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Po výkladu, čím je mi blízké zvolené téma vysvětluji pojem farnost z různých hledisek. 

Další kapitola je věnována věřícím ve farnosti, jejich právům a povinnostem, laikům i kněžím, 

jejich vzájemné spolupráci v pastoračních úkolech. Třetí kapitola je věnována úkolům farnosti 

z hlediska kanonického práva a koncilních dokumentů.  

V autorské části, se zabývám pastorační situací ve sledovaném místě a čase. 

V několika stručných oddílech přibližuji některé klíčové momenty z dějin mostecké farnosti 

s důrazem zvláště pak na ty události, které bezprostředně časově, nebo tématicky předcházejí 

sledovanému období a souvisejí s ním. Významnou kapitolou v novodobých dějinách života 

mostecké farnosti je nepochybně výstavba nového kostela sv. Václava v areálu farní zahrady 

v Mostě.  

Následující kapitoly jsou věnovány bohoslužbám a aktivitám v budově fary před 

dostavbou kostela. Zvláště pak svátostnému a liturgickému životem a ostatní pastorací podle 

zájmů, hlavních věkových a sociálních skupin. Jsou to děti a mládež, rodiny, staří a nemocní, 

sbor, liturgie, dobrovolníci, farní rada. V této části je zohledněno pastorační působení 

jednotlivých kněží, kteří se přímo či nepřímo podíleli na pastoraci mostecké farnosti. Jejich  

charismata, pastorační libůstky, výrazné znaky v jejich kázáních a při vysluhování svátostí. 

V závěrečné poslední části se snažím stručně a přehledně shrnout a popsat podstatné 

změny, které měly na život farnosti vliv. Popisuji významné konstanty života farnosti 

v daném sledovaném období, které vyplývají z konkrétní pastorační situace v místě a 

z charismat jednotlivých kněží. Na samém závěru se snažím formulovat příčiny těchto změn. 

Jako třeba změny ve státě, společnosti a uvádění koncilních dokumentů do praxe. Mezi 

nejdůležitější změny, které se v životě mostecké farnosti ve sledovaném období udály, je 

zapojení laiků do pastorace, možnost pastorace mimo bohoslužbu, změněnou ekonomickou 

situaci farností a další. 


