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Zvolené téma 
1. otázka "Na společné cestě" 
 
Závěr ke zvolenému tématu 
V katolické církvi je nám dobře. Ve farnosti je dobře jen některým. Těší nás společné akce, 
krásná liturgie, duchovní programy. Vyčerpává nás spolupráce s duchovními správci, 
nevnímáme jejich lásku k lidem, nadšení, podporu, povzbuzení, vděčnost. Fungují jako 
neomezení vládci, ne jako služebníci nebo spolupracovníci. Nehledíme do budoucnosti, ale 
žijeme denní starosti bez větších výzev. Nemáme se na co těšit. 
 
Hlavní otázka 
Ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce: 
Lidé se k debatě v synodních skupinkách nechtějí scházet, považují to za marnění času, 
nemá smysl plkat, protože to stejně nic konkrétního nepřinese, nezmění. Pro některé je 
jednodušší vyjádřit se k tomu, co přijde shora, než aktivně nabízet své nápady. Špatnou 
komunikací nedošlo k pochopení významu synody a synodality. Toto slovo u mnohých 
vzbuzuje úsměšek, je hodnoceno ironicky. 
 
Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? 
Někteří byli poprvé dotazováni na svůj názor a jejich vstupy byly skvělé! V běžném provozu 
farnosti jsou tito lidé úplně opomíjeni a jejich názory a potřeby jsou "neviditelné". Někteří 
naopak mají pocit, že všechno už řekli mockrát a stejně se nic nezměnilo. 
 
Zaměřit se na plody, o něž se lze podělit: kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha 
Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně změnit? Jaké kroky 
udělat? V čem nacházíme konsensus? 
Máme naslouchat všem, ne jen "vyvoleným". Nemá smysl sněmovat, pokud není vůle a 
ochota něco změnit. Všichni mají mít prostor se vyjádřit, a to stejně. Bez ohledu na 
postavení, hlasitost nebo zásluhy. Všechny názory jsou stejně důležité. 
 
Jaké obzory – sny se před naší místní církví otevírají? 
Abychom byli více vidět ve společnosti. Abychom se nebáli jít mezi lidi. Abychom neubývali, 
ale přibývali. Abychom měli vizi našeho společenství - kam jdeme a co pro to děláme. Aby 
byli lidé více spojeni a zapojeni do života církve. Aby všechno stereotypně nerozhodovali 
stále stejní lidé bez ohledu na druhé a dobro celého společenství. 
 


