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SHRNUTÍ VÝSTUPŮ FARNÍCH SYNODÁLNÍCH SKUPINEK 

1) TÉMA Č. 1 – NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

• Musíme a chceme pokračovat na této cestě spolu s ostatními 

• Důležitost společenství: bez společenství Tě svět „převálcuje“. JÁ a BŮH nestačí, církev je 

LID BOŽÍ. Když ve společenství nebudeš hledat Boha – tak se vždycky zklameš 

• Chceme vydávat svědectví, zprostředkovávat Boží milosrdenství ve světě – i mezi nevěří-

cími, a to srozumitelným způsobem, bez používání „nebeského nářečí“ 

• Kde jsme, jsme poslaní 

• Být pokorní a trpěliví 

• Nechat se formovat; tj. abychom si uvědomili, že potřebujeme Boha, Ježíše, církev, svá-

tosti 

2) TÉMA Č. 2 – NASLOUCHAT 

• Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce bez předsudků 

• Tematické otázky: K čemu nás může pohnout obraz Ježíše v evangeliích, zvláště tam, kde 

se On stává blízkým a pozorným vůči všem „vyloučeným“? Umím druhému naslouchat bez 

předsudků a bez připravování si vlastních obranných strategií/odpovědí? 

• Osobní zkušenost skupinky: různost, různorodost přináší obohacení, viz Slovo života na 

leden 2022: nemáme být jednotlivými poutníky, ale podobně jako Tři králové z různých 

kultur máme společně hledat boží světlo 

• 1 Kor 12: „To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak 

chce.“ Nemáme se tedy srovnávat ani se litovat, ale přijmout dary a úděl, který nám Pán 

svěřil, a v tom se snažit být užitečný. Často jsou to právě druzí, kdo v nás vidí ten dar či 

úděl. Proto se máme navzájem povzbuzovat. 

• Ef 1: příslib, že budeme „moci mít o něm správné poznání.“ I když máme často pochyb-

nosti, ve správný čas nám dá Pán zakusit poznání. 

• Rozjímání nad slovy: “…protože si nás Bůh získal jako majetek.“ Kolik dobra by z toho vze-

šlo, kdybychom nechali Boha zacházet se sebou jako s jeho majetkem! 

3) TÉMA Č. 3 – UJMOUT SE SLOVA 

• Všichni jsme vybízeni, abychom mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s 

láskou /biblická inspirace: Sk 15, 7-20 a List Jakubův 1, 17-21: 18 Z jeho rozhodnutí jsme se 

znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.19 Pamatujte 

si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, po-

malý k hněvu; 20 vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. / 

• Oslovit kněze není jednoduché: pocit, že obtěžujeme, nemá o diskusi zájem (velká vytíže-

nost, příp. obavy ze složitosti a náročnosti hovoru), vytíženost daná neokatechumenátem, 

proto již nezbývá mnoho sil a času pro ostatní 

• Převažující pocit lidí, že laik má být v církvi veden. Víceméně jsme si zvykli vše čekat od 

kněze, „nedovolíme si“ vlastně ani něco začít sami. Existují reálné zkušenosti s tím, jak se v 

církvi vše rozhoduje „postupem shora“. Někteří z nás vnímají strach něco navrhnout (je za 

tím obava z odmítnutí). Vzniká tak pocit, že jsme více závislí na knězi než na Bohu. 

• Periodikum „Život farností“ (pro Val. Meziříčí a Lešnou): dobrá příležitost pro větší zapo-

jení laiků, zatím spíše sporadické (kromě pravidelných rubrik o činnosti místní Charity a ZŠ 

Salvátor). Jedna z cest, jak se „ujmout slova“ a napomoci tak i ke zkvalitnění obsahu. Též 

vidíme svou úlohu ve vyhledávání možností, v čem a jak ulehčit „pracovní“ přetížení kněží 

– včetně delegování určitých činností na nás laiky. 
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• Vzájemná setkávání skupin farníků: spíše jen v rámci stávajících společenství (více či méně 

uzavřených skupin), s minimem vzájemných kontaktů. Možnost změny prostřednictvím 

funkční PR, která sice již více let působí, ale je sestavována a funguje spíše formálně.  

• Nový model PR: 10-12 členů s většími kompetencemi a plnou důvěrou svého faráře: práce 

PR jako významná pomoc kněží, ne jako přítěž. Přístup ke kontaktům na členy PR pro ce-

lou farnost. Cíl: větší zapojení laiků – vyhledávání možností, v čem a jak ulehčit „pracovní“ 

přetížení kněží. 

4) TÉMA Č. 4 – SLAVIT 

• Výběr podotázky: Vnímám liturgické slavení především jako úkon své osobní zbožnosti, 

anebo jako projev života celého Božího lidu? 

• Slavení má individuální i společný rozměr – individuální vnímání a prožívání i znaky spole-

čenství: přinášení darů (za sebe, každý s něčím přichází před Boha a chce mu to odevzdat, 

aby to skrze slavení eucharistie Bůh mohl proměnit, i společně), pozdravení pokoje (zkuše-

nost pandemie) 

• Prožívání liturgie mění vztahy vůči druhým: skrze eucharistii se stáváme jedno tělo se 

všemi bratry. Tato zkušenost může reálně změnit vztah od nepřijetí a posuzování po na-

zvání svým bratrem. Jak je v písmu: Nejprve se smířit se svým bratrem a až pak slavit litur-

gii. Reflexe liturgického slavení: jsme si všichni rovni, a snaha žehnat všem přítomným. 

• Zkušenost slavení liturgie v neokatechumenátním společenství: prožívání víry a života jako 

projev celého Božího lidu, spontánní prosby, osobní poznání druhých s možností modlit se 

za jejich problémy a těžkosti, které prožívají; zkušenost jednoty, nejsem sám/sama 

• Slavení liturgie nelze nahradit přes média (nebezpečí konzumu), jde o živé, osobní spole-

čenství  

• Nutnost osobních vztahů přátelství mezi kněžími a farníky 

5) TÉMA Č. 5 – MISIJNÍ POSLÁNÍ 

• Co si představuji pod pojmem misie, pokud nejde pouze o „misionáře“ vycházející do ji-

ných zemí a kontinentů? Jak může souviset s životem našeho konkrétního společenství?  

o Být poslaný neznamená vybrat si, kde, komu budu pomáhat, musím být Bohem po-

slaný.  

o Nemusím být poslaný do jiné země, mohu působit také v místě bydliště, v našem 

městě je mnoho příležitostí – při našich setkáních jsme hodně mluvili o činnosti Cha-

rity a Diakonie, vztahů mezi pracovníky a jejich klienty. Např. Charita byla zřízena olo-

mouckým arcibiskupem, proto můžeme předpokládat, že většina zaměstnanců jsou 

lidé věřící, kteří mají blízko k farnosti, ale není to tak. Co pro to můžeme v naší far-

nosti udělat? Např: ukázat žákům ZŠ Salvátor, co je posláním Charity, najít společné 

programy, zapojit žáky od nejranějšího věku, aby viděli život z jiné stránky.  

• Je možno čerpat z našeho církevního společenství sílu pro naši službu ve společnosti? Je 

podporována zodpovědnost za politický život, vzdělávání, prosazování sociální spravedl-

nosti? 

o Farnost Val. Mez. má mnoho různých společenství, kde můžeme načerpat duchovní 

sílu. Mohli bychom být otevřeni „městu“ v otázce životního prostředí, jako farnost se 

zapojit do Férové snídaně spolu s Charitou, do akce Ukliďme město (společný úklid 

okolo našich kostelů a církevních památek). 

• Co pro nás může znamenat evangelizace jako „metoda postupných kroků“? 

o Postupná evangelizace je důležitá a přijatelnější pro člověka, který nemá od narození 

předávány zkušenosti s vírou. Je důležité si tento fakt uvědomit a přijmout mezi sebe 

člověka takového, jaký je.  
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6) TÉMA Č. 6 – DIALOG 

• Dialog uvnitř našeho církevního společenství 

o Dialog kleriků s laiky 

✓ Strach kleriků ze svobodného myšlení laiků, problém s vedením dialogu, možná 

absence výchovy ke kritickému myšlení, nutná formace ke vstupu do blízkých 

vztahů 

✓ Nutný zájem laiků o blízké vztahy s kněžími i mezi sebou 

✓ Církev stále vychovává poslušné ovečky 

✓ Chybí větší respekt k ženám  

✓ Potřeba propojování generací (jedni potřebují i obohacují druhé) 

✓ Úvaha o změně hierarchické struktury církve – i ve farní radě (PR jako poradní 

orgán, farář s právem veta) 

• Spolupráce a soužití mezi různými skupinami a hnutími ve farnosti 

o Ne všichni se ve farnosti cítí doma, chybí akce, kde bychom se více neformálně po-

znali a vzájemně se propojili (farní plesy, farní den atd.), špatné propojení jednotli-

vých společenství, převaha neokatechumenátu – svým způsobem farnost rozdělil 

• Postoje ke členům jiných hnutí a společenství (mimo farnost) 

o Občas dáváme najevo, že jsme držitelé pravdy, druhé blahosklonně máme rádi, vysta-

číme si sami, nutno překračovat tento postoj a vycházet vně, s pokorou čerpat z darů 

druhých 

o Farní společenství není dostatečně otevřené, málo rozvíjíme spolupráci na mezifarní 

úrovni, mezi děkanáty atd. na mezifarní úrovni, na úrovni děkanátu, s řeholními spo-

lečenstvími. 

• Zkušenost s řešením konfliktů a obtížných situací 

Špatná zkušenost s řešením konfliktu. Nejsme schopni dialogu, snažíme se přesvědčit ar-

gumenty. Lidé chtějí mluvit do toho, čemu nerozumí, nevyslechnou si opravdově další 

strany. 

• Dialog místní církve se světem politiky, ekonomie, kultury, světské společnosti, chudými 

lidmi 

o Chybí větší motivace k dialogu, roli někdy hraje ostych, soud 

o Nutno ujasnit, co nabízí církev dnešnímu člověku: pochybnost, zda umí odpovídat na 

potřeby dnešního člověka, který už nechce jen slepě poslouchat autority 

o Pozitivum: v místní komunální politice se angažuje dost křesťanů 

o Malá podpora žen v občanských a politických aktivitách (jsou v podezření, že se chtějí 

zviditelnit), přetrvává postoj, že „Zbožné“ duše by se neměly ušpinit politikou, veřej-

ným životem… 

• Dialog s těmi, kdo žijí mimo „naše“ církevní společenství (příslušníci jiných náboženství, 

lidé bez náboženského vyznání…)? 

o Slovo „pokora“ se někdy zneužívá: je třeba umět se ozvat a vyjadřovat k otázkám, 

které teď hýbou společností se skutečnou pokorou a odvahou, nebát se jít s kůží na 

trh. 

o Ve farnosti jsou lidsky „univerzální“ lidé, kteří jsou schopni vést dialog s každým. 

o Na ekumenických akcích vnímám semínka dialogu mezi církvemi, to se daří. Ve far-

nosti chybí společenství otevřené lidem hledajícím, kde by poznali „lidskou“ tvář cír-

kevního společenství bez toho, aby byli hned zahrnuti náboženským obsahem, kte-

rému nerozumí nebo je přímo odradí. Snažit se o pravé, „nezištné“ naslouchání Bohu 

i člověku – nechci něco nebo někoho získat, přesvědčit. Naučit se prostě jen spolu 
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být. Vycházet i vcházet jako jednotlivci ze „svých“ společenství a jako křesťané sloužit 

v sekulárních komunitách a současně je zvát do již existujících společenství. 

o Velký potenciál nové církevní školy: prostor pro nízkoprahové setkávání – první kon-

takt s věřícími a vírou – nabídka kurzů a besed pro rodiče, pro snoubence, dospívající. 

o Citelně chybí dialog s lidmi „na okraji“ nebo vně farního společenství, kteří jsou „jiní“ 

(rozvedení, LGBT, transsexuálové, ekumenické páry). Svými výroky katolíci vstup 

těchto lidí do církve spíše blokují, než že by je zvali. Když je někdo jiný, nevíme, jak se 

k němu chovat. Praxe velmi zaostává za tím, co hlásáme. Církev trvá ne díky rigidnímu 

se držení něčeho, ale díky Boží milosti. 

7) TÉMA Č. 7 – S JINÝMI KŘESŤANY 

• Jak pokročit ve sdílené odpovědnosti za přijetí Božích darů, kterými jsme byli společně s 

bratry a sestrami jiných církví obohaceni v průběhu času? Jak se “společné putování” aktu-

álně realizuje v naší církevní obci? 

o Sdílet to, co Boží duch kladl nám na srdce využívaje naše dosavadní zkušenosti ze spo-

lečného života s Ním a s bližními, včetně inspirace k činům, které toto putování může 

učinit ještě intenzivnější. 

o Silné vanutí Ducha ekumeny v našem městě: ekumenické bohoslužby, Chaverut, pa-

mátník holocaustu, semináře, přednášky, večery chval, ekuvýlety 

o vrchol sbližování: konference Otcovo srdce 

• Komunikace mezi křesťanskými církvemi: Jsou-li církve/sbory velké, vystačí si samy, jsou-li 

menší, více cítí důležitost spolupráce. 

• Ke vzájemnému sblížení pomůže studium dokumentů jiných církví a postoj pokory. 

• Máme dobré vztahy, jsme si blízcí ve víře. Ale rozděluje nás formální – právní stránka věci 

(eucharistie). 

• Jde o život věčný. Neřešme tedy malichernosti mezi sebou a nedívejme se na sebe, ale na 

Ježíše. On se modlí za jednotu a trpí za nás. 

8) TÉMA Č. 8 – AUTORITA A SPOLUZODPOVĚDNOST 

• biblická inspirace: Ex 18, 17-23; dle našeho názoru jeden z klíčových biblických textů pro 

formování kompetencí a odpovědnosti ve farnostech 

o některé věci budou vždy rozhodovat kněží (nutno znovu redefinovat na úrovni 

církve!) 

o v ostatních oblastech je do rozhodování nutno vtáhnout i členy farnosti (zejména 

prostřednictvím pastorační rady): 

o praktické hledisko (omezená kapacita kněze, klesající počet kněží a bohoslovců) 

o hledisko společného směřování k cíli v pokoji (osobní růst členů farního společenství, 

potenciál pro větší šíři i kvalitu farních aktivit) 

• K čemu jsme zváni synodální cestou 

o společné hledání priorit, co ve farnosti rozvíjet 

o společné hledání odpovědí na tyto priority: stanovení vize farnosti alespoň na jedno 

volební období PR 

o společná realizace těchto odpovědí (možnost zapojení širšího okruhu farníků a spole-

čenství/aktivit) 

o společná moderace na úrovni PR a duchovní správy 

• Jak to děláme ve farnosti nyní 

o velké množství aktivit (+), chybí větší vzájemná propojenost (-) 

o spíše pasivní PR, schází se ad hoc k projednání témat, která přichází většinou zvenku 

nebo od pana faráře 
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o spíše pasivní PR 

• Jak bychom mohli pokračovat v synodální cestě 

o nově pojaté volby PR (zvolení budou počítat s tím, že je čeká tvůrčí práce, že se od 

nich očekávají nápady a odpovědnost za jejich realizaci), PR jako hlavní poradní a ini-

ciativní orgán ve všech oblastech života farnosti 

o farní sněm (zeptat se lidí, jak se cítí, co se jim líbí, co očekávají, setkání zájemců vždy 

pro konkrétní oblast – s výstupem a následným zpracováním na úrovni PR) 

• Cílem je farnost, v níž jsou rozlišeny a využity hřivny jednotlivých farníků pod vedením 

kněží a jáhnů, farnost, která žije a funguje jako jedna velká rodina. 

9) TÉMA Č. 9 – ROZLIŠOVAT A ROZHODNOUT 

• Podmínkou podílení na rozhodování, je, abych se ve farním společenství cítil přijímán. To 

neumožňuje farnost, která je rozdělena do skupin, které se mezi sebou nesetkávají. Proto 

je důležité mít prostor pro setkávání napříč společenstvími a jejich spolupráci. 

• Dějiny i současnost nás má naučit rozlišovat dobro a zlo. Dobro je třeba předávat a rozši-

řovat dále. Zlo (i jakkoliv zabalené do pěkných slov) je třeba jasně pojmenovat zlem, uká-

zat na něj, bojovat proti němu. A od nás křesťanů se očekává, že toto budeme umět, že 

nás před zlem nezastaví ani hrozby či nesnáze. 

• Rozhodování je součástí našeho každodenního života. Je o odpovědnosti, pokoře, nad-

hledu. Součástí rozhodování je vnímání svého okolí, naslouchání a hledání pravdy, a také 

hledání potřeb celého farního společenství. 

• Společné rozlišování je možné jen tehdy, když se témata týkající se pastoračního i ekono-

mického charakteru společně předloží, prodiskutují i promodlí. Současně, je-li to po-

třebné, mohou být různé aspekty posouzeny a diskutovány také s odborníky na danou 

problematiku. 

• S ohledem na aktuálnost problému, dát patřičný čas na rozhodnutí. Akutní problémy řešit 

co nejdříve a dlouhodobějším vizím dát prostor na jejich dozrání. 

• Dosavadní nástroje na společné hledání jako je pastorační a ekonomická rada jsou v naší 

farnosti v případě především pastorační rady bohužel spíše formální a schází se jen před 

Nocí kostelů nebo nějaké výzvy z biskupství. Kdyby členové ekonomické rady nebyli aktivní 

sami od sebe, byla by formální i ekonomická rada. Bylo by vhodné scházet se pravidelněji 

a hledat i nové způsoby setkávání farníků mezi sebou (společná akce alespoň 1x za rok) a 

pozvat další a nové spolupracovníky ke spolupráci 

10) TÉMA Č. 10 – FORMACE V DUCHU SYNODALITY 

• „Nastává hodina, ano, už je tady, kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v 

pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové ctitele. Bůh je duch a kdo ho uctívají, mají ho uctívat 

v duchu a v pravdě“. (Jan 4, 23-24). Ta nejdůležitější změna, kterou by měla synodální 

cesta přinést, je církev směřující k naplnění tohoto „Otcova požadavku“. 

• Výchozí perspektiva – teologické i praktické podněty, podložené citáty významných teo-

logů 

o „Církev by měla opustit svou dosud přežívající moralistickou tradici, která není 

schopna měnit lidi a kultury“ (C. G. Jung): rozvedení, nově vytvořená manželství, pro-

blémy, které se dají řešit jen ve svědomí dotčených osob). Ušní zpověď spojená se 

svátostí smíření se ve velké míře stává formalitou potřebnou pro získání příležitost-

ných odpustků pro sebe nebo pro zemřelé. Zabírá kněžím hodně drahocenného času, 

který by mohli věnovat radám a doprovázení lidí, kteří se na ně obracejí v nesnázích a 

životních těžkostech. 
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o Reflexe Ježíšova života a poslání: přílišné zdůrazňování splácení dluhu za lidský hřích 

místo věrohodného zprostředkování absolutní Boží lásky. Ježíš nepřišel na svět kvůli 

lidským hříchům. Nepřišel proto, aby změnil Boží pohled na lidstvo. Přišel, aby změnil 

lidský pohled na Boha. Na Kalvárii bylo zjeveno všechno, co potřebujeme k tomu, 

abychom se mohli změnit my sami“. (Richard Rohr: Spiritualita Bible) „Ježíš je vrcho-

lem nabídky absolutního Božího sebesdílení“ (Karl Rahner: Základy křesťanské víry.). 

o Jednou z hlavních příčin krize tzv. organizovaného náboženství je lhostejnost, protože 

to, co toto náboženství nabízí, lidem nic neříká. Krize jsou znamením doby. Je to čas 

příležitosti, je to „kairos“, čas pro odpověď na. „znamení doby“. Teologii pohybující se 

v rámci tradiční metafyziky, má podle něho nahradit „kairologie“, tj. umění tato zna-

mení číst. Modely církve potřebné pro dnešek („škola života a škola moudrosti, polní 

nemocnice, vytváření duchovních center kontemplace“ ...) vycházejí z podnětů pa-

peže Františka. 

o Nevyužity a opomíjeny zůstávají podněty, které k pochopení a prohloubení víry nabízí 

teologii a mystice výsledky vědy. Po 100 letech od prvních kroků v díle Teilharda de 

Chardin zůstává tato cesta v církvi stále na okraji zájmu. „Evoluci jako cestě k Bohu v 

díle Teilharda de Chardin“ se věnuje disertace Františky Jirousové, knižně publiko-

vaná v loňském roku.). 

o Stvoření jako dobré, ale nehotové dílo Boží, na němž má člověk participovat. Svoboda 

jako základní vlastnost či rozměr vložený do stvoření: rozměr nevypočítatelnosti a ne-

podmíněnosti existuje už v neživé hmotě. Elementární částice hmoty se neřídí deter-

ministickými zákony, ale pravidly pravděpodobnosti. Na jeho vrcholu je člověk, by-

tost, která si je vědoma sama sebe, v rozsahu své svobody je za sebe zodpovědná. Na 

vývoji světa, do kterého se narodil, se má tvůrčím způsobem podílet.  

• Formace a neustálé učení se 

o Trvale se vzdělávat a učit, to by mělo být pro každého křesťana samozřejmou - nikoliv 

povinností, ale životní potřebou. 

o Výběr vhodné literatury ve vztahu k dané životní etapě člověka je při dnešní velké na-

bídce poměrně obtížný 

o Příprava potřebných vzdělávacích programů prostřednictvím pastoračních rad (dnes 

spíše formální činnost). Spolupráce s pobočkami ČKA nebo jinými duchovními centry. 

o Svátost biřmování jako výraz křesťanské dospělosti. Příprava by měla respektovat cel-

kovou vzdělanostní úroveň adeptů a jejich zralost. Pokud k němu dochází příliš brzo, 

ztrácí se nejen příležitost vybavit je dostatečně schopností obstát v současné sekulari-

zované společnosti, ale i jejich potřeba hledat a najít si svobodně svou vlastní spiritu-

alitu. 

• Náměty pro farnost 

o Minimální komunikace mezi společenstvími ve farnosti. 

o Kněží se věnují hlavně neokatechumenátnímu hnutí. 

o Další náměty mimo limitní rozsah formuláře 

 
Zpracoval B. Mikušek 
 


