
Pastorační plán farnosti  
 

Struktura:1 
1. Celoroční téma – pokud je v diecézi nebo celosvětové církvi stanoveno, farnost se ho 

účastní 
2. Dlouhodobé cíle 

a) Liturgická slavení ve farnosti 
b) Evangelizační projekt farnosti2 
c) Podpora budování farnosti jako živého společenství3 
d) Diakonie4 

3. Formace spolupracovníků kněze ve farnosti5 
4. Farnost jako součást diecéze a celosvětové církve6 
5. Účast farnosti na životě obce7 

 
 
2a. Liturgické slavení ve farnosti  

 Nedělní eucharistie je vrcholem liturgického slavení farnosti 
o přímluvy při mši sv. vychází z aktuálního dění kolem nás, z potřeb společenství 
o pravidelná účast chrámového sboru v liturgické hudbě s cílem posílit zpěv lidu  
o hledáme/revidujeme důstojnou formu vybírání sbírek a nedělního průvodu s 

obětními dary 
o krása a důstojnost liturgických rouch a předmětů nejen ve farním kostele  
o důležitá je květinová výzdoba jako výraz úcty a radosti 

                         
1 Zpracováno podle Diecézního pastoračního plánu 2010, http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/second-

item-content?itemId=95 
2 Evangelizační projekt farnosti obsahuje základní nabídku první evangelizace a katecheze pro všechny 

věkové a sociální skupiny, které jsou ve farnosti přítomny. Přihlíží přitom ke zralosti katechizovaných ve 
víře a k míře jejich identifikace s církví. 

 Evangelizační projekt farnosti by měl zahrnovat plán aktivit zaměřených „dovnitř“ farního společenství 
(jedná se zvláště o různé typy katechezí) a vně mezi „sympatizanty“ nebo ještě „neoslovené“. Projekt by 
měl být reálný, může zahrnovat zamýšlené aktivity, časový a tematický plán a personální zajištění aktivit. 

3 Schopnost plnit poslání církve na úrovni farnosti je závislá podstatně na živosti farnosti a na souhrnu 
vnitřních kvalit jejích členů i skupin, a také na její velikosti. Nelze předpokládat, že by se farnost stala 
jednou rodinou s úzkými a vřelými vztahy, ani není cílem vytvářet ideální společenství dokonalých 
křesťanů. Ve větších farnostech lze spíše směřovat ke společenství malých společenství nebo alespoň ke 
společenství, ve kterém bude vzájemná ochota respektovat činnost druhého, přiměřeně se podílet na 
společném poslání církve a společenství farnosti bude schopné vítat a začleňovat nové členy – konvertity 
nebo ty, kteří se rozhodli k církvi vrátit. 

4 „Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty 
celého lidstva.“ (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Lumen Gentium 1) Je tedy i nástrojem Božího 
milosrdenství a účastenství zvláště s chudými a trpícími. Proto k minimálním funkcím farnosti patří 
diakonická služba. Na té se podílejí jak neorganizovaní jednotlivci, tak členové hnutí, řeholních institucí a 
zvláště Charita, která by měla být velmi účinným nástrojem přítomnosti církve ve společnosti 

5 Duchovní správce farnosti je povinen pečovat o formaci stávajících spolupracovníků v pastoraci, zejména 
těch, kteří jsou k této službě pověřeni dekretem, kanonickou misí apod. a vykonávají svoji službu jménem 
církve. Jejich odborný růst zajišťují diecézní pastorační centra v rámci svých formačních programů. 
Duchovní správce farnosti má podporovat své spolupracovníky, aby se účastnili nejen povinných 
formačních a vzdělávacích programů, ale podle svých možností i další nabídky. Dále je má podporovat 
v jejich duchovní formaci a pečovat o vyhledávání a přípravu nových spolupracovníků. 

6 Pro farnost je důležité její společenství s celou diecézí a s diecézním biskupem. Za slavení eucharistie je 
vždy zodpovědný biskup. Dle koncilního dokumentu kněží v obcích „jaksi zpřítomňují biskupa, s nímž 
jsou důvěrně a velkodušně spojeni“. Celá farnost je úzce spojena s biskupem. Není vůči diecézi ani 
samostatná. O farnosti se nedočteme, že by v ní – tak jako v místní církvi – působila a byla skutečně 
přítomná jedna, svatá, apoštolská Kristova církev. 

7 Ve svobodné společnosti je zpravidla farnosti připisována určitá společenská funkce často chápaná spíše 
historicko-folklorně. Farnost však svým způsobem života představuje určitý „životní styl“, který je součástí 
kultury naší společnosti (pojem „kultura“ je zde chápán v širokém slova smyslu). Farní společenství svým 
způsobem života a služby uchovává, aktualizuje a rozvíjí ve společnosti základní křesťanské hodnoty. 

http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/second-item-content?itemId=95
http://www.diecezehk.cz/biskupstvi/second-item-content?itemId=95


o jednota společenství by měla být vyjádřená i jednotou v liturgických postojích 
o usilovat o zapojení většího množství lektorů  
o promyslet, jak často podávat přijímání pod obojí 

 Chceme rozvíjet i další prvky liturgického života církve, aby byla mše svatá 
vrcholem, který má na čem stát 
o rozvíjet úctu ke svátosti oltářní a uvědomovat si tuto klíčovou dimenzi života 

našeho společenství (vytvářet dostatek příležitostí k adoraci a tiché modlitbě, i 
kdyby v malém počtu lidí – adorace každou středu po mši svaté, dále každý první 
pátek od 12 do 18 hodin, jednou za měsíc večerní Adorace za prohloubení víry a 
lásky v rodinách) 

o společná modlitba Ranních chval každý týden od středy do pátku a ve 
velikonočním Triduu 

 Chceme vést farníky k prohlubování života ze svátostí, který se opírá o pravidelnou 
svátost smíření, a vytvářet dostatek vhodných příležitostí k jejímu přijímání   

 Udělování svátosti nemocných – odpovídá aktuálním a individuálním potřebám 
farníků; katecheze probíhá v rámci setkání seniorů 

  
2b. Evangelizační projekt farnosti 

 První evangelizace8 - snažíme se nabídnout škálu kulturních a vzdělávacích aktivit 
širokému spektru lidí, kteří sympatizují s církví; kutnohorská farnost je vyhledávána 
nejenom místními  
o výuka náboženství v budově církevního gymnázia 
o projekt Poselství křesťanských svátků pro ZŠ (prostřednictvím farnosti nabízí 

Diecézní katechetické středisko) 
o třikrát do roka katecheze pro ZŠ v chrámu sv. Barbory – zajišťuje turistická 

služba farnosti 
o Kavárna s překvapením: cestopisná setkání s občerstvením 
o CK Neztrať se: poutní zájezdy 
o kurzy Alfa 
o Kutnohorské léto – farnost se zapojuje netradičními prohlídkami chrámů 
o Oslava svátku sv. Jakuba – poutní festival 
o Setkávání maminek s dětmi do 3 let 
o v jistém smyslu sem patří i příprava na manželství (snoubenci, kteří 

nepraktikují, ale chtějí mít svatbu v kostele) 

 Katecheze9  
o víkendová setkání dětí ZŠ (dvakrát ročně) 
o biblické hodiny a setkání nad katechismem/náboženství pro dospělé – pod 

vedením P. Tobka ze Sedlce, pravidelně po celý školní rok 
o kurzy Beta  
o Duchovní obnovy farnosti (v adventu a postu) 
o individuální duchovní doprovázení – lidé by měli vědět, proč je důležité a že o 

něj mohou požádat  
o Život v Duchu svatém – podle P. Ernsta Sieverse  

 Příprava na přijetí svátostí 
o katechumenáty 
o příprava rodičů na přijetí svátosti křtu dítěte (průběžně individuálně) 

                         
8 K první evangelizaci patří nabídka pro ty, kteří se s vírou a křesťanstvím setkávají poprvé nebo ještě 

nedospěli ke konverzi, ale mají dobrý úmysl poznat křesťanství (výuka náboženství). Dále do této oblasti 
patří nabídka těm, kteří se chtějí navrátit k církvi nebo se ve víře nově „probudili“ a nechtějí se spokojit 
s pouhým přebíráním křesťanských zvyků. 

9 Katecheze je určena všem, kteří již mají alespoň počáteční víru. Dle jejího stupně se rozlišuje mezi 
iniciační katechezí a trvalou výchovou ve víře. K formám iniciační katecheze patří: katecheze 
v katechumenátu, příprava rodičů a dětí. K formám trvalé výchovy ve víře patří katecheze všech věkových 
skupin, které mají svá specifika, podpora katecheze v rodinách. Výchova víry v katechezi směřuje k růstu 
ve svatosti a podílu na misijním poslání církve.  



o příprava dětí a rodičů na přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie (jednorázově 
společně) 

o příprava na přijetí svátosti biřmování (jednorázově společně) 
o příprava na přijetí svátosti manželství (průběžně individuálně) 
o příprava na přijetí svátosti pomazání nemocných (jednorázově společně – v rámci 

setkání seniorů) 
 

2c. Podpora budování farnosti jako živého společenství 

 Cílem je společenství, ve kterém má každý své místo, tedy živé vztahy s dalšími farníky; 
ideální situace by byla ta, že každý patří do nějakého menšího společenství, kde 
může zažít osobní sdílení každodenního života z víry; existující společenství výrazně 
překračují hranice farnosti (Sedlec, vesnické farnosti a další blízké obce), což je žádoucí. 
o společenství mládeže ZŠ 
o společenství mládeže SŠ a VŠ  
o společenství seniorů  
o společenství Focolare 
o společenství Lectio Divina (muži) 
o společenství Komunita sv. Jan Křtitel  
o společenství mladých rodin 
o večery chval  
o biblické a židovské tance 
o modlitby matek  
o chrámový sbor  
o víkendové duchovní obnovy jednotlivých společenství 
o prázdninový a podzimní farní výlet  
o schůzky a letní tábory Slunečního kmene a družiny Concordia   
o farní dny (PRF) a farní pouti (Sudějov) 
o farní Zpravodaj  
o kavárna po mši nedělní mši svaté  
o úmysly, prosby, za které se farníci modlí ve svých osobních modlitbách 

 Potřebujeme podporovat tato společenství v jejich funkční nezávislosti na knězi, 
zároveň je však důležitý zájem a podpora kněží (typicky návštěva společenství, příprava 
duchovní obnovy nebo účast na poutním výletě) 

 Cílem je také pěstovat ekonomickou sounáležitost, aby si farníci uvědomovali 
potřebnost svého podílu na chodu farnosti   
 

2d. Diakonie 

 Spolupráce s Oblastní charitou Kutná Hora 
o Tříkrálová sbírka 
o Misijní koláč 
o modlitby za charitu 

 Podpora školství 
o spolupráce s církevním gymnáziem 
o církevní mateřská škola a její různé akce 
o modlitby za církevní mateřskou školu 

 Péče o staré a nemocné 
o mše svaté v domově důchodců 
o pravidelné návštěvy nemocných (kněží, akolyté) 
o pravidelné návštěvy LDN v kutnohorské nemocnici 

 Charitativní sbírky 
o vánoční sbírka pro matky v nouzi 
o příležitostné sbírky reagující na aktuální problémy u nás i ve světě 

 Podpora stáje Rozárka na Bykáni 
 

3. Formace spolupracovníků kněze ve farnosti 



 Služby ve farnosti – široké spektrum služeb, do kterých se farníci zapojují, je známkou 
zdravého života farnosti a zároveň nástrojem k jeho rozvoji   
o úklid kostela 
o kostelník  
o varhaník, sbormistr, sbor 
o katecheté a pomocníci při přípravě aktivit dětí z náboženství 
o nástěnkář 
o květinářky  
o pomocníci v kanceláři a na faře 
o formace spolupracovníků pro kurzy Alfa a Život v Duchu (využití vedoucích z Alfy 

pro další společenství)  
o pastorační a ekonomická rada farnosti 
o údržba kněžských hrobů 

 Akolyté  
o je nutné péče o jejich formaci 
o praktická organizace  

 
4. Farnost jako součást diecéze a celosvětové církve 

 Setkání katechetů v Hradci Králové  

 Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové  

 Diecézní setkání ministrantů  

 Diecézní setkání dětí v Hradci Králové  

 Setkání animátorů seniorů  

 Vikariátní setkávání mládeže 

 Spolupráce s Diecézním centrum mládeže a Diecézním centrem života mládeže 

 Návštěvy (diecézního) biskupa ve farnosti 
 
5. Účast farnosti na životě obce 

 souvisí s první evangelizací 
o koncerty (zejména varhanní) 
o poutní Oslava svátku sv. Jakuba 
o slovo faráře při rozsvěcení vánočního stromu na svátek sv. Barbory  
o Kutnohorské Stříbření 
o Kutnohorské léto 
o příspěvky kněží v regionálním tisku 
o aktuální projekty typu Katedrály pomáhají katedrálám, Zvon pro Jakuba 

 snaha pěstovat občanskou odpovědnost farníků, která vychází z odpovědnosti 
křesťana žijícího ve světě – modlitební řetězec 100 hodin adorace za republiku 

 Nabídka prohlídky kostelů kutnohorským školám 


