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ÚVODNÍ SLOVO

2018
Milí farníci, vážení přátelé farnosti Kravaře,
letos jsme se poprvé pokusili vydat „ročenku“ našeho
farního společenství. To, co držíte v rukou, je výsledkem
přemýšlení nad tím, čím vším by farnost měla být a čím je.
Na základě fotografií, které si budete moci prohlédnout,
snad bude jasné, že farnost je na prvním místě společenstvím nejrůznějších lidí, které spojuje hodnota víry. Ve farnosti se setkávají lidé, kteří by se jinak snad ani setkali. A co
více! Hovoří spolu, pracují spolu a přes rozdílnost pohledů
a názorů napříč generacemi budují odkaz příštím pokolením.
Farnost by měla být na prvním místě prostorem pro
hlásání a prožívání Kristova evangelia a místem oslavy
Boha. Měla by být místem, kde se víra proměňuje ve slova
a skutky. Místem, kde to, co slyšíme v Božím slově, můžeme
činit v konkrétním společenství. Farnost má být společenstvím, které se skládá z jednotlivých slabých a hříšných
lidí, kteří však chtějí s Boží pomocí své chyby napravovat.
Měla by být tak silným společenstvím, že unese slabosti
svých členů a pomůže jim začlenit se do budování Božího
království.
Farnost by měla být pokladnicí tradic lidu a zároveň
společenstvím, které na těchto tradicích neustává, protože se stále otevírá novým výzvám doby. Při tom všem by
měla být společenstvím, které se neustále modlí k Bohu za
problémy dneška a modlitbou i milosrdenstvím pomáhá
těm, kteří se ocitli v těžkých situacích.
A konečně farnost se nikdy nesmí zavírat do sebe samé.
Musí vycházet se svou vírou tam, kde žijí Boží děti, které
víru v Boha nemají. Zároveň si stále musí uvědomovat
svou podstatu v celé církvi napojením na život diecéze a
modlitbou za své biskupy, kteří jsou nástupci apoštolů.
Následující fotografie přinášejí střípky farního života a
mohou nám dát zakusit něco z krásy farního společenství.
Chtěl bych vyjádřit omluvu všem, kteří by na fotografiích
měli být, ale nebylo pro ně možné se v daný den k focení
dostavit.
Přeji kravařské farnosti hodně Božího požehnání a všem
farníkům neochvějnou radost z víry.
P. Daniel Vícha, farář
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PASTORAČNÍ ČINNOST FARNOSTI

Jádrem činnosti každého farního společenství je hlásání
evangelia.
To se nemůže uskutečnit jiným způsobem, než na osobní
rovině, v každodenních setkáních a konkrétních úkonech.
Aktivita farnosti tak musí být vždy podložena neustálou
touhou po konání dobra ve službě druhým. Nic však není
zapotřebí více, než aby veškeré úsilí farního společenství
bylo neustále podpíráno modlitbou a aby se všichni zapojovali do modlitby také za ty, kteří v dané farnosti Boha
neznají.
Papež František k tomu říká: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat
velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství.
Farnost prostřednictvím svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Je potřeba,
aby farnosti byly ještě blíže lidem. Takto pojatá pastorace
vyžaduje, abychom opustili pohodlné pastorační kritérium
“vždycky tak bylo“.
Důležité je nekráčet osamoceně ale společně.“
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POUTĚ, ZÁJEZDY

V současné době, kdy máme celý svět v podstatě na dosah ruky, dochází
vlivem uspěchanosti a zaneprázdněnosti paradoxně k odcizování lidí
navzájem. Proto se naše farnost snaží pořádáním zájezdů a poutí všechny
lidi přiblížit k sobě a ukázat jim, že společenství, které se utváří sdílením
zážitků, je důležitejší než hmotné statky a materiální zajistěnost.
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VZDĚLÁVÁNÍ

V době dostupností informací se paradoxně setkáváme s nedostatkem vědomostí z oblasti náboženství a víry. Právě prohlubování náboženských znalostí vede k hlubšímu porozumění víře a pomáhá odpovídat na výzvy evangelia.
Farnost chce být místem, které nabízí možnost neustálého prohlubování vědomostí. Pravidelně se konají Hovory o víře,
kde se probírají rozličná náboženská témata, v obou školách se vyučuje náboženství, na faře probíhá náboženství pro
předškoláky a konají se tématické přednášky s pozvanými hosty. Důležitá je také činnost MŠ v Koutech s křesťanským
zaměřením.
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PÉČE O PAMÁTKY

Dědictví předků je nejvíce viditelné v podobě památek, které farnost spravuje. Na jejich údržbě a obnově se pravidelně
podílí množství farníků. V roce 2018 se mimo jiné soustředily síly nejvíce na opravu varhan farního kostela a na opravu
kaple Sv. Jana Křtitele v Koutech.
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SPOLUPRÁCE S MĚSTEM A SPOLKY

Důležitým předpokladem pro rozvoj města či obce je spolupráce mezi vedením města a farností. Je také důležité podporovat tradice spolků, které jsou v životě každé obce šiřiteli tradic a lidové moudrosti, z níž můžeme všichni čerpat.
Bez ohledu na víru či přesvědčení se tak farnost může stát místem setkávání všech lidí dobré vůle.
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FARNOST CHCE BÝT SPOLEČENSTVÍM, KTERÉ ...

Kráčí společně

ující Boha
Objevuje krásu, opěv

Vytváří rodinu

Vede k vlastenectví

Ukazuje jiný pohled
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FARNOST CHCE BÝT SPOLEČENSTVÍM, KTERÉ ...
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SKUPINY VE FARNOSTI

Víra není soukromou záležitostí, ale vždy se prožívá ve společenství.
Pán ustanovil společenství apoštolů, nikoli jednotlivce. Bůh má radost, když jeho děti žijí společně a vzájemně se obohacují
o dobra, která jim uděluje. V rámci farního společenství se tak víra nejlépe prožívá uprostřed různých skupin, které buď
slouží svou prací, nebo se scházejí k modlitbě a vzájemnému sdílení.
V naší farnosti se zhruba 200 lidí pravidelně podílí na chodu farnosti a bylo by dobré, kdyby jich stále přibývalo. Je
zapotřebí objevovat dary a charismata uprostřed Božího lidu a tato charismata probouzet. Žádná ze skupin, které ve
farnosti slouží, zapojují se do liturgie či se pravidelně schází, není a nesmí být uzavřená. Vždy jsou zváni noví zájemci a
členové. To pomáhá tomu, aby farnost byla živým organismem, nikoli bezejmennou masou.
Podle slov papeže Františka: „K dokonalosti dorůstáme tehdy, když boříme zdi a naše srdce se naplňuje tvářemi a jmény.“
Pán Bůh zaplať všem, kteří ve farnosti jakkoli slouží a pomáhají.
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Uklízení farního kostela

Kostelníci farní kostel

Zdobení farního kostela

Kostelník - Sv. Mikuláš

Uklízení kostela Sv. Mikuláše
rocenka2018_A4_2.indd 11

13/12/2018 22:51

Chrámová sbor - farní kostel

Chrámová sbor - kostel Sv. Mikuláše

Schola - farní kostel

Schola - kostel Sv. Mikuláše
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Katecheze pro děti - kostel Sv. Mikuláše

Misijní klubko

Katecheze pro děti - farní kostel

Společenství mladých
rocenka2018_A4_2.indd 13

13/12/2018 22:51

Klášter - řeholní sestry

Akolyté

Ministranti

Lektoři
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Společenství seniorů

Varhanice farního kostela

Předškolní náboženství
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Varhaníci - kostel Sv. Mikuláše

Společenství mužů nad biblí
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