
Modlitba za farnost

č. 22 – 14/2023

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. 
Dej nám, ať máme jeden pro druhého správné slovo, 

pomáhající skutek a odpuštění. 
Dej našim kněžím a jejich spolupracovníkům svého svatého Ducha 

a žehnej jejich pastýřské službě. 
Pomáhej rodičům, aby svým dětem vydávali svědectví o tvé pravdě a lásce. 
Posiluj trpící, aby své bolesti spojovali s tvou obětí pro spásu svých bližních. 

Pomáhej nám všem, abychom sami sebe přinášeli jako oběť živou 
pro rozkvět Božího království. 

Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky 
a vytvářej z nás svůj svatý lid, žijící ve společenství jednoty a lásky.

Amen.

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství 
se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. (1 Kor 1,9)
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Navštiv jiné farní společenství, než je to tvoje. 

Výzva

Moldavsko
Dne 12. září 2005 otevřeli salesiáni své jediné středisko 
v této zemi v hlavním městě Kišiněvě. V Moldavsku žije 
zhruba 4.000.000 obyvatel a je nejchudším státem 
Evropy srovnatelným s mnoha rozvojovými zeměmi 
světa. Hlavním posláním salesiánů v Moldavsku je 
vzdělávání a podpora mladých lidí a dětí, zejména těch 
nejpotřebnějších. K dosažení těchto cílů, otevřeli 
salesiáni denní centrum „Don Bosco“. Stalo se 
záchytným bodem pro stovky dětí a mladých lidí, kteří 
se účastní vzdělávacích a volnočasových aktivit, které 
toto centrum nabízí.

Zajímavost

Salesiáni nabízejí zejména podporu znevýhodněným 
dětem a mladým z vesnic, vzdělávací a osobnostně 
rozvojové programy, zájmové kroužky, duchovní 
programy, volnočasové aktivity, výměnné pobyty 
pro mladé lidi z různých evropských zemí, setkávání 
se s mladými různých etnických skupin (Italové, Maďaři, 
Rumuni, Poláci, Ukrajinci...), sportovní turnaje, letní 
tábory, exkurze a výlety po Moldavsku.

http://www.donbosco.md/don-bosco-center/activitatile/

 Modlitbu prožívejme jako radostnou 

slavnost – zapalme si třeba svíci, 

zpívejme si a střídejme modlitby, 

aby se nestaly únavnou rutinou. 

Mši svatou vždy za někoho obětujme, 

zpověď prožijme jako slavnost, 

jež vrací krásu naší duši. 

                              (Papež František)

Maďarsko
MoldavskoSlovensko

Ukrajina

Bělorusko Rusko

Polsko

Srbsko
Rumunsko

Mějme zájem o duchovní život – o život s Bohem. 

Mějme zájem o modlitbu, svátosti, vybudujme si 

k nim hezký vztah a naučme se z nich radovat.
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O farnosti
Farnost je společenství věřících vymezené místem a pod vedením duchovního správce, jenž zastupuje 
biskupa. Je to základní buňka církve – církev v menším provedení. Původ slova farnost se datuje již od 
dob apoštolů – „parochia“ znamená ve starořečtině bydlet vedle sebe, přeneseně soused. Všechny 
funkce, které farnost zastává, plnily už její starověké předchůdkyně v prvních křesťanských obcích.   

Čím se farnost vyznačuje

• je zřizována biskupem a je mu podřízena jako součást diecéze
• má vlastní kostel s křtitelnicí
• má vlastního faráře
• ve většině případů má územní hranice
• hlásá Boží slovo, slaví Večeři Páně, žije v jednotě a lásce

Poslání farního sboru

 Zdroj: Křesťanské církve v občanské 
společnosti. Michael Martinek 

Zajímá vás, kolik diecézí a farností je v Česku? 
Podívejte se na kompletní mapy římskokatolických 
(arci)diecézí v ČR (výzkum z roku 1996)
https://vasegeny.cz/pomucky/mapy-rimskokatolickych-arcidiecezi-v-cr/

SVĚDECTVÍ
• přináší svědectví prostřednictvím evangelizace, 
kázání, katecheze či výuky náboženství

SPOLEČENSTVÍ
• tvoří společenství s vlastním vnitřním 
uspořádáním a nakládáním s finančními prostředky 
• podporuje vytváření vztahů i různých skupin 
a společenstvích uvnitř sebe samé

SLAVENÍ
• zajišťuje liturgie a svátosti

SLUŽBA
• provozuje farní charitu: pomáhá starým 
a nemocným lidem, rodinám, sociálně 
potřebným

Až do konce 12. stol. byla duchovní služba sou-
středěna na 20 českých a 8 moravských 
hradech (tzv. hradská soustava)?

Současný systém farní správy v zemích bývalé 
rakouské monarchie pochází z doby církevních 
reforem císaře Josefa II.?

Podle sčítání účastníků bohoslužeb v roce 2019 
chodí minimálně jednou týdně do kostela 375 
tisíc obyvatel ČR?

Po roce 2000 začalo probíhat rozsáhlé 
slučování farností, kdy byly dlouhodobě 
neobsazené farnosti připojovány 
těm k funkčním. Organizační struktura 
se tak přizpůsobuje faktickému stavu 
výsledkem čehož je mimo jiné zjednodu-
šená správa farností a funkční komunity.
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Dej našim kněžím a jejich 
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Amen.
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