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Zvolené téma 
8. otázka "Autorita a spoluúčast" 
 
Závěr ke zvolenému tématu 
Farnost nemá cíl, vizi, nějaký plán, takže nikam spolu nejdeme. Potřebujeme, aby nás kromě 
víry spojovala také nějaká činnost. Nevíme, co lidé ve farnosti chtějí, protože se jich nikdo 
neptá. PR nebo kněz předkládá hotová řešení bez možnosti diskuse. Mnohé informace se 
záměrně neposkytují nebo jsou povrchní, neúplné. Někdo rozhoduje, ale nevíme kdo a na 
základě čeho a proč. Je zde evidentní nechuť k jakékoliv změně v jakékoliv oblasti. Nápady a 
návrhy nedůležitých osob jsou zbytečné. 
 
Hlavní otázka 
Ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní otázce: 
Synodalita v naší farnosti v současnosti nefunguje tak, jak bychom si přáli. Nefunguje 
vzájemná komunikace mezi knězem, PR a lidmi ve farnosti. Vztahy jsou úřední a 
hierarchické, až na výjimky jsou formální a neosobní. Nehledáme společná nejlepší řešení, 
nenasloucháme si, nescházíme se. Jsme řízeni a bohužel i odmítáni. Nemáme vizi. Ani k 
synodě jsme nedostali pořádné informace, nikdo lidi nemotivoval, nevysvětloval, lidé měli o 
celé synodě těžko uvěřitelné představy. Proto se nechtěli účastnit. 
 
Zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? 
Měli jsme radost, že jsme se přesto sešli, že každý mohl a řekl otevřeně svůj názor, že jsme 
si naslouchali, že se neříkaly fráze. Mluvit spolu má smysl. Zjistili jsme, že nás všechny trápí 
stejné věci, mnohé situace vidíme stejně, jen o nich spolu nemluvíme. Všichni potřebujeme 
nějaký cíl. To, co jsme odhalili, není moc dobré, ale potřebujeme to pojmenovat, abychom 
mohli něco udělat. Společným cílem by měla být především radost ze vztahů. 
 
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? 
Že jsme schopni vyslechnout druhého, přemýšlet nad jeho názorem a společně přemýšlet o 
další cestě, o směřování farnosti. Že jsme ochotni pro farní společenství něco dělat. Že 
společně hledáme řešení a ne důvody, proč něco nejde. Máme sice Pastorační radu, ale 
komunikace uvnitř není úplně transparentní, natož komunikace do farnosti. A už vůbec 
nekomunikujeme se společností mimo farnost. 
 
Jaké obzory – sny se před naší místní církví otevírají? 
Transparentnost v rozhodování a komunikaci, osobní vztahy, aktivní vytváření společenství. 
Kněz jako ten, kdo lidi spojuje, ne jako úředník. Více společné radosti, abychom si své sny 
nemuseli plnit jinde. Také ohlašování svateb, pohřbů, křtů, sbírek včetně toho, jak dopadly... 
 


