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3. zasedání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže Prostějov 
Středa 16. června 2021, 19.00, rybárna  

1 Účastníci 
Přítomní: P. Vrzala Aleš, P. Barbořák Pavel, Černý Jan, Růžička Michal, Hlaváček Josef, Indra David 

Omluvení: Bartošová Zuzana, Tobolová Jana 

Nepřítomní: Vysloužilová Lucie 

2 Obsah jednání 
2.1 Úvodní informace faráře 

• Začalo se modlitbou. 

2.2 Farní pastorační plán 
• Děkan: Přišel pokyn z arcibiskupství k vytvoření farního pastoračního plánu (na základě 

pastoračního plánu arcidiecéze viz příloha 1). Nejedná se o plán akcí, ale plán kroků k tomu, 
aby se oblasti života farnosti rozvíjely. Ukázka plánu viz příloha 2. 

• Členům pastorační rady bylo uloženo, aby se nad dokumenty zamysleli a přišli s návrhy. 
• Významným pastoračním nástrojem je náš kostel: 

o Děkan: Je zajímavé pozorovat, co dělají návštěvníci. 
o Je v procesu výroba duchovně/historické prohlídkové trasy kostelem – informační 

tabule na různých místech v kostele. 
o Byla vydána brožura „Kostel – návod k použití“, která je v kostele k dispozici. 

2.3 Pastorace 
• J. Hlaváček: Navrhuje pořídit panely na téma mariánské úcty (vzor na Cvilíně). 

o Děkan: Zváží pořízení.  
• J. Hlaváček: Ocenil plakáty pro kolemjdoucí z doby postní a velikonoční. 
• Děkan: Vánoční balíčky s tradicemi měly úspěch, tato aktivita se zopakuje i letos. Bylo by 

zajímavé vymyslet podobný balíček na Velikonoce. 

2.4 Plánované akce 
• Závěrečná mše svatá pro děti z náboženství ve čtvrtek 24.6. 

o Mohlo by následovat pohoštění na Rajské zahradě. 
• Pouť na sv. Cyrila a Metoděje 

o Bude opět zajišťováno pohoštění atd. 

2.5 Aktuální témata v církvi 
• Potíže s dotacemi v režimu de minimis 

o Probíhá shromažďování informací o dotacích poskytnutých v tomto režimu. Naší 
farnosti se tento problém netýká, jiných v děkanátu potenciálně ano. 

•  Zneužívání v církvi 
o V souvislosti s nedávno zveřejněnou kauzou v médiích by bylo vhodné připravit mši 

svatou na toto téma. Děkan to promyslí a o jejím konání bude dáno vědět dopředu. 
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2.6 Čištění sochy sv. Floriána 
• Ohledně stěhování sochy bylo postupováno dle závěrů z minulé pastorační rady farnosti: byl 

zpracován průzkum stavu sochy a vydáno rozhodnutí Arcibiskupství olomouckého, že není 
v zájmu sochy její přesun – památkově chráněné sochy se stěhují pouze když je to nezbytně 
nutné. Socha na svém současném umístění je dobře chráněná proti přírodním vlivům. 

• Momentálně probíhá čištění sochy, je v plánu také doplnění sítě a bodců proti ptačím 
škůdcům. Akce je spolufinancována městem Prostějov. 

• Střípky z historie: Původně socha zřejmě stála u městské brány na Žižkově náměstí; odtud 
byla přestěhována při bourání brány. 

2.7 Údržba kostela Povýšení svatého Kříže 
• Na začátku června proběhlo hubení červotoče plynem v celém kostele. Jedná se o akci, která 

musí být opakována 3 po sobě následující roky kvůli životnímu cyklu červotoče. Akce je 
financována z dotace města Prostějova. 

• Na konci dubna proběhlo 3D skenování prostoru kostela, na které naváže snímkování celého 
prostoru a především hlavního oltáře. Jedná se o spolupráci studentů ČVUT v Praze 
s Národním památkovým ústavem a její výsledek poslouží jako podklad pro budoucí 
restaurování mobiliáře kostela. 

2.8 Údržba fary 
• Přední místnost má zrestaurovaná okna. Plánované využití je jako 2. společenská místnost 

pro scházení menších společenství, agapé po mši svaté. Probíhá zakreslení požadovaných 
úprav (nová podlaha, rozvody, WC), což bude předloženo památkářům a následně 
realizováno. 

 

Další zasedání pastorační rady proběhne 25. srpna 2021. 

 

Zapsal: David Indra 

Schválil: P. Aleš Vrzala, farář ________________________  
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3 Přílohy 
3.1 Pastorační plán arcidiecéze 
 

Pastorační plán vychází z apoštolského listu Jana Pavla II. Nuovo milenio ineunte.  

Posvátný sněm vyjádřil vřelou touhu hlásáním evangelia všemu stvoření osvítit všechny lidi jasem 
Kristova světla, které září na tváři církve. 1 Proto sv. Jan Pavel II. předložil bez váhání perspektivu, 
kterou by se měla ubírat pastorační činnost: svatost. Jeho pohled bereme za vlastní, protože jsme 
přesvědčeni, že křest je opravdovou vstupní branou do Boží svatosti skrze začlenění do Krista a 
přebývání v jeho Duchu. Proto se nechceme spokojit s polovičatým životem, minimalistickou etikou a 
povrchní zbožností. Povolání ke svatosti chápeme jako určené pro všechny. Cesty svatosti jsou různé 
a osobní, ale vždy jde o posvěcování všedního života. Tímto směrem chceme jít spolu s celým 
křesťanským společenstvím a s křesťanskými rodinami.  

Pedagogika svatosti, nás vede k umění modlitby, rozvíjení dialogu s Kristem, který n�s učiní svými 
přáteli. Zůstaňte ve mně ajá zůstanu ve vás (Jan 15,4). Růst této vzájemnosti považujeme  

za znamení dobré pastorace a cíl jednotlivých programů.  

Vrcholem, k němuž směřuje veškerá činnost církve, a zároveň zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá její síla, 
je liturgie.2 Proto klademe velký důraz zvláště na nedělní mši svatou a na to, abychom celou neděli 
vnímali jako zvláštní den víry. Účast na mši svaté každou neděli i za ztížených podmínek vidíme jako 
důležité svědectví vlastní identity.  

I když současná společnost ztrácí smysl pro hřích, považujeme za naléhavé zvát venc1 k novému 
objevení Krista, v němž nám Bůh zjevuje své soucitné srdce a skrze něhož nás smiřuje se sebou zvláště 
ve svátosti smíření.  

Čím více současná kultura vede k sebestřednosti, tím více chceme věřícím pomáhat soustředit se na 
Krista, na němž všechno záleží, vést k častému naslouchání Božímu slovu a k jeho uvádění do života.  

Kdo prožil oslovující setkání s Kristem, nemůže si to nechat pro sebe, ale musí o tom hlásat druhým. K 
tomu chceme vést všechny, kterým se věnujeme, aby se apoštolské nadšení stalo každodenním stylem 
života jednotlivců i celých společenství, aby se křesťanská zvěst vtělovala do kultury našeho národa. 
Zvláště chceme zapojit mládež, které jsou nadšení i obětavost blízké, a rodiny, které jsou dnes 
mimořádně ohrožené.  

Náš pastorační plán se zakládá na novém přikázání: Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i 
vy. (Jan 13, 34) Plodem a projevem lásky je společenství, v němž můžeme zakoušet Boží přítomnost. 
Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18, 20) Společenství s Ježíšem 
uprostřed posvěcuje ty, kdo ho vytvářejí, a ostatním dává příležitost poznat církev a setkat se s Bohem. 
Spiritualita společenství je základem naší formace a proniká konkrétní iniciativy a programy. Vede ke 
vzájemné otevřenosti a úsilí o jednotu v tom, co je podstatné, a k hledání souladu ve sporných 
otázkách.  

Všechny pokřtěné a biřmované chceme vést k tomu, aby poznávali a přijímali svou zodpovědnost za 
život církve, k dobročinnosti a dobrovolnické službě. Pastorace povolání musí vést k zamýšlení nad 
základními hodnotami a ke schopnosti reagovat na Boží volání ke kněžství či zasvěcenému životu 
plným darováním sebe sama ve prospěch Božího království, či k rozvinutí povolání vlastního laikům, 
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kteří mají hledat Boží království tím, že se zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha3 a plnit v 
církvi i ve světě svůj podíl ... , když se snaží evangelizovat a posvěcovat lidi. 4 

Za důležitý nástroj křesťanské formace budoucích generací považujeme církevní školy, které musí být 
nejen místy dobrého vzdělání, ale taky dobré formace křesťanského života. Ostatní mládeži nabízíme 
službu center mládeže a děkanátních kaplanů pro mládež.  

Katecheze školní i mimoškolní musí nejen vzdělávat, ale i uvádět do důvěrného přátelství s Kristem, 
vytváření církevního společenství a života ze svátostí ve shora uvedeném duchu.  

Různá sdružení a církví uznaná hnutí ve formách tradičních i nových oceňujeme a vidíme jako nositele 
životaschopnosti církve. Počítáme s jejich spoluprací a zapojením do budování místní církve.  

Pastoraci rodinného života považujeme v době radikální krize rodiny za klíčovou a chceme především 
výchovou pomáhat křesťanským rodinám, aby vydávaly svědectví, že je možné žít manželství podle 
Božích záměrů, a z přijaté svátosti manželství uměly čerpat celý život, aby dovedly žít pro děti a samy 
se zapojily do obrany práv dětí i těch, které se ještě nenarodily. Zvláštní pozornost chceme věnovat 
přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.  

Nadále chceme rozvíjet charitativní i pastorační službu nemocným, starým a sociálně potřebným jako 
projev víry, která dovede v potřebných vidět samotného Ježíše a ukazovat mu praktickou lásku. 
Nemyslíme je na potřebné mezi námi, ale i ve vzdálených zemích, kde pomáháme. Lidská nouze se 
nově objevuje v řadě oblastí jako důsledky zoufalé prázdnoty, závislostí, sociální nespravedlnosti, 
domácího násilí či osamělosti nebo ztráty morálky. K žádné oblasti nesmíme být lhostejní, i když 
nejsme schopni problémy vyřešit. Vidíme v nich výzvy k nové „fantazii lásky" a přiblížení se těm, kdo 
trpí.  

Svůj duchovní život žijeme v hmotném světě, a proto myslíme i na pastoraci světa práce, podnikání, 
vzdělávání a politiky, stejně jako světa kultury, zábavy a sdělovacích prostředků. Odmítáme názory, 
které považují náboženství za čistě soukromou věc, která se neprojevuje navenek, protože takové 
pojetí křesťanství nelze sloučit s křesťanskou láskou, logikou vtělení, ani eschatologickým směřováním 
křesťanství.  

Hlásíme se k ochraně přírody ohrožované konzumistickým způsobem života a totálním sobectvím. 
Správné chování k přírodě i k lidem jako k Božímu dílu vychází z našeho zdravého vztahu k Bohu. Ten 
musí být silný, abychom se dovedli omezovat. Musí být pravdivý, aby naše víra nebyla jen teorií či 
pocitem. Opravdové přátelství s Bohem a zdravá zbožnost ponesou praktické plody v uzdravení lidstva 
i planety.5  

V řadě farností či rodin žijeme vedle křesťanů jiných církví a církevních společenství. Ježíšovu prosbu 
aby všichni jedno byli, bereme jako úkol, který nás zavazuje i povzbuzuje, jako zdravou výtku naší 
lenosti a zavřeným srdcím. I když dosažení jednoty může být v daleké budoucnosti, chceme vydávat 
světu svědectví především vzájemnou láskou a spoluprací.  

Plánované činnosti a programy se připravují tak, aby byly v souladu s diecézním pastoračním plánem. 
Pastorační centra, církevní školy, spolky, Charity i farnosti si vypracují své pastorační plány tak, aby 
konkretizovaly tento plán na jejich obor či situaci. Každoroční plánování akcí připravují s ohledem na 
tento i vlastní pastorační plán a také každý rok uzavírají vyhodnocením jeho naplňování. 

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 

Zdroje: 
1 Lumen Gentium 1 
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2 Sacrosanctum Concilium 10 
3 Lumen gentium 31 
4 Apostolicam actuositatem 2 
5 Srov. Laudato si 

3.2 Ukázkový pastorační plán 
 

PŘÍPRAVA BODŮ PASTORAČNÍHO PLÁNU FARNOSTI 

*Pokusíme se navrhnout DÍLČÍ KROKY vycházející z pastoračního plánu Arcidiecéze olomoucké pro 
konkrétní OBLASTI, které z tohoto plánu vycházejí. Pro jednu OBLAST může být více návrhů 
(zapisujete je do připravených řádků). Pokud je to možné, tak zde vložte i SLEDOVANÝ UKAZATEL 
(podle něhož totiž půjde poznat, že se skutečně něco mění nebo změnilo k lepšímu v této oblasti), 
aby to nebyl jen „formální a neuchopitelný bod“ ����    

Představujeme zde všechny "OBLASTI", které pastorační plán Arcidiecéze olomoucké chce řešit, ale 
Vy můžete odpovídat jen na ty, které jsou Vám blízké.    

Popis svého návrhu DÍLČÍHO KROKU si můžete podepsat (přímo za popis konkrétního řešení, které 
navrhujete).    

Přehled řešených oblastí: 

1. BOJ S POVRCHNÍ ZBOŽNOSTÍ 
2. UMĚNÍ MODLITBY (ROZVÍJENÍ DIALOGU S KRISTEM) 
3. LITURGIE, MŠE SVATÁ (ZVLÁŠTĚ PAK NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ) 
4. SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
5. CHCEME VĚŘÍCÍM POMÁHAT SOUSTŘEDIT SE NA KRISTA A VÉST K ČASTÉMU NASLOUCHÁNÍ 

BOŽÍMU SLOVU A K JEHO UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTA 
6. ZAPOJIT MLÁDEŽ A RODINY 
7. “UDRŽET“ VŠECHNY POKŘTĚNÉ A BIŘMOVANÉ 
8. CÍRKEVNÍ ŠKOLY, SLUŽBY CENTER MLÁDEŽE a DĚKANÁTNÍCH KAPLANŮ PRO MLÁDEŽ 
9. SPRÁVNĚ ŘEŠENÁ KATECHEZE ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ 
10. SDRUŽENÍ A CÍRKVÍ UZNÁVANÁ HNUTÍ MOHOU POMOCI PŘI BUDOVÁNÍ MÍSTNÍ CÍRKVE 
11. POMÁHAT KŘESŤANSKÝM RODINÁM, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ A DOPROVÁZENÍ MLADÝCH 

MANŽELSKÝCH PÁRŮ 
12. ROZVÍJET CHARITATIVNÍ I PASTORAČNÍ SLUŽBU NEMOCNÝM, STARÝM A SOCIÁLNĚ 

POTŘEBNÝM, POMÁHÁME I VE VZDÁLENÝCH ZEMÍCH 
13. ZVIDITELŇOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 
14. OCHRANA PŘÍRODY A SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ I K LIDEM 
15. SPOLUPRÁCE S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ A CÍRKEVNÍCH SPOLEČENSTVÍ 

(vychází z pastoračního plánu Arcidiecéze olomoucké viz přiložené citace u jednotlivých oblastí) 
(různé aktivity, které je nutné dle našeho názoru udělat, aby se ŘEŠENÁ OBLAST zlepšila, nebo se zde 
alespoň něco, co směřuje ke zlepšení, "nastartovalo") (něco, co nám ukáže posun při realizaci 
uvedeného dílčího kroku - zde je možné napsat i konkrétní datum, pokud ho dovedeme odhadnout) 

"UKÁZKA MOŽNÉHO VYPISOVÁNÍ“ 
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Např. DOKONČENÍ PASTORAČNÍHO PLÁNU V TERMÍNU A MAXIMÁLNÍ KVALITĚ" MODLITBA KNĚZE ZA 
AKTIVITU ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY PŘI SPLNĚNÍ TOHOTO ÚKOLU (příspěvek vytvořil XY)
 VYTVOŘENÍ KOMPLETNÍHO DOKUMENTU DO 30. 6. 2021 

 VYTVOŘENÍ SDÍLENÉHO DOKUMENTU, KDE BUDOU MOCI VŠICHNI ČLENOVÉ PASTORAČNÍ 
RADY ZAPISOVAT NÁVRHY DÍLČÍCH KROKŮ (příspěvek vytvořil XY) VYTVOŘENÍ SDÍLENÉHO 
DOKUMENTU DO 1. 5. 2021 

3.2.1 BOJ S POVRCHNÍ ZBOŽNOSTÍ   
„Proto se nechceme spokojit s polovičatým životem, minimalistickou etikou a povrchní zbožností. 
Povolání ke svatosti chápeme jako určené pro všechny.“    

3.2.2 UMĚNÍ MODLITBY  
(ROZVÍJENÍ DIALOGU S KRISTEM)"   

„Pedagogika svatosti nás vede k umění modlitby, rozvíjení dialogu s Kristem, který nás učiní svými 
přáteli. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás (Jan 15,4). Růst této vzájemnosti považujeme za 
znamení dobré pastorace a cíl jednotlivých programů.“  

3.2.3 LITURGIE, MŠE SVATÁ (ZVLÁŠTĚ PAK NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ)   
„Vrcholem, k němuž směřuje veškerá činnost církve, a zároveň zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá síla, 
je liturgie. Proto klademe velký důraz zvláště na nedělní mši svatou a na to, abychom celou neděli 
vnímali jako zvláštní den víry.“   

3.2.4 SVÁTOSTI SMÍŘENÍ   
„I když současná společnost ztrácí smysl pro hřích, považujeme za naléhavé zvát věřící k novému 
objevení Krista, v němž nám Bůh zjevuje své soucitné srdce a skrze něhož nás smiřuje se sebou 
zvláště ve svátosti smíření.“   

3.2.5 CHCEME VĚŘÍCÍM POMÁHAT SOUSTŘEDIT SE NA KRISTA A VÉST K ČASTÉMU 
NASLOUCHÁNÍ BOŽÍMU SLOVU A K JEHO UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTA.    

„Čím více současná kultura vede k sebestřednosti, tím více chceme věřícím pomáhat soustředit se na 
Krista, na němž všechno záleží, vést k častému naslouchání Božímu slovu a k jeho uvádění do života.“ 

3.2.6 ZAPOJIT MLÁDEŽ A RODINY   
„Zvláště chceme zapojit mládež a rodiny, které jsou dnes mimořádně ohrožené.“   

3.2.7 “UDRŽET“ VŠECHNY POKŘTĚNÉ A BIŘMOVANÉ   
„Všechny pokřtěné a biřmované chceme vést k tomu, aby poznávali a přijímali svou zodpovědnost za 
život církve, k dobročinnosti a dobrovolnické službě.“   

3.2.8 CÍRKEVNÍ ŠKOLY, SLUŽBY CENTER MLÁDEŽE a DĚKANÁTNÍCH KAPLANŮ PRO MLÁDEŽ
   

„Za důležitý nástroj křesťanské formace budoucích generací považujeme církevní školy, které musí 
být nejen místy dobrého vzdělání, ale také formace křesťanského života. Ostatní mládeži nabízíme 
službu center mládeže a děkanátních kaplanů pro mládež.“   

3.2.9 SPRÁVNĚ ŘEŠENÁ KATECHEZE ŠKOLNÍ I MIMOŠKOLNÍ   
„Katecheze školní i mimoškolní musí nejen vzdělávat, ale i uvádět do důvěrného přátelství s Kristem, 
vytváření církevního společenství a života ve shora uvedeném duchu.“   
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3.2.10 SDRUŽENÍ A CÍRKVÍ UZNÁVANÁ HNUTÍ MOHOU POMOCI PŘI BUDOVÁNÍ MÍSTNÍ 
CÍRKVE   

„Různá sdružení a církví uznaná hnutí ve formách tradičních i nových oceňujeme a vidíme jako 
nositele životaschopnosti církve. Počítáme s jejich spoluprací a zapojením do budování místní 
církve.“   

3.2.11 POMÁHAT KŘESŤANSKÝM RODINÁM, PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ A DOPROVÁZENÍ 
MLADÝCH MANŽELSKÝCH PÁRŮ   

„.. především výchovou pomáhat křesťanským rodinám, aby vydávaly svědectví, že je možné žít 
manželství podle Božích záměrů, a z přijaté svátosti manželství uměly čerpat celý život, aby dovedly 
žít pro děti a samy se zapojily do obrany práv dětí i těch, které se ještě nenarodily. Zvláštní pozornost 
chceme věnovat přípravě snoubenců a doprovázení mladých manželských párů.“   

3.2.12 ROZVÍJET CHARITATIVNÍ I PASTORAČNÍ SLUŽBU NEMOCNÝM, STARÝM A SOCIÁLNĚ 
POTŘEBNÝM, POMÁHÁME I VE VZDÁLENÝCH ZEMÍCH   

   

„.. rozvíjet charitativní i pastorační službu nemocným, starým a sociálně potřebným jako projev víry, 
která dovede v potřebných vidět samostatného Ježíše a ukazovat mu praktickou lásku. Nemyslíme 
jen na potřebné mezi námi, ale i ve vzdálených zemích, kde pomáháme.“   

3.2.13 ZVIDITELŇOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ   
„.. myslíme i na pastoraci světa práce, podnikání, vzdělávání a politiky, stejně jako světa kultury, 
zábavy a sdělovacích prostředků. Odmítáme názory, které považují náboženství za čistě soukromou 
věc, která se neprojevuje navenek, protože takové pojetí křesťanství nelze sloučit s křesťanskou 
láskou, logikou vtělení, ani eschatologickým směřováním křesťanství.“   

3.2.14 OCHRANA PŘÍRODY a SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ K PŘÍRODĚ I K LIDEM   
„Hlásíme se k ochraně přírody ohrožované konzumistickým způsobem života a totálním sobectvím. 
Správné chování k přírodě i k lidem jako k Božímu dílu vychází z našeho zdravého vztahu k Bohu.“ 

3.2.15 SPOLUPRÁCE S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ A CÍRKEVNÍCH SPOLEČENSTVÍ 
"„V řadě farností či rodin žijeme vedle křesťanů jiných církví a církevních společenství.“ 

„I když dosažení jednoty může být v daleké budoucnosti, chceme vydávat světu svědectví především 
vzájemnou láskou a spoluprací.“"   
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