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PASTORAČNÍ KURZ 

V letošním Roce rodiny , bude v našem děkanátě otevřen kurz 
spolupracovníků z řad laiků k rozvinutí pastorace farností. Kurz je 
určen především těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o 
děti, mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při 
zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má 
také posloužit, pokud vlastní farář o to bude žádat arcibiskupa, 
k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání 
nebo donášet Eucharistii nemocným. Kurz je otevřen ale i pro 
každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším křesťanem a cítí 
zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. PK 
bude pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v 
oblasti věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, 
církevních dějin a celkové pastorační služby. Zřizovatelem kurzu je  
otec arcibiskup Jan Graubner, který k jeho zajištění pověří kněze 
děkanátu.  Kurz bude zahájen 11. října 2014 v  7:30 mší svatou 
v děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vsetíně. V 
pastoračním centru se budou konat setkání a to vždy každou 
druhou a  čtvrtou sobotu dle rozpisu, který bude předem dán. 
Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8:00 – 13:15. Kurz 
bude končit závěrečnými testy 25. dubna 2014. Tyto testy nejsou 
však povinné. Při závěrečné mši svaté budou pak absolventům 
předány diplomy. K získání diplomu je nutná účast nejméně na 
deseti setkáních. Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do neděle 
5. října  2014. Udělejte si čas absolvovat tento kurz. Je pochopitelně 
otevřen i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším 
křesťanem, kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i 
lidem kolem sebe. Začít poznávat a žít svou víru musíme začít 
u sebe.  

P. František Král, děkan,  P. Vlastimil Vaněk, místoděkan a kněží 
děkanátu Vsetín 

 


