
  

Nejsou lidi. Kde je ale vzít? 

Farní občasník 
ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. VOJTĚCHA V OTROKOVICÍCH 
Neděle 13. listopadu 2022 

U rčitě znáte tento citát z 9. kapitoly Matoušova 
evangelia: „Žeň je velká, dělníků je málo.“ Pochází 

sice z doby před 2000 let, ale v současné době se úzce týká 
i naší farnosti. Jistě jste si všimli, kolik ministrantů chybí u 
oltáře, že se přestalo scházet společenství seniorů, že za-
stavil činnost Klub maminek. Kvůli zdravotním 
problémům nejsou některé ženy schopny dále pomáhat 
s pravidelným úklidem kostela, nejsou lidé, kteří by psali 
příspěvky do Farního občasníku atd. V pokročilém věku 
jsou i někteří kostelníci a akolyté, v kostele při mši svaté 
občas nemá kdo promítat texty písní, chybí zpěváci 

v chrámovém sboru, pomoc by potřebovala i paní varhanice. 
Ale my všichni chceme, aby kostel byl přede mší včas otevřen, osvětlen, vytopen, aby 

v něm bylo čisto, aby v něm fungovaly záchody. Chceme na Vánoce slyšet z kůru zpěv 
chrámového sboru a vidět texty písní, které zpíváme. Řada z nás by se ráda scházela 
v různých společenstvích a je pořád mnoho lidí, kteří mají zájem pravidelně číst Farní 
občasník. 

Pokud však nenajdeme ochotné farníky, kteří by s tím vším pomohli, opravdu hrozí 
další omezení aktivit farnosti. 

Farní rada se proto rozhodla připravit soupis činností, které by potřebovaly 
personálně posílit—lidmi, kteří by se ujali jejich vedení, nebo takovými, kteří by činnosti 
aktivně vykonávali. Současně vám předkládá dotazník, v kterém vás prosí, abyste 
vyznačili dvě věci: 
 
a) jakých činností se nyní aktivně účastníte; 
b) do jakých činností byste byli ochotni se zapojit a pomoci s nimi. 
 
Dotazník budete moci odevzdat v našich kostelech během neděle 20. listopadu 2022. 
 

Tato výzva samozřejmě platí jen pro ty, kteří pomoci jsou fyzicky schopni— zejména 
pro farníky mladší nebo ve středním věku. Všechny ostatní prosíme, aby modlitbou 
naplnili pokračování citátu ze začátku této stránky: „Proste proto Pána žně, ať vyšle 
dělníky na svou žeň.“ ◼ 

Pavel Ludvík 



2 

  

1. Zpěváci do chrámového sboru 

Zkoušky probíhají přes školní rok každou 
středu po mši svaté v suterénu. Nacvičuje 
se hlavně na Vánoce a Velikonoce, ale také 
na různé slavnosti a výročí, koncerty apod. 
Vítaný je každý, kdo rád zpívá a má 
hudební sluch. Znalost not není nutná. 
 
2. Varhaník 

Tato služba obnáší varhanní doprovod se 
zpěvem při každé mši svaté v neděli i přes 
týden (kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. 
Michaela i kaple sv. Anny v Kvítkovicích), 
při pohřební a svatební mši svaté, májové 
pobožnosti a křížové cesty, adorační dny 
apod. 
 
3. Podávání sv. přijímání v kostele, 

přinášení sv. přijímání nemocným 

domů a na Seniory B, C 

V naší farnosti máme v současné době 11 
aktivních laiků, kteří mají z biskupství 
povolení podávat sv. přijímání a přinášet 
jej nemocným. Tuto službu v naší farnosti 
vykonávají i ženy, které jsou velkou 
pomocí kněze na Seniorech, kde u zájemců 
o tuto duchovní službu vedou rozhovory 
s nemocnými a zprostředkovávají pak 
udílení svaté zpovědi nebo pomazání 
nemocných.  
Z těchto 11 sloužících je ale již polovina ve 
vyšším věku a nemoci postupně omezují 
jejich možnosti. Aby je mohl v budoucnu 
někdo nahradit, je pro tuto službu potřeba 
absolvovat kurz pro podávání sv. 
přijímání laikem. Ten je možné podle 
zájmu i v okolních farnostech zorganizovat 
v našem děkanátu nebo je možné jej 
absolvovat i někde v okolí.  
 
4. Projekce při mších 

Promítající vyzvedne notebook v sakristii. 
Na kůru jej zapojí a v promítacím 
programu vloží z připravené databáze 
texty písní dle rozpisu varhanice nebo 

scholy. Při mši promítá jednotlivé sloky 
nebo prezentace. Po mši ukončí program, 
vypne notebook a projektory. Notebook 
vrátí do sakristie. Každý, kdo trochu 
ovládá počítač, to zvládne. 
 
5. Lektoři pro čtení liturgických textů 

Zhruba 1x za 2 měsíce jsou lektorovi 
nabídnuty termíny na nedělní čtení (popř. 
velikonoční či vánoční svátky). Texty na 
jednotlivé neděle jsou k dispozici na 
internetu, popř. v lekcionáři v sakristii. 
V určeném termínu se lektor dostaví 
nejpozději 10 minut před začátkem 
bohoslužby a vyzvedne si lekcionář. 
V případě nepřítomnosti si za sebe lektor 
domluví za náhradu. 
 
6. Lektoři – koordinátor 

Sestavuje rozpis lektorů, kteří se zapojují 
do čtení liturgických textů (1. a 2. čtení při 
mších sv. o nedělích,  příp. o vánočních a 
velikonočních svátcích). Znamená to 
kontaktovat jednotlivé lektory (telefonicky 
nebo SMS) a odsouhlasit si s nimi termín a 
konkrétní čtení na dané období (cca na dva 
měsíce dopředu), rozpis zpracovat do 
připravené tabulky a předat do sakristie. 
Rozpis zpracuje do připravené tabulky a 
tu předá do sakristie. 
 
7. Svoz starších lidí na mše 

Službu organizuje Charita Otrokovice. 
Jedná se o dovoz starších lidí na nedělní 
bohoslužby. Řidič dostane rozpis služeb 
na celý rok. V rozpisu je seznam lidí a 
místo vyzvednutí, naloží je cca 45 minut 
před začátkem mše, po skončení je zas 
odveze zpět. Služba vychází 1x za 10 
týdnů. Na každou neděli je potřeba 2 
řidiče - na ranní a na hrubou. V případě 
potřeby si termíny lze prohodit s jiným 
řidičem. 
 

Seznam činností 
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8. Organizátor setkání seniorů 

Náplní bude 1x za 14 dní připravit a vést 
přátelské setkání seniorů v suterénu 
kostela. Součástí je i krátké téma, pro jehož 
přípravu je možné využít materiály, které 
jsou každoročně připravovány Centrem 
pro rodinu z Olomouce.  
 
9. Vedoucí klubu maminek 

Vyžaduje to maminku, která je ochotná 
vytvořit zázemí pro scházení ostatních 
maminek s dětmi na MD z farnosti (např. 1 
x týdně na 2 hodiny - otevřít suterén, sklad 
s hračkami), je komunikativní a má 
organizační cit. Činnost podporuje Centrum 
pro rodinu Zlín a poradit mohou bývalé 
maminky. Náplň setkání je na maminkách, 
je lepší, když se mohou střídat a zastupovat 
v případě nemoci. 
 
10. Úklid kostela 

Úklid kostela zajišťují skupinky žen kolem 
8 osob. Uklízecím dnem je úterý, začíná se 
v rozmezí od 15 do 16 hodin, záleží, jak 
která skupinka má začátek nastaven. Na 
každou skupinku vyjde úklid jednou za 
měsíc. Je potřeba zamést a vytřít podlahy, 
povysávat, utřít prach, vyklepat koberce, 
vyleštit skla v místnosti pro děti, vynést 
kose, jednou za čas vzít domu k vyprání 
kleriky. Úklid trvá většinou asi 1 hodinu. 
Kazdy má v rámci kostela svůj „rajon“, 
která má za úkol uvést do „pořádku“. 
 
11. Údržba kostela a suterénu 

Najde se šikovný a ochotný tatínek, na 
kterého by bylo možné se v případě 
větších provozních oprav obrátit a který 
by zajistil by vše potřebné? Náklady 
samozřejmě nese farnost.  
 
12. Nástěnka před farou 

Nástěnka umístěná na zábradlí před farou 
je určena pro věřící i nevěřící spoluobčany. 
Jejím cílem je přibližovat víru v Boha a 
život s ním. Je třeba se opírat o texty z 
duchovní katolické literatury a články z 

pastorace.cz. Nástěnku je třeba měnit 
aktuálně i vzhledem k liturgickému či 
ročnímu období, nejpozději tak co tři 
týdny. Je to služba farnosti pro veřejnost. 
 
13. FOM – příprava článků 

FOM se vydává několikrát ročně a do 
každého je třeba 15-20 příspěvků. Jejich 
obsahem jsou zprávy ze života farnosti, 
články o životě z víry, nebo o vzdělávání ve 
víře, příp. k významným společenským 
událostem. Náměty si autor může vybírat 
sám, popřípadě po dohodě s redakcí, články 
posílá mailem. Nemusí mít obavu o chyby, 
vše prochází češtinářskou korekturou. Vítaní 
jsou rovněž autoři fotek, ev. kreslených 
obrázků. 
 
14. Aktualizace farního webu 

Jedná se o vkládání aktualit ze života 
farnosti nebo církve na farní web. Vše ve 
spolupráci s o. Pavlem. Vkládání článků 
na webové stránky je provádí v redakčním 
systému (tzn. prostředí velmi podobné 
psaní textu ve Wordu). K tomu je potřeba 
ještě upravit velikost fotografií.  
 
15. Péče o kněžský hrob 

Jedná se o pravidelnou péči o kněžský 
hrob: zametení, umytí náhrobku, výzdobu.  
 
16. Vedení májových pobožností 

Připravit a upravit čtení podle počtu 
pobožností. Zapojit předem farníky do 
modlitby růžence, litanií, či do čtení ev. 
přednesu básně k Panně Marii. Zajistit na 
každý den zpěv, odemčení a uzamčení 
kostela. Udělat rozpis programu i rozpis 
služeb. ◼ 
 

Prosíme Vás o vyplnění  

přiloženého dotazníku 
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N emůžeme zavírat oči a nevšimnout 
si, že v české církvi klesá počet kněží 

i počet lidí ochotných vést společenství 
nebo organizovat společné aktivity a ujímat 
se služby. V Západní Evropě je takový trend 
patrný už delší dobu a s jeho řešením tam 
mají své zkušenosti, přítomnost kněze se 
totiž stala vzácností.  

Krátce po revoluci jsme měli možnost 
setkat se s francouzským pedagogem pa-
nem Danielem Guery a jeho ženou Mirei-
lle, také profesorkou. Oba vždy věnovali 
svůj volný čas službě v místní i celosvěto-
vé církvi. Snaží se i přes shora uvedené ob-
tíže organizovat a udržovat křesťanský ži-
vot své farnosti a svoje zkušenosti předá-
vat dál do celé církve. Letos v létě nás opět 
poctili svou návštěvou a mimo jiné se se-
tkali na faře i s naším otcem Pavlem Šupo-
lem. Ten měl na Daniela spoustu žhavých 
otázek. A jak mu Daniel odpovídá, se do-
čteme v následujícím rozhovoru. 

V roce 1991 je zajímalo poznat poměry 
v naší zemi a hledali někoho, kdo by jim 
dělal tlumočníka. Božím řízením dostali 
doporučení na madame Lucette Sedláčko-
vou, která byla bývalou profesorkou fran-
couzštiny, mnozí dříve narození si ji rádi 
připomínáme jako skvělou farnici. Byla 
původem Belgičanka a do Česka se přiv-
dala. Aktivním životem povzbuzovala 
druhé do konce života (zemřela ve věku 
nedožitých 98 let). Patřila mezi naše velmi 
dobré známé. Oslovila nás, jestli bychom 
Guéryovým neposkytli ubytování v našem 
starém domě po rodičích, který byl v tu 
dobu prázdný. Nebyl důvod nesouhlasit. 
Občas jsme se tam zašli mrknout, jestli ně-
co nepotřebují, a zanesli jim třeba buchty. 
Pokud nebyla Lucette právě v dosahu, do-
mlouvali jsme se více méně „rukama noha-
ma“ s pár základními slovíčky. I přes tu 

naši „neandrtálštinu“ vždycky dovedli vy-
tvořit nenucenou přátelskou atmosféru a 
skromné bydlení přijímali jako dobrodruž-
ství. Guéryovi se snažili získat kontakty na 
kněze, biskupy i laiky v naší zemi, spřáteli-
li se také s naším tehdejším farářem otcem 
Vojtěchem Šímou a sledovali stavbu naše-
ho nového kostela. 

Začali jezdit opakovaně, bydleli u nás a 
postupně se rozvíjelo opravdové přátel-
ství, které i přes jazykovou bariéru trvá 
dodnes. Osobně jsme se potkali asi 15x, 
prožili u nás i Vánoce a Velikonoce s naši-
mi zvyky. Daniel na Velikonoce nemůže 
zapomenout a každý rok se mu stýská po 
„mrskačce“, s kterou by byl ve své domo-
vině považovaný za barbara. A pokaždé se 
oba těší na kynuté ovocné knedlíky. 

Francouzsky se dobře naučila naše nej-
mladší dcera Monika, která převzala štafe-
tu po paní Lucette Sedláčkové a stala se 
tlumočnicí a zároveň i hostitelkou. Nám 
pomáhá internet a překladač ke kratší ko-
munikaci, díky i za to. Postupně se okruh 
našich francouzských přátel rozšiřoval, za-
vítal k nám i Danielův bratr Jeane Pierre, 
který je knězem, a taky dvě rodiny ze spo-
lečenství aktivních laiků místní církve. Da-
niel s Mireille jsou velmi družní a veselí 
(ostatně Guery znamená u nás Veselý), je 
s nimi vždycky dobře a týden uběhne jako 
voda. Sdílíme se o všem možném. Všímají 
si v naší zemi spousty věcí, navštěvují zají-
mavá místa v okolí a zajímají se o naši his-
torii. Zkrátka sledují, co se u nás děje. 
Mireille se velmi angažuje pro oblastní 
Charitu a zastává se disidentů v zemích, 
kde je potlačovaná náboženská svoboda. 
Jsme vděční Pánu, že jsme je na své životní 
cestě mohli poznat. A vzdálenost nám ne-
vadí… ◼ 

Marie a Pavel Čechovi  

Realita dneška v naší církvi  
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Můžete se nám krátce představit a také 
nastínit svoji službu v církvi? 
Vyrostl jsem v katolické rodině, která se 
velmi aktivně podílela na životě církve. 
Můj otec se účastnil mnoha akcí naší 
farnosti a také města. Založil modlitební 
skupinku mužů, kteří si přáli více propojit 
svůj život s vírou, v rámci tzv. hnutí 
„Katolická akce“ (snaha o zapojení laiků 
do církve). Také v továrně, kde pracoval, 
založil katolické odbory. Velmi úzce 
spolupracoval s kněžími a podílel se na 
organizaci mší i různých událostí ve 
farnosti.  
Tak jsem se i já přirozeně podílel na těchto 
akcích, byl součástí modlitebních skupin. 
Především v rámci ACI, což je skupina 
hnutí vytvořena katolickou církví ve 20. 
století, v pojetí společenského katolicismu. 
Brzy jsem zaujal zodpovědnost na úrovni 
místní, diecézní a posléze i celostátní. 
V mé diecézi jsem se účastnil pastoračních 
rad a byl jsem zvolen hlavním sekretářem 
pastorační rady diecéze Verdun. Poté jsem 
souhlasil s účastí v mezinárodní skupině 
našeho hnutí ACI (MIAMSI), kde jsem byl 
8 let prezidentem. Během tohoto působení 
jsem založil Světové fórum mezinárodních 
nevládních katolických organizací, díky 
němuž jsem v pravidelném kontaktu se 
Svatým stolcem ve Vatikánu. Společně se 
zamýšlíme, jak lépe svědčit o evangeliu 
v dnešním světě, zvláště v mezinárodních 
institucích, jejichž jsme součástí (OSN, 
Rada Evropy, FAO, ...) 
 
Měl jste možnost nahlédnout do aktivit 
naší farnosti, jak ji vnímáte pohledem 
člověka odjinud? 
V roce 1991 jsme přijeli do Československa, 
abychom se setkali a poznali místní církev a 
lépe pochopili, čím si musela projít za éry 

komunismu. Hodně jsme se naučili a 
dozvěděli díky přijetí v rodinách a setkání 
se zdejšími kněžími. A jsou to právě 
Otrokovice, kde jsme přijati za přátele, 
letos je to již 31 let, kde jsme měli možnost 
poznat českou farnost, českou církev. 
Zažili jsme éru osvobození hlasu křesťanů 
v roce 1991 se spoustou svědectví 
křesťanského života za komunismu, pak 
stavbu kostela sv. Vojtěcha. Zasáhla nás 
solidarita a práce tolika farníků! Od té 
doby, během našich pravidelných návštěv, 
vnímáme plynulost, kontinuitu různých 
farních aktivit, které jsou velmi pestré a 
zaměřené na všechny věkové kategorie. Z 
farníků září bratrství a při rozhovorech po 
mši před kostelem je to naprosto jasné, že 
je zde skvělá parta lidí! Tak jako i v dalších 
zemích střední Evropy, i zde zažíváme 
hledání rovnováhy mezi bohoslužbou, 
modlitbou a dalšími možnostmi více 
spojenými s životem společenství. 

Nebrečme nad naší situací 
P řinášíme vám rozhovor s francouzským katolíkem Danielem Guery, který se jako laik význam-

ně angažuje v životě francouzské římskokatolické církve. V rozhovoru se zamýšlí nad tím, jak 
by měla fungovat církev trpící nedostatkem kněží. 

Daniel Guery s kardinálem Parolinem.  
Archiv manželů Čechových 
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Za co můžeme být vděční a na co se 
připravit, popř. si dát pozor? 
Můžeme se radovat z toho, že máme to 
velké štěstí, že známe Ježíše Krista, a to 
díky těm, kteří tu byli před námi a 
zanechali nám živé evangelium. Boží slovo 
nás provází a vyživuje každý den. 
Samozřejmě, model předkoncilní církve již 
není aktuální a my musíme objevovat, 
hledat ovoce o 60 let později díky 2. 
vatikánskému koncilu, který převrátil naše 
zvyky. Církev Božího lidu zahrnuje 
všechny členy a každého zve, aby se stal 
součástí života církve. To je také význam 
spojení, které popisuje papež František: 
učedník-misionář (ne jeden nebo druhý, 
ale oba vnitřně spojeni). Sněm nad 
církevní synodou nám pomáhá být 
pozornými v jednom důležitém aspektu: 
jít společně! Všichni – biskupové, kněží, 
tak i věrní laici musí hledat způsoby, jak 
podporovat a oživovat společenství 
křesťanů podle evangelia pro dobro celého 
světa. 
 
Jaká je situace církve ve Francii? 
Ve Francii, tak jako v mnoha zemích 
západní Evropy, je církev v obtížné situaci, 
a to hlavně ze dvou důvodů: nedostatek 
kněží a sekularizace. Krok za krokem 
náboženská kultura mizí. Tváří v tvář této 
obtížené situaci jsou reakce křesťanů velmi 
různé a mnohdy i radikální. Není 
jednoduché sjednotit svět: ti, kteří se drží 
bohoslužby a čisté tradice, pro které je 
oddanost výsadní cestou, jak být v církvi, a 
ty kteří se starají o bližní, činy lásky, kdo 
dávají přednost blízkosti chudých, ve 
spojení s celou společností a charitními 
skutky. 
 
Co osobně považujete v současnosti za 
nejpalčivější problém nejenom Francie? 
Pro mě je aktuálně největší výzvou dnešní 
doby – najít způsob, jak být v srdci života 
světa. Jak to udělat, aby církev nebyla 
uzavřenou nádobou, jen pro lidi, kteří se 
dobře znají, a kteří zapomínají že láska k 

bližnímu zahrnuje celý svět! Jak najít 
slova, místa, chvíle, kdy mluvit o Ježíši 
Kristu? Jaké využít možnosti, aby nám 
bylo nasloucháno? Jak se ptát bez toho, 
aniž bychom soudili, zavrhovali ostatní, 
kteří jsou naši bratři? 
 
Jak vypadá život vaší farnosti? 
Naše farnost zahrnuje město s 15 tisíci 
obyvateli a několik vesniček. Je zde jediný 
kněz, který slouží mši svatou v sobotu 
večer a jednu v neděli. Pokud je k 
dispozici kněz v důchodu, odslouží mši ve 
vesnici. Kromě eucharistie, jsou zde 
samozřejmě i svátosti křtu a svatby (za 
účasti jáhnů a laiků, kteří pomáhají s 
přípravami a správou svátostí), pohřby, 
kde se také více zapojují laici (návštěva 
rodiny pozůstalých, přípravy na obřad, ale 
také vedení pohřbu – laici, kteří mají 
povolení od diecéze). Náboženství, 
katolické školy, různé asociace jako 
například skauti a skupiny seniorů jsou 
také aktivní. Důležité místo zaujímá také 
Charita a její činnost. 
 
U vás je již běžné, že kněz má i 20 
kostelů. Je to i případ vašeho kněze? 
Ano, náš kněz je farářem dvou velkých 
farností, z nichž každá má více jak 20 
kostelů. Dva kněží v důchodu mu 
pomáhají, ale je to opravdu problém! 
Opravdová výzva k uchopení! Jak zajistit 
svátosti a křesťanskou přítomnost? Jak 
vést společenství a nabízet aktivity: 
náboženství, formaci? To je důvod, proč 
vzniklo „EAP“ (skupina pastorační 
animace) - složená z laiků, kteří se podílí 
na misijním projektu církve na úrovni 
farností. To je ve spojení s knězem, který 
tomuto předsedá. 
 
A jak vypadá život, zapojení laiků tam, 
kde mají mši např. 1x za měsíc? 
Když je jen jedna mše za měsíc, a v 
některých případech i méně, společenství 
se ocitá v opravdových potížích. Musí 
hledat originální řešení. Nejde o to, 
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abychom se litovali nebo brečeli nad naší 
situací. Je to realita, kterou musíme 
přijmout! Samozřejmě je možnost zajet 
tam, kde se slaví eucharistie, ale je také 
nezbytné si položit jednoduchou otázku: 
jestli se naše patření Kristu a církvi 
neomezuje pouze a jen na týdenní 
eucharistii? Jakou roli pro nás hraje služba 
druhým, chudým, těm, co jsou v nouzi? V 
mnoha případech jsou v těchto vesničkách 
nebo čtvrtích skupinky křesťanů, které se 
schází, aby nabídli v neděli nebo během 
týdne bohoslužbu slova, modlitební 
setkání. Zbývá ale také tvořit život 
komunity mimo čas bohoslužby. Což není 
snadné, ale je to rozhodně výzva! Mezi 
dvěma eucharistiemi, mezi dvěma 
návštěvami kněze – jaké zařadit aktivity: 
čas pro modlitbu, debatní skupinku, 
program pro děti, pro seniory, aktivity 
podle období jako půst či advent. 
 
Je možné se v něčem inspirovat a již se 
tak připravit na přicházející krizi 
neobsazených farností u nás? 
Vypadá to, že způsob, jakým se připravit 
na život v komunitě, kde není stále 
přítomný kněz, je zapojení co nejvíce 
pokřtěných laiků do života farnosti, a 
nepřestávat zároveň sledovat a 
povzbuzovat ty, pro něž je to budoucí 
výzva. Abychom k tomu dospěli, je z 
mého pohledu naprosto zásadní rozvíjet 
vzdělání. Nejen vzdělání akademické, ale 
„v terénu“, „jdoucí společně“! Samozřejmě 
je přínosné katechetické vzdělání, které 
posiluje víru, ale také informace/vzdělání 
o fungování církve, to je úkol každého z 
nás. Položit si prostou otázku: Jakou roli 
mohu zaujmout v životě farnosti? Jakou 
nezbytnou roli zastává náš kněz? Jak ho 
podpořit v tom co může dělat nebo mohl 
by? Jak se zamýšlet s ním a autoritami v 

diecézi nad současností a budoucností 
našeho společenství? Hlídat rovnováhu 
mezi modlitbou, účastí na eucharistii, 
charitou, péčí o chudé a potřebné, různými 
aktivitami pro různé skupiny lidí, tak jako 
to ve farnostech děláme, je nezbytné. 
Nezůstat u sebe, ale být „učedník-
misionář“! 
 
Navštívil jste mnoho zemí, čím se 
můžeme z jejich života, správy farností 
inspirovat? 
Mohl jsem strávit hodně času ve velmi 
různých zemích a objevovat mnoho 
způsobů, jak žít svou víru a členství 
v místních církvích a společenství: 
- Pravidelné nedělní modlitební setkání 
organizované a vedené laiky a/nebo 
řádovými sestrami (5x do roka za účasti 
kněze) - Bolívie 
- Organizace a skupiny podporující lidi 
v nouzi – Taiwan, Sýrie, Brazílie 
- Organizace a sdílená odpovědnost za život 
farnosti v radě starších s delegovanými 
misionáři – Afrika (Bénin-Niger) 
- Bohatá komunikace v srdci farnosti 
zahrnutá v týdenním magazínu, plakáty v 
kostele a farním sále představující aktivity 
farnosti. Belgie vyniká svou vynalézavostí 
a otevřeností ve světě! 
- Možnosti v každém věku pro pravidelné 
setkávání a „tvorbu církve“ 
To, co je základem našeho bytí a bytí 
v církvi je volání Ducha svatého. On nám 
umožní rozeznat co je dobré pro Boží lid, 
jehož jsme součástí, tam kde žijeme a v 
naší době. Kéž nám pomáhá svěřit naše 
dary a talenty do služby církve a učí nás 
volat i ostatní, kteří mohou svým nadáním 
velebit Pána a oslavovat Jej. ◼ 

Rozhovor připravil O. Pavel Šupol,  
přeložila Monika Stoklásková 
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