Farnosti: Blatná, Sedlice, Záboří
Moderátor: Renáta Turková
E‐mail: turkovarenda@seznam.cz
Otázka: 03 Ujmout se slova
Jak pravdivě označit zlo, hřích a přitom neponížit, nezranit druhého?
Citlivě a konkrétně. Je to těžké – nekřičet, nenadávat, začít něčím kladným, pochvalou.
Zkušenost z farnosti – paní se urazila, časem se vztah zlepšil, až po delší době poděkovala za
věcnou kritiku. Nevstupovat do rozhovoru s tím „jak já jsem dobrý“.
Řekněte o někom nejprve dobrou vlastnost.
Jak se vyhnout vzájemnému odsuzování a nedůvěře mezi stoupenci jednotlivých názorových
proudů v církvi?
Nepřesvědčovat druhé o tom, že je něco špatně, ale dělat to lépe.
Je možná jednota i v různosti názorů. Nezaměřovat se na rozdíly (jsou malé), ale na to co je
společné (je toho hodně).
Jak více propojit duchovní a laiky, aby si lépe rozuměli a chápali své problémy i omezení?
Přáli bychom si, aby komunikace s knězem nebyla tak komplikovaná. Bylo by hezké, kdyby na
závěr mše sv. kněz poděkoval těm, kdo se podíleli na přípravě slavnosti, alespoň občas.
V sakristii komunikuje, občas i projevuje zájem. Rozhovor se těžko navazuje, vyžaduje čas i
prostor – jsou potřeba dvě strany.
I mezi farníky vázne vzájemná komunikace a není zájem o dění mimo mši sv.
Jakou formou se setkávat mimo bohoslužby? Jak často? S kým? S kým se mi setkávat nechce?
Proč není zájem o setkávání? Jsme vychováváni k individualistické víře, nepotřebujeme
společenství, stačí nám svátosti individuálně přijímané. Být křesťanem znamená chodit
v neděli do kostela. Přáli bychom si, aby kněz podporoval setkávání, aby mezi nás
nepřicházel jenom výjimečně a i pak zase rychle neodešel. Sdílením radostí a starostí ve
farnosti se prohlubuje důvěra a upřímnost.
Do čeho by měli hovořit farníci a co by se mělo přenechat na rozhodnutí duchovního správce?
Za co by měli převzít zodpovědnost laici a nezatěžovat s tím kněze?
Co by kněz neměl přenášet na farníky? Do čeho by kněz neměl laikům hovořit?
Kněz by měl mít odpovědnost za liturgii, svátosti, duchovní a pastorační věci, odpovědnost za
ostatní farní záležitosti by mohli částečně převzít farníci. Kněz má na starosti několik farností
a není možné, aby se o všechno staral tak, jako kdyby měl na starosti jen jednu farnost jako v
minulosti. Pokud nepředá část svojí odpovědnosti jiným, péče o farní záležitosti je nutně
nedostatečná, jenom "provizorní".
Přáli bychom si, aby komunikace mezi knězem a farníky nebyla jenom svátostná a úřední,
aby zbytečně nevznikala nedorozumění. Aby byla transparentnost ekonomických věcí, aby
nás kněz informoval. Bylo by dobré mít ekonomickou radu. Je potřeba vzájemná důvěra.
Kněz se musí zabývat opravami, údržbou, administrativou, ne vždy má při tom potřebné
zázemí z biskupství, nemá pak čas na pastorační věci kromě udělování svátostí.

