
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze – 2. schůzka dne  09.12.2021 

 Farnost: Staňkov 

Zapisovatel či moderátor: Jana Vacíková 

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

V úvodu byl vysvětlen znovu smysl setkávání, organizace celého záměru a postup po 1. schůzce. 

Přítomní: M. Budínová, p. farář Ciupak, J. Malíková, J. Vacíková 

Dnešní otázka: Společníci cesty, Naslouchání, Mluvení 

Názory z pléna: 

Lidé v dnešní době nechtějí svůj čas marnit nějakým angažováním, a to zrovna v církvi, která je 

vlastně odrazuje. Dokonce ani praktikující věřící nemají zájem vytvářet katolické společenství. Mají 

množství přátel, kteří se nepovažují za věřící, a mají s nimi bližší vztahy. Nelze začít budovat 

společenství s cizími lidmi, je důležité přinášet otázky spojené s vírou do těch společenství, v nichž 

jsme doma, kde si můžeme dovolit mluvit o důležitých věcech, k lidem, k nimž máme důvěru. Někdy 

se ale stane, že nemáme odpověď, argument, pak je potřeba oslovit přítele, který je věřící. 

Bylo by dobré ukazovat vlastním příkladem (dobrotou) přitažlivost církve. Všichni jsme na cestě a 

hledající. 

Zvlášť v této době si lidé budou vážit vztahů na 1. místě a ne aby měřítkem byly věci. 

Čím je člověk starší, tím víc pochybuje a stává se tolerantnějším. 

Třeba když o nějakém veřejně známém člověku víme, že je věřící, předpokládáme, že to spíš bude 

slušný člověk. 

Naopak, když někdo ví, jak strašní lidé chodí do kostela, kvůli tomu ani do kostela nejdou. Ještě víc je 

to v případě kněze! 

V naší farnosti jsou vytvořeny podmínky pro společná setkávání, ale nejsou příliš využívány. Lidé to 

považují za ztrátu času! Není to založeno na přátelských vztazích, lidé necítí tu potřebu. 

Jménem našeho farního společenství nemluví nikdo, protože se ho nikdo na nic neptá. Automaticky 

se předpokládá, že za ně bude mluvit p. farář. 

Často chybí vzdělávání dospělých, takže představy mnohých jsou dětinské, neumějí argumentovat a 

ani zformulovat svůj životní postoj. Pak nejsou věrohodní pro ostatní.  

Souhrn ze setkání: 

- Nechceme dělit lidi na věřící a nevěřící. Je dobré, když lidé, kteří patří do církve, přinášejí témata 

spojená s vírou do prostředí lidí, ke kterým mají důvěru. 

- Není dobré si dělat předem představy o konkrétním člověku a nedat mu šanci chovat se svobodně a 

ukázat, co je v něm dobrého. 

- Chceme mít přístup k výkladům biblických textů a teologických otázek a mít možnost klást otázky a 

formulovat vlastní názory.  

Další setkání bude ve čtvrtek 27.01.2022 od 17:00 opět v Městské knihovně. 


