
Synodální cesta – výstupy Trutnov I 

výstup ID: 0331 

moderátor: Štěpán Vojáček 

zadání do systému: Michal Nesvadba 

(společenství „Rybáři“, účast 7 mužů+7 žen, věk 60+) 

 

Zvolené téma 
1. otázka "Na společné cestě", 2. otázka "Naslouchat", 6. otázka "Dialog", 7. otázka "S jinými 
křesťany", 9. otázka "Rozlišovat a rozhodnout" 
 
Závěr ke zvolenému tématu 
Zapojení věřících do společenského a politického života. Dbát na to, aby se každá farnost 
zapojila svými kandidáty do práce v zastupitelstvu a poskytnutím těch nejlepších do práce v 
parlamentu. Pro církev bude nejvíce přínosné, bude-li se tak dít společně v křesťansky 
orientovanou stranou. Zajímat se o potřebné, zejména válečné migranty z Ukrajiny. Zvážit 
zda na úrovni farnosti nejsme schopni postarat se o konkrétní útěkem postiženou rodinu. 
 
Hlavní otázka 
Ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce: 
Snažit se o zapojení širšího okruhu věřících a poskytnutí větší důvěry pro jejich práci. Týká 
se čtení při liturgii, tvorba webových stránek, či příspěvky do kapitol webových stránek, 
příspěvky do farního zpravodaje, pro zajištění poutavějšího obsahu. Zajistit průkaznost v 
účetnictví farností správnou prací ekonomické rady. Velmi se těšíme na informace o návrzích 
ostatních synodálních skupin. Ty dobré návrhy rádi podpoříme a přijmeme za své. 
 
Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? 
I když se scházíme v tomto společenství již 40 let, některé otázky jsme diskutovali poprvé 
nebo nově. 
 
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? 
Přemýšlíme a diskutujeme o problémech farnosti společně. Jsme připraveni přijmout nové 
zkušenosti. Chceme, aby se do života farnosti zapojilo co nejvíce věřících 
 
Jaké obzory – sny se před naší místní církví otevírají? 
Aktivní účast na životě farnosti co nejvíce lidí, dobrá spolupráce s duchovními, spolupráce s 
věřícími jiných církví. 
 


