farníkům každého věku vysvětlují Písmo a Tradice církve, zprostředkovávají se jim všechny související
informace a umožňuje se jim, aby v Písmu a Tradici byli formováni. Zahrnuje mnoho tradičních
„katechetických“ pastoračních rolí.
HODNOCENÍ / EVALUACE: Systematický proces, při kterém jsou srovnávány konkrétní výsledky
s předem stanovenými cíly.
KATECHEZE: Proces, skrze který si jedinci a společenství systematicky osvojují a prohlubují svou
křesťanskou víru.
KNĚŽSKÁ RADA: Konzultativní orgán biskupa, který biskupovi pomáhá při správě diecéze a při řešení
záležitostí týkajících se kněží (v diecézi Oakland přešli z označení „Priests‘ Council“ na termín
„Presbyteral Council“; srov. kán. 495 CIC: „consilium presbyterale“; pozn. překl.).
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KODEX KANONICKÉHO PRÁVA: Zákoník ustanovený a vyhlášený papežem pro organizaci
pastorační správy a pro řízení církve. Revidované vydání (z r. 1983) obsahuje 1752 kánonů v sedmi
knihách.
KOLEGIALITA: Charakteristika církevního vedení založeného na vzájemnosti a jednotě
v rozmanitosti: týká se jak vztahů mezi univerzálním společenstvím biskupů a papežem a mezi kněžími a
jejich biskupem, tak i vztahů mezi věřícími a jejich farářem.
KONSENSUS: Metoda dosažení určitého rozhodnutí. Skupina usiluje o dosažení podstatného (nikoliv
nutně jednomyslného) souhlasu v záležitostech týkajících se celkového směru a postupu, který může být
podporován všemi.
KONZULTACE: Proces společného radění se a zvažování směřující k dosažení společného rozhodnutí.
Tento pojem se zde týká především vztahu mezi farářem a laiky, který respektuje jedinečnou roli kněze
jako kanonické hlavy farnosti.
KŘEST: Iniciační svátost, skrze kterou se člověk stává členem katolické církve a přebírá zodpovědnost
za užívání svých darů k vytváření společenství a naplňování Ježíšova poslání.
MALÁ SPOLEČENSTVÍ: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti, díky kterému se farníci
shromažďují ve společenství mezi sebou a s Ježíšem Kristem, aby sdíleli evangelium, rozvíjeli a
prohlubovali společenství, modlili se a sloužili potřebným.
NEDĚLNÍ EUCHARISTIE: Jedna ze základních součástí farního života, která je jak pramenem, tak i
vrcholem života farnosti s Kristem.
PASTORAČNÍ PLÁNOVÁNÍ: Proces, který přeměňuje pastorační vizi farnosti do reality v určitém
časovém rozmezí, a to pomocí systematického, cyklického sledu specifických kroků. Pastorační
plánování zahrnuje „prohlášení o poslání farnosti“, dlouhodobé cíle a každoroční stanovení prostředků
k dosažení těchto cílů.
PASTORAČNÍ RADA: Konzultativní struktura ve farnosti, určená primárně k tomu, aby rozvíjela
pastorační vizi farnosti, doprovázela proces pastoračního plánování a dohlížela nad konkrétním
uskutečňováním poslání farního společenství jakožto pokračování poslání Ježíšova.
PASTORAČNÍ SLUŽBA: Aktivní služba pokřtěných věřících (angl. „ministry“) určovaná
individuálními dary a potřebami konkrétních společenství a vždy směřující k vytváření a rozvíjení těla
Kristova.
PASTORAČNÍ VEDENÍ: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti (angl. „leadership“), který
zahrnuje a probouzí dary zprostředkovávání a projasňování vize, pastoračního plánování, uschopňování
druhých a hodnocení zaměřené ke službě společenství.
PASTORAČNÍ: Přístup a postoj vyjadřující pastorační péči o život farnosti jakožto celku.
POHOSTINNOST / SOUNÁLEŽITOST: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti (angl.
„sense of belonging / hospitality“), na základě kterého členové farnosti mezi sebe vítají všechny příchozí
v přátelském duchu, který nikoho nevylučuje a bez jakýchkoli předsudků.
POSLÁNÍ CÍRKVE: Důvod, proč jsou křesťané shromážděni ve víře.
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PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ: Stručné, obecné prohlášení, které zachycuje a vyjadřuje jasný směr
diecéze nebo farnosti, jakým se zde konkrétně uskutečňuje obecné poslání církve (angl. „mission
statement“).
PROSTŘEDKY: Konkrétní plánované akce či postupy (angl. „objectives“), které přímo nasměrovávají
jednání a snahy zúčastněných k dosažení cíle. Kromě popisu žádaného výsledku, specifikace určitého
„prostředku“ také zahrnuje jasné stanovení toho, co má být uděláno, kdo to má udělat a kdy to má být
dokončeno.
REPREZENTATIVNÍ: Charakteristický rys farní pastorační rady vyjadřující její primární zaměření na
obecné dobro celé farnosti oproti speciálním zájmům skupin či organizací.
ROZLIŠOVÁNÍ: Formální, modlitbou nesený proces, při kterém určitá skupina nachází Boží vůli v
určité důležité situaci nebo při nějakém důležitém rozhodnutí.
ROZMANITOST / RŮZNÉ KULTURY A DARY: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti,
který rozpoznává, oceňuje, slaví a používá dary všech lidí (angl. „diverse cultures / gifts“).
SELEKCE: Metoda, kterou jsou vybíráni věřící s darem pastoračního vedení za členy farní pastorační
rady, a to spíše skrze proces „rozlišování“ než pomocí voleb.
SLUŽBA POTŘEBNÝM: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti (angl. „outreach“), který
vede k tomu, že zdroje a prostředky farnosti jsou také dávány k dispozici pro službu potřebám ostatních, a
je projevem odhodlanosti ke skutkům milosrdenství a spravedlnosti.
SPIRITUALITA: Jeden z deseti základních rozměrů života farnosti, který nás zve k prohloubení našeho
vztahu s Bohem. Tento rozměr většinou zahrnuje modlitbu, studium a všechny možné aktivity, které živí
našeho ducha a zvou nás k růstu.
SPOLUPRÁCE: Společná práce založená na reflektivním naslouchání a upřímném vyjadřování všech
možných myšlenek a nápadů v partnerství charakterizovaném vzájemným respektem a rozmanitostí.
PARTICIPACE (SPRÁVCOVSTVÍ, ZAPOJENÍ, INKLUZIVITA): Jeden z deseti základních
rozměrů života farnosti (angl. „participation, stewardship, involvement, inclusion“), který všechny
farníky vyzývá k tomu, aby sdíleli svůj čas, talent a poklady pro naplnění poslání farnosti. Pokud lidé cítí,
že jsou respektovanou součástí farnosti, zvýší se hloubka jejich angažovanosti a participace (spoluúčasti)
na službách a aktivitách.
TRADICE: Starobylé praktiky a vyznání víry církve rozvíjené již od dob apoštolů a (spolu s Písmem)
chápané jako normativní pro život církve.
TRANSPARENCE: Tímto výrazem v textu překládáme angl. výraz „accountability“, který vyjadřuje
ochotu či připravenost „vydávat účty“ či „zodpovídat se“ z toho, co dělám, a to jak vůči mým vlastním
nadřízeným či spolupracovníkům, tak vůči těm, pro které pracuji či kterým sloužím. Jde o ochotu být
vystaven určité formě všestranné „supervize“ (která je zároveň podporou a pomocí), vyjádřenou postojem
určité „průhlednosti“ či „transparence“ vůči svému okolí. (Heslo doplněno překladatelem.)
USCHOPŇOVÁNÍ: Přístup, který jednotlivcům a skupinám zprostředkovává dovednosti, informace,
autoritu a potřebné zdroje, aby jim bylo umožněno přijmout a vykonávat vlastní zodpovědnost (angl.
„empowerment“).
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