
Roční pastorační plán (říjen 2014 – srpen 2015) 

CÍRKEV – SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM – 

DŮM SLOVA  

Plakátek pastoračního roku 

PÍSMO 

„Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly 

odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého… Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, 

byli pokřtěni… Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a 

v modlitbách. Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse“ 

(Sk 2,38.41-42,47) 

MOTTO 

Žijme v Ježíšově Domě, jeho světlo předávejme. 

PODNĚT 

Letošní rok s tématem Církev – společenství svolávané Pánem (Dům Slova), navazuje na 

první rok tříletého pastoračního plánu Hlas a tvář Slova – Bůh, který se nám dává poznat 

v díle stvoření, dějinách Starého zákona a vtělení Božího Slova Ježíše Krista (II. vat. koncil, 

Dei Verbum, Verbum Domini 2008). 

V tomto roce bychom chtěli společně uvažovat o tom, kde toto Boží Slovo přebývá, kde se s 

ním můžeme setkávat. Je to Církev, Dům Boží a lid Boží. Věroučná konstituce o církvi II. 

vatikánského koncilu Lumen gentium začíná těmito slovy: „Kristus je světlo národů (Lumen 

gentium). Proto tento posvátný sněm shromážděný v Duchu svatém, má vřelou touhu 

hlásáním evangelia všemu stvoření (sr. Mk 16,15) osvítit všechny lidi jasem Kristova světla, 

které září na tváři církve. Církev je totiž v Kristu jakoby svátost, nebo-li znamení, a nástroj 

vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Proto navazuje na jednání předešlých 

koncilů a má v úmyslu zřetelněji objasnit všem svým věřícím i celému světu svou podstatu a 

své všeobecné poslání.“  

Členové pastorační rady tento plán připravovali půl roku osobní četbou Lumen gentium a 

diskusí nad jednotlivými kapitolami na setkáních PRF. Vídeňský arcibiskup, kardinál 

Schönborn říká, že Lumen gentium je srdcem koncilu. Chcete-li do něho vstoupit, zveme vás 

k četbě a rozjímání jeho osmi kapitol: 

1. Tajemství církve 

2. Boží lid 

III. Hierarchické zřízení církve, zvláště episkopát 

1. Laici 

2. Všeobecné povolání k svatosti v církvi 

http://terezicka.cz/wp-content/uploads/Farnost1415_final.pdf


3. Řeholníci 

VII. Eschatologický ráz putující církve a její spojení s nebeskou církví 

VIII. Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tajemství Krista a církve 

CÍL  

Na základě konstituce o církvi chceme hlubším způsobem nahlédnout čím je vlastně církev ve 

své podstatě a jaké v sobě nese tajemství. Jakým způsobem je církev Kristovou přítomností 

v tomto světě, jakým způsobem je jeho Tělem a já jeho součástí? Co z toho vyplývá? Co mi 

jako věřícímu církev nabízí a dává a co naopak církvi dávám nebo bych mohl dát já? A čím je 

i pro ty, kteří jsou mimo ni? Ale kdo do ní vlastně patří, kdo k ní skutečně náleží? Svatý 

Augustin říká: „Jsou mnozí, kteří jsou uvnitř, a přesto jsou venku, a mnozí jsou venku, a 

přesto jsou uvnitř.“ Kde se nacházím já? 

K tomu, abychom na církev – Dům Slova – hlouběji nahlédli, nám budou pomáhat následující 

aktivity farnosti i naše osobní úsilí. 

VZDĚLÁVACÍ 

P. Jan Houkal, dogmaticko-spirituální přednášky o církvi, čtvrtky 23. 10., 30. 10., 13. – 27. 11., 4. – 11. 12. 

– Církev svolávaná Pánem: Co to je církev a kde se vzala, Církev a její podstata a poslání, 

Církev a rozdělené křesťanstvo, 

– Církev a ekumenismus, Církev a Lumen gentium, Církev a Panna Maria, Církev a náš život 

v církvi, z církve a pro církev 

Ve středu ke Středu, seriál historických přednášek z dějin církve  

– Světla a stíny církve v moderní době, Jaroslav Šebek, podzim 2014 

– Křižovatky středověkých církevních dějin, Pavel Blažek, jaro 2015 

– Řády v církvi a jejich poslání 

Kobylístek – okénko do praktického života církve 

FORMAČNÍ 

Sobotní semináře: Laici v církvi, jejich poslání, Nová církevní hnutí v církvi a jejich poslání, 

Malá společenství 

Návštěva biskupa Václava Malého ve farnosti, nedělní odpoledne 7. 12. 

– povídání o biskupské službě v církvi, jeho biskupské vzory 

– služba papeže, setkání s papežem Františkem 



– beseda a zakončení večerní bohoslužbou 

Don Bosko, výročí 200 let od narození, Salesiánská rodina jako společenství: SDB, FMA, 

ASC, VDB, FCMN… 

– přednáškový cyklus v rámci střed 14., 21., 28. 1. 

Nabídka knih o církvi, knižní koutek 

PROŽÍVACÍ  

Zahájení pastoračního roku, neděle 5. 10., votivní bohoslužby k Panně Marii Matce církve 

Modlitby za církev, diecézi, farnost – měsíční úmysl 

Farní shromáždění, 15. 2. 

Podněcování ke vzniku nových a doprovázení stávajících malých společenství 

Večery smíření – advent, postní doba 

Duchovní obnovy na téma církev – advent, postní doba 

Zvýraznění některých slavností Panny Marie během roku 

Pouť k Panně Marii (pěší: Skalka, Stará Boleslav, Hájek; BUS: Brno Žabovřesky, Zlín – Jižní 

Svahy, Brno – Líšeň) 

Oživit, obnovit denní modlitbu Anděl Páně v kostele, v rodinách, v malých společenstvích 

– Maria, žena ztišení a naslouchání, rozhovoru s Bohem a odpovědi Bohu, je vzorem postoje 

před Bohem 

Měsíční témata – prožívání církve – Kobylístek 

Přečíst, promýšlet sám, s druhými ve společenství nějaký církevní dokument (např. 

Lumen  gentium, Evangelii gaudium, Christifideles laici) nebo nějakou knihu o církvi. 

MODLITBY, KTERÉ NÁS MOHOU BĚHEM ROKU DOPROVÁZET  

Pane Ježíši Kriste, zůstaň se mnou a já se chci začít stávat světlem a svítit druhým. Všechno 

světlo vychází od tebe, ze mne jen temnota. Chceš ve mne osvěcovat druhé. Kéž bych tě mohl 

oslavit, jak by se ti nejvíce líbilo tím, že bych osvítil všechny, kdo mne obklopují! Dej i jim 

světlo, jako jsi je dal mně; osvětli je ve mně a skrze mne. 

Kardinál Newman  

  



Chválíme Tě, Pane, neboť Ty si stále buduješ svůj dům, svůj příbytek v nás. Ty nám dáváš 

chléb rozjímání Tvého Slova, my jsme Tvé děti, plod Tvého lůna. Dej ať pronikáme do 

tajemství církve, Tvého lidu. 

Kardinál Martini 

Bože, Duchu svatý, probuď svou církev a začni u mne. Oživ naši farnost a začni u mne. 

Proměň naši rodinu a začni u mne. Přines svou lásku, radost a pokoj ke všem lidem a začni u 

mne. 

PŘEHLED FARNÍCH AKTIVIT 2014 – 2015 

každý čtvrtek     Eucharistická adorace, 19.00 – 19.30, kostel, 1. čt za povolání ke kněžství 

a zasvěcenému životu 

1. čt v měsíci Eucharistická adorace noční, 19.30 – 24.00, kostel 

1. pá v měsíci Uvedení do duchovní četby nedělních textů Písma ve skupinkách, 19.30 – 

20.30, farní prostory 

1. pá v měsíci Adorace, příležitost ke svátosti smíření, 17.00, při večerní bohoslužbě přijímání 

pod obojí 

podzim 2014     Ve středu ke Středu, Světla a stíny církve v moderní době, Jaroslav Šebek, 

19.15, kostel 

jaro 2015           Ve středu ke Středu, Křižovatky středověkých církevních dějin, Pavel Blažek, 

19.15, kostel 

5.10.         ne      Zahájení pastoračního roku, votivní bohoslužby k Panně Marii, Matce církve 

5.10.         ne      Spuštění nových internetových stránek farnosti: www.terezicka.cz 

6.10.         čt       Začátek kurzu Alfa pro mládež, 19.00, farní sál 

12.10.       ne      Volby do pastorační rady farnosti a sčítání účastníků bohoslužeb 

19.10.       ne      Misijní neděle, sbírka pro misie, misijní koláč 

19.10.       ne      Drakyáda pro rodiny s dětmi, 14.30, Velká skála 

23.10.-11.12. čt       Církev svolávaná Pánem, přednášky o církvi, P. Jan Houkal, 19.30, kostel 

24.10.       pá      Výročí posvěcení kostela, 24.10.1937 původní kaple, 23.10.2000 přestavby 

kostela 

3.11.         po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 

knihovna 

8.11.         so      Výlet dětí a mladých rodin na Tetín 

15.11.       so      Pouť ministrantů do katedrály s otcem arcibiskupem 

http://www.terezicka.cz/


22.11.       so      Kurz lektorů s paní Jaklovou, 9.00 – 12.30, farní sál, kostel 

28.-30.11.          pá-ne   Adventní duchovní obnova maxistrantů 

29.11.       so      Výroba adventních věnců, 9.00, farní sál, žehnání věnců, 17.00, kostel 

1.-4.12     po-čt Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel 

1.12.         po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 

knihovna 

3.12.         st       Bohoslužba pro děti s návštěvou sv. Mikuláše, 17.00, kostel 

5.- 7.12.   pá-ne            Advent‘ stop, duchovní impuls pro mládež 

6.12.         so      Duchovní obnova rodin, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 

7.12          ne      Návštěva biskupa Václava Malého ve farnosti, 15.00 – 19.30, farní sál, kostel 

12.-14.12.pá-ne Duchovní obnova ministrantů v Sebranicích 

13.12.       so      Duchovní obnova farnosti, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 

15.-23.12.          po-út   Svátost  míření, 17.00, více zpovědníků 

19.12.       pá      Svátost smíření druhým způsobem, 17.30, kostel, více zpovědníků 

24.12.       st       Vigilie Narození Páně, 16.00 a 22.00 

25.12        čt       Slavnost Narození Páně, 7.30,  9.00,  10.30,  18.30 

28.12.       ne      Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů 

29.12.-2.1.po-pá  Taizé, Evropské setkání mladých v Praze 

31.12.       st       Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok, 16.00, kostel 

31.12.       st       Adorace s novoročním požehnáním, 23.00, kostel 

5.1.2015  po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 

knihovna 

14.-.28.1. st       Ve středu ke Středu, Salesiánská rodina se představuje, 19.15, kostel 

23.1.         pá      Setkání křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu, 19.10, kostel a farní sál 

24.1.         so      Farní ples, kulturní dům Ládví, 19.30 

31.1.         so      Slavnost sv. Jana Boska, 18.30, kostel, 20.00 Salesiánské divadlo, akademie 

2.2.           po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 

knihovna 

10.-13.2.  út-pá Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel 

11.2.         st       Světový den nemocných, udílení svátosti nemocných, 18.30, kostel, pak 

posezení, farní sál 

15.2.         ne      Farní shromáždění, 15.00 – 18.00, farní sál 

18.2.         st       Popeleční středa, vstup do doby postní 

20.-22.2   pá-ne            Postní duchovní obnova maxistrantů 

21.2.         so      Duchovní obnova rodin, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 

22.2.         ne      Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, 7.30 

7.3.           so      Duchovní obnova farnosti, 9.00 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel 

8.3-22.3. ne      Skrutinia katechumenů, kostel 

9.3.           po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 



knihovna 

11.3.-22.4.    st       Setkání dětí a rodičů k přípravě na první svaté přijímání, 17.50, kostel 

13.-15.3. pá-ne            Postní duchovní obnova ministrantů 

13.-15.3.            pá-ne   Dont´ stop, duchovní impuls pro mládež 

21.3.         so      Duchovní obnova Salesiánské rodiny 

30.3.         po      Setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání, 19.10, farní 

knihovna 

28.3.-1.4. so-st  Svátost smíření, více zpovědníků, 17.00 

1.4.           st       Svátost smíření pro děti, 16.00 

27.3.         pá      Svátost smíření druhým způsobem, 17.30, kostel, více zpovědníků 

28.3.         so      Arcidiecézní setkání mládeže s biskupem, Salesiánské centrum 

2.4.           čt       Missa chrismatis s účastí ministrantů, katedrála 

2.-3.4.      čt-pá Zelený čtvrtek, celonoční bdění v Getsemanech, boční kaple 21.00 – 08.00 

3.4.           pá      Křížová cesta dětí, 15.00, kostel 

3.-4.4.      pá-so Velký pátek, Bílá sobota, ranní chvály a modlitba četby, 8.00, boční kaple 

4.4.           so      Bezprostřední příprava čekatelů křtu k přijetí svátostí, 8.30, boční kaple 

4.4.           so      Modlitba u Božího hrobu v boční kapli, 12.00 – 20.00, dopoledne v kostele 

nácviky ministrantů 

4.4.           so      Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, 21.00, kostel 

12.4.         ne      Setkání konvertitů, 19.30, farní sál 

25.4.         so      Svátost smíření pro děti a rodiče před prvním svatým přijímáním, 16.00, 

kostel 

26.4.         ne      Slavnost prvního svatého přijímání, 10.30, kostel 

8.5.           pá      Výlet Salesiánského centra 

10.5.         ne      Den matek 

15.5.-23.5.         Novéna k Duchu svatému, po večerní bohoslužbě, kostel 

16.5.         so      Výlet ministrantů 

16.-17.5.  pá-ne            Pouť mládeže na Svatou Horu za povolání k manželství a 

zasvěcenému životu 

23.5.         so      Den Salesiánského centra, Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů 

23.5.         so      Vigilie ke Slavnosti seslání Ducha Svatého, 21.00, kostel 

24.5.         ne      Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, 10.30, kostel 



29.5.         pá      Noc kostelů 

30.5.-6.6. so-so Dny víry pro Prahu, městské misie 

4. 6. čt Slavnost Těla a Krve Páně, celonoční adorace 

13.-14.6.  so-ne Pouť mužů na Svatou Horu, POMUŽNA 2015 

19.-21.6.  pá-ne            Maxipuťák maxistrantů 

21.6.         ne      Závěrečný táborák ministrantů a maxistrantů 

25.7.-1.8. so-so Minichaloupka v Budislavi 

2.-9.8.?     ne-ne            Maxicykloputování na Velehrad 

7.-9.8.      pá-ne            Oslava 200 let od narození Dona Boska na Velehradě 

 


