FARNÍČEK leden ´2019
Měsíční informátor Římskokatolické farnosti
ve Frýdlantu nad Ostravicí – ročník XIX.
Milá farní rodino!
Je za námi rok 2018 a vstoupili jsme do nového roku – roku 2019. Jsem vděčen
mnohým lidem za jejich obětavou spolupráci, za jejich nezištnou pomoc a
laskavou službu. Velmi si toho u nich vážím.
Děkuji mým nejbližším spolupracovníkům, se kterými se setkávám každou
bohoslužbu. Jsou to kostelníci a ministranti. Bez jejich služby by nebyla božská
liturgie tak krásná a obohacující. Zvláště kostelníci musejí přijít velmi brzo
před začátkem jakékoli bohoslužby (minimálně 1 hodinu), aby otevřeli kostel či
klášterní kapli a nachystali vše potřebné. S ministranty máme pravidelné
schůzky, ve kterých si opakujeme zásady správné služby u oltáře.
Děkuji také našim varhaníkům a zpěvákům. Bez jejich nasazení by neměly
bohoslužby tu správnou šťávu. Bohoslužba má být radostná a zpěvem
vyjadřujeme před Bohem naše emoce. Také oni se připravují daleko dříve než
je začátek dění v našich posvátných prostorách. Musejí cvičit a spolu ladit.
Děkuji našim lektorům. Jejich účast na recitování Božího slova nebo
společných modliteb je důležitá, aby církev nezněla monotónním hlasem.
Děkuji našim uklízečkám a brigádníkům. Jejich fyzická služba vytváří čistotu a
krásu našeho společného prostředí. Jsou Marie a Josefové naší farnosti.
Děkuji všem vedoucím našich společenství. Animací těchto farních skupin se
podílejí na vytváření Ducha naší farnosti. Stávají se pro mnohé farníky
evangelními táty a mámy.
Děkuji všem dobrodincům a anonymním dárcům naší farnosti. Dokážou vidět
potřeby pro naši farnost a mají v srdci nezištnou ochotu darovat to, co mohou
dát. Jejich dary jsou finanční i věcné a často přispějí také svou radou.
Děkuji za každého z Vás ve farnosti, neboť Bůh mě skrze rozhodnutí biskupa
poslal k Vám, abych byl Vaším pastýřem a Vy byli mým svěřenými ovečkami.
Ať tedy tento rok spolu prožijeme jako jedna rodina. Modlím se za Vás a Vy,
prosím, se modlete za mě, abychom naplnili úkoly, které nám dal Pán.
P. Petr Fichna, farář
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Někdy dochází k určitým nedorozuměním mezi laiky, kteří mají „jen“ svůj názor,
a knězem, který nese odpovědnost nejen za pastoraci a vedení ve víře svých
oveček, ale také za hmotný majetek farnosti. Žhavým tématem může být otázka,
jak využívat naši faru. Těm, kteří chtějí tvrdit, že fara je pro všechny lidi,
doporučuji si přečíst následný rozhovor s odborníkem na pastorální teologie
přednášejícím na UK v Praze.
otec Petr F.

Kněz musí poznat, co farnost snese
Vedle kostela tvoří ve většině farností přirozené centrum fara. O tom, jak se funkce far
vyvíjela, hovoříme s pastorálním teologem a knězem Mons. ALEŠEM OPATRNÝM.
 Jaké funkce dnes farní budovy plní?

Fary jsou různé, faráři jsou různí, farnosti jsou různé. Bude ale dobré začít od farností,
ne od far. Jsou farnosti, kde jsou farníci a farnice téměř výhradně návštěvníky kostela,
víc nepotřebují a nežádají. Případně jde o farnost, kde fara vůbec není a její duchovní
správce bydlí v jiné farnosti nebo v nájemním bytě. A jsou farnosti, kde se farníci
neomezují na návštěvu bohoslužeb, kde jsou senioři, rodiny s dětmi, mladí lidé, schola
– a ti všichni se potřebují někde ke svým činnostem scházet.
 Toto pojetí fary jako centra farního života zde ale nebylo vždy…

Fary byly mnohdy až do 40. let dvacátého století ve městech obydlím faráře, kaplanů,
farní hospodyně, maminky pana faráře nebo na vesnici faráře, kaplana, hospodyně a
tam, kde byla farnost zároveň zemědělskou jednotkou, navíc obydlím děvečky,
kočího… zkrátka byly to zaplněné objekty. A mimobohoslužebný život farnosti se
odehrával zejména ve spolcích.
 Kdy se to změnilo?

Změna přišla v době totality. Pro nedostatek kněží z mnoha farností vymizeli kaplani.
V řadě farností ani nebylo ekonomicky únosné mít hospodyni, o ostatním „personálu“
nemluvě. Na fary byli také dosazeni nájemníci – někdy rodiny, jindy třeba hudební
škola. A i tam, kde bylo na faře dost prostoru, záleželo na místních poměrech, jaký
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„provoz“ si mohl farář na faře dovolit, aby ho státní úřady nezbavily tzv. státního
souhlasu. Rovněž farníci si mnohdy za totality rozmýšleli, zda mají být na faře bdělými
spoluobčany viděni. A o spolcích a sdruženích nemohlo být vůbec řeči.
 Co může dělat kněz, který chce dnes svou faru otevřít lidem?

Rozmyslet si, na co má a na co nemá síly. Nevycházet z ideálu, neopakovat jen to, co
bylo možné v jiné farnosti, ale poznat, co farnost chce a co „snese“. Tedy spíš vycházet
z toho, co zdravého samo spontánně roste, a čemu dát proto prostor, než se snažit
realizovat své třeba velmi dobré představy, „ať to farníci chtějí, nebo ne“.
 Jakou roli v takovém případě hrají spolupracovníci – do jaké míry je možné
fungování přenechat dobrovolníkům a kde je kněz nezastupitelný?

Je rozdíl mezi tím, když někdo s něčím pomůže nebo začne s činností, a mezi tím, když
si někdo vezme některou záležitost trvale na starost. Těch, kteří si vezmou něco
dlouhodobě na starost, bývá poměrně málo. Není to jen věc ochoty, ale záleží na tom,
jaké pracovní a rodinné povinnosti dotyčný má. Skutečnou pomocí jsou zejména ti,
kteří se o něco starají trvale. V každém případě je kněz za provoz na faře v podstatě
zodpovědný, a to také proto, že je zodpovědný za život farnosti, jenž s životem na faře
souvisí. Tuto roli si nemá a nemůže s nikým vyměnit.
 Problémy mohou nastat tehdy, když se některé části fary stanou veřejné až
příliš – přístup tam má mnoho lidí, mohou se třeba začít ztrácet věci…

Představa, že všichni návštěvníci fary jsou andělé, by byla stejně bludná jako představa,
že jsou to vesměs loupežníci. Bez určitého „provozního řádu“ a jeho dodržování
nemůže fara dobře sloužit. A duchovní správce si musí rozmyslet, kolik sil má a kolik
jich může zodpovědně věnovat, aby byl stanovený řád na faře trvale udržován a
dodržován. Je-li fara jeho jediným obydlím, což je žádoucí, může tam být jen takový
provoz, který mu umožní práci i odpočinek, soukromí i přijímání návštěv. A záleží také
na stavební dispozici fary.
 Jakým dalším nebezpečím je zde farář vystaven a na co by si měl dát pozor?

Kněz, jako každý jiný člověk, potřebuje určitou míru soukromí. Zajištění tohoto
soukromí je věcí „provozního režimu“ na faře, jakož i knězova osobního režimu. Nikdo
nemůže být bez osobních škod stále k dispozici, stále „na svém pracovišti“, stále v
jakémsi multifunkčním prostoru. Kromě toho jsou lidé, a tedy i kněží různí – staří a
mladí, zdraví a méně zdraví, extroverti a introverti. A tomu se také musí provoz na faře
přizpůsobit. Protože povinnosti a úloha kněze se nemohou omezit jen na provoz
„otevřené fary“, jsou to úkoly rozsáhlejší.
Rozhovor vedl Jiří Gračka. Článek byl převzat z Katolického týdeníku č. 35 z roku
2014 a je možné si jej dohledat na této webové adrese:

http://www.katyd.cz/clanky/knez-musi-poznat-co-farnost-snese.html
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Svátostné úkony ve farnosti v roce 2018 :
svátost křtu:

8x (v r. 2017 – 14x ) z toho 5 dětí a 3 dospělí

svatební obřady:

3x (v r. 2017 – 6x ) z toho všechny mezi katolíky

1. sv. přijímání:

9x (v r. 2017 – 16x ) z toho 6 dětí a 3 dospělí u křtu

svátost biřmování:

3x (v r. 2017 – nikdo ) všichni 3 u křtu

pohřby: 19x (v r. 2017 – 29x ) z toho 9 zaopatřených a 10 nezaopatřených

Biskup Lobkowicz žehná poutníkům, kteří
míří na Světové dny mládeže do Panamy
Biskup František Václav Lobkowicz v pátek 4. ledna v 18 hodin sloužil v kapli
biskupství mši svatou za poutníky, kteří se v příštích dnech vypraví na Světové
dny mládeže do středoamerické Panamy. Po mši svaté biskup František
požehnal poutníkům na dalekou cestu. Světové dny mládeže 2019 s papežem
Františkem se budou konat od 22.do 27. ledna 2019 v Panama City.
Předprogram v diecézích začíná již v polovině ledna. Poutníci se do Panamy
přepravují individuálně nebo po menších skupinách letecky. Z Ostravskoopavské diecéze se na Světové dny mládeže chystá 22 poutníků. Do dějiště
Světových dní mládeže se chystá také výprava z televize Noe. Z celé České
republiky se setkání se svatým otcem v Panamě zúčastní asi 150 poutníků.
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