VÝSTUPY NAŠEHO

SPOLEČENSTVÍ
CHOCEŇ
Březen 2022

Otázka: 1. "Společně na cestě"
Moderátor:

Michal Marek

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

3
4
katolického (včetně katechumenů)
studenti, pracující, senioři, svobodní, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
1. Jsem křesťanem pro sebe, anebo s druhými?
1. Kolečko – jak to mám u sebe
- Sama sobě dávám otázku, proč se druhým vyhýbám, mám strach mluvit s druhými,
abych nevědomky neurazila, spíše se straním, jsem spíše pro sebe, strach ze ztrapnění
- Najít v tom rovnováhu, důležité je mít osobní vztah s Bohem, ale zároveň je důležité
být součástí farnosti, je pro mě důležité sdílet víru, stejné hodnoty,
- Neumím si představit být křesťan sám pro sebe, abych z toho jen „profitoval“, byl to
můj osobní program, nelze vynechat okolí, je to oxymóron, pokud není s druhými, není
křesťan,
Často lidé říkají, věřím v Boha, ale nepotřebuji církev, ale co poustevníci?
- Jsem taky křesťan spíše sám pro sebe, ale chci s tím něco dělat, s kamarády se o víře
nebavím, běžně se v rodinách, společenstvích se o víře nebaví, nevíme své pohledy,
všem to máme stejné, v čem se lišíme, je obtížné se o tom bavit, je to hlubší téma, musí
být určitá situace, víc pro ostatní, navzájem, víc se podporovat, rozvíjet, víra je někdy
tabu
- Jsem typ spíše s druhými, osobní zkušenost, máme hroznou učitelku, opuštěná, je pro
ni důležité umět být sama a křesťanství je pro ni scestný, nesmyslný, je to pro mě
zajímává zkušenost, její pohled na svět, debaty s ní, jsem pro sebe až málo, spíš pro ty
druhé
- Neberu se jako škatulkování, být křesťanem, člověk se pro to rozhodne, přijme a aby
mohl růst, musí začít u sebe, aby mohl být pro druhé, k něčemu se vyjadřovat, je to
takový vyšší stupínek, být s druhými může být i chováním, obrazem pro druhé
- Jsem křesťanem s druhými, musím být křesťanem s druhými, to je život, i na poušti
jsem s druhými, pak je otázka, co s druhými dělám? Jsem i pro sebe.
Je potřeba se s druhými víc sdílet, způsobem, který je pro ně přirozený, konstruktivní,
laskavý
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2. Jak si k sobě navzájem a naše společenství můžeme být blíže?
- Naslouchat a konat, dělat, co potřebuje, vyslechnout, co ho trápí, pomoci, stačí
prohodit pár slov před kostelem, zjistit, co potřebují, když pro něj něco uděláš, tak
to sblíží, stačí zajít na kafe, půjčit knížku, dát př. i svůj čas, i když mě to př. nebaví,
důležité se odhodlat a jít
- Štěbetání před kostelem je důležité, ale je spíš jen chvilka, jen jak se máš, jen
na povrchu, nesoustředíme se na jednoho, cesta, když stojí někdo sám, tak jít za ním,
ale může se stát, že o to druhý nestojí, ale zkusit si to, dobré příležitosti – farní dny,
poutě, zájezdy, i společná práce spojuje
- Důležitý zajímat se, co druhý potřebuje, nyní je pro mě nosné životní umění, aby se ten
druhý nezavřel, protože v tom vnímá třeba povrchnost, je potřeba trpělivost, zjistit, co
potřebuje a pilovat formu, jak to zjistit a jak to provést
- Být blíže znamená dát druhým svůj čas, zkušenost – kamarádku opustil manžel, já
každou neděli s ním chodím na procházky, abych ji vyslechla, sice je to pořád dokola,
ale potřebuje vyslechnout, důležité udržovat kontakty, občas zavolat, aby druzí věděli,
že jsme s nimi alespoň na dálku, důležité společné aktivity – farní den, poutě, společná
práce sbližuje
- Důležitý je kontakt, trávit s druhými čas, farní den pro nově příchozí je náročný, je jsou
tam skupinky bezdětní, mládež, rodiny s malými dětmi, většími, starší, pro nové je
těžké se začlenit do farnosti
- Být víc pozorný, víc se navštěvovat, vědět, že jsme pro druhé, že lze něco zorganizovat
př. brigády
- Mám zkušenost, že se čerstvé vdovy na mě obracejí, sdílení, nechat je vybrečet,
poslouchat, ustát tu situaci, je důležité u toho myslet i na sebe,
-

Zkušenost obohacující mít vazby mezi generacemi,

-

Je paradoxní, že v kostele je nás sice masa, ale často se neznáme, jsem tam s cizími
lidmi, i ta liturgie je tak postavená, celá mše je hodně individuální, tam se setkáváme
s Ježíšem, soustředí se na Ježíše přítomného, co nové prvky liturgie – spontánní
přímluvy, více zapojit lidi, dát důraz na společenství, chybí i podání rukou kvůli covidu

-

Nejcennější dar je čas
Chceme vložit do mší více energie, radosti, tanec.
Je důležité za každým člověkem vidět jeho příběh
V církvi chybí dialog, jak na něj?
Mladí vidí v církvi zastaralou instituci ☺
nápad: Farní duchovní obnova s debatou, skupinkami, sdílením
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Otázka: 1. "Na společné cestě"
Moderátorka:

Anežka Pavlišová

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

4
4
katolického (včetně katechumenů)
studenti, pracující, senioři, svobodní, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Jsme vděčni za naši farnost, která je živá a má své poklady (fungujeme jako rodina, prožíváme
zkušenosti vzájemné pomoci, otcovství otce Bogdana, pestrost společenství, mládež a děti,
fungující pastorace dětí). Čím více o sobě budeme vědět, tím více budeme naplňovat sen
o církvi. Nedaří se vést společný dialog na konkrétní témata.
Někteří z nás se cítí být na okraji instituce církve. Církev by měla umět mluvit i o těžkostech.
Církev jako instituce má své limity a měla by po vzoru papeže Františka vykročit a dát pocítit
lidem na okraji otevřenou náruč. Těžkosti a pocit nepřijetí zažívají lidé rozvedení a lidé různého
vyznání (katolík a evangelík), když si chtějí udělit svátost manželství. Papež František by otevřel
náruč a bylo by to! Bůh nám před 2000 lety dal základ a ten je neměnný, pevný, trvá a současně
je třeba neustrnout a život církve ladit s proměnou doby. Chceme, aby slavení liturgie bavila
děti, aby jí rozuměly. Děti do kostela patří, je důležité vybalancovat míru hluku.
Klíčová slova k otázce:
Vděčnost za naše farní společenství, potřeba proměny instituce církve směrem k těm, co se cítí
být na okraji, slavení liturgie by pro děti měla být srozumitelná.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Jsme vděčni za naše farní společenství. Vnímáme potřebu proměny instituce církve a její život
ladit s proměnou doby. Máme naději na tuto proměnu. Potřebnost obnovit zapojení dětí
v rámci slavní liturgie.
Klíčová slova závěru:
Naděje, modlitba, společenství.
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Chceme provázat naše společenství a farnost. Čím více o sobě budeme vědět, tím více budeme
naplňovat sen o církvi. Vnímáme potřebu proměny instituce a života církve v souladu
s proměnou doby, tak aby se lidé na okraji cítili být přijatí.
Slavení liturgie pro děti by měla být srozumitelná.
Klíčová slova:
Společenství, proměna instituce církve, srozumitelná liturgie pro děti.
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Sny, přání a touhy:
Provázat naše společenství a farnost. Čím více o sobě budeme vědět, tím více budeme
naplňovat sen o církvi. Sen o církvi je o lidech (přijímat se takový jací jsme).
V menších společenstvích se sen o církvi žije snáze. Sen o církvi již prožíváme.
Klíčová slova:
Společenství, máme poklady, přijetí.
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Otázky: 2. "Naslouchat", 6. otázka "Dialog", 7. otázka "S jinými křesťany"
Moderátor:

Daniel Marek

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

5
3
katolického (včetně katechumenů), evangelického
(protestanté)
pracující, senioři, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Jsme zodpovědní za to, odkud bereme informace a jak s nimi nakládáme.
I to zlé nebo nepravdivé dokáže Bůh využít a může přicházet světlo, Boží inspirace a vzpruha.
On je nad tím. V tomto vidíme podmínky pro dialog: Naslouchat, nechat bratra domluvit,
nesoudit, modlit se za jeho situaci, být na blízku, potom vést dialog. Do dialogu nejít za sebe,
ale v síle Ducha. Mít naději, a tak ji předávat. Na důležitý dialog se dobře připravit, ale pak
otevřít srdce a být připraven všechno ztratit, když Duch ve společenství dá pochopit jinak.
Naše životy na malém městě s jednou farností prožíváme díky blízkosti víc společně. Přirozeně
se učíme přijímat pohledy druhých, a to nám pomáhá i jindy v životě. V katolickém kostele
není prostor na dialog, chybí nám tam. V Jednotě bratrské dialog při bohoslužbě probíhá
běžně. Liturgie – dát do ní srdce a lidskost, raději než ji jen odříkat. Mnoho pochyb zmizí, když
přijímáme Boží ujištění. Bůh chce, abychom obnovili to, co je zkostnatělé.
Klíčová slova k otázce:
Naslouchání, vztahy, otevřenost, blízkost
Zajímavá citace: Dialog není o nás, na nás není výsledek. My nebojujeme s lidmi (těm žehnat),
ale bojujeme proti mocnostem. Proto není nutné se přít nebo soudit. Není-li člověk zapojen
do nějaké služby, nemůže růst. Když se nesdílíme mezi sebou, tak se může stát, že si
tu svou tíhu i z kostela neseme za zpátky.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Je to pro nás velký společný projekt. Cítíme se být součástí církve, která hledá, kudy si ji Kristus
vede a chce být živá a pestrá.
Klíčová slova závěru: společně, živá, pestrá
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Jaké radosti vám přinesly:
Ověřili jsme si, že je nám spolu dobře a že dokážeme mluvit i o náročných tématech. Jednomu
bratrovi z protestantské církve utkvěla v hlavě jedna věta, co slyšel před lety v katolické liturgii,
protože na něj tehdy zapůsobila „malověrně“. Využili jsme toho, abychom o tom pocitu
a o významu té věty spolu mluvili.
Klíčová slova ke zkušenostem:
Dokážeme vést dialog, spolu.
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
V ekumeně nemáme zkušenosti s nenávistí, s nedorozumění ano. Averze pramenily
z náboženského života, ne z živé a žité víry, v té se chceme naopak povzbuzovat. Že ubývá
křesťanů, nemusí být problém, ale očista.
My, křesťané máme mezi sebou hodně společného, mnohem víc než s těmi, kdo křesťany
nejsou. Společné modlitby za město a okolí – probíhají a chceme v nich pokračovat.
Klíčová slova:
Živá víra, povzbuzovat se, modlit se.
Sny, přání a touhy: My píšeme pokračování Skutků apoštolů. Přivedlo nás to k dialogu. Každý
se může skrze tento dialog měnit a poznávat.
Dokážeme se spolu modlit, spojit se, už to je skvělé a stačí nám to. Chceme se nechat vést
Bohem společně. Nepotřebujeme se spojovat institucionálně, ale od srdce k srdci. A když by
přišlo pronásledování, šlo by nám to ještě mnohem líp. Pojďme společně: po lásce poznají
křesťany.
Klíčová slova:
Tvoříme jednu velkou pestrou, všeobecnou Kristovu církev.

Co se do formuláře nevešlo
Další důležité téma:
Za důležitý předpoklad dialogu v církvi považujeme vztahy. Proto je důležitá otevřenost nás
všech v církvi včetně kněží a biskupů vztahy vytvářet. Neosobní „odříkanou“ liturgii neumíme
tak dobře prožít. U protestantských církví se můžeme inspirovat, jak vést bohoslužbu
přirozeněji a jak dát prostor dialogu. Různé křesťanské denominace se mezi sebou mohou
inspirovat a mohou se spolu modlit, povzbuzovat se a jít k Bohu, aniž by ztratili svoji identitu
a specifičnost.
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Otázka: 2. "Naslouchat"
Moderátor:

Pavel Pavliš

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

4
4
katolického (včetně katechumenů)
pracující, senioři, manželé, matky na RD
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Naslouchání vytváří prostor pro sdělování potřeb. Naslouchání je potřeba se učit. Snažit
se překonat překážky, jež nám v něm brání. Je potřeba odbourat předsudky, mít víc rád,
nechat prostor pro vyjádření, neskákat do řeči, nechat si postoj druhého vysvětlit a snažit se ho
pochopit. Pro naslouchání a komunikaci obecně je potřeba vytvářet prostor, resp. příležitosti.
Např. iniciovat setkání různého typu, při kterých je příležitost spolu mluvit a navazovat vztahy.
Abychom jako církev putovali společně je nezbytné všímat si, kdo je v našem okolí „sám“, a
osobně pozvat k setkání. Osobní pozvání je důležité pro mnoho lidí, kteří jinak nenajdou
odvahu přijít, nebo pro překonání lenosti se
zúčastnit. Zásadní je pro nově příchozí do „zaběhnuté“ farnosti.
Klíčová slova k otázce:
Všímavost, prostor pro komunikaci, osobní pozvání.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Veskrze pozitivní. Zkušenost setkání nad konkrétním důležitým tématem. Se synodálním
setkáváním vzrostla chuť věnovat čas společnému.
Klíčová slova závěru:
Společně, čas, téma.
Jaké radosti vám přinesly:
Radost - společenství, potíž - wifi na faře (setkání proběhlo částečně on-line), odhalená rána –
malá otevřenost farnosti vůči nově příchozím farníkům a sobě navzájem.
Klíčová slova ke zkušenostem:
společenství,
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Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Duch Svatý prostupuje celým procesem synody. V ochotě (a skoro až nadšení) zapojit se
do synodního procesu. Aktivní účast tak velkého počtu lidi (v Chocni). Odhodlání neskončit u 3
setkání a přiblížit se navzájem.
Klíčová slova:
Odhodlání, společenství.
Sny, přání a touhy:
Fungovat jako velká rodina, kde se všichni cítí dobře a přijatí. Umět se ptát a potřeby ostatních
a naslouchat jim. Intenzivnější duchovní život, víc nadšení, aby z nás byla cítit radost navenek.
Klíčová slova:
Rodina, radost

Co se do formuláře nevešlo
Další důležité téma:
Téma pro pana biskupa nemáme, ale zaznělo přání, aby přijel místní církev zažít.
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Otázka: 3. "Ujmout se slova"
Moderátor:

Pavel Pavliš

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

4
3
katolického (včetně katechumenů)
studenti, pracující, svobodní, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Ujmout se slova a sdělit své pocity, přání a připomínky není pro mnoho věřících jednoduché.
Snazší je to v rámci fungujících společenství, které se ve farnosti scházejí. Vzájemné
komunikaci uvnitř farnosti by prospělo více otevřených příležitostí pro setkávání v přátelské
atmosféře, kde by bylo možné spolu hovořit a navazovat přátelské vztahy. Konkrétní návrhy:
katecheze (s debatou nad zvoleným tématem), modlitební setkání, neformální setkání
v komunitním centru, navázání na „Filosofickou čajovnu“ apod. Zásadní úlohu v komunikaci
farnosti má sehrávat farní rada. Zástupci farnosti mají být ve farnosti známí a sbírat podněty,
pocity, pochvaly od farníků, tlumočit je farní radě, aby ta věděla, co farníky trápí nebo těší.
Každý farník by tak věděl, že má na koho se obrátit se svými starostmi a radostmi, i když třeba
má obavy se obrátit přímo na duchovního správce. Fungování farní rady má být lidem zřejmé
a výstupy vhodně prezentované.
Klíčová slova k otázce:
Setkávání, farní rada, aktivita farníků, snaha o vytváření přátelské atmosféry.
Zajímavá citace:
„Necourat na kůr.“ Příklad konkrétního podnět od varhaníka majícího strach z úrazu
chodivějších dětí, který není triviální sdělit.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Dobrou. Díky papežovi Františkovi a Anežce P. (jejímu nadšení) mnoho farníků nalezlo odvahu
zapojit se do synodního procesu. Mohlo tak zaznít spousta inspirativních námětů pro další
společné putování, které by jinak nezazněly.
Klíčová slova závěru:
Nadšení, odvaha, motivace.
Jaké radosti vám přinesly:
Nové vztahy (přátelské). Překonání ostychu opustit komfortní zónu pohodlnosti (udělat něco
navíc). Zvednout lidi z gauče není jednoduché. Poznatek, že lze se sejít a mluvit spolu.
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Klíčová slova ke zkušenostem:
Vztahy, sdílení nápadů
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
„V každým dobrým nápadu.“ Celá synoda včetně načasování je dílem Ducha Sv. Shoda
na potřebě se setkávat. „Je fajn se vidět.“
Klíčová slova:
Setkávat se, setkávat se, setkávat se.
Sny, přání a touhy:
Větší důraz na ekumenismus a otevřenost k lidem bez vyznání. Aby farní rada byla
prostředníkem, naslouchala a zpětně informovala. „Farní den častějc.“ Farní výlety
(„tajné výlety s Blankou“). Dát větší prostor dětem. Čajovna - pivovna. Zavést krabičku přání,
stížností a pochval.
Klíčová slova:
Otevřenost, farní rada pro všechny

Co se do formuláře nevešlo
Další důležité téma:
Větší důraz na ekumenu ve světle synodality. "Pan biskup by se měl dozvědět, že
pravděpodobně 4. 9. 2022 bude farní den, na kterém by neměl chybět."
Závěr k tématu:
Aby byla možnost ujmout se slova je nutné pro to vytvořit prostor. Setkávat se, vytvářet
přátelskou atmosféru a vytvářet zdravé mezilidské vztahy. To předpokládá setkávání i mimo
bohoslužby a slavnosti. Hovořit spolu a naslouchat si. Na setkání synodální skupinky jsme si
vyzkoušeli, že když se chce, tak to jde. Mluvit, naslouchat si, snažit se vzájemně pochopit,
zamyslet se nad tím, co udělat. Pojďme takto SPOLU (laici, kněží, biskupové, ...) dál a tvořme
církev, ve které nám bude dobře.
Klíčová slova k tématu:
Být na cestě opravdu všichni SPOLU, naslouchat si.
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Otázka: 4. "Slavit"
Moderátor:

Jan Vích

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

5
4
katolického (včetně katechumenů)
pracující, manželé, matky na RD
Ne
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Vyslovenými myšlenkami během setkání skupinky se prolínala důležitost oslovení (nejen) nově
příchozích způsobem, který je jednoznačný, srozumitelný ale neobtěžující. Vedle nabídky
pomoci příchozím či jejich účasti ve společenství by měla být prezentována možnost zapojení
se do služeb ve farnosti. Musí však respektovat schopnosti, možnosti i momentální situaci
oslovených. V ideálním případě nabídku poskytne člověk znalý problematiky. Jednotný
informační systém farnosti (nejlépe v elektronické podobě s dalšími navazujícími možnostmi)
by situaci velmi ulehčil. Kvůli zaujetí nově příchozími nesmíme přehlížet odpadající.
Klíčová slova k otázce:
Oslovení, empatie, informace.
Zajímavá citace:
Jednotný informační systém mapující služby, potřeby a odpovědné osoby.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Při efektivním oslovení lze vzbudit aktivitu velké části farníků.
Klíčová slova závěru:
Oslovení, aktivita, spolupráce.
Jaké radosti vám přinesly:
Způsob sdílení myšlenek ve skupince – nadnesení problému bez okamžité reakce ostatních je obohacující.
Klíčová slova ke zkušenostem:
sdílení, ztišení, reakce s odstupem
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Ve ztišení a respektu k zastáncům odlišných názorů.
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Klíčová slova:
Respekt, názor, odlišnost.
Sny, přání a touhy:
Ideální by bylo aktivní zapojení všech farníků do společného života místní církve a jejich
informovanost o možnostech a potřebách celého společenství.
Klíčová slova:
Zapojení, společenství, informace.
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Otázka: 4. "Slavit"
Moderátorka:

Lydie Eliášová

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

2
5
katolického (včetně katechumenů)
pracující, senioři, svobodní, manželé, matky na RD
Ano
4x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
Liturgické slavení nám jde lépe, pokud jsme spolu. Záleží nám na tom, aby při mši svaté byli
spokojení mladí a také děti. Přispěje k tomu zapojení dětí do liturgie - přinášení darů, zpívání
známých písniček na kytaru a část promluvy, která je věnována přímo jim (několik vět).
Jsme rádi, že se farníci zapojují do liturgie - ministrování, četba z písma, podávání sv. přijímání,
práce s dětmi, zpěv a hudební doprovod, výzdoba kostela a také úklid.
Také je pro nás důležité se potkávat nejen na nedělních bohoslužbách ale také mimo ni –
na poutích, farních výletech, ve farní kavárně, na společném farním dnu. Rádi mezi sebou
vidíme nové farníky, ale při velké účasti věřících na mši svaté je mnohdy složité je postřehnout.
Proto jsme dospěli k závěru, že je potřeba, aby se k nově příchozím dostala nabídka spoluúčasti
na různých aktivitách farnosti, kde je rádi přivítáme mezi sebe (např. farní kavárna, různá
společenství, farní den, pomoc v úklidových nebo pečících skupinkách....)
Klíčová slova k otázce:
Srozumitelnost liturgie, spoluúčast, otevřenost.
Zajímavá citace:
Všechny liturgické svátky během celého roku jsou jako pevné koleje, které člověka vedou
z jednoho roku do druhého.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Velké zapojení farníků do synody, kladné zkušenosti, ve skupinkách je možné všechno říci,
každý vidí podstatu v něčem jiném - někde jinde. Setkání lidí napříč farností, kteří by se jinak
nesetkali a nemohli si předat své pohledy.
Klíčová slova závěru:
Naslouchání, setkání, rozmanitost.
Jaké radosti vám přinesly:
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Radost z rozmanitosti, překážka s karanténami a složitým on-line připojením, obtíž zachovat
strukturu skupinky - naslouchat a nediskutovat. Poznatek, že každý nově příchozí potřebuje
něco jiného. Může být těžké nesrovnávat farnosti, když se člověk přestěhuje.
Klíčová slova ke zkušenostem:
Radost, naslouchání, srovnání.
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Všechny myšlenky byly přijaté, synoda byla o naslouchání ne prosazování vlastních názorů, ale
o pochopení všech účastníků.
V naší farnosti je výborná práce s dětmi, katechetka vymýšlí pro děti projekty - chceme v tom
pokračovat. Chtěli bychom nabídnout nějakou aktivitu pro širokou veřejnost
Klíčová slova:
Naslouchání, otevřenost, děti.
Sny, přání a touhy:
Vytvořit otevřené setkání na vlně synody - scházet se nad jednotlivými tématy
i v budoucnosti.... Touha vytvořit kompletní seznam služeb ve farnosti s nabídkou zapojení se
do života našeho společenství. Máme přání, sen i touhu zároveň, aby ze schůdků v presbitáři
byly odstraněny černožluté pásky, kazí dojem krásně vyzdobeného kostela. Přání zapojení více
lidí do liturgie - možnost spontánní přímluvy (psanou nebo mluvenou formou). Veliké přání,
aby na hlavní svátky lidé mohli přijímat podobojí.
Klíčová slova:
Návaznost, spoluúčast, podobojí.

Co se do formuláře nevešlo
Další důležité téma:
Stále otevřený kostel pod kontrolou bezpečnostních čidel.
Pro naši farnost bylo těžké období, když nám odešel kněz a čekali jsme dlouho na nového. Teď
jsme rádi za našeho nového faráře, kterého máme moc rádi. Umí nám laikům naslouchat, je
vnímavý, dá nám prostor a je ochoten upravit svůj pohled na danou věc.
Závěr k tématu:
Naučili jsme se, že je naslouchání pro všechny důležité a každý z nás je pro skupinku
obohacením. Tato forma sdílení nás inspirovala k dalšímu setkávání ve farnosti.
Klíčová slova k tématu:
Pokračování, obohacení, inspirace.
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Otázka: 5. "Misijní poslání"
Moderátor:

Daniel Marek

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

11
0
katolického (včetně katechumenů)
pracující, senioři, manželé, kněží/jáhni
Ne
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
V ostatních lidech vidíme Ježíše a ostatním přejeme, aby ho spatřili v nás. Jsme povoláni
k tomu "být svátostí", aby skrze nás Bůh přicházel. Za klíčové považujeme mezilidské vztahy.
Je prospěšné, když členové farní komunity pěstují úzké vztahy nejen mezi sebou, ale i s lidmi
mimo komunitu nebo z jiných komunit a kruhů. Pak nevznikají uzavřené bubliny, ale sítě
vztahů, kde nevzniká polarita, ale synergie a vzájemná inspirace. Ve farnosti je stále mnoho
lidí, kteří se necítí být součástí společenství. Měli bychom podporovat vytváření buněk
otevřených pro nejrůznější lidi, aby každý dostal příležitost a impuls se zapojit. Pak se
můžeme dělat vzájemně silnými pro cokoli dobrého. Aktivity do široka bychom měli dělat
bez nároku na "lovení duší" a je třeba dobře rozlišovat, abychom charakterem aktivit
nesuplovali společenské spolky. Politika může přinášet do společnosti hodnoty, ať už
"levicovým" nebo "pravicovým" proudem.
Klíčová slova k otázce:
Sítě vztahů, možnost někam patřit pro každého.
Zajímavá citace:
Když je mezi dvěma lidmi vztah, tak ostatní i duchovní podpora může vyplynout přirozeně.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
Vybraná témata v našem chlapském společenství vzbudila touhu hledat, jak a kam se má církev
vyvíjet, protože vnímáme její velkou odtrženost od současného světa. V synodalitě vidíme
naději pro církev a pro nás jednotlivce možnost se na přerodu aktivně podílet.
Klíčová slova závěru:
Odtrženost církve, naděje v synodalitě.
Jaké radosti vám přinesly:
Osvědčilo se nám, že jsme v synodě dostali zajímavý impuls, kde jsme si mohli vybrat téma,
na kterém společně zapracujeme a jehož některé výstupy můžeme realizovat. Po druhém
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setkání přišla ruská invaze, a my jsme cítili, že nás najednou tíží ještě palčivější témata a že
se teď potřebujeme zklidnit a zorientovat se ve světě, který se ze dne na den změnil.
Podporujeme se zatím aspoň v pomoci uprchlíkům.
Klíčová slova ke zkušenostem:
Společné hledání cesty, dezorientace kvůli válce.
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Chceme více využívat farní komunitní centrum a amfiteátr.
Kostely jsou důležité pro všechny lidi a navrhujeme, aby se otevřely lidem k duchovnímu
spočinutí. Informační panely současným jazykem např. o významu a historii svátků, tradici.
Bohatství nesmí být důvodem pro to, aby byly kostely stále zavřené.
Církev má jedinečné know-how pro život v manželství/partnerství. Může ho nabízet celé
společnosti. Za důležité považujeme spolupráci farností - přes osobní vtahy, sdílení informací
atd.
Klíčová slova:
Otevřené kostely, kurzy manželských vztahů, spolupráce farností.
Sny, přání a touhy:
Aby každý dostal příležitost patřit do nějaké buňky místní církve. Aby náš farní kostel byl
po celý den otevřený a aby v něm nebyla tma a zima a ta spousta věcí a ozdob. Aby Kristus
přebýval v nás a mezi námi, a my tím spoluvytvářeli živou moderní církev, ve které by se cítily
doma naše děti i kdokoli jiný.
Klíčová slova:
Cítit se součástí, otevřený kostel, spoluvytvářet církev.

Co se do formuláře nevešlo
Další důležité téma:
Máme zkušenost, že společenství místní církve nám nestačí. Proto se pravidelně scházíme
pro sdílení svého duchovního i všedního života. Místní církve by měly podporovat vznik pestré
nabídky buněk uvnitř, jsou pro ni požehnáním. Církev má jedinečné know-how pro život
v manželství/partnerství. Může ho nabízet celé společnosti. Kostely jsou důležitým místem,
měly by být celodenně otevřeny lidem k duchovnímu spočinutí. Bohatství a strach nesmí být
důvodem pro to, aby byly mimo bohoslužby zavřené.
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Otázka: 6. "Dialog"
Moderátorka:

Marie Kršková

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

3
3
katolického (včetně katechumenů)
pracující, senioři, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Závěr:
• I v živých farnostech jsou lidé osamoceni. Do zavedených společenstvích je těžké
se dostat. Často ani kněz neví kolik různých společenstvích nebo hnutích ve farnosti
působí. Farníci by se neměli uzavírat ve své „bublině“, ale měli by se snažit všímat
si všech svých bratrů a sester. Nikdo by si ve farnosti neměl připadat sám.
•

Důležité je především si všímat nově příchozích, přistěhovaných a ukázat jim otevřenou
náruč a cestu, jak by se mohli zapojit.

•

Je třeba aktivně předávat štafetu společenství a formovat mládež. Nová společenství
potřebují dobrovolníky, kteří je budou duchovně provázet.

•

Zvláštní péči je třeba věnovat věřícím a obyvatelů z filiálních farností. Je třeba je aktivně
pozvat do farnosti a naopak podpořit je účastí na mši svaté ve filiálním kostele. Je
možné ve filiálním kostele i uspořádat jinou kulturní nebo společenskou akci a pozvat
místní obyvatele a otevřít tak dialog s lidmi bez náboženského vyznání.

•

Skvělou příležitostí pro zapojení jsou modlitební skupiny. Je to možnost aktivní účasti
na života farnosti.
o Na konkrétní účel.
o Modlitební skupina za průběh synody – možnost zapojení do synody.
o Odpovědná osoba, která by měla kontakty na členy modlitební skupiny a na kterou
by se farníci nebo kněz mohli obrátit s konkrétní prosbou za modlitbu.

•

Abychom mohli vést dialog s bližními z jiných církví a mimo církve, musíme si sami býti
jisti ve víře, věrouce a základních dogmatech. Často neumíme vysvětlit proč se co
v kostele dělá, proč něco dodržujeme…. Nástrojem by měl být systém vzdělávání
pro dospělé. Náboženství většinu dětí nebaví a staří již to zapomněl.

•

Nejdůležitější je věrohodnost naší víry příkladem vlastního života.
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•

Vzájemnou sounáležitost ve farnosti mohou posílit přímluvy. Do přímluv by měli být
zahrnuti konkrétní lidé a jejich potřeby.

•

Informace o farnosti, společenstvích, akcích a všech aktivitách by měli být veřejné –
nejlépe na webu, v kalendáři akcí města, třeba i v sociálním médiu. Je důležité nebýt
uzavřený a umožnit hledajícím najít cestu.

•

Podpořit síťování a sdílení zkušeností s farnostmi z okolí. Příkladem je třeba pozvání
na farní ples.

•

Ekumenická modlitba může být pro nás inspirací. Je potřeba podpořit a aktivně
se zapojovat do společných aktivit.

•

Farní prostory by měli sloužit i akcím pro širší veřejnost. V kostele mohou být koncerty,
výstavy. Řada far má vhodné prostory pro pořádání přednášek, besed, vyrábění…. Při
těchto příležitostech mohou lidé „zvenku“ poznat, že věřící lidé jsou normální jako
ostatní.

•

Otevřít kostely veřejnosti – drahé obrazy a památky dát do depozitáře a raději kostely
nechat otevřené pro příchod každého.

Konkrétní závěry/tipy pro farnost Choceň
•

Založit modlitební skupinku za synodu. – Ráda se zapojí Dáša Dykastová.

•

Zmapovat fungující společenství, hnutí a aktivity. Na toto téma vydat speciál drobečků
a info dát i na web. Zjistit, která společenství jsou otevřená pro rozšíření a kdo ze
zkušených by byl ochotný si vzít do duchovní péče nové společenství. Nabídnout
nezapojeným zapojení nebo vznik nových společenstvích. Nabídka pomoci
s mapováním – Marie Kršková.

•

Udělat velkorysý farní den a pozvat tam i lidi mimo farnost, z filiálek, ze sousedství.

•

Zkusit vymyslet další akce – pouť k sv. Františkovi, posvícení, sportovní turnaj, farní
ples, mikulášská besídka, divadlo.

•

Udělat akci přímo ve filiálkách a pozvat tam místní obyvatele. Je třeba místním
farníkům pomoci zvenčí.

•

Vytvořit kvalitní databázi kontaktů – výročí zemřelých, kontakty na odchozí, narozeniny
farníků… Důležitou otázkou je i správa údajů v souladu s GDPR.

•

Farník týdeník ve formátu A5. Rozdával by se společně s liturgickými texty – z jedné
strany by byli ohlášky, z druhé strany farní oznamy – za které nemocné se modlíme,
výročí zemřelých, na které vzpomeneme. Konkrétní osoba by to měla na starosti.
Inspirací může být http://www.saintmarysharborne.org.uk/newsletter.pdf.

•

Otevřít kostel – otevřené hodiny k modlitbě, meditace veřejnosti.
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•

Založit FB skupinu farnosti – tipy na akce, nabídka/poptávka, odkazy na zajímavé
články, farní aktuality. Případně i jiná sociální média. Pro starší lidi by nejzajímavější
informace byli součástí ohlášek/oznamů.

•

Po nedělní bohoslužbě rozdávat před kostelem kafe, čaj, svařák. Příležitost třeba
přinést koláče při narozeninách, křtinách atd. Bylo by dobré pořídit vozíček na várnice.
Můžeme se i pokusit oživit farní kavárnu a střídat si služby (jednu neděli mládež, rodiny,
třetí senioři..)

•

V komunitním centru pořádat přednášky a besedy
o O bylinkách – Nabídka organizace Ivan Slezák.
o Děti a internet
o Sdílení zkušeností z domácích bohoslužeb…

•

Udělat na webu kalendář akcí, přihlašovadlo.

•

Faru více zpřístupnit pro pořádání různých akcí. Najít správce (nemělo by se jednat o
kněze), který by zajišťoval půjčování prostor. Správce společně s dalšími osobami by
zajištoval úklid, údržbu. Nabídka pomoci – František Eliáš projedná tento podmět v
ekonomické radě farnosti.

•

Při akcích a využívání prostor můžeme spolupracovat a doplňovat se již s fungujícími
spolky (MC Kamínek, RC Beránek, nove vznikající komunitní centrum…)

•

Propagovat nabídku farnosti pro komunitu města.

•

Popřemýšlet o nedělním programu pro děti.

•

Podpořit spolupráci s o okolními farnostmi – vzájemné zvaní na akce, poutě, dávání
informací do Drobečků, ohlášek.

Klíčová slova k otázce:
Přivítat každého, otevřít se, nikdo není sám.
Zajímavá citace:
Drahé obrazy a památky dát do depozitáře a raději kostely nechat otevřené pro příchod
každého.

Hlavní otázka – synodalita místní církve
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali:
I ve fungující farnosti jsou osamocení lidé. Díky synodě jsme se potkali napříč společenstvími
a seznámili se s novými farníky.
Klíčová slova závěru:
Společenství, otevřenost, zájem.
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Jaké radosti vám přinesly:
Je potřeba si všímat nově příchozích, osamocených a aktivně je oslovit.
Klíčová slova ke zkušenostem:
Nikdo není sám,
Kde zaznívá hlas Ducha Sv:
Být otevřený všem bratřím a sestrám, i těm mimo církev.
Mít větší pochopení a lásku pro ostatní.
Klíčová slova:
Láska, zájem, společenství.
Sny, přání a touhy:
Aby se každý cítil ve farnosti milován.
Klíčová slova:
Přijetí, láska, zájem.
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Otázka: 9. "Rozlišování"
Moderátorka:

Františka Diblíková

Základní informace o skupině
Mužů:
Žen:
Vyznání účastníků:
Skupiny:
Skupina vznikla pro
synodální proces:
Kolikrát se skupina sešla:

2
4
katolického (včetně katechumenů)
pracující, senioři, svobodní, manželé
Ano
3x

Témata a výstupy společného rozlišování
Naši skupinku tvořilo 6 lidí – 4 ženy a 2 muži. Sešli jsme se třikrát v teple domova u jedné z nás
s milým pohoštěním nad šálkem čaje.
Snažili jsme se dodržet strukturu setkání dle všeobecných doporučení, začínali jsme zpěvem
písní. Opakovaně jsme se spojili i přes skype s tím, kdo byl v době setkání v karanténě, mohl
tak být účasten setkání na dálku.
Atmosféra byla vřelá, každý „přispěl svou troškou do mlýna“. Již po prvním setkání zaznívalo:
„tak hluboké sdílení jsem nečekala a již dlouho nezažila... bez synody bych se v takovém
mezigeneračním složení s danými lidmi nikdy nesešel, nepoznal... již mnoho let mě nikdo
neposlouchal, synoda je o vzájemném naslouchání...“
Našim tématem bylo „Rozlišovat a rozhodovat“. Pro lepší pochopení tématu jsme na impulz
jedné z účastnic meditovali text jezuity Mark E. Thibodeaux – Examen 20 – kap. Rozlišování,
s. 95-97.
Leží nám na srdci efektivnější využívání Komunitního centra na faře – máme touhu, aby
se otevřelo doširoka, pro město, širší občanskou společnost.
Zaměřit se na mladé, formaci lídrů, „tahounů“, kteří by byli ochotni vést společenství, aby
se mladí po 15. roku „neztráceli“, měli chuť a vůli ve farním společenství zůstat a angažovat
se. Žít ve společenství (mít „spolčo“) + nasazení se pro druhé (dělat něco pro ostatní, být
protagonisty, „milovat jako první“) vnímáme jako základ pro ´přežití´ mládeže.
Bylo diskutováno téma změny liturgického prostoru kostela, aby lépe vystihoval charakter
živé Církve, byl přitažlivý, krásný a prostý, vyzýval k setkávání, umožnil prožitek mše jako
večeře Páně – lavice do půlkruhu, intimnější prostor kolem oltáře a pod. Rozlišit, jestli jde
o touhu většiny našeho společenství věřících, v případě že ano, zainteresovat odborníky
na liturgický prostor, architekty, vést společné diskuse, aby změna byla vyjádřením vůle
většiny.
Dát důraz na aktivní zapojení dětí při mši svaté, obnovit „body“ jako nesení obětních darů,
shromáždění dětí kolem oltáře u „Otče náš“; event lavice do půlkruhu při mších ve všední den;
důležitost kvalitní duchovní hudby během mše, ne jen varhany.
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K bodu ochota měnit zažitá schémata – vést plodné diskuse na citlivá témata, ve kterých
nemáme jasno (sexualita...), hledat pravdu společně.
Vidíme jako důležité setkávat se jako farní společenství u výletů, mít pravidelnou společnou
dovolenou farnosti (např. jednou za rok – výlet do zahraničí, event. jednoduchou formou jako
letos – vyjet v zimě do mládežnického centra Příchovice...)
V rámci mezinárodního týdne manželství uspořádat minikurz / přednášku / zážitkový
workshop pro manželé, pozvat lidi zeširoka mimo farní společenství.
Vědět o tom, kdo je nuzný, vážně nemocný, dávat do společného naše potřeby, např. že nebyl
kdo letos zorganizovat Tříkrálovou sbírku, nevědělo se.
Informovat o termínech a tématech setkání pastorační a ekonomické rady farnosti, aby bylo
možné přijít a zapojit se do diskusí. Přáli bychom si, aby se pastorační rada zabývala tématem
pastorace.
Mladí navrhují uspořádat kroužek deskových her v komunitním centru, kde budou mít
možnost zvát své kamarády zeširoka.
Podporovat ty, co se ve farnosti angažují, podpořit ty, co pro něco „hoří“, neshodit jim to.
Po plodné práci ve skupince padl návrh, že by členové skupiny mohli být k dispozici i
pro případné další situace, kdy bude v rámci farnosti potřeba rozhodovat nebo rozlišovat.
Jednalo by se o zásadnější, důležité otázky, účast ve skupině dobrovolná.
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