
Synodální skupinka modlitebního společenství Plzeň-Bory – setkání 2. 

Téma: NASLOUCHAT 

1. SDÍLENÍ 

- Uvědomuji si, jak ignoruji hlas své manželky a zpětně vidím, že měla pravdu. 

Důležitá je pro mě: důvěryhodnost osoby, které mám naslouchat, zda je ta osoba sama 

naslouchající, zda máme společné, blízké téma. 

Naslouchání mi ztěžuje: osoba kritická, protikladná, jsem-li přesvědčený o své pravdě, moje 

sobectví, obecný přístup k naslouchání, malé vědomí, že mě může druhý obohatit, nečekám 

to od něho, v praxi neberu druhého jako toho, skrze něhož ke mně mluví Kristus.  

-  Vliv práce na komunikaci obecně, lidi si zaškatulkovat, analyzovat, dělat si závěr, 

rychlé soudy o druhých dle jejich názorů. Nebezpečí na základě tušení, pocitů… Problém 

v naslouchání mám, pokud je druhý vůdcovský typ a straní při prosazování názoru, reakcí je 

vyhýbání se komunikaci s ním. Lidé opačného názoru nejsou problémem. 

- Cítím v naší farnosti pohrdání a odpor k ženám, k tomu, aby měly prostor „vepředu“ 

kostela (aby při mši četly, aby byly vůbec při liturgii nějak vidět).  

- Naslouchání jsem objevila díky P. Bogdanovi a, projevilo se mi to i v manželství. 

Naslouchám v kostele i prostřednictví služby zdobení květin: moje představa, jak vyzdobit se 

liší od toho, co za květiny v obchodě seženu, ale pak zjistím, že právě ony se hodí ke složení 

lidí, kteří přišli.  Jiné květiny, jiní lidé; naslouchání skrze pozorování, akci, prožitek s druhými. 

- Vztah k menšinám v kostele je nastavený „shora“ (myšlena hierarchie církve), sama to 

neovlivním. Osobně se pak např. nesejdu v názorech s praktikujícími homosexuály. 

2. CO MĚ ZAUJALO 

- Vnímání beze slov (květiny) 

- Při společné práci se přirozeně podebatí a přirozeně se druhému naslouchá; 

k naslouchání tedy pomáhá změna prostředí, kostel, pouť…) 

- Dát korunu bezdomovci pro mne znamená poskytnout mu tím přijetí a nevadí mi, že 

to použije na pivo; potkáváme se, časem třeba vyhledá sociální pomoc, kterou teď ignoruje. 

- neděje se žádná plošná komunikace, např. pouť, která umožní debatovat i na téma 

LGB apod.  

 

3. CO Z TOHO KU PROSPĚCHU FARNOSTI 

- Uskutečnit setkání kněze s akolyty a ministranty na téma ministrování a pohyb 

v presbytáři, purifikace nádobí, nové umístění abaku apod. Nechat vyjádřit 

ministranty, při debatě se těžko vyhradím tak, jako když mi to někdo nařídí. Hledat 

spolu řešení při komunikaci. Nejprve možná probrat v užším kruhu, pak se všemi. 

- Naslouchání je trvalá výzva jak pro jednotlivce, tak pro celou farnost. P. Bogdan nám 

naslouchá, nasloucháme i my jemu? Nasloucháme přáním kněží, faráře? Nevidím to, 

myslím, že ne, prosazujeme své tradice a zajeté postupy (při mši, ve službách pro 

farnost…). Respekt k přání kněze řekne-li, že má číst žena. Akolyté by měli mít 

průpravu, jinak je to pro ně stresující. Formace v několika setkáních při Rede kávě? 

- Debata o místě ženy a muže v církvi a ve společnosti. Ženy nezvládnou vše jako muži 

a muži se nemusí bát, že jim ženy vezmou jejich pozice. Obavy některých, aby se 

nerozbředly křesťanské hodnoty; rozlišit, co je proti Písmu a co je dané historickým 

vývojem a mohlo by vést příp. k tomu, co je proti Písmu. 

 
 


