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Základní otázka/název rozvíjející oblasti : 

Výstup ze setkání č.1 

1. Pro farní společenství je potřebné setkávání a komunikace. Kromě různých společenství 

je možné setkání po mši formou farního kafe (jak se u nás snažíme) nebo i jen setkání faráře s 

lidmi před kostelem. Jde o přiblížení se navzájem, o sdílení svých problémů, ale i naší zkušenosti s 

Bohem. Je potřeba se snažit oslovit ty, kteří jsou osamoceni, kteří do společenství nezapadají. 

Problémem bývá uchvátanost našich setkání, ale především to, že velká část účastníků bohoslužeb 

nemá o společenství zájem, žije svoji víru jen soukromě. 

- Pro společenství je důležité vzdělávání (katecheze, využívání farní knihovny), abychom byli 

schopni mluvit o víře s lidmi mimo církev. 

- Vzhledem k nedostatku kněžských povolání považujeme za velmi důležitou formaci 

ministrantů.  

2. Potřeba vyjít z kostela – modliteb na veřejném prostranství (křižová cesta v ulicích města, Boží 

tělo, společná modlitba u morového sloupu) a důležitost ekumenických modliteb 

3. Za velmi důležité považujeme otevřenost církve i farnosti lidem vně církve : 

- Prostor tzv. komunitního centra, kam mohou zajít i nevěřící v jakoukoli dobu (třeba se jen 

zastavit a popovídat si s někým při čaji) 

- Potřeba abychom jako věřící byli ochotni a schopni hovořit s lidmi nevěřícími, mít na ně čas, 

umět je vyslechnout, umět jim odpovídat na jejich otázky týkající se víry a církve, nabídnout 

modlitbu za nemocné. 

- Potřeba přijímat hledající do našich společenství, oslovit nově příchozí v kostele. 

- Osobně zvát nekostelní lidi na akce farnosti, např. adventní a vánoční koncerty, rorátní mše, 

výroba keramického betléma, adventních věnců, den prarodičů a seniorů,   

- V neposlední řadě aktivní služba církve společnosti (spíše na úrovni biskupství) v podpoře 

rodin. Jde o širokou nabídku psychologické poradny pro děti, rodiče, manžele i rozvedené, 

semináře na téma výchovy dětí a partnerských vztahů, doprovázení rodin 

s hendikepovanými dětmi,..(vhodným příkladem se dle prezentace v televizi NOE jeví 

Centrum pro rodinu Ostrava). Důležitou podmínkou pro využití těchto služeb je 

informovanost veřejnosti ( po domluvě s obcí prezentováno v městských médiích) a 

„nízkoprahovost“- tzn. časová a finanční dostupnost těchto služeb. 

 

 


