Pastorační plán Římskokatolické farnosti Vlašim
pro školní rok 2012/2013
Důvod vzniku plánu
Pastorační rada Římskokatolické farnosti Vlašim po zjištění pastorační situace a vypracování
pastorační analýzy vypracovala a schválila tento pastorační plán jako vodítko své práce, aby tak její
činnost snáze „vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení farnosti, a
tím sloužila k větší slávě Boží.“ (ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské).
Pastorační rada oceňuje všechny činnosti ve vlašimské farnosti, kterými se buduje společenství
mezi místními věřícími, vydává se svědectví života z víry v Ježíše Krista, oslavuje se Trojjediný Bůh a
projevuje se křesťanská láska skutky vůči potřebným; rada vyzývá k jejich pokračování, deklaruje
k tomu svou podporu a děkuje všem, kdo se na těchto činnostech podílejí. Přesto po zvážení situace ve
farnosti konstatuje, že v některých směrech je potřebné pastorační činnost prohloubit, a proto chce
realizovat, podporovat nebo iniciovat níže vyjmenované aktivity.

Pastorační oblasti a úkoly
Rodiny (Martin Sklenář)
Východisko a cíl: Děti by měly vyrůstat v živém společenství víry. Pro děti je tímto společenstvím
primárně jejich rodina a s růstem dětí se pro ně toto společenství rozrůstá na rodiny známých a
příbuzných, až by mělo obsáhnout celou farnost. Spojnicí mezi rodinami, společenstvími rodin a
farností by měl být kněz, který bude rodiny znát a podporovat je na jejich cestě víry.
Aby se prožíváním víry doplnila rozumová složka víry pěstovaná při hodinách náboženství, má
se realizovat jeden den v týdnu dětské odpoledne, které bude obsahovat společné hry,
činnosti v menších skupinkách a eucharistickou bohoslužbu pro rodiny a děti za jejich co
největší účasti.
Aby se prohluboval osobní vztah mezi kněžími a rodinami, mají kněží více navštěvovat
rodiny. Smyslem návštěv je společně strávený čas (nejen jídlo, ale společný program), při
němž je možno zakoušet společenství.
Aby se lépe propojili kněží s manželskými společenstvími (ač manželská společenství mají
fungovat bez kněží), je jako spojnici vhodné zavést katecheze pro manžele: témata, na
kterých se manželská společenství a kněz dohodnou, se budou probírat ve společenstvích a
jejich závěry se přinesou na katechezi, kde se pak mohou manželé radit s knězem a modlit.
Aby kněží lépe poznali manželská společenství, mají se společenství vybízet, aby mezi sebe
zvala kněze jako naslouchající hosty.
Aby se prohloubila víra rodičů (i ostatních dospělých), má se zavést výuka náboženství pro
dospělé zahrnující rozum i prožívání víry.
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Aby se rodiče, kteří přicházejí se žádostí o křest, co nejlépe zapojili do života farnosti, má se na
ně brát kontakt a mají být následně informováni (např. prostřednictvím e-mailu)
o aktuálních pro ně vhodných aktivitách farnosti.
Aby se vybudovalo či prohloubilo provázání rodičů, kteří zde v posledních letech nechali
pokřtít své dítě, má se udělat setkání těchto rodičů.
Aby se upevnilo společenství mezi věřícími dětmi a děti mohly v křesťanském kontextu prožít
souvisle alespoň několik dní, má se o prázdninách zorganizovat farní tábor pro děti.

Školy (Martin Sklenář)
Východisko a cíl: Dalším prostředím, v němž děti tráví čas, je škola. I zde je možné a nutné křesťansky
působit, představovat i nevěřícím dětem křesťanství, církev a kněze jako něco normálního, a vytvořit
tak podmínky k tomu, aby mohly být zasaženy evangeliem.
Kromě výuky náboženství se mají kněží i katecheté na škole působící účastnit běžného života
škol (např. přispívat do školního časopisu nebo uspořádat výstavu z děl vzniklých na hodinách
náboženství).
Mají se také účastnit školních slavností a zvláštních příležitostí (např. zahájení či ukončení
školního roku, setkání pedagogů, vánoční besídka).
Kněží a katecheté mají vytrvat v kontaktech s řediteli škol a více spolupracovat s učiteli,
v první řadě s těmi věřícími, aby povzbuzovali žáky k účasti na hodinách náboženství.
Mají se také seznámit se vzdělávacími plány škol a tam, kde se protínají s křesťanství, mají
přijít s návrhem výukových aktivit, které by uskutečnili.
Aby se dětem objasnila skutečná podstata státních svátků, které jsou ve svém základu svátky
křesťanskými (Vánoce, Velikonoce, Den české státnosti na svátek sv. Václava…), má se za tímto
účelem zorganizovat tématický program v kostele.
Aby se rodičům dostatečně zdůraznila důležitost posílání dětí na výuku náboženství, mají se
v tomto smyslu oslovit rodiče, kteří křtili v naší farnosti děti, a jejich děti jsou ve školním
věku.
Dále se mají katecheté alespoň několikrát do roka setkat s rodiči a seznamovat je se svou
činností.

Informace (Václav Klimeš)
Východisko a cíl: Dobrá informovanost o dění ve farnosti není jen nezbytnou podmínkou jakéhokoli
konání v dnešní společnosti, ale podporuje vědomí sounáležitosti, dává možnost zakusit farní
společenství při společné činnosti a podněcuje k aktivitě.
Aby se mohli o aktivitách farnosti snadno informovat ti, kdo do jejího života nejsou zapojeni,
ale přicházejí se žádostí o křest dítěte apod., má se pro ně vytvořit letáček s přehledem
aktivit farnosti.
Aby se časově nepřekrývaly aktivity ve farnosti a aby o nich byl lepší přehled, má se vytvořit
veřejně přístupný kalendář, v němž budou označeny významné dny v životě farnosti a do
něhož se budou aktivity farnosti, i dosud rozplánované, zapisovat.
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Aby se cítili mezi námi vítáni i ti, kdo se života farnosti příliš neúčastní nebo k ní vůbec nepatří,
má se v každém vhodném případě informovat vlašimská veřejnost o aktivitách farnosti
prostřednictvím vlašimského Zpravodaje a městských nástěnek.
Aby se podpořilo společenství s ostatními farnostmi místní církve, mají se akce, které mají
přesah přes hranice farnosti, inzerovat v Arcidiecézním zpravodaji.

Vzájemnost a služba
Východisko a cíl: Vědomí sounáležitosti skrze přináležení Ježíši Kristu je základní podmínkou
existence každého křesťanského společenství. Pravé společenství nemůže ovšem existovat bez činné
lásky, která obohacuje sloužícího tím, že rozvíjí jeho vlohy a připodobňuje ho Ježíši Kristu, a příjemce
služby tím, že doplňuje to, co mu chybí, a tím zakouší milosrdnou lásku pramenící v Bohu, kterou pak
může předávat dál.
Aby farnost byla opravdovým společenstvím, mají se všichni farníci vychovávat, motivovat a
vést k činnosti a službě ostatním bez nároku na hmotnou odměnu. (Martin Sklenář)
Aby nezůstala ležet ladem existující Boží obdarování, mají se ve farnosti vyhledat již
vyškolení animátoři a má se po nich požadovat služba odpovídající jejich nadání (vedení
společenství mladších dětí, ministrantů, příprava akcí pro děti, pomoc při výuce náboženství
pro malé děti…). (Miroslava Ptáčková)
Aby se podpořilo vědomí společenství a zmírnila nouze, má se zavést farní inzerce věcí a
služeb. (Josef Matějovský)
Aby se vytvořily vhodné podmínky k činnosti těm, kdo při akcích organizovaných farností
věnují svůj čas a sílu ostatním, má se jim podle jejich potřeb zajistit občerstvení, přístup
k toaletě, možnost umytí se apod. (Jaroslav Konečný)

Staří, nemocní, umírající, ohrožení, vyloučení
Východisko a cíl: Činná láska vůči potřebným je jedním ze sloupů činnosti církve. K tomu, aby tato
činnost byla ve vlašimské farnosti poskytována s náležitou péčí a netříštily se zbytečně síly, je
ustanovena Farní charita Vlašim. Ta koná – bez jakékoli rezignace na křesťanské východisko své práce
– zejména odbornou činnost ve zdravotní a sociální oblasti. V tomto křesťanském východisku se
protíná se službou potřebným, kterou koná farnost, ta je ovšem zaměřena zejména na liturgii a
svátosti. Aby farní společenství a farní charita mohly dobře a účinně konat to, co jim náleží, potřebují
vzájemnou oporu a provázanost.
Aby farnost i farní charita mohly dobře plnit svá poslání, mají se mezi oběma organizacemi bez
zbytečného odkladu předávat potřebné informace. (Za farní charitu Daniela Laloučková, za
Vlašim Roman Farion, za Domašín David Seifert, za Kondrac Marie Šandová)
Aby se posílilo a ozřejmilo provázání farnosti a farní charity, má se vhodným způsobem
veřejně zviditelňovat jejich propojení (např. oficiální účastí zástupce jedné organizace na
akci druhé organizace). (Za farní charitu Daniela Laloučková, za farnost Jaroslav Konečný)
Aby se mohli zúčastnit bohoslužby i ti, kdo by se na ni pro svůj špatný zdravotní stav obtížně
dopravovali, mají se vyhledávat a evidovat dobrovolníci, kteří by přiváželi tyto potřebné lidi
na bohoslužby. (Daniela Laloučková)
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Aby i ti, kdo nemohou být pro nemoc či stáří přítomni bohoslužbám, byli a chtěli být posilováni
svátostmi, má se zdůrazňovat důležitost života ze svátostí a vysvětlovat účinky svátostí.
Aby tito potřební mohli snáze být účastni eucharistie, mají se oslovovat ochotní a schopní
farníci, kteří by absolvovali kurs služebníků eucharistie a pak tuto službu vykonávali.
(Jaroslav Konečný)

Závaznost a způsob uskutečnění plánu
Ke každé oblasti nebo úkolu v plánu se stanovuje člen pastorační rady, který je za příslušnou oblast
jako celek anebo za příslušný úkol zodpovědný pastorační radě v čele s farářem.
Tento plán platí do 30. června 2013. Na prvním zasedání pastorační rady v roce 2013 zodpovědné
osoby podají průběžnou zprávu, jak se daří naplňovat oblasti a úkoly jim svěřené, a jejich počínání
bude podrobeno revizi pastorační rady. Na posledním zasedání pastorační rady ve školním roce
2012/2013 přednesou zodpovědné osoby konečnou zprávu o jim svěřených oblastech a úkolech a
pastorační rada plán vyhodnotí.
Každé nové usnesení pastorační rady o pastorační činnosti se bude poměřovat s tímto plánem, aby
pastorační činnost směřovala hlavně k realizaci tohoto plánu.

Tento pastorační plán byl schválen Pastorační radou Římskokatolické farnosti Vlašim na jejím
zasedání dne 27. června 2012.
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Sekretář PRF:
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