Oblasti činnosti farnosti
1. Liturgická činnost
a. Přř íípřava (koncipovaí níí) lituřgie
b. Hudba – vařhaníík
c. Služř by přř i lituřgii (lektořř i, akolyteí )
d. Vybíířaí níí sbíířek
e. Peí cře o deř ti přř i lituřgii
2. Péče o kostel
a. ÚÚ klid kostela
b. Přaníí lituřgickeí ho přaí dla, plaí ten
c. ÚÚ dřžř ba lituřgickyí ch řouch
d. Obstařaí vaí níí hostiíí, víína, kadidla
e. Lituřgickeí knihy, ostatníí lituřgickeí naí cř iníí
f. Kveř tinovaí vyí ždoba
g. Specifickaí lituřgickaí vyí ždoba (adventníí veř nec, betleí m, Božř íí hřob apod.)
3. Příprava na svátosti – svátostná pastorace
a. Křř est
b. Biřř movaí níí
c. Euchařistie
d. Manžř elstvíí
e. Zpoveř ď – duchovníí řožhovoř
f. Svaí tost pomažaí níí nemocnyí ch – naí vsř teř va nemocnyí ch
4. Tvořivá služba Evangelia (Katecheze, evangelizace, vzdělávání a další tvůrčí
činnost)
a. Naí božř enstvíí deř tíí (vždeř laí vaí níí a katecheže)
b. Katecheže mlaí dežř e (povolaí níí: manžř elstvíí, kneř žřstvíí, žasveř cenyí žř ivot)
c. Dalsř íí vždeř laí vaí níí (biblickeí hodiny, tematickeí přř ednaí sř ky nebo kuřsy)
d. Evangeližacř níí cř innost (Kuřsy Alfa, tematickeí přř ednaí sř ky ve sř kolaí ch)
e. Seminaí řř e a wořkshopy přo studenty (leí kařř i, ucř iteleí : DTI)
f. Hudebníí - chřaí movyí sboř
g. Skauti apod.
h. Konceřty
5. Social
a. Fařníí den
b. Setkaí níí u kaí vy po msř i svateí
c. Pouteř
6. Charita
a. Třř ííkřaí lovaí sbíířka
b. Přř íípřava - řealižace(vypřacovat sežnam vedoucíích skupin)
c. Dalsř íí fořmy chařitníí služř by
7. Správa majetku
a. Kostel sv. Antoníína
b. Kostel sv. Jana Křř titele
c. (kaple ve Vysokeí )
d. Fařa NHK
e. Hřř bitov na NHK
f. Hřř bitov Na Zaí mecř ku a opřava Zvonice
g. Restituovaneí požemky (dotaí hnout agendu a konsolidovat spřaí vu požemkuů )
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i. v Malsř ovicíích
ii. žahřaí dky (Malsř ovice, Svinařy)
iii. Třř ebesř a Kluky (hřř bitovy)
h. ÚÚ dřžř ba, opřavy a inovace
i. Vježdovaí břaí na ž Přasř ingeřovy ulice
ii. Vodafone – přonaí jem přostořu na veř žři
iii. Reviže – hřomosvody, elektřika, hasicř i
iv. Nabíídka na vysousř eníí ždiva elektřoosmoí žou
v. Veř žřníí hodiny u sv. Antoníína
vi. Dalsř íí
8. Hospodářská činnost
a. Beř žřnaí agenda
sbíířky a ostatníí přř ííjmy (naí jmy a pachty);
placeníí faktuř a ostatníí vyí daje;
vedeníí uí cř etnictvíí
b. Hospodaí řř skaí řožvaha
c. Vyhledaí vaí níí ždřojuů přo křytíí cř innosti fařnosti
9. Farní kancelář
a. Přotokol, spisovna, ařchiv
i. Matřiky
ii. Inventaí řř
iii. Ařchiv uí cř etnictvíí
b. Peřsonaí lníí (mždovaí ) agenda
c. ČČ as přo kontakt s veřř ejnostíí
d. Klíícře od fařy, kosteluů , fařníích přostoř (dvuů ř)
e. Spřaí va fařníích přostoř přo spolecř enskeí uí cř ely
10. Agenda vztahů
a. K biskupstvíí
b. K ostatníím fařnostem ve vikařiaí tu
c. K Čhařiteř , Diakonii, popřř . dalsř íím pomaí hajíícíím ořganižacíím
d. Ke sř kolaí m
e. Ekumenismus
f. K žaí stupcuů m veřř ejneí spřaí vy
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