Pastorační plán 2017–2018
Římskokatolická farnost Kolín
Téma roku: Kněžství
Patron: sv. Jan Nepomucký

Východiska
Pastorační plán farnosti vychází z pastoračního plánu arcidiecéze.

Pastorační důrazy
1. Snaha o otevřenost kostelů a usnadnění přístupu k víře;
2. podpora nových povolání ke kněžství;
3. realizace plnohodnotného liturgického života celého společenství církve s důrazem
na Boží krásu, jež má být postavena proti negativismu a skepsi mezi křesťany.

Konkrétní aktivity
Leiturgia
1. Příprava mládeže a dospělých na biřmování. Oslovit mládež i dospělé, kteří ještě
nepřijali svátost biřmování. Podpořit přípravu.
2. Při vhodných příležitostech otevřít vybrané kostely a vytvořit tak prostor pro tichou
modlitbu.
Sv. Bartoloměj a Nejsvětější Trojice – zpřístupnit mimo bohoslužbu alespoň o
velkých svátcích.
3. Uspořádat prezentaci nového vybavení presbytáře u sv. Bartoloměje s výkladem
primárně pro farnost, sekundárně pro širokou veřejnost.
4. Uspořádat debatu o křížové cestě v přírodním prostředí v Kolíně. - Vinice, pomodlit
se ji přímo na místě, první postní neděle, 18. 2., provizorní kříže.
5. Uspořádat modlitební večer chval minimálně o Letnicích vigilie, Zdeněk Líbal ml..
6. Kostelník/ostiář, varhaník – zapojit vhodné osoby do této služby.
7. Používat při nedělních bohoslužbách různé texty přímluv.
8. Aktivně se zapojit do ekumenických modliteb.
9. Společně navštívit missu chrismatis 29. 3. 2018 v pražské katedrále.

Martyria
1. Mystagogie – věnovat náležitou pozornost nově pokřtěným v naší farnosti a
pokračovat v katechezi i po křtu.
2. Uspořádat kolem farní den se zaměřením na kněžství a sv. Jana Nepomuckého.

3. Zapojit se do mezinárodní Noci kostelů 25. 5. 2018 otevřením co největšího počtu
kostelů a nabídnout v některých z nich kulturní a preevangelizační program.
4. Realizovat sérii biblických setkání pro farníky.
5. Aktivně spolupracovat s městem a s dalšími subjekty na Otevřené ulici a jiných
aktivitách města.
6. Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola Stěžejní je úzká spolupráce školy
s farností a se členy SVD, kteří zde působí. Pro žáky a pedagogy jednou měsíčně
slouží mši sv., vyučují hodiny Křesťanské výchovy a školu při různých příležitostech
navštěvují. Žáci školy se zapojují do činnosti farnosti, např. účastí na Tříkrálové
sbírce, návštěvou bohoslužeb a účastní se aktivit komunitního centra (vernisáže,
výstavy, přednášky). Podílejí se na péči o pořádek ve farním komunitním centru.
Škola pravidelně spolupracuje s okolními farnostmi (Kutná Hora) a dalšími
křesťanskými církvemi (Diakonie Čáslav).
7. Připravit vhodné způsoby k oslovení návštěvníků kostelů (kartičky s biblickými citáty,
tematické nástěnky, galerie v komunitním centru, vytvoření prostoru pro zapalování
svíček v kostelích, …).

Diakonia
1. Pokračovat ve stávajících projektech charity a dále je rozvíjet (Tříkrálová sbírka,
Adopce na dálku, charitní šatník, Rodinné centrum sv. Zdislavy, Sklad potravinové
pomoci).
2. Aktivně podpořit projekt na výstavbu centra na Zálabí.

Koinonia
1. Logo a vizuální identita farnosti.
2. Nový farní web.
3. Uvítací výbor – vyhledávat nové lidi, kteří přijdou do kostela. Pomoci se začleněním
katechumenů.

