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UVEDENIE NOVÉHO 

FARÁRA 
(Caeremoniale Episcoporum, pars VIII, Caput III:) 

 

 

1185. Farár pred uvedením do svojej farnosti alebo v samom preberaní má 

podľa predpisu práva zložiť pred ordinárom alebo jeho delegátom vyznanie 

viery. 

1186. Nového farára uvádza sám biskup alebo jeho delegát vo vhodný deň a 

hodinu za prítomnosti veriacich, a to podľa miestnych zvykov alebo spôsobom 

primerane upraveným, ako sa nižšie opisuje. 

1187. Patrí sa, aby uvedenie bolo spojené s omšou. Omša je zo dňa alebo 

votívna o titule kostole alebo o Duchu Svätom podľa rubrík. Omši nech 

predsedá biskup. Spolu s ním koncelebruje nový farár a iní kňazi tej istej 

farnosti alebo dekanátu. 

1188. Ak je biskup síce prítomný, ale zo spravodlivej príčiny omšu neslávi, patrí 

sa, aby on sám predsedal aspoň liturgii slova a na konci omše požehnal ľud, ako 

sa hovorí vyššie pod č. 175—185. 

1189. Miestne zvyky, ak sú nejaké, majú sa zachovať. Ináč, ak je to vhodné, 

môžu sa brať nižšie opísané obrady celé alebo sčasti. 1 

                                           
1 Podľa týchto ustanovení u nás sa určuje tento postup: 

a) Predstavenie nového farára sa koná na začiatku omše po pozdrave. Prečíta sa menovací dekrét a potom nový 

farár zloží „Prísahu vernosti". 

b) Po homílii nový farár si obnoví sľuby, ktoré urobil pri vysviacke (č. 1193). 

c) Nasleduje Vyznanie viery, ak toto nebolo pri preberaní farnosti. 

d) Bod č. 1194 je podľa ľubovôle. 

e) Podobne podľa ľubovôle je aj bod. č. 1198. 

f) Nového farára uvádza biskup alebo jeho delegát. Delegátom môže byť spravidla niekto z biskupského úradu 

alebo miestny dekan. 
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PREDSTAVENIE NOVÉHO FARÁRA 

A ODOVZDANIE KĽÚČOV OD KOSTOLA 

1190. Kde to okolnosti dovoľujú, biskupa a nového farára možno privítať na 

hraniciach farnosti a v sprievode ich viesť až k bráne kostola. Tam biskup 

nakrátko predstaví nového farára a podá mu kľúče od kostola.  

Predstaviť ho môže aj na začiatku omše, (táto možnosť sa používa u nás na 

Slovensku. Súčasne mu biskup podá aj kľúče od kostola – pozn. red.)…  

PREČÍTANIE MENOVACIEHO DEKRÉTU 

…po pozdrave biskup číta menovací dekrét…  
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PRÍSAHA NOVÉHO FARÁRA 

…a farár zloží prísahu podľa predpisu práva (položí pritom ruku na evanjeliár, 

resp. lekcionár – pozn. red.): 

Ja, M., pri prevzatí úradu farára tejto farnosti sľubujem, 

že pri všetkom, čo budem hovoriť alebo konať, budem sa 

vždy usilovať zachovať jednotu s katolíckou Cirkvou. 

Svedomito a verne budem plniť svoje povinnosti voči 

Cirkvi, tak všeobecnej ako aj partikulárnej, v ktorej som 

povolaný konať svoju službu podľa právnych predpisov. 

Pri vykonávaní svojho úradu, ktorý mi bol zverený v mene 

Cirkvi, zachovám poklad viery neporušený a verne ho 

budem podávať a vysvetľovať; preto sa budem vyhýbať 

všetkým náukám, ktoré mu odporujú. 

Budem zachovávať a podporovať poriadok spoločný celej 

Cirkvi a budem zachovávať všetky cirkevné zákony, 

najmä tie, ktoré sú v Kódexe kanonického práva. 

S kresťanskou poslušnosťou budem prijímať, čo vyhlásia 

posvätení Pastieri ako autentickí učitelia a strážcovia 

viery, alebo nariadia ako správcovia Cirkvi, a verne 

budem pomáhať diecéznym biskupom, aby sa apoštolská 

činnosť, ktorú treba konať v mene a na príkaz Cirkvi, 

rozvíjala v spoločenstve s Cirkvou. 

Nech mi v tom pomáha Boh i sväté Božie evanjeliá, 

ktorých sa rukami dotýkaní. 

Potom podpíše text prísahy, ktorý sa odošle na biskupský úrad – pozn. red. 
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BOHOSLUŽBA SLOVA 

1191. Evanjelium vhodne ohlási sám farár, ktorý predtým pristúpi k biskupovi, 

prijme od neho knihu a pýta požehnanie. 

1192. V homílii biskup vysvetlí veriacim úlohu farára a poukáže na význam 

obradov, ktoré budú nasledovať hneď po homílii. 

OBNOVENIE KŇAZSKÝCH SĽUBOV NOVÉHO 

FARÁRA 

1193. Po homílii nový farár chvályhodné obnoví si sľuby, ktoré urobil pri 

vysviacke. Biskup ho osloví týmito slovami: 

Milovaný (syn) M., pred ľudom, ktorý je zverený tvojej 

starostlivosti, obnov predsavzatie, ktoré si vyznal pri svojej 

kňazskej vysviacke. 

Chceš navždy konať kňazskú službu ako dobrý 

spolupracovník biskupa v spravovaní Božieho ľudu? 

Kňaz: Chcem. 

Chceš nábožne a verne, podľa tradície Cirkvi, sláviť 

Kristove tajomstvá na chválu Božiu a na posvätenie 

kresťanského ľudu? 

Kňaz: Chcem. 

Chceš dôstojne a múdro plniť službu slova hlásaním 

evanjelia a vysvetľovaním katolíckej viery? 

Kňaz: Chcem. 
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Chceš sa čoraz užšie spájať s Kristom, najvyšším kňazom, 

ktorý Otcovi obetoval za nás samého seba ako obetu čistú, 

a chceš sa s ním zasvätiť Bohu pre spásu ľudí? 

Kňaz: S pomocou Božou chcem. 

Sľubuješ svojmu biskupovi a jeho nástupcom úctu a 

poslušnosť?  

Kňaz: Sľubujem. 

Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám 

dokončí. 
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VYZNANIE VIERY NOVÉHO FARÁRA 

Ak sa nekonalo pri preberaní farnosti, koná sa teraz. Nový farár verejne vyznáva 

vieru nasledovnými slovami – pozn. red.: 

Ja M. pevne verím a vyznávam vcelku i jednotlivo všetko, 

čo je v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, čiže: 

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa 

neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. 

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna 

Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z 

Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, 

splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. 

Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre 

našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal 

si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj 

ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a 

pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého 

písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa 

príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu 

nebude konca. 

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý 

vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá 

poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami 

prorokov. 

Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. 

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam 

vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. 
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Pevne verím aj všetko to, čo obsahuje písané alebo 

podávané Božie slovo a Cirkev slávnostným vyhlásením 

alebo riadnym a všeobecným Učiteľským úradom 

prikazuje veriť ako Bohom zjavené. 

Pevne tiež prijímam a stotožňujem sa vcelku i jednotlivo so 

všetkým, čo Cirkev s konečnou platnosťou rozhodla a učí v 

oblasti viery a mravov. 

Okrem toho s ochotnou poslušnosťou vôle a rozumu 

prijímam učenie, ktoré vyslovuje tak Rímsky veľkňaz ako 

i kolégium biskupov, keď vykonávajú autentický 

Učiteľský úrad, hoci nemienia vyhlásiť s konečnou 

platnosťou. 

 

Nasledujúci bod možno podľa ľubovôle vynechať 

SPRIEVOD PO KOSTOLE 

1194. Potom sa podľa možnosti usporiada sprievod: s turiferom, s krížom, so sviecami a 

posluhujúcimi,  

pri ktorom biskup prechádzajúc kostolom, zverí farárovi miesta, ktoré budú jeho službou 

posväcované:  

 kňazský sedes,  

 kaplnku najsv. Sviatosti,  

 krstiteľnicu,  

 spovedeľnicu, tak ako sa pri prechádzaní nachádzajú.  

 Môže aj vyzvať farára, aby otvoril dvierka svätostánku a incenzoval Sviatosť.  

 Takisto sa môže incenzovať krstiteľnica.  

 Okrem toho, ak sa to ľahko môže urobiť, vyzve farára, aby zazvonil na zvone. 

Toto všetko sa však môže urobiť podľa okolností pred omšou. 
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MODLITBA VERIACICH (PROSBY) 

1195. V modlitbe veriacich nech sa prednesie osobitná prosba za biskupa a 

nového farára. 

OBRAD POKOJA 

1196. Pri obrade pokoja sám farár dá niektorým veriacim, ktorí reprezentujú 

farské spoločenstvo, znak pokoja. 

PO PRIJÍMANÍ – PRÍHOVOR FARÁRA 

1197. Po modlitbe po prijímaní biskup vyzve farára, aby sa nakrátko prihovoril 

k farníkom. 

 

Nasledujúci bod možno podľa ľubovôle vynechať 

PO OMŠI EŠTE MOŽNO… 

1198. Je chvályhodné, ak farár s biskupom a s ľudom navštívia cintorín a tam sa pomodlia za 

zosnulých veriacich. Pri tom možno zachovať to, čo sa hovorí o pokropení hrobov pod č. 399 

n. (399 n.: Biskup si vezme fialový pluviál a jednoduchú mitru. Po bohoslužbe slova (z 

pohrebných obradov) biskup pokropí hroby svätenou vodou a incenzuje. Potom prednesie 

primeranú modlitbu z Pohrebných obradov a prepustí ľud).  
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PRÍSAHA PRI UVEDENÍ DO FUNKCIE 

FARÁRA 

Ja, ................................., pri prevzatí úradu farára tejto farnosti sľubujem, že pri 

všetkom, čo budem hovoriť alebo konať, budem sa vždy usilovať zachovať 

jednotu s katolíckou Cirkvou. 

Svedomito a verne budem plniť svoje povinnosti voči Cirkvi, tak všeobecnej 

ako aj partikulárnej, v ktorej som povolaný konať svoju službu podľa právnych 

predpisov. 

Pri vykonávaní svojho úradu, ktorý mi bol zverený v mene Cirkvi, zachovám 

poklad viery neporušený a verne ho budem podávať a vysvetľovať; preto sa 

budem vyhýbať všetkým náukám, ktoré mu odporujú. 

Budem zachovávať a podporovať poriadok spoločný celej Cirkvi a budem 

zachovávať všetky cirkevné zákony, najmä tie, ktoré sú v Kódexe kanonického 

práva. 

S kresťanskou poslušnosťou budem prijímať, čo vyhlásia posvätení Pastieri ako 

autentickí učitelia a strážcovia viery, alebo nariadia ako správcovia Cirkvi, a 

verne budem pomáhať diecéznym biskupom, aby sa apoštolská činnosť, ktorú 

treba konať v mene a na príkaz Cirkvi, rozvíjala v spoločenstve s Cirkvou. 

Nech mi v tom pomáha Boh i sväté Božie evanjeliá, ktorých sa rukami dotýkaní. 

 

V ........................, dňa .................... 

 

 

 

Meno Priezvisko, farár 

Predo mnou: 

 

 Meno Priezvisko, dekan 


