Synoda o synodalitě 2021-2023
Synodální proces je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v
této chvíli od své církve chce její Pán. Znamená to, že se před námi otevírá zcela mimořádný
čas milosti, ve kterém k církvi, a to znamená ke každému z nás, může promlouvat Duch svatý.
Ve světle zmíněného je cílem současné synody naslouchat jako celý Boží lid tomu, co Duch
svatý církvi říká. Činíme to tím způsobem, že společně nasloucháme Božímu slovu v Písmu a
živé tradici církve, a poté nasloucháme jeden druhému, a to zejména lidem žijícím na okraji, a
tak rozeznáváme znamení doby. Celý synodální proces vlastně směřuje k podpoře živé
zkušenosti rozlišování, účasti a spoluzodpovědnosti, kde se rozmanitost darů spojuje v zájmu
misijního poslání církve ve světě. Naslouchání veškerému Božímu lidu pomůže církvi činit
pastorační rozhodnutí, která budou co nejvíce odpovídat Boží vůli. Tato synoda tedy nejen
očekává odpovědi, které mohou pomoci shromáždění biskupské synody, jež se bude konat v
Římě v říjnu roku 2023, ale chce také podporovat a rozvíjet praxi a zkušenost toho, jak být
synodální, už v průběhu tohoto procesu a pro budoucí cestu vpřed.
Jelikož se život církve uskutečňuje na různých rovinách, rozhodli jsme se formulář pro závěry
synodních skupinek rozčlenit na tři okruhy. Samozřejmě, že ne vždy je možné tyto okruhy od
sebe jasně oddělit, ale můžeme se nad tím alespoň zamyslet a pokusit se o to.
Uvědomujeme si, že rozsah jednotlivých odpovědí je značně omezen. Pokud byste nám chtěli
sdělit ještě něco, co považujete za podstatné, a je třeba i mimo rámec nabídnutých témat,
můžete svůj text zaslat v samostatném dokumentu.
Výstupy je třeba odevzdat do 15. 3. 2022.
Děkujeme vám všem za zapojení se do společného kráčení!
Jméno farnosti (nebo jiného typu společenství - řeholní komunita, církevní škola apod.):
Římskokatolická farnost Blatná
Jméno moderátora skupinky: Renata Turková, Michaela Valášková, Barbora Zdychyncová,
E-mail na moderátora skupinky: barbora.zdychyncova@seznam.cz
Kolikrát se skupinka sešla k synodnímu rozhovoru: 4
Kterou synodální otázku jste si vybrali? – Na společné cestě, Naslouchat
Zde vložte stručný ZÁVĚR KE ZVOLENÉMU TÉMATU. Popište, k jakým závěrům vaše
skupinka na základě naslouchání a rozlišování dospěla. Pokuste se své závěry roztřídit podle
následujících kategorií:

1) Co je podle vaší skupinky v souvislosti s vybraným tématem nejdůležitější závěr
týkající se vaší FARNOSTI? (max. 500 znaků)

• v kostele postrádáme mládež 15- 25 let, rodiče s dětmi nejlépe oba
• Ježíš je pro mnoho lidí důležitý, ale vadí jim nepřátelské vztahy v církvi

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
• farníci vyjadřují touhu se setkávat i mimo kostel, např. 1x za měsíc setkání "u kafe",
zcela nejsou využívána již fungující aktivity jako jsou modlitby z Taize, modlitba
růžence přede mší, případně jiné příležitostné přednášky na dané téma. Není velký
zájem setkávat se při společném sdílení. Farníci dávají přednost organizovaným
aktivitám, kde je předem daný program. Pokud je přítomen kněz, je účast vždy větší.
• došli jsme k závěru, že je potřeba více monitorovat, který farník pravidelně
navštěvující bohoslužby, v kostele chybí, zajímat se o důvod jeho nepřítomnosti a
v případě osamocenosti mu nabídnout
• někteří lidé, kteří chodili k nám do kostela a pro nepříznivý zdravotní stav či stáří se
stali obyvateli domova pro seniory, bychom měli více navštěvovat a případně přinést
něco, co ukazuje k liturgickému roku (Betlémské světlo, adventní věnec)
• jak o sobě vědět, aby farník nebyl zapomenut – pořídit na faře seznam osamělých
lidí s adresou či telefonním číslem, v případě, že přestane chodit do kostela
kontaktovat ho, důležitá je možnost kontaktu a více se dívat kolem sebe

• co bych očekával od farnosti v nouzi - zeptat se, zda nepotřebuji pomoc, přišel mi
někdo navštívit, pomodlil se za mě, poskytnut pomoc nejen materiální

• co mě napadne, když se řekne farnost – oáza, kde mohu hledat pomoc, útěchu,
klid, bezpečí, zájem v pobožnosti, které si věřící mohou vést sami (křížové cesty,
mariánské pobožnosti); je to místo kde se v životě člověka spojuje co je lidské i co je
božské, komunikaci a pocit klidu, prostor, kde je člověk utěšován,

• jaký je můj sen o církvi – pokračovat v tom, co se nám daří, k oživení a stmelení
farníků by přispěl společný zájezd např. na Lomeček nebo do Č. B., aby byla církev
apolitická, dostatek kněží, kteří mají dar přitáhnout mladé lidi k víře a pospolitosti a
farníci se začnou znovu více setkávat, sen = mladí lidé + plný kostel, prostor pro
uskutečňování trvalých změn těch, kdo ji tvoří

II. NASLOUCHAT
• Jaké kázání se mi líbí?
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jedna věta, která zaujme, která mě osloví na celý týden
myšlenka z více úhlů
něco, co se člověka dotkne osobně
kázání, ve kterém je naděje
nejvíce farníků upřednostňuje kázání, které vyzařuje především naději, víru a lásku
při kázání méně je více
je dobré, když je kázání použitelné v život
neříkat, co není v učení církve
nezapomínat, že v kostele jsou také děti

• Co z kázání je pro mne problematické?
9 politika, nepravdy
• Mám prostor vyjádřit svůj názor k dění ve farnosti? Vnímám, že má o můj názor
někdo zájem?
9 záleží na osobě samotné
9 občas svůj názor nemáme komu sdělit, farníci se po mši svaté rozprchnou, v kostel
není vhodné místo k diskuzi
9 nutno učit se vzájemně naslouchat
• Jakou formou se setkávat mimo bohoslužby?
9 bylo by třeba dělat setkání např. k záležitostem farnosti (finance, potřeby), kulturní
náplň, setkání nad biblí
9 setkávání dětí
2) Seznámili jste s tímto závěrem správce farnosti? ano
3) Co je podle vaší skupinky v souvislosti s vybraným tématem nejdůležitější závěr
týkající se naší DIECÉZE? (max. 500 znaků)
4) Co je podle vaší skupinky v souvislosti s vybraným tématem nejdůležitější závěr
týkající se CELÉ KATOLICKÉ CÍRKVE? (max. 500 znaků)
Můžete přidat citaci nebo parafrázi, které ve skupince zazněly a jsou důležité vzhledem k
vybranému tématu.

„ Děkujme Pánu Bohu, že máme mezi sebou kněze – otce Rudolfa a otce Karla“
„Můj sen je, aby konečně lidé prozřeli a viděli pravou lásku v Ježíše Kristu“

