
Setkání synodální skupinky ŘKF Plzeň-Bory téma III  

 

1. sdílení, naslouchání 

 

• v církvi i v naší farnosti postrádám sdílení se o zkušenosti s Bohem;  

• o liturgii mluvím s knězem 

• Otázka: na koho kompetentního a odpovědného se mohu obrátit a mluvit s ním o dění v kostele, 

v jaké případné skupince? Když potřebuji něco řešit ohledně farnosti? 

• Pokud se něco děje, co mi není příjemné, chci se učit zajít přímo za tím, koho se to týká, ne to 

řešit hned mimo, musím se to učit 

• nemám pevnou půdu pod nohama, nevím, co říci... 

• je to (skoro) jako za totality, jdu do kostela a domů, za P. Hýži bylo scházení ve zpovědní 

místnosti, P. Hýža tam byl s námi, znali jsme se jménem, chybí mi to, cítím potřebu být velká 

rodina, Kdo by to měl stmelovat? 

• zážitek z Itálie po mši sv., kde přistupovali lidé k mikrofonu a sdělili druhým, co bych 

potřeboval 

• postrádám sdílení ve farnosti;  

• já špatně rozumím některému lektorovi, není to tak až otázka síly hlasu, ale spíš artikulace či 

přednesu 

• postrádala jsem a snažila se potkat někoho, kdo by mě někam nasměroval, do nějaké konkrétní 

skupiny, společenství, aby mě (potřeba) aby se někdo přiblížil k druhému a zajímal se o něj, 

pomohl mu zapojit se 

• postrádám (sejití se, komunikaci), lidé se hned rozprchnou, u františkánů se lidé sejdou na 

"farním kávě" hned po mši sv.- je tam možnost se sdílet, (pozn. u nás se připravuje a  a čekáme, 

že se to i u nás zlepší) 

• setkávání a sdílení ve dvou oblastech - 1. spirituální - "setkání s Kristem" - vnímám, že 

neumím(e) se sdílet, lidé to nechtějí pochopit; 2. vztahová - při kritice, se to obrátilo proti  mně, 

silná negace 

• moc lidí tu neznám, díky synodě jsem se zapojil, dříve jsem se u dominikánů za P. Jiljího zapojil 

do skupiny mládeže, od té doby jsem 30 let nic podobného nezažil, teď díky synodě je příležitost 

 

2. Co mě oslovilo, co ve mně rezonovalo 

 

• v situaci, kdy je méně věřících bude možná pro nás příležitost začít se scházet, život v synod. 

skupinkách, a skupinky propojit do celku (odkaz na Františka) 

• lidé nejsou otevření, čeho se bojí? 

• vlídnější prostředí sakristie pro malé ministranty 

• líbí se mi nabídka farního kafe, je to šance, že se lidé neformálně potkají 

• školení lektorů 

• chybí mi kontemplace ve farnosti, ztišení 

• zkušenost P. Vyhlídky - vyslovení potřeb (možno i nabídky) po mši sv. 

• při odchodu z kostela, by bylo dobré, aby se tam kněz loučil s odcházejícími 

• postupné přitahování a oslovování druhých, menší skupina, která pak narůstá 

• nabídka pro farníky - organizování menších výletů (5km) - společné prožívání, povídání, 

příležitost k setkání se 

• obava, že zranění mi brání moc navazovat nové vztahy; zatím je to tak, že ani nevím, kdo 

vnímám, kdo vedle mě dnes v kostele sedí, nebo kdo už tam dlouho chybí 

 

2. Co z toho pro naši farnost 



• vstřícnější prostředí sakristie pro malé ministranty, když přichází někdo do sakristie třeba poprvé 

ministrovat, hlavně malí kluci, tak přivítat, usmát se, poradit, všimnout si. Ti kdo ministrují 

už dlouho, tak se nemusí dovtípit, že pro nově příchozího člověka je sakristie neznámý 

prostor, neví kde co je 

• Bylo by dobré někdy třeba po mši sv. představit ty, kdo nosí sv. přijímání a povzbudit 

farníky, aby se nebáli oslovit a věděli, za kým mohou jít v případě, že ví o někom, kdo nemůže 

na mši  

• donášení sv. přijímání nemocným - je dobré, říci, když je někdo potřebný, Jak se dovíme, kdo 

svaté přijímání potřebuje?  

• není nikdo (charita) na návštěvy nemocných – bylo by dobré v ohláškách oznámit jednou za čas, 

že bychom stáli o ty, kteří by navštěvovali nemocné 

• Nevíme, že v našem kostele působí pobočka Charity, pokud ano, je třeba je představit a požádat 

farníky, aby se případně zapojili. Stávající členové Charity by mohli připravit nějaký itinerář, o 

co se farní charita stará, za co je ve farnosti odpovědná  

• úklid kostela: chodí na něj málo lidí, stále ti samí a jsou už často staří a unaveni. Je potřeba 

ohlásit, že je situace taková a taková, kdo by mohl pomoci a zvážit jiný čas úklidu, než je 

dopoledne. Ženy středního věku i muži jsou v práci a nemohou pomoci. 

• Výlety pro farnost: nabídka přípravy výletů vzhledem na kondici a věk farníků, aby se lidé 

mohli sdružovat a poznávat se, kdo do té farnosti patří 

• Víme, kdo se stará o případná výročí ve farnosti? Nejde jen o výročí kněží, ale možná máme 

ve farnosti manželé, kteří se dožívají úctyhodných výročí svatby, nebo někoho, kdo něco 

záslužného vykoná a je za to oceněn, měli bychom těch krásných a povzbudivých věcí o sobě 

vědět víc 

• Praktické ohlášky a nabídky ve farnosti: jakým způsobem by se mohli farníci dovědět, že 

někdo potřebuje například pomoci se stěhováním, nebo má něco, co už nepotřebuje a může 

nabídnout, nebo je v nějaké nouzi a potřebuje třeba modlitbu, nebo něco úplně jiného, nabídka, 

poptávka, kdy by se to hodilo a jakým způsobem?  
 


