
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze

Farnost: Rokycany - úvodní setkání, 20.11.2021
         (další setkání naplánováno na 22.1.2022)

Základní otázka

Souhrn ze setkání:
skupina 1:
podělili jsme se s ostatními o osobní názory a zkušenosti, z našeho setkání vyplynulo několik věcí:
1) dávat Pána Boha ve všem na 1.místo
2) rodina: začínat u sebe
3) otevřenost (jako celek) vůči sobě navzájem i vůči nevěřícím, farníci i kněží
4) místa: fara, kde se cítíme dobře - škoda, že o tom někteří neví

   kostel
5) setkávání: různá společenství ve farním obvodu, různý pohled na živost jednotlivých farností 
(živější Rokycany a Mirošov x Mýto - ne tolik, Osek - upadl) - jak oživit?

modlitba, mše sv., četba Písma sv. 
škoda, že se neznáme navzájem a nevíme o sobě

6) informovanost: nevíme o sobě, návrhy na možné řešení: webové stránky farnosti, farní věstník, 
ohlášky, nástěnky, technologie ...
7) akce pro lidi ve farnosti i lidi "zvenčí", např. Noc kostelů, Pašije, Živý Betlém
8) zvelebování našich společných míst: kostely, kapličky, fara (věřící ve spolupráci s obcemi) - 
ukazují, že si jich vážíme
9) covid: výzva pro církev - hledání pravdy

skupina 2:
otevřenost k velkému osobnímu sdílení - různorodost - vyplynula řada individuálních otázek
1) velká radost z proměňování farního společenství: mnoho nových rodin s dětmi - vnímáme naději,
přesto jsou ve farním obvodu místa, kde lidí tolik není - stejné věci viděny různými pohledy
2) covid - viditelně vyřadil některé lidi, ale věříme, že nejsou vně, ale že k nám patří a farnost nesou
svými modlitbami
3) pochybnosti o sobě samých: vnímáme nově příchozí - oslovit je či nebo? bude jim to příjemné? 
čekají to? či naopak toto nechtějí - je to dobře tak, jak to dělám? kde je hranice? 
= víme, že bychom měli, ale nejsme si jisti, zda o to ti druzí stojí
4) jak má jít dál cesta naší farnosti? - klíčová role rodin, jakým způsobem tam prožíváme víru a jak 
je to pak vidět navenek

skupina 3:
vděčnost za otevřenost, která byla ve skupince - velmi niterná sdělení
1) bez modlitby není výsledku - adorace umožnila realizovat to, co bylo ve skupinách
2) jsme živá či neživá farnost? - k "živá" se přiklonila většina, byť zaznívá smutek z toho, že 
třebaže je nabídka, lidé se moc nezapojují - minimálně ne tolik, jako dřív
3) roztříštěnost po kostelích (dle farního obvodu) - neznáme se jménem, anonymita: neznáme jméno
člověka, který vedle nás sedí v lavici. Smutek ze sporů ve farnosti.
4) synoda: vnímáme, že nás to může znovu obnovit
5) strach jít za nevěřícíma, jak nás přijmou, jak nás budou přijímat apod.
    ve výzvě papeže není, že máme za každou cenu přitáhnout nevěřící do synody
6) někteří ve farnosti prožívají pocit opuštěnosti: kde a kam se zapojit
7) setkávání: důležité pro poznávání se navzájem
8) povinnosti k rodině některým nedovolují se více zapojit, i když by o to moc stáli
9) velká milost setkání: nemocnice
10) schóla, poutě, zájezdy: pozitivní zážitky, které spojují


