 Kurz pro spolupracovníky ve farnosti – Rajhrad 2015
základní informace ke kurzu
Cílová skupina:
·	ti, kteří spolupracují (nebo budou spolupracovat) ve farnostech skrze službu podávání svatého přijímání (ať už při bohoslužbách nebo u nemocných);
·	ti, kteří vedou (nebo budou vést) bohoslužby slova;
·	ti, kteří jsou pravidelnými lektory při bohoslužbě;
·	ti, kteří vedou ve farnostech různá modlitební setkání, jsou kostelníky, členy farní nebo ekonomické rady. 
Obsah kurzu: poskytnou základní informace v oblasti liturgie, zaměřené především na svátost eucharistie, na slavení samostatné bohoslužby slova, na práci s Božím slovem při liturgii i mimo ni, na různá jiná bohoslužebná setkání (růženec, křížová cesta apod.) a na farní agendu.
Podmínky přijetí:
·	zapojení do života farnosti, schopnost spolupráce s místním duchovním;
·	předpokládá se psychické zdraví a běžné přirozené komunikační schopnosti;
·	doporučení správce farnosti;
·	odevzdání přihlášky do 1. února 2015.
Podmínky absolvování:
·	absolvování celého kurzu (případně s minimální omluvenou neúčastí);
·	splnění zadaných úkolů a úspěšné složení zkoušek v řádných termínech;
·	dobrovolný příspěvek na režijní náklady a studijní texty (300 Kč) – až po zahájení (duchovní správce prosíme, aby v této věci podpořili své spolupracovníky a částku jim uhradili).
Konání:	od začátku února do března 2015 formou čtyř sobotních intenzivních pracovních setkání, skrze přednášky, PC-prezentace, praktická cvičení, diskuse. Počítá se také s tiskovým materiálem k domácímu studiu. Konkrétní termíny setkání: 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3. 2015.
Místo: 	Benediktýnský klášter Rajhrad, Klášter 1, 664 61Rajhrad;
Pořádá:	Děkanství měřické ve spolupráci s Pastoračním střediskem brněnské diecéze, 
Masarykovo nám. 9, 664 51Šlapanice 
Koordinátor kurzu: P. Ing. Th.Dr. Pavel Kopeček, Th.D., 
tel.: 608 725 086, e-mail: lectiodivina@quick.cz.
Ukončení:  Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování Kurzu pro spolupracovníky ve farnosti. Na základě tohoto dokumentu může pro něj duchovní správce žádat na biskupství o udělení pověření k podávání svatého přijímání laikem (kán. 230 CIC). 


Závazná přihláška do Kurzu pro spolupracovníky ve farnosti
Titul, jméno a příjmení uchazeče: 	
Přesná kontaktní adresa, PSČ: 	
	
Telefon, mobil, e-mail: 	
	
Datum a místo narození: 	
Nejvyšší ukončení vzdělání (typ, obor a škola): 	
	
Druh teologického vzdělání*:	
	
Římskokatolická farnost (název a obec): 	
	

V 	 dne 			
	podpis uchazeče
* např. Teologický kurz, katechetický kurz, teologická fakulta apod.

Doporučení správce farnosti
Byl jsem seznámen s podmínkami přijetí, absolvování a cílem Kurzu pro spolupracovníky ve farnosti a na jejich základě doporučuji jmenovaného (jmenovanou)
	 ke studiu.
Prohlašuji, že doporučovaného uchazeče (uchazečku) osobně znám jako římského katolíka (katoličku) s dobrou pověstí a aktivně se zapojujícího do farního života. Jsem přesvědčen, že má předpoklady potřebné nejen k absolvování kurzu, ale i k zapojení do praxe ve farnosti.

V 	 dne 			
	čitelný podpis správce farnosti
	a razítko ŘKF
Vyplněnou přihlášku s doporučením správce farnosti doručte nejpozději do 1. 2. 2015
k rukám měřického děkana na adresu: Římskokatolická farnost Šlapanice, Masarykovo nám. 9, 664 51 Šlapanice, nebo elektronicky (sken) na adresu lectiodivina@quick.cz.  Přihlášky je možno podávat také prostřednictvím svých duchovních správců přímo děkanovi.

