
Příloha č. 1 ACEB 10/2021 

SLUŽBA VE FARNOSTI 
základní informace ke kurzu 

Cílová skupina: 

 ti, kteří spolupracují (nebo budou spolupracovat) ve farnostech skrze službu podávání 
svatého přijímání (ať už při bohoslužbách, nebo u nemocných); 

 ti, kteří vedou (nebo budou vést) bohoslužby slova, 
 ti, kteří jsou (nebo chtějí být) pravidelnými lektory při bohoslužbě; 
 ti, kteří vedou ve farnostech denní modlitbu církve, růženec, křížové cesty, malá spole-

čenství apod. 

Obsah kurzu: pokračující vzdělání v oblasti liturgie, zaměřené především na svátost eucha-
ristie, na slavení samostatné bohoslužby slova, na práci s Božím slovem při liturgii i mimo ni, 
na různá jiná bohoslužebná setkání (růženec, křížová cesta apod.) a na farní agendu. 

Podmínky přijetí: 

 řádné absolvování Teologického kurzu, katechetického kurzu v minulosti (do r. 2001) 
nebo teologické fakulty; 

 zapojení do života farnosti, schopnost spolupráce; 
 předpokládá se psychické zdraví a přirozené komunikační schopnosti; 
 doporučení správce farnosti; 
 odevzdání přihlášky do 20. prosince 2021 – musí být odevzdána před zahájením kurzu! 

Podmínky absolvování: 

 absolvování celého kurzu; 
 splnění zadaných úkolů a úspěšné složení zkoušky v řádném termínu; 
 příspěvek na režijní náklady a studijní texty (600 Kč) – až po zahájení (duchovní správce 

prosíme, aby v této věci podpořili své spolupracovníky a částku jim uhradili). 

Konání: od ledna do března 2022 formou čtyř sobotních intenzivních pracovních setkání, 
skrze přednášky, PC-prezentace, praktická cvičení, diskuse. Počítá se také s tisko-
vým materiálem k domácímu studiu. Předpokládané konkrétní termíny setkání: 
22. 1., 12. 2., 26. 2. a 19. 3. 2022. 

Místo:  Biskupství brněnské, Petrov 2, Brno. 

Pořádá: Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 5, 601 43 Brno, 
telefon 533 233 299, e-mail dolezelova@biskupstvi.cz. 

Ukončení: Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Služba ve farnosti.  
Na základě tohoto dokumentu může pro něj duchovní správce žádat na biskupství o udělení 
pověření k podávání svatého přijímání laikem (kán. 230 CIC). Získání osvědčení o absolvo-
vání není rozhodně nárokem na toto pověření. Osvědčení z kurzu je pouze jedním z důleži-
tých předpokladů pro získání pověření (ordinářem) k podávání svatého přijímání. 
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Závazná přihláška do kurzu SLUŽBA VE FARNOSTI 

Titul, jméno a příjmení uchazeče:  ....................................................................................  

Přesná kontaktní adresa, PSČ:  ..........................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Telefon, mobil, e-mail:  .....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Datum a místo narození:  ...................................................................................................  

Nejvyšší ukončení vzdělání (typ, obor a škola):  ...............................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Druh teologického vzdělání*: ............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Římskokatolická farnost (název a obec):  ..........................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Diecéze:  ............................................................................................................................  

 

V  ............................  dne  ...................................  ..................................................  
 podpis uchazeče 
* např. Teologický kurz, Katechetický kurz, teologická fakulta apod. 
 

Doporučení správce farnosti 

Byl jsem seznámen s podmínkami přijetí, absolvování a cílem kurzu Služba ve farnosti a na 
jejich základě doporučuji jmenovaného (jmenovanou) 

 ..........................................................................................................................  ke studiu. 

Prohlašuji, že doporučovaného uchazeče (uchazečku) osobně znám jako římského katolíka 
(katoličku) s dobrou pověstí a aktivně se zapojujícího do farního života. Jsem přesvědčen, že 
má studijní i osobnostní předpoklady potřebné nejen k absolvování kurzu, ale v případě 
potřeby i k zapojení do praxe ve farnosti. 

V  ............................  dne  ...................................  ..................................................  
 čitelný podpis správce farnosti 
 a razítko ŘKF 

Vyplněnou přihlášku s doporučením správce farnosti zašlete nejpozději do 20. 12. 2021 na 
adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 5, 601 43 Brno, tel. 533 033 299, 
e-mail dolezelova@biskupstvi.cz , https://biskupstvi.pastorace.cz 


