
Změna času nedělní mše svaté v Odrách 

Milí bratři a sestry, 

Jistě si pamatujete na anketu o změně bohoslužeb, která se konala před třemi roky 22. 3. 2015. Tehdy mi 

připadla jako lepší varianta, posunout čas nedělní mše svaté na 9.30. Argumentoval jsem tedy takto:  

- Jako kněz u oltáře vnímám více pozornosti a reakce lidu v pozdější čas (názor mnohých celebrantů 

bohoslužeb, proto tzv. hrubé jsou ve větších farnostech až po 9 hod.) 

- Slavení mše svaté vyžaduje obětovat čas, i když bude uprostřed dopoledne. Mše svatá je slavení Boha 

a také setkání s dalšími lidmi. Jednoduše proto, že církev je společenství.  

- Farář, či kaplan stačí po mši svaté věřící sotva pozdravit a spěchá na další místo. V případě oderské 

mše sv. v 9.30 by se nabídl prostor k popovídání, případně posezení na faře a lidé by věděli, že tam 

kněze najdou. 

- Návštěva rodin s malými dětmi byla na „osmé“ byla poměrně řídká a dávali přednost pozdějším 

bohoslužbám na vesnicích. 

- Když člověk změní návyky, nemusí to znamenat pohromu, naopak to může posílit to, co je v dlouho 

nezměněném způsobu trvalé a neměnné.  

 

Připomenu, jak anketa tenkrát dopadla. Lístek odevzdalo 144 lidí. Pro 8.00 bylo 94 osob, pro 9.30 bylo 50 

osob. Vyjádřeno v procentech 65,2% : 34,8%, což je zhruba 2:1. Vše tedy pak zůstalo při starém.  

 

Přišel rok 2018 a já si k mé radosti nemohl nevšimnout, že dětí s rodiči v kostele nějak přibylo. Nejen, že 

se uzavřelo několik krásných manželství, ale také se přistěhovaly další rodiny. Farnost se očividně proměňuje 

a můžu z toho mít jen radost. 

Na konci školního roku se mi ozvala skupina maminek, která byla ochotná dělat něco pro děti při nedělní 

bohoslužbě. Sedli jsme si spolu a probírali to ze všech stran. Ať už jsme to různě zkoušeli přesunout jinam, 

vždy se objevilo více komplikací než přínosu. Jako jediná průchodná varianta se jevila mše svatá v Odrách 

v 9.30. Svolal jsem tedy Ekonomickou a Pastorační radu, abychom o tom vedli diskuzi. Její členové mají 

spolu se mnou spoluvytvářet duchovní život farnosti. Přikládám tedy teď zápis z toho, co se tam dělo: 

 

Zápis Ekonomické a Pastorační rady v Odrách dne 3. 9. 2018 

Duchovní správce seznámil přítomné s návrhem skupiny několika mladých rodin, které na setkání 

zastupovala paní Hana Jakubíková spolu s hosty. Byla předložena představa práce s dětmi předškolního  

a nejmladšího školního věku na nedělních bohoslužbách inspirovaná z jiných farností a to ve dvou 

základních variantách.  

- jednodušší: Dětem by věnoval kněz promluvu vždy na počátku obvyklého kázání, na závěr mše svaté by 

dostávaly obrázky s motivem daného evangelia k domalování. 

- složitější: Děti by během písně před evangeliem přešly (např. za ruce v útvaru hada) do velké zákristie, 

případně na faru, kde by se jim věnovaly maminky (četba evangelia z dětské Bible, malování nebo 

vytváření jednoduchého výrobku). Časová dotace 10-15 minut. Zpět by se děti vrátily venkovní stranou 

kostela k hlavnímu vchodu a přinášely svůj „výrobek“ před obětními dary v průvodu. 

 

Cílem této aktivity není poskytnout dětem zábavu, ale učit je prožívat nedělní bohoslužbu jako slavení, 

ke kterému patří naslouchání Božího slova jim srozumitelnou formou, zapojení se do liturgie (např. nesením 

vlastních výrobků jako darů), kontakt s vrstevníky (při katechezi i po mši svaté). Pro rodiče bude velkou 

pomocí při motivaci k účasti na mši svaté, pokud se budou děti na cokoliv těšit.  

 

Z dosavadního průzkumu by tuto práci s dětmi přivítalo 10 rodin. Duchovní správce nadnesl téma, kterým 

je změna dosavadního času nedělní bohoslužby z 8.00 na 9.30 do diskuze. Jedním z důvodů byl právě 

nadnesený návrh rodin. Pastorační i Ekonomická rada se zabývala hledáním argumentů pro i proti takové 

změně, s vědomím, že zasáhne zásadně do dlouholetého zvyku mnohých věřících. 



 

Přednesené argumenty proti změně 

- Mnohaletý zvyk věřících, kteří uzpůsobili rytmus nedělního dne tomuto času.  

- Výhoda dostatku času na vaření obědu po návratu z bohoslužby.  

- Výhoda tzv. „dlouhé neděle“. Po návratu z ranní bohoslužby v 8.00 mohou věřící využívat více volného 

času k dalším aktivitám. (výlet, sport, návštěva) 

- Několik věřících je závislých na jízdním řádu autobusu ze Spálova. Přistupují na zastávce Jakubčovice  

n. O. a Loučky. 

- Pro děti se dělá dost páteční bohoslužbou jednou za měsíc. 

 

Přednesené argumenty pro změnu 

- Argument praxí. Zástupci rodin hovořili o tom, že v případě snahy navštívit mši svatou v 8 je to spojeno 

nejen s brzkým vstávání, ale také s chvatem a znatelnou nepohodou, což svátečnímu dni ubírá mnoho  

na jeho smyslu. Proto dávají většinou přednost bohoslužbám v pozdějším čase. I zástupci manžele s většími 

dětmi hovoří o uspěchaném dopoledni. V týdnu se kvůli pracovním povinnostem všedních dnů nenajde čas 

na „příjemnější vstávání“ alespoň po 7 hodině.  

- Duchovní správce vnímá více pozornosti a reakce přítomných věřících v pozdějším čase. Jedná se o názor 

mnohých duchovních správců, proto tzv. hrubé, neboli hlavní mše svaté jsou ve větších farnostech až po 9 

hodině. Jeden z přítomných členů farní rady poznamenal, že vnímá farní obec v Odrách jako „neživotnou“. 

(Což pochopitelně nic nemusí ubírat z milostí vyplívající z účasti na mši svaté)  

- Kněz stačí po mši svaté věřící sotva pozdravit a spěchá do dalšího kostela. V případě oderské mše sv. v 9.30 

by se mohl kněz s věřícími setkat a nabídnout čas k duchovními nebo jinému rozhovoru. Lidé by věděli, že 

tam kněze najdou.  

- Na faře by se mohlo podle zájmu uskutečnit neformální posezení u občerstvení, otevřena bude nově 

uspořádaná farní knihovna, děti dostanou prostor ke hrám, kdy si užijí vzájemnou přítomnost, případně 

ke krátkému kurzu tance – Chvály tancem. 

- Z hlediska zajištění hudebního doprovodu mše svaté Martin Jakubík doufá ve větší výběr zpěváku žalmů. 

Mnozí nadaní dobrým hlasem chodili v případě osmé hodiny těsně před začátkem, proto zajišťovala zpěv 

povětšinou jeho rodina. To platí i o lektorech. Svou roly hrají i nerozmluvení hlasivky v tuto hodinu. 

 

Závěr diskuze 

Po té, co si členové Ekonomické a Pastorační rady vyslechli všechny argumenty, zeptal se duchovní správce 

na jejich názor členů rady ohledně možnosti další ankety. Poslední byla provedena 22. března roku 2015. 

Tehdy se vyjádřilo zachování stávajícího času 8.00hod 94 osob, pro čas 9.30hod 50 osob. Tato forma nebyla 

přítomnými doporučena, proto od ní duchovní správce upustil.  

Byly po té srovnávány argumenty pro a proti změně času nedělní bohoslužby, přičemž se názory 

přítomných začaly klonit k provedení změny a to z těchto důvodů: 

- Struktura farnosti se za poslední roky změnila směrem k většímu počtu mladých rodin. Došlo k několika 

sňatkům, některé rodiny se přistěhovaly (víme o 3). 

- Důležité je, aby neděle byla pro farnost den slavení. Všechny předešlé argumenty pro změnu času jako 

větší soustředěnost, setkání s druhými, zapojení dětí do liturgie, přítomnost kněze, podporují život farnosti 

a podle mínění přítomných převyšují důvody pro zachování původního času. 

- Jeden z přítomných, který upřednostňuje dřívější čas pro komfort dostatku času před obědem, který 

využíval k rekreaci, deklaroval ochotu změnit své návyky pro dobro rodin. 

- Je dobré podpořit aktivitu maminek, které chtějí v součinnosti kněze připravovat program pro děti. 

- Členové farní rady se budou snažit nalézt řešení pro ty, kteří jsou závislí na příjezdu autobusu. Osloví se 

rodiny, které přijíždějí daným směrem, případně jiné řidiče pro tuto službu. 

 

Rozhodl jsem se tedy doporučeních farních rad respektovat a změnu času bohoslužeb vyhlásit. A to  

od začátku října tohoto roku, tedy v neděli 7. října. Jsem po všech setkáních a diskuzích přesvědčen, že toto 

rozhodnutí je správné a prosím o schovívavost ze strany vás, kteří byste raději zůstali u původního času. 

žehná vám o. Petr Kuník 


