
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze 

Farnost (nepovinné): Plasy – Manětín – Dolní Bělá 

Zapisovatel či moderátor (nepovinné): Martina Matušková, 10. 12. 2021 

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: Jak „společné putování“ prožíváme v naší místní 

církvi? 

(Velká skupina 13 lidí složená z možných budoucích moderátorů dalších skupinek, a nebo 

taky ne, uvidí se. Pestrá skupina co do věku i zkušeností s církví – pro všechny velmi 

obohacující.) 

Setkání první nad základní otázkou – souhrn  

Putujeme spolu – důležité je společné trávení času – různá setkání: chvály, farní dny, výlety, 

farní poutě, dětské mše, navštěvování, prožívání nějakých každodenností, pracovní brigády. 

(Společenství, aby mohlo navenek působit, musí spolu něco prožívat.) 

Význam mají i drobnější akce na vesnicích, na které přijdou i místní lidé.  

Bezvadný nápad – putování adventní svíce po obcích. 

U některých tradičních křesťanských rodin vnímána velká uzavřenost. 

Kladně vnímáno, že v naší farnosti funguje pastorační rada a rozhodování neleží jen na 

kněžích.  

Obláti jako dar – vděčnost za podporu kněží – podporují nás laiky v aktivitách a dávají nám 

prostor. 

Iniciativa k setkávání často přichází od kněží – důležitá i angažovanost laiků.  

Chybí – mezigenerační propojování, propojení mezi církvemi 

Kam chceme jít: 

Tvořit společenství. Společenství pro nás musí být priorita. „K Bohu se dostaneme všichni 

společně nebo nikdo.“ Důležitá setkávání ve farnosti i mimo kostel s důrazem na 

naslouchání, osobní vyjití ven. Zajímat se jeden o druhého. Vědět co, kdo nese a prožívá. Mít 

se rádi, přát si dobro, společně se smát i plakat. Sdílení našich potřeb a vědět, co druzí 

potřebují. Být spolu i v těžkých situacích (Nebojme si říct o pomoc, nejsme sami). 

Pořádat více neformálních akcí. 

Potřeba mezigeneračních setkávání, aby se farníci více angažovali, organizovat společenské 

akce. 

Ještě víc se otevřít pro ostatní mimo církev – zvát je na akce.  Vyjít ven a oslovovat lidi. 

Uvědomovat si s vděčností, co ve farnosti máme. 

Jednota mezi laiky a kněžími. Důležité, aby se i kněží cítili podporováni. 


