
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE IX. 

 

Dnes bych chtěl odpovědět na některé otázky z diskuzí ve farních radách, kde se častěji opakovalo 

volání po návštěvách biskupů také v malých farnostech i kvůli těm, co nechodí do kostela, po 

neformálním, přátelském setkání a diskuzi s biskupem ve své farnosti. 

     Rádi vyhovíme. Ve farnostech jsme každou sobotu a neděli, ovšem je pravda, že v některých 

častěji. Přicházíme především na pozvání kněží. Příprava programu záleží na farnosti. Mimo 

bohoslužby jsem měl ve farnostech už mnoho přednášek či besed a jsem připraven přijít, když budu 

pozván. Ovšem vzhledem k tomu, že farností je 420 a biskup má i jinou práci, je nutné plánování 

a dobrá příprava. Dříve jsem dělal besedy s farníky téměř při každém biřmování či pastorační 

návštěvě. Časem ochabla účast, nebo chyběly dotazy, protože lidé měli dojem, že mají informací 

dost. Obnovení je možné tam, kde bude zájem. Krátká neformální setkání s jednotlivci třeba u kostela 

po bohoslužbě jsou častá stále.  

     Potřebujeme prostor pro osobní setkání s biskupem, píší někteří a jiní: Bylo by možné, aby otec 

arcibiskup navštívil farnost a vyslechl, co si myslíme, co nás trápí, co bychom potřebovali, kterým jeho 

rozhodnutím nerozumíme?  

     I jednotlivcům bych rád vyhověl, ale většinou to není množné, když zvážíme velikost diecéze, která 

má milion čtyři sta tisíc obyvatel, z nichž asi sto tisíc je v neděli na mši svaté. Biskup posílá do farností 

kněze jako své spolupracovníky, aby jeho jménem byli lidem blízko, vyslechli, poradili. Teprve tam, 

kde kněží usoudí, že je třeba jít za biskupem, předa jí záležitost či doporučí setkání s biskupem. Je to 

biblické jednání. Vzpomeňte na Mojžíše, kterému jeho tchán Jetro poradil, ať ustanoví bohabojné 

muže, za nimiž budou lidé přicházet se svými záležitostmi, a teprve, co oni nedovedou vyřešit, mají 

poslat k Mojžíšovi (Exodus 18).  

     Jiní navrhují: Otevřený dialog s biskupy – veřejné setkání na neutrální půdě. To probíhá často mimo 

farnosti. Jen v minulém týdnu jsem byl s vojáky, s policisty, na jedné městské škole a na vernisáži 

výstavy, kde jsem hovořil s vysokými politiky a úředníky. V předchozím týdnu jsem hovořil na jedné 

mezinárodní konferenci a jedné národní. Obě byly světské. Navrhované setkání ve farnosti je taky 

možné, když ho někdo připraví ve spolupráci s panem farářem, protože kněze nikdy neobcházím, 

a domluví téma. Své slovo k tomu má ale vždycky taky můj diář, který nedovoluje více věcí najednou. 

     Měl by vikář pro pastoraci navštěvovat pastorační rady ve farnostech? Jen výjimečně. On má na 

starosti centra pro mládež, centra pro rodinu, pro církevní školy a pro katechezi. Pravidelně se 

setkává s pracovníky těchto center a jejich spolupracovníky, s řediteli škol, stará se o jejich formaci, 

účastní se různých kurzů a zastupuje zřizovatele v jejich záležitostech. Mohl by být na společném 

setkání farních rad z celého děkanátu, když bude zájem. Na farní radě v konkrétní farnosti bývá jen, 

když se projednává nějaký projekt, například zřízení nové církevní školy ve farnosti. Jiný vikář má na 

starosti duchovní stránku Charity v  diecézi a  pastoraci nemocných. Neznamená to, že navštěvuje 

nemocné ve farnostech. To by nebylo možné. V  posledních letech se podařilo, že v  každé nemocnici 

máme kněze či pastoračního asistenta, který slouží nemocným, ale často i personálu. Podobně 

v každé Charitě je pastorační asistent. O jejich vedení se stará tento vikář.  



     Jiní doporučují: Centralizovaná, systematizovaná péče o památky, granty, dotace, budovy, 

pozemky uvolní kněžím ruce pro pastorační práci a  přinese ohromnou úsporu prostředků, omezí 

chybovost.  

     Biskupství nemůže na sebe převzít starost všech farností, ale nabízí pomoc. Na biskupství je 

k  dispozici projektový manažer, architekt, památkové i  stavební oddělení. Pro každý děkanát je 

určený technik a účetní. Oba mají metodické vedení a potřebná školení na biskupství. Jsem rád, že se 

mnoho daří právě díky centrální pomoci farnostem, ale iniciativu, starostlivost a samotnou práci 

farníků to nemůže nahradit. Ba ani by to nebylo dobré.  

     Jiný si přeje: Představitelé církve by měli jít s dobou a pomáhat v tom také kněžím a farnostem. 

Např. aplikace do mobilu (rozpis mší svatých), mapy sakrálních míst, šablony na webové stránky 

farnosti, zpřehlednit web Arcibiskupství, modernizovat www stránky naší diecéze. Celý Breviář, 

Kancionál i Misál si už může každý stáhnout do telefonu. Na modernizaci našich stránek se pracuje. 

Přehled bohoslužeb v celé republice na webových stránkách je. Ovšem musím přiznat problém 

s aktualizací. Jestli se někde ve farnosti změní pořad bohoslužeb, třeba kvůli pouti, dovolené či 

nemoci kněze, a  nikdo to nenahlásí, pak není informace aktuální. Tady ovšem vidím prostor pro 

dobrovolné zapojení laiků. Na placení dalších lidí, kteří by zvyšovali uživatelský komfort, nikdy mít 

nebudeme. Díky těm, kteří jsou už dnes zapojeni.  


