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Zvolené téma 
1. otázka "Na společné cestě", 6. otázka "Dialog" 
 
Závěr ke zvolenému tématu 
Snažíme se o otevřenost k druhým. Pomáhá nám, když se o víře bavíme s přáteli – 
křesťany. Moc bychom si přáli, aby i život našich bližních byl naplněn Bohem. Vnímáme, že 
jako křesťané můžeme hodně změnit a že je k tomu nutné prosit Boha. -jsme s naší farností 
spokojeni. místní církev vnímáme jako rodinu, kde máme blízké vztahy. Ve farnosti 
oceňujeme, že nás ostatní přijímají takové, jací jsme. Slavení a hudba: Rádi se radujeme z 
Boha. Rádi k tomu používáme hudbu. Jsou rozdíly mezi chlapci a děvčaty. Dámská část by 
ráda při zpěvu tancovala nebo zpívala, pánská část se při tomto necítí přirozeně. Pro 
projevování radosti z Boha máme rádi také „dětské“, tj. rytmické mše. Ne všechny mladé 
oslovují písně z kancionálu pro jejich složitá slova. 
 
Hlavní otázka 
Ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce: 
zpočátku nedůvěra, obavy mluvit před ostatními 
 
Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? 
Skupinka (mládež) se schází již déle, známe se. Někteří byli překvapeni, že by se mohli 
vyjadřovat k farnosti a zapojovat se do rozhodování o budoucnosti 
 
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? 
Vybrali jsme dvě otázky, nad kterými jsme přemýšleli a diskutovali a snažili se v modlitbě 
hledat hlas Ducha svatého. 
 
Jaké obzory – sny se před naší místní církví otevírají? 
Rádi se radujeme z Boha. Rádi k tomu používáme hudbu. rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 

Dámská část by ráda při zpěvu tancovala nebo zpívala, kdežto pánská část se při tomto 

necítí přirozeně. Pro projevování radosti z Boha máme rádi také „dětské“, tj. rytmické mše. 

Ne všechny mladé oslovují písně z kancionálu pro jejich složitá slova. 


