
Jmenuji se Michael Hoffmann. Jsem farář luterské církve v Norsku.  Spravuji dva 
sbory, které leží na čtyřech ostrovech severně od Ålesund ve středním Norsku. 
Mám ženu a 2,5 dítěte.

Plánování bohoslužeb:
Plán bohoslužeb vzniká v létě předchozího roku. Zároveň je biskupstvím 
předepsané přesný počet bohoslužeb pro každé kazatelské místo. V současné době 
zodpovídám za plánování bohoslužeb pro 3,25 faráře na 8 kazatelských místech s 
8000 členy sborů.

Liturgie:
Naše církev prochází liturgickou obnovou – máme možnost využívat nespočet 
liturgií a liturgických částí. Nejčastěji se používá obvyklý pořad mše a rodinné 
bohoslužby. Stále oblíbenější bohoslužbou jsou rodinné bohoslužby s Večeří Páně. 
Rád používám při bohoslužbách v domovech důchodců a pod širým nebem 
jednoduché bohoslužby s VP. V postním období nabízíme zpovědní bohoslužby, 
zvláštní bohoslužby na velikonoční pondělí a křížovou cestu o Velkém pátku. 
Liturgii si smí farář upravovat dle svého uvážení.

Texty:
Při běžných bohoslužbách čteme 3 texty – SZ, epištoly a text kázání – evangelium. 
K tomu existují dvě hlavní řady perikop + jedna další. Na popud staršovstva se do 
pravidelného čtení perikop vkládají další texty – kázání na epištoly a pod. Při 
zvláštních příležitostech mohu text zvolit sám – konfirmační slavnost, bohoslužby 
pod širým nebem. I když se stane, že vícekrát káži ze stejného manuskriptu (různé 
kazatelské stanice) – kázání však není vždy stejné.
(Bohoslužby navštěvují průměrně 2% členů sborů.)

Písně:
Za výběr zodpovídá farář. Rád bych do výběru písní zapojil mého varhaníka, který 
lépe ví, které písně se kde zpívají. Má snaha však vyznívá naprázdno. Máme 
zpěvník z r.1985, dodatek z r.1997. Farář i varhaník mají právo na 1 volný víkend 
v měsíci.

Příprava bohoslužeb:
Příprava zvláštních bohoslužeb začíná návštěvou ve škole, školce nebo spolku, 
kde bude bohoslužba probíhat.
Text čtu poprvé v pátek, týden před bohoslužbou. V úterý volím texty a modlitbu 
(kolekta), poté liturgické alternativy – pozdrav, přímluvy, VP, případně křest. 
Nakonec písně – podle tématu, textu, repertoáru sboru a vlastní chuti. Vše 
zpracovávám v počítači. Nakonec odešlu písně varhaníkovi (SMS).
Čtvrtek a pátek jsou vyhrazeny pohřbům. Texty volím s ohledem na situaci 
zemřelého.
Středa je dnem přípravy kázání. Text nečtu v původních jazycích – pro nedostatek 
času. Inspiraci nacházím ve výkladech perikop, knihách a na internetu. Práci 
Ducha svatého a vypnutý telefon však nic jiného nenahradí. Za 2-3 hodiny píši 
závěrečné Amen.
Kázání musí zohledňovat posluchače – převážně 3 skupiny:



1. pravidelní návštěvníci, 2. ti, kteří přišli v souvislosti se křtem či pohřbem, 3. ti, 
kteří se podílejí na utváření bohoslužeb – zpěváci, předčitatelé a pod.

Bohoslužby:
Na místě konání bohoslužby jsem hodinu dopředu. Instaluji technické zařízení 
(projektor,...), mluvím se spolupracovníky, vítám první návštěvníky bohoslužeb. 
15 min před začátkem bohoslužeb se převléknu a modlím se s kostelníkem. 
Bohoslužby zahajuji procesím, pokud je to možné. Křest je v úvodní části 
bohoslužby (po Gloria). Jeden z textů čte konfirmand. Kázání mám napsané 
doslovně, ale snažím se mluvit volně. Po bohoslužbách jsou všichni zváni k 
občerstvení a posezení.

Pro mě důležité texty: Lukáš 10,27; Jan 3,16; Matouš 28,20


