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ÚVOD 

 

Cílem této práce je popsání vývoje života mostecké farnosti v letech 1985 – 

2000. Zvláště pak se zřetelem na vnější změny, které měly vliv na život ve farnosti; 

shrnout podstatné změny a nalézt významné konstanty života farnosti v daném 

období.  

Téma své bakalářské práce jsem si vybral hned z několika důvodů. Prvním 

důvodem je to, že část sledovaného období jsem v uvedené farnosti sám aktivně 

prožil. Mé seznamování s životem farnosti jsem začal jako návštěvník bohoslužeb, 

později jako katechumen, člen společenství mládeže a nakonec při výkonu civilní 

služby na mostecké faře. Měl jsem tedy možnost zažít některé změny v životě 

farnosti a vidět, co přináší, jak se říká na vlastní kůži. I když v současné době trávím 

většinu času mimo svou domovskou farnost, snažím se o to, abych k ní neztratil 

vztah a nebyl k ní lhostejný. Dalším důvodem je fakt, že se rád zabývám historií 

tohoto místa, s čímž moje téma také úzce souvisí. Ve svých předchozích studijních 

pracích jsem se problematikou mostecké farnosti již zabýval a shledal jsem ji natolik 

zajímavou, že se k ní opět vracím v rámci bakalářské práce. A jako poslední důvod 

bych uvedl to, že znalost a pochopení vývojových změn života farnosti může sehrát 

pozitivní roli v mé případné službě ve farnosti, kde bych jednou také nějakým 

způsobem rád přiložil svou ruku k dílu. 

V první části této práce se stručně zabývám teoretickou průpravou nutnou 

k solidnímu a objektivnímu vystižení zvoleného tématu a k vyhodnocení konkrétní 

pastorační situace a nastalých změn. Je to především jakési vymezení pojmu farnost 

a všeho co s ní souvisí z různých hledisek: etymologického, právního, teologického a 

sociologického, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly. Tento stručný teoretický 

úvod si nečiní nároky na kompletnost co do objemu látky. Zahrnuje pouze věci, které 

mají s daným tématem nějaký zásadní vztah, ale nepostihuje věci které se dané 

farnosti netýkají. Další kapitola je věnována věřícím ve farnosti, jejich právům a 

povinnostem, laikům i kněžím, jejich vzájemné spolupráci v pastoračních úkolech. Je 

zde poukázáno na nutnost spolupráce laiků a kněží na pastoračních úkolech. Třetí 

kapitola je věnována úkolům farnosti. Informace pro teoretickou část jsem čerpal 

převážně v Kodexu kanonického práva, Dokumentů II. vatikánského koncilu a 

z odborné literatury, jmenovitě z  knih E. Góreckého, Církev se uskutečňuje ve 

farnosti a A. Opatrného, Pastorace v postmoderní společnosti. 
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V hlavní, autorské části, se zabývám pastorační situací ve sledovaném místě a 

čase. Jelikož se touto tematikou v dané farnosti dosud nikdo soustavně nezabýval, 

bylo k vypracování práce zapotřebí sehnat, utřídit a zpracovat materiály, které se 

daného tématu nějak dotýkají, najít a oslovit důvěryhodné svědky, o jejichž svědectví 

by se dalo opřít, protože úřední záznamy jsou často až příliš strohé. Mezi 

nejdůležitější písemné prameny patří zejména matriky, ohlášková kniha, farní 

kronika, zápisy z farní rady a pokladní deník.  

Dříve než přistoupím k rozboru a zpracování zvoleného tématu, pokládám za 

dobré a také za důležité alespoň v několika stručných kapitolách připomenout a 

přiblížit některé klíčové momenty z dlouhých dějin mostecké farnosti, protože žádná 

událost v životě farnosti, člověka nebo v dějinách vůbec, nestojí osamocena jako 

onen pověstný kůl v plotě, ale vychází z dějů a počinů předešlých, které nezřídka 

ukazují svůj odraz v dalších obdobích i se značným časovým odstupem. A proto není 

možné správně pochopit a vyložit určitý dějinný úsek bez ohlédnutí se do hlubší 

minulosti, kde můžeme najít klíč k pochopení příčin a kořenů situace v období, 

kterým se chceme zabývat. 

Další, určitě zajímavou a významnou kapitolou v novodobých dějinách života 

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

zahrady v Mostě na Zahražanech. Tato událost sice sahá svým počátkem ještě před 

sledované období, ale mám za to, že svým významem je tato událost pro život místní 

farnosti natolik důležitá, že stojí určitě za to, alespoň stručně se jí zabývat v její 

celistvosti. 

Následující kapitoly jsou věnovány svátostnému a liturgickému životu a 

ostatní pastoraci podle zájmů, hlavních věkových a sociálních skupin. Jsou to děti a 

mládež, rodiny, staří a nemocní, sbor, liturgie, dobrovolníci a farní rada.  

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

podstatné změny, které měly na život farnosti vliv. Popsat významné konstanty 

života farnosti v daném sledovaném období, které vyplývají z konkrétní pastorační 

situace v místě. Na samém závěru se snažím formulovat příčiny těchto změn. 
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1 Farnost 
 

Základem každé seriozní vědecké nebo badatelské práce je vyjasněná 

terminologie a vymezení oblasti vědeckého či badatelského zájmu a nejinak tomu 

bude i v této práci. Základním pojmem pro tuto práci je termín farnost. Jde o termín, 

který v sobě skrývá několik významů, které se uplatňují podle toho, jaké hledisko 

máme zrovna na mysli. Pokusím se jej definovat alespoň z několika základních 

hledisek, a to zejména z hlediska etymologického, právního, sociologického a 

teologického. 

 

 

1.1 Etymologický význam slova farnost 
 

Pojem farnost je českým překladem latinského termínu „parochia“ nebo i 

„paroecia“ vyvozeného z řeckého slova „parokia“. Slovo „paroiken“ znamenalo 

bydlet vedle, podstatné jméno „paroikos“ označovalo souseda nebo osadníka. 

V Septuagintě slovem „paroikosů“ jsou označováni cizinci bydlící na židovském 

území. Latinský překlad Vulgáta překládá řecké slova „paroikein“ a „paroikia“ slovy 

„peregrinari“ (putovat) a „peregrinatio“ (putování). 

V Novém zákoně „parokia“ znamená nynější stav církve zde na zemi, tzn. 

pobyt věřících v cizině, když jejich vlast je v nebi (1P 1,17). Avšak již sv. Kliment 

Římský dosvědčuje, že v jeho době „paroikia“ byla chápána také jako církev 

existující v určitém místě, obyčejně ve městě. V roce 417 papež Zosim používá 

poprvé pojmu „parochia“ pro farnost na vesnici. Od šestého století se ho častěji 

používá pro farnost v dnešním smyslu slova.1 

 

 

1.2 Sociologický pojem farnost 
 

Z hlediska sociologického můžeme vidět farnost takto jako „společenskou, 

formálně uspořádanou skupinou lidí. Společenskou lidskou skutečností, která díky 

mnoha charakteristickým prvkům v ní obsažených, je schopna dynamicky působit na 

                                                 
1 Srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 6. 



 8 

své členy a aktivizovat je. Vzájemné vztahy  mezi členy farnosti jsou ovlivňovány 

společnými hodnotami: Kristovou pravdou a milostí, které v oblasti motivace a 

aktivity hrají významnou roli. Z toho důvodu lze hovořit o výjimečném postavení 

farnosti mezi různými místními společnostmi.“2 

Nesmíme však také zapomínat ani na to, že farnost není dokonale jednotné 

společenství. Důležitou úlohu v ní také představují jednotlivé skupiny v ní obsažené. 

Jsou to především muži, ženy, děti, mladí, rodiny, senioři, sbor, ministranti atd. Na 

rozložení farníků do těchto skupin by měl brát ohled i pastorační plán, který by měl 

zamezit např. tomu, aby jedna skupina nebyla protěžována na úkor druhých. Tyto 

menší skupiny farníků by se v ideálním případě měly na základě společné hodnotové 

orientace vzájemně doplňovat, aby farnost byla harmonickým organismem v němž se 

snoubí různé faktory. Členové v jednotlivých skupinách se pak mohou díky svým 

společným zájmům či podobné životní situaci vzájemně podporovat v duchovním 

růstu. Samozřejmě jako všude jinde, tak ani zde není vše dokonalé a můžeme spolu 

s evangeliem jen konstatovat, že strom se pozná po ovoci. Pokud se některá skupina 

stane kamenem úrazu pro ostatní, a tedy i pro farnost jako celek, je pak věcí pastýře, 

aby vhodným způsobem zasáhl a obnovil narušenou rovnováhu.  

 

 

1.3 Právní vymezení pojmu farnost 
 

Kodex kanonického práva nám představuje farnost takto: „Farnost je určité, 

natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením 

diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři.“
3
 

 „Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany 

určitého území, kde je to však vhodné, zřídí se osobní farnost podle obřadu, jazyka a 

národnosti křesťanů toho kterého území, nebo i z jiného důvodu.“ 
4
 

 Podle znění těchto kánonů charakterizuje farnost, chápanou jako farní obec, 

„společenství věřících, které je určeno teritoriálně, nebo personálně. Její zřízení se 

koná v partikulární církvi (diecézi), kanonická farnost má být zřízena na trvalo. 

Pastýřská péče je svěřena knězi – faráři, kterého kodex nazývá „vlastním 

pastýřem“ věřících. Plnění pastýřské služby farářem se koná pod vedením diecézního 

                                                 
2 Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 7. 
3 kán. 515 §1 CIC. 
4 kán. 518 CIC.  



 9 

biskupa.“5 Farnost je tedy společenstvím křesťanů, tzn. pokřtěných osob, které jsou 

v církvi subjekty všech práv a povinností a nepřerušili s ní jednotu. 6  V přesném 

smyslu k farnosti přísluší pokřtění katolíci, protože dle učení koncilu pokřtění 

nekatolíci patří k náboženským obcím svých církví a církevních společností.7 Každý 

pokřtěný katolík tedy přísluší do té či oné farnosti zpravidla na základě bydliště, 

nebo na základě příslušnosti k určité skupině lidí (odlišný obřad). Jak již bylo výše 

uvedeno, každá farní obec by měla mít vlastního pastýře. Ten plní v jemu svěřené 

farnosti prorocký, kněžský a královský úkol, kterým byla pověřena církev. Farnost 

ale není jen určitým územím nebo skupinou osob, ale také právnickou osobou. Jejím 

jménem vystupuje a ji reprezentuje ustanovený farář. Osobou kněze je také farnost 

ve spojení s diecézním biskupem a tudíž i s celou univerzální církví. 

 

 

1.4 Teologické vymezení pojmu farnost 
 

V Novém zákoně se často setkáváme se slovem „eklesia“, které do češtiny 

překládáme jako „církev“, znamenalo společenství věřících. 8  Původní význam a 

chápání tohoto slova se tedy vztahuje na osoby v konkrétním místě, které následují 

Krista. 

Církev se uskutečňuje všude tam, kam přichází spása lidí, kde je jim 

zpřístupněno ovoce Kristova spásonosného díla, tedy kde je hlásána jeho nauka, kde 

jsou udílena Kristem ustanovená a duchovní znovuzrození a posilnění nesoucí 

svátostná znamení. Zmíněný proces přinášející spásu, který má strukturu dialogu 

mezi Bohem a člověkem a který je pozváním Boha a odpovědí člověka, se koná vždy 

tam, kde se nachází společenství Kristových učedníků.9 

 Koncilní dokumenty zdůrazňují realitu farnosti jako základní stavební 

jednotku, ze které vyrůstá církev. Cituji: „Ve své diecézi nemůže biskup vždy a všude 

stát osobně v čele svého lidu, proto si je musí nutně rozdělit do jednotlivých obcí. 

Mezi nimi mají přední místo farnosti, zřízené v jednotlivých obcích pod vedením 

duchovního správce, zastupujícího biskupa. Tyto obce představují do jisté míry celou 

                                                 
5 Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 10. 
6 kán. 96; 205 CIC.  
7 Srov. Edward GÓRECKI,Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 10. 
8 Srov. Sk 13,1; 1Kor 1,2; Kol 4,16; Zj 2,1. 
9 Srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 9. 
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viditelnou církev, žijící po celém světě.“
10
 „Kněží pod biskupovým vedením posvěcují 

a řídí sobě svěřenou část Pánova stádce, činí universální církev viditelnou tam, kde 

jsou a poskytují vydatnou pomoc při budování celého Kristova těla.“
11
 

Dokumenty se neobracejí pouze na biskupy a pastýře lidu, ale důrazně apelují 

na poslání k apoštolátu všech laiků, které vychází ze všeobecného kněžství a 

připomínají jejich spoluzodpovědnost za svět.12 

Z výše uvedeného vyplývá, že farnost je církví, i když je jí v trochu jiném 

smyslu než církev všeobecná, podílí se totiž na jejích úkolech, reprezentuje a 

aktualizuje ji. Farnost je církví do té míry, do jaké se vyznačuje otevřeností vůči celé 

církvi. Je společenstvím schopným slavit eucharistii, ve které se nachází živý kořen, 

jímž je vlastně farnost utvářena. Tento živý kořen ji spojuje s všeobecnou církví a 

vytváří svátostné pouto jejího plného společenství. Schopnost slavit eucharistii je 

dána vírou společenství a jejím organickým uspořádáním tj. složením z vysvěcených 

nositelů úřadu a z ostatních laiků, přičemž farář, jako zástupce místního biskupa, 

představuje hiearchické pouto s partikulární církví.13 

 

 

1.4.1 Farnost Kristovým tělem 
 

Již v listech apoštola Pavla nacházíme srovnání církve s Kristovým tělem,14  

v němž je každý člen životně důležitým orgánem jeho celku. Každý se tedy má snažit 

o růst církve v místě a ve společenství kam patří.15 Stupeň a podoba tohoto úsilí 

závisí na jedné straně na vlastních subjektivních možnostech a darů Ducha sv., na 

straně druhé na osobním zapojení a ztotožnění se s církví. „Spolupůsobení, které 

vyplývá ze zodpovědnosti za církev a děje se podle možností a vlastních vloh a 

charismat každého jednotlivce, je neopakovatelným přínosem pro společné dílo. 

Místem pro takovou spolupráci je především farní společenství. Plodem působení 

jeho aktivních členů je prohloubení a rozšíření dosahu jejího spasitelného vlivu. 

                                                 
10 SC 42. 
11 CD. 
12 LG 33. 
13 ChL 26. 
14 Ef 1,22-23. 
15 1. Kor 12,14-30. 
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Současně tímto konkrétním způsobem, na tomto místě a v tomto farním společenství 

se uskutečňuje jedna a jediná katolická církev.“16 

 

 

1.4.2 Farnost jako svátost 
 

Spásonosný proces, jenž se uskutečňuje v církvi a skrze církev, je složitou 

svátostnou skutečností. Ta se skládána jedné straně z viditelného společenství a na 

straně druhé z neviditelné spásu nesoucí milosti a přátelství s Bohem. Tato viditelná 

stránka církve slouží a způsobuje spásonosnou skutečnost. Je tedy jistým způsobem 

analogii samotného Krista ve kterém se setkávalo Božské s lidským. V tom je také 

možno nalézt poslání církve a farnosti, která má být pro svět znamením spásy.17 

 

 

1.5 Věřící ve farnosti 
 

Kodex kanonického práva nám představuje křesťany takto: „Křesťané jsou 

lidé, kteří byli křtem vtělení do Krista, stali se Božím lidem, a z toho důvodu jsou 

účastni, každý svým způsobem, Kristova úřadu kněžského, prorockého a 

královského; podle svého vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil 

Bůh církvi, aby je plnila ve světě.18 

Věřící jsou tedy podle svého postavení v církvi: laik, nebo klerik voláni ke 

společnému úkolu, jenž se naplňuje v různých rolích. Mezi všemi věřícími existuje 

rovnost co do důstojnosti a činnosti, díky které přispívají k budování církve. 

Z různého postavení laiků a kleriků pak vychází různost práv a povinností obou stavů, 

které jsou uvedeny jak v koncilních dokumentech tak v Kodexu kanonického práva a 

které se týkají jejich zapojení do společného díla. Koncilní dokumenty zdůrazňují 

především zodpovědnost každého za úkoly svěřené církvi a ukazují důstojnost a 

svobodu dětí Božích jako zvláštní znamení Božího lidu.19 

 

 

                                                 
16 Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 24. 
17 Srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 25. 
18 kán. 204 §1 CIC. 
19 LG 9. 
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1.5.1 Povinnosti věřících 
 

Povinnosti věřících  přehledně uvádí Kodex kanonického práva. Jsou to 

zejména: povinnost vůči společenství církve, povinnost vést sv. život, povinnost 

poslušnosti ve věcech víry, povinnost pomáhat chudým, povinnosti při výkonu svých 

práv, povinnost spolupracovat na šíření křesťanské víry, povinnost sdělovat své 

názory o věcech týkajících se prospěchu církve.20 

  

Povinnosti vůči společenství církve 

Mezi první povinnosti věřících patří zejména povinnost pečovat o své 

společenství s církví. Společenství s církví je nejen životním prostorem, ale i 

životním základem pro jednotlivé věřící, protože skrze toto společenství mají věřící 

přístup k prostředkům spásy, které jsou svěřeny církvi. Pěstování jednoty s církví se 

vyjadřuje plněním všech povinností vůči církvi všeobecné i partikulární (diecéze, 

farnost). Život ve společenství také znamená pro toto společenství žít, což se 

nejčastěji uskutečňuje právě ve farnosti. 

 

Povinnost vést svatý život 

Křesťanům se dále ukládá vést svatý život. Osobní svatost jednotlivce a úsilí 

o ni je podmínkou a zdrojem veškeré plodné snahy o posvěcení jiných a církve samé. 

Toto úsilí by mělo být přiměřené stavu ve kterém se věřící nachází, z toho vyplývá, 

že k osobní svatosti vedou různé cesty a druhy spiritualit. Základní prostředky 

k jejímu dosažení jsou: přijímání Božího slova do srdce a jeho uskutečňování 

v životě, svátostná znamení, duchovní vedení Kristem, modlitba, skutky lásky a 

pokání. 

 

 Povinnost poslušnosti v otázkách víry 

Věřící vědomi si vlastní odpovědnosti jsou povinni přijmout to co nositelé 

pastýřského úřadu Božímu lidu předloží k věření. Touto poslušností jsou zavázáni 

samotnému Bohu jako dárci zjevení.Církev byla ustanovena Ježíšem Kristem, aby 

hlásala Boží poselství lidem, je posvěcovala a vedla ke spojení s Kristem a ke 

                                                 
20 kán. 208-212 CIC.  
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spáse. 21  Je proto povinností církve pečovat o čistotu víry a řídit společenství 

věřících.22 

 

Povinnost přispívat na potřeby církve 

Křesťané jsou povinni přispívat na potřeby církve, aby měla prostředky, 

nutné pro bohoslužby, pro apoštolát a charitativní  činnost a také pro přiměřené 

vydržování těch, kdo jí slouží. Křesťané jsou také povinni  usilovat o sociální 

spravedlnost a ze svých příjmů podporovat chudé, pamětliví příkazů Páně.23 

Forma přispívání věřících na potřeby církve může být různá; bude závislá na 

společenských poměrech a podmínkách, ve kterých církev působí. V dnešní době je 

nepeněžní forma takřka výjimkou. Pomoc může být poskytována jako církevní daň, 

příspěvek nebo dobrovolný dar. Jsou to také poplatky za dobrovolné úkony výkonné 

moci Apoštolského stolce. Štolové poplatky u příležitosti udělování svátostí a 

svátostin. A na konec také daně.24 

Každý věřící má v rámci svých osobních možností dělat všechno, co 

napomáhá k nastolení sociální spravedlnosti ve světě. Je k tomu vázán Kristovým 

učením, podle kterého je třeba uvádět evangelijní zásady do životní praxe. Úsilí o 

spravedlnost je také velmi konkrétním přínosem ve prospěch míru ve světě, ve státě, 

v každé společnosti. 

 

Povinnost sdělovat své názory o věcech týkajících se prospěchu církve 

Křesťané mají právo a dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, 

příslušnosti a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se 

prospěchu církve, a při zachování neporušenosti víry a mravů a úcty vůči pastýřům, 

s ohledem na obecný prospěch a na důstojnost osob, mají právo s tímto míněním 

seznámit ostatní věřící.25 

 

Povinnosti při výkonu svých práv 

Křesťané, jak jednotlivě, tak i sdruženi ve spolcích, jsou povinni brát při 

výkonu svých práv ohled na obecný prospěch církve, na práva jiných a na své 

                                                 
21 Mt 28,19-20. 
22 CIC 212. 
23 kán. 222 CIC.  
24 Srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 71. 
25 kán. 212 CIC.  



 14 

povinnosti vůči jiným. Církevním představeným přísluší upravit z důvodu obecného 

prospěchu výkon práv, patřícím křesťanům.26  

 

Povinnost spolupracovat na šíření křesťanské víry 

Skrze křest a biřmování jsou všichni křesťané Bohem povoláni k apoštolátu a 

jako takoví mají obecnou povinnost a právo, ať jako jednotlivci nebo ve sdruženích, 

spolupracovat, aby všichni lidé všude ve světě poznali a přijali Boží poselství spásy; 

tato povinnost je tím naléhavější v podmínkách, kdy lidé pouze od nich mohou slyšet 

evangelium a poznat Krista.27 

 

 

1.5.2 Nejdůležitější práva věřících 
 

Právo sdělovat pastýřům církve své potřeby a názory 

Každému má být umožněno sdělovat své problémy osobám, které by mu 

mohli pomoct při jejich řešení, proto věřícím přísluší právo na přednesení svých 

hlavně duchovních potřeb a přání pastýřům církve. To jsou zpravidla ti, kteří jsou 

nejblíže tzn. faráři, zpovědníci, vikáři, biskupové i papež. Všechny potřeby člověka 

mají totiž vliv na duchovní růst, proto je nelze bezdůvodně odepřít. Totéž se týká 

přání, která věřící předkládají v oblasti pastorační činnosti, zajištění potřeb věřících, 

charitativní činnosti atd. 28 

 

Právo na poznání křesťanské nauky a na křesťanskou výchovu 

Protože jsou křesťané křtem povoláni k životu podle evangelia, mají právo na 

křesťanskou výchovu, která je směřuje k dosažení vyzrálé lidské osobnosti a zároveň 

vede k poznání a správnému prožívání tajemství spásy. 29  Církev je tak povinna 

zpřístupnit Kristovu nauku všem lidem, na každém místě. O to se mají snažit jak laici 

(rodiče), tak klérus (pastýři a učitelé). 

 

Právo svobodně se sdružovat 

Věřící mají právo svobodně zakládat sdružení a vést je k cílům lásky, 

zbožnosti, nebo oživení křesťanského povolání ve světě. Mají také právo 

                                                 
26 kán. 223 CIC. 
27 kán. 225 CIC. 
28 kán. 212 CIC, srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 60. 
29 kán. 217 CIC.  
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shromažďovat se, aby dosáhli uvedených cílů. Je však třeba rozlišovat mezi laickými 

sdruženími, která mají sloužit dobru, sjednocování se věřících a dobru poslání církve, 

a sdruženími, která mohou zakládat jen církevní autority zaměřená na 

zprostředkování křesťanského učení jménem církve. Možnost sdružovat se je pro 

věřící ve farnosti důležitou formou správně chápané církevní samosprávy a zároveň 

způsobem jejich aktivity.30 

 

Právo na volbu životního stavu 

Všichni křesťané mají právo zvolit si bez jakéhokoli donucení životní stav.31 

Volbou životního stavu se rozumí rozhodnutí člověka pro trvalý způsob života, který 

má vliv na jeho rodinnou a právní situaci. Tak se osoba rozhoduje uzavřít manželství, 

vstoupit do řeholního nebo sekulárního institutu anebo společnosti apoštolského 

života, stát se jáhnem nebo knězem. V určitém širším smyslu tohoto slova se takovou 

volbou zdá být rozhodnutí stát se katechetou, pastoračním, nebo charitativním 

pracovníkem.32 

 

Právo na dobrou pověst a soukromí 

Nikomu není dovoleno nezákonně poškodit dobrou pověst, kterou někdo má, 

ani porušit právo kteréhokoli člověka na ochranu jeho soukromí.33  

Uvedeným kánonem jsou chráněny hodnoty, na které má právo každý věřící. 

Jedná se především o ponížení někoho v očích jiných lidí, pomluvou, nactiutrháním. 

Jednou z příčin ochrany dobré pověsti je zvěstovatelské poslání církve a některé 

církevní úřady, které zvlášť vyžadují věrohodnost služebníků. Porušení dobré pověsti 

shodně se zákonem nastává tehdy, pokud by jeho dodržením došlo k újmě veřejného 

blaha, nebo druhé osoby. 

 

 

1.5.3 Práva a povinnosti laiků 
 

Je třeba zdůraznit, že nelze hovořit o právu laiků na to, aby jim funkce a 

úřady uvedené v kánonech byly svěřeny, neboť kodex mluví o možnosti takového 

                                                 
30 ChL 30; kán. 215 CIC.  
31 kán. 219 CIC. 
32 Srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 66. 
33 kán. 220 CIC. 
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pověření, pokud osoby jsou subjektově schopné k jejich přijetí. Pro svěření úkolu, 

nebo úřadu laikům se vyžaduje aby byli pověřováni těmi církevními úkoly a úřady, 

které podle právních ustanovení mohou získávat a pokud vynikají náležitými 

vědomostmi, moudrostí a počestností, a jsou li způsobilí pomáhat duchovním 

pastýřům jako znalci nebo poradci a také v poradních sborech podle ustanovení 

práva.34 

Jedná se tedy nejen o osobní schopnost, ale také o připuštění ke službě, nebo 

úřadu. Jedná se zvláště o oblasti znalecké a poradenské. Schopnost k plnění těchto 

funkcí záleží na tom, zda vynikají nezbytnými znalostmi, moudrostí a mravními 

kvalitami. Ve farnosti jsou takovým příkladem spolupráce farní rady. 

Laici, kteří získali potřebnou přípravu a akademické stupně, pokud splňují 

požadavky předepsané právními normami, jsou způsobilí k tomu, aby je kompetentní 

církevní autorita pověřila vyučováním v oblasti teologických disciplín.  

Na základě všeobecného kněžství věřících a jejich povolání k účasti na 

zvěstovatelském a posvěcujícím poslání církve jsou laici schopni schopní podle 

právních předpisů plnit liturgické služby, pokud toto nevyžaduje přijetí svěcení. Tyto 

služby mohou být trvalé, dočasné, nebo mimořádného charakteru. Pověření službou 

akolyty či lektora je natrvalo dáno mužům. Pověření těmito službami se děje 

liturgickým obřadem, přičemž kandidáti musí splňovat biskupskou konferencí 

schválené požadavky týkající se věku, vlastností a schopností.  

Časově omezené pověření je přístupné pro muže i ženy. Nekoná se 

předepsanou liturgickou formou, stačí jakási forma pověření knězem zodpovědným 

za bohoslužbu. Funkci komentátora, kantora a ministrantů jsou úkoly, která mohou 

vykonávat všichni laici.  

Mimořádné pověření přichází v úvahu tehdy, pokud scházejí služebníci 

kompetentní pro plnění lit. úkolů (kněží, jáhni, akolyté a lektoři). K takovým úkolům 

patří plnění služby Božího slova, řízení liturgických shromáždění, udělování svátosti 

křtu, podávání svatého přijímání, asistence při uzavírání manželství, kázání a jiné 

farní úkoly.35 

 

 

 

                                                 
34 kán. 228 CIC.  
35 LG 35, AA 11. 
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1.6 Úkoly faráře 
 

Farář je zákonným reprezentantem farnosti před církevní i světskou vrchností. 

Úkol faráře jako pastýře je poznamenán zvláštní účastí na poslání Krista a plnění 

jeho úkolu. To znamená, že v plnění svého úkolu má farář následovat Krista, 

dobrého pastýře. Pastýřská péče zahrnuje úkol učit, posvěcovat a řídit farní 

společenství.36 Je to úkol, kterým je vázán jak vůči celému společenství, tak vůči 

každému jednotlivému farníkovi. Je nezbytné, aby tyto úkoly plnil pod vedením 

diecézního biskupa, aby jeho služby byla opravdu spásonosná. Zmíněný vztah 

k biskupovi se vyjadřuje v jednotě a poslušnosti. Skrze zmíněný vztah se knězi 

dostává podíl na službě biskupa a vlastně i samotného Krista. Velikost a různost 

úkolů přesahuje možnosti jedné osoby a proto v pokoncilním duchu mu mají být ve 

svých společenstvích nápomocny také další osoby. Tak se členové společenství 

stávají zároveň těmi, kdo jsou evangelizováni a kteří sami evangelizují. Závaznou 

hodnotící mírou, kterou se má kněz při svém  působení řídit je spása duší. Do jaké 

míry se mu podaří jeho úkoly plnit nezáleží jen na osobě kněze a jeho schopnostech, 

ale i na vůli a ochotě společenství mu pomoci. Jiná je situace ve farnostech 

městských a venkovských. Svoji roli hraje také věk kněze a to jestli je ve farnosti 

trvale přítomen, nebo pouze dojíždí. A v neposlední řadě také záleží na věkové 

skladbě farnosti. 

Mezi hlavní povinnosti faráře patří povinnost umožnit farníkům přístup ke 

své osobě. Farář je správcem farního majetku podle církevních i světských předpisů. 

Má zodpovědnost za vedení a správu farních knih. Vládní moc faráře začíná 

uvedením do úřadu a končí zákonným odchodem z farnosti.37 

 

 

1.6.1 Komu hlásat  
 

Zvěstovatelská činnost je základem k budování společenství věřících. Kristus 

učil nejen slovy, ale i činy. Proto nejvhodnější zprostředkování jeho evangelia 

farářem je setkání pastýře s věřícími a společným zaposloucháním se do Božího 

slova. Zvěstování evangelia je prvním a nezbytným úkolem v rámci pastýřské péče 

každého faráře. 

                                                 
36 kán. 515 CIC. 
37 kán. 532-535 CIC.  
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Farář je zodpovědný za hlásání Božího slova pro lidi přebývající ve farnosti. 

Má vynaložit veškeré úsilí, aby s pomocí věřících bylo evangelium zpřístupněno také 

těm, kteří jsou nepraktikující, nebo nevyznávají pravou víru.38  Dále se má farář 

snažit zpřístupnit Boží slovo těm věřícím, kteří z ohledu na své životní podmínky 

dostatečně nevyužívají, nebo postrádají řádnou obecnou pastorační péči. Jsou to 

zejména utečenci, cestující, turisté, tělesně nebo duševně postižení a osoby, které 

v neděle a svátky vykonávají práci na směny. Diecézní biskup může pro tyto skupiny 

ustanovit zvláštní pastýře, kteří budou s farářem spolupracovat ve prospěch těchto 

skupin.39  

 

 

1.6.2 Kdo má hlásat 
 

Hlavní zodpovědnou osobou, která je pověřená zvěstovatelským úkolem a 

službou ve farnosti je farář. Ale povinnost hlásat evangelium, vyplývající ze 

všeobecného kněžství mají i všichni laici. Svátostné kněžství zvláštním způsobem 

zavazuje jeho nositele a zároveň dává právo zvěstovat na celém světě, alespoň 

s předpokládaným souhlasem faráře nebo rektora kostela v diecézi, do níž duchovní 

není začleněn, ovšem za předpokladu, že jeho právo není představeným nějak 

omezeno.  

Mají-li zvěstovat Boží slovo jménem církve laici, potřebují k tomu povolení 

od biskupa. Laikové se mohou podílet na kázání v kostelech a kaplích, pokud to 

vyžaduje nutnost, nebo tak radí ve zvláštních případech užitečnost. 40  Například 

v dobách kdy je omezena svoboda církve nebo při nedostatku kněží a jáhnů. 

Užitečností se míní například vydávání svědectví na společných akcích pro děti, 

mládež, rodiny, rekolekce atd.  

 

 

1.6.3 Co má být hlásáno 
 

Boží slovo má být hlásáno neporušené. To znamená, že nemá být opomíjena 

žádná část učení Krista a církve, a zároveň má být vyloučen každý blud a deformace. 

                                                 
38 kán. 528 CIC.  
39 kán. 771 CIC. 
40 AA 6; kán. 766 CIC 766. 
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Tento požadavek se vztahuje na všechny druhy evangelizace. Věřícím má být 

hlásáno především to, co je třeba činit k oslavě Boha a spáse lidí. Zvěstování má také 

obsahovat všechno, co lidsky a teologicky napomáhá ke zdokonalení člověka, k jeho 

svatosti a spasitelné seberealizaci. Je to pochopitelné, protože jen pokud člověk 

poznává Boha, jeho velikost a lásku, může se rozhodnout jej následovat. Dále se má 

hlásat nauka učitelského úřadu církve o důstojnosti a svobodě člověka, o jednotě, 

stálosti a úkolech rodiny, o povinnostech člověka ve společnosti a uspořádání 

světských věcí podle Božího řádu.41 

Součástí zdokonalování pozemského řádu duchem evangelia je sociální 

spravedlnost. Ta si vyžaduje předkládání sociální nauky církve věřícím a  zároveň 

podporování činností uplatňující zásady církevní nauky o sociální spravedlnosti. 

Dalším důležitým tématem je křesťanská výchova dětí a mládeže. Ta je uložena 

nejen rodičům, ale i učitelům a pastýři by měli zajistit, aby se jí dostalo všem. Církvi 

náleží zvláštním způsobem právo a povinnost vychovávat a napomáhat k plnosti 

křesťanského života. 42  Dle kánonu je cílem křesťanské výchovy utváření celé 

osobnosti se zaměřením na její poslední cíl, vypěstovat smysl pro zodpovědnost a 

správné užívání svobody, připravit k aktivní účasti na životě společnosti a vést 

k poznání a správnému prožívání tajemství spásy. 

 

 

1.6.4 Druhy zvěstovatelské služby 
 

Předávání křesťanského poselství má být předáváno způsobem, který 

zohledňuje situaci, schopnosti posluchačů a potřeby doby. Zvláštní pozornosti by se 

mělo dostat otázkám, které jsou časově aktuální a vyžadují křesťanské řešení. 

Farář je povinen se postarat, aby křesťané laici byli vyučováni o pravdách 

víry, hlavně homilií a katechetickou výukou.43  

Homilie je asi nejčastější formou kázání. Je součástí bohoslužby, přičemž její 

provedení přísluší pouze knězi nebo jáhnovi. Je to výklad tajemství víry a pravidel 

křesťanského života na základě liturgických textů předčítaných z Božího slova 

během liturgického roku. Homilie má být hlásána při všech mších s účastí lidu          

o nedělích a zasvěcených svátcích. Je však doporučena i v ostatních dnech roku, 

                                                 
41 kán. 768 CIC.  
42 kán. 217 CIC.  
43 kán. 528 CIC. 
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hlavně v době adventní a postní, při příležitosti nějakého svátku nebo při smuteční 

události. 

Mimo homilie jsou i další druhy kázání, které se konají mimo bohoslužbu. Ty 

mají posloužit v různých životních situacích farníků, pokud pastýř dojde 

k přesvědčení, že tyto situace mají být prožívány v souvislosti s Božím slovem. Patří 

sem různá žehnání staveb, pohřby a jiné jako třeba exercicie, farní misie, rekolekce, 

které slouží k prohloubení víry farníků a k jejich obrácení. Misie jsou určeny pro 

všechny, přičemž trvají několik dní. Je doporučeno, aby se konaly opakovaně 

v určitém časovém odstupu. Exercicie jsou určeny pro určitý okruh osob a jsou 

zaměřeny k prohloubení víry a jako příprava na spolupráci s farářem, nebo mohou 

posloužit k aktivizaci laiků. Mohou se konat ve farnosti, nebo v exercičních domech. 

Rekolekce je pak jednodenní duchovní obnova s intenzivní duchovní náplní. 

 

Katecheze je systematická výuka, probíhající mimo liturgii, mající na zřeteli 

zvěstování a prohlubování víry, jejímž cílem je uvádění do plnosti křesťanského 

života.44 Katecheze, která má zprostředkovat víru, není jen předávání informací o 

pravdách víry, ale je spojením učení o víře s praxí víry. Může být zaměřena na různé 

skupiny např. děti, mládež, dospělé. Zahrnuje lidi ve všech věkových skupinách a ve 

všech životních podmínkách a situacích. Katecheze je úkolem, který v různém stupni 

zavazuje všechny členy církve, neboť všichni katechezi potřebují a všichni mají také 

katechizovat. Ve farnosti má za katecheze odpovědnost farář, kterému mají být 

nápomocni ostatní duchovní ve farnosti a pak také laici, hlavně katecheti. 

Zvláště vhodné pro katecheze jsou okamžiky před přijetím svátostí. Mají své 

adresáty připravit na jejich aktivní účast ve společenství církve. Při přípravě dětí se 

samozřejmě počítá s rodiči jako s prvními katechety. Tím se zároveň umožňuje 

rodičům prohloubit vlastní náboženský život a dětem se tak zajišťuje křesťanské 

ovzduší v rodině. Katecheze pro pokřtěné dospělé má sloužit k prohlubování a 

posílení jejich víry a má být pomocí při řešení problémů, se kterými se 

v každodenním životě setkávají. 

Zvláště důležité jsou katecheze před slavením a přijímáním svátostí, k čemuž 

patří příprava dětí ke svátostem, katechetické vzdělávání dětí po přijetí svátostí, 

katechetická výuka tělesně a duševně postižených, posilování, prohlubování a 

rozvíjení víry mládeže a dospělých pomocí různých činností a forem. 

                                                 
44 CT 18. 
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Katechetická činnost vyžaduje nejen patřičnou přípravu, ale i teologické 

vzdělání a pedagogické zdokonalování jak po stránce praktické, tak i teoretické. 

Farář by se měl postarat o kandidáty na katecheticko – teologickou přípravu a pak by 

je měl povzbuzovat k využití této možnosti a má je vést také ke zdokonalování 

katechetických schopností.45 

 

 

1.6.5 Posvěcující úkol kněze 
 

Aby člověk mohl odpovědět na Boží volání a jít po jeho cestě, potřebuje Boží 

milost. „Proto Kristus ustanovil viditelná znamení – svátosti, jejichž prostřednictvím 

se věřícím dodává posily. Současně jimi vyjadřují svoji odpověď na Kristovo 

pozvání. Existuje úzké sepětí mezi svátostnou posilou a odhodláním dávat zmíněnou 

odpověď vždy a všude a co nejlépe. Vzhledem ke společenskému charakteru 

lidského bytí dal Bůh lidem pomoc ustanovením církve jako společenství těch, kdo 

věří v Krista, který v církvi působí mimo jiné prostřednictvím svátostí. Díky tomu ti, 

kteří usilují o kladnou odpověď na Kristovo pozvání a vnuknutí, nejsou osamoceni. 

Jdou cestou společně s jinými pod Kristovým vedením.“46 

 

 

1.6.6 Slavení eucharistie 
 

Středem a vrcholem života farnosti má být eucharistie. Mezi úkoly faráře 

patří postarat se o to, aby skutečně měla takový význam v životě věřících. Lze toho 

dosáhnout, pokud bude farář denně celebrovat mši sv. a postará se o její slavení 

v plné úctě47 a když budou věřící povzbuzováni k patřičné úctě a k aktivní účasti na 

jejím slavení.48 Sám se musí věnovat přípravě dětí na první sv. přijímání.49 Bude-li 

eucharistie přinášena nemocným a umírajícím, má se konat slavnostní výstav 

Nejsvětější svátosti. Věřící mají být poučováni o významu mše sv. a má jim být 

zdůrazněna povinnosti účastnit se bohoslužeb o nedělích a zasvěcených svátcích.  

 
                                                 
45 kán. 777 CIC. 
46 Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 125. 
47 kán. 276 CIC. 
48 kán. 920 CIC. 
49 kán. 914 CIC. 
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1.6.7 Ostatní svátosti 
 

Svátosti jsou prostředky milosti, které působí ex opere oerato, tzn. svojí 

vlastní silou, ale jejich účinky pro věřící jsou rozdílné, v závislosti na tom jaké mají 

pro přijetí svátosti dispozice. Proto mají udělovatelé svátosti projevovat při jejich 

udělování velikou úctu a patřičnou pečlivost a přijímající věřící na jejich přijetí 

předem připravit. 

První v řadě svátostí je křest, který je branou do církve a k dalším svátostem. 

Díky křtu roste a obnovuje se farní společenství. Řádným udělovatelem je kněz. 

Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, při níž na sebe berou biřmovanci 

závazek šířit a hájit víru jako praví Kristovi svědkové slovem i činem. Řádně ji 

uděluje biskup nebo pověřený kněz. Svátost pokání je obvyklou cestou k eucharistii 

Věřící by měli mít příležitost ve stanovených dnech a hodinách k této svátosti 

přistupovat. Řádně ji uděluje kněz s patřičnou jurisdikcí. Eucharistii by měli věřící 

přijímat často, vyžadují li to okolnosti, tak i mimo mši svatou. Pomazání nemocných 

je posilou pro nemocné, často je spojena se svátostí nemocných. Řádným 

udělovatelem je kněz. Svátost manželství si udělují sami snoubenci za přítomnosti 

kněze. Farář má dohlédnout na řádné a platné uzavření sňatku. 

 

 

1.6.8 Mše za farníky 
 

K posvěcení farníků je farář povinen sloužit každou neděli a zasvěcený 

svátek mši svatou. Plní-li úkol faráře současně ve více farnostech, slouží za věřící 

všech farností pouze jednu mši.50 Úmyslem církve je, aby věřící, za které je mše 

sloužena se jí mohli v co nejhojnějším počtu zúčastnit. 

 

 

1.6.9 Modlitba 
 

Podobně jako Kristus učil učedníky modlit se, tak má i farář svoji pastorací 

pomoci věřícím v jejich vzdělání, týkajícím se modlitby a praxe modlitby. Kromě 

liturgické modlitby má křesťan pečovat i o osobní modlitbu. Modlitba je 

                                                 
50 kán. 534 CIC. 



 23 

prostředkem k vyprošení milosti a cestou ke vnitřnímu kvalitativnímu růstu a tedy i 

ke svatosti a proto je třeba se jí celý život učit. Farář se za posvěcení jemu svěřených 

věřících má modlit denní modlitbu církve. 

 

 

1.6.10 Úkony pokání a lásky 
 

K posvěcení člověka a službě společenství slouží, mimo již výše uvedené, i 

skutky pokání a blíženecké lásky. Jsou to především půst, střídmost, odříkání, oběť a 

almužna, které vyplývají z písma a z církevní praxe. Věřícím je třeba ukázat jejich 

vnitřní souvislosti s vírou a povzbudit je k nim. Farář má být jejich animátorem a 

pečovat o to, aby se do nich nevloudily nezdravé formy a zneužití. 

 

 

1.6.11 Ekumenická otevřenost 
 

Nezbytnou složkou služby církve v dnešní době je její ekumenická otevřenost, 

bratrský vztah ke křesťanům, kteří se nacházejí mimo katolickou církev. Modlitby 

konané společně s odloučenými bratřími jsou základem veškeré ekumenické aktivity. 

Všichni věřící by měli pochopit znamení doby a horlivě se účastnit ekumenického 

díla. Věřící mají být informováni, že katolíci mají zásadně přijímat svátosti od 

katolických kněží a katoličtí kněží je mohou udělovat pouze katolíkům. Nezbytnou 

podmínkou a také součástí ekumenické orientace, je formace duchovních i laiků. 

Dialog je chápán jako zásada ve vztazích mezi křesťany. 

 

 

1.6.12 Řídící úkol 
 

Vzorem pro řídící úkol kněze ve farnosti je Ježíš Kristus.51  Pro každého 

kněze by měla být aktuální slova Jana Pavla II., že cestou církve je člověk. Člověk 

v podmínkách, které je třeba učinit více lidskými a více Božími. Je potřebné, aby 

farář své farníky skutečně znal. Proto je třeba, aby farář navštěvoval rodiny farníků, 

                                                 
51 Jan 10,1-30. 
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např. v souvislosti s udělením svátostí křtu, nebo nějaké důležité události. Měl by mít 

účast na starostech, úzkostech a zármutcích farníků. Má je v Pánu duchovně 

posilovat a moudře napomínat, pokud v něčem pochybili, avšak s láskou a vhodným 

způsobem. Zvláštní péče by měla být věnována nemocným, chudým, utištěným, 

osamoceným, manželům a rodičům. Farář by se měl vyznačovat správným cítěním 

v pastýřsky důležitých pohovorech, má mít pochopení pro úsilí člověka potácejícího 

se v problémech a pro jeho duchovní potřeby. 

V dnešní době už kněz nestačí na všechny povinnosti sám a proto kánon 

hovoří o tom, že farář plní svou službu ve spolupráci s ostatními kněžími nebo jáhny 

a v součinnosti s křesťany laiky.52 Laici nejsou jen vykonavateli příkazů pastýřů a 

pomocníky v plnění jejich úkolů, nýbrž mají vlastní specifické poslání vyplývající ze 

všeobecného kněžství. Farář má věnovat péči na přípravu laiků na úkoly, které je 

čekají. Jedním ze způsobů zapojení laiků na úrovni farnosti je jejich účast na farních 

radách.53 Jejich pravomoci jsou upraveny stanovami, které vydal diecézní biskup. Je 

poradním hlasem a jejím předsedou je farář. 

 

 

1.7 Úkoly farnosti 
 

Ve farnosti je hlásáno Kristovo evangelium, zprostředkováváno 

posvěcováním věřících a plněna pastýřská i řídící péče o farní společenství. Tento 

trojí úkol farnosti je na jedné straně úkolem celé Kristovy církve, kterou farnost 

zpřítomňuje a konkretizuje pro své členy, na druhé straně je úkolem celého farního 

společenství. Není totiž povinností jenom faráře hlásat Krista, posvěcovat a řídit Boží 

lid ve farnosti. Nyní je to tedy současně úkolem faráře i farníků, i když podíl faráře je 

svou povahou rozhodující. Kromě jiných duchovních mají s farářem spolupracovat 

také laikové. Všichni věřící jsou v důsledku přijetí křtu vtěleni v Krista, jsou členy 

Božího lidu, a proto se podílejí na kněžském, prorockém a královském poslání Krista, 

které Bůh svěřil církvi. Všichni farníci jsou určitým způsobem spoluzodpovědni za 

správné plnění poslání církve ve farnosti. Tato spoluzodpovědnost věřících má svůj 

základ v koncilní a pokoncilní teologii, která chápe církev jako společenství věřících. 

Zdůrazněním společenského aspektu apoštolátu poukazuje na to, že to má být aktivní 

společenství. Společenský a aktivní ráz života a jednání věřících vede k eucharistii, 

                                                 
52 kán. 529 CIC.  
53 kán. 536 CIC. 
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díky níž vzkvétá. Proto církev požaduje, aby eucharistie byla středem života věřících 

ve farnosti.54 

 

 

1.7.1 Zvěstovatelský úkol farnosti 
 

Hlásání Božího slova se děje především prostřednictvím předčítáním textů ze 

Starého a Nového zákona a pak jejich vysvětlováním a aplikací v homiliích, kázáních 

a v katechezích pro děti, mládež i dospělé. Zvláště vhodné jsou příležitosti při udílení 

svátostí. Nemůže-li farnost tuto pomoc částečně nebo vůbec poskytnout, mají mít 

farníci možnost tuto pomoc vyhledat v sousední farnosti. Zmíněné pomoci se může 

věřícím dostat také farním, diecézním nebo celostátním náboženským tiskem, 

knihami, rozhlasem a televizí. 

 

1.7.2 Posvěcující úkol farnosti 
 

Posvěcující úkol plní farnost především prostřednictvím posvátné liturgie, 

jejíž součástí jsou svátosti přímo zaměřené na posvěcování člověka. První místo 

zaujímá vrchol veškeré liturgie a nejvzácnější svátost, eucharistie, která je obětí, 

pokrmem a přítomností Krista ve společenství farníků a pro toto společenství. Dále 

jsou to svátostiny, posvěcená místa, věci a čas. Důležitá je rovněž osobní i společná 

modlitba věřících. Boží lid je posvěcován také konáním skutků lásky a pokání. 

 

 

1.7.3 Řídící úkol farnosti 
 

Tato funkce je zaměřena na vedení věřících při aplikaci Kristovy nauky 

v životní praxi a také na ochranu společenství věřících. Jsou také některé skupiny, 

jako např. nemocní, chudí, utiskovaní, osamělí a rodiny, které vyžadují zvláštní 

pastýřskou pozornost. Tato pomoc má ráz duchovní, hmotný a organizační. Zmíněná 

otevřenost věřících k problémům jejich členů farnosti si vyžaduje jejich 

systematickou přípravu a její prohlubování. Nezbytnou podmínkou k vytvoření 

                                                 
54 srov. Edward GÓRECKI, Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996, str. 79. 
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požadovaného smýšlení věřících je podpora vlastního podílu laiků na úkolech církve, 

ať už je konána jednotlivci nebo jako členy sdružení či farních rad. Podpory by se 

jim mělo dostávat od faráře a jiných duchovních, kteří s ním spolupracují. Členství 

v radách je jednak školou spoluzodpovědnosti a spolupráce a pak také jejich 

projevem.55  

 

                                                 
55 kán. 528; 529 CIC.  
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2 Seznámení s mosteckou farností 
 

Mostecká farnost zeměpisně leží v severozápadních Čechách, vklíněná mezi 

Krušné hory a České středohoří. Politicky se nachází v Ústeckém kraji a Mosteckém 

okrese, který hraničí s Německou spolkovou zemí Sasko. Město Most má zhruba 

72 000 obyvatel. Z hlediska církevní správy a organizace ji najdeme v Litoměřické 

diecézi, Krušnohorském vikariátu a Mosteckém děkanátu. K současným 

povinnostem kněží ustanovených pro duchovní správou v mostecké farnosti patří i 

administrativní správa v řadě okolních neobsazených farnostech. Jsou to zejména 

Vtelno, Havraň, Lužice, Bečov - Volevčice, Bedřichův světec, Malé Březno, Lišnice, 

České Zlatníky – Obrnice. Některé z uvedených lokalit jsou farnosti mrtvé nebo 

téměř mrtvé. „Město Most mělo při sčítání obyvatelstva v roce 2001 68 263 obyvatel, 

z toho 8 372 věřících.“56  Z nich katolické bohoslužby navštěvoval pouhý zlomek 

z uvedeného počtu věřících.  

 

 

2.1 Pohled do historie farnosti 
 

V dobách kolonizace pohraničí Českého království za vlády Přemyslovských 

králů byla celá oblast prostoupena enklávami německých kolonistů, kteří mnohde 

převažovali nad českým živlem jako například v Mostě. Už v dobách ranného 

středověku se na duchovním životě v Mostě podílelo několik řeholních řádů. 

Především to byli Křižovníci, Magdalenitky a Minorité.  

V době husitských válek stál Most na straně císaře Zikmunda a Husovy 

myšlenky zde nenacházeli ohlas. Zcela jiná situace nastala v době reformace, kdy ze 

sousedního Saska přicházeli horníci, kteří s sebou přinášeli i Luterovo učení, ke 

kterému se přihlásilo i mnoho měšťanů. V následné době třicetileté války, v důsledku 

válečných operací a rekatolizačních dekretů, mnoho obyvatel opustilo svůj domov a 

město zůstalo zpola vylidněné. V následném období dostal Most jednotný katolický 

vzhled. K řádům které ve městě působily již dříve, se přidali ještě kapucíni a piaristé. 

Vedle oficiálních pěti řeholních bratrstev ve městě vzniklo i několik laických 

bratrstev s charitativní a liturgickou náplní své činnosti. Měšťané i lid z okolí se 

účastnili mnoha poutí v místě i do vzdálené Prahy na svatojánské poutě. Ve městě 

                                                 
56 Denník Mostecka, 12. 11. 2006. 
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samém bylo sedm kostelů a několik menších kaplí. V těsné blízkosti města stál 

poutní kostel s ambity, čtyřmi kaplemi a k němu vedoucí křížovou cestou.  

Všechny tyto řády, bratrstva i sakrální objekty žily svým vlastním životem a 

pokojně setrvávaly v barokní idyle až do reforem císaře Josefa II., kdy byla 

císařskými patenty rozpuštěna laická bratrstva, některé kostely a kláštery byly 

zrušeny, jejich majetek vydražen, budovy rozprodány nebo strženy a poutní areál 

přeměněn v sýpku. Na císařské patenty reagovali mostečtí svým způsobem. Zřizovali 

soukromé nadace a fondy, které měly pomoci usnadnit činnost zbylých řádů ve městě. 

Celý společenský život v tehdejším Mostě byl silně poznamenán hluboce prožívanou 

křesťanskou vírou. Zvláště v době adventní a v čas vánoční, ale také v ostatní 

církevní svátky se ozývali trubači z věže děkanského kostela s vánočními koledami a 

nebo starými chorály. Tento starobylý zvyk zůstal a přetrval až do konce druhé 

světové války. 

 

 

2.1.1 Novodobé dějiny 
 

V posledních třech desetiletích devatenáctého století změnilo město Most 

prudce svůj dosavadní středověký vzhled. Po objevení hnědého uhlí v okolí města, 

kdy došlo, za prudkého rozvoje průmyslu a také poptávky po kvalitním topivu,         

k napojení mostecké hnědouhelné pánve na železniční síť. V důsledku toho velmi 

rychle stoupala těžba uhlí. Most se stal brzy střediskem hnědouhelné těžby a největší 

těžařské společnosti zde zvolily svoje sídla. Příchodem nového obyvatelstva se také 

vytratil až dosud jednotný katolický charakter města Mostu. Nově přibylí obyvatelé 

pocházeli z různých míst z domova i ze zahraničí. Bylo mezi nimi také mnoho Sasů, 

kteří byli evangelíci. Již v roce 1877 byla v Mostě založena evangelická filiální obec, 

která od města Mostu zakoupila bývalý kostel sv. Anny, který 29. září 1878 otevřela 

pro evangelické bohoslužby. Náboženské slavnosti se nadále slavily ve velkém stylu, 

ale bylo to spíš už jen z tradice. V době, kdy vzrůstal, jak německý, tak i český 

nacionalismus, byla církevní slavnost zatlačena dovnitř kostela a venkovní oslava na 

náměstí byla plně zneužita pangermanisty k manifestaci národnostního boje. Nové 

duchovní proudy osvícenectví, liberalismu, nacionálního hnutí a nastupující třídní 

boj určovaly veřejné dění i po zlomu století, zatímco religiozita byla stále více 

zatlačována do privátní sféry života společnosti. Nejrůznější socialistické a 
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anarchistické vlivy zapustily hluboké kořeny v mnoha dělnických rodinách, oproti 

tomu hnutí „Pryč od Říma“ a starokatolíci nacházely jen slabý ohlas u měšťanstva. 

Neomluvitelnou tragickou chybou je, že v této době schází katolický tisk, který by 

osvětou bránil pronikání těmto, církvi nepřátelským, proudům. 

Jak známo, každá válka snižuje morální vnímání a cit v zasažené oblasti a 

nejinak tomu bylo i zde. Těžkou ranou religiozitě v Mostě i v celé oblasti byla jak 

první tak ještě mnohem více i druhá světová válka. Během druhé světové války 

zůstaly v provozu všechny mostecké kostely. Omezeny byly pouze bohoslužby v 

češtině, které se konaly již jen v kostele sv. Františka Serafínského u Minoritů. 

Osvobození Československa bylo v pohraničí téměř okamžitě provázeno tzv. 

divokým odsunem sudetských Němců. „Denně odjíždělo ze Sudet i šest vlaků. 

Téměř čtvrtina našich bývalých občanů, nyní psanců bez domova, ožebračena a 

okradena často i o nejnutnější osobní věci, putovala vlastně do ciziny, i když ke 

svým. Ale ti je přijímali jen z donucení okupačních úřadů. Odsun byl leckde krutý a 

slušní lidé se nepřestávali divit, kde se v našem národě našlo tolik sadistů.“57 Při 

odsunu se odehrálo také mnoho bezpráví, v jehož důsledku si mnozí němci brali 

život.  

Dozoru úřadů se nevyhnuli ani mnozí kněží. Převážná část duchovních 

působících v Mostě byla německé národnosti a pro výkon svého povolání byla 

státními úřady shledána jako nedůvěryhodná. Díky odsunu kněží německé národnosti 

se ocitlo nejen město Most a mostecký vikariát, ale celá Litoměřická diecéze v 

nedostatku kněží. Navzdory žádostem ordináře o pozastavení odsunu německých 

duchovních, kteří mohli být v Čechách ponecháni jako odborníci - tedy osoby 

potřebné, nebylo této žádosti vyhověno. Utvářející se národní a revoluční výbory 

byly většinou v rukách komunistů, jejichž snahou rozhodně nebylo obnovovat 

církevní strukturu, ale především upevňovat své postavení při obnovování státní 

správy v osvobozeném pohraničí.58 

Po odsunu německého obyvatelstva došlo na území Sudet k velkým 

demografickým změnám. Mnohé, ryze německé osady zanikly nebo byly opětovně 

kolonizovány jen zčásti, přičemž docházelo k devastaci sídel i krajiny.59 Původní 

obyvatelstvo, které zde mělo po celá staletí svůj domov, své kořeny a ke svému 

domovu velice silný a niterný vztah, muselo své domovy nuceně opustit. Loučení to 

jistě nebylo jednoduché. O tom svědčí i oněch sedm set, kteří si vzali život. To 

                                                 
57 Václav VAŠKO: Neumlčená I., Praha, 1990, str. 129. 
58 srov. Václav VAŠKO: Neumlčená I., Praha, 1990, str. 130. 
59 srov. Aleš OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří, 2001, str. 39. 
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poslední, co před svým odchodem často udělali, byla jejich účast na bohoslužbách, 

ale bylo také mnoho těch, kteří odcházeli s kletbou na rtech.60 Po odsunu Němců 

nejen rapidně klesla religiozita, ale zcela se mění i vztah obyvatel k sídlům a ke 

krajině. Okres Most se tehdy po válce zařadil na místa s nejmenší religiozitou 

v ČSSR. 

Kdo sem místo vysídlenců přišel? V první vlně to byla takzvaná rabovací 

komanda pod názvem revoluční garda, která pod záminkou udržování pořádku a 

organizování osidlování plundrovala domy i kostely s cílem nakrást tu co nejvíce a 

pak zase táhnout o dům dál. Druhá vlna nových osadníků byla často tvořena 

komunistickou stranou zagitovaných nadšenců, ale ne všichni nově příchozí byli 

nadšení do zakládání družstev a budování socializmu. Přišla také řada poctivých a 

pracovitých lidí, kteří chtěli zkusit své štěstí na novém místě. Přicházeli celé rodiny, 

z nichž některé přinášeli s sebou i svou víru, zatímco zas jiné ji zanechaly doma. 

Přicházeli jednak ti, kteří své domovy před válkou opustili, lidé z vnitrozemí, 

z Moravy, Slovenska a svůj nový domov zde našli i tzv. Volinští češi.61 

 

 

2.1.2 Situace církve před listopadem 1989 
 

Rok 1948,  mezník našich moderních dějin, zcela změnil církevní poměry     

v tehdejším Československu. Církevní organizace byly pro KSČ i po únoru 1948 

skrytou hrozbou, především církev římskokatolická. Jednalo se o velkou církev 

s velkým vlivem, navíc napojenou na Vatikán a západní blok. Činnost církve výrazně 

omezovaly nově prosazované zákony. Bylo paralyzováno církevní školství, omezen 

církevní tisk. Při nátlakových akcích byla omezena činnost řádů, byl zabaven 

církevní majetek.62 

Únor 1948 proběhl v mosteckých farnostech vcelku poklidně. Aktivně bylo 

zakročeno v dubnu 1948 proti Otakarovi Zimovi, kvardiánu minoritů v Mostě. Byla 

mu zakázána veřejná činnost, kázání a výuka náboženství, protože v kostele kázal 

proti lidově demokratickému zřízení a nikdy k němu neukázal kladný postoj.  

                                                 
60 srov. Internet: Stránky mostecké farnosti, http://www.farnost-most.cz/historie.html (11. 5. 2006). 
61 srov. Václav VAŠKO: Neumlčená I., Zvon: Praha, 1990, str. 131. 
62 srov. Václav VAŠKO: Neumlčená I., Zvon: Praha, 1990, str. 133. 
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V padesátých letech vzaly za své katolické školy a spolky. Kláštery byly 

obsazeny a likvidovány 63 a řada kněží byla perzekuována. Most a všechny přilehlé 

farnosti obhospodařoval pouze jeden kněz. Po celá padesátá léta byli kněží podřízení 

důslednému dozoru státních orgánů. V této době proběhla také v našem regionu řada 

zinscenovaných afér a provokačních akcí, při nichž byli na farách a v kostelech 

hledány letáky, tiskárny, vysílačky a zbraně.64 

V roce 1956 přebírá církevní záležitosti Ministerstvo školství a kultury, které 

zřídilo státní úřad pro věci církevní, který převzal téměř veškerou církevní 

administrativu a stal se nejvyšší církevní instancí v ČSSR, přestože se jednalo o úřad 

ryze světský. Součástí tohoto úřadu byla funkce tajemníka pro věci církevní. 

Tajemníci působili na referátech vnitřních věcí jednotlivých ONV.65 

Církevní tajemník měl přímý dohled na činnost kněží a na chod církevních 

organizací ve svém obvodu. Měl vyřizovat správní a hospodářské záležitosti, dbát na 

ochranu církevních objektů, aby se tam nedostal nikdo nepovolaný, zvláště 

nepohodlný kněz a věřící, vyřizovat platové záležitosti kněží, posuzovat činnost 

jednotlivých osob, doporučovat případné odebrání státního souhlasu apod. Hlavním 

úkolem tajemníka byl ideologický dohled na působení církve – dohled na výuku 

náboženství, posuzování kázání a duchovní literatury, dále pak nejrůznější způsoby 

šikanování kněží a znepříjemnit život duchovním i věřícím. Celá podstata této funkce 

byla jasně namířena proti církvi a sledovala její činnost.66 

Kněží se stali de facto státními úředníky, pro výkon své funkce bylo třeba tzv. 

státního souhlasu a museli složit slib věrnosti státu. V praxi tedy rozhodovaly            

o ustanovení duchovního do funkce světské úřady. Pokud kněz přišel o státní souhlas, 

znamenalo to pro něho znemožnění výkonu duchovní služby a musel si najít jiné 

zaměstnání. I zde v Mostě samém žil jeden kněz P. Jan Netík bez státního souhlasu, 

zaměstnán v okresním archivu. 

Pro kněze se konaly politické školení a tzv. mírové konference, kterých se 

pozvaní kněží museli na 14 dní účastnit. Konference měly za účel dělat nátlak na 

všeobecný mír mezi národy, ale hlavně získávat spolupracovníky pro nynější vládní 

systém.67 

Jedinou oficiální státní ideologií, která byla veřejně proklamována, byl 

marxismus-leninismus, tedy dialektický materialismus, který byl chápán jako 
                                                 
63 srov. Aleš OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, 2001, str. 42.  
64 srov. Internet: Stránky mostecké farnosti, http://www.farnost-most.cz/historie.html (11. 5. 2006). 
65 srov.  Aleš OPATRNÝ: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří, 2001,str. 42. 
66 srov. Václav VAŠKO: Neumlčená I., Zvon, Praha, 1990, str. 106. 
67 srov. Václav VAŠKO: Neumlčená I., Zvon, Praha, 1990, str. 115. 
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vědecký ateismus. V tomto duchu bylo náboženství nahlíženo jako souhrn 

zpátečnických předsudků, ze kterých je nutno člověka osvobodit. Ateistická 

propaganda pronikla celou společnost. Byla uplatňována ve školství, sdělovacích 

prostředcích a osvětě. Cílem tohoto působení bylo konečné vytěsnění náboženství 

v socialistické společnosti.  

Státní ideologie se také odrážela v postojích k sakrálním objektům, které se 

staly nežádoucími. Za oběť památkové péči pod dohledem komunistické ideologie 

padlo nejen v Mostě samém, ale i v celé republice mnoho sakrálních objektů vysoké 

kulturní a umělecké hodnoty. Cílem bylo tyto objekty pokud možno zničit nebo 

odstranit tak, aby nebyly na očích a nerušily politický profil místa. Tato snaha je 

nejvíce patrná právě v Mostě samém, kde byly veškeré kostely demolovány a ten 

jediný, který byl přestěhován, neměl již nikdy jako kostel sloužit.  

 

 

2.1.3 Ohlednutí se za zničeným městem a chrámy 
 

Tvář mosteckého regionu se měla dramaticky změnit. Centrálním plánováním 

bylo rozhodnuto o zvýšení těžby uhlí v regionu a šedesátá léta v Mostě proběhla     

ve znamení stínu nad dalším osudem města Most. V souvislosti s tím bylo 

rozhodnuto o likvidaci historického města. To bylo stvrzeno rozhodnutím vlády 

Československé socialistické republiky č. 180 z roku 1964. Zároveň bylo rozhodnuto 

o rozsáhlé záchranné akci děkanského kostela Nanebevstoupení P. Marie, který měl 

být přesunut do bezpečné zóny nedotčené likvidací města. Celý starý Most měl být 

do roku 1972 vyklizen. Vlastní likvidace starého Mostu však probíhala již od roku 

1967 končila v roce 1982.  

Staré královské město Most mělo bohatý kulturní a historický rozměr, který 

je možno vyjádřit z hlediska stavebního vývoje anebo i jiných hledisek. To je 

objektivní rozměr historie, jejž studují dějepisci. Ale každý z obyvatel zná ještě i jiné 

dějiny města, dějiny skryté a soukromé, kdy každá čtvrť, každý kout má tisíce 

významů a ukrytých vzpomínek. Město je protkáno sítí citových vazeb, které si ostře 

uvědomíme, teprve když město z nějakého důvodu opustíme. Můžou nás donutit 

město opustit, nebo jej zbořit, nikdy však na ně nemůžeme zapomenout.68 

                                                 
68 srov. Kolektiv autorů:  Most 1932/1982, Ústí n/L, 1982, str. 95. 
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Mostecké chrámy byly jeden po druhém zavírány, vyklizeny a posléze 

demolovány. Snahou duchovní správy bylo, aby se lidé s kostely loučili při 

bohoslužbách. V roce 1969 byl uzavřen děkanský kostel, který měl být připraven k 

transferu. Poslední bohoslužbu zde na Velikonoční pondělí celebroval litoměřický 

biskup ThDr. Štěpán Trochta. Nedlouho poté byly uzavřeny i všechny ostatní kostely 

ve starém Mostě. Bohoslužby se pak konaly v upraveném sále budovy starého 

děkanství.69 

Snad můžeme říci, že hlavním místem, ve kterém se odehrává podstatná a 

velice důležitá část života farnosti, je její chrám, ve kterém se schází křesťanská obec. 

Ztratí-li křesťanská obec svůj chrám, zůstane jakoby roztržená a strádá. Celé 

generace naplňovaly neděli co neděli po staletí tyto chrámy, aby se při bohoslužbách 

účastnily nejsvětější oběti. Lidé zde byli křtění, zpovídali se, uzavírali manželství, 

žili zde a přenechávali své místo následujícím generacím. Prostory chrámu mají tedy 

i svoji zvláštní citovou atmosféru. Náboženský odkaz tolika generací je sem jakoby 

vkořeněn. Dokud chrám bude stát, je naděje, že současnost života najde své 

pokračování v budoucnosti právě v duchovním odkaze otců. S tímto traumatem a 

zároveň s nadějí vstupovala mostecká farnost do nového Mostu, kde byla pro potřeby 

církve provizorně upravena budova v okrajové čtvrti Zahražany. 

 

 

2.1.4 Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie 
 

Pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie ve starém mostě, který 

byl po staletí chloubou a duší mostecké farnosti byl natolik významný 

architektonický a památkový skvost, že se stal veličinou, se kterou musela 

komunistická vláda v tehdejším Československu chtě nechtě počítat, protože její 

počínání v této věci bylo sledováno i v zahraničí. Výnosem vlády o demolici starého 

Mostu bylo zároveň rozhodnuto o jeho záchraně a transferu na jiné místo. V roce 

1970 byl podle smlouvy děkanský kostel Nanebevstoupení P. Marie předán do 

užívání firmě Transfera Praha, která zajišťovala přesun kostela. Samotná příprava 

kostela k transferu trvala dlouhých pět let. Mezitím byla demontována kostelní věž, 

odstrojeny jednotlivé architektonické články interiéru kostela, systém gotických 

kleneb byl podepřen speciální výztuhou. Hmota kostela pak spočinula na speciálních 

                                                 
69 srov. Kolektiv autorů: Osud Mostecka, Most, 1996, str. 222. 
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hydraulických vozících. Na nich pak kostel opustil místa svých základů, kde spočíval 

více než čtyři staletí. Ke slavnostnímu odstartování pohybu kostela došlo 30. září 

1975 v 11:30. 12 000 tun hmoty kostela zahájilo svou cestu dlouhou 841,1 m. Objekt 

se pohyboval průměrnou rychlostí 1,2-3,2 cm/min. Průběh přesunu byl řízen 

výpočetní technikou, hydraulika jednotlivých vozíků pracovala s přesností 1 mm, 

propojovací kabely a vedení jednotlivých hydraulických systémů zabíralo délku více 

než 10 km. Na místo určení dorazil v říjnu 1975.70 

Po ukončení přesunu děkanského kostela během sedmdesátých let se vedle 

dokončení jeho stavby otevřela otázka jeho budoucího využití. I když podle původní 

smlouvy měl být kostel předán zpět do rukou církve k bohoslužebným účelům, 

politická reprezentace státu nebyla počátkem osmdesátých let ochotna tento stav 

akceptovat. Navrácení kostela církvi zpochybnil již ONV Most v roce 1972. Citace z 

dokumentu: „…s ohledem na celkovou politickou situaci a eventuální možnost 

zvýšení religiozity v okrese po znovuotevření kostela, nebude nadále sloužit 

církevním účelům, ale bude využíván ke kulturní činnosti."71  

Dle vládního usnesení z roku 1981[2] bylo vlastnictví kostela převedeno na 

Severočeský kraj, jeho spravování bylo svěřeno Krajské správě památkové péče a 

ochrany přírody v Ústí nad Labem. Kostel měl sloužit ke kulturním účelům. Už ne 

jako kostel, ale jako památkový objekt. Kostelní loď byla využívána jako varhaní 

koncertní síň, osmnáct obvodových kaplí sloužilo jako výstavní prostory 

severočeského gotického umění, v prvním suterénu se nacházela expozice věnovaná 

dílem přesunu kostela, archeologii, důlní činnosti a dílem dělnickému hnutí. Otevření 

kostela veřejnosti se nesetkalo s pochopením veřejnosti a na tvůrce expozic se snesla 

vlna kritiky. Po krátkém čase byl objekt uzavřen a expozice se měla přepracovat. Do 

dění však zasáhla listopadová revoluce, po níž bylo rozhodnuto o nainstalování 

původního mramorového barokního oltáře. V roce 1992 se dočkal kostel i věřící jeho 

opětovného slavného vysvěcení. Od té doby děkanský kostel opět slouží k občasným 

slavnostním bohoslužbám, svatbám a pohřbům, přičemž jej využívá ke kulturním 

účelům také město.72 

 

 

                                                 
70 srov. Kolektiv autorů: Magický Most, Hněvín, Most, 2005, str. 112-115. 
71 srov. Kolektiv autorů: Osud Mostecka, Most, 1996, str. 157; Internet: Stránky mostecké farnosti, 
http://www.farnost-most.cz/historie.html (11. 5. 2006). 
72 srov. Kolektiv autorů: Magický Most, Hněvín, Most, 2005, str. 100-123. 
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2.1.5 Bohoslužby ve farní budově 
 

Nová budova děkanství, byla státními úřady pro potřeby Římskokatolické 

církve poskytnuta v tzv. Novém Mostě v okrajové vilové čtvrti na Zahražanech v 

ulici U města Chersonu. V budově proběhla vnitřní přestavba, která umožnila spojení 

několika místností, ze kterých vznikla dočasná farní kaple sv. Václava, která byla 

jako kaple využívána od okamžiku uzavření posledního mosteckého kostela            

sv. Václava v roce 1977 až do vysvěcení nově zbudovaného kostela v zahradě 

děkanství v roce 1989. Tedy téměř celých třináct let fungovala mostecká farnost 

v těchto stísněných podmínkách. Místnost měla zhruba něco přes sto míst k sezení a 

další místa ke stání. Sedělo se ve dvou řadách na kovovo-dřevěných lavicích. 

Varhany a sbor stával na vyvýšeném stupínku v zadní části kaple. V polokruhovém 

výklenku místnosti byla umístěna oltářní menza. V plátnem zakrytém okně za 

menzou byl zavěšen kříž, po jehož stranách bývaly dekorace v barvách podle 

liturgické doby. Svatostánek býval pověšen nalevo od oltáře na zdi. Boží hrob byl 

umístěn v rozlehlejším výklenku v zadní části kaple. Tento výklenek sloužil také 

jako úložiště zrovna nepoužívaných rouch a snad také jako „křestní kaple“. Jako 

sakristie sloužila farní kancelář. Před vchodem do kaple v jakési předsíni byla 

vybudována místnost 3 x 1m, která sloužila jako zpovědní místnost. V předsíni byla 

dále nástěnka a stávala zde také komoda, na které se prodávaly Katolické noviny. 

Případné pohřby ve farnosti se odbývaly ve zrekonstruovaném kostele ve Vtelně, 

který se nachází již v katastru města, ale na opačném konci než je farní budova. 

Přes nepochybnou stísněnost a jistou nedůstojnost prostor, se věřící podle 

slov pamětníků bohoslužeb účastnili s jistou vděčností, protože v okolní 

normalizační duchovní poušti to bylo jediné místo, kde šlo hledat útěchu jako 

v oáze.73  

 

 

2.1.6 Stavba nového kostela sv. Václava 
 

Již koncem šedesátých let, zároveň s demoličním výměrem, byla schválena 

výstavba  náhradní modlitebny za likvidované kostely pro potřeby věřících z Mostu a 

okolí. Cesta za novým kostelem však byla krajně obtížná a složitá. Náhradní prostory 

                                                 
73 Interwiew. 
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byly předběžně plánovány v novém Mostě, snad na Šibeničním vrchu, ale protože se 

plány  často měnily, osud nového mosteckého kostela byl dlouho nejistý. 

Přestože byl návrh na výstavbu náhradního kostela za šest zbořených přijat a 

schválen vládou již v předchozím období (60. léta), nemohla jej současná (70. léta) 

normalizační garnitura jednoduše smést ze stolu, ale musela s jeho výstavbou počítat 

ve svém plánu. Podle požadavků normalizační garnitury se mělo město nový Most 

stát vzorovým, ryze ateistickým městem, které by již „nehyzdili“ kostelní věže a 

zpátečnické předsudky.  

Pakatel, za který byly sakrální objekty ve starém Mostě od církve vykoupeny 

společně se státním příspěvkem ve výši 2 000 000 Kčs, měl posloužit ke stavbě 

nového náhradního kostela. Nový chrám však nesměl být postaven na viditelném a 

snadno dostupném místě. Po všech průtazích byla pro stavbu konečně vybrána 

lokalita v zahradě děkanství v okrajové čtvrti na Zahražanech. Situování kostela 

v zahradě, skryté za okolními budovami nám také ukazuje postavení církve 

v normalizačním Československu. 

V duchu státní ideologie a v důsledku nepřátelského ladění vládního režimu se 

plány stavby náhradního objektu několikrát přepracovávaly. I samotná podoba 

kostela byla podřízena řadě předpisů. S každou změnou byl zmenšen rozměr i 

estetický výraz celého objektu. Objekt měl pojmout max. 350 lidí. Stavba však 

nesměla být nápadná, aby nebudila pozornost, nesměla mít vysokou věž, zvonici, 

obsahovat výrazné náboženské symboly atp.  

Po plodných diskusích mezi tehdejším děkanem P.Stanislavem Česlíkem, 

autorem projektu arch. Michalem  Sborowitzem, Haide Manlovou a autorem řešení 

interiéru Bořivojem Rakem byl vytvořen návrh na projekt. Ten však pro nezájem 

investora nebyl realizován a byl neustále omezován a odkládán. K obratu došlo 

po roce 1980.  

Pro budovu nového kostela byly použity jednoduché tvarové prvky. Je to 

jednoduchá trojlodní budova inspirovaná dispozicí raně křesťanské baziliky a 

románským tvaroslovím s mělkou nikou baptisteria s dodatečně vestavěnou emporou. 

Stavba měla být provedena výhradně v rámci akce Z, a to s nesmírným počtem 

brigádnických hodin. Kromě p. Česlíka a farníků přispěl se svojí partou 

dobrovolníků pan Černý (snad odněkud z Moravy). Stroje a techniku zapůjčily doly.  

V červnu 1983 bylo vydáno stavební povolení a do konce srpna sahaly obvodové zdi 

do výšky čtyř metrů. V dubnu 1986 byla dokončena střecha a zakryta měděnou 

krytinou, kterou zhotovil zručný klempíř pan Ryšánek, rodák od Hradce Králové.    
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V roce1987 byly položeny mramorové podlahy. V následujícím roce 1988 prodělala 

změnu vnější úprava. Bylo zasazeno kruhové okno a mramorem obloženy vnější 

fasády. 

Řešení interiéru, které mělo být pojato v pokoncilním ekumenickém duchu 

Jana XXIII., se ujal mostecký sochař Bořivoj Rak. I uvnitř se uplatnily jednoduché 

tvary a motivy. V čele presbitáře stál rozměrný stylizovaný kříž, ze kterého 

vycházely tři vzájemně propletené kříže, což mělo symbolizovat kalvárii a Marii 

s Janem pod křížem. V interiéru a na mobiliáři dominovaly tři barvy: bílá jako čistota, 

zelená jako naděje a stříbrná jako Boží slovo.74  

V průběhu celé stavby byly doby, kdy stavba jakoby rostla z vody a v příštím 

období zas jakoby usnula. Nakonec, po všech peripetiích spojených se stavbou 

nového kostela, kdy do něho bylo vkládáno obrovské úsilí všech zúčastněných při 

jednání s úřady, při vytrvalosti každodenních modliteb, osobních obětí, tužeb i potu, 

byl kostel k nezměrné radosti věřících 9. prosince roku 1989 vysvěcen litoměřickým 

biskupem mons. ThDr. Josefem Kouklem a prostorem nového chrámu Páně se nesla 

slova slavného chorálu - Svatý Václava nedej zahynouti nám ni budoucím.75  

Jako každá budova, žil i nový kostel svým vlastním životem. V průběhu 

druhé poloviny devadesátých let v době děkana P. Bečváře došlo k ozvučení objektu 

a výzdoba interiéru se doplnila o několik soch. Po příchodu nového děkana P. Bártka 

proběhla velkorysá změna barev a vybavení interiéru i úprava exterieru. Tato změna 

si našla své kritiky v odborné veřejnosti i mezi farníky, kteří nastalé změny hodnotili 

jako pošlapání původní myšlenky. Na obranu uskutečněné změny je třeba dodat, že 

výsledný efekt, byť má své nedostatky, působí mnohem přívětivějším dojmem než 

původní řešení. 

 

 

2.1.7 Význam nového kostela pro farnost 
 

Zasvěcení nového kostela sv. Václavu nebylo náhodné, ale navazovalo na 

tradici nejstaršího kostela ve starém Mostě, který byl také jako poslední z kostelů ve 

městě uzavřen (1977). Stavba nového mosteckého kostela sv. Václava byla údajně 

jedinou sakrální novostavbou v Čechách, která byla vybudována v normalizačním 

období. V souvislosti s tím je mezi některými farníky známé také neoficiální 
                                                 
74 srov. Internet: Stránky mostecké farnosti, http://www.farnost-most.cz/historie.html (11. 5. 2006). 
75 Interwiew. 
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pojmenování stavebního slohu a období ve kterém je nový kostel vybudován. 

Vzhledem k následným společenským změnám se ujal odpovídající název „pozdní 

socialismus.“ 

Po dostavbě a vysvěcení proběhl v rámci večerních televizních novin krátký 

šot, který informoval o nově vybudovaném kostele v Mostě. Mnoho lidí, kteří po 

vysvěcení přišli do nového kostela, zažilo estetický šok, který je přivedl do rozpaků. 

Někteří jej už nerozdýchali a ztratili o bohoslužby v novém kostele zájem. Většina se 

však snažila vytvořit si k tomuto místu pozitivní vztah, a to i přes to, že kostel 

působil chladným, nic neříkajícím, cizím a nepříliš pohledným dojmem (ale to je asi 

věc názoru). 

Novým kostelem se stala mostecká farnost viditelnější. Mnoho lidí, kteří do 

té doby nežili aktivním duchovním životem ani nevědělo, že ve městě působí 

katolická církev. A tak si někteří, kteří byli farnímu životu z nejrůznějších příčin 

vzdáleni, nacházeli svou cestu ke kostelu, ti statečnější i do kostela a časem i ke 

svátostem. Porevoluční euforie přivedla do kostela lidi s nejrůznějšími i nereálnými 

očekáváními, které také ne vždy byly naplněny a tak po vyprchání oné euforie ztratili 

o farnost a bohoslužby zájem. Jiní vytrvali a našli si ve farním společenství své místo.       

Teprve po dostavení kostela se mostecká farnost stala opět skutečnou farností 

se vším všudy, tedy s knězem, farou, farníky i kostelem. Od uzavření posledního 

kostela ve starém Mostě až do této doby to byla vlastně jen mostecká fara, kde se 

odehrával stísněný život farnosti. Bohoslužby v novém kostele se nyní uskutečňují 

v důstojném liturgickém prostoru. Uskutečňují se zde i příležitostné kulturní akce pro 

širokou veřejnost. Blízkost fary umožňuje setkávání farníků na různých úrovních. 

Život farnosti tak dostal mnohem více možností a prostoru pro naplňování svého 

poslání a úkolů. 

 

 

2.2 Svátosti ve farnosti 
 

2.2.1 Svátost křtu 
 

Mezi nejdůležitější úkoly kněze ve farnosti je poslání křtít. Křest je jakousi 

branou do církve a pokud se farnost nerozrůstá, tak vymírá. Každý z duchovních 

kladl na žadatele křtu jiné nároky. Někdo křtil jen s nepatrnou přípravou rodičů, 
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protože předpokládal, že pokud v době totality rodiče žádají o křest, je to samo o 

sobě odvážné a dokazují tím svůj zájem o katolickou víru. Mezi křty dětí podle 

hrubého odhadu činí přes čtyřicet procent rómští spoluobčané. V dobách totality 

nebylo výjimkou, že místní duchovní křtil děti farníků z jiné farnosti a naopak.  

Rodiče se tak snažili vyhnout případnému kádrovému postihu v zaměstnání. Křest 

samotný zpravidla probíhal mimo bohoslužbu po sobotní ranní mši. Smutné je, že 

pro řadu rodičů byl křest vlastních dětí jen dobrou příležitostí pro uspořádání rodinné 

oslavy a vše pro ně skončilo po skončení oslavy. Pro přípravu rodičů se vyžadovalo 

podle situace a zájmu rodiny jedno až několik předběžných setkání, při kterých se 

probíral význam křtu, křesťanská výchova, desatero, svátosti a příbuzná látka.  

Katechumeni se před rokem 1990 objevují jen velmi zřídka, výjimku tvoří 

pouze jedna rodina v roce 1986. Trvalou součástí pastorace se katechumeni stávají až 

po roce 1989, kdy se křty dospělých stávají téměř každoroční událostí. Pro dospělé 

katechumeny se vyžadovala min. roční příprava, která se však nezřídka protáhla až 

do doby, kdy měl přijet biskup a křtít kandidáty hromadně. To se dělo zpravidla 

jednou za dva roky. Příprava katechumenů ke svátostem probíhala v prvních letech 

po revoluci pro všechny dospělé adepty na svátosti společně, a to na faře v pátek od 

patnácti hodin. V dalších letech se příprava k jednotlivým svátostem více 

diferencovala. S příchodem P. Bečváře do farnosti v roce 1995 se zavedl oficiální 

katechumenát se vším, co k němu patří. Během příprav se probírala témata týkající se 

svátostí, desatera, duchovního života, církevních dějin, křesťanská morálka 

v různých životních situacích.76  

 

 

2.2.2 První svaté přijímání 
 

První svaté přijímání znamená pro většinu těch, kteří poprvé přijímají 

tajemné svátostné setkání se samotným Kristem. Chvíle, které jsou s touto událostí 

spojené, si člověk zpravidla uchová v paměti na celý život.  

Příprava dětí probíhala společně na faře, zpravidla pro děti věku druhé třídy, 

samozřejmě se ale také zohledňovalo duševní a duchovní zrání dětí. Příprava 

probíhala jednou týdně odpoledne na faře, zpravidla v hodinách náboženství pro tu 

konkrétní skupinu dětí. Vlastní doba přípravy trvala zpravidla půl roku a po přijetí 

                                                 
76 Kniha pokřtěných v Mostě 
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svátostí děti docházely na vyučování dále. Vyžadovala se rovněž spolupráce rodičů, 

kteří byli na jednu z posledních hodin přípravy zváni spolu s dětmi a před vlastním 

přijetím svátostí se doporučovala se celorodinná zpověď. Probíraná látka se 

samozřejmě nejvíce vztahovala k eucharistii, desateru a zpovědi. Děti rovněž 

absolvovaly nácvik zpovědi a poté svou první zpověď. Pro starší děti a mládež, která 

ještě nebyla u prvního přijímání, probíhala příprava společně s katechumeny. Pokud 

se ve farnosti očekávala návštěva biskupa, odkládala se slavnost prvního svatého 

přijímání na tuto chvíli. Pokud ne, oslavili tuto slavnost děti společně se svým 

farářem.77 

 

 

2.2.3 Svátost biřmování 
 

Nejčastěji je nazývána svátostí křesťanské dospělosti, kdy její příjemci na 

sebe berou zodpovědnost ve víře a úkol šířit a hájit víru a k tomu jsou vyzbrojováni 

potřebnou milostí a dary ducha svatého. Farář zpravidla kandidáty svátosti pouze 

připravuje a její udílení nejčastěji uskutečňuje biskup. V době, kdy litoměřická 

diecéze postrádala biskupa, uděloval svátost pověřený kněz.   

Před rokem 1989 se zde zřejmě svátost biřmování ani neudělovala. Alespoň 

dostupné záznamy o tom nic neříkají. Poznámky v křestních matrikách se vztahují 

k těm co tuto svátost přijali na jiném místě než zde. Za P. Janáče probíhala příprava 

na biřmování dvakrát. Poprvé po dlouhé době se farnost připravovala na přijetí této 

svátosti v roce 1990. Přípravy probíhaly v pátek večer po mši svaté. V tomto roce 

přijalo svátost vůbec největší počet farníků, téměř tři desítky. Po druhé to bylo v roce 

1994, tehdy příprava probíhala jednou za čtrnáct dní po nedělní mši v kostele a trvala 

zhruba půl roku. Tehdy přijalo svátost biřmování na dvě desítky mladých. Další 

biřmování proběhlo za P. Bečváře v roce 1998 – deset lidí a za P. Bártka v roce 1999 

– dvacet lidí. Probírala se svátost biřmování, dogmata, morálka, duchovní život atd. 

Svátosti udílel litoměřický biskup Josef Koukl.78 

 

 

                                                 
77 Ohlášková kniha v Mostě 
78 Kniha biřmovaných v Mostě; Ohlášková kniha v Mostě 
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2.2.4 Svátost manželství 
 

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější 

společenství celého života, zaměřené svou přirozeností na prospěch manželů a na 

zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.79 

Manželství má být obrazem vztahu Krista a církve. Ve vzájemné lásce manželů, 

v jejich vzájemné službě, sebeobětování a odpuštění, v jejich věrnosti až do smrti se 

má ukazovat, čím je Kristus pro lidstvo a církev. K úkolům faráře patří příprava 

snoubenců k přijetí této svátosti a také při udílení svátosti asistovat.  

Nejčastěji probíraná témata jsou slib, desatero, děti, nejsv. Trojce, církev. Až 

do roku 1995 nepřesáhl počet uzavíraných sňatků číslo pět za rok, teprve od roku 

1996 se tento počet začal nepatrně zvedat takže koncem devadesátých let několikrát 

vystoupil až na číslo osm za rok.80 

 

 

2.2.5 Svátost smíření 
 

Ti, kdo přistupují ke svátosti pokání, dostávají od Božího milosrdenství 

odpuštění všech chyb, kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, 

kterou zranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na 

jejich obrácení. 81  Jedná se o liturgický děj, při kterém je kajícník smiřován 

prostřednictvím kněze s Bohem a církví. K povinnostem faráře patří, aby farníkům 

zajistil dostatek příležitostí ke svátosti smíření.  

Zpovídalo se půl hodiny před každou mší svatou, dále pak první pátky 

v měsíci, kdy zde pokud to možnosti dovolily, zpovídalo i více kněží. Před svátky se 

zpovídalo i několik dní v týdnu ve stanovených hodinách. Mimo to na požádání. 

Pokud se bohoslužby konaly na faře, byla zde k účelu zpovědi zbudována zpovědní 

místnost, která však pro své rozměry všem nevyhovovala a na požádání bylo možné 

vykonat zpověď na jiném místě, např. v kanceláři. Když byl dokončen nový kostel 

nebyla v něm zpovědnice a zpovídalo se v sakristii. Později byla v nepoužívaném 

vchodu zhotovena provizorní zpovědnice, která byla koncem devadesátých let 

                                                 
79 KKC 1601 
80 Kniha oddaných v Mostě 
81 KKC 1422 
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demontována a nahrazena jinou. Byli-li ve farnosti přítomni kaplani probíhaly 

zpovědi i na jiných místech, např. v kaplance, na procházce, v autě.82 

 

 

2.2.6 Svátost pomazání nemocných 
 

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své 

nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby 

se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní 

Božímu lidu.83 Církev zprostředkovává pomoc v této nelehké situaci tím, že nabízí 

možnost přijetí svátosti nemocných a skrze ni milost, která nemocným pomáhá 

k uzdravení, lépe snášet obtíže a statečně je nést.  

Svátost pomazání nemocných se ve farnosti udílela každoročně. Nejprve to 

bývalo na Květnou neděli a od 2. poloviny devadesátých let i v jinou dobu. Nejprve 

stačil věk nad šedesát let a zpověď, později se nemocní museli k přijetí svátosti 

předem hlásit a byl s nimi veden i duchovní rozhovor o tom co tato svátost znamená 

a co přináší. Mimo to není pochyb o tom, že v naléhavých případech probíhalo 

pomazání nemocných i individuálně v domácnostech či při návštěvách v nemocnici. 

 

 

2.2.7 Křesťanský pohřeb 
 

Křesťanský smysl smrti se zjevuje ve světle velikonočního tajemství Kristovy 

smrti a jeho zmrtvýchvstání, v němž spočívá naše jediná naděje. Křesťan, který 

umírá v Kristu, opouští domov tělesný a odebírá se do domova k Pánu.84  

Církev, která jako matka nosila svátostným způsobem křesťana ve svém lůně 

během jeho pozemského putování, ho doprovází na konci jeho pouti, aby ho předala 

do ruky Otce. Odevzdává Otci v Kristu dítě jeho milosti a v naději ukládá do země 

semeno těla, které vstane z mrtvých ve slávě. 85 

                                                 
82 Ohlášková kniha v Mostě 
83 KKC 1499 
84 2 Kor 5,8 
85 KKC 1683 
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Služba církve se v tomto případě zaměřuje na to, aby vyjádřila se zesnulým 

účinné společenství, aby se na něm podílela obec věřících, shromážděná na pohřbu a 

byl zvěstován věčný život. 

O křesťanský pohřeb bylo nejvíce zažádáno v roce 1987, a to 126. Přičemž 

nepochybně vlivem státní ideologie, která kladla pohřbu do země různé překážky, 

byla dávána přednost většinou rozloučení na kremaci. Tento poměr se začal měnit 

počátkem devadesátých let, kdy v roce 1993 poprvé převážil počet pohřbů do země 

nad pohřby žehem. Dá se také říci, že od té doby zvolna klesá počet církevních 

pohřbů. Snad by se to dalo přičíst na vrub vymírání ročníků, které byly do církve ve 

značném počtu pokřtěny, i když s ní později neměly mnoho společného. Dalším 

vlivem může být také to, že objednatelé pohřbů žijí bez osobního vztahu k církvi a 

pohřby svých zesnulých, byť pokřtěných, odbývají civilní formou nebo dokonce bez 

obřadu. 

 

Rok Křest Děti 
do 7 
let 

Katechu
meni 

Biřmová
ní 

Sňatky Sv.nemo
cných 

Pohřby Rozl. Do země 

1985 57 57 - 1 3 ? ? ? ? 
1986 49 45 4 4 4 ? 37 28 9 
1987 73 73 - 6 2 ? 126 83 33 
1988 69 69 - 4 1 ? 111 67 44 
1989 46 46 - 3 ?/0 ? 101 54 47 
1990 64 60 4 29 5 ? 113 78 35 
1991 86 78 8 5 5 ? 120 74 46 
1992 95 84 11 4 3 ? 113 64 49 
1993 54 54 - 4 1 ? 80 39 41 
1994 66 51 15 1 3 ? 65 39 26 
1995 55 47 8 6 3 ? 84 44 40 
1996 34 26 8 2 7 ? 88 45 43 
1997 54 42 12 ?/0 8 ? 75 29 46 
1998 37 36 1 10 5 ? 70 38 32 
1999 61 37 24 20 6 37 66 19 47 
2000 46 21 25 9 8 41 58 26 32 

 

2.3 Pastorace podle věkových a zájmových skupin 
 

2.3.1 Pastorace dětí a mládeže 
 

Děti se dají poměrně snadno získat pro určitou věc, a to pokud mají alespoň 

minimální zájem a dobrou vůli. Ale vyžaduje mnohem více energie a úsilí je stále 

znovu motivovat, zabavit a jejich zájem udržet. Nevyžadují až tak vědomosti a 
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informace, ale chtějí se bavit, také hledají své hrdiny a osobní vzory. Na toto hledání 

by se měl vychovatel snažit osobním příkladem poukázat a odpovědět. 

Mládež se dá oproti dětem nadchnout hůře, protože podrobují svět někdy až 

nespravedlivě kritickému pohledu. Nestojí o nějaký diktát, ale sami si chtějí vytvořit 

názor a zde jim může velmi prospět osobní příklad a opravdové nasazení vychovatele. 

Tato skupina už vyžaduje od svých vychovatelů a vedoucích podstatně více 

informací a vědomostí. 

 

2.3.2 Výuka náboženství 
 

Farář má zodpovědnost za katechezi ve své farnosti a tudíž k jeho 

povinnostem patří pastorační péče o děti a mládež a spolu s rodiči se má podílet na 

jejich formaci pro život z víry. Výuka náboženství probíhala za všech duchovních na 

faře, přičemž se děti podle věku či pokročilosti dělily do více skupin. První skupinou 

byla skupina těch, kdo se připravovali k prvnímu sv. přijímání a druhou skupinou 

byli zpravidla ti, kteří už ke svátostem chodili. Skupiny zpravidla nepřesáhly počet 

dvanácti dětí. Scházely se v týdnu odpoledne nebo v pondělí před večerní mší. Doba 

setkání se samozřejmě během času a střídání duchovních několikrát měnila. 

Vyučovali zpravidla sami faráři nebo zaskakovali kaplani. Obsah výuky se lišil podle 

pokročilosti žáků. U nejmenších se začínalo úplnými základy víry, které by jim 

pomohly k osobnímu vztahu k Bohu. Nejprve to byla jakási prvouka jako, kdo je 

Bůh atd., později biblické příběhy, liturgický rok, desatero, svátosti, duchovní život. 

V devadesátých letech se na krátko podařilo s výukou náboženství proniknout na 

místní gymnázium, ale bylo to jen přechodné období v porevoluční euforii. 

 

 

2.3.3 Ostatní formy pastorace dětí a mládeže 
 

Pro děti a mládež se také na začátku a na konci školního roku konaly 

bohoslužby Veni Sancte a Te Deum. Děti se také účastnily liturgie coby ministranti. 

Od nástupu P. Bečváře v roce 1995 jim byla věnována větší pozornost a ministranti 

byli soustavněji vzděláváni. V témže pak s ještě větší intenzitou a zápalem 

pokračoval od roku 1999 P. Bártek. Mezi dětmi byly také vyhlášené tzv. Mikulášské, 

kdy před večerní mší sv. probíhala v kostele nadílka hodným a někdy i odnáška 
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nehodných dětí. Pro děti a mládež také byla pořádána nepravidelná sobotní promítání 

diapozitivů a někdy i videa např. o sv. Bernadetě, Svatá země aj. P. Bártek také 

pořádal od roku 1997 pravidelná středeční setkání školou povinných děvčat, což 

měla být zřejmě protiváha k pravidelným setkáváním ministrantů. 

Ve farnosti se rovněž scházela i mládež. Tato setkání pravděpodobně 

organizovali kaplani přítomní ve farnosti, jmenovitě P. Václav Tschulík, P. Pavel 

Zach, P. Petr Lukšan, P. Bohuslav Bártek. Avšak iniciativu v této věci nepochybně 

prokazovali i děkani P. Janáč a P. Bečvář. Mládež se scházela v pátek po večerní 

bohoslužbě ke společné modlitbě, rozhovorům, katechezím a diskusím na nejrůznější 

témata. Vyhlášené byly modlitby ve stylu Taize. Oblíbené také bylo promítání filmů 

s křesťanskou tématikou. Nejtěžší to bylo s organizací těchto setkání samozřejmě 

před rokem 1989, když byla fara sledovaná a duchovnímu i mladým hrozil postih. Po 

revoluci to vše bylo mnohem jednoduší. Při těchto setkáních se doplňovala iniciativa 

mládeže a duchovních, kdy si mladí připravovali témata a duchovní korigoval debatu. 

Toto společenství samozřejmě prožívalo i své vnitřní krize, a to zejména, když se 

dostala ke kormidlu početná skupina intelektuálů a intelektuální kaplan jim 

nevědomky nahrál k tomu, že se ze setkání stávala intelektuální seance, kde 

„druzí“ byli zbyteční. Po odchodu kaplana intelektuála se společenství zpravidla 

rozpadlo a pozvolna se formovalo jiné. Mladí se také účastnili společných brigád a 

úklidů kostelů, zorganizovalo se i několik výletů a táboráků. Intervaly schůzek se 

několikrát měnily např. 1x v týdnu, 1x za 14 dní, 1x v měsíci. 

Místní farní mládež se také účastnila pravidelných diecézních setkání 

s biskupem a skupina mladých také jezdívala na celostátní, popř. světová setkání se 

sv. Otcem v Čenstochové, Loretu, Paříži, Římě. V květnu se také pořádaly májové 

pobožnosti se zaměřením pro mládež. Také část pravidelný každoročních 

květnových duchovních obnov bývala věnována mládeži. 

 

 

2.3.4 Pastorace dospělých 
 

P. Jan Janáč buď sám zavedl, nebo pokračoval po svém předchůdci 

v pravidelných setkání farníků nad biblí, které se konalo ve farní budově zpravidla ve 

čtvrtek. Vždy se přečetl krátký úryvek, po kterém následovala chvíle ticha na 

rozjímání a potom se k němu účastníci vyjadřovali a sdělovali své poznatky a dojmy, 

vzájemně diskutovali, přičemž farář tuto diskusi korigoval. Tyto biblické hodiny 
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trvaly do roku 1990 a pak zanikly. Později, v roce 1996, je obnovil P. Bečvář jako 

biblické úterky. Součástí jeho biblických hodin bývala také katecheze. Tyto biblické 

hodiny trvaly až do roku 1999, kdy P. Bečvář odchází. 

Za P. Janáče se také zavedlo pouštění diapozitivů a filmů na videu. To 

probíhalo zpravidla večer na faře. Po revoluci se frekvence promítání snížila avšak 

s přestávkami to trvalo až do roku 1999. Tato forma katecheze byla poměrně 

oblíbená, protože video měl doma málokdo a sehnat dobré filmy bylo velice obtížné. 

Promítání se účastnilo několik desítek lidí. 

Pravidelně se konaly každoroční duchovní obnovy, kdy odpolední část byla 

věnována všem farníkům. Součástí těchto duchovních obnov byly katecheze, 

společná modlitba, chvíle ztišení a možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo 

duchovnímu rozhovoru. Místo pro katecheze bylo také při májových pobožnostech, 

kdy promluvy v jednotlivých dnech byly věnovány určité skupině farníků, např. 

mladým, rodinám nebo nemocným. V roce 1990 zde měl pro farníky přednášku také 

P. Aleš Opatrný.  

V době před rokem 1989 se organizovala neoficiální setkání rodin, které se 

scházely po bytech, na faře v Kopistech u P. Jančíka. Mimo to také duchovní často 

navštěvovali rodiny. Pro manželské páry proběhla v roce 1989 speciální duchovní 

obnova a od roku 1996 se pořádala pravidelná měsíční setkání rodin. 

Oblibu si také získaly některé poutní zájezdy farnosti, například pravidelné 

květnové a říjnové zájezdy na Květnov, třináctého v měsíci do  Mariánských  Radčic, 

Lednová noční pouť do Filipova, občasné zájezdy na Sv. Horu, do Lokte, do 

Jablonného v Podještědí. Proslulá byla také pouť do Říma při příležitosti svatořečení 

bl. Anežky České. Své příznivce si také našly poutní zájezdy do Medjugorije a do 

Izraele. 

 

 

2.3.5 Nemocní a staří 
 

Péče o nemocné je součástí úkolů faráře i farníků. V době komunismu však 

nebylo snadné vykonávat návštěvy v nemocnicích a v ústavech a přinášet jim 

svátosti a duchovní útěchu. Možné bylo navštěvovat je v návštěvních hodinách 

nemocnice. Pro duchovní povzbuzení starých a nemocných, kteří jsou doma, sloužily 

pravidelné návštěvy duchovního u nemocných doma. Přinášel eucharistii a snažil se 

je duchovně i lidsky potěšit. Po revoluci se toto výrazně změnilo. Jak v nemocnici 
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tak i v domově důchodců se sloužily bohoslužby, žel bylo to jen krátké přechodné 

období. V roce 1989 se začalo s hlášením potřebných faráři a s organizováním 

pomoci (úklid, nákupy, doprovod). Po roce 1990 se rozšířila spolupráce s charitou a 

organizovaly se nejrůznější sbírky peněžní i materiální. Hlavním organizátorem 

nejrůznějších sbírek byl především P. Bečvář. 

 

 

2.4 Účast laiků na bohoslužbách a liturgii  
 

Bohoslužby se konaly v neděli 7.30; 9.30 a v 18h, ve všední dny pak v 

pondělí, středu a pátek večer v 18h, a úterý, čtvrtek a sobotu v 8.30. Časy a počty 

bohoslužeb se v závislosti na střídání a počtu duchovních časem měnily. Ve druhé 

polovině osmdesátých let navštěvovalo nedělní bohoslužby na faře kolem 160 lidí, 

známé jsou i dvojnásobné počty, ale ty se objevují jen výjimečně. Po revoluci se 

počet návštěvníků zvedl na počet cca 350 lidí.  

Před významnými církevními svátky byla možnost účastnit se společné 

modlitby večerních chval. V roce 1988 se modlitba večerních chval rozšířila na 

všechny večerní mše ve všední dny. Modlitba breviáře po čase upadala a byla 

obnovována P. Bečvářem a Bártkem, naposledy v roce 2000.  

Od roku 1986 se stala součástí života farnosti společná modlitba růžence 

přede mší svatou. Organizoval se také tzv. živý růženec. Organizovaly se také 

Mariánské soboty s bohoslužbou, modlitbou růžence či litaniemi a rozjímáním. 

V roce 1998 zavedl P. Bečvář první čtvrtky v měsíci jako den modliteb za 

obnovu farnosti, kdy před večerní mší byl výstav Nejsvětější svátosti s adorací a 

modlitbou. V návaznosti na tuto pobožnost se na faře konalo setkání farníků. 

V době socialismu nebylo možné žádné zapojení laiků do pastorace a do 

liturgie, možnosti byly velice omezené, kromě ministrování, sboru a příležitostných 

brigád nebyla jiná spolupráce myslitelná. Vše se ale změnilo po revoluci, kdy státní 

dozor pominul a mohla být naplno uplatňována usnesení II. Vatikánského koncilu o 

připuštění laiků k určitým službám v liturgii a v pastoraci. Postupně se laici zapojili 

do liturgie jako lektoři, komentátoři, akolyté, přednášitelé přímluv a začala 

ministrovat také děvčata. Do pastorace se také zapojili pastorační asistenti, ať už jako 

katecheti, úředníci, nebo mladí muži na civilní službě. 
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2.5 Změny v životě farnosti 
 

2.5.1 Změna liturgického prostoru 
 

Jak již bylo výše řečeno, velký přínos pro život farnosti byla novostavba 

nového farního kostela. Vysvěcení nového kostela o něco předběhlo celospolečenské 

změny. Novým kostelem se stala mostecká farnost viditelnější. Mnoho lidí, kteří do 

té doby nežili aktivním duchovním životem, ani nevědělo, že ve městě působí 

katolická církev. Někteří, kteří byli farnímu životu z nejrůznějších příčin vzdáleni, 

nacházeli svou cestu ke kostelu, ti statečnější i do kostela a časem i ke svátostem.  

 
 

2.5.2 Změny v pastoraci dětí a mládeže 
 

Velkou změnou, která se udála v uvedeném období byla změna v pastoraci 

dětí a mládeže. Především možnost přesunutí výuky náboženství z fary do škol. Nyní 

už výuka náboženství nebyla jen pro pár zaostalých ustrašených dětí, ale stalo se opět 

přirozenou součástí v rozvoji osobnosti dítěte. Také bylo zrušeno nařízení státních 

orgánů, že náboženství může učit jedině kněz. Do výuky náboženství se zapojili také 

laici s patřičnými vědomostmi a vzděláním, kteří takto naplňovali své všeobecné 

kněžství a stali se pomocníky faráře, kterému byli zodpovědní. Nyní bylo také 

možno rozvíjet společné volnočasové aktivity (hra, zábava, poznání), při nichž děti 

viděli, že žít s Bohem je něco normálního, na což ze svých part nebyly zvyklé. 

 

 

2.5.3 Změny v péči o nemocné 
 

Před rokem 1989 nebylo snadné v nemocnicích posloužit nemocným 

svátostmi, pouze v době návštěv. Po revoluci se brány nemocnic a ústavů více 

otevřely a kněz mohl přijít po domluvě téměř kdykoliv. Po dohodě bylo možno 

sloužit i mši svatou. Obdobně se zvětšily možnosti pastorace také v domově 

důchodců, k čemuž přispěly politické změny a  větší informovanost personálu. 
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2.5.4 Pastorace mimo bohoslužbu 
 

Před revolucí byli možnosti pastorace mimo bohoslužbu minimální pro 

neustálý státní dozor nad církvemi a sít udavačů. Po revoluční svoboda byla 

provázena postupným  zapojováním se laiků do různých aktivit, sebevzdělávání a 

prohlubování víry. Lidé, kteří se dříve scházeli tajně, byli nadšeni z nabyté svobody a 

plni očekávání co tato svoboda přinese. Jiným zase staré zaběhnuté pořádky 

vyhovovali a neměli valný zájem podnikat něco více než chodit na bohoslužbu. 

Všeobecně se snad dá říci, že se zintenzivnil duchovní život farníků. Do té doby 

velice výjimečné poutní zájezdy a rekolekce se stali pravidelnými a oblíbenými. 

 

 

2.5.5 Zapojení laiků do pastorace 
 

Veliké novum v naší zemi bylo, že se mohli laici svobodně zapojit do liturgie 

a do pastorace. I když byla o vzdělané laiky nouze, zapojilo se postupně do pastorace 

několik laiků. Především přijali tyto služby: lektor, akolyta, katecheta, komentátor, 

pastorační asistent. 

  

 

2.6 Příčiny změn 
 

Významnou událostí, která dala mnohé věci v církvi do pohybu, byl II. 

Vatikánský koncil v letech 1962 – 1965, na kterém byla vyslovena myšlenka, že 

církev je Božím lidem, ve kterém platí základní princip rovnosti všech věřících. Tato 

myšlenka podpořila aktivní přístup všech laiků, což bylo velkou změnou v učení 

církve. Nově vzniklá situace byla zpracována v novém Kodexu kanonického práva 

vyhlášeném 25. ledna 1983. 

Politická situace, která panovala v naší zemi, kdy vládnoucí garnitura měla 

zájem co nejvíce izolovat domácí církev od církve světové, neumožňovala plně 

rozvést závěry II. Vatikánského koncilu. Veškerý duchovní život a činnost 

duchovních byl podřízen státnímu dozoru. Nebylo možné svobodně vydávat knihy, 

časopisy ani jiné tiskoviny s duchovní tématikou, nebylo možné se plně seznámit se 

závěry II. Vatikánský koncilu a jinými pokoncilními dokumenty. A tak to, co se ve 
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svobodných zemích zavádělo do života téměř vzápětí po skončení koncilu, 

přicházelo k nám i s dvacetiletým zpožděním jako horká novinka po roce 1985.  

Po pádu  komunistické vlády a s ní spojené železné opony na podzim v roce 

1989 již nestálo nic v cestě spojení se světovou církví a v přijímání a výměně 

informací, ani v tom aby se v plné šíři mohly naplňovat závěry koncilu. 

Vývoj života farnosti, jeho kvalita a také případné změny podstatnou měrou 

závisí na osobnosti a kvalitách a zkušenostech pastýře, který v ní působí, žije a 

formuje ji. Záleží na tom, s čím do ní přichází, jak ji chápe, jak se k ní staví, jak si 

svou úlohu představuje a v neposlední řadě také na jeho zkušenostech, vědomostech, 

otevřenosti a někdy i věku. Mladý má zpravidla více sil a elánu, starší zase více 

zkušeností, které jsou velmi cenné a díky nimž je možno vyvarovat se omylů a chyb. 

Také organizační schopnosti a umění empatie nejsou rozhodně k zahození a osvědčí 

se u plánování rozličných akcí. Ani systematičnost není v současné době 

postradatelná, protože může ušetřit spoustu zbytečně vynaložené energie a usnadnit 

práci v týmu. 
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ZÁVĚR 

 

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, odpovědnost a péče o zdravý vývoj farnosti 

neleží jen na bedrech faráře, ale jistý podíl spoluzodpovědnosti leží také na laicích, 

protože také oni byly povoláni k společnému dílu na vinici páně, i když jejich úkol 

má trochu jiná specifika něž je tomu u kněze, protože jeho podíl je rozhodující. 

Úkoly a pověření laiků, jak už víme, nepramení pouze ze všeobecného kněžství, ale 

nacházíme pro ně dostatek živné půdy ve výpovědích koncilních a pokoncilních 

dokumentů. V nich je církev chápána jako společenství věřících, které se uskutečňuje 

zejména ve farnostech, kde jsou plody vzájemné spolupráce nejvíce patrné. 

Mezi nejdůležitější změny, které se v mostecké farnosti ve sledovaném 

období udály, je právě zapojení laiků do pastorace. To se uskutečnilo především tím, 

že někteří laici přijali službu, ať už jako akolyté, lektoři, katecheté, komentátoři nebo 

pastorační asistenti.  

Další významnou změnou je možnost pastorace mimo bohoslužbu. Tyto 

činnosti nejčastěji zahrnují akce pro děti, mládež, rodiny a nemocné. Sem patří 

především tábory, výlety, kulturní a společenské akce farnosti, výuka náboženství na 

školách, přístup do ústavů, vzdělávání a prohlubování duchovního života věřících, 

poutní zájezdy a rekolekce. 

Velkou změnou oproti předchozímu období byla pro farnost možnost slavit 

liturgii v novém, vymodleném farním kostele, který nahradil do té doby používaný 

stísněný farní sál, který nevyhovoval v mnoha ohledech. Působení církve se tak stalo 

více viditelné a bohoslužby veřejnější než tomu bylo ve farní budově. Jistě i díky této 

změně našla řada lidí cestu do církve.  

Jako podstatnou změnu můžeme také vidět změněnou ekonomickou situaci 

farností po roce 1989. Až do roku 1989 řídili ekonomicko právní administrativu 

farností především církevní tajemníci, po nastalých společenskopolitických změnách 

přešla administrativa plně do rukou farářů, kteří se s tím tu lépe, tu hůře vyrovnávali. 

Tato nová situace si často vynutila zaměstnání laiků na plný nebo částečný úvazek. 

Změny nastaly v důsledku působení dvou faktorů, a to na jedné straně změnou 

politické situace se všemi důsledky, které tato změna s sebou přinesla a na straně 

druhé je to uvádění do praxe závěrů II. Vatikánského koncilu a dalších pokoncilních 

dokumentů včetně Kodexu kanonického práva, jejichž uplatňování v praxi nebylo do 

té doby v plném rozsahu možné. 
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Dalším významným faktorem změn je osobnost faráře. Jeho postoj a vztah 

k farnosti, kterými je schopen motivovat druhé, je nosným prvkem a často i příčinou 

změn v životě farnosti. Nemusí to být organizační genius, který vždycky všechno 

sám a nejlépe vymyslí a který si ví se vším rady, všemu rozumí a vždy toho ví víc 

než farníci. To by byla pro farnost určitě tragédie a zřejmě by to působilo 

demotivačně. Pastýř farnosti by měl být otevřený a zdravě nadšený pro každé dobré 

dílo, měl by se snažit, nebo dokonce umět druhé motivovat a vychovávat je 

k spoluzodpovědnosti za společné dílo v duchu kolegiality, které by mělo být 

přínosem pro farní obec i společnost.  

Na cestě k ideálům, jak je vidí současná teologie, musí mostecká farnost ujít 

ještě kus cesty, který jistě není zanedbatelný. Bude jistě třeba splnit mnoho 

náročných úkolů, které si zřejmě vyžádají další změny. Současná doba vyžaduje 

mnohem více úsilí na plnění misijního poslání než tomu bylo dříve, a bude třeba stále 

hledat nové a účinné formy a způsoby pastorace v místní i světové církvi. Podíváme-

li se zpět na začátek sledovaného období, na to, jaká byla situace farnosti a církve u 

nás, vůbec nás pak tento pohled zpět nemůže nenaplnit upřímnou radostí nad tím, 

jaký úsek cesty již naše farnost přes různé nesnáze i neúspěchy ušla. Zároveň nás 

tento pohled naplňuje nadějí, že to s Boží pomocí půjde i nadále. 
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Anotace 
 
Vývoj života farnosti v Mostě v letech 1985-2000 
 

Cílem této práce je stručně popsat teologii farnosti a požadavky na ní kladené. 
Popsat vnější změny, které měly vliv na průběh života farnosti v Mostě. Na základě 
dostupných pramenů popsat  proměny života, které se udály ve farnosti a vyvodit 
z nich změny vnitřních kvalit života farnosti. Stručně a přehledně shrnout podstatné 
změny a významné konstanty života farnosti v daném období 1985-2000. 
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Development of the parish of Most in 1985 – 2000 
 

A target of this work is a description of theology in a parish and external 
changes with an influence on the life of the parish of Most. In accordance with 
source-books to specify and analyze changes happened there and deduce changes in 
a quality of life of that parish. 

Shortly summarize important changes and constants of the parish in years 
1985 – 2000. 
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