
 

Pastorační plán farnosti 2015 – 2016 
V duchu koncilní pastorální konstituce Gaudium et spes  

 
 
 
MOTTO:  Radost a naděje 
 
 
PÍSMO: „Já jsem se proto narodil a proto přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě (o vztahu Boha k člověku a 
člověka k Bohu a vzájemných mezilidských vztazích). Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Jan 18, 37b)  
 
 
PODNĚT:  „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a 
nadějí , smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu... 
Proto koncil nemůže jako sounáležitost, úctu a lásku k celé lidské rodině, do níž je začleněn, dokázat výmluvněji, než 
že s ní o takových problémech začne rozhovor, přinese do něho světlo čerpané z evangelia a dá lidstvu k dispozici síly 
potřebné ke spáse, které církev pod vedením Ducha svatého dostává od svého zakladatele. Jde totiž o záchranu 
lidské osoby a obnovu lidské společnosti...Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a 
vykládat je ve světle evangelia...“  GS 1,3,4 odst. 
 
Pastorální konstitucí Gaudium et spes - o církvi v současném světě završujeme tříletý pastorační plán na základě tří 
konstitucí (nejdůležitějších dokumentů) II. vatikánského koncilu – Dei verbum – o Božím slově, Lumen gentium – 
Světlo národů, dogmatické konstituci o církvi. Toto tříletí vzniklo z podnětu papeže Benedikta k Roku víry (v 
dokumentu Porta fidei – Brána víry), znovu se vrátit a nově objevit poselství církve z II. vatikánského koncilu. 
Pastorální konstituce o církvi v současném světě vznikala během celého koncilu, měla osm předloh a teprve osmá 
byla schválena. Byla nejvíce diskutovaným a očekávaným dokumentem jak církví, tak i světem.  
 

Text Písma Jan 18,37b je prvním biblickým textem v úvodu této konstituce. Proč koncilní otcové vybrali 
zrovna tento text? Zřejmě proto, že jedině Ježíš nás může uvést do poznání toho, k jehož obrazu jsme 
stvořeni. Celý Nový zákon, a hlavně evangelia, jsou o Ježíšově hlavní touze – uvést nás do poznání Otce a do 
vztahu k němu a ke všem lidem, našim bratřím a sestrám, a tak o sobě naplnit hlavní povolání, být Božím 
obrazem sám v sobě a pro druhé, aby byl všemi lidmi poznáván, milován a oslavován Bůh, Otec všech.  
 
První část konstituce GS má název: Církev a povolání člověka. 
Má čtyři kapitoly. První je stěžejní. Má titul: Důstojnost lidské osoby. Můžeme ji stručně vyjádřit třemi 
větami: Kdo je člověk, stvořený k Božímu obrazu? Co se s ním stalo, když ho zasáhlo zlo? Je zde Ježíš, který 
restauruje (obnovuje) Boží obraz v nás. 
Druhá kapitola hovoří o lidské činnosti ve světě. A čtvrtá o úkolu církve v současném světě. 
 
Druhá část konstituce má název: Některé naléhavější problémy. 
Má pět kapitol: 1. Jak podpořit důstojnost manželství a rodiny. 2. Jak správně podporovat rozvoj kultury. 3. 
Hospodářsko – společenský život. 4. Život politického společenství. 5. Mír a společenství národů. 
 

 
Programy našeho pastoračního plánu budou zaměřeny z první části na důstojnost lidské osoby, která má utvářet 
kvalitní lidské společenství, a z druhé části na to, jak podpořit důstojnost manželství a rodiny. K tomu jsou silným 
podnětem katecheze papeže Františka na toto téma i nastávající říjnový biskupský synod o manželství a rodině. 
Zveme vás k aktivní účasti na tom všem. K tomu budou sloužit i některé úvahy v Kobylístku.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ZAČÁTEK ROKU: 13. září, 24. neděle v mezidobí  
 
PATRONKA ROKU: Sv. Zdislava (patronka rodin s velkou citlivostí pro sociálně potřebné)  
 
VYVRCHOLENÍ ROKU: 26. června, 13. neděle v mezidobí  
 
TEMATICKÉ OKRUHY:  
- rodina 
- sociální oblast 

 
RODINA 
 
Vzdělávací akce:  

 Přednášky o manželství a rodině  

 Panelová diskuse o dnešním životě katolíka v rodině  

 Úvahy v Kobylístku z katechezí papeže Františka o manželství a rodině 
 

Prožívací akce: 

 Manželé sobě (měsíční témata určená k prožívání mezi manžely, ve společenství rodin – vycházející z úvah 
v Kobylístku a nedělních homilií, doprovázené přímluvou na daný měsíc)   

 Sobotní semináře o rodinném životě  

 Rodina rodině – předávání zkušeností mezi generacemi   

 Modlitba za povolání k manželství a rodinnému životu, adorace (druhé čtvrtky v měsíci) 

 Pouť rodin farnosti ke sv. Zdislavě 
 

Praktické cíle:  

 Společná modlitba v rodině, domácí církvi 

 Vytvořit ve farnosti pastorační tým pro manželství a rodinu 
 

 
SOCIÁLNÍ OBLAST: 
 
Vzdělávací akce:  

 Přednášky o důstojnosti lidské osoby, lidského společenství 

 Přednášky o sociálních otázkách Církve 
 

 
Prožívací akce: 

 Kurz Zacheus 

 Přímluvy za lidi v nouzi  
 
Praktické cíle:  

 Být otevřeni k přijetí jedné rodiny uprchlíků a zjistit konkrétní kroky, které je potřeba k tomu udělat   

 Pastorační rada s farní charitou dojedná způsob vzájemné spolupráce 

 Prohloubit spolupráci farnosti se sestrami Matky Terezy podle jejich potřeb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PŘEHLED AKTIVIT FARNOSTI A SALESIÁNSKÉHO CENTRA 2015 – 2016 
 
 každý čtvrtek Eucharistická adorace, 19.00 – 19.30, kostel 
 1. čt v měsíci Adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu 
 2. čt v měsíci Adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu 
 1. čt v měsíci Eucharistická adorace noční, 19.30 – 23.00, kostel 

1. pá v měsíci Uvedení do duchovní četby nedělních textů Písma, skupinky, 19.30 – 20.30, farní prostory  
1. pá v měsíci Adorace, příležitost ke svátosti smíření, 17.00, při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí 
3. pá v měsíci Měsíční zastavení s Donem Boskem, 18.30 – 20.15, bohoslužba, následný program, kostel 
každý pátek Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc, 18.00, kostel 
liché pondělky Hovory o bibli s jáhnem Jaroslavem Schrötterem, 19.15, místnost Emauzy 
sudé úterky Hovory nad katechismem s jáhnem Josefem Fiřtem, 19.20, farní knihovna  
 
Rok 2015 
13.9. ne Zahájení nového pastoračního roku na všech bohoslužbách 
14.9. po Začíná výuka náboženství ve školách a farních prostorách, až na výjimky 
16.9. st Zahájení kurzu Zacheus pro přihlášené (přihlášky jsou už uzavřeny), farní sál 
20.9. ne První setkání všech biřmovanců, 19.30, farní knihovna 
22.9. út První setkání nových katechumenů, 18.30, místnost Jeruzalém 
22.9. út První rytmická bohoslužba, Úterky u Terky, 18.30  
23.9. st Žehnání lidem Salesiánského centra, 19.19, kostel 
24.9. čt Úvodní večer kurzu Alfa pro dospělé, 19.00, farní sál (přihlášky jsou v kostele) 
29.9. út Benefice pro středisko, koncert sexteta českých filharmoniků, 19.00, Salesiánské divadlo 
1.10. čt Poutní bohoslužba sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 18.30, program v Sal. divadle, 20.00 
3.10. so Podzimní výlet dětí s rodiči 
10.10. so Podzimní výlet ministrantů 
10.10.   so      Kurz První pomoci v teorii i praxi, především pro děti a mládež, středisko 
12.10. po Úvodní setkání Alfy pro mládež, 19.00, farní sál 
16.-18.10.pá-ne Úvodní víkend Úterků  
18.10.    ne Misijní neděle, sbírka pro misie, misijní koláč 
24.10.  so Výročí posvěcení kostela, 24.10.1937 původní kaple, 23.10.2000 přestavby kostela 
28.-31.10.st-so Podzimní prázdniny maxistrantů 
2.11.-4.4.  po Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání, měsíčně, 19.10, místo upřesníme   
14.-15.11. so-ne Kdo je to Duch svatý a co dělá?, víkend s kurzem Alfa otevřený všem zájemcům    
20. 11.   pá     Ples Salesiánského střediska mládeže, lístky na recepci Salesiánského centra 
21.11. so Úterková brigáda ve středisku mládeže 
27.-29.11. pá-ne Advent' stop, duchovní impuls pro mládež 
28.11.  so Tvoření adventních věnců, 9.00, farní sál, žehnání věnců, 17.00, kostel 
1.-4.12 út-pá Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel 
5.12.  so Duchovní obnova rodin, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 
6.12. ne Adventní trhy, dopoledne v průjezdu kostela  
12.12.  so Duchovní obnova farnosti, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 
18.12.  pá Svátost smíření druhým způsobem, více zpovědníků, 17.30, kostel 
18.-19.12.pá-so Adventní duchovní obnova ministrantů 
18.-20.12.pá-ne Adventněvánoční duchovní obnova maxistrantů 
19.-23.12. so-st Svátost míření, více zpovědníků, 17.00 
23.12. st Ministrantské řádění 
24.12. čt Vigilie Narození Páně, 16.00 a 22.00 
25.12 pá Slavnost Narození Páně, 7.30,  9.00,  10.30,  18.30 
27.12. ne Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů 
28.12.-2.1.po-soMaxisilvestr  
31.12. čt Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok, 16.00, kostel 
31.12. čt Adorace s novoročním požehnáním, 23.00, kostel 
 



Rok 2016 
22.1.2016 pá Setkání křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu, 19.15, kostel a farní sál  
23.1. so Farní ples, kulturní dům Ládví, 19.30 
31.1.  ne Slavnost sv. Jana Boska, bohoslužby v kostele, asi od 15.00 Salesiánské divadlo 
10.2.   st Popeleční středa, vstup do doby postní 
10.-13.2. st-so Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel 
11.2.  čt Světový den nemocných, udílení svátosti nemocných, 18.30, kostel, pak posezení, farní sál 
12.-14.2.  pá-ne Postní duchovní obnova ministrantů a maxistrantů 
14.2.   ne Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu 

19.-21.2.   pá-ne Dont´ stop, duchovní impuls pro mládež 
21.2. ne Farní shromáždění, 15.00 – 18.00, farní sál   
24.2.-13.4.st Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. svaté přijímání, týdně, 17.50, kostel  
25.-26.2. čt-pá Ministrantský florbalový turnaj Dona Boska, Lubná u Litomyšle 
27.2. so Duchovní obnova rodin, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 
5.3.   so Duchovní obnova farnosti, 9.00 - 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 
12.3. so Duchovní obnova Salesiánské rodiny, kostel, farní prostory 
18.3.  pá Svátost smíření druhým způsobem, 17.30, kostel, více zpovědníků 
19.3.  so Arcidiecézní setkání mládeže s biskupem, Salesiánské centrum 
19.-23.3. so-st Svátost smíření, více zpovědníků, 17.00 
23.3. st Svátost smíření pro děti, 16.00 
24.3. čt Missa chrismatis s účastí ministrantů, katedrála 
24.-25.3. čt-pá Zelený čtvrtek, celonoční bdění v Getsemanech, boční kaple 21.00 – 08.00 
25.-26.3. pá-so Velký pátek, Bílá sobota, ranní chvály a modlitba četby, 8.00, boční kaple       
25.3. pá Křížová cesta dětí, 15.00, kostel 
26.3.       so Bezprostřední příprava čekatelů křtu k přijetí svátostí, 8.30, boční kaple 
26.3.       so Modlitba u Božího hrobu v boční kapli, 12.00 – 19.00, dop. v kostele nácviky ministrantů  
26.3.   so Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, 20.00, kostel 
3.4. ne Setkání konvertitů, 19.30, farní sál  
16.4.   so Svátost smíření pro děti a rodiče před 1. svatým přijímáním, 16.00, kostel 
17.4.   ne Slavnost 1. svatého přijímání, 10.30, kostel 
7.5. so Výlet Salesiánského centra, 9.00 – 17.00, autobusem 
6.-14.5. pá-so Novéna k Duchu svatému, po večerní bohoslužbě, kostel 
8.5. ne Den matek 
14.5.    so Vigilie ke Slavnosti seslání Ducha Svatého, 21.00, kostel 
14.-15.5.   so-ne Pouť mládeže na Svatou Horu za povolání k manželství a zasvěcenému životu  
21.5.   so Den Salesiánského centra, Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, celý areál 
22.5.    ne Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, 10.30, kostel  
26.5. čt Slavnost Těla a Krve Páně, celonoční adorace 
4.-5.6. so-ne Pouť mužů na Svatou Horu, POMUŽNA 2016  
9.6.       čt      Závěrečná akademie SaSM 
10.6. pá Noc kostelů 
17.-19.6. pá-ne Jarní víkend maxistrantů 
19.6. ne Vyslání dobrovolníků do misií, 9.00, kostel 
7.-13.8. ne-so Maxistrantská letní chaloupka 
 
 

 


