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221201 – USTAVUJÍCÍ SCHŮZE 

Přítomni 

Milan Geiger (MG) – předseda 

Jarmila Hurtová (JH) 

Jan Koukl (JK) 

Lenka Kovaříková (LK) 

Marek Máliš (MM) 

Pavla Šťastná (PŠ) 

Růžena Váchalová (RV) 

Pavel Fořt (PF) – sekretář 

Nepřítomni 
- 

Zkratky 

PRF – Pastorační rada farnosti (ta naše je společná pro farnosti Kralovice, Jesenice a Lubenec) 

ERF – Ekonomická rada farnosti (farnost Jesenice má svou, farnosti Kralovice a Lubenec 
dohromady jednu) 

OB – otec biskup 

BIP – biskupství plzeňské 

SEZNÁMENÍ SE NAVZÁJEM A S PROGRAMEM SCHŮZE, SDÍLENÍ OČEKÁVÁNÍ ČLENŮ 

MM – jsem 3 roky po křtu; mám dojem, že minulá PRF asi úplně nefungovala, když ji 
dodnes ani neznám...PRF by měla propojovat kněze a věřící – chtěl bych, aby naše PRF 
takto fungovala 

JH – chci fungovat jako spojka mezi PRF a ERF Jesenice, vyhraněné představy o své 
pozici nemám 

PF – zapisovatel, mám zájem o mnohost pohledů díky zastoupení rodičů, podnikatelů, atd. 
V PRF 

PŠ – působím jako varhanice na Kralovicku a Plasku; propojuju také PRF a ERF Kralovice 
a Lubenec; vidím se taky jako spojka mezi kněžími a věřícími v kostele, ale dále také 
s těmi, kdo do kostela nezajdou 

RV – pastorační asistentka ve farnosti; v minulé PRF, kam jsem přistoupila v průběhu 
volebního obdobbí, mne překvapilo, že jsme se jako členové ani neznali – to bych chtěla 
změnit, protože pak jako společenství budeme moci působit mnohem efektivněji 

LK – taky jsem přišla už do minulé PRF v průběhu funkčního období, nelehkého kvůli 
Covidu; kromě pandemie jsme řešili proces synodální cesty – možná tahle naše práce 
nebyla vidět, ale PRF nebyla nefunkční 

JK – přesně nevím, jaké cíle PRF má mít, ale myslím, že jde o pomoc kněžím a propojování 
jednotlivců v našich farnostech; očekávám hodně práce; myslím, že by se mělo vycházet 
ze závěrů synodálního procesu v naší diecézi (viz www.bip.cz, kde jsou závěry 
publikovány a shrnuty) 

MG – očekávám obohacení mého pohledu na pastoraci skrze vaše oči 

http://www.bip.cz/


SEZNÁMENÍ SE SE SMĚRNICEMI PRO SLUŽBU PRF V PLZEŇSKÉ DIECÉZI 

Každý člen obdržel výtisk Směrnice včetně příslušných Prováděcích pokynů. Oba dokumenty 
byly zběžně okomentovány (MG). Během čtení se začaly vynořovat některé body k projednání – 
viz níže v zápise. 

PŘEDÁNÍ JMENOVÁNÍ DO SPOLEČNÉ PRF JEDNOTLIVÝM ČLENŮM A PODPIS SLIBU 

Každému členovi PRF byl předán jmenovací dekret, všichni podepsali slib člena PRF. 

DISKUSE O ZPŮSOBU PRÁCE PRF A DOMLUVA TERMÍNŮ SETKÁVÁNÍ V ROCE 2023 

Metoda práce 

MG přednesl svou představu o metodě práce PRF: spíše než nastřelovat jednotlivé nápady 
podle momentálních podnětů, pracovat raději systematicky: nejprve pozorovat, analyzovat 
situaci ve farnosti, zjištěná fakta hodnotit, až na základě těchto dvou kroků navrhovat konkrétní 
řešení, jednání. To vše s ohledem na čtyři základní funkce církve/farnosti (liturgie, koinonie, 
martyrie, diakonie). MG prosí členy PRF o pozorování a promyšlení života farnosti touto 
metodou do příštího setkání. 

Zpracování výstupů z jednání PRF 

Usnesení 

Zápis ze schůze PRF bude rozesílán všem členům PRF elektronicky. Od rozeslání poběží lhůta 
7 dní na připomínky k zápisu. Po zpracování připomínek bude zápis ve finální podobě rozeslán 
členům PRF a dále publikován na webu farnosti, a to v plném rozsahu, s výjimkou bodů, které 
budou na jednání PRF označeny jako interní. 

Termíny setkávání 

Usnesení 

Pravidelná setkání budou 4 během roku, a to vždy na začátku postní doby (březen), před letní 
sezónou (květen/červen), na startu nového školního roku (září), a před začátkem adventu 
(konec listopadu). V případě potřeby bude svoláno operativně mimořádné setkání. 

Termíny setkání v roce 2023: 2. 3., 25. 5., 14. 9. a 23. 11. 

Primární termín setkání: Čtvrtek 18:00 hod. 

ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ ZBYLÉ ČÁSTKY Z POSTNÍ ALMUŽNY 

Letošní sbírka byla určena na pomoc ukrajinským uprchlíkům v našich farnostech. Vybralo se 
21.105,- Kč. Podporovali jsme rodinu paní Stelly a skupinu žen v Žebnici, kde se během pobytu 
u nás narodilo miminko – nyní se už rodina s miminkem vrátila na Ukrajinu. Rodina Migai, 
bydlící na faře v Kralovicích, nepotřebuje finanční pomoc. Naši uprchlíci nepotřebují další 
finanční podporu. 

Vydáno bylo 10.858,- Kč, zbylo 10.247,- Kč. 

Usnesení 

Zbylé prostředky budou použity na nákup generátorů elektrické energie pro Ukrajinu, a to 
prostřednictvím Olomoucké Charity, která aktuálně na tento účel pořádá sbírku. 

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PŘEDÁNÍ DVOU KOSTELŮ DO MAJETKU OBCE ŽĎÁR 

Daniel Váhala požádal o vyjádření PRF ohledně záměru předat kostely v Otěvěkách a Žďáru do 
majetku obce Žďár. O převod kostelů požádala obec Žďár, pod kterou oba kostely patří. Obě 
stavby jsou v relativně dobrém stavebně-technickém stavu. Obě stavby prohlédl diecézní 



konzervátor (P. Jan Pražan, soudní znalec v oboru) a odborný referent Oddělení majetkové a 
investiční správy BIP (Mgr. Petr Blažek, správce uměleckých sbírek); nenalezli žádný předmět, 
který by doporučili ponechat v majetku církve. Obě stavby zůstanou určeny pouze pro sakrální 
použití, můžeme je kdykoli využívat, zůstane nám klíč. Obec nesmí stavby postoupit nikomu 
třetímu; pokud by tak v budoucnu chtěla učinit, předá je zpět farnosti/církvi. 

Usnesení 

V důležitých záležitostech, ve kterých se vyžaduje projednání PRF, např. předání kostela, kaple 
či další nemovitosti do majetku jiné fyzické či právnické osoby, či ve věci přeložení duchovního, 
působícího ve farnosti, nebo v záležitostech podobných té s postní almužnou (viz výše), žádá 
PRF, aby byla o daném záměru informována už od počátku procesu a průběžně bez zbytečných 
odkladů seznamována se všemi podklady, ne tedy až v závěru procesu, kdy se má vyjádřit k už 
víceméně hotové věci. 

Usnesení 

Ve věci předání kostelů v Otěvěkách a Žďáru si PRF vymiňuje čas na seznámení se s 
předávací smlouvou; do 14ti dnů po rozeslání předávací smlouvy členům PRF se k věci každý 
člen elektronicky vyjádří. 

PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PŘEDÁNÍ VARHAN Z KOSTELA ČISTÁ DO MAJETKU OBCE ČISTÁ 

Daniel Váhala požádal o vyjádření PRF ohledně záměru předání varhan z kostela Čistá do 
majetku obce Čistá. Starostka obce Čistá totiž získala příslib dotace ve výši 7 mil. Kč na opravu 
varhan, může ji ovšem čerpat pouze na předměty v majetku obce. Obec se zavázala začít s 
opravou do 10ti let od předání varhan do majetku obce. 

Usnesení 

PRF si vymiňuje čas na seznámení se s předávací smlouvou; do 14ti dnů po rozeslání 
předávací smlouvy členům PRF se k ní každý člen elektronicky vyjádří. 

PRF upozorňuje na fakt, že během opravy varhany nemusí zůstat v kostele a po opravě se do 
něj automaticky nemusí vrátit. PRF navrhuje začlenit do smlouvy podmínku návratu varhan do 
majetku farnosti do určité lhůty po opravě. 

OSTATNÍ NAVRŽENÉ BODY K JEDNÁNÍ – K PROJEDNÁNÍ NĚKDY PŘÍŠTĚ 

PF: Dostatečnou dobu před každou schůzí budou členům PRF rozeslány program schůze a 
veškeré potřebné podklady. Jak ošetřit body, přidávané po této lhůtě? 

PŠ: Kde se může člen PRF inspirovat od ostatních PRF/jiných farností? Není nějaký mentor? 

PF: Návrh pravidla k vyjadřování názorů k danému bodu: Vyjádří se každý člen, např. v tzv. 
kolečku – ostatní přitom nereagují, pouze naslouchají, případně si píší poznámky; reakce a 
případná další diskuse bude následovat teprve po uzavření kolečka. 

 

 


