
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze 

 Farnost: Staňkov 

Zapisovatel či moderátor: Jana Vacíková 

Kontakt (mail/tel. – nepovinné): j.vacikova@volny.cz/604319122 

V úvodu byla vysvětlena podstata synody jako takové a organizace celého záměru. 

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: Společné putování světem 

V lidech je spousta předsudků ohledně ŘKC, např. že si myslí, že jen pokřtění se dostanou do nebe. 

Víra má spoustu krásných nabídek, ale jazyk ŘKC je často mimo běžný život. 

Jak usilovat o společné dobro? 

To je zbytečné plkání. Všichni to nějak cítíme, každý člověk má svědomí. 

Jaké místo ve světě má zaujmout církev? 

Názory z pléna: 

Proč mi má církev nařizovat, kdy mám chodit do kostela?  

Vadilo by mi, kdyby se církev zrušila.  

Rituály pomáhají. V kostele jde očista duše snáz.  

Bylo by dobré zrušit hábity farářů a ministrantů. Ty lidi strašně odrazují. 

Společnou cestu je nejlepší začít od dětí a přes kulturu. 

Je dobré uspořádat setkání lidí různých náboženství a hledat a nalézat, co je spojuje. Ukáže se, že se 

jedná o „normální“ lidi.  

Člověk, který nemá pokoru k lidem a neumí jednat s lidmi, by neměl dělat faráře i za cenu toho, že by 

bylo farářů méně. To by měli podnítit farníci. Biskup (nebo jeho zástupce) by měl navštívit každou 

farnost alespoň 1x za rok. 

Celibát by se měl zrušit. 

Souhrn ze setkání: 

- Církev má stále důležité místo v životě jednotlivců i v životě společnosti. Její zástupci by se však 

neměli v žádném ohledu povyšovat nad ostatní. I liturgické oděvy jsou takto mnohdy chápány, proto 

by se jejich užívání mělo zvažovat podle místních poměrů, podle toho, jak na lidi působí. Okázalost je 

vždy na škodu.  

- Kostely by měly být co nejvíc přístupny jakékoli dobré aktivitě. Posuzování nabídek by mělo probíhat 

pružně a na úrovni farnosti a ne žádostí o povolení na biskupství. 

- Nedostatek kněží by neměl vést k tomu, že jednou vysvěcený kněz bude  sloužit jako farář bez 

ohledu na to, jak se chová. Mnohdy by bylo lepší, kdyby farnost neměla vlastního faráře, než člověka, 

který škodí dobrému jménu církve a odrazuje lidi. Celibát by měl být zdobrovolněn. 

Další setkání bude ve čtvrtek 09.12. od 17:00 opět v Městské knihovně. 


