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ÚVODN Í  USTANOVEN Í

Vždy, když se hledá plán pro pastoraci, není možné obejít Ježíše

Krista, který je pro pastoraci nejdůležitější inspirací. Když tedy

chceme najít plán pro pastoraci rodin, je potřebné svou

pozornost zaměřit právě k Božímu Synu, který se stal člověkem

v  rodině. V  evangeliu čteme, že se narodil do lidské rodiny a

vyrůstal v ní, poslouchal své rodiče, s láskou bral děti do náručí a

žehnal jim, mezi rodinami měl své přátele a byl jim vždy

nablízku svým slovem i přístupem. Tento příklad Ježíšovy snahy

pomáhat rodině bude vždy prvním motivem v  jakémkoli našem

uvažování, co pro rodiny můžeme udělat.

Druhým zdrojem pastorační inspirace je Církev. Vždyť ona se

snaží po staletí přinášet poselství evangelia rodině, jak to vyjádřil

ve své encyklice bl. Jan Pavel II. „Církev, osvícená vírou, zná

velkou cenu manželství a rodiny, celou jejich pravdu a hluboký

význam. Proto cítí znovu a znovu naléhavost hlásat evangelium,

"radostnou zvěst", všem bez rozdílu, zvláště pak těm, kdo jsou

povoláni k manželství a připravují se na ně, i všem manželům a

rodičům na celém světě. Je hluboce přesvědčena, že jenom

přijetí evangelia umožňuje plné uskutečnění všech nadějí, které

právem vkládá člověk do manželství a do rodiny.“ (Jan Pavel II.,

apoštolská exhortace, Familiaris consortio, čl. 3)
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A tak se dostáváme k tomu, jak specifický úkol v pastoraci rodin

mají ti, kteří patří k diecézní struktuře centra pro rodinu a snaží

se tak svou prací účinně pomáhat rodinám. Pro ně je důležitým

úkolem služby, aby své pastorační aktivity vykonávali ve

spolupráci se svým biskupem a jím pověřenými

spolupracovníky, jak to ukládá požadavek II. vatikánského

koncilu.  „Kněží a laici, kteří náležejí k diecézní kurii, ať si jsou

vědomi, že jsou spolupracovníky biskupovy pastýřské služby.

Diecézní kurie má být uspořádána tak, aby byla biskupovi

vhodným prostředkem nejen pro řízení diecéze, nýbrž také pro

apoštolské působení“ (Dekret II. vatikánského koncilu Christus

Dominus, čl. 27)

Z  rozhodnutí arcibiskupa (ACO 2011/08) jsou pracovníci

děkanátních center pro rodinu podřízeni děkanovi jako jeho

nejbližší spolupracovníci a metodickému vedení arcidiecéznímu

centru pro rodiny. 

 

Zkušenost života v  mnoha farnostech naší arcidiecéze i výzvy,

které nám přináší dnešní doba svědčí o tom, že není možné

vytvořit skutečné společenství Církve a dosáhnout širšího

pastoračního oslovení bez snahy získat a spolupracovat

s  dobrovolníky. Činnost, kterou má centrum pro rodinu

obsáhnout, množství rodin, kterým má být pomocí si vyžaduje,

aby Děkanátní CPR aktivně získávalo spolupracovníky z  řad

dobrovolníků, kteří se nezištně nasadí z  lásky k  evangeliu pro

dobro rodin.
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SMĚR  PASTORAČN Í  AKT I V I T Y

Každé děkanátní centrum pro rodinu má své sídlo, místo, kde

realizuje své aktivity. Je dobré zvát na připravované aktivity do

takto vybaveného centra, ale veškerá činnost by se tím neměla

vyčerpat. Posláním pastorační aktivity musí být tak široké, aby

nabídlo svou činnost celému děkanátu. 

Je tedy potřeba aktivně hledat cesty do všech farností děkanátu,

ke kněžím a s  nimi domlouvat pastorační aktivity vhodné pro

rodiny ve farnostech.  Směřování pastorační aktivity musí být

zaměřeno tak, aby pomáhalo rodinám v dnešní době žít podle

křesťanských zásad.

Při hledání možností zapojení centra pro rodinu je potřeba brát

zřetel na to, aby nabízené aktivity byly praktické. Činnost

Děkanátní  CPR  má  pomáhat  rodinám  dobře prožívat radosti i

rodinné všednodennosti.
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UVÁDĚT  DO  VZTAHU  K  BOHU

Prvním a důležitým úkolem

v pastorační práci centra pro rodinu

musí být snaha přivádět všechny

oslovované svou činností k  setkání

s Bohem. K tomuto setkání přispívá

v  první řadě nenásilné svědectví

svého vlastního života podle

evangelia. Z prožívané víry pak mají

vyrůstat aktivity, které

oslovovaným mohou přinášet

podněty k ochotě spojit svůj osobní

i rodinný život s  Bohem. Pracovníci

by měli vytvářet otevřené prostředí

pro všechny, kdo děkanátní

centrum pro rodinu  navštěvují.

INSPIRACE

Podpora modlitebních skupin

(modlitby otců a matek atd.)

Duchovní obnovy

Vzdělávání ve víře (přednášky,

besedy, svědectví …)

Poutě rodin

Kurz předávání víry v rodině
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PODPOROVAT   SPOLEČENSTV Í

Mnoho našich současníků vyslovuje

větu" „Ježíš, ano Církev ne“.

Přijmout Krista však vždy znamená

vstoupit do rodiny, kterou On

vytváří. Církev se v  Písmu svatém

označuje výrazem „ekklesia“. Tento

pojen je z  řeckého pojmu ek-kalein

– svolat. Bůh svou láskou stále zve a

volá člověka, aby byl ve

společenství s  Ním a jako jeho děti

či přátelé také ve společenství mezi

sebou navzájem.     Proto  je 

 společenství, i to malé, které spolu

sdílí víru, tak důležité v  prožívání

vztahu k Bohu.

INSPIRACE

Podpora společenství ve farnostech

Setkávání matek na mateřské

dovolené 

Společenství seniorů

Společenství žen na cestě životem
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PŘ I PRAVOVAT  KE  SVÁTOSTEM

Církev si je vědoma pokladu, který

ji Ježíš svěřil, když může udělovat

svátosti. Zároveň vnímá velkou

povinnost pomáhat všem, kteří

svátosti mají přijmout, dobrou

přípravou. Podle kodexu církevního

práva nese odpovědnost za

přípravu na kteroukoli udělovanou

svátost duchovní správce farnosti.

Pracovníci centra pro rodinu však

mohou významně obohatit přípravu

svou     zkušeností     z    rodinného

a manželského života.   Ať projeví

svou aktivitu a nabídnou

svou  pomoc kněžím ve farnostech

či na děkanátní úrovní svými vstupy

do přípravy na svátosti.

INSPIRACE

Katecheze pro rodiče dětí, které se

připravují na 1. svaté přijímání

Přednášky a besedy pro

biřmovance

Manželská část přípravy na svátost

manželství
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PODPOROVAT  Ž I VOT  ROD IN

Rodina má svůj původ v lásce

Stvořitele,  který rodinu chtěl a má

s ní svůj plán. Z  Písma svatého

víme, že Bůh člověku, kterého volá

k  manželskému životu dává

schopnost opustit a přilnout ve

věrném vztahu a zároveň mu

svěřuje podíl na vzniku nového

života. Nový zákon nám ukazuje

Ježíše, který vstupuje svou láskou

do života rodin a pomáhá jim.

Stejně jako On chce být i Církev se

svou starostlivou láskou blízko

každé   rodině  v   jejích   radostech

i starostech.

INSPIRACE

Kurzy zaměřené na podporu

manželství 

Kurzy o výchově dětí

Kurzy přirozeného plánování

rodičovství

Příměstké tábory
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   EVANGEL I ZACE

Apoštol Petr ve svém listu napsal:

„Vy jste rod vyvolený…, lid patřící

Bohu jako vlastnictví, abyste

rozhlašovali, jak velké věci vykonal“

(1 Petr 2, 9). Znát Boha je velkou

výsadou a milostí kterou bychom si

neměli nechávat jen pro sebe.

Žijeme mezi lidmi, kteří neměli

možnost   seznámit   se   s   Bohem

a jeho pohledem na krásu rodiny.

Evangelizace děkanátního CPR tedy

vyžaduje     svědectví    víry o životě

s Bohem v rodině.

INSPIRACE

Vstupy do škol s etickými otázkami

každého dne

Otevřenost ve svých programech i

pro hledající

Zapojení do národního týdne pro

manželství a rodinu


