			Zpráva z 3. setkání lektorů
3. června 2006 v Olomouci

Motto setkání:
„Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti.“


Účast :
14  lektorů 	ze 3 diecézí – olomoucké, královéhradecké, brněnské
	ze 7 děkanátů ol. diecéze (ol. diecéze má 21 děkanátů)
	z 8 farností ol. diecéze
		
2 kněží   		P. Jan Mach, děkan prostějovského děkanátu
	P. Oldřich Ulman, děkan přerovského děkanátu			
Zastoupené děkanáty a farnosti olomoucké diecéze:
d. Kyjov – f.Mistřín /  d. Olomouc – f. Katedrála sv.Václava, Nová Ulice/ 
d. Svitavy – f. Křenov-Jevíčko/ d. Prostějov – f. Kostelec na Hané/ 
Přerov – Vlkoš/  d. Valašské Meziříčí – f. Rožnov pod Radhoštěm/ Vyškov

Zastoupené děkanáty a farnosti královéhradecké a brněnské diecéze:
d.Ústí nad Orlicí – f. Česká Třebová a d. sv. Jakub Brno – f. sv. Tomáš Brno

Program: 
1. Uvítání
2. Modlitba
3. Přednáška kosteleckého děkana P. Jana Macha (viz.příloha, vřele doporučuji k přečtení)
4. Informace z farností (viz. příloha)
6. Anděl Páně a občerstvení
7. Diskuse:
·	dát prostor krátké, střelné modlitbě než začnu při mši sv. číst Boží slovo např. : Očisti mé srdce Bože, Jsem zde Pane, Učiň mě Pane svým nástrojem atp.;
·	nastolená otázka ustanovení služby lektora, protože čtou muži i ženy, doposud jsou oficiálně ustanovováni lektoři pouze z řad bohoslovců;
·	využití schopností lektora při modlitbě Křížové cesty, Růžence, při májových pobožnostech.

Informace z farností o fungování lektorské služby:
Znovu připomínáme, jak velmi důležitá je podpora kněží!

Kostelec na Hané: Zde doslova mají tlačenici u ambonu, funguje  rozpis pořadí, který je vyvěšen v kostele. Scházejí se pravidelně v pondělí na faře, kde probíhá biblická hodina, lektorské schůzky bývají spíše mimořádně podle potřeby.

Rožnov pod Radhoštěm: Kněz fandí schůzkám lektorů. Je zde jeden lektor, který je pověřen vedením ostatních lektorů. Protože se v neděli v Rožnově slouží tři mše svaté, vytvořily se i tři lektorské skupiny podle účasti na bohoslužbách, každá má jednoho vedoucího. Ti připravují rozpis lektorů na čtvrt roku dopředu. 
Společenství lektorů se schází třikrát až čtyřikrát do roka, dvě schůzky tvoří příprava na Velikonoce a Vánoce. Dále se seznamují s přednáškami, např. O. Simajchla, probíhá diskuse, místní kněz také připravuje přednášky či připomínky. Na příští schůzce se chystají hodnotit nahrávky lektorů.

Česká Třebová: V této farnosti pracuje asi 15 lektorů, služby si dělí po dohodě podle abecedy. Společenství lektorů se schází tak jedenkrát ročně, nácvik čtení probíhá podle potřeby, např. před Velikonocemi. Pro lektory je časově velmi náročné sejít se, většinu záležitostí projednávají v neděli po bohoslužbě, ale ne pravidelně. 
Pro nedělní bohoslužbu připravují vlastní přímluvy, které dávají knězi k nahlédnutí (případně konzultují s doc. Kunetkou).

Mistřín: Na kvalitu přednesu se velmi dbá, úroveň je proto dobrá, při čtení jsou upřednostňováni muži. Necítí potřebu scházet se, setkání probíhají tak dvakrát ročně (upustilo se od častějších schůzek – časová náročnost, otázka náplně). Lektorů zde mají dost, ale bylo by potřeba více pěstovat a prohlubovat vztah k Božímu slovu.

Olomouc – farnost P. Marie Pomocné na Nové ulici: Správu převzal farář z farnosti sv. Mořice. Příprava ani setkávání lektorů neprobíhají. Čtení jsou zastoupeny, ale spíše nahodile (kdo přijde).

Olomouc – farnost sv. Václava: Lektorské schůzky probíhají přibližně jednou za měsíc, aktivně se jich účastní  farář a jáhen. Čtou muži i ženy bez rozdílu. I zde si prošli mnoha problémy. Původně schůzky probíhaly každý týden, a to bylo pro mnohé lektory velmi časově náročné. 
Současná setkání mají tuto strukturu: 1. modlitba, proslov kněze; 2. rozdělení služeb; 3. seznamování se po malých krůčcích s technickou stránkou čtení 4. čtení textů .
 
Vlkoš u Přerova: Čtení jsou zastoupeny, toto má v kompetenci jedna pověřená paní. Lidí schopných číst je mnoho, ale problémem může být jednotvárnost (čtou stále titíž) i úroveň (obecně ale není špatná), protože jsou texty rozdělovány těsně přede mší svatou. Ministranti čtou výjimečně. Jsou nastoleny dvě otázky: příprava dětí a mládeže na lektorskou službu a získávání nových lektorů.

Křenov – děkanát Svitavy: Malá farnost, která spadá pod správu  faráře z Jevíčka, mají zde 5 lektorů, texty jsou rozdělovány před bohoslužbou nebo se domluví podle aktuální potřeby 
a času.

Brno – farnost sv. Tomáše: S množstvím lektorů není problém, kdo projeví zájem, má možnost číst. Používají manuál O. Simajchla – zhruba jednou za dva roky probíhá lektorský kurs v 5 lekcích (podle potřeby farnosti). Ženy nemají příliš zájem, čtou i ministranti. Rozpis služeb není úplný, mezery zaplňují ti, kteří jsou k dispozici. Setkávání lektorů neprobíhá pravidelně.  Chtěli by uspořádat vzdělávací  kurzy pro stávající lektory. 

Vyškov: Čtou od nejmenších po nejstarší. Senioři se setkávají jedenkrát za 14 dní na biblické hodině, setkávání lektorů neprobíhá.

Závěr:
Jak je vidět, služba lektorů funguje v každé farnosti jinak. Co si myslíte o setkávání lektorů a jejich průběžném vzdělávání Vy, jak probíhá u Vás lektorská služba, co Vy byste navrhovali pro zkvalitnění a prohloubení  lektorské služby? Nad těmito otázkami se můžete zamyslet a odpovědět si na ně v přiloženém dotazníku.
Další setkání lektorů-animátorů se uskuteční 11. listopadu 2006 v Olomouci. Pozvánka spolu s programem bude rozeslána na začátku října.

Zápis z 3. setkání lektorů udělala: Mgr. Katka Kutálková
	Zpracovala: Martina Pavlíková, marpav.49@centrum.cz, mobil: 603 977 711
			pastorační asistent, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2,
						772 00 Olomouc

















		

