
PASTORAČNÍ PLÁN 
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2015–2016

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ARCIDIECÉZE 

Datum Akce Místo konání
28. 9. 2015 slavnost sv. Václava – celonárodní pouť Stará Boleslav

14. 11. 2015 slavnost sv. Anežky České – pouť 
ministrantů

katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha

29. 11. 2015 přijetí do katechumenátu katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha

2. 2. 2016 Uvedení Páně do chrámu; setkání 
řeholníků

katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha

4.–5. 3. 2016 24 hodin pro Pána – zpovědní služba vybrané kostely 
arcidiecéze

19. 3. 2016 Světový den mládeže salesiánské středis-
ko, Praha-Kobylisy

23. 4. 2016 Slavnost sv. Vojtěcha a setkání neofytů katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha

7. 5. 2016 pouť za kněžská povolání Svatá Hora
14. 5. 2016 700. výročí narození Karla IV. katedrála sv. Víta, 

Václava, Vojtěcha
14. 5. 2016 přijetí do katechumenátu katedrála sv. Víta, 

Václava, Vojtěcha
20. 5. 2016? Noc kostelů celá arcidiecéze
25. 6. 2016 kněžské svěcení katedrála sv. Víta, 

Václava, Vojtěcha

Změna vyhrazena.

Pastorační plán Arcidiecéze pražské na školní rok 2015–2016
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Téma: nově pojatá spoluodpovědnost farností a křesťanů
Patron: sv. Jan Pavel II.
Pastorační důrazy: odpovědnost křesťanů za církev a za svět; 
otevřenost vůči těm, kteří nežijí v plné vazbě na místní církev



V červnu 2014 byl vyhlášen pětiletý Pastorační plán Arcidiecéze pražské. Na každý 
školní rok pak připravujeme aplikaci tohoto plánu. Druhý pastorační rok je nesen 
výzvou, abychom přijali spoluodpovědnost za naše farnosti i místa, kde žijeme. 
Zároveň chceme hledat cesty k lidem, kteří stojí mimo farní společenství. Velkým 
vzorem je nám papež Jan Pavel II., od jehož smrti uplynulo v roce 2015 deset 
let. Zveme duchovní pastýře, aby zvážili, které další body pětiletého pastoračního 
plánu je vhodné v jejich farnosti či společenství v tomto roce naplnit.

UDÁLOSTI

V říjnu 2015 proběhne v Brně eucharistický kongres. 8. 12. bude zahájen papežem 
vyhlášený rok Božího milosrdenství. 14. 5. 2016 si připomeneme 700 let od naro-
zení Karla IV. a 26. 10. uplyne 250 let od narození Jakuba Jana Ryby (26.  10. 
1765 – 8. 4. 1815). 

CÍLE

1. rozběhnout ekonomické a pastorační rady ve farnostech, které je dosud z ně-
jakých důvodů nemají;

2. uspořádat v rámci farnosti informativní setkání, které pomůže osvětlit, z jakých 
zdrojů se v současnosti farnost financuje;

3. v rámci vikariátů a diecéze uspořádat školení na téma „Jak pracovat s dobro-
volníky (motivace, získávání, odměna)“; 

4. podle možností nabídnout spolupráci farní pastorační rady s místním zastupi-
telstvem obce či městské části;

5. v rámci farnosti připravit neformální program, na který je možné pozvat lidi 
stojící mimo okruh běžného farního společenství;

6. využít obecných svátků (Dušičky) a připravit krátkou pobožnost na veřejných 
místech tak, aby se jí mohli účastnit i lidé mimo farní komunitu;

7. využít Svatý rok Božího milosrdenství k obnově slavení svátosti smíření.

POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ

Ekonomické a pastorační rady
V některých farnostech se dosud nepodařilo rozběhnout ekonomické či pastorační 
rady. Letošní rok je tak příležitostí, aby si taková farnost například pozvala někte-
ré radní ze sousedních farností a společně tyto poradní orgány začali rozvíjet. Je 
také možné hledat další cesty, jak farníkům pomoci objevit význam obou orgá-
nů (uspořádání veřejného setkání pastorační rady, setkání více pastoračních rad 
na jednom místě, …).

Setkání farností nad otázkami současného modelu fungování církve
Arcidiecéze uspořádala v roce 2014 několik setkání pro členy ekonomických rad, 
která měla informovat o současném ekonomickém stavu církve. Z těchto setkání 
vyplynulo, že se církev do značné míry stává „samoživitelkou“. Je dobré uspořádat 
v rámci farnosti setkání s farníky, na kterém by současné principy fungování far-
nosti byly vysvětleny.

Školení o práci s dobrovolníky
V současných podmínkách se více a více ukazuje jako klíčová otázka, jak praco-
vat s dobrovolníky, jak je získávat, jak delegovat pravomoci, jak je odměňovat… 
(srov. Evangelii gaudium 102). Proto je dobré připravit v rámci vikariátů i v rámci 
diecéze školení, které by pastoračním pracovníkům tyto otázky osvětlilo.

Spolupráce s místním zastupitelstvem
Spoluodpovědnost farností zahrnuje také spolupráci s místní obecní správou. Je 
otázkou, co je v možnostech té které farnosti. Tam, kde však dosud spolupráce není, 
zveme k navázání kontaktu s místním zastupitelstvem. Lze tak nabídnout pomocnou 
ruku ve věcech, které může farnost zrealizovat či podpořit (práce s dětmi, seniory, 
nabídka programu školám, nabídka prostor, pomoc s městskými slavnostmi…). 

Živé společenství farnosti – farní den
Jen obtížně lze pozvat nějakého člověka do farnosti, v níž kromě bohoslužeb ne-
probíhá žádný další život. Proto zveme farnosti, aby připravily alespoň jednoduchá 
setkání, zvláště tam, kde se vůbec neuskutečňují. Je možné připravit například 
farní den, který zahrne nejen bohoslužby, ale také program pro rodiny, setkání 
mezi farníky, kulturu atd. Předpokládá se, že přijdou lidé z více kostelů. Na takový 
program je velmi žádoucí pozvat zájemce o kontakt s církví, katechumeny, ale 
i zastupitele obce či širší spolupracovníky farnosti.

Krátká pobožnost
Už mnohokrát se ukázalo, jak důležité je pomoci lidem, kteří nežijí s církví v plném 
společenství, prožít důležité okamžiky roku a také jejich vlastního života. Dobrou 
zkušenost máme s Vánocemi (půlnoční, jesličky). Jsou ale také další události, 
mezi které patří na prvním místě Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Proto 
zveme k přípravě krátké bohoslužby na hřbitově, která bude dostatečně inzero-
vaná, aby mohli přijít i lidé, kteří nepatří do běžného okruhu farníků, a společně 
se pomodlit. Další příležitostí jsou Velikonoce, které lidé využívají k odpočinku 
a výletům. Často tak zabloudí k našim kostelům, zvláště v některých lokalitách. 
V neposlední řadě je to místní pouť. V rámci takové pouti může zaznít prosba 
o požehnání pro město a pro lidi dobré vůle.


