
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze 

 Farnost: Tachov, komunita kolem kostela ve Starém Sedlišti – 220116Tachov5 

Zapisovatel či moderátor: Petr Fojtíček st., Stanislava Fojtíčková 

Kontakt: fojticek@cmail.cz 

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: 5. Sdílet zodpovědnost 

Souhrn ze setkání: 

První setkání proběhlo po předchozím nultém -  konaném po jedné z listopadových bohoslužeb, kdy 

jsme prvně slyšeli informace o synodalitě - na faře ve Starém Sedlišti po poutní mši sv. k Panně Marii, 

Matce jednoty křesťanů. Účastnilo se jej 11 osob. 

Na začátku jsme si shrnuli a uvědomili, jak naše komunita představuje společné putování ve třech 

základních oblastech: společenství, spoluúčasti a poslání: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmenováním našich dosavadních aktivit jsme si uvědomili, že naše klíčové role, které chceme 

rozvíjet, ale také naše neúspěchy a bolesti, které chceme léčit, se týkají sice většího počtu 

doporučených okruhů (otázek), ale vidíme u nich přece jen jeden společný jmenovatel. Shodli jsme 

se, že jím je pátá navržená oblast – misie.  

Synoda – 

putovat 

společně 
SPOLEČENSTVÍ 

SPOLUÚČAST POSLÁNÍ 

Být příkladem – farní 

hřiště pro děti a mládež 

Kultura v obci – varhanní 

koncerty, chrámový 

sboreček 

Rozvoj Sudet 

Péče o kostel a faru  

Fara pro hosty 

Setkání s rodáky ze světa 

Hudební festival 

Prokopnutí 

Komunita NOE 

Místní org. KDU – ČSL 

Zpívání u jesliček 

Kněz v Tachově 

Pravidelné nedělní 

bohoslužby ve St.Sedl. 

Velká rodina v centru 

Ženy z Ukrajiny a 

Slovenska 

Rodáci 

Vietnamec Josef 

Návštěvník bohoslužeb 

z Vohenstraussu 

Příležitostní hosté z fary 

Lidé z obce a okolí na 

půlnoční 

Lidé z obce a okolí jako 

hosté fary – rodinné 

oslavy 

 

 

 

Holostřevy – NOE 

 



Co se nám jeví nadějné, ale musíme o to pečovat: 

V kostele se na bohoslužbách objevují noví lidé – nepokřtěné ženy středního věku ze vzdálenějších 

obcí. Proč právě u nás? 

Lidé přicházející na hřbitov si se zájmem čtou naši farní nástěnku. To nás zavazuje k její časté obnově 

a výběru vhodných témat. 

Máme mladé lektory – 2 děti, jednoho studenta, jednu mladou maminku. Nebojí se. 

Na bohoslužby přicházejí ženy, které se do obce přivdaly z Ukrajiny nebo Slovenska. Zatím 

nepravidelně. Jak jim pomoci, aby v našem prostředí vytrvaly ve víře? Některé zveme k návštěvám 

domů. Proč ne všechny a systematicky? 

V obecním zpravodaji se občas objeví zmínka o farnosti, většinou spojená s nějakou aktuální 

aktivitou. Přispívejme sami do zpravodaje se svými tématy, pravidelně. 

 

V čem se nám nedaří a musíme teprve najít cestu: 

Naše děti, které s námi chodily pravidelně na nedělní bohoslužby, už se objevují jen zřídka. Není to 

revolta, ale spíš vlažnost. Jak je zahřát -> nažhavit? 

Bojíme se veřejně vystoupit proti současným škodlivým trendům, které se vnucují do kulturních 

tradic nebo neumíme najít vhodné místo a formu, kde se účinně vyjádřit. Zatím si uvnitř komunity 

můžeme tříbit názor a teprve po těchto „primárkách“ přemýšlejme, jak jej zveřejňovat. Není snadné 

nepodlehnout všeobecné masáži médií. 

 

To jsou vážná témata pro další setkání. 

 

 

 

 

 

 

 

 


