
Hnutí v církvi 
Pro přípravu změny by bylo prospěšné využít laických i 
kněžských hnutí, která jsou katolickou církví uznaná a 
přijatá. V naší zemi jich nyní působí asi dvacet a asi 
přibydou další. Celkem je ve Vatikánu registrováno více 
než 50 těchto duchovních proudů. V žádném případě 
nejde jen o registraci, ale papež Jan Pavel II. i další členové 
Svatého oficia je považují a prohlašují za dar Ducha 
svatého současné církvi. Mají různé nosné myšlenky a 
různé způsoby působení, ale všechna vycházejí z vanutí 
téhož Ducha a mají stejný cíl, totiž šíření Božího království 
na zemi. Je jich mnoho, protože lidé mají různé cesty, které 
je vedou k Bohu a je jim blízká ta nebo ona spiritualita. 
Hnutí mají sice svůj život, ale hlásí se i do služby farností 
podle různých darů, které od Ducha svatého dostala. Jejich 
podporu a využití doporučuje jak Svatý Otec pro svět, tak 
čeští a moravští biskupové pro naši republiku: 
„Jak velká je dnes potřeba zralých křesťanských osobností, 
které si uvědomují svou vlastní identitu vyplývající ze 
křtu, své vlastní povolání a poslání v církvi a ve světě! Jak 
jsou potřebná živá křesťanská společenství! A tady jsou 
hnutí a nová církevní společenství: jsou odpovědí, kterou 
vyvolal Duch svatý, na tu dramatickou výzvu konce 
tisíciletí. … V hnutích a nových komunitách jste se naučili, 
že víra není abstraktní přednáška, ani prázdný 
náboženský cit, ale nový život v Kristu vyvolaný Duchem 
svatým.“ (Jan Pavel II., projev 30. 5. 1998) 
„Nová hnutí velmi dobře reflektují nejdůležitější „znamení 
doby“ a zapadají do této upřesněné sebedefinice církve 
jako communio i jako missio, čili jako společenství a 
poslání. … Dochází tak k novému pochopení toho, že 
hierarchické a charizmatické dary v rámci církve se 
navzájem doplňují. Jedná se zde o určitý druh 
„partnerského vztahu“ mezi institucí a charizmatem 
uskutečňovaný v Duchu svatém, kde přínos obou partnerů 
je zásadní a nezastupitelný. … Význam setkání 300 – 400 
tisíc zástupců 50 hnutí spočívá … v tom, že se hnutí poprvé 
scházejí s papežem nikoli jednotlivě, ale všechna pospolu, 
a že dochází k jakémusi jejich „křtu“ před tváří celé církve 
a za přítomnosti jejího nevyššího pastýře.“ (kardinál M. 
Vlk, duben 1999). 
O spiritualitě a činnosti převážné většiny hnutí, která u 
nás působí, informuje kniha „Nová hnutí v církvi“  
Působení na místní veřejné mínění 
Názor většiny národa na církev je odmítavý až 
nepřátelský. Vycházejí většinou z přesvědčení, že církev 
lidem kromě nepatrné skupiny nic nepřináší, že se snaží 

uchovat přežité středověké myšlení a chování, že ji zajímá 
jen získání moci a majetku a daňoví poplatníci že ji musí 
živit. Výjimečně lze vnímat i 200 let staré heslo: „Zničme ji, 
tu hanebnici!“ 
Změnit takový pohled není jednoduché a je nutné využívat 
všech prostředků, které jsou k dispozici (především 
médií), aby lidé byli informováni o skutečnosti, jaká církev 
je. Nelze však zanedbat malé možnosti, které jsou všude. 
Uspořádá-li se nějaká veřejně prospěšná akce, je třeba ji 
uvést jako akci církve a zdůraznit, že to je v intencích 
katolické církve. Stane-li se to po několikáté, lidé ztratí 
svou jistotu, že církev tu je jen sama pro sebe. Nejsilněji na 
člověka působí osobní dobrá zkušenost - při zjištění, že 
jeho radost a naděje, smutek a úzkost je radostí a nadějí, 
smutkem a úzkostí katolického společenství v jeho okolí.  
Je-li působení na živě věřící obtížné, je působení na lidi 
zaujaté mnohem obtížnější. Překážek je daleko více než 
příležitostí. Nesmíme si však připustit, že situace je 
bezvýchodná. Jak izraelský národ, tak církev byli nejednou 
podle lidského pohledu bez nejmenší naděje, ale vždy se 
stalo něco neočekávaného, zázračného a bylo možné jít 
dál. Proto nikdy nemáme právo říkat: „Nedá se nic dělat“. 
Pro Boží moudrost a sílu existuje vždy dobré řešení. 
Pomůcky pro vykročení 
Protože nové cesty farností jsou Božím záměrem, dává k 
tomu jistě své požehnání v různých formách. Především 
zapaluje oheň v srdcích lidí, ale dává také nástroje pro 
provádění, které nám zprostředkovávají jeho služebníci. 
Možností, jak zlepšit stav obce, je více, od odstranění 
jediné překážky až k dlouhodobému projektu. Tyto 
nástroje obnovy jsou odzkoušené v praxi, a pokud pomáhá 
někdo zkušený a obec má upřímnou snahu, dojde jistě ke 
zlepšení. 
Těm, kteří mají zájem o podobnou akci, poradí pastorační 
středisko diecéze. Pro jistotu upozorňuji, že bez podpory 
faráře nemá žádná snaha naději na to, že obci prospěje. 
Bylo by příliš náročné uvádět zde všechny způsoby 
obnovy farnosti. V další kapitole je popsána nejdelší cesta 
duchovního prohloubení, protože na ní je vidět přitažlivý 
cíl celého snažení a je možné použít jednotlivé prvky celé 
cesty podle místní potřeby. Jsou v ní doporučení, nad 
kterými by se měli zamyslet všichni, kdo svou farnost 
chtějí změnit a uvážlivě je přijmout nebo odmítnout. 

 
 

 
 

Týdeník 
římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2 
410 02 Lovosice   

web: farnostlovosice.cz 
 

32. neděle v mezidobí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náboženství pro školní děti  
úterý 14:30 – 15:30 a 15:30 – 16:30 
Farní kavárna je na faře každou neděli po mši sv. 
Aktuality: 
 Mše svaté, které si přejete odsloužit za své úmysly, se 

zapisují v sakristii. 
 Škola Křesťanského Života a Evangelizace Svaté Marie z 

Nazaretu Matky Církve  
v Praze 15 - 17.11. 2019, podzimní víkend 
Škola se uskuteční v prostorách farnosti Panny Marie Sněžné 
v Praze. (Václavské náměstí)  
Příspěvek za víkend (strava) je 600,- 
http://skolamarie.cz/homepage/skola/praha 

 Kdo by prosím byl ochoten se zapojit do připravy aktivitky 
pro děti i pro dospělé na nedělni kavárnu v neděli 24.11.? 
Inapirace je na http://biblickedilo.cz/ 

 ČBK spustila web s programem výchovy ke zralé lásce po 
stránce citové a sexuální: citovavychova.cz 
 

  VÁCLAV Č. 28 (2019)  

                                              10. 11. 2019  

 

BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE: 

LOVOSICE  
Kostel sv. Václava 

Ne – v 9.30  

Út – 17.30  
St, Čt – 8:00  
Pá – v 16.30 

Modlitební skupina 
Út 16.30 
  

Okolní kostely vždy 8:00 

 
1. ne v měsíci Lukavec 
2. ne v měsíci Medvědice 
3. ne v měsíci Sulejovice 
4. ne v měsíci Velemín 
5. ne v měsíci  -------  
 
Mše DD Milešov   

Pá – 9:30 

 

http://skolamarie.cz/homepage/skola/praha
http://biblickedilo.cz/


Farnost dnes a zítra - Jaromír Neugebauer  
Kapitola 3. Příprava změny 
Změnit farnost tak, aby vyhovovala požadavkům církve, je 
velmi náročné a namáhavé dílo. Vyžaduje změnu myšlení a 
postojů velké skupiny lidí i ochotu obětovat svůj čas a k 
tomu je třeba pozvolné a nenásilné výchovy.  
Při přípravě musíme počítat se skutečností, že současný 
člověk – a v našem prostoru obzvlášť – chce pocítit, že je 
brán vážně a že mu je dána možnost aktivní účasti. To 
pochopitelně platí i pro církevní společenství, protože tato 
tendence je v souladu s Kristovým odkazem. K pochopení 
požadavků dnešních lidí výrazně přispívají změny v 
církevních dokumentech. Např. v Kodexu kanonického 
práva není farnost „strukturou“, ale „společenstvím 
věřících“. 
Katecheze 
V našem prostoru je nutné začít výukou všech, kteří jsou 
ochotní poslouchat. Úroveň znalostí velké většiny je v 
průměru katastrofálně nízká a znalosti ještě silně 
zkreslené. K tomu často přistupuje skálopevné 
přesvědčení, že osobní názor představuje celou správnou 
katolickou víru, a z to-ho pak plyne neochota vzdělávat se 
a cokoli měnit. Nelze nikoho odsuzovat, protože málokdo 
měl dostupné autentické prameny a možnost porovnání 
své víry s apoštolským učením. Nyní tyto možnosti jsou a 
je nezbytně nutné jich využít. 
Nabízí se probírat nový katechismus. Tato cesta je sice 
velmi důkladná a spolehlivá, je to však práce na léta, má-li 
se celý důkladně pochopit. Je možné vybrat z katechismu 
jen pasáže, ve kterých mají věřící největší slabiny, a 
věnovat se koncilním dokumentům, které od nás vyžadují 
nové postoje. Je to dnes stejně důležité jako výzvy k 
dodržování desatera a důležitější než stálé opakování 
těchto výzev. 
Jedinou katechezí v mnoha farnostech je nedělní promluva 
po evangeliu. S tím věřící nevystačí a je třeba doporučovat 
samostatnou četbu a umožnit dotazy, zvát přednášející z 
nabídky pastoračních center a tak doplnit to, co kněží ve 
farnostech z časových důvodů prostě nestačí. Nejdříve se 
ovšem musí ve věřících vzbudit zájem, aby si vzali knížku 
nebo přišli na přednášku, když k nim někdo přijde. 
Předpokladem účinné katecheze je věřící obec, nebo 
alespoň věřící malé společenství, v němž lidé zažívají a 
ověřují si to, v co uvěřili. Jinak je katecheze jen 
zprostředkováním vědomostí a to stačí pouze v první fázi. 
Katecheze potřebuje společenství, ale také ho buduje a 
rozvíjí. 

Katecheze mládeže 
Na katechezi dětí nejsou z hlediska nových požadavků 
církve další nároky, protože základní zácvik je nutný, a 
proto je třeba se mu věnovat soustavně a delší dobu. Věk, 
v němž se děti postupně seznamují s jednotlivými články 
víry, i způsob podání musí být v souladu s dětskou 
psychologií. 
U mládeže musíme více než dříve zdůrazňovat vědomí 
odpovědnosti a spoluodpovědnosti, využít tendencí ke 
sdružování k teoretickému seznámení se společenstvím a 
praktickému životu v něm. Musíme mládež vést k 
osobnímu chápání Bible a liturgických textů. Na dnešní 
mládeži bude zanedlouho ležet evangelizace vně kostela i 
tvorba společenství věřících a to bez života z dobře 
prožitých svátostí není možné. 
Katecheze dospělých 
Katecheze dospělých je právě tak důležitá jako katecheze 
dětí a mládeže. Je potřebná vždy, ale v této době je u nás 
naprosto nutná. Nelze podcenit význam promluvy při mši 
svaté a při svátosti smíření, protože zde lze oslovit věřící 
připravené a vnímavé. Tím více je nutné zaměřit obsah 
promluv na to, co lidu chybí. Sebekvalitnější kázání, které 
dává výborné rady lidem, kteří v kostele nejsou, nebo 
které informuje věřící o tom, co již znají, je ztrátou 
nedocenitelné příležitosti. 
Všichni máme málo času, ale na dobrou přednášku lidé 
přijdou a na druhou a další jich přijde více. Doporučení 
nebo půjčování literatury, která vyplní manko znalostí, je 
také dobrá cesta. 
Katecheze neznamená jen šíření znalostí. Můžeme věřícím 
nabídnout také zážitek, po kterém se více rozhoří oheň 
Ducha svatého. Zatím není v praxi vidět důsledky výzvy 
Jana Pavla II., aby církev dýchala oběma plícemi. Západní 
způsob myšlení dává přesné formulace zjevené pravdy, 
řád a strukturu. Východní vede věřící k osobnímu vztahu, 
k radosti až nadšení z Boží přítomnosti uprostřed nich a 
překračuje rozumové poznání tím, co známe ze setkání s 
uměním. Spojení obou dodává spolehlivému 
apoštolskému učení elán a oslovuje lidi, se kterými se 
setkáváme. V našem prostoru stále silně převažuje 
racionalita, k naší škodě. 
Ekonomické a pastorační rady 
Všude tam, kde to je možné, je dobré ekonomické a 
pastorační rady zřídit. Jejich fungování je přínosem v 
několika oblastech. Přenášejí na laiky řadu činností, které 
zatím musí provádět kněz, ačkoli k nim není třeba ani jeho 
vzdělání, ani svěcení. Zřízení rad dále přivede skupinu 

laiků do pravidelného kontaktu s duchovním správcem. To 
umožní poznat náročnost a obtíže kněžského poslání a tím 
vede k větší snaze knězi co nejvíce pomáhat. Také se 
nacházejí konkrétní možnosti této pomoci. Naopak kněz 
při společné práci lépe pozná své farníky a tak objevuje 
jejich charizmata, aby je mohl dále rozvíjet. Pravidelným 
kontaktem s touto skupinu zjistí nedostatky i schopnosti 
širšího okruhu věřících a může lépe vést svou obec. 
Tím, že se vytvořila skupina spolupracovníků, vzniká také 
prostor, v němž se všichni cvičí v životě společenství a ve 
vzájemném dialogu. To samozřejmě přináší i potíže a 
spory, ale je to jediná cesta, jak věrohodně prokázat 
křesťanský vztah k okolí. 
Jak pro plodnou práci rady, tak pro řešení potíží je zásadní 
podmínkou, aby se všichni setkávali ve jménu Ježíše 
Krista, protože jeho přítomnost dává záruku, že je mezi 
nimi také dárce daru moudrosti a mírnosti. 
Členové rady by neměli být při jednání názorově 
monolitní. Měli by přednést svůj názor (i pokud je odlišný 
od názoru ostatních) a uvést jeho přednosti. Měli by však 
přednést i názor svých známých, aby se rada seznámila s 
potřebami a požadavky obce. Musí ovšem pozorně 
naslouchat ostatním a uznat jejich argumenty, jsou-li 
realistické. Tím podporují vznik a růst společenství a jejich 
dialog splní jednu svou základní podmínku, vzájemnou 
otevřenost. Respekt k usnesení je samozřejmostí. 
Vyhledávání a formace schopných laiků 
Při hledání schopných laiků bychom neměli mít lidské 
představy, jaké měl třeba prorok Samuel, když šel 
pomazat Saulova nástupce za krále (1 Sam 16). Zkušenosti 
z mnoha farností, které již začaly měnit svou tvářnost 
podle dnešních potřeb, dokládají, že vůle Boží je velmi 
často jiná než naše představy. Stejně jako Samuel si 
vedoucí obnovy vybírali lidi, o kterých byli přesvědčeni, že 
si povedou ve své funkci dobře, ale kteří brzo odpadli 
anebo museli být vystřídáni. Naopak lidé, se kterými se 
vůbec nepočítalo, se stali tahouny celé akce. Nemusí to 
udivovat – Samuel byl Boží muž a prorok, zestárl v službě 
Bohu, a přesto se zmýlil. 
Téměř vždy je lepší dát příležitost všem, kteří jsou ochotní 
pracovat, a raději se časem rozloučit se s lidmi, kteří 
nepracují nebo působí rozkladně. Spolupracovníci se 
nejlépe vychovávají jednoduchými úkoly, ideální je práce 
ve skupině. To, co bylo řečeno o členech ekonomických a 
pastoračních rad, platí i pro spolupracovníky v nejširším 
smyslu slova. 
 


