
Co jsou Farní evangelizační buňky?
Systém Farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi 
účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu 
evangelizace. Metoda FEB je universální a použitelná 
v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská 
i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena 
na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, 
s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos*) s formací 
k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí 
odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova 
pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" 
(Mt 28,19).

Společenství farnosti se tak stává místem setkání s Bohem, 
ve kterém se každý učí být svědkem v prostředí, ve kterém 
žije (ve svém oikos): v rodině, mezi přáteli, uprostřed sou
sedů, mezi kolegy v práci. Ježíš nás učí evangelizovat „jda 
cestou", v prostředí ve kterém se uskutečňuje náš život.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak 
evangelizovat. FEB je metoda, která vychází ze zkušenosti 
první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby, 
pomáhá k prohloubení osobního života s Ježíšem, k růstu 
rodinného společenství farnosti, k sjednocení 
pastoračního úsilí, k trvalé formaci ve farním společenství 
a k jejímu trvalému růstu. Buňky jsou společenství, která 
jsou otevřená pro nové členy a která se, když dorostou do 
určité velikosti (12 členů), dělí a tak se rozmnožují.

Farnost představuje přítomnost 
církve na daném území, je pro
středím, kde se naslouchá slovu 
a kde roste křesťanský život, 
dialog, hlásání, velkodušná 
láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím 
všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli 
aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší 
společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli 
dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání." 
(Papež František, Evangelii gaudium čl. 28).

Proces evangelizace „síť'

První etapa: oikos - evangelizace se rozvíjí skrze obyčejné 
vztahy s lidmi z našeho okolí.

Druhá etapa: modlitba - je nejdůležitější součástí celého 
procesu evangelizace. Modlitba musí doprovázet všechny 
následující etapy.

Třetí etapa: služba - základem evangelizace je konkrétní 
láska k lidem kolem nás.

Čtvrtá etapa: svědectví-z tichého svědectví života jdeme 
ke svědectví, kdy jsme pozváni mluvit o Ježíši a o jeho 
působení v našem životě.

Pátá etapa: vysvětlování - etapa, kdy jsme zváni odpovídat 
na mnohé otázky, které nám bratr s důvěrou předkládá.

Šestá etapa: pozvání do buňky - v této etapě se bratři 
a sestry otevírají osobnímu vztahu s Ježíšem a je možné ho 
pozvat na setkání buňky.

Sedmá etapa: život v buňce - společenství bratří a sester 
v buňce je ideálním prostředím podpory a doprovázení 
na cestě objevování Ježíše, na cestě svatosti a přijetí 
Pánova pověření a poslání.

Osmá etapa: začlenění do farnosti - malé společenství 
víry, kterým je buňka, učí bratry a sestry začlenit se do vět
šího společenství, kterým je farnost, skrze přijetí závazků 
služby v rámci farnosti, otázky, které nám bratr s důvěrou 
předkládá.

Osobní modlitba a eucharistická adorace 
- základ evangelizace
Celá metoda FEB stojí na osobní vnitřní modlitbě 
a eucharistické adoraci. Modlitba a adorace je základem 
misionářského elánu farnosti. Dalším ovocem je růst 
vzájemné lásky ve farnosti, růst ducha společenství 
a jednoty.

:Oikos je společenství lidí, s kterými udržujeme pravidelné vztahy (rodina, přátelé, kolegové v práci, sousedé).



Role faráře
Role faráře je samozřejmě zásadní. Je to on, kdo má 
základní iniciativu, aby FEB mohly začít a fungovat v jeho 
farnosti. Pracuje v úzkém spojení s laiky, kterým 
komunikuje jeho vizi farnosti spojenou s nutností 
orientace celé pastorace k evangelizaci. Konkrétně vtahuje 
laiky do spoluzodpovědnosti za farnost. Velmi důležitá je 
formace, aby se laici podle jejich obdarování mohli účinně 
darovat ve službách ve farnosti a v evangelizaci. Jeho 
pravidelný kontakt s vedoucími společenství (buněk) je 
zásadní pro růst celku.

Historie
Americký kněz, Michael Eivers jako první rozvinul tuto 
pastoračně-evangelizační metodu v katolické církvi. 
P. Piergiorgio Perini ji přenesl v roce 1987 do Evropy, 
v Miláně začal od roku 1990 organizovat mezinárodní 
semináře, díky nimž se metoda FEB rozšířila do farností 
po celém světě. Nyní je presidentem mezinárodního 
organizmu služby. V roce 2009 byl Systém Farních 
evangelizačních buněk 
schválen Pontifikální 
radou pro laiky a vřele 
doporučen pro celou 
církev. Definitivní schvá
lení obdržel 12. 4. 2015

Ve Farních evangelizačních buňkách máte poslání být 
zárodkem, který pomáhá farnímu společenství hledat svoji 
misionářskou povahu. Jste pozváni pomáhat farnímu spo
lečenství, aby se stalo rodinou, v níž se objevuje bohatá 
a mnohotvárná skutečnost církve, (srov. LG 8). Setkávat se 
po domech a sdílet radosti a očekávání, která jsou pří
tomna v srdci každého člověka, to je autentická zkušenost 
evangelizace, která se hodně podobá tomu, co se žilo v prv
ních dobách církve. Svatý Lukáš to připomíná ve Skutcích 
apoštolských, když naznačuje, že věřící „každého dne 
pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili 
se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli 
všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství 
ty, které povolával ke spáse. "Sk 2,46-4 7

Slova papeže Františka 
na 1. Světovém setkání s FEB v Římě 5.9.2015

Průběh setkání buňky: buňky se setkávají každý týden, 
setkánítrvá asi 90 min. Skládá se z těchto částí:

1. Zpěvá modlitba chvály.
2. Sdílení - o tom co Ježíš učinil tento týden v mém 

životě a o našem svědectví.
3. Vyučování pastýře - (krátká katecheze faráře 8-10 

min. nahraná na nějakém nosiči např. USB-klíč, 
nebo poslaná vpísemnéformě).

4. Čas sdílení se nad vyslechnutou katechezí.
5. Informace o dění ve farnosti.
6. Přímluvná modlitba.
7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce.

EVANGELIZAČNÍ BUŇKY-CZ jsou nástrojem koordinace 
Farních evangelizačních buněk (FEB) v České republice 
a jsou napojeny na „Mezinárodní organismus služby Farním 
evangelizačním buňkám", který byl uznán Pontifikální 
radou pro laiky v roce 2009. Evangelizační buňky - cz jsou 
určeny k propagaci, šíření, a koordinaci FEB v České 
republice, snaží se také nabízet potřebnou pomoc 
ve formaci (publikace, semináře, web) kněžím, vedoucím 
buněk (společenství) a všem, kteří se angažují v této 
metodě pastorace a evangelizace.

EVANGELIZAČNÍ BUŇKY- CZ
Referent mezinárodního organismu služby FEB pro ČR: P. Vojtěch Koukal 

Dolany 24, PSČ 783 16 Dolany u Olomouce, ČR 
Mail: evangelizacnibunky@seznam.cz 
Web: www.evangelizacnibunky.cz
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