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Anotace  

Tato práce se věnuje popisu čtyř základních funkcí církve, jak jsou uskutečňovány 

v konkrétní farnosti Teplice. Tato farnost, nacházející se v oblasti tzv. sudetského po-

hraničí, má za sebou bohatou i bolestnou historii související s národnostními, politic-

kými i náboţenskými změnami. Od devadesátých let dvacátého století zde systematicky 

pŧsobí komunita salesiánŧ, která přijala pozvání litoměřického biskupa k výpomoci ve 

farní pastoraci. Spolu s pastorační péčí o farnost si uchovává smysl i pro své pŧvodní 

charisma „péče o mládeţ, zvláště nejchudší“. První část práce je věnována definici a 

vymezení obsahu pojmŧ farnost a čtyř základních funkcí církve: diakonia, koinonia, 

liturgia, martýria. Vedle aspektu Písma a církevních dokumentŧ je zdŧrazněno pasto-

rační hledisko a úkoly současné pastorační péče ve farnosti. Ve druhé části práce je na-

črtnuta nejprve historie teplické farnosti a její současné obsazení, následuje konkretiza-

ce jednotlivých funkcí církve skrze popis konkrétních aktivit uskutečňovaných v této 

farnosti. Podstatným pramenem této části práce jsou rozhovory se členy zdejší salesián-

ské komunity, se kterými úzce spolupracuji jako pastorační asistentka. 

 

Klíčová slova  

farnost, základní funkce církve, salesiáni, pastorace 

  

Abstract 

This thesis deals with description of four functions of the catholic church and their im-

plementation in the parish of Teplice. This parish is situated in the region of so-called 

„Sudeten“ border area and had rich and painful history influenced by national, political 

and religious changes. From the nineties of the twentieth century there has been syste-

matic work of the Salesian community who accepted the invitation from the bishop of 

Litoměřice to help there with the pastoral work. At the same time with the pastoral care, 

the Salesians keep the sense for their original charisma which is „care of the youth, 
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especially of the poorest one.“ The first part of the thesis is focused on the definition of 

the concept of the parish and describes four functions of the church: diakonia, koinonia, 

liturgia, martyria. Beside the aspects of the Scripture and church documents, the pasto-

ral aspect and the tasks of present pastoral care in the parish are underlined there. The 

second part of the thesis outlines the history of the parish of Teplice and its current staff.  

It is followed by concretization of the particular  functions of the church projected in the 

specific activities held in this parish. The most imporant source of this part of the thesis 

are interviews with the members of the Salesian community in Teplice with whom I 

work closely as a pastoral assistant. 
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Úvod 

Od září 2013 pracuji jako pastorační asistentka ve farnosti Teplice. Kdyţ jsem přijala  

ze strany salesiánŧ nabídku tohoto povolání, jejich první věta na uvítanou zněla: „Vítej  

na misiích.“ Do Teplic jsem přijela z rodných Luhačovic s jistými obavami, ale také 

s jistým očekáváním; mám ráda dobrodruţství, a zvláště „dobrodruţství s Pánem Bo-

hem“. Kupodivu jsem nenalezla jen vyprázdněné kostely – i kdyţ ty také, zvláště 

v okolí – ale rozvíjející se farní společenství, jehoţ velkým potenciálem jsou mladé ro-

diny s dětmi. Ještě před dvaceti lety zde byly takové rodiny ojedinělé, doslova se jedna-

lo o tři rodiny. Dnes je kostel při nedělní bohosluţbě pro rodiny s dětmi téměř plný. 

Na této skutečnosti má podíl především komunita salesiánŧ, která zde systematicky 

pŧsobí od devadesátých let. Tato komunita si vytyčuje na prvním místě  úkol „vytvářet 

společenství v ,malém stádci‘ a věnovat se mladým rodinám, dětem a mládeţi z věřících 

rodin a přicházejícím konvertitŧm, jeţ vyrŧstali v nevěřícím prostředí“
1
. Kromě farní 

pastorace rozvíjí v souladu se svou spiritualitou činnost pastoraci dětí a mládeţe na 

okraji společnosti. Významným úkolem, souvisejícím s bolestnou historií tohoto kraje, 

je povzbuzení místních věřících k českoněmeckému národnímu usmíření.  

Tato práce si klade za cíl popsat níţe uvedené, ale i další pastorační úkoly salesiánŧ 

v rámci čtyř funkcí, jimiţ církev a konkrétně farní společenství farnosti Teplice slouţí 

Boţímu království.   

První část práce je věnována definici a vymezení obsahu pojmŧ farnost a čtyř zá-

kladních funkcí církve: diakonia, koinonia, liturgia, martýria. Vedle Písma a církevních 

dokumentŧ je zdŧrazněno pastorační hledisko a úkoly současné pastorační péče ve far-

nosti.  

Ve druhé části práce je načrtnuta nejprve historie teplické farnosti a její současné ob-

sazení, následuje konkretizace jednotlivých funkcí církve skrze popis konkrétních akti-

vit uskutečňovaných v této farnosti. Podstatným pramenem této části práce jsou rozho-

vory se členy zdejší salesiánské komunity, se kterými úzce spolupracuji. 

 

 

  

                                                 

11
 Komunita SDB Teplice. Výchovně pastorační projekt komunity Teplice 2007, s. 14. 
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1.   Pojmy 

1.1. Farnost 

Farnost mŧţeme nahlíţet z více aspektŧ, jako skutečnost sociologickou, právní a teo-

logickou. 

Mimo církev se jedná o skutečnost sociologickou, kterou sociologové hodnotí pozi-

tivně proto, ţe díky mnoha charakteristickým prvkŧm v ní obsaţeným je schopna dy-

namicky pŧsobit na své členy a aktivizovat je. V pastoraci je moţné vyuţít např. psy-

chodynamiku skupin pŧsobících v mnoha farnostech.
2
 

Právní a teologický aspekt farnosti se po Druhém vatikánském koncilu do jisté míry 

prolínají. Kanonické právo, které popisuje farnost z právního hlediska, se stalo disciplí-

nou pastorální teologie, a proto aplikuje její obecné teologické principy.
3
 

Právní aspekt zahrnuje tří základní charakteristiky farnosti: zařazení v místní církvi, 

společenství lidí a pastorační péči vykonávanou farářem z pověření diecézního bisku-

pa.
4
 Pro farnost před Druhým vatikánským koncilem bylo určující územní vymezení, 

dŧraz na společenství vychází z teologie Druhého vatikánského koncilu. Kodex kano-

nického práva z roku 1983 nabízí přesnou definici farnosti, kterou v souladu s Druhým 

vatikánským koncilem chápe především jako společenství křesťanŧ, které zpravidla má 

(ale také nemusí mít) své územní vymezení.
5
  

„Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanŧ v místní církvi, svěřené pod vedením 

diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři.“
6
 „Farnost má zpra-

vidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území. Kde je to však vhodné, 

zřídí se osobní farnost podle obřadu, jazyka a národnosti křesťanŧ toho kterého území, nebo 

z jiného dŧvodu.“
7
 

                                                 

2
 Srov. GÓRECKI, Edward. Kanonická reflexe o farnosti a její funkci v církevní struktuře. In Farnost na 

přelomu století. Sborník přednášek o farnosti (konané v červnu 2000 v Hradci Králové). Svitavy: Trini-

tas, 2000, s. 87. 
3
 Srov. GÓRECKI, Edward. Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1996, 

s. 7.  
4
 Srov. GÓRECKI, Edward. Církev, s. 10. 

5
  Srov. OPATRNÝ, Aleš.  Farnost – pastorální reflexe.  In: Farnost na přelomu století, s. 68. 

6
 CIC, kán. 515 § 1 

7
 CIC, kán. 518 



 

14 

 

Církev tedy není jen spontánním společenstvím, ale i organizací, institucí; kaţdé spo-

lečenství musí mít nějakou strukturu a sluţby (úřady), aby mohlo fungovat a dostát 

svému poslání.
8
 

Farnost je však především teologickou skutečností, kterou se zabývá pastorální teo-

logie. Současné pojetí farnosti vychází především z ekleziologie Druhého vatikánského 

koncilu. Koncilní dokumenty obsahují řadu formulací, které ukazují na teologickou 

hloubku farnosti vycházející z pŧvodního novozákonního chápání církve. 

„Kristova církev je opravdu přítomna ve všech zákonitých místních shromáţděních křesťanŧ, 

která ve spojení s jejich pastýři Nový zákon nazývá církvemi. Jsou totiţ, kaţdá ve svém místě, 

nový lid povolaný od Boha mocí ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. V nich se věřící shro-

maţďují hlásáním Kristova evangelia a v nich se slaví tajemství večeře Páně, ‚aby se pokrmem a 

krví Páně spojovalo celé bratrstvo‘.“9
  

Koncil tedy uznává farnost jako základní církevní společenství, které představuje do 

jisté míry celou viditelnou církev po celém světě. Je potřeba zdŧraznit, ţe je církví jen 

potud, pokud se vyznačuje otevřeností vŧči diecézi a celé církvi.
10

 Vedle společenství 

farnost musí naplnit i další dynamiku církve a tou je poslání. „Církev je společenstvím 

Bohem shromáţděných ţen a muţŧ, kteří mají svoji misi, své poslání tady a teď: být 

svědkyněmi a svědky evangelia v tomto světě, na konkrétním místě.“
11

 Ve farnosti se 

koná spásonosné dílo díky poslání pastýře a aktivitě laikŧ. Náplní ţivota ve farnosti 

není tedy jen péče o duchovní blaho samotných farníkŧ, nýbrţ také prohlubování ducha 

apoštolátu věřících.
12

 Proto je farnost v dokumentu AA nazývána „viditelným příkla-

dem společně konaného apoštolátu.“
13

 

 

1.2. Základní funkce církve 

Na základě uvedených východisek koncilu lze čerpat podněty pro pastoraci farnosti, 

promýšlet a realizovat konkrétní postoje, aktivity a úkoly.  

                                                 

8
 Srov. SLOUK, Petr. Obnova farnosti. In Farnost místo pro každého? Sborník příspěvků z konference na 

Skalském dvoře 21. 4. – 23. 4. 2005. Biskupství brněnské, 2005, s. 32. 
9
 LG 26 

10
 Srov. GÓRECKI, Edward. Kanonická reflexe, s. 87.  

11
 SLOUK, Petr. Obnova farnosti, s. 33. 

12
 Srov. GÓRECKI, Edward. Kanonická reflexe, s. 87. 

13
 AA 10 
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V pastorální teologii se postupně vyvinuly dva základní modely systematizace čin-

nosti církve, jeţ jsou navzájem téměř bez překrývání odděleny.
14

 

Podle prvního základního modelu se na činnost církve pohlíţí jako na pokračování tří 

Kristových úřadŧ: prorockého, kněţského a královského. Tyto úřady vycházely z citátu 

v závěru Matoušova evangelia.
15

 

„Z těchto Jeţíšových slov byly vyvozovány tři úřady církve: 

- úřad kněţský, tedy slavit bohosluţby (odvozen od Jeţíšovy výzvy k tomu, 

aby byli ti, kdo v něho uvěří, pokřtěni) 

- úřad prorocký, tedy učit svěřený lid (odvozen od výzvy získávat učedníky) 

- úřad královský, tedy pečovat o svěřený lid (odvozen od výzvy k zachovávání 

Jeţíšovy nauky).“
16

 

Praxe církve byla aţ do 20. století chápána především jako činnost nositelŧ kněţského 

svěcení, tedy biskupŧ a kněţí, kteří vykonávali uvedené úřady. 

 Od Druhého vatikánského koncilu se ujímá nový model systematizace činnosti círk-

ve a to jsou čtyři základní funkce církve. Toto členění více zohledňuje aktivitu křesťan-

ských laikŧ, jejichţ zodpovědnost za poslání církve byla v posledních staletích opomí-

jena. Podle tohoto členění, které také vychází z křesťanské tradice, se církevní praxe 

sestává ze čtyř oblastí, které tedy povaţujeme za základní realizační funkce církve. Ně-

kdy jsou také označovány jako konstitutivní prvky církve, neboť bez uskutečňování kte-

réhokoliv z nich by církev neplnila poslání svěřené Kristem a nemohla by tedy být po-

vaţována za církev Kristovu.
17

  

Někteří autoři (Dřímal, Jeřábková) pouţívají také termín znamení evangelizace. Toto 

pojetí souvisí s povahou církve jako svátosti – jako znamení a nástroje Boţího králov-

ství ve světě:  

„Církev zpřítomňuje ideál Boţího království ve světě čtverým zpŧsobem: 

- jako Království uskutečňované v lásce a bratrské sluţbě (znamení diakonie) 

- jako Království proţívané v bratrském a sesterském společenství (znamení 

koinonie) 

- jako Království oznamované hlásáním evangelia o spáse (znamení martyrie) 

                                                 

14
 Srov. LEHNER, Marcus. Prokrustovo loţe. Systematizační pokusy v pastorální teologii. Teologické 

texty 1996, roč. 7, č. 5, s. 148.  
15

 Srov. Mt 28,18–20 
16

 MARTINEK, Michael. Křesťanské církve v občanské společnosti [2013-11-07]. 

<http://is.jabok.cz/el/JA10/leto2010/RJ3402/um/KCOStext07.pdf>. 
17

 Srov. MARTINEK, Michael. Křesťanské církve. 
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- jako Království slavené v křesťanské bohosluţbě (znamení liturgie) 

Tímto zpŧsobem chce být církev ve světě místem sluţby, bratrství, hlásání a slavení, 

v analogii se čtyřmi základními antropologickými kategoriemi: jednání, vztah, myšlení 

a slavení.“
18  

„Funkční hledisko“ zohlednil i Plenární sněm katolické církve, kdyţ ve svém pra-

covním textu učinil pokus vymezit farnost:  

„Farností sněm rozumí takové společenství věřících (s farářem jako vlastním pastýřem), které ţi-

je svátostným ţivotem, kde se děje katecheze dětí, mládeţe a dospělých, a vykonává se diako-

nická sluţba. Toto společenství je schopno misijního pŧsobení a má přiměřený organizační i 

ekonomický potenciál pro svŧj ţivot.“
19

 

 

1.2.1. Diakonie 

Pojem diakonie (řecky diákonia) se obvykle překládá jako „sluţba lásky“. Výraz lás-

ka je však obsahově velmi bohatý. Filosofie a teologie rozlišují lásku přijímající, která 

touţí po dobru a lásku dávající (caritas, agapé), která je nezištná a daruje sebe sama.
20

 

„Znamení diakonie je tedy svědectvím o lásce, která se stává sluţbou, která vede ke 

schopnosti sebedarovaní a angaţovanosti se pro druhého.“
21

 

Základy diakonických postojŧ jsou zachyceny jiţ ve starozákonních spisech jako po-

ţadavek sociální spravedlnosti a citlivosti na situaci vykořisťovaných lidí.
22

 Jedinečným 

vzorem nezištné a konkrétní lásky je pro kaţdého křesťana Jeţíš Kristus. Jeho učení 

obsahuje univerzální principy diakonie, zejména rovnost všech bez rozdílu a přikázání 

s nejpotřebnějšími lidmi, ztotoţňuje se s nejnepatrnějšími.
23

 Osvobozuje člověka od 

hříchu a od otroctví všeho druhu. Zve nás ke sluţbě druhým, kdyţ o sobě prohlašuje, ţe 

nepřišel, aby si nechal slouţit, ale aby slouţil.
24

 V prvotní církvi nacházíme zmínku o 

systematické pomoci chudým skrze sluţbu jáhnŧ.
25

 V historii církve do Druhého vati-

                                                 

18
 ALBERICH, Emilio  – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 27. 

19
 Ţivot a poslání křesťanŧ v církvi a ve světě. Pracovní text sněmovních komisí z 15. 5. 2005, odst.154. 

In OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatel-

ství,  2006, s. 129. 
20

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 127. 
21

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 27. 
22

 Srov. Dt 15; Lv 25,8-17 
23

 Srov. Mt 11,28; Mt 25,31-40 
24

 Srov. Mk 10,45 
25

 Srov. Sk 2,42-46 
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kánského koncilu však převaţuje diakonické chápání ve smyslu dobročinnosti vyvíjené 

spíše jednotlivci v rámci rŧzných charitativních děl.
26

 

Teologická reflexe Druhého vatikánského koncilu umoţňuje rozšířit diakonickou 

sluţbu církve z „pouhé dobročinnosti“ na celkovou angaţovanost ve světě tím, ţe pře-

konává tradiční dualismus mezi „duchovním a světským“, mezi hierarchií a laiky. Ne-

spatřuje poslání církve výhradně v náboţenské rovině, ale cítí se povinna angaţovat se 

ve světě, podporuje integrální rozvoj člověka a proměnu společnosti, nasazuje se pro 

spravedlnost a pro mír. Má být svědectvím lásky, která dává přednost těm nejchudším, 

sociálně slabým, handicapovaným, lidem na okraji společnosti.
27

 

„Nesmí však být zároveň chápána jako účelově pouţívaný nástroj pro získávání potřebných a na 

pomoci závislých lidí pro víru. Celková podpora člověka a obnova společnosti patří 

k základnímu poslání církve a tím, ţe zpřítomňuje hodnoty boţího království, je uţ sama o sobě 

pastorační aktivitou.“
28

  

Diakonie jako sluţba církve ve světě vstupuje do mnoha společenských oblastí: jedná 

se o problematiku osobní, rodinnou, ekonomickou, kulturní, ekologickou, politickou i 

mezinárodní. Typickou oblastí diakonie, jeţ bývá i v dnešním pojetí často zdŧrazňová-

na, je služba potřebným. Charitativní činnost jakoţto jeden z charakteristických projevŧ 

křesťanského chápání světa by měla zahrnovat naprosto všechny lidi a potřeby a být 

zcela nezištnou a bezúhonnou sluţbou s plným respektem k osobám, jeţ tuto pomoc 

přijímají. Tuto sluţbu lásky jednotlivcŧ, ale i skupin a společenství nemohou v plném 

rozsahu nahradit ani snahy o komplexní péči, kterou poskytují veřejné instituce a inicia-

tivy. Rŧzné podoby dobrovolné charitativní angaţovanosti, které jsou autenticky křes-

ťanské, mohou být povaţovány za významnou formu apoštolátu. Nelze však diakonii 

redukovat výhradně na tuto sloţku. Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí je politická 

diakonie. Pod tímto pojmem je shrnuta nejen péče o osoby, politické uspořádání a struk-

tury slouţící společnosti, ale i osobní politická angaţovanost křesťana. Další dŧleţitou 

oblastí diakonie je sluţba církve kultuře. Patří sem snaha zajistit dostatečné kulturní 

hodnoty ve společnosti, přístup ke vzdělání, spolupráci teologie s dalšími vědami.
29

 

Mimo členění diakonie podle jednotlivých oblastí ţivota se lze setkat také s pojmem 

„mikrodiakonie“, ve smyslu individuální pomoci v nouzi, a „makrodiakonie“, tj. prosa-

zování preventivních opatřeních na široké celospolečenské úrovni, zejména 

                                                 

26
 Srov. LEHNER, Marcus. Prokrustovo loţe, s. 150. 

27
 Srov. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Výchova k diakonii v katechezi. Nové cesty katecheze 2012, roč. 4, č. 3, 

s. 12. 
28

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 131. 
29

 Srov. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Výchova k diakonii v katechezi, s. 13. 
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v legislativní oblasti, s cílem postupné nápravy nespravedlivých sociálních vztahŧ. Dis-

kuze na mezinárodním sympóziu poukazují na to, ţe tradiční hodnoty charity se vý-

znamně uplatňují při utváření mravního smýšlení. Např. zpŧsob charitativní péče o těţ-

ce nemocné a dementní staré lidi představuje alternativu etického rozhodování ukončení 

ţivota podle kritérií kvality ţivota, jehoţ extrémní formou je eutanazie nebo asistované 

suicidium. Zajímavá je poznámka biomedicínských věd: „Potřeba pomáhat slabším pat-

ří ke geneticky zakódovaným lidským vlohám, obdobně jako péče o dítě. Skutečnost, ţe 

kaţdý člověk má moţnost rozvíjet své přirozené vlohy pro humánní jednání a smýšlení, 

je předpokladem pro „vyšší, nadpřirozenou“ motivaci.“
30

 

Je třeba znovu zdŧraznit, ţe diakonií oproti běţnému chápání nemyslí učitelský úřad 

církve pouze materiální pomoc – charitu, ale sluţbu bliţnímu, společenství a společnosti 

v nejširším slova smyslu. Při výchově k diakonii, která není v české církvi zatím příliš 

promyšlena a rozvíjena, nesmí být toto pojetí zuţováno. Role materiální pomoci nesmí 

zastínit diakonii ve smyslu „sluţby skupině“, rodině nebo farnímu společenství. Zásadní 

je rovněţ výchova ke správnému chápání spravedlnosti a její obrany.
31

 

Vedle angaţovanosti ve světě je dalším dŧleţitým dŧrazem pokoncilní reflexe přesun 

zodpovědnosti za diakonickou sluţbu z jednotlivce na celou církevní komunitu. Ačkoliv 

určité úkoly je třeba svěřit jednotlivci, např. odborníkovi na dané téma, tento jednotlivec 

by měl mít vţdy podporu celé církevní komunity. 

 

1.2.2. Koinoie 

Řecký výraz koinoie zahrnuje význam společenství, podíl, bratrství, smíření, sdílení, 

účast, snahu o jednotu křesťanŧ.
32

 Nejčastěji se setkáváme se slovem společenství, které 

se v praxi křesťanského ţivota uţívá velmi volně, ve vícero významech: malá skupinka 

věřících, komunita (ve smyslu řeholního společenství), aţ po církev jako celek. Úřední 

církevní dokumenty pouţívají latinský výraz „communio“ pro druh vztahŧ uvnitř círk-

ve, společenství víry.
33

 Snaha o jednotu křesťanŧ je definována pojmem ekumenismus. 

Znamení koinonie je ve světě trpícím sobectvím, rozdělením a diskriminací svědec-

tvím o tom, ţe je moţné proţívat pospolu jako bratři a sestry postoj smíření a sjednoce-

                                                 

30
 SLABÝ, Adolf. K teologické reflexi charity a křesťanské sociální práce. Teologické texty 1996, roč. 7, 

č. 5, s. 175. 
31

 Srov. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Výchova k diakonii v katechezi, s. 14. 
32

 Srov. MARTINEK, Michael. Křesťanské církve v občanské společnosti; ALBERICH, Emilio - DŘÍ-

MAL, Ludvík. Katechetika, s. 33. 
33

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace, s. 184. 
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ní, postoj otevřenosti a ochoty přijímat druhého s respektem vŧči jeho svobodě a jina-

kosti.
34

 

V Písmu je patrné, ţe Ţidé chápali Boţí království jako shromáţděný lid bez poskvr-

ny hříchu. Jeţíš, který hlásá eschatologický rozměr Boţího království, nutně poţaduje 

shromáţdění rozptýleného Boţího lidu
35

, o kterém se vyjadřuje v mnoha symbolických 

obrazech, např. v podobenství o svatební hostině, o rostlině, o Boţí stavbě; nazývá Boha 

Otcem a ostatní jeho dětmi.
36

 Utváří nové společenství Boţího lidu, nejprve 

z povolaných učedníkŧ, kterým předává své učení. Postupně vytváří nový kult, který 

není vázaný na chrám. Vrcholí v ustanovení eucharistie. Nový Boţí lid se váţe na Jeţí-

šovu osobu, která mu otvírá přístup k Bohu. Popis církve jako těla Kristova záhy nalé-

záme v teologii sv. Pavla. Tělo vyţaduje vzájemnou propojenost a jednotu. Skutky 

apoštolŧ naznačují podobu ideálního církevního společenství v praxi.
37

 Zajímavá je také 

skutečnost, ţe v dějinách křesťanství nacházíme od počátku dva komplementární rysy 

evangelizace a pastorace, a to společenský i osobní. Podobně v textech Druhého vati-

kánského koncilu, pro který je charakteristické pojetí církve jako společenství, nachá-

zíme dŧraz na společný, komunitní charakter církve, spolu s dŧrazem na osobní povolá-

ní kaţdého jednotlivce, na jeho svobodu i odpovědnost.
38

 

Funkce koinonie ve formaci zahrnuje oblast odpovědnosti za farní společenství, vy-

tváření malých skupinek v rámci farnosti, vytváření nových (většinou charismatických) 

komunit a v neposlední řadě snahu o ekumenické společenství s dalšími křesťanskými 

církvemi.
39

 

Ve fungující farnosti zpravidla existují rŧzné skupinky, které se scházejí na základě 

motivace tvořit uţší společenství např. v rámci generace nebo společného zájmu, popř. 

na základě určitého úkolu. Aleš Opatrný ve své knize Cesty pastorace v pluralitní spo-

lečnosti vypočítává podmínky týkající se kaţdé malé skupiny, má-li být po jistou dobu 

stabilní a ţivotaschopná: 

                                                 

34
 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 27–28. 

35
 Srov. Jan 11,52 

36
 Srov. Mt 11,25 

37
 Srov. Josef Dolista. Perspektivy církve – vybrané kapitoly z ekleziologie. Kostelní Vydří: Karmelitán-

ské nakladatelství 2000, s. 15–19.  
38

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace, s. 185–187. 
39

 Srov. MARTINEK, Michael. Křesťanské církve v občanské společnosti; ALBERICH, E. – DŘÍMAL, 

L. Katechetika, s. 142. 
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– dostatečná motivace vycházející zevnitř samotné skupiny, kterou má být zpravidla 

touha po sdílení ţivotních radostí i starostí a také zájem o společné dílo (modlitba, stu-

dium, vykonávání určitého úkolu ve prospěch druhých, vzájemná podpora apod.) 

– obsazení dŧleţitých rolí, mezi které patří tmelící osobnost, dále někdo, kdo je 

schopen přinášet nové podněty a ten, kdo v krizi poskytne útěchu. Tyto role souvisejí 

s obdarováními, která Duch svatý dává, nelze je lidem určit. I to je dŧvodem, proč spo-

lečenství ve farnosti nelze vytvářet autoritativně, rozhodnutím faráře či farní rady. 

– schopnost ubránit se destruktivním vlivŧm ze stran lidí, kteří trvale narušují pro-

gram nebo vytváří podskupiny, které staví proti sobě. Buď má společenství sílu přivést 

takového člověka ke změně, nebo ho musí vyloučit a pokračovat ve své cestě. 

– včasná změna programu nebo stylu společných akcí, popř. hledání další vhodné 

formy ţivota, jestliţe se nosnost programu po čase vyčerpá.
40

 

Při vzniku a pŧsobení malých komunit stojíme před otázkou, je-li nové společenství, 

komunita opravdu autentická, je-li otevřená dialogu bez tendencí osvojovat si rysy sek-

ty. Papeţ Pavel VI. se tímto jevem zabývá ve své exhortě Evangelii nuntiandi v článku 

58, na jehoţ základě je moţné formulovat následující prvky autentičnosti církevní ko-

munity: evangelium jako základní prvek, spojení s univerzální církví, přítomnost všech 

čtyř funkcí církve, podpora rozličných charismat včetně rozpoznávání a péče o nová 

duchovní povolání, a to aţ po nejvyšší stupeň, kdy dává vzniknout novým komunitám.
41

 

Úkolem ekumenismu je snaţit se v Duchu svatém o viditelnou jednotu církve 

v jediné víře, která kromě svědectví a sluţby nachází své vyjádření téţ ve vzájemném 

uznání křtu a v eucharistickém společenství. Je třeba mluvit s ostatními církvemi o 

evangelizačních aktivitách a vyhnout se nebezpečí konkurence či nového dělení. Dále je 

třeba uznat, ţe kaţdý člověk si mŧţe svobodně zvolit své vyznání podle svého svědomí, 

bez morálního nátlaku či materiální nabídky. Přínosem a obohacením je spolupráce na 

všech rovinách církevního ţivota: iniciační i trvalá teologická studia, výzkum, obhajoba 

práv menšin, pomoc při překonávání nedorozumění mezi majoritními a minoritními 

církvemi v našich zemích, podpora církevních organizací zabývajících se ţivotním pro-

středím a kvalitou ţivota v protikladu nadvlády ekonomických a konzumních tlakŧ. Je 

třeba také rozvíjet dialog s ostatními náboţenstvími, přednostně s ţidy, našimi staršími 

                                                 

40
 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace, s. 191–192. 

41
 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 143.  
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bratry ve víře. S úctou se dívat na muslimy, kteří se klaní jedinému Bohu, Stvořiteli 

nebe i země, a uznávají Jeţíše jako proroka.
42

  

Významným ekumenickým polem dialogu zŧstává biblická pastorace: 

„Evangelický křesťan – teolog i laik je zvyklý své tvrzení vţdy hned dokládat z Bible, katolík 

většinou mlčí, protoţe o biblických základech svého vyznání velmi často ani neví. Přitom eku-

menická diskuze jiţ dávno ukázala, ţe nejde o spor Písma a Tradice, ale o dvě rŧzné tradice vý-

kladu Písma. Kromě radikálních skupin reformační křesťanstvo tradici nikdy dŧsledně nezavrh-

lo. Diskuze o raném kánonu a tzv. raném katolictví v Novém zákoně navíc ukázala v šedesátých 

letech, ţe řadu problémŧ je třeba vidět nově (např. těsný vztah Písma a církve, posílení katolické 

pozice v oblasti ustanovení svátostí…).“
43

 

Vedle prvenství Písma svatého je třeba dodrţet dŧsledný postup v duchu myšlenek 

církevních dokumentŧ a uplatňovat dŧleţité kritérium „hierarchie pravd“. Zároveň je 

třeba podporovat zralé rysy víry s poţadavky inkulturace: rozlišovat mezi jádrem víry a 

vším ostatním, co je kulturně a historicky podmíněné, aby se tak odbouralo podezírání, 

strach a strnulost, které ekumeně škodí. 

Mezi rozličnými formami ekumenické spolupráce si zaslouţí zvláštní pozornost rea-

lizace společných katechezí za účasti katechetŧ rŧzných vyznání.
44

 

 

1.2.3. Martyrie 

Řecký výraz martyrie znamená v překladu svědectví, v křesťanském významu svě-

dectví o Jeţíši Kristu, o Trojjedinném Bohu. Znamení martyrie má pŧsobit ve světě jako 

osvobozující slovo a klíč k interpretaci dějin člověka. Pokračuje v prioritním poslání 

Jeţíše Krista, který hlásá Boţí království a zjevuje Otcovu vŧli. Obsahově zahrnuje 

první hlásání, svědectví, katechezi, kázání a teologickou reflexi.
45

 

V Písmu je svědectví spjaté s posláním od Boha. Ve Starém zákoně si Bŧh volí ně-

které za proroky a posílá je, aby šli k jiným lidem s jeho poselstvím. Většinou „poslání“ 

předchází bohatá osobní vnitřní zkušenost s Pánem, která jej promění a učiní z něj nosi-

tele slova.
46

 V Novém zákoně se poslání hlásat evangelium vztahuje v prvé řadě na Je-

ţíše samotného, ve druhé řadě na apoštoly a ostatní učedníky, kteří byli jeho svědky a 

                                                 

42
 Srov. STANČEK, Ladislav. Výzva k ekumenickej pastoračnej činnosti. In  Fórum pastorálních teologů 

VI.– Pastorační situace jako výzva k ekumenismu. Sborník příspěvků z vědeckého semináře ze dne 19. – 

20. 3. 2007.  Olomouc: Refugium Velehrad – Roma s.r.o., 2007, s. 170–172. 
43

 VOKOUN, Jaroslav. Biblická pastorace – akutní úkol. Teologické texty 1996, roč. 7, č. 5, s. 170. 
44

 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 124 – 125. 
45

 Srov. MARTINEK, Michael. Křesťanské církve v občanské společnosti; ALBERICH, Emilio – DŘÍ-

MAL, Ludvík.  Katechetika, s. 28. 
46

 Srov. Ex 3,13; Iz 6,8 
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byli posláni hlásat jeho evangelium aţ na konec světa.
47

 Neúnavným hlasatelem Krista 

je svatý Pavel, který vedle hlásání kérygmatu se stará o nové církevní obce, které zalo-

ţil. Tyto obce jsou prostředím, kde se víra ţije a předává. Písmem se tedy prolíná sepětí 

poslání, vlastního obrácení a hlásání.
48

  

Apoštolská práce pro šíření evangelia se stala prioritou rané církve. Ve středověku se 

křesťanství jistým zpŧsobem uzavřelo do sebe; misijní úsilí ztrácelo svou sílu, navíc 

bylo spojeno s rozšiřováním území a moci. I v tomto období však je moţné jmenovat 

významné osobnosti s misijním zaujetím (Vincenc z Pauly, který nemluví jen o šíření 

církve v nových zemích, ale také o stabilizaci nové vytvářející se církve; Francois de 

Rougemont SJ, jenţ se v 17. století snaţil poukázat na vrŧstání křesťanství do rŧznoro-

dých kultur).
49

 Obnova misijního úsilí, uchopení a pochopení nutnosti svědectví je za-

chycena v mnohých dokumentech Druhého vatikánského koncilu, které poukazují na 

příkaz přijmout misijní poslání církve jako svou povinnost.
50

  

Formaci ke křesťanskému svědectví mŧţeme rozlišit na dvě základní oblasti: prvotní 

hlásání a katechezi. Pro děti školního věku je obsahem náboţenské výchovy a kateche-

ze, u dospělých mŧţeme mluvit o prvotní evangelizaci a katechezi. Účelem náboţenské 

výchovy nebo prvotní evangelizace je seznámení s obsahem křesťanské víry;  účelem 

katecheze je výchova ke zralosti ve víře a k dŧvěrnému vztahu s Jeţíšem.
51

 

Zajímavé podněty pro oblast prvotního hlásání prezentuje Michael Kaplánek ve své 

přednášce Evangelizovat výchovou a vychovávat evangeliem. Poukazuje na to, ţe i se-

kularizovaná společnost uznává oprávněnost duchovních hodnot a potřebu hodnotové 

orientace mládeţe. Pro naše české podmínky ukazuje dva modely evangelizace. 

První model počítá s uvědoměním a zušlechtěním tradičních hodnot, souvisí 

s myšlenkou nové evangelizace jako navázání na pŧvodní křesťanské kořeny; tuto myš-

lenku rozvedl především Jan Pavel II. v EN. Druhý model, který je moţno označit jako 

bibliocentrický model překladu, nevychází z předpokladu, ţe kaţdý Evropan je 

v podstatě křesťan, ale klade dŧraz na srozumitelnou formu, jakýsi „překlad evangelia“ 

do kulturního jazyka a praktického ţivota současného člověka; tento model podporuje 

radikální kritiku současného ţivotního stylu a hodnot, která ústí k rozhodnutí ke změně. 

                                                 

47
 Srov. Mk 1,14; Mt 28,19 

48
 Srov. AMBROS, Pavel. Pastorální teologie V. Církev, kultura, společnost, misie. Olomouc: Univerzita 

Palackého 2000, s. 123. 
49

 Srov. DOLISTA, Josef. Misijní úsilí církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2001, s. 17–

23. 
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 Srov. LG 25; AG; EN 
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 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika s. 157–158.  
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Kaplánek se domnívá, ţe je třeba pouţít kombinaci obou modelŧ: navázat na uznávané 

etické principy přijaté z křesťanské tradice (solidarita, pravdivost atd.) a zároveň re-

spektovat vzdálenost a nesrozumitelnost explicitní evangelijní zvěsti současnému člo-

věku. Úkolem náboţenské výchovy je prezentace a aktualizace těch prvkŧ křesťanské 

tradice, které jsou v našem prostředí ţivé a oslovující (Vánoce, Velikonoce, vzpomínka 

na zemřelé), uznávání řady křesťanských morálních zásad týkajících se především lid-

ských vztahŧ – rodiny, přátelství… Současně je potřebné vytvářet předpoklady 

k realizaci „modelu překladu“. Základním předpokladem je porozumět jazyku a zpŧso-

bu myšlení mladých lidí, být jim nablízku svým přátelstvím a laskavostí, se svým svě-

dectvím ţivota prodchnutý evangeliem, k dispozici pro dialog.
52

 

 Je třeba zmínit ještě další oblasti, které by měly být přítomností, svědectvím, někdy i 

slovem evangelizovány. Je to především úcta k ţivotu od jeho počátku aţ po smrt. Ne-

jde jen o odmítání potratu a eutanazie. Uznávání jiných hodnot neţ je zdraví a kariéra 

vede k nalézání smyslu i v bezmoci a utrpení nemocných, handicapovaných či starých 

lidí a k úctě ke všem „prŧměrným“ lidem, kteří jsou viděni jako nezajímaví.
53

 

V oblasti katecheze je třeba usilovat o zrající víru v oblasti rozumové, citové a 

v oblasti jednání. V oblasti rozumové usilujeme o víru informovanou, prohloubenou o 

rozvíjení schopnosti o své víře mluvit, a to vhodným zpŧsobem a v postoji úcty i na-

slouchání k názorŧm druhého člověka. V oblasti citové rozvíjíme celistvě emocionální 

dimenzi postoje víry související s vnitřní svobodou a schopností překonávat svŧj ego-

centrismus, ochotu a disponibilitu ke změně i zodpovědnost za svá rozhodnutí. V oblasti 

jednání jde nejen o náboţenské úkony, výchovu k modlitbě, k liturgickým úkonŧm a ke 

svátostnému ţivotu, ale také o vytrvalou angaţovanost pro společné dobro v postoji 

vyznávaného, proţívaného a konaného.
54

 

  

1.2.4. Liturgie 

„Slovo liturgie pochází z řečtiny a znamená kaţdou veřejnou sluţbu pro lid či stát, 

v Novém zákoně bohosluţbu. Ozývá se v něm i slovo laik, které v Novém zákoně ozna-

                                                 

52
 Srov. KAPLÁNEK, Michael. Evangelizovat výchovou a vychovávat evangeliem. Inkulturační model 

nové evangelizace jako klíč k hledání nové tváře náboţenské pedagogiky. In Katecheze, realita, vize – 

Sborník příspěvků první vědecké katechetické konference ve dnech 14.–16. září 2006 v Praze. Katechetic-

ká sekce České biskupské konference 2007, s. 19–24. 
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 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace, s. 104. 
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 Srov. ALBERICH, Emilio – DŘÍMAL, Ludvík. Katechetika, s. 100–103. 
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čuje kaţdého, kdo patří k Boţímu lidu, do něhoţ byl včleněn křtem.“
55

 Ve světle učení 

Druhého vatikánského koncilu, který reviduje identitu liturgie a obrací pozornost 

k jejím podstatným dimenzím, jako jsou např. dimenze dějin spásy, dimenze christolo-

gická a ekleziologická, je liturgie chápána jako „veřejná bohopocta, kterou koná tajem-

né tělo Jeţíše Krista, a to hlava i údy“
56

.  

Tato bohopocta vychází z Boţí iniciativy a je vedena Boţím slovem. „V liturgii mlu-

ví Bŧh ke svému lidu“
57

 a člověk mu odpovídá díkem a chválou. Liturgie má proto cha-

rakter dialogu mezi Bohem a člověkem. Zahrnuje dva aspekty – sestupný, spasitelný a 

kultický, vystupující od člověka k Bohu. V liturgii jedná především Bŧh v Jeţíši Kristu, 

a to slovem a znameními, která přinášejí spásu, a teprve potom člověk na Boţí volání 

odpovídá díkem a chválou Otci, spolu s Kristem a skrze něho v Duchu svatém.
58

  

„Znamení liturgie ve svých komponentách (eucharistie a ostatní svátosti, poboţnosti, modlitba) 

zahrnuje celek obřadŧ, symbolického jednání a chvíle slavení zkušenosti křesťanské víry jako 

hlásání a daru spásy. Odpovídá na hluboce lidskou touhu po slavení ţivota. V eucharistii, ve sla-

vení svátostí, svátkŧ a památek mají věřící dosvědčovat a slavit s vděčností a radostí hodnoty 

Království, které zosobnil Jeţíš Kristus.“
59

 

Při pohledu do Starého Zákona vidíme, ţe liturgická sluţba příslušela pouze kněţím 

z kmene Levi. Obětování daru (zvířete, věci) znamenalo a naznačovalo obětování jeho 

dárce. V Novém zákoně je knězem i obětním darem Jeţíš, jeho osoba, jeho vydanost a 

láska aţ do krajnosti, která se nejvíce projevila ve velikonočním tajemství. Kristus je 

také jediným pravým chrámem křesťanŧ. Jeţíš sám mluví o chrámu svého těla
60

, 

v němţ přebývá plnost boţství
61

.
62

 

Slavení liturgie a zvláště slavení svátostí je úzce spojeno s hlásáním evangelia: „Bez 

Slova by byly svátosti jen prázdným ritem a hlásané Slovo bez svátostí by nemohlo být 

účinné v řádu spásy, který nám Kristus svěřil.“
63

 Boţí slovo, které je vyslovené v Jeţíši 

a které je slovem Jeţíše, není pouze doplňujícím prvkem liturgického obřadu, ale jeho 

konstitutivní součástí – pŧsobí přítomnost Boţí milosti.
64
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Druhý vatikánský koncil dále připomíná ústřední postavení liturgie v ţivotě církve a 

v jejím pŧsobení. Představuje „vrchol, k němuţ činnost církve směřuje, a zároveň zdroj, 

z něhoţ vyvěrá veškerá její síla.“
65

 Aby toto postavení nebylo vnímáno jako izolované, 

je třeba propojovat liturgii s dalšími funkcemi církve, vést věřícího k formaci ve vztahu 

k Boţímu slovu, k účasti na společenství, k postoji víry při slavení a k významu liturgie 

pro jeho ţivot. Zvláště v tradičním pojetí je zřejmá neshoda v chápání svátosti ze strany 

ţadatelŧ (svátosti jako přechodové rituály, sociální konvence) a nabídkou církve (svá-

tosti jako znamení víry). Liturgii, zejména svátosti, nelze slavit bez vnitřní dispozice 

svobodného se otevření Bohu a bez ochoty k vlastnímu obrácení a k prohloubení posto-

jŧ na základě víry, naděje a lásky. S tímto postojem souvisí i prohloubení chápání křes-

ťanské liturgie jako „liturgie ţivota“. Je dŧleţitá snaha propojovat vlastní ţivot, všechny 

jeho práce, radosti i starosti s obětí Jeţíše Krista, nabízet svŧj ţivot Bohu v oběť.
66

  

Ústředním podnětem v liturgické výchově by mělo být obnovení citlivosti pro slavení 

nedělní paschy, „den Páně, který je základ a jádro celého liturgického roku“
67

. Tento 

den je privilegovaným dnem proţívání, přijetí, obnovení svátostí. Se svou bohosluţbou 

ale i odpočinkem mŧţe být znamením, „svátostí“ pro současného člověka; dnem obno-

vené naděje, ţe zlo, utrpení a smrt nebudou mít poslední slovo; dnem připomínky osvo-

bození člověka na všech rovinách jeho spoutanosti; dnem odpočinku, který připomíná 

člověku, ţe jeho ţivot je darem od Stvořitele; dnem sluţby – kdy církev slaví bohosluţ-

bu zástupně za celé stvoření, v solidaritě s ním.
68

  

Dalším dŧleţitým podnětem ve výchově k liturgii je dŧraz na slavení svátostí spole-

čenstvím. Proto byly liturgické slavnosti v posledních desetiletích upraveny tak, aby při 

kaţdém slavení svátostí bylo patrné, ţe nejde o individualistickou soukromou událost 

(„mŧj křest“), nýbrţ o slavnost celého společenství, neboť se ho celého týká. Nejde jen 

o jednorázovou událost, nýbrţ o znamení určité koncentrace dění vztahujícího se k obci 

i k jednotlivému člověku.
69

 

Jednou ze základních otázek v dějinách liturgie je otázka zapojení laiků do slavení li-

turgie. V novozákonní době vidíme velkou míru zapojení členŧ obce do slavení liturgie, 

odpovídající pojetí církve jako „communia“, kdy se křesťané povaţovali za jeden kněţ-

ský lid Boţí, zaloţený křtem. Koncem 3. století církev však dospívá do stadia společ-

                                                 

65
 SC 10 

66
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nosti sloţené ze dvou stavŧ: kléru a laikŧ, přičemţ liturgické sluţby vykonávané laiky 

přecházejí na nositele z řad kléru. Později se ze sluţeb dříve vykonávaných laiky stává 

pouze řada formálně přijímaných „niţších svěcení“, která musel přijmout kandidát 

kněţství. Tento stav udrţel aţ do reformy Druhého vatikánského koncilu. Liturgická 

konstituce Sacrosanctum Consilium, v níţ se projevila ekleziologie „communia“, při-

nesla radikální změnu v chápání liturgie. Uţ to není záleţitost kléru, nýbrţ celé církve 

představované bohosluţebným shromáţděním obce. Koncil nejen obecně přisoudil lai-

kŧm na základě obecného kněţství všech věřících aktivní účast na ţivotě a činnosti 

církve, ale také ustanovil, ţe hierarchie mŧţe svěřit laikŧm určité úkoly v pedagogické, 

liturgické a pastorální oblasti. Pro laiky je obnovena např. sluţba akolity, lektora, zavádí 

se nové sluţby jako „pomocník komunia“, pomocník při bohosluţbě s dětmi, sluţba ve 

skupině připravující liturgii.
70

 

 

1.2.5. Poznámka k vzájemné propojenosti funkcí 

Na závěr teoretické části bych ráda prezentovala úvahu Michaela Siewernicha o pro-

pojenosti a podmíněnosti všech funkcí církve. Svým apelem na zakotvení v modlitbě a 

v Boţím slově, a zároveň na diakonické proţívání víry posilující samotnou liturgii, pro-

vokuje k zamyšlení. 

„Liturgie je jistě pramenem a vrcholem církevního konání (srov. SC 10), které se v ní však ne-

vyčerpává. Spíše se základní funkce církve vzájemně podmiňují a pronikají, aniţ by směly být 

absolutizovány. (…) Není-li hlásání evangelia zaloţeno v adoraci, stane se snadno tlacháním ne-

bo vřískavým tlampačem. Kde se kázání nepotvrzuje v lásce, ztuhne ve formuli. Liturgie, která 

se nekoná na základě oţivujícího Boţího slova, zdegeneruje na rutinně přehrávaný ritus. Boho-

sluţba, která – alespoň nepřímo – nevolá k odpovědnosti ve světě, se mŧţe stát samolibou hrou 

společenství, pozorujícího jen sebe. (…) Bez zakotvení v modlitbě se charita stane jen bezdu-

chým provozem, který nebude příliš zaostávat za jinými byrokraciemi v naší zemi. Víra mŧţe 

být liturgicky slavena jen tam, kde je misionářsky vyznávána a diakonicky proţívána. 

V berlínském vězení přemýšlel Adolf Delp SJ o budoucnosti církve a s dobrými dŧvody ţádal 

„návrat církví k diakonii“. Tohoto imperativu jsou poslušny církve v poválečné době, kdyţ bu-

dují mezinárodní pomocná díla a charitní svazy. (…) V postmoderní době vyţaduje „historický 

imperativ“ ještě víc, neboť kdyţ se má církev soustředit na to, co mŧţe udělat jen ona a ne ostat-

ní, pak to znamená posílení základního bohosluţebného jednání, návrat do liturgie.“
71
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2.  Základní funkce církve uskutečňované ve farnosti 

Teplice 

2.1. Římskokatolická farnost Teplice – historie a současné obsazení 

Farnost Teplice je tvořena následujícím výčtem farností
72

 

Teplice město: Děkanství – farnost (kostel sv. Jana Křtitele) 

                         Šanov – farnost (kostel sv. Alţběty) 

                         Trnovany – farnost (kostel Boţského Srdce Páně) 

Teplice venkov:  Kostomlaty pod Milešovkou (mrtvá farnost) 

                         Křemýţ (mrtvá farnost) 

                         Modlany 

                         Světec 

2.1.1. Historie farnosti 

Historie děkanského kostela souvisí se zaloţením kláštera benediktinek jiţ 

v polovině 12. století. Řeholnice vybudovaly svŧj klášter v blízkosti jiţ tehdy známých 

termálních pramenŧ. V blízkosti klášterní baziliky, zasvěcené Janu Křtiteli, ochránci 

vod a léčivých pramenŧ, existoval kostel městský, zasvěcený Panně Marii. Zprávy o 

něm jsou doloţeny z let 1432–1435. Na ţádost teplického pána Volfa z Vřesovic byly 

oba kostely spojeny do jedné farnosti, přičemţ zasvěcení sv. Janu Křtiteli bylo přenese-

no z klášterní baziliky na pŧvodní městský kostel Panny Marie. Dnešní podobu a vý-

zdobu obdrţel kostel v letech 1700–1703. Faráři děkanského kostela měli v minulosti 

titul děkana. Po 2. světové válce byli duchovními správci administrátoři. Od r. 1990 

pŧsobí na děkanství kněţí salesiáni. Kostel Boţského Srdce Páně v Trnovanech byl po-

staven v r. 1907–1909 jako filiální kostel farnosti Novosedlice. V r. 1940 se Trnovany 

staly samostatnou farností a kostel Boţského Srdce Páně farním kostelem. Kostel 

sv. Alţběty Uherské v Šanově byl postaven v letech 1863-1877 jako filiální kostel dě-

kanského kostela. Byl hojně navštěvován lázeňskými hosty z řady lázeňských domŧ, 

soustředěných v blízkosti kostela. Roku 1893 se stal samostatným farním kostelem.
73

 

Do r. 1945 pŧsobili v teplické duchovní správě převáţně němečtí kněţí, pro českou 

menšinu kněţí čeští. Pŧsobilo zde také několik řeholních řádŧ, rovněţ převáţně němec-
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ké národnosti. Sestry sv. Kříţe pŧsobily v teplické nemocnici a v šanovském Dámském 

domě, sestry Boromejky vedly dívčí školu od kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, náprav-

ný ústav pro dívky v Kostomlatech a místní špitál. V nedalekém Bohosudově jezuité 

spravovali svoji kolej a bohoslovecký seminář, v Oseku sídlili cisterciáci.  

Salesiáni přišli do Severních Čech v r. 1946 bezprostředně po etnické čistce 

s následným násilným odsunem téměř všeho sudetského obyvatelstva včetně velkého 

mnoţství kněţí a členŧ muţských i ţenských řeholí. Na sudetské území, kde se před 

r. 1945 hlásilo ke katolické církvi 81,3 % obyvatel, přichází z vnitrozemí noví obyvate-

lé, z větší části bezkonfesijní a zároveň většinou také protikatolicky a téţ protiněmecky 

smýšlející. Aby zde salesiáni mohli vybudovat nové dílo, přijali nabídku litoměřického 

biskupa Mons. Webera, který jim nabídl opuštěný cisterciácký klášter v Oseku. Rozví-

jející se dílo (pastoraci pro mládeţ, farní pastoraci v Oseku i v okolních osiřelých far-

nostech a vlastní teologické učiliště) však ukončila násilná internace z 13. na 14. dubna 

roku 1950. Zbývaly jen sporé osobní kontakty, které přetrvávají do současnosti. Aţ te-

prve opětovným nástupem litoměřického biskupa Štěpána Trochty po Praţském jaru 

1968 přichází na jeho výzvu kolem dvaceti salesiánŧ do této diecéze. V té době však 

směli pŧsobit pouze jako faráři v duchovní správě s tzv. státním souhlasem. Také ve 

farnosti Teplice-Trnovany a Modlany začalo pracovat pět salesiánŧ pověřených vede-

ním duchovní správy, mezi nimi i P. Rob, P. Hladký, P. Švec. Avšak doba „normaliza-

ce“ zpŧsobila, ţe tato pětičlenná komunita byla rozpuštěna. Spolubratři byli přeloţeni 

jednotlivě do odlehlých míst diecéze, kde se snaţili v duchu Dona Boska pracovat dále 

tak, jak jim to okolnosti dovolovaly. Jejich kněţská práce spočívala často v opravách 

zchátralých kostelŧ. Kde to bylo moţné, zapojovali do práce i brigádníky a tak pod 

rouškou oprav organizovali rŧzná setkání, včetně pastorace mládeţe a pastorace povo-

lání. I na tomto území se po celou dobu totality konaly nejrŧznější pastorační aktivity.  

V r. 1990 z pověření litoměřického biskupa Josefa Koukla přichází do Teplic nová 

generace salesiánŧ, aby se ujala pastorace v městě i v okolí, a to vzhledem k předchozí 

tradici, kterou v tomto kraji během let komunismu tehdejší salesiáni vytvořili společně 

s některými členy salesiánských spolupracovníkŧ a téţ s dalšími sympatizanty salesián-

ského díla.  Uţ v r. 1990 bylo v Teplicích-Šanově otevřeno salesiánské středisko mláde-

ţe v prostorách domu pronajatého Okresním úřadem Teplice. V r. 1996 byl dŧm prodán 

novému majiteli a pronajaté prostory musely být odstoupeny. Nové salesiánské středis-

ko mohlo být otevřeno aţ v r. 1999 na sídlišti Prosetice v pronajatých prostorách domu, 

jehoţ vlastníkem je Městský úřad Teplice. Úřední název střediska je Salesiánské stře-
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disko Štěpána Trochty – dŧm dětí a mládeţe. Roku 2009 otevřelo SSŠT své druhé pra-

coviště na sídlišti v Trnovanech v budově bývalého obchodního centra Luna. Návštěv-

níky střediska jsou převáţně děti a mládeţ romské národnosti.
74

 

 

2.1.2. Současné obsazení farnosti 

Salesiánská komunita zde pŧsobí v tomto sloţení: 

- Blaha Jan, ředitel komunity, administrátor 

- Beneš Benno, vikář komunity, tuzemské a zahraniční kontakty, výpomocný 

duchovní 

- Čunek Václav, člen rady, farní vikář, adm. in spirit., nemocniční kaplan, 

SSŠT 

- Pospíšil František, člen rady, okrskový vikář 

- Nádvorník Ladislav, člen rady, ředitel SSŠT, výpomocný duchovní (přítom-

nost do 31. 12. 2013) 

- Palíšek Miroslav, ekonom 

- Hurník Jan, člen rady, farní vikář, animace a pastorace Romŧ, evidence povo-

lání 

- Rob Jan, zapojení do programŧ Fatimského apoštolátu, zpovídání, výpomoc-

ný duchovní 

Tato komunita definuje své poslání, které odpovídá na současné potřeby společnosti. 

Potřeby společnosti a církve: 

Ve městě i v celém regionu přetrvávají nemalé sociální problémy. Jsou zpŧsobeny 

neobvykle vysokým stupněm atomizace místních obyvatel. Ta se ve svých dŧsledcích 

projevuje téţ nezájmem o věci veřejné v občanských záleţitostech. Do jisté míry to 

vnímáme i v ţivotě farnosti. Církev se v místní společnosti z pragmatického hlediska 

chápe jako nepotřebná. Od církve se poţadují nejvýše sluţby jako církevní obřady, kul-

turní akce v chrámových prostorách, finanční nebo jiné sociální potřeby a výpomoci. 

Další angaţovaností komunity je kaplanská sluţba ve zdejší nemocnici, pravidelné tý-

denní bohosluţby v domovech dŧchodcŧ v Šanově a v Bystřanech. 

                                                 

74
 Srov. Komunita SDB Teplice. Výchovně pastorační projekt komunity Teplice 2013, s. 1–2. In Archiv 

komunity Teplice. 



 

30 

 

Komunita uskutečňuje své poslání: 

1. ve třech propojených farnostech města Teplice s dalšími připojenými čtyřmi ven-

kovskými farnostmi, z nichţ dvě jsou mrtvé; s tím souvisí péče o dlouhodobě zanedba-

né kostely a jejich okolí 

2. v Salesiánském středisku Štěpána Trochty na teplickém sídlišti v Proseticích a 

v Trnovanech při práci s nízkoprahovou klientelou, převáţně romskou 

3. v rámci aktivit litoměřické diecéze podle předem stanovených plánŧ diecézních 

center a potřeb teplického vikariátu 

4. misijní animací „ad gentes“ a výzvami k národnostnímu a náboţenskému usmíření 

včetně pokání 

5. svou přítomností mezi obyvateli města, jejichţ ţivotní zaměření není sice nábo-

ţenské, ale není vyloţeně ani protináboţenské.
75

  

V teplické farnosti je přítomno také Sdruţení salesiánŧ spolupracovníkŧ (zkráceně 

ASC), coţ je tzv. třetí větev salesiánské rodiny, kterou zaloţil v roce 1876 svatý Jan 

Bosco. Soustřeďuje ty křesťany, kteří chtějí v salesiánském duchu společně pracovat 

pro druhé, zejména pro rodiny a mládeţ. V současnosti mají devět členŧ.
76

 

 

2.2. Konkretizace základních funkcí církve ve farnosti Teplice 

 

2.2.1. Diakonie 

2.2.1.1. Materiální misijní pomoc  

Ve farnosti se organizují jednorázové i dlouhodobé aktivity na podporu zahraničních 

misijních děl, zejména v oblasti „třetího světa“.  

Pletení obvazů je celoroční aktivitou s dobrou tradicí. Angaţují se v ní zejména ţeny 

v dŧchodě. Vţdy první středu v měsíci od 9 do 11 hodin se setkávají na faře, aby ode-

vzdaly upletené obvazy, převzaly nový materiál, ale také se neformálně setkaly a popo-

vídaly si při malém pohoštění.
77

 Setkání vede paní Marie Hrebíčková a P. Hurník. 

V Novoročním poděkování ţenám ve Farním zpravodaji uvádí počet 5200 obinadel, 

                                                 

75
 Srov. Komunita SDB Teplice. Výchovně pastorační projekt komunity Teplice 2013,  s. 2. 

76
 Srov. ŠEVČÍK, Jan. Rozhovor s ing. Františkem Rŧţičkou. Farní zpravodaj 2010,  březen, s. 3. 

77
 Srov. Akce farnosti v měsíci prosinci. Farní zpravodaj 2013, prosinec, s. 12. 
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které upletly spolu s dalšími ţenami ze severočeských farností v uplynulém roce. Ţeny 

dále sbírají známky a pohlednice pro misie.
78

  

Tříkrálová sbírka je organizována v součinnosti s Charitou v rámci pravidelné celo-

státní akce konané ve dnech kolem 6. ledna. Ředitel Charity, pan Majerák, ţádá o spo-

lupráci jednak farnost, jednak studenty z Biskupského gymnázia v Krupce. Ve farnosti 

v posledních letech je za tuto spolupráci zodpovědný P. Hurník. Dosud se nedařilo zís-

kat dostatek dospělých vedoucích skupinek z řad farníkŧ. Naopak větší ochotu projevo-

vali romští farníci, kteří však nepŧsobí na místní obyvatelstvo věrohodně. V r. 2013 

jsme konečně zapojili i některé děti z náboţenství, příští rok jsme jiţ domluveni na spo-

lupráci se skauty. Část výtěţku je věnována na místní sociální aktivity. V roce 2013 byl 

rozdělen na tyto tři projekty: 

1. pro mládeţ ze sociálně vyloučených lokalit naší farnosti na volnočasové aktivity 

2. pro matky s dětmi v domě Charity v Krupce 

3. pro rodiny s dětmi v domě Charity v Krupce
79

   

Mezi vydařené nové aktivity v r. 2013 patřila Misijní postní pokladnička. Děti dostá-

valy při nedělní mši svaté, popř. v náboţenství, postní úkol na následující týden. Bylo 

povzbuzující slyšet vyprávění maminek o tom, jak jejich děti doma vymýšlely, které 

dobrŧtky si odříct, aby mohly přinést dárek do pokladničky. Děti byly dále motivovány 

nejen k odříkání a pŧstu od dobrot, ale i k dalším aktivitám jako je malování velikonoč-

ních pohlednic, které byly nabídnuty na prodejní výstavce v trnovanském kostele. Výtě-

ţek sbírky byl odeslán ve prospěch školy zřízené salesiány v Zimbabwe. Projekt této 

školy představila v závěru mše svaté v první postní neděli pracovnice salesiánského 

střediska Jana Švecová, dlouhodobě angaţovaná v organizaci salesiánských zahranič-

ních misií. Vybralo se celkem 2 200 Kč.
80

 

Jinou zajímavou jednorázovou aktivitou byla přednáška konaná v květnu r. 2013 

v rámci ekumenického setkávání ţen.
81

 Jako host byla pozvána paní Renata Rokŧsková, 

spoluzakladatelka Občanské organizace ShineBean pŧsobící v Litoměřicích. Tato orga-

nizace se snaţí podpořit především vdovy a ţeny v tísni v Keni. Mj. organizuje vzdělá-

vací kursy na podporu ekonomické samostatnosti ţen skrze chov dobytka, prodej látek, 

                                                 

78
 Srov. HREBÍČKOVÁ, Marie. Novoroční poděkování. Farní zpravodaj 2011, leden, s. 11. 

79
 Srov. Zprávy z farnosti. Farní zpravodaj 2013, leden, s. 13. 

80
 Ohlášky v teplických kostelích ze dne 7. 4. 2013. In Archiv komunity Teplice. 

81
 Srov. Akce farnosti v měsíci květnu. Farní zpravodaj 2013, duben, s. 11. 
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výrobu šperkŧ.
82

 Teplické ţeny koupí těchto šperkŧ umoţnily nákup jednoho solárního 

vařiče, který zajistí moţnost vaření i převaření místní infekční vody pro celou vesnici. 

 

2.2.1.2. Spolupráce se salesiánským střediskem  

Část komunity se podílí na řízení a organizaci Salesiánského střediska Štěpána 

Trochty. Obě pracoviště střediska se nacházejí v jiné části města neţ budova děkanství, 

takţe chybí přirozené plnější propojení mezi střediskem a farností. Toto propojení tedy 

závisí na úsilí jednotlivcŧ, především salesiánŧ.  

Činnost střediska se zaměřuje především na děti a mládeţ, která není podchycena ji-

nými zájmovými útvary. Jsou to děti a mládeţ s výchovnými a vývojovými problémy, 

děti z rodin sociálně slabých. Zvláštní pozornost středisko věnuje dětem romským. 

Těmto dětem a mladým je umoţněn vstup do nízkoprahového klubu s nabídkou her a 

volnočasových aktivit, dále je zajištěna moţnost kaţdodenního doučování a výběr roz-

manitých krouţkŧ tvořivých, sportovních, hudebních a dalších. Pořádají se víkendové 

akce, výlety, tábory a příleţitostné návštěvy hodnotných kulturních programŧ. Členové 

divadelních a tanečních skupin se účastní festivalŧ a vystoupení na veřejnosti. Co se 

týká spirituální péče, vedle krouţku náboţenství se konají příleţitostné bohosluţby pro 

mladé a duchovní obnovy pro spolupracovníky.
83

 

Ve středisku byl do konce roku 2013 na plný úvazek zaměstnán jako ředitel P. Ná-

dvorník, iniciátor obou současných pracovišť střediska. Do jeho kompetence spadala 

řídící personální administrativní práce, porady pro zaměstnance, schvalování projektŧ. 

Pro zaměstnance také zajišťoval vzdělávací i formační aktivity. Dále poskytoval du-

chovní nabídku a zázemí, nabízel měsíční mši svatou a denní polední modlitbu. Jinou 

příleţitostí duchovní chvíle bylo adventní slŧvko ve farním kostele s následnou společ-

nou snídaní, či vánoční slŧvko s následným společným večerem. Kromě péče o zaměst-

nance se P. Nádvorník snaţil být přítomen mezi dětmi skrze rozhovory v herně, sluţbou 

na vrátnici, vedením krouţku Pro šikovné ruce. Funkci ředitele převzala od 1. ledna 

2014 dosavadní zástupkyně ředitele, Vendulka Drobná, DiS. Duchovní vedení a zázemí 

pro personál i děti (tzv. metodik či spirituál střediska) převzal P. Čunek, který vede i 

krouţek Náboţenství. Snaţí se dětem formou interaktivních dynamik s pohybovými 
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 Srov. CHRÁSTECKÝ, Ivo. Chudí v Keni objevují kouzlo solárních vařičů (4. 12. 2012)  [2013-10-03]. 

<http://ustecky.denik.cz/z-regionu/chudi-v-keni-objevuji-kouzlo-solarnich-varicu-201212204.html >.   
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 Srov. Komunita SDB Teplice.  Salesiánské středisko Štěpána Trochty. Výchovně pastorační projekt 

2009–2010 komunity Teplice, s. 5–6. In Archiv komunity Teplice. 
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prvky či s pouţitím pomŧcek jako jsou šátky a barevné kamínky vštípit základní nábo-

ţenské pravdy a modlitby. Rok 2013 byl zaměřen na Desatero boţích přikázání. Dále se 

podílí na formaci dobrovolníkŧ, pro které chystá duchovní chvíli, modlitbu, zamyšlení. 

Do budovy Luny také dochází třikrát týdně jako asistent volnočasových aktivit pro star-

ší děti. Oblíbeným krouţkem ve středisku jsou Hlavolamy vedené P. Hurníkem. Tento 

krouţek je zaloţen především na práci se dřevem, které děti zpracovávají, vyřezávají a 

zdobí. Hlavolamy slouţí jako dárek pro rŧzné příleţitosti jako jsou poutě nebo vánoce. 

Dobré je, ţe se P. Hurník snaţí zapojit do této činnosti i své stálé dobrovolníky z řad 

romské dospívající mládeţe jako pomocníky pro mladší děti.
84

 

V roce 2011 se začala podílet na propojení farnosti a střediska také nová zaměstnan-

kyně střediska Mgr. Jana Švecová. Ve farnosti iniciovala záţitkové víkendy pro děti 

staršího školního věku, na které pozvala i některé aktivnější děti ze salesiánského stře-

diska (viz bod koinonia). Tyto děti by chtěla časem zapojit ve středisku jako dobrovol-

níky či animátory. Jana Švecová má zároveň na starosti formaci současných dobrovol-

níkŧ, mezi které se snaţí získat mládeţ i dospělé z řad farnosti. V současnosti se podílí 

student Jakub Sloup na doučování dětí a pan Jan Slavata na vedení Sportovního krouţ-

ku.
85

 Příleţitostně ve středisku vypomáhají i další farníci, např. s organizací mikulášské 

besídky nebo tradiční kříţové cesty na prostranstvích města.
86

 Paní Švecová také uvaţu-

je pozvat některé romské zaměstnance střediska do hodin katechismu pro děti a mládeţ. 

Tito zaměstnanci ve středisku vyrŧstali jako děti, později jako animátoři. Farní děti by 

tak měli příleţitost poznat romskou mentalitu i moţnosti vzájemné spolupráce a souţi-

tí.
87

 Ve středisku jsou zaměstnáni farníci Rostislav Kadlec, Marie Stará, Dana Machová, 

manţelé Drobní, manţelé Slivoňovi.
88

 Salesiánští spolupracovníci podporují středisko 

skrze výpomoc při některých akcích a dále finanční podporou. Se střediskem spolupra-

cuji i já. V roce 2012/13 jsem vedla Dívčí klub s tématy a s interaktivními hrami urče-

nými pro dívky mladšího školního věku. V r. 2013/14 vedu krouţek Zpívání. Téţ moji 

spolupráci hodnotím pozitivně ve smyslu propojování farnosti a střediska. Umoţňuje mi 

být v kontaktu s dětmi a vedle účasti na aktivitách střediska navazovat i dŧleţité nefor-

mální vztahy se zaměstnanci a s dobrovolníky střediska.  
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 Srov. Komunita SDB Teplice. Výchovně pastorační projekt 2012–2013 komunity Teplice, s. 3. 
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 Salesiánské středisko Štěpána Trochty Teplice. Současní dobrovolníci  [2014-03-26].  

 <http://teplice.sdb.cz/stredisko-mladeze/dobrovolnici/soucasni-dobrovolnici>. 
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 Srov. RUPPRICHOVÁ, Lucie. Zprávy ze střediska. Farní zpravodaj 2013, květen, s. 8. 
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 Srov. GAJDŦŠKOVÁ,Věra. Rozhovor s Janou Švecovou, 18. 10.  2013. 
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 Srov. Komunita SDB Teplice.  Organizační schéma Salesiánského střediska Š. Trochty Teplice. Vý-

chovně pastorační projekt komunity Teplice 2009–2010, s. 7. 
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Děti ze střediska se naopak podílí na některých akcích farnosti, např. na oslavách 

Dona Boska či na farním plese. Na obou akcích vystoupili s krásným hudebním a ta-

nečním představením.
89

 

Salesiánské středisko mívá pravidelnou rubriku ve Farním zpravodaji vedenou jako 

Zprávy ze střediska. V rozsahu přibliţně jedné aţ dvou stránek zaměstnanec střediska 

popíše nejzajímavější akce a události z minulého měsíce a uvede program akcí na měsíc 

následující. 

Lze shrnout, ţe otázka propojování farnosti a střediska není zatím plně zodpovězena, 

hledají se nové moţnosti a styčné body. S přeorientováním střediska na romskou popu-

laci se pastorace farních dětí uskutečňuje pouze na faře, při některých událostech či ak-

cích se však děti setkávají. 

 

2.2.1.3. Služba v nemocnici 

P. Čunek je pověřen sluţbou nemocničního kaplana v nemocnici v Teplicích. K ní 

řekl následující: 

„Velmi zajímavá je historie této sluţby. Podnět k ní totiţ dala zdravotní sestra Soňa 

Brabcová, která si uvědomila, ţe všude ve světě včetně České republiky funguje sluţba 

nemocničního kaplana. Třebaţe sama nevěděla, v čem spočívá, oslovila několik církví 

v Teplicích. Na základě tohoto podnětu se vyvinul ekumenický tým nemocničních kap-

lanŧ, který touto formou chce slouţit pacientŧm i personálu. Kaţdý kaplan má na sta-

rosti dvě oddělení nemocnice. Jeho sluţba spočívá v těchto aktivitách: 

– pravidelně prochází svěřená oddělení a sám vyhledává moţného adresáta této sluţ-

by: ty, kteří hledají odpověď na existenciální otázky, kteří jsou osamělí a nikdo je nena-

vštěvuje, kteří se potřebují někomu svěřit. 

– je v kontaktu s personálem, který dává kaplanovi typy na potenciální adresáty po-

třebující duchovní sluţbu. Samozřejmě, ţe tato pozornost vyţaduje empatii personálu 

vŧči nemocným. Přístup personálu vŧči této sluţbě je individuální, ale postupně se jí 

otvírá, snaţí se jí lépe porozumět, vzít za ni zodpovědnost. 

Sluţba je zveřejněna pomocí plakátkŧ na nástěnkách nemocnice, kde je uveden tele-

fonický kontakt na nemocničního kaplana. 
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Do povědomí veřejnosti se tato sluţba dostává i skrze organizaci rŧzných kulturní 

akcí, koncertŧ. Příleţitostně se na některých aktivitách podílejí i farníci, např. na vánoč-

ním zpívání pro osamělé pacienty
90

.“ 
91

 

 

2.2.1.4. Spolupráce s Domovem důchodců  

Významnou činností diakonického charakteru je spolupráce s Domovem dŧchodcŧ 

U Nových lázní. Organizací sluţby v místním Domově pro seniory je pověřen rovněţ 

P. Čunek: 

„Této sluţbě předcházely návštěvy Domova farníkem Františkem Čápkem, který 

místní lidi znal. Poté nastoupila do Domova jako zaměstnanec i naše farnice Jana Něm-

cová. S její pomocí salesiáni oslovili tehdejšího ředitele Domova, který byl velmi 

vstřícný. Domluvili pravidelný čas mše svaté, který vyhovoval rytmu Domova, a to 

v sobotu v 15 hodin. Zejména v počátcích jsem ale inicioval i jiné programy, které by 

seniory, většinou uţ desítky let víru nepraktikující, oslovily. Mj. to byla mikulášská 

besídka s dětmi ze Salesiánského střediska, adventní program či přednáška o putování 

do Compostelly, při kterých jsem zval i na mši svatou. Co se mi jeví jako smysluplné a 

zajímavé je to, ţe tito lidé se postupně rozpomínají na víru svého dětství, na tradice spo-

jené s liturgickým rokem církve. U většiny byl posledním kontaktem s církví svatební 

obřad. Kdyţ nabídnu moţnost přijetí svátostí smíření a eucharistie, přijmou ji asi ze 

sedmdesáti procent z těch, kteří chodí na mši. Vţdy přede mší svatou proto věnuji jistý 

čas moţnosti přípravy ke svátosti smíření, přičemţ připravuji věřící seniory podle úrov-

ně jejich chápání. Na mši svatou mám pro účastníky připraveny texty modliteb a písní 

zvětšeným písmem. Znovupřijetí svátosti eucharistie po absenci několika desítek let se 

koná o Slavnosti Těla a krve Páně, po mši svaté slavnost pokračuje společným pohoště-

ním. Po běţné mši svaté se snaţím seniorŧm zprostředkovat ţivot farnosti; povídám o 

tom, co se ve farnosti děje, a zvu k modlitbě za tyto akce. Také někteří farníci přicházejí 

na tuto mši svatou a svou přítomností pomáhají vytvořit společenství s farností. Je velmi 

pozitivní, ţe v Domově dŧchodcŧ paní Němcová stále pŧsobí a umoţňuje tak v případě 

potřeby pomazání nemocných nebo kontakt umírajícího s knězem. 
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 Srov. 2.3.2.1. První evangelizace. 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem, 17. 9. 2013. 
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Mimořádnou akcí, kterou paní Němcová s mou pomocí uţ několik let organizuje, je 

Ţivý betlém. Hrají v něm někteří senioři i zaměstnanci, jsou na něj pozváni příbuzní i 

přátelé.“
92

 

 

2.2.1.5. Spolupráce s věznicí  

P. Čunek je také určen pro  kontakt s vazební věznicí v Teplicích. Primárně v ní pŧ-

sobí ve funkci vězeňského kaplana farářka Církve československé husitské Daniela 

Klimešová.
93

 Má-li někdo z vězňŧ zájem o katolického kněze, P. Čunek je mu 

k dispozici. Dále se příleţitostně podílí na některých bohosluţbách slova, např. u příle-

ţitosti otevření vězeňské kaple nebo na Popeleční středu v r. 2013, kdy byla slavena 

bohosluţba smíření. Tato měla velký ohlas a P. Čunek k ní poznamenává: „Zvláště pro 

ţeny, převáţně Romky, jsou totiţ dŧleţité svátostiny. Potřebují viditelná znamení, nejen 

slova. Ke svátostem nejsou disponovány, ale svátostiny jsou pro ně významné. Na knězi 

pak záleţí, aby tyto ţeny vyváděl z jejich magických představ k cítění církve. Je třeba je 

vést k porozumění, jak Bŧh skrze svátostiny pŧsobí.“
94

 

 

2.2.1.6. Rodinná poradna 

Zdejší farníci, manţelé Rŧţičkovi, byli jmenováni litoměřickým biskupem Josefem 

Kouklem v r. 2001 vedoucími Diecézního centra pro rodinu Biskupství litoměřického. 

Organizují letní kursy Manţelských setkání, obnovy Manţelských setkání, akce pro 

rodiny v rámci farnosti a diecéze jako je např. diecézní pouť rodin v Bohosudově, Ví-

kendy pro ţeny, Víkendy pro otce s dospívajícím synem, Víkendy pro chlapy ze seve-

ru.
95

 Těchto akcí se zúčastňují i někteří nekatoličtí zájemci, pozvaní přáteli z řad farní-

kŧ. Tyto akce mají proto velký misijní a evangelizační potenciál.  

Ve farnosti připravují manţelé Rŧţičkovi snoubence v rodině a připravují přednášky 

na rŧzná témata, např. pro biřmovance téma Pŧsobení Ducha svatého.
96

 

 

                                                 

92
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Václavem Čunkem, 17. 9. 2013. 

93
 Srov. Vězenští kaplani [2013-11-08]. < http://www.vdpcr.eu/v-ze-sti-kaplani.htm>. 

94
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem, 17. 9. 2013. 

95
 Srov. Centrum pro rodinu. Centrum pro rodinu  [2013-11-08]. <http:// www.dltm.cz/centrum-pro-

rodinu>. 
96

 Srov. ŠEVČÍK, Jan. Rozhovor s Františkem Rŧţičkou. Farní zpravodaj  2010, březen, s. 3. 
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2.2.1.7. Farní knihovna 

Je určena pro farníky, ale i pro farnost v širším slova smyslu, protoţe ji vyuţívají ta-

ké lidé „hledající“, nepraktikující, kteří jsou nějakým zpŧsobem v kontaktu s farností 

nebo se salesiány (např. docházejí na setkání maminek či na přípravu ke svátosti man-

ţelství s praktikujícím partnerem). Tito lidé se zajímají o duchovní literaturu, která je 

jim tímto zpŧsobem zpřístupněna. 

Rubrika Nabídka z farní knihovny ve Farním zpravodaji informuje o novinkách či 

knihách na aktuální témata v knihovně, popř. doporučuje další novinky z křesťanských 

nakladatelství.
97

 

O knihovnu pečuje paní Olga Červená, která je zde přítomna kaţdou středu od 16 

hodin do 17.30 hodin.
98

 

 

2.2.1.8. Oblastní charita Teplice 

Farnost spolupracuje s Oblastní charitou Teplice. Jedná se zejména o spolupráci při 

Tříkrálové sbírce.
99

 Některé podněty pro spolupráci vycházejí i z řad farníkŧ, např. sbír-

ka potřebných věcí a finanční podpory při odstraňování následkŧ povodní v červnu 

2013. Tuto sbírku organizovali manţelé Roman a Gabriela Klihavcovi, kteří ve spolu-

práci s Akademií dobrovolných záchranářŧ ČR a oblastní charitou Teplice zřídili v kan-

celáři své cestovní agentury ASSIST sběrné místo humanitární pomoci pro lidi postiţe-

né povodněmi, odkud byla pomoc dále distribuována do evakuačních center a postiţe-

ných oblastí.
100 Salesiáni posílají do Charity lidi v tísnivých ţivotních situacích, kteří 

potřebují zejména materiální nebo sociální pomoc. 

Charita zahrnuje tři subjekty: Azylový dŧm pro matky s dětmi, Občanskou poradnu a 

Aktivizační sluţby pro rodiny.
101

 

Do budoucna farní rada plánuje rozvinout ve spolupráci s Charitou péči o staré li-

di.
102 

 

                                                 

97
 Srov. Nabídka z farní knihovny. Farní zpravodaj 2013, květen, s. 11. 

98
 Srov. Komunita SDB Teplice. Aktivity farnosti. Výchovně pastorační projekt komunity Teplice 2013,  

s. 3. 
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 Srov. Zprávy z farnosti. Farní zpravodaj 2013, leden, s. 13.   
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 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 16. 6. 2013. 
101

 Adresář Charity ČR [2014-04-03].  <http://www.teplice.charita.cz>. 
102

 Srov. GAJDŦŠKOVÁ,Věra. Zápis z farní rady ze dne 26. 3. 2013. In Archiv komunity Teplice. 
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2.2.1.9. Pomoc lidem bez domova 

Salesiáni jsou v kontaktu s některými místními lidmi bez domova. „Poskytujeme 

těmto lidem v jejich nouzové situaci jídlo, šaty, ale především se snaţíme dát příleţitost 

k práci při údrţbě kostela, farní zahrady, při rekonstrukci fary a podobných příleţitos-

tech. S mnohými se jedná uţ o delší mezigenerační kontakt;  tito lidé pak mají osobnější 

vztah k faře a cítí se alespoň částečně zařazeni do společnosti.“
103

 

Lze uzavřít, ţe v naší farnosti existuje řada diakonických aktivit ze strany salesiánŧ i 

ze strany farníkŧ, které umoţňují lidem dobré vŧle podílet se na diakonii církve. 

 

2.2.2. Koinonia 

 

2.2.2.1. Farní rada a ekonomická rada 

Farní rada a ekonomická rada dává příleţitost farníkŧm podílet se na řízení farnosti. 

Její členové vytváří společenství pro daný účel, nicméně vedle formálních cílŧ se takto 

rozvíjejí i neformální vztahy. Vedením je pověřen administrátor farnosti P. Blaha: „Far-

ní rada je osmičlenná, tvořená zástupci angaţovanými v rŧzných oblastech ţivota far-

nosti. Schází se jednou za dva měsíce, hodnotí akce ve farnosti v uplynulých měsících a 

podílí se na plánování nastávajících. Ekonomickou radu tvoří pět farníkŧ, kteří jsou pro-

fesně interesováni v oblasti ekonomiky. Prezentuji jim realizaci určitých projektŧ 

z finančního hlediska a chci od nich slyšet zpětnou vazbu, popř. pomoc s realizací těch-

to projektŧ. Ekonomická rada se schází jednou za čtyři měsíce.“
104

 

Zápisy z jednání obou rad jsou uloţeny u administrátora farnosti.  

 

2.2.2.2. Modlitební skupinky 

Katolicita církve umoţňuje nabídku mnoha forem společenství a spiritualit, které zo-

hledňují osobní duchovní cestu kaţdého věřícího při zachování jednoty učení a spole-

čenství s římskou církví. Mohou tak vznikat rŧzná hnutí a modlitební skupinky, které si 

našly cestu také do teplické farnosti. Tyto skupinky podporuje svou účastí a duchovním 

doprovázením i ve svém pokročilém věku (99 let) P. Rob. Jako pamětník jejich vzniku 

tyto skupinky popisuje takto: 
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„Fatimský apoštolát pŧsobí ve farnosti asi 10 let. Svou spiritualitu čerpá na setkáních 

v Koclířově. Mezi jejich aktivity ve farnosti patří První mariánská sobota a pravidelná 

čtvrteční adorace. 

Mariánska družina spojuje farníky, kteří jezdí na poutě do Medjugorie. Schází 

v kapli na děkanství kaţdou neděli v 15 hodin k ústním modlitbám Korunky Boţího 

milosrdenství, rŧţence, mariánských litanií i ke vzájemné přímluvné modlitbě. Ve far-

nosti pŧsobí asi 15 let, počet účastníkŧ klesl z 15 na 4 účastníky. 

Sobotní večeřadlo organizuje otec Kříţ ze sousední farnosti Křešice kaţdou 3. sobotu 

v měsíci. Tato poboţnost existuje ve farnosti asi 10 let, účastní se jí kolem 15 lidí.
105

 

Tyto skupinky jsou spjaty s vedoucími osobnostmi těchto skupinek; bez nich by pře-

staly fungovat. Od dob vzniku lze zaznamenat klesající počty účastníkŧ. Dŧvodem je 

především stáří, nemohoucnost.“
106

 

Střední a mladší generace spíše vyuţívají moţnost účasti na ekumenické modlitbě 

Taizé.
107

 

 

2.2.2.3. Setkávání předškolních dětí a jejich maminek 

Společenství maminek a dětí umoţňuje klub Sedmikrásek. Od r. 2011 se pod vede-

ním tehdejší katechetky Barbory Sirkové ustálila jeho pravidelná forma jako úterní a 

čtvrteční setkání od 10 do 12 hodin v herně budovy děkanství.
108

 Název tohoto klubu je 

odvozen od jména skřítka Sedmikráska, o kterém napsal soubor pohádek s křesťanským 

poselstvím P. Jiří Kaňa. Na programu bývá pohádka zakončená společnou modlitbou, 

dětské křesťanské písně s ukazováním a doprovodem Orffových nástrojŧ a tvoření té-

maticky navazující na pohádku. Oblíbená je také volná hra, přes léto skákání na trampo-

líně, běhání s míčem, větší děti rády lezou na nízké větve stromŧ farní zahrady, v zimě 

je v herně po ruce skříň plná hraček. Maminky si během ní mohou popovídat o svých 

mateřských a rodinných zkušenostech, katechetka či kněz informují o farních či diecéz-

ních akcích, přednáškách apod.
109

 V rámci širšího zapojení do farnosti některé maminky 

docházejí na ekumenické setkání ţen a většina z nich se setkává na dětské nedělní mši 
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 Srov. 2.2.4.1. Poboţnosti.  
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Robem, 8. 10. 2013.  
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 Srov. 2.2.2.6. Ekumena. 

108
 Výuka náboženství [2013-11-01].  <http://teplice.sdb.cz/farnost/vyuka-nabozenstvi/>. 
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 Srov. SIRKOVÁ, Barbora – KNORROVÁ, Daniela. Sedmikrásek – ohlédnutí a pozvání do dalšího 

roku. Farní zpravodaj 2011, září, s. 9.  
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svaté, kde připravují následné pohoštění pro účastníky mše. Na mikulášskou besídku 

nacvičily s dětmi ukazovací písně, v postní době malovaly misijní pohlednice. 

 

2.2.2.4. Společenství dětí školního věku 

Do r. 2011 se děti setkávaly především v hodinách katecheze na faře a při příleţitost-

ných akcích jako např. táborák na závěr školního roku či farní tábor, některé z nich na 

nedělní mši svaté pro děti.  Zvláště u dětí staršího školního věku však účast na kateche-

zích byla nepravidelná a chyběl rozměr společenství vrstevníkŧ, který je pro tento věk 

typický. Farnice Jana Švecová, která měla zkušenost práce s dětmi při farnosti v Plzni, 

začala proto s P. Čunkem organizovat záţitkové víkendy pro děti 5. a 6. třídy, které spo-

lu chodily do náboţenství. P. Čunek říká, ţe „jejich cílem bylo, aby děti skrze tyto ví-

kendy navázaly intenzivnější vztahy mezi sebou a také hlubší vztah k farnosti, aby vy-

tvořily malou církev mezi sebou. Navíc, z hlediska evangelizace, tyto akce byly pří-

stupné i pro kamarády farních dětí, kteří se takto otevírají víře.“
110

 V r. 2011 proběhl 

první víkend s názvem Vyřeš vraţdu, kde děti proţili napínavou detektivní zápletku a 

nadchly se pro další setkávání. V r. 2012 proběhly tři víkendy:  Kuishi pomoja neboli 

přeţít spolu
111

, Víkendovka za polárním kruhem
112

, Oddyssea v Doksanech
113

. Vedle 

dobrodruţných, poznávacích či literárních záţitkŧ byly všechny víkendy provázeny 

formačními „témátky“, typickými pro salesiánskou tradici. Během minulého roku se 

jednalo o téma prohloubení pochopení křesťanských obřadŧ, dále poznání sebe sama a 

při posledním víkendu to bylo poznání druhého člověka. Na tyto víkendy navazoval 

farní tábor, který byl v létě 2012 z dŧvodu lepšího stmelení skupiny i na základě potřeb 

daného věku rozdělen na dva turnusy podle věku. Téma sv. Cyrila a Metoděje bylo do-

plněno soutěţní hrou o dalších českých světcích a formačními „témátky“ z oblasti sebe-

poznání, vztahu s Bohem a z oblasti vztahŧ mezi chlapci a dívkami, které v tomto věku 

začínají nabývat na aktuálnosti a zájmu.
114

 Aby byl kontakt těchto dětí pravidelnější, 

vznikla v září 2013 Čajovna, která navazuje na hodinu katecheze. Program si v ní děti 
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 BARÁBÁŠOVÁ, Magda. Kuishi pomoja. Farní zpravodaj 2012, listopad, s. 11.  

112
 BARÁBÁŠOVÁ, Magda. Víkendovka za polárním kruhem. Farní zpravodaj 2013, březen, s. 14. 

113
 BARÁBÁŠOVÁ, Magda. Oddyssea v Doksanech. Farní zpravodaj 2012, květen, s. 5.  

114
 Srov. BARABÁŠOVÁ, Magda. Prázdninová chaloupka starších dětí. Farní zpravodaj 2013, září,  
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vytváří částečně sami, aby se postupně učily převzít odpovědnost a postupně se zapojily 

do práce s mladšími dětmi.
115

 

Děti mladšího školního věku mívaly do r. 2013 společný celodenní výlet před kon-

cem školního roku. V létě 2013 se uskutečnil farní tábor určený pro tuto věkovou sku-

pinu. Je potěšující, ţe se ho zúčastnily kromě jednoho chlapce všechny děti 

z náboţenství a dále někteří jejich kamarádi i příbuzní. Přestoţe tito nejsou náboţensky 

formováni, byly velmi otevření i pro duchovní část programu a při večerní modlitbě 

vyslovovaly mnohdy nádherné modlitby díkŧ. Z formačního hlediska byl velmi přínos-

ný Misijní den, ve kterém děti nacvičily krásné představení o sv. Cyrilu a Metodějovi, a 

s vlastnoručně vyrobenými pozvánkami se vydaly do místní obce Klášterecká Jeseň 

pozvat její obyvatele na společný večer s divadlem, s táborákem a se zpíváním. Přes 

nepříznivou situaci církve v severních Čechách se rodáci i chalupáři na farní zahradě 

rádi sešli a děti odměnili velkým potleskem i drobnými dárky.
116

 Tábor napomohl pře-

devším k lepšímu seznámení dětí z farnosti, protoţe ne všechny se účastní, z dŧvodu 

dojíţdění z okolních obcí, katecheze na děkanství. Také s nimi jsou plánovány záţitko-

vé víkendy, první z nich měl formu potáborového setkání spojeného s celodenním výle-

tem, s hrou na téma dŧvěry v Boha a s večerním promítáním fotografií z léta. 

Společenství dětí dále napomáhá moţnost zŧstat po hodině katecheze na faře. Je zde 

klubovna, stolní fotbal, šipky, trampolína na zahradě, molitanové stavební kostky. Přes 

léto děti rády hrají společně vybíjenou a další míčové hry na farní zahradě. Jinou stme-

lující aktivitou pro obě věkové skupiny je nácvik scének a představení pro zvláštní pří-

leţitosti, zvláště recitované pašije či vánoční scénka. 

Mladým lidem z farnosti je nabízena moţnost účasti na třech diecézních akcích, které 

organizuje Diecézní centrum mládeţe v Litoměřicích. V sobotu v týdnu před Květnou 

nedělí je to duchovní program a setkání s litoměřickým biskupem.
117

 V říjnu je organi-

zováno víkendové setkání mládeţe, jehoţ součástí je ples umoţňující neformální setkání 

mladých. Krásnou specifickou akcí od r. 2001 je několikadenní pěší pouť na památná 

místa litoměřické diecéze Poď na póť, provázena úmyslem modliteb za nová duchovní 

povolání a za dobré rodiny. 
118

  

 

                                                 

115
 Výuka náboženství [2014-01-11].  <http://teplice.sdb.cz/farnost/vyuka-nabozenstvi/>. 

116
 Srov. GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Tábor Po stopách sv. Cyrila a Metoděje pro mladší děti. Farní zpravodaj 

2013, září, s. 8. 
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2.2.2.5. Setkání seniorů 

Tato setkání inicioval v r. 2011 po svém odchodu do penze MUDr. Jan Ševčík. Seni-

oři se pod jeho vedením scházejí kaţdou první středu v měsíci od 9 do 10.30 hodin.
119

 

Pan Ševčík popisuje tato setkání následovně: „Jedná se o setkání muţŧ, ţeny seniorky 

se scházejí při jiných aktivitách. Kladu si za cíl vtáhnout muţe seniory intenzivněji do 

farního dění a společenství. Setkání začíná modlitbou, hlavním obsahem je diskuse nad 

tématy sociální nauky církve na základě sociálních encyklik. Z diskutované encykliky 

pak pro Farní zpravodaj píšu výtah a hlavní poučení zvýrazněné v rámečku.
120

 Chci 

takto zvýšit citlivost seniorŧ i farníkŧ pro sociální témata, pomoc bliţnímu, lidem na 

okraji.“
121

 

Někteří senioři se dále zapojují do pomocných prací při úklidu či údrţbě farních 

prostor a zahrady. V podzimních měsících  r. 2013 se také někteří z nich jednou týdně 

začali scházet s P. Hurníkem k rukodělné činnosti se dřevem. 

 

2.2.2.6. Ekumena  

V Teplicích existuje několik církví a sborŧ, které na ekumenické rovině velmi dobře 

spolupracují. Představení nebo zástupci jednotlivých církví se scházejí jednou za dva 

měsíce ke společné modlitbě, ke vzájemné informovanosti o vlastních akcích a k pláno-

vání společných akcí. Mezi spolupracující církve patří Římskokatolická církev, Sbor 

Církve československé husitské, Sbor Českobratrské církve evangelické, Sbor Církve 

bratrské, Sbor Bratrské jednoty baptistŧ a Sbor Církve adventistŧ. Nejdŧleţitější spo-

lečnou akcí je Alianční týden modliteb, který se koná celorepublikově druhý týden 

v lednu. Všechny modlitební setkání spojuje jedno téma, např. roku 2013 téma Dar dá-

vání. V Teplicích se konají tato setkání od pondělí do pátku, vţdy od 18 hodin, 

v chrámech a modlitebnách rŧzných církvích a pod vedením rŧzných přestavených, aby 

se tak vystřídaly všechny církve.
122

 Na programu těchto setkání v Teplicích je kázání, 

zpěv křesťanských písní, modlitba včetně a děkovné a přímluvné modlitby. Zejména 

tyto spontánní modlitby jsou velmi silným momentem; jejich otevřenost a hloubka 

opravdu zve k pocitu sounáleţitosti v jednom Duchu. V r. 2013 Římskokatolická církev 

                                                 

119
 Srov.  Akce farnosti v měsíci listopadu. Farní zpravodaj 2013, listopad, s. 12. 

120
 Srov. ŠEVČÍK, Jan. Sociální nauka katolické církve (pokračování č. 10). Farní zpravodaj 2013, září,   

s. 10. 
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 GAJDŦŠKOVÁ,Věra. Rozhovor s MUDr. Janem Ševčíkem, 15. 11. 2013.  
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 Srov. Akce farnosti. Farní zpravodaj 2012, leden, s. 15. 
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přišla s novou iniciativou, kterou byla moţnost neformálního setkání po modlitbě, u 

malého pohoštění. Tato iniciativa se setkala s příznivým ohlasem nejen ze strany před-

stavených církví.   

Další pravidelnou ekumenickou modlitební akcí je modlitba Taizé. Tato modlitba má 

v Teplicích tradici od r. 2008, kdy zdejší salesiánská komunita přemýšlela, jak se du-

chovně připravit na sté výročí posvěcení kostela Boţského Srdce Páně. Rozhodli se 

připravit devět prvních pátkŧ, které by však jen nenavazovaly jen na tradici Markéty 

Marie Alacoque, ale byly srozumitelné i pro mladší generace. Zvolili modlitbu Taizé, 

která oslovila některé farníky natolik, ţe v ní chtěli pokračovat i po oslavě výročí koste-

la. Tato modlitba inspirovaná zakladatelem komunity ve francouzské vesnici Taizé má 

ekumenický základ, a proto na ni pozvali i bratry a sestry z jiných křesťanských církví. 

Zvláště v zimních měsících je moţno vyuţít vzájemné pohostinnosti a modlitby se ko-

nají v zateplených modlitebnách.
123

 Dle P. Čunka, hlavního organizátora, je „zvláštností 

teplického Taizé mimořádně krásný hudební doprovod písní, na kterém se podílí i ně-

kteří profesionálové ze Severočeské ústecké filharmonie či studující kytarista z místní 

konzervatoře. Někteří z nich nejsou pravidelnými účastníky bohosluţeb, ale určitým 

zpŧsobem inklinují k církvi, k víře. Toto je pro ně forma zapojení do farnosti i určitý 

zpŧsob duchovního proţitku, neboť klasická liturgie by pro ně byla ještě náročná, vzdá-

lená. Taizé zúročuje jejich schopnosti pro farnost, dává moţnost kultivovat a obohatit 

modlitbu krásnou hudbou, která souvisí s duchovním proţitkem. Zároveň umoţňuje 

těmto lidem seznámit se s lidmi z farnosti a zakusit společenství modlitby.“
124

 Modlitba 

Taizé se koná pravidelně první pátek v měsíci, kaţdé setkání je obětováno na určitý 

úmysl aktuální zejména v severních Čechách, který bývá uveden na plakátech a po-

zvánkách.
125

 Modlitba Taizé bývá také součástí programu Noci kostelŧ.
126

 

Zajímavou ekumenickou příleţitostí pro ţeny je měsíční Ekumenické setkání žen. Za-

štiťuje ho Mgr. Iva Rŧţičková, vedoucí Diecézní rodinné poradny. Připraví sama, nebo 

ve spolupráci s některou účastnicí, určité téma z oblasti víry, vztahŧ, rodiny. Farářka 

Církve československé husitské, Daniela Klimešová, je specialistkou na biblická téma-

ta, ve kterých nabízí např. postavy biblických ţen. Rok 2011 byl výjimečný jednotným 

celoročním tématem Svátosti, který vedl k obohacujícím pohledŧm účastnic rŧzných 
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 Srov. ČUNEK, Václav. Měsíční modlitba Taizé. Farní zpravodaj 2011, březen, s. 10.  
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem, 24. 9. 2013.  
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 Srov. ČUNEK, Václav. Měsíční modlitba Taizé. Farní zpravodaj 2011, březen, s. 10. 
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církví na tuto svátost.
127

 Po přednášce následuje diskuze na základě poloţené otázky ze 

strany organizátorky, ale téţ otázek ze strany účastnic. Setkání se nese ve spontánní 

atmosféře většinou aţ do pokročilejších večerních hodin. Patří k němu pohoštění i pěk-

né a otevřené sdílení ţivotních radostí i starostí. Příleţitostně jsou pozvány i další před-

nášející. Např. v květnu 2013 to byla paní Renata Rokŧsková, která zaloţila 

v Litoměřicích občanskou organizaci ShineBean na pomoc ţenám v Keni, v listopadu 

2013 paní Marie Řeřichová, prodavačka v knihkupectví Řeřicha v Teplicích, připravila 

téma podle stejnojmenné knihy Jak se modlit za své děti.
128

 Většinou se schází 10 aţ 15 

ţen druhý čtvrtek v měsíci od 19 hod do 21.30 hod. Ekumenické společenství mužů se 

schází na pravidelném měsíčním setkání v kostele církve evangelické. V současnosti 

toto společenství pravidelně navštěvuje jeden farník, pan Pekárek, příleţitostně i další 

farníci. 

V neposlední řadě patří k ekumenické spolupráci organizace Noci kostelŧ.
129

 

V minulých letech dva tepličtí farníci, dnes novomanţelé Hanzlíkovi, organizovali 

také ekumenické setkání mládeţe, jehoţ součástí byla modlitba, hudba a sport. Právě na 

ekumenickém setkání ţen padla otázka o obnově těchto setkání, ale zatím se nenašla 

příleţitost či spíše vhodná osoba organizátora. 

 

2.2.2.7. Podpora česko-německých vztahů  

Této aktivitě se věnuje především P. Beneš, který je rodákem z nedalekého Oseka a 

vyrŧstal v místním dvojjazyčném prostředí: „Jedním z prioritních úkolŧ teplické farnos-

ti, která patří mezi tzv. pohraniční farnosti, je vytvářet u farníkŧ povědomí společenství 

bratrství národŧ, které historicky ţily v napětí. Významnou měrou k tomu přispívá part-

nerství s německou farností Volkach, které vzniklo v 90. letech 20. století na základě 

projektu společnosti Renovabis. Tato společnost umoţnila teplické farnosti získat od 

německé farnosti Volkach finanční pomoc při rozšiřování budovy děkanství 

s podmínkou, ţe kromě hmotné podpory se vynasnaţí navázat s touto farností partner-

ský vztah. Zájemci z řad farnosti se setkávají třikrát ročně při vzájemných návštěvách 

spojených s poznáváním reality minulosti i současnosti té které farnosti a kraje. Dvě 

návštěvy se konají v Teplicích, jedna ve Volkachu. Dŧleţitá je společná modlitba na 
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místech spojených s konkrétními historickými událostmi nebo osobnostmi.  Např. v září 

2012 při návštěvě v Teplicích to byla prohlídka gotických kostelŧ v sousedních obcích 

Krupka a Dubí, dále výlet do Krušných hor. Tepličtí farníci při květnovém setkání na-

vštívili historicky zajímavé město Hassfurt a obec Ostheim, kde se pomodlili u hrobu 

dlouholetého volkašského faráře Haus.
130

 Samotného setkání se většinou účastní ze 

strany teplické farnosti asi desetičlenná skupinka hovořících německy, z německé strany 

to bývá kolem dvaceti farníkŧ. Dŧleţitá je jejich přítomnost na farní mši svaté, kdy čeští 

farníci mohou slyšet části bohosluţby v německém jazyce, proţívat nadnárodnost, uni-

verzalitu církve. Jedenkrát za měsíc je také součástí nedělních přímluv vzájemná prosba 

za obě farnosti.“
131

 

P. Benno Beneš slouţí také česko-německé mše při zvláštních příleţitostech. Jednou 

z nich je svátek sv. Wolganga, kterému je zasvěcena kaple na kopci Komáří víţka 

v městě Krupka. Této mše na konci října se účastní jak tepličtí farníci, tak farníci 

z pohraničních německých obcí.
132

 

 

2.2.2.8. Farní ples 

Farní plesy se ve farnosti pořádají od r. 2008. Jejich organizaci zajišťují největším 

podílem manţelé Mackovi, tepličtí farníci, kteří v Teplicích vedou taneční kurzy.
133

 

Součástí plesu je předtančení účastníky tanečních kurzŧ, dále taneční vystoupení dětí ze 

salesiánského střediska, bohatá tombola i úvodní přivítání a duchovní slovo administrá-

tora farnosti.
134

 

Jedná se o farní akci, která se neodehrává v liturgických prostorách, ale v Kulturním 

domě. Utuţuje mezilidské vztahy a dává příleţitost pozvat mezi farníky i širší veřejnost. 

Rádi se ho účastní i přátelé ze sboru Českobratrské církve evangelické a z církve 

Československé husitské. 

 

                                                 

130
 Srov. KRUTSKÝ, Norbert. Naše partnerství s Volkachem ţije. Farní zpravodaj 2012, prosinec, s. 6–7. 
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2.2.3. Martyrie 

2.2.3.1. První evangelizace 

Salesiánská komunita vyuţívá k první evangelizaci některé programy a akce celoná-

rodního charakteru, např. Vstupy do škol a Noc kostelŧ, jiné akce se váţí na liturgické 

období především Vánoc a Velikonoc, další na specifické charakteristiky farnosti i měs-

ta. 

Vstupy do škol jsou výukové programy vypracované v souladu s Rámcovým vzdělá-

vacím programem pro základní vzdělávání zaštítěným Ministerstvem školství. Umoţňu-

jí seznámit širokou veřejnost s nejdŧleţitějšími křesťanskými svátky Vánocemi a Veli-

konocemi, s poselstvím Dušiček nebo s postavami sv. Cyrila a Metoděje. V Teplicích se 

této činnosti věnuje P. Čunek ve spolupráci s pastorační asistentkou. Vychází 

z programŧ vypracovanými brněnským katechetickým střediskem na téma Advent, Vá-

noce, Velikonoce a Dušičky – Hallowen.
135

 Programy realizuje na Biskupském gymná-

ziu v Krupce-Bohosudově (kde jsou však věřící ţáci spíše ojedinělí), v ZŠ Nové Lázně 

a v ZŠ Kostomlaty: „Nikde to nebyl vyloţeně propadák, vţdy to několik ţákŧ zaujalo, 

na Biskupském gymnáziu i celé skupiny, zvláště menší děti, které jsou vděčné, spontán-

ně komunikují. U těchto dětí byl program nejúčinnější i proto, ţe spolupracují i jejich 

třídní učitelky, které jsem zapojil do vedení programu. Co se týká témat, největší dopad 

z mého subjektivního pohledu u mladších i u starších mělo téma Dušiček, křesťanské 

pojetí smrti. Na Vánoce, Velikonoce jsou zvyklí, ţe se něco děje. Váţné téma, na které 

ţádné programy ve škole nejsou, je zasáhlo.“
136

 

Kromě vstupŧ do škol salesiáni příleţitostně nabízejí i další témata pro přednášky a 

besedy, např. P. Beneš se specializuje na témata související s česko – německými vzta-

hy a s historií zdejšího Sudetského území.  

P. Blaha spolupracuje s křesťanskou třídou Mateřské školy F. Šrámka v Teplicích, 

kterou zaloţila paní učitelka Gaudynová z Českobratrské církve evangelické. Pozvala 

ke spolupráci představitele teplických křesťanských církví, kteří se jedenkrát týdně stří-

dají v prezentaci biblického příběhu.
137

 P. Blaha navštěvuje MŠ se svou kytarou a 

s plyšovým kamarádem Dinem: „Program trvá asi 45 min. V úvodu opakuji téma 
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 Srov. Diecézní katechetické centrum Brno. Vstupy do škol [2014-01-11]. 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra.  Rozhovor s P. Čunkem, 17. 9. 2013.  
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 Srov. Mateřská škola F. Šrámka.  Křesťanská výchova. [3. 4. 2014]. 

<http://Msfsramka.benjamin.cz/cs/nadstandardní–aktivity/krestanska-vychova/index.htm>. 
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z minula a s pomocí plyšového Dina vypravuji další příběh. Témata rozvrhuje paní 

Gaudynová podle knihy Pojď za mnou, takţe na sebe navazují. Děti také učím ukazova-

cí písničky, ze kterých jsou nadšené. Na závěr školního roku děti chodí navštívit kostel 

nebo modlitebnu jednotlivých církví.“
138

 

Noc kostelů se v Teplicích koná od r. 2009, a to na ekumenické bázi. Kaţdá církev si 

vytvoří vlastní program, s ostatními církvemi však domlouvá společné organizační věci 

jako je propagace, společný začátek akce, odměna pro návštěvníky či výtvarná a foto-

grafická soutěţ. Tato akce nabízí široké veřejnosti moţnost seznámit se s liturgickými 

prostorami místních církví. V r. 2013 to byly prostory farních kostelŧ sv. Jana Křtitele, 

sv. Alţběty, kaple sv. Antonína a Seumeho kaple Nalezení sv. Kříţe, která bývá otevře-

na jen pro tuto příleţitost. K dalším prostorŧm patřil kostel sv. Bartoloměje církve Čes-

koslovenské husitské, evangelický kostel, Sbor Církve bratrské a Beuronská kaple pat-

řící městu.
139

 Teplická farnost dává návštěvníkŧm příleţitost poznat skrze doprovázení 

farníky krásu sakrální architektury, moţnost výstupu na kostelní věţ a historii kostela. 

Vedle této prŧvodcovské činnosti klade dŧraz na proţitek krásy duchovní hudby. 

V jednotlivých kostelech se střídají s krátkými vystoupeními chrámové sbory. Teplický 

rodák Nikola Bočajev pořádá varhanní koncert spojený s prohlídkou varhan. Jinou za-

jímavou nabídkou jsou duchovní témata s názvem Patron místního chrámu, Poznávání 

liturgických míst a předmětŧ či diskuze Hyde park na rŧzná témata související 

s křesťanstvím nebo s místní farností. Hojně vyuţitou příleţitostí k zamyšlení a ke zti-

šení nabízí aktivita Rozsviť si svoji svíci, během které mohou návštěvníci zapálit svíci 

jako poděkování či prosbu za nějakého člověka, popř. ji napsat a nechat k přečtení na 

měsíční modlitbě Taizé. Kaţdý návštěvník si mŧţe odnést s sebou biblický verš, „certi-

fikát poutníka“ s razítky jednotlivých kostelŧ a perníček jako odměnu za nejméně tří 

navštívené prostory.
140

 Do organizace Noci kostelŧ se daří zapojit mnoho ochotných 

farníkŧ, a proto má kromě evangelizačního potenciálu i nemalý význam koinonický a 

diakonický. 

Aktivity související s Vánocemi a s Velikonocemi jsou příleţitostí oslovit širší veřej-

nost a moţností vracet křesťanským svátkŧm jejich pŧvodní smysl, zastíněný společen-

skými tradicemi i ztrátou křesťanského povědomí. Betlémské světlo je aktivitou primár-

ně organizovanou na mezinárodní úrovni skautskou organizací ve spolupráci s místní 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Blahou, 24. 9. 2013. 
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 Noc kostelů 2013 [2013-11-07]. <www.pro-polis.cz/nockostelu2013>. 

140
 Srov. Příloha I. Noc kostelů 2013. 
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církví. Dává příleţitost přinést do kaţdé domácnosti plamínek ohně, který je skutečně 

dovezen z Betléma v Izraeli. V Teplicích a Krupce se jedná o šest míst na církevní i 

mimocírkevní pŧdě (kostel sv. Alţběty, kostel sv. Jana Křtitele, klubovna skautŧ, ZŠ 

Masarykova, klubovna a hřbitov Krupka, Beuronská kaple v budově gymnázia 

s moţností prohlídky postupně restaurovaného unikátního historického objektu za zvu-

kŧ koled historického harmonia), kde je moţno v daném čase si pro Betlémské světlo 

přijít. Zároveň je nabízena moţnost návštěvy těch lidí, kteří ţijí osamoceně a které by 

návštěva skautŧ potěšila.
141

 Půlnoční bohoslužba slova je slouţena v děkanském koste-

le. Primárně je určena teplickým obyvatelŧm, kteří přes rok na bohosluţby nechodí a 

bohosluţba oběti by pro ně byla nesrozumitelná. V r. 2013 ji vánočními skladbami do-

provázel chrámový sbor Collegium Hortensis. Vánoční a velikonoční zpívání 

v nemocnici organizuje P. Čunek. Shromáţdí skupinku mladých lidí z farnosti, se kte-

rými jde osamělým lidem v nemocnici zazpívat, popřát, předat jim i personálu přáníčko 

darované grafickou firmou naší farnice Ivy Nuzičkové: „Přijdeme na pokoj, zazpíváme, 

popřejeme a chvíli se věnujeme kaţdému pacientovi osobně. Krátké duchovní slovo, 

které si připravím, je především poselstvím naděje.“
142

 

Otevírání lázeňské sezóny je velkou slavností města o posledním květnovém víken-

du. Úkolem farnosti je dále ţehnání pramenŧm u Kolostujovy studně.
143

 Obřad provádí 

nejčastěji administrátor, někdy však bývá pozván i litoměřický biskup. Kněze doprová-

zejí ministranti, hudební doprovod zajišťuje chrámový sbor Collegium Hortensis. 

 

2.2.3.2. Příprava na přijetí svátostí 

Příprava na křest malých dětí probíhá většinou individuálně, výjimečně v malých 

skupinkách. Základní body přípravy, „zejména pro ty, kteří jsou církvi poněkud vzdále-

ni“, zdejší salesiánská komunita shrnula do tzv. Desatera
144

. Jedná se o čtyři setkání, ve 

kterých kněz s rodiči dítěte rozmlouvá o základních pravdách víry, o osobním ţivotě 

z víry a o křesťanské výchově dětí. Kaţdý kněz pak pouţívá i svou metodu, témata, se 

kterými má dobrou zkušenost, např. P. Blaha pracuje s kartičkami základních modliteb, 

které vysvětluje.  

                                                 

141
 Srov. ŠŤASTNÁ, Gabriela. Betlémské světlo 2012. Farní zpravodaj 2012, prosinec, s. 12. 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem, 6. 11. 2013. 
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 Církevní žehnání pramenů [2014-03-04]. <http://www.lazenska-teplice.cz/program-2013/kompletni>. 
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S romskými obyvateli je v kontaktu především P. Hurník ve spolupráci s paní Jarmi-

lou Čonkovou a s paní Ivou Baníkovou. Tyto dvě ţeny romského pŧvodu, teplické far-

nice, mají kontakty mezi romským obyvatelstvem, kterým nabízejí moţnost svátosti 

křtu. Podílejí se také na přípravě ke svátostem, rovněţ i na organizaci romských boho-

sluţeb. Zájem o křest je u romského obyvatele vysoký; např. v r. 2011 bylo ze 126 křtŧ 

dětí farnosti 96 romského pŧvodu.
145

 

Zde je na místě poznámka P. Čunka, který „vidí jako problematickou touhu Romŧ po 

křtu, jiţ však vnímají jinak neţ církev, a to ve smyslu boţské aţ magické ochrany dítě-

te.“ Dále P. Čunek vysvětluje, ţe „představy o tom, jak s Romy pracovat, jsou rŧzné ve 

společnosti i v církvi; jiné představy mají Romové, farníci i samotní členové teplické 

komunity. Jde o věc hledání, ale postupně se salesiáni snaţí sladit očekávání jednotli-

vých skupin i zpŧsob pastorace. Za tím účelem vytvořili uţ zmíněné Desatero pro pří-

pravu na křest.“
146

 

Praktikující věřící rodiče mívají přípravu zkrácenou na jedno aţ dvě setkání. 

Společným tématem pro všechny je katecheze o podstatě a významu křtu. 

Příprava na křest dospělých je od r. 2011 zajišťována P. Janem Blahou. 

V současnosti (rok 2013/2014) vede dvě skupinky, které připravuje na křest přijímaný o 

Velikonocích, a to po dobu dvou let. Součástí přípravy je jednak studium katechismu 

společné i individuální podle katechismu pro mladé YOUCAT, jednak společná četba 

Písma – evangelia podle Lukáše. P. Blaha objasňuje, ţe „cílem četby Písma je propojení 

Boţího slova s konkrétním lidským ţivotem. Je třeba ukázat, ţe Boţí slovo promlouvá 

ke kaţdému člověku, přičemţ nezáleţí na stádiu víry. Další témata vycházejí z otázek 

katechumenŧ souvisejících s jejich ţivotem nebo z otázek o víře.“
147

 

Příprava na přijetí svátosti smíření a první svaté přijímání dětí je určena ţákŧm třetí 

třídy, výjimečně i starším dětem, které se chystají také ke křtu nebo jen k přijetí této 

svátosti. Přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie je dostatečně časově odděleno, aby 

tak děti měly moţnost vstřebat a zaţít kaţdou svátost zvlášť.
148

 

Svátost biřmování je rovněţ velkou příleţitostí k prohloubení víry a k vytvoření spo-

lečenství především mladých lidí. Ve farnosti se přípravě k jejímu přijetí dlouhodobě 

věnuje P. Čunek: „Přípravy zahrnují rovinu vědomostí z katechismu, rovinu rozvoje 
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 Srov. KRUTSKÝ, Norbert. Svátost křtu v teplických farnostech v r. 2011. Farní zpravodaj 2013, 

leden, s. 14. 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem, 6. 11. 2013. 
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 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Blahou, 24. 9. 2013.  
148

 Srov. ČUNEK, Václav. První svaté přijímání. Farní zpravodaj 2010, léto, s. 10. 
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osobního ţivota z víry a rovinu společenství; posledně uvedená rovina pak vede 

k intenzivnějšímu zapojení do společenství farnosti. Příprava trvá přibliţně dva roky. 

Kromě povinných společných hodin přípravy jsou ţadatelŧm nabídnuty dobrovolné 

úkoly pro osobní rozvoj a studium, např. soustavná četba Písma, studium jednoho svět-

ce, četba a prezentace duchovní četby, aktuality z křesťanských médií apod. Studentka 

gymnázia Ludmila Rŧţičková ocenila na přípravě všechny uvedené roviny: „Díky pří-

pravě jsem se dozvěděla mnoho podstatných věcí o katolické víře, které jsem před tím 

neznala. V prŧběhu setkávání se vytvořily srdečné vztahy mezi námi biřmovanci, a tím 

hlubší se stalo celé proţívání přípravy. Příprava mi dala nahlédnout do teologie a sloţité 

jednoduchosti našeho náboţenství. Dala mi několik moţností zamyslet se nad svým 

ţivotem a jeho směřováním. Příprava mi otevřela mnoho nových dveří, a také přinesla 

otazníky, se kterými jsem se musela poprat a sama v sobě je vyřešit. Naše setkávání, 

víkend a duchovní obnova mi dala moţnost nalézt cestu, po které bych chtěla jít a ná-

vod, jak z ní hned tak nesejít.“
149

 

Dospělí farníci přijímají tuto svátost zároveň se svátostí křtu. V roce 2013 však 

vznikla téţ zajímavá skupinka ţen dŧchodového věku, které se k ţivotu s Bohem navrá-

tily po několika desítkách let.“
150

  

Přípravu na přijetí svátosti manţelství má v současnosti na starosti P. Blaha: „V pří-

pravě snoubencŧ vycházím z toho, co daný pár potřebuje, co ho zajímá. Většina z nich 

ţije partnerským ţivotem jiţ delší dobu a tak řeší problémy v souţití jako je ţárlivost, 

neplodnost a další. Tito lidé většinou nemají zájem o pravidelný ţivot ve společenství 

církve, ale jsou vděčni za individuální přístup a rozhovor, téţ za svatební obřad konaný 

ze strany kněze s osobním, neformálním přístupem.“
151

 

 

2.2.3.3. Trvalá katecheze 

Katecheze dětí mladšího školního věku probíhá ve školním roce 2013/2014 na faře ve 

třech skupinkách rozlišených podle věku.
152

 Jako katechetka vycházím z osnov České 

biskupské konference. Vyučovací hodina začíná modlitbou, opakováním učiva 

z předchozí hodiny formou otázek či krátkého testu (u větších dětí), za který sbírají bo-

dy na odměnu v závěru školního roku. Následuje vlastní téma, ve kterém se snaţím 
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skloubit systematické poznatky z Písma, z duchovní literatury a z liturgie v kombinaci 

s hravými a soutěţními aktivitami na dané téma. 

Systematické katecheze pro 1., 2., a 3. ročník čerpám z metodik a pracovních listŧ 

ostravsko-opavského centra.
153

 Od 4. ročníku výše pouţívám metodiky a pracovní listy 

P. Jiřího Plhoně 
154

, které doplňuji dalšími pomŧckami (obrazové prezentace, mapy, 

ukázky filmŧ o biblických postavách atd). Hodinu také zpestřuji zpěvem jedné či dvou 

písní s kytarou, které pak zpíváme i na mši svaté pro děti. Menší děti vyţadují domácí 

úkoly, coţ je pěkná příleţitost k týdennímu úkolu modlitby za spoluţáka, dobrému 

skutku apod. Text modlitby nebo zadaného úkolu si děti dokreslují během týdne pří-

slušným počtem obrázkŧ či symbolŧ za jeho plnění. Pro starší děti prŧběţně zařazuji do 

hodin diskuze na rŧzná témata, kterými se snaţím prohloubit vědomí a praxi víry 

v jejich ţivotě.  

Katecheze dětí staršího školního věku je pojata jako společenství ve formě Čajov-

ny.
155

  Probíhá v pátek od 16 do 18.30 hod.
156

 Vede ji P. Blaha ve spolupráci se student-

kou gymnázia Magdou Barabášovou, která je zapojena rovněţ do organizace záţitko-

vých víkendŧ. Čajovna začíná povídáním si u čaje a sušenek, následuje katecheze na 

téma Desatero přikázání, popř. doplňující témata typu „ţivot ve farnosti – co se mi líbí a 

co bych chtěl jinak“, misie apod. Následuje hra a v závěru opět volné povídání. Idea 

Čajovny vyšla od Magdy Barabášové a setkává se u dospívajících s dobrou odezvou. 

Navštěvují ji v plnějším počtu neţ dřívější katecheze; jezdí na ně ti z okolních vesnic i 

ti, kteří vyrŧstají v nekřesťanské rodině a předchozích katechezí se vŧbec neúčastnili.
157

 

Katecheze pro dospělé jsou nabízeny ve formě Biblické hodiny a také prostřednic-

tvím duchovních obnov. Formační témata jsou také součástí programu rŧzných spole-

čenství a skupinek. Na rozhraní funkce martyrie a koinonie lze uvést také vycházení 

Farního zpravodaje. 

Biblická hodina má jako náplň pročítání, rozjímání a sdílení mešních textŧ následují-

cí neděle. Koná se jedenkrát týdně ve středu od 17.30 do 18.30 hodin.
158

 Vede ji P. Be-

neš, který zvolil téma nedělních textŧ, „aby je měli účastníci biblického krouţku více 

zaţité a mohli z nich čerpat s větší hloubkou. Začínáme výkladem vstupní modlitby, 
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 Srov. MUROŇOVÁ, Eva – BARÁNKOVÁ, Hana. Metodika k náboženské výchově pro 1. Třídu ZŠ. 

Brno: Kartuziánské vydavatelství Brno, 2002. 
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postupně projdeme všechna tři čtení, případně se zastavíme u některého čtení se zásadní 

věcí, o které jinak často neslyšíme nebo nepřemýšlíme. Čas od času také čteme pokra-

čování textu pro objasnění kontextu a tématu.“ Na otázku, zda někdy pouţívají komen-

tář, P. Beneš odpovídá záporně: „Od toho jsme tady, abychom ten komentář vytvořili 

my. Jde o to, aby se vytvořilo ţivé společenství víry, sdílení, ţivé prolínání myšle-

nek.“
159

 

Duchovní obnova se pořádá dvakrát ročně, v době adventní a v době postní. Je celo-

denní, zpravidla bývá v sobotu. Na obnovu je pozván přednášející hostující kněz, který 

si připraví vlastní téma.
160

 Součástí programu jsou dvě přednášky, tichá adorace, spo-

lečný oběd a mše svatá. Během dne jsou kněţí z komunity k dispozici pro svátost smí-

ření nebo pro duchovní rozhovor. Obnova je navštěvována především starší generací, 

méně generací střední. Děti mladšího školního věku mívají namísto duchovní obnovy 

společnou bohosluţbu smíření, děti staršího školního věku jsou vedeny k modlitbě, 

k osobnímu vztahu s Bohem a ke svátostem intenzivnější měrou v rámci záţitkových 

víkendŧ. Svoji víkendovou duchovní obnovu mívají čekatelé přijetí svátosti biřmování 

v bezprostřední blízkosti udělení této svátosti. 

Farní zpravodaj vychází jednou měsíčně v tištěné a také v elektronické podobě, do-

stupné na webových stránkách teplické farnosti.
161

 Redakční rada, ve sloţení P. Jan 

Blaha, MUDr. Jan Ševčík, Ing. Ivo Barabáš, se schází dvakrát měsíčně k dohodě o ob-

sahu a o konečné úpravě daného čísla. Farní zpravodaj obsahuje pravidelné i příleţitost-

né rubriky. Na první straně je vţdy obsah doplněný tematickým obrázkem, na druhé 

straně Duchovní slŧvko -  zamyšlení z pera některého ze salesiánŧ či farníkŧ spojené 

s dŧrazem na liturgickou dobu, určité jubileum či významnou událost. Mezi další pravi-

delné rubriky patří Zprávy ze Salesiánského střediska Štěpána Trochty a informační 

přehled na poslední straně Akce farnosti v daném měsíci. Od r. 2012 je pravidelnou 

rubrikou také cyklus Sociální nauka katolické církve. Mezi občasné rubriky patří rozho-

vory s osobnostmi a s jubilanty farnosti, katechetická témata související s liturgickým 

obdobím nebo památkou, zprávy o zajímavých událostech ze ţivota jednotlivých spole-

čenství a skupinek, rubrika Z architektonické historie církevních památek či příleţitost-

ná Anketa.  

 

                                                 

159
 Věra Gajdŧšková. Rozhovor s P. Benešem, 23. 10. 2013. 

160
 Ohlášky ze dne 24. 3. 2013; 15. 12. 2013. 

161
 Farní zpravodaj [2014-04-03].  <http://teplice.sdb.cz/farnost/farni-zpravodaj/>. 



 

53 

 

2.2.4. Liturgie 

 

2.2.4.1. Bohoslužby – slavení eucharistie a dalších svátostí, svátostin 

Mše svatá je slouţena pravidelně ve všech kostelech farnosti Teplice.
162

 

Nejvíce navštěvovanou bohosluţbou je nedělní mše svatá v kostele Boţského Srdce 

Páně, která je určena přednostně dětem a mladým rodinám. Mladé rodiny tuto moţnost 

rády vyuţívají a ve většině se na této mši svaté scházejí. Děti předškolního a mladšího 

školního věku před evangeliem jdou k ambónu, kde zazpívají s rytmickou nebo ukazo-

vací písničku. Zŧstanou zde také na evangelium i kázání, obsahově zaměřené pro děti. 

Po přímluvách s pomocí maminek připraví prŧvod s obětními dary a s barevnými srdíč-

ky symbolizujícími dárek lásky pro Pána Jeţíše. U oltáře se znovu sejdou na modlitbu 

Páně a pozdravení pokoje, kdy se drţí v kruhu za ruce. Během přijímaní svátosti eucha-

ristie malé děti doprovází rodiče a dostanou kříţek na čelo. Děti staršího školního věku 

kněz zapojuje při kázání otázkami určenými pro ně. Oceňují také písně rytmické schóly, 

která doprovází tuto mši svatou jednou za čtrnáct dní, případně při zvláštních příleţitos-

tech, jako je křest dětí. Nejmenší děti bývají během mše svaté s rodiči v části kostela 

uzavřené prosklenou stěnou a přicházejí mezi ostatní na modlitbu Otče náš a pozdravení 

pokoje. Toto místo má výhodu koberce a hlavně topení, protoţe kostel bývá během 

zimních měsícŧ hodně vymrzlý a pro malé děti sotva přístupný. Po mši svaté zde ma-

minky připravují malé pohoštění s kávou, s čajem a se sušenkami, u kterého se rodiny i 

farníci sejdou ke spontánnímu setkání a rozhovoru. Nedělní mše svatá je tak opravdu 

jedinečnou příleţitostí k setkání všech rodin s dětmi a má proto i významný podíl na 

koinonické funkci. Ostatní nedělní bohosluţby jsou navštěvovány v menším počtu 

střední a starší generací. Statistika za rok 2004 uvádí počty 135 účastníkŧ bohosluţby 

v Trnovanech, 160 účastníkŧ v děkanském kostele, 70 v Šanově, 10 v Modlanech, 15 ve 

Světci, 10 v Kostomlatech.
163

P. Beneš však povaţuje tuto statistiku za nepřesnou, nad-

sazenou a aktuální počty odhaduje takto: 130 účastníkŧ v Trnovanech, do 100 účastníkŧ 

v děkanském kostele, 40 účastníkŧ v Šanově a kolem 10 účastníkŧ v ostatních obcích.
164

 

Co se týká bohosluţeb ve všední dny, konají se v kostele Boţského Srdce Páně a 

v děkanském kostele sv. Jana Křtitele. Na tyto bohosluţby dochází kolem 20 účastníkŧ 

                                                 

162
 Srov. Bohoslužby [2013-04-14]. <http://teplice.sdb.cz/farnost/bohosluţby/>. 

163
 Srov. KRUTSKÝ, Norbert. Statistika duchovních úkonŧ za rok 2004. Farní zpravodaj 2005, únor, 

s. 4. 
164

 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Benešem, 17. 4. 2014.  
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převáţně starší generace. Kromě pondělí a neděle mají farníci moţnost zúčastnit se také 

ranní komunitní mše svaté v kapli budovy děkanství. V jednotlivé dny slouţí rŧzní brat-

ři, aby kaţdý z nich měl příleţitost celebrovat. Tato mše má díky malému útulnému 

prostoru kaple komorní aţ rodinnou atmosféru, umocněnou spojením rukou v kruhu 

kolem oltáře při úkonu pozdravení pokoje. 

     Salesiáni si přáli, aby se také celá farnost měla moţnost setkat při mši svaté, a proto 

zavedli společnou bohoslužbu při výročí patrocinia kostelů: o slavnostech Stětí Jana 

Křtitele, Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova, sv. Alţběty, a dále o slavnosti Dona Boska. Při 

těchto příleţitostech je v neděli dopoledne slouţena jen jedna slavnostní svatá. Tato mše 

svatá bývá doprovázená některým chrámovým sborem či schólou a často je na ni po-

zván jako hlavní celebrant některý z církevních představitelŧ biskupské kúrie nebo ze 

salesiánské provincie.
165

 Společné obřady pro celou farnost bývají také během veliko-

nočního tridua.
166

 

Senioři z místního Domova důchodců, kteří uţ nejsou schopni do kostela docházet, 

mají příleţitost účastnit se mše svaté slouţené přímo v Domově vţdy v sobotu v 15 ho-

din.
167

 

Zvláštní nabídkou pro romské obyvatele Teplic je romská mše svatá slouţena vţdy 

v druhou sobotu v měsíci.
168

 Její přípravu má na starosti P. Hurník ve spolupráci s paní 

Jarmilou Čonkovou a s paní Ivou Baníkovou. Pro Romy je velmi dŧleţitá jejich vlastní 

hudba, a proto se P. Hurník snaţí povzbudit některé romské muzikanty, aby si nacvičili 

několik vlastních písní s křesťanskou tématikou. Tato mše svatá tedy bývá hudebně 

velmi dynamická. Po mši svaté následuje pohoštění v budově děkanství připravené 

romskými ţenami. Někdy se pokračuje i ve zpívání romských písní s kytarou. Tato mše 

svatá má velký význam zejména pro ty romské obyvatele, kteří zatím nejsou schopni 

zapojit se do společenství církve, ale o víru se zajímají a tímto zpŧsobem si tvoří vztah 

k Bohu i k církvi. 

                                                 

165
 Srov. Akce farnosti v listopadu. 17. 11. v 9.30 poutní slavnost kostel sv. Alţběty Teplice-Šanov, hlav-

ní celebrant generální vikář P. Přibyl, zpívá Collegium Hortensis. Farní zpravodaj 2013, listopad,  

s. 12.   
166

 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 24. března 2013.  
167

 Srov. 2.2.1.4. Spolupráce s domovem dŧchodcŧ. 
168

 Srov. Akce farnosti v listopadu. Farní zpravodaj 2013, listopad, s. 12.  
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Česko-německá mše svatá je slouţena 31. října, na svátek sv. Wolfanga, kterému je 

zasvěcena kaple v Krupce. Tuto mši svatou celebruje P. Beneš a účastní se jí jak farníci 

z Teplic, tak farníci z pohraničních obcí.
169

 

Co se týká slavení dalších svátostí, přijetí svátosti křtu, podobně jako svátosti man-

želství, je z dŧvodu nízkého zájmu o společenství církve u velké části farníkŧ spjato 

s bohosluţbou slova, při kterém se kněz snaţí o osobní přístup.
170

 

Svátost smíření je nabízena pŧl hodiny přede mší svatou, popř. při zvláštních příleţi-

tostech jako je farní rekolekce. Někteří farníci mají v komunitě salesiánŧ své stálé zpo-

vědníky, se kterými se domlouvají individuálně. Děti mívají během adventní a postní 

doby zvláštní příleţitost k přijetí svátosti smíření.
171

 Přijetí první svátosti smíření mívá 

charakter celodenní slavnosti s bohosluţbou slova, osobním vyznáním, společným po-

hoštěním a hrami na farní zahradě.
172

 

První přijetí svátosti eucharistie dětí se pravidelně koná v den slavnosti Nejsvětějšího 

Srdce Páně v kostele v Trnovanech.
173

 

Pomazání nemocných se koná společně jedenkrát ročně, 11. února, na Světový den 

nemocných formou obřadu při mši svaté. Samozřejmě je v případě potřeby na ţádost 

nemocného udělována individuálně, popř. je nabídnuta nemocničním kaplanem při upo-

zornění personálu v domově dŧchodcŧ nebo v nemocnici. 

Pohřeb je svátostina, která je podle P. Blahy „příleţitostí k evangelizaci, a proto je 

spojena alespoň s jednou návštěvou rodině, s příleţitostí k rozhovoru. Pohřební obřady 

navazují na bohosluţbu slova v kostele, popř. na hřbitově. Méně často ti, kteří zajišťují 

pohřeb pro zemřelého příbuzného, jsou praktikující farníci, a proto ţádají o slouţení 

mše svaté.“
174

 

 

2.2.4.2. Pobožnosti 

Některé poboţnosti jsou spjaty s liturgickým obdobím, další s modlitebními skupin-

kami nebo s tradicemi farnosti. 

Během měsíce května po mši svaté následuje májová pobožnost uvedená mariánskou 

písní, následuje duchovní slovo, litanie k Panně Marii a na závěr modlitba Zdrávas Ma-

                                                 

169
 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 27. 10. 2013.  

170
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Blahou 15. 10. 2013. 

171
 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 24. 3. 2013.  

172
 SIRKOVÁ, Barbora. Příprava na první svaté přijímání. Farní zpravodaj 2011, září – listopad, s. 9. 

173
 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 24. 3. 2013. 

174
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Blahou, 15. 10. 2013. 
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ria obětována ve shodě se salesiánskou tradicí za děti a mládeţ. Pro děti se koná jedna 

vlastní májová poboţnost.
175

 

Během postní doby je ve farnosti v pátek a v neděli nabídnuta pobožnost křížové ces-

ty.
176

 Pro rodiny s dětmi se koná na Velký Pátek kříţová cesta na bývalém poutním mís-

tě v Krupce. Zamyšlení k jednotlivým přikázáním čtou samy děti, vedoucí schóly Ro-

man Zima doprovází písně hrou na kytaru. Část farníkŧ spolupracuje se salesiánským 

střediskem při organizací kříţové cesty pro veřejnost. Tato kříţová cesta má charakter 

zdramatizovaného příběhu, ve kterém vystupují děti navštěvující středisko, zaměstnanci 

střediska a další dobrovolníci. Kříţová cesta probíhá na veřejných prostranstvích města 

(Zámecká zahrada, sídliště v Proseticích apod.) a je takto rovněţ formou pre-

evangelizace.
177

  

V listopadu se konají Dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Teplicích, v Bystřanech 

a v Modlanech. V děkanském kostele je slouţena mše svatá s modlitbami za zemřelé a 

se zpívaným Requiem.
178

 

Mezi poboţnosti spjaté s aktivitou místních modlitebních skupinek patří První mari-

ánská sobota organizována Fatimským apoštolátem a Večeřadlo vedené P. Stříţem.
179

 

První mariánská sobota začíná v 15 hodin modlitbou Korunky k Boţímu milosrdenství 

v děkanském kostele, následuje prŧvod k bočnímu oltáři Panny Marie, kde se pokračuje 

modlitbou rŧţence. Této poboţnosti se účastní asi 15 lidí. Na poboţnost navazuje mše 

svatá.
180

 Sobotní večeřadlo organizuje otec Kříţ ze sousední farnosti Křešice kaţdou 

třetí sobotu v měsíci.
181

 Součástí této poboţnosti je uctívání a líbání kříţe, uctívání Boţ-

ského Jezulátka, zpěv u sochy Panny Marie. Následuje mše svatá. Tato poboţnosti exis-

tuje ve farnosti asi 10 let, účastní se jí rovněţ kolem 15 lidí. 

 

2.2.4.3. Modlitby 

Modlitba růžence patří k tradičním modlitbám církve, kterou se farníci modlí pŧl ho-

diny přede mší svatou. 

                                                 

175
 Ohlášky ze dne 19. 3. 2013.  

176
 Ohlášky ze dne 3. 3. 2013.  

177
 Ohlášky ze dne 24. 3. 2013.  

178
 Srov. Akce farnosti. Farní zpravodaj 2013, listopad, s. 12. 

179
 Srov. 2.2.2.1. Modlitební skupinky.  

180
 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 26. 5. 2013.  

181
 Ohlášky v teplických kostelech ze dne 10. 3. 2013.  
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Zajímavou nabídkou, vyplývající z větší otevřenosti komunity pro misijní prostředí, 

je moţnost účasti farníkŧ na liturgii hodin s komunitou, a to jak na ranních chválách, tak 

i na večerních.
182

  

První pátek v měsíci během mše svaté, po svatém přijímání, se koná eucharistický 

výstav doprovázený písní, modlitbou kněze a následnou tichou chvílí osobní adorace.
183

  

Čtvrteční adorace se koná z iniciativy Fatimského apoštolátu kaţdý týden po mši 

svaté, tj. od 16.15 hod do 17.15 hod v kapli budovy děkanství. Je postavena na zpěvu a 

ústní modlitbě. Vedle tradičních modliteb invokací jsou to i spontánní modlitby díkŧ a 

proseb, jeţ podporují hlubší osobní sdílení a vztahy. 

Kaţdou neděli v 15 hodin se schází Mariánská druţina, případně další zájemci, 

k ústním modlitbám Korunky Boţího milosrdenství, rŧţence, mariánských litanií i 

k vzájemné přímluvné modlitbě.
184

  

Střední a mladší generace vyuţívá moţnost účasti na ekumenické modlitbě Taizé ko-

nané první pátek v měsíci. Vrcholem ekumenického setkání církví je týden aliančních 

modliteb.
185

 

 

2.2.4.4. Schóla, chrámové sbory 

Ve farnosti pŧsobí jednak rytmická schóla, která ve 14denních časových intervalech 

doprovází dětskou mši svatou, jednak dva chrámové sbory doprovázející především 

dŧleţité církevní či farní slavnosti. 

Schóla pod vedením ing. Romana Zimy má v repertoáru rytmické písně ze zpěvníkŧ 

Hosana, Koinonie i novější současné písně chval. Schóla se vyjímá zajímavým nástro-

jovým obsazením. Vedle klasické kytary je to elektrická kytara, bicí, viola, violoncello. 

K nácviku písní se členové scházejí v pátek od 16 hodin. Přes prázdniny na boho-

sluţbě nehrají, přesto se p. Zima snaţí uspořádat alespoň občasnou zkoušku méně tra-

dičního charakteru: zkouší se nové písně, nápady, jde se posedět do kavárny apod. Jed-

na z farnic, paní Alice Macková s dětmi, poznamenala: „Bez ní tady bylo v létě prázd-

no…“
186

 Myslím, ţe schóla tedy velkou měrou přispívá k přitaţlivosti dětské bohosluţ-

                                                 

182
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Čunkem. 

183
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Blahou, 15. 10. 2013. 

184
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s P. Robem, 8. 10. 2013.  

185
 Podrobněji viz 2.2.2.6. Ekumena. 

186
 GAJDŦŠKOVÁ, Věra. Rozhovor s p. Mackovou, 8. 9. 2013. 
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by pro mladé rodiny s dětmi. Kalendář doprovázení dětské bohosluţby kapelou je umís-

těn na nástěnce trnovanského kostela. 

Chrámové sbory Collegium Hortensis a Brixiho soubor jsou ve srovnání s rytmickou 

schólou tvořeny z většinové části víru nepraktikujícími zájemci o zpěv a umění. Díky 

situaci v severních Čechách tito lidé nemají vztah k církvi, nicméně jsou k ní loajální a 

duchovní hudba je pro ně přitaţlivá. Brixiho soubor má delší tradici, v jeho repertoáru 

nalezneme především hudbu období baroka a raného klasicismu. Kromě doprovodu 

některých církevních slavností
187

 organizuje své vlastní koncerty při rŧzných příleţitos-

tech, benefiční koncerty, koncerty v sálech kulturních zařízení.
188

 Collegium Hortensis 

prezentuje především autorskou tvorbu dirigenta a skladatele Mgr. Jana Zástěry. Tento 

mladý muţ, rodák z Oseka, v současnosti ţijící v Teplicích a pracující jako dirigent 

Hradní stráţe i jako hudební pedagog, vystudoval mj. skladatelství chrámové hudby. 

Skládá vlastní propria k rŧzným příleţitostem: k slavnostem patronŧ teplických kostelŧ 

– proprium o sv. Janu Křtiteli, o sv. Alţbětě, proprium k Donu Boskovi nebo také vlast-

ní latinskou mši svatou uţívanou o Vánocích nebo Velikonocích.
189

 Mimo tuto tvorbu 

komponuje i další skladby: Perla ukrytá je symfonií sloţenou u příleţitosti zaloţení 

kláštera v Oseku, do které Jan Zástěra zapojil také Hudbu hradní stráţe a Spojené kruš-

nohorské sbory. V r. 2011 soubor prezentoval pro širší veřejnost operu Tři prasátka, 

která je zaloţena na legendě o vzniku lázní spjatým se zázračným zásahem sv. Jana 

Křtitele.
190

 Pŧsobení těchto dvou chrámových sborŧ bychom mohli souběţně zařadit do 

funkce martyrie – první evangelizace a taktéţ do funkce koinoie, protoţe napomáhá 

vytvářet vnitřní i vnější vazby s farním společenstvím.  

 

2.2.4.5. Oslavy svátku Dona Boska 

Oslavy Dona Boska ve dnech kolem 31. ledna jsou příleţitostí seznámit se lépe 

s osobností tohoto světce i s dědictvím jeho spirituality a pedagogiky, které zanechal 

salesiánskému společenství. Lednový farní zpravodaj nabízí články o jeho ţivotě a dí-

                                                 

187
 Akce farnosti v listopadu. Slavnost Krista Krále, zpívá Brixiho komorní soubor Teplice. Farní zpravo-

daj 2013, listopad, s. 12. 
188

 Srov. Co děláme [2013-11-07]. <http://www.bkst.cz/>. 
189

 Srov. ŠEVČÍK, Jan. Plk. Mgr. Jan Zástěra rozhovor. Farní zpravodaj 2013, duben, s. 6–7. 
190

 Srov. Collegium Hortensis [2013-11-07]. < http://www.trautzl.eu/collegium-hortensis/>. 
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le
191

 a program oslav. Jejich vrcholem je mše svatá, na kterou bývá pozvána některá ze 

současných salesiánských osobností. Např. v r. 2011 to byl Zdeněk Jančařík SDB, šéf-

redaktor salesiánského nakladatelství Portál a člen redakční rady přílohy Perspektivy 

Katolického týdeníku, se kterým byla příleţitost k posezení a diskuzi v programu po 

mši svaté.
192

 V r. 2013 nás navštívil Karel Herbst SDB, praţský světící biskup. Při mši 

svaté bylo provedeno Proprium k Donu Boskovi sborem Collegium Hortensis pod ve-

dením dirigenta Jana Zástěry, který je zároveň skladatelem a autorem tohoto propria. 

Rok 2012 byl výjimečný i další vzácnou návštěvou – italským týmem dobrovolníkŧ, 

kteří v rámci příprav na 150. výročí narození Dona Boska objíţdějí svět s jeho ostatky 

uloţenými v bronzové soše. Tato socha tedy byla vystavena po celý den v kostele Boţ-

ského Srdce, s moţností tiché modlitby. Odpoledne se farníci mohli sejít také na pásmu 

písní a scének „Zpívání u Dona Boska“, do kterého se spolu s biřmovanci z farnosti 

zapojili také děti ze střediska či místní romská schóla.
193

 Pro děti ze salesiánského stře-

diska jsou také připraveny speciální programy, např. ping-pongový turnaj nebo diskoté-

ka, odpoledne plné soutěţí a vzpomínek na Dona Boska – P. Václav přišel v převleku a 

seznámil děti s ţivotem i s dílem Dona Boska a se současnými salesiánskými středisky 

po celém světě.
194
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 Srov. Don Bosco a jak to začalo. Farní zpravodaj 2013, leden, s. 3. 

192
 Ohlášky ze dne 23. 1. 2011.  

193
 Ohlášky ze dne 27. 1. 2013.  

194
 Srov. RUPPRICHOVÁ, Lucie. Zprávy ze salesiánského střediska Štěpána Trochty. Farní zpravodaj 

2013, leden, s. 11. 
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Závěr 

Tato práce zachycuje zrod a rozvoj rozmanitých pastoračních aktivit v rámci všech 

čtyř základních funkcí církve ve farnosti Teplice. Tato farnost má velkou výhodu a po-

moc v pŧsobení salesiánŧ v tomto městě. Právě proto, ţe se jedná o komunitu, je schop-

na odpovídat na rozličné potřeby místní církve a místních obyvatel vŧbec, zvláště po-

třebných a těch na okraji společnosti. Jednotliví členové komunity postupně rozvinuli 

pastorační péči v nejrŧznějších oblastech ţivota: Administrátor farnosti (P. Jan Blaha) 

se přednostně věnuje přímé pastoraci farnosti, přípravě svátostí a liturgii; P. Václav Ču-

nek, kaplan, rozvinul spolupráci s nemocnicí, s domovem dŧchodcŧ a ekumenickou 

modlitbu; P. Ladislav Nádvorník stál u zrodu a budování salesiánského střediska; P. 

Benno Beneš rozvíjí dialog a setkání s německými obyvateli pohraničních a partner-

ských míst; P. Jan Hurník se věnuje pastoraci Romŧ, často v  místě jejich bydliště; P. 

Pospíšil a P. Rob vypomáhají ve farnosti v rámci svých moţností. Komunita je velmi 

otevřená pro spolupráci s laiky, kterým také umoţňuje rŧznými formami účast na sale-

siánské spiritualitě, na salesiánské pastoraci či komunitní liturgii. Tato otevřenost souvi-

sí s misijním charakterem území a s menším počtem věřících, který umoţňuje intenziv-

nější osobní vztahy, zároveň však klade náročnější poţadavky na zapojení jednotlivých 

věřících do vícera aktivit během roku. Někteří farníci se podílejí např. na organizaci 

Noci kostelŧ a na organizaci Velikonočního příběhu – kříţové cesty pro děti – 

v paralelním období. Některé nabídky či poţadavky zŧstávají bez odezvy; za všechny 

bych uvedla brigády na úklid kostelŧ, do kterého se nedaří zapojit dostatečný počet far-

níkŧ. To je dáno především nízkým počtem farníkŧ (ve srovnání např. s moravskými 

diecézemi), dále menší snahou ze strany farníkŧ v této oblasti, i celkovou anonymitou 

spjatou s atmosférou velkoměsta. Skutečnost, jako je malá angaţovanost farníkŧ 

v technickém zázemí farnosti nebo niţší počty účastníkŧ bohosluţeb, klade salesiánŧm 

otázku po smyslu vyuţívání všech tří kostelŧ ve městě nebo po počtu bohosluţeb 

v týdnu. Do budoucna proto uvaţují o moţnosti vyţívat některý z kostelŧ jako historic-

kou památku. 

Myslím, ţe salesiáni v Teplicích mohou dostát apelu Adolfa Delp SJ k „návratu k di-

akonii“
195

, především díky práci salesiánského střediska, ale i díky řadě dalších aktivit 

jako jsou začínající misijní projekty diakonického charakteru ve spolupráci 

                                                 

195
 Srov. poznámka č. 71: SIEWERNICH, Michael. Návrat do liturgie. 
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s celostátním salesiánským dílem. Zároveň rozvoj této funkce církve přispívá k rozvoji 

ostatních funkcí, na prvním místě koinonie; vzájemné vztahy se opravdu nejlépe upev-

ňují ve společném díle. Diakonie proţívaná ve společenství posiluje i dobré proţití li-

turgie: děti, které nesly na Zelený čtvrtek v obětním prŧvodu misijní plakát a peníze 

vybrané do misijní pokladničky během postní doby, dosvědčují víru farnosti skrze slova 

i skutky. Mezi výzvy spojené s funkcí diakonie patří mj. úsilí o propojování farnosti a 

salesiánského střediska skrze sluţbu dobrovolníkŧ či skrze společnou organizaci akcí, 

péče o staré a osamělé osoby ve spolupráci s Charitou, spolupráce s veřejnými organi-

zacemi na některých aktivitách, např. se skauty na Tříkrálové sbírce. 

Ve farnosti se v posledních letech zdárně rozvíjí i funkce koinonie. Do farnosti přiby-

ly mnohé mladé rodiny, které se scházejí především na nedělní bohosluţbě pro rodiny 

s dětmi. S dětmi se začalo intenzivněji pracovat na vytváření dětského společenství zá-

sluhou farnice Jany Švecové a její ideje víkendových chaloupek. Chaloupky jsme jiţ v      

r. 2013 rozdělily podle věku. Do budoucna by bylo dobré rozvíjet i společenství rodin 

formou společných akcí a setkání. Významným aspektem koinonie v Teplicích je snaha 

o usmířené česko-německé vztahy poznamenané historickým napětím mezi těmito ná-

rody. Významnou měrou k tomu přispívá partnerství s německou farností Volkach či 

společné česko-německé bohosluţby na poutních místech v okolí Teplic. V Teplicích na 

velmi dobré úrovni funguje i ekumena s dalšími křesťanskými církvemi, realizována 

společnou modlitbou, setkáními a organizací evangelizačních akcí. 

Funkce martyrie zahrnuje jednak první evangelizaci, jednak trvalou katechezi. Velmi 

zdařilou akcí pro nejširší vrstvu teplických obyvatel je Noc kostelŧ organizována ve 

spolupráci s ostatními církvemi; mezi další aktivity určené pro menší skupinky obyvatel 

jsou aktivity související s Vánocemi a Velikonocemi či vstupy do škol. Trvalá kateche-

ze umoţňuje systematické vzdělávání ve víře dětí formou dětské katecheze, dospělých 

formou Biblického hodiny a čekatelŧ na svátosti křtu a biřmování. Jako problematická 

se jeví trvalá katecheze Romŧ, kteří jsou nejpočetnějšími ţadateli o křest dětí, ale nema-

jí zájem o společenství církve ani o další svátosti.  

Vrcholem liturgie jsou nedělní bohosluţby; nejvíce navštěvovanou bohosluţbou, kte-

rá napomáhá uskutečňovat ţivé společenství farnosti, je bohosluţba pro rodiny s dětmi. 

Salesiáni se dále snaţí propojovat jednotlivé teplické farnosti společnou bohosluţbou 

při významných slavnostech liturgického roku nebo při výročí patrocinia kostelŧ. Krásu 

a dŧstojnost nedělní a sváteční liturgie umocňuje pŧsobení rytmické schóly i dvou 

chrámových sborŧ. Ve všední dny se však jeví nabídka aţ tří bohosluţeb denně vzhle-



 

63 

 

dem k nízké účasti farníkŧ nadbytečná a uvaţuje se o její redukci. Poboţnosti a společ-

né modlitby jsou navštěvovány spíše starší generací, mladší a střední generace vyuţívá 

nabídky ekumenické modlitby Taizé. 

Mnohé se komunitě salesiánŧ během dvaceti let pŧsobení podařilo; přírŧstek mla-

dých rodin ve farnosti nebo fungující dvě pracoviště salesiánského střediska lze pova-

ţovat za malý zázrak. Mnohé oblasti základních funkcí církve lze však dále povaţovat 

za stálou výzvu, aby se zvýšil podíl farníkŧ na pastoračních aktivitách v rámci farnosti 

včetně technického zázemí i v rámci města Teplice.  

  Na závěr bych ráda uvedla myšlenku kněze Tomáše Halíka, který v nedávné době 

obdrţel Templetonovu cenu, spojenou se snahou o mezináboţenský dialog: „Za věřící-

ho povaţuji toho, kdo ţije svŧj ţivot jako dialog, a ,nevěřící‘ je pro mne ten, kdo vede 

ţivot v monologu.“
196

 

Jsem vděčna za to, ţe teplická farnost mi umoţňuje a napomáhá být člověkem dialo-

gu mezi církví a světem, v souladu se spiritualitou Dona Boska, který byl prorokem i 

géniem v angaţovanosti církve pro svět.  

 

                                                 

196
 PALÁN, Aleš. Tomáš Halík ţije v dialogu. Katolický týdeník 2014, 25. – 31. 3. 2014, roč. 25, č. 13, 

s. 5. 
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Seznam zkratek 

AA            - Dekret o apoštolátu laikŧ Apostolicam actuositatem 

LG             - Věroučná konstituce o církvi Lumen Gentium 

SC             - Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Consilium 

SDB - Salesián Dona Boska  

P.    - římskokatolický kněz (z latinského pater) 

ZŠ    - základní škola 

MŠ    - mateřská škola 
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Přílohy  

Příloha I. Program Noci kostelů 2013 

 
Kostel 18 – 19:30 

Ţanek  

19  Laďa 20 21 Ţanek 

JK 

22 23 

Kostel 

sv. 

Jana 

Křitele 

17:50 nechceš 
si zazvonit? 
(Milan, Tonda) 

 

18:00 18:30 
19:00 19:30 Na 
věţi ve dne 
(Milan,Tonda) 

 

18:00 Pro-

hlídka kostela 

a krypty (s 

průvodcem) 

19:00 
Collegium 
hortensis 
(diriguje 
Jan Zá-
stěra) 

 

19:30 

Církev 

dnes (té-

ma 

s diskuzí 

v kapli) 

Jan 

Ševčík 

20:30  
Taize – mod-
litba zpěvem a 
hudbou (Alča, 
Vašek) 

 

21:00 
Kdo je 
Jan Křtitel 
(kaple) 
Martin 
Drobný 

 

21:30 
Co je co a 
k čemu? 
předměty, 
místa, 
s průvod-
cem) Ţa-
nek 

 

21:30 

22:00 

Na věţi 

v noci 

(Tonda) 

22:00 
Ztvárněné 
čtení  
bible (Ţanek) 

 

22:30  

Hydepark 

s angl.čajem 

(diskuze v 

kapli) (Michal) 

 

Infor-
mace 

M. Pekárková M. Pekár-
ková -  do 
20h 

J. Sloup Lída Rů-
ţičková 

Lída Růţičko-
vá do 22:30 

Vlaď-
ka K. 

Opiš 

verš 

J. Sloup J.Slou

p 

J.Ševčik Ruda 

Holčák 

Ruda Holčák 

do 22:30 

 

Zeptej 

se 

M. Sloup M. 

Sloup 

M. Sloup M. 

Sloup 

M. Sloup  

Kostel 

sv. 

Alžběty 

Od 18 do 
19:30 Ţanek 

 

18:15 Co je 

co a k čemu 

(předměty, 

místa…s prů-

vodcem)Ţanek 

19:30 
Duchcov-
ský pě-
vecký 
sbor (diri-
guje Jana 
Boháčko-
vá) 

 

20:15  
Prohlídka 
s průvodcem+
věţ 

Kája S.+ Láďa 

 

21:00 
Kdo je sv. 
Alţběta 
(ora-
toř)Jana 
Slavat. 

 

21:30 

varhanní 

koncert 

Nikoly 

Bojčeva 

s prohlídk

ou varh. 

22:30 ryt-
mické písně – 
zazpívej si 
s námi 
M.+L.Staré,kV
ěra G., Jana 
Š. 

 

22:30 Hyd-
epark 
s angl.čajem 
(diskuze v 
oratoři) Láďa 
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Příloha II. Desatero 

KOMUNITNÍ „DESATERO“ PRO PŘÍPRAVU NA KŘEST 

(především pro ty, kteří jsou církvi poněkud vzdálení) 

1. PRVNÍ KONTAKT 

S každým, kdo žádá o křest dítěte si v klidu popovídat (i kdyţ se nejedná o rodiče), 

vzít váţně jejich starost o křest dítěte a tuto starost také ocenit – je to projev jejich au-

tentické lásky k dítěti. Nicméně pouze rodiče jsou v této věci kompetentní (kromě zá-

konných výjimek). Ani s rodiči neřešit tyto věci u dveří. Pokud oni (nebo my) nemají 

čas, domluvit si jiný termín. Je selháním, pokud rozhovor začne prostou otázkou po 

křtu rodičů, jejich svatbě… a následnou domluvou termínu křtu s vyplněním for-

muláře.  

2. Z NAŠÍ STRANY ZÁJEM, Z JEJICH STRANY INICIATIVA 

Je dŧleţité vzít si kontakt, domluvit co je možné domluvit NA MÍSTĚ a pokud moţ-

no, neřešit termíny setkání a další přes mobil. Vycházet z předpokladu, ţe oni o něco 

ţádají – tedy oni mají být v těchto věcech iniciativní. Srozumitelně vysvětlit, kam 

mají přijít, komu zavolat apod. Projevit zájem, být laskavý…ale ne podbízivý. Budeme-

li jim volat, jezdit za nimi, vše vyřizovat…budou mít dojem, ţe o křest jde především 

nám. 

3. PRVNÍ ROZHOVOR 

by se měl nejdříve odvíjet jako přátelské vzájemné seznámení (jejich rodina, práce, 

motivace ke křtu…), rozhovor o víře a Bohu. Klíčem je zjistit, co pro ně znamená věřit, 

jaké z toho plynou závazky – jaká je jejich představa a jak jsou schopni to realizovat. 

Tyto výpovědi („aby dítě bylo zdravé…“) jsou dobrým základem pro další rozhovor, 

neměly by být hned hodnoceny, opravovány nebo dokonce odmítány. Je dobré jim dát 

do příštího setkání podněty k přemýšlení (např. jak si představují svŧj ţivot z víry, 

jak budou vychovávat ve víře v Pána Jeţíše své děti…). Nebudeme domlouvat termín 

křtu, vyplňovat formuláře či dělat jiné „závazné“ kroky. Při zjištění sociálních a jiných 

problémů v rodině, nabídnout odbornou pomoc ve středisku či jinde. 

4. DRUHÝ ROZHOVOR  

(v některých případech to nemusí být 2. rozhovor, ale mnohý z dalších – v kaţdém 

případě se jedná o rozhovor, ze kterého vyplyne KŘEST DÍTĚTE, event. termín křtu, 

vyplnění křestního zápisu… nebo se křest odloţí). Tento bod úzce souvisí s bodem 8 a 9 

– předpoklad minimálního kontaktu s církví. Je potřeba rodičŧm tento kontakt umoţnit. 

Při druhém rozhovoru se vrátit k započatým tématŧm (rozhovor o jejich víře, Bohu, 

ţivot z víry, výchova dětí ve víře, co budou slibovat při obřadech…) a teprve po jas-

ném srozumění se závazky, které vyplývají ze křtu (viz text na závěr), dohodneme 

křest, event. vyplníme křestní zápis.  Termín křtu ihned zapsat do DIÁŘE KOS-

TELŮ (uloţen v témţe šuplíku), předtím pochopitelně zkontrolovat, nekoliduje-li 
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s jinou akcí (mše svatá, koncert, jiný obřad…). Potřebuje-li kněz kostelníka (event. var-

haníka), domlouvá se s ním dostatečně dopředu (alespoň týden před akcí). 

5. PÍSEMNÉ ZÁZNAMY A DOKLADY 

KŘESTNÍ ZÁPIS vyplňuje kněz. Kněz je zodpovědný za úplnost údajů. Je třeba 

uvést, kdo křtil (do levého horního rohu na 1.stránce). Křestní zápis ukládáme 

hned po vypsání do stolu v kanceláři (pravý horní šuplík).Zápis o křtu je nutné 

vyplnit SE VŠEMI ÚDAJI a uložit na místo nejpozději TÝDEN PŘED 

KŘTEM. 

 PROPUŠTĚNÍ Z FARNOSTI si zařizují rodiče u svého faráře-nejde jen o formální 

úkon, jde o kontakt (nejlépe osobní) se „svým“ knězem a farností, kam patří… 

POTVRZENÍ O KŘTU doloţí alespoň jeden z rodičŧ, totéţ se týká kmotrŧ (pokud ne-

byli pokřtěni v našich farnostech).  

POTVRZENÍ O KŘTU DÍTĚTE (upomínkový list) vydáváme hned po obřadu, vyhotovu-

je p. Krutský nebo Standa (jakožto i zápis do matriky) na základě ÚPLNÉHO 

křestního zápisu.  

6. POČET SETKÁNÍ 

Nutná jsou minimálně 4 setkání (alespoň po 45min). Datum, místo a téma setkání 

napíšeme na druhou stranu formuláře. Témata budou vţdy závislá na tom, kdo vede 

přípravu, nemělo by však chybět výše uvedené + lidská a křesťanská výchova dětí 

viz např. P. Simajchl – Křestní promluvy (uloţeny v kanceláři vedle křestních obřadŧ). 

Velmi doporučujeme, aby alespoň na jednom setkání byli kmotři, aby také oni byli 

katechizováni, slyšeli o svých povinnostech… 

7. NÁVŠTĚVA V RODINÁCH 

je moţná a dobrá (navázání vztahu, zjištění prostředí rodiny, evangelizace dalších čle-

nŧ…) má však také své nevýhody (pasivita rodičŧ, náš čas a náklady, rušivé prostře-

dí…). Minimálně 2 přípravy budou na faře (event. ve středisku) 

8. PŘÍPRAVY ROMŮ 

U romských příprav je vhodné pouţívat názorných pomŧcek a samozřejmě přípravu 

přizpŧsobit jejich chápání, mentalitě... Vítáme zapojení paní Idy Baníkové  a Jarmily 

Čonkové. Budeme je vést a formovat, aby mohli převzít minimálně jednu přípravu 

samostatně. 

Jsme si vědomi, ţe Romové jako etnikum mají právo proţívat víru, liturgii „po svém“ 

(zpěvy, hudba...). Snaţíme si jim to umoţnit (romské mše, společenství?). Teprve 

z tohoto vlastního proţívání se mohou plnohodnotně integrovat do společenství farnosti. 

Musí cítit, ţe jsou námi (jako Romové) přijati. Budeme je zvát do takových společen-

ství, kde existuje tento předpoklad. 
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9. SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE 

Křest nemŧţe být vytrţen z místní církve. Proto je nutné, aby se připravující nějakým 

zpŧsobem setkali s farností a živou církví (nedělní mše, Sedmikrásek, vhodná farní - 

středisková akce, romská mše…). Starším sourozencŧm nabídneme náboţenství na faře, 

aktivity střediska. Je vhodné jak přípravy, tak vlastní křest spojovat s dalšími, pokud to 

okolnosti dovolí. V případě rodičŧ vzdálených církvi je běžné vykonat obřad křtu 

BEZE MŠE SVATÉ, proto budeme pečlivě zvaţovat: křest se mší svatou je vhodný 

pro rodinu, ve které alespoň část nejbliţších příbuzných víru ţije a praktikuje. Je proti 

duchu posvátné liturgie slouţit mši svatou pro ty, kteří nevědí, co se děje, neumí odpo-

vídat, chodí do kostela jen na vánoce… 

10. DĚTI STARŠÍ 3 LET 

by měly být adekvátně katechizovány. Děti školního věku budeme křtít nejméně po 

roce docházky do náboženství na faře nebo středisku. Křest dětí nad 14 let a dospělých 

povoluje biskup. O přípravě k 1. sv. přijímání (neţ je zahájena) musí vědět administrá-

tor. Děti je vhodné připravovat společně, jak je ve farnosti zvykem. 

Pokud budeme chtít v této pastorační činnosti postupovat 

v jednotlivých případech jinak, než je uvedeno výše, budeme to 

vždy konzultovat s administrátorem farnosti nebo ředite-

lem (komunitou). 

               V Teplicích 8. 3. 2012 

P. Aleš Opatrný – Příprava na křest dítěte: 

„Je třeba zdŧraznit, ţe rodiče nikdo – ani kněz – nemŧţe nutit k víře a ţe je také nemŧţe 

nutit k výpovědím, které by nebyly pravdivé. Jediné, na čem je třeba se dohodnout je to, 

ţe budeme navzájem ctít a respektovat, ţe tedy nebudeme (ani připravující, ani rodiče) 

prohlašovat něco, co není pravdou. Z tohoto dŧvodu je třeba projít celý křestní obřad, 

ujasnit si, co v něm mají rodiče prohlašovat a co mají konat a dát jim předem mož-

nost, aby se rozhodli, zda v tuto chvíli jsou schopni a ochotni toto říkat a dělat, ne-

bo zda to pro ně není únosné. Pokud by to únosné nebylo, křest se odloží, aţ se oni 

sami rozhodnou k tomu, ţe mohou a chtějí prohlašovat to, co od nich křestní obřad vy-

ţaduje. Jde zde o dost dŧleţitý psychologický moment: je třeba rodičŧm ukázat, ţe to 

není tak, ţe my od nich chceme nějaké postoje víry a jakási prohlášení, ale ţe my, ja-

koţto připravující (a tedy v této situaci reprezentanti církve) dbáme na to, aby nebyli 

nuceni k nepravdě, k něčemu, za čím nemohou stát. A mnohdy je jim třeba pak vysvět-

lit, ţe tato chvíle není jedinou chvílí v ţivotě, kdy jejich dítě mŧţe být pokřtěno, ale ţe 

to mŧţe být i později, třeba aţ v dospělosti. Dalším, pro rodiče citlivým a pastoračně 

velmi dŧleţitým momentem, jsou otázky o zřeknutí se zla a o víře. V podstatě jde o 

opakování základního křestního vyznání, které dělá při svém křtu dospělý křtěnec…Je 

třeba nejprve zjistit, zda oba rodiče dítěte nemají k obsahu Kréda, ke křesťanské víře a k 

církvi, zásadní odpor. Pokud ano, byl by křest v takovém případě opravdu podivnou 

komedií – a to je moţné jim taktně, ale jasně říci. Jsou-li rodiče ve víře velmi rozdílní, 

znamená to obtíţ, ale ne nemoţnost křtu a křesťanské výchovy. Je jen třeba, aby ten 

z manţelŧ, kdo je víře vzdálen, nebyl ignorován nebo „převálcován“ věřící stranou (kte-
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rá je při rozhovoru v přesile dva na jednoho!), ale byl vzat s úctou váţně. To vyţaduje 

ostatně i směrnice v liturgickém obřadu: 

Nemůže-li některý z nich učinit vyznání víry (např. nekatolík), může mlčet. Žádá se 

však, aby při žádosti o křest dítěte dal záruku nebo alespoň souhlas, aby dítě bylo vy-

chováno ve víře, kterou přijalo na křtu.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


