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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ V RÁMCI SYNODÁLNÍHO PROCESU 
Téma č. 5: Spoluzodpovědnost za misijní poslání 

Setkání se uskutečnilo jako druhé v pořadí, první tematické. Tématem byla Spoluzodpovědnost 
za misijní poslání. Sešlo se 6 lidí včetně koordinátorů a setkání trvalo cca 2 hodiny. 

V průběhu setkání probíhala bouřlivá diskuze na různá podtémata, což někteří účastníci ocenili. 

Mezi myšlenky, které zaznívaly, patří následující: 

Je třeba se nebát. Strach je špatný rádce. Zejména strach z kontaktu s lidmi. Nebylo by dobré se uzavřít do 
svého vajíčka. 

Při komunikaci s lidmi není třeba mít stejný názor. Je třeba slyšet, ne jen poslouchat. 

Neměli bychom zapomínat, že jdeme stejnou cestou. Žijme tak, abychom dávali druhým příklad. Začněme sami 
od sebe. 

Nemyslím si, že jiní lidé Boha neznají, ale že Ho znají jinak. Důležité je v diskuzi s druhými lidmi je 
ujišťovat, že to, co mám na mysli, není útok proti nim. 

„Poznají nás po lásce, křesťany.“ 

Dále se diskuze posunula ke konkrétním věcem v naší farnosti. 

Je tady místo, kde by se lidé mohli sdílet? 

Neměli bychom uspořádat jakýsi „farní den“, kdy by se sešla celá farnost a mohla dávat zpětnou vazbu na 
organizaci událostí a dění ve farnosti? 

Není ta spoluzodpovědnost právě na každém z nás i v organizaci akcí? Vždyť otec Řehoř rád nabídne 
i prostory na faře k pořádání jakýchkoli setkání farníků. 

Musí být nějaká jiskřička, která později zažehne větší plamen. Vyhlasme pravidelný den v měsíci, oznamme ho 
v kostelích, ve zpravodaji, kdy lidé mohou přijít a setkávat se jen tak; zahoďme formalismy. 

Zazněly také obavy z hádek při diskuzích o různých tématech, stejně jako myšlenka: Ať se lidé 
hádají, to je vždycky lepší, než když jsou mrtví. 

Další setkání 

Dohodli jsme se, že příště se sejdeme ještě formálně v rámci synody v neděli 13. února od 15:10 
na téma č. 4 Slavit. 
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