PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA, 12. 7. 2017, děkanství

Přítomni: P. Hladký, Kamenický
Dvořáčková, sr. Rousová
Omluveni: P. Enderle, Kout, Horák
Host:
sr. Jindrová

st.,

Kamenický

ml.,

Koutová,

Setkání mělo jediný bod programu: Ukončení působení komunity Společnosti
sester Ježíšových v Hradci Králové.
Po krátkém úvodu vyzval pan děkan sr. Jindrovou, provinční
představenou SSJ, aby vysvětlila důvody tohoto rozhodnutí. Jsou následující:
Sester není mnoho, proto je třeba zvažovat jejich působení na jednotlivých
místech. Loni na přání O. biskupa Vokála začaly tři sestry působit v Římě
v poutním domě Velehrad. V letošním roce k nim došla prosba, aby se ujaly
služby na nunciatuře v Praze, odkud odchází komunita sester z Polska, a
rovněž prosba z provincialátu jezuitů. To vnímají jako Boží volání. K tomu
přistupuje skutečnost, že zaměstnání mimo SSJ má v hradecké komunitě už
čtyři roky jen jedna sestra. I přes opakovanou snahu se nepodařilo sehnat
další vhodné pracovní místo. Již delší dobu je tedy obtížné doplňovat
komunitu sestrami, které si svoji práci mohou do jisté míry „vzít s sebou“.
Zrušení komunity se zvažovalo již před 1,5 rokem při přesunu jedné sestry na
jiné působiště.
Rozhodnutí ukončit působení zdejší komunity nebylo pro sestry
snadné, protože v novohradecké farnosti byly velice rády. Sestry SSJ přišly
do Hradce Králové před 25 roky, konkrétně na Nový Hradec před 22 roky.
Jedna ze sester odejde na přelomu srpna a září, ostatní přibližně o měsíc
později.
Tato skutečnost zazní v neděli 16. 7. v ohláškách. Ve středu 26. 7.
v 19.30 se na děkanství sejde pastorační rada, aby promyslela, jak nahradit
služby, které dosud vykonávaly sestry, a související skutečnosti. Naplánovalo
se také rozloučení se sestrami o některé zářijové neděli, návrh byl 10. 9.; po
domluvě by však sestry upřednostnily termín 24. 9. Intence mše sv. 24. 9. je
již zapsána „na poděkování za působení sester SSJ ve farnosti“.

Zapsala sr. Rousová 13. 7. 2017

