
synodní skupinka – velká ekumena Plzeň (duchovní plzeňských církví)  - 3. 2. 2022 

 základní otázka: Co byste doporučili katol. církvi k jejímu směřování? Je něco, co vadí? Je něco, co 
zraňuje? Je něco, co inspiruje? 

 dobré je, že KC se stává otevřenější a bere ostatní za sobě rovné 
 oceněná ochota ptát se, jak KC vidí někdo jiný (synodní proces) 
 rozdíl mezi instituční podobou KC a lidmi v ní 
 KC a jiné církve: jako dvě města, mezi nimi řeka s mostem, jsou lidé, kteří se dívají na druhé město z velké 

dálky: pomohlo konkrétně poznat katolíky jako lidi 
 posilovat schopnost vidět druhé jako lidi 

 rozdíl mezi obyčejnými věřícími a systémem 
 obyčejní věřící se vracejí k Písmu – to je to nejcennější 
 vadí nepřekonatelný institucionální pohled – nebiblická dogmata 

 líbí se pohostinnost, vstřícnost, ukázněnost 
 KC by měla klást větší prostor na duchovní dary 
 KC by měla klást větší důraz na aktivity laiků, mají strach z nadřízených autorit 
 nabídnout ekumenu zdola – setkání otevřená pro všechny křesťany, která by vznikala z touhy laiků 
 KC by měla opustit pohled „správné je jen to, co vždycky tak bylo“ 
 katolík: po lidské stránce by si KC nikdy nevybral (v katedrále si ho nikdo nevšiml, tělocvik v lavicích), 

přesto v ní po konverzi skončil 
 váží si otevřenost KC, různé cesty a spirituality – tato šíře má i svá úskalí, člověk se občas setká se 

spiritualitou, které nerozumí a nemůže vnitřně přijmout 
 vědomí ekumeny je u katolíků velmi nízké 

 instituce jsou nedůležité: pohybuje se mezi církvemi 
 oceňuje KC za potřebu zpětné vazby 
 vyrůstal v katol. prostředí, zjistil, že když čte Bibli, mluví to k němu, když poslouchá katol. faráře, 

nerozumí tomu 
 bere křesťany za jednu velkou rodinu, neškatulkuje na katolíky a protestanty 
 zodpovědnost pastora vyučovat v Božích pravdách a chránit před tím, co není Kristovo učení – to 

u KC nalézá (úcta k Panně Mari, očistec, křest dětí, neomylnost papeže) – to však nebrání v lásce 
ke konkrétním lidem 

 vadí postoj KC „my jsme pravá církev, ostatní jsou mimo“ 
 vděčí lidem z KC za to, že jej přivedli ke Kristu 

 inspirativní papež František 
 doporučení více laiků v životě církve, synodální cesty, i když to bude způsobovat problémy 
 bez mnohých katolíků by byl jeho duchovní život chudý (Matka Tereza, Tomáš Akvinský, 

Augustin) x někteří katolíci děsí (současné postoje kardinála Duky) 
 vadí klerikalizmus, který je v DNA katol. církve 
 vadí exces tridentských mší, teologie ultrakonzervativních katolíků 
 inspiruje intelektuální kvas, inspirativní osobnosti (u katol. autorů ví, že nebudou recyklovat stejné 

myšlenky a fráze) – např. revue Salve 
 inspiruje spiritualita (Fortna v býv. klášteře karmelitek) 
 doporučení, aby KC byla víc katolická – aby nevylučovala druhé, implementace mnoha kultur, 

teologických tradic, pokud společenství není úzkoprsé, vejde se do něj každý 
 katolík: pohled na KC mu připomíná pohledu na rodiče: vděčnost x někdy si myslí, abychom se už 

nezaměřovali na ornát a památky, ale na vztahy, společenství 
 osobní vztahy jsou někdy potlačené  
 nechat být vnější a institucionalizované věci 

 stál by o to, aby „souměstí církví“ bylo vnímáno jako něco dobrého 
 návrh, že by se mohly udělat společné bohoslužby „část mše“, „část protestantské bohoslužby“ 
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