
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze 

Farnost: Planá (skupinka farníků)  

Odstín synodality: 1. Společníci cesty  

Souhrn ze setkání: 

Společníci cesty – pohled dovnitř našeho farního společenství: 

- naše farní společenství putuje společně; nejsou mezi námi zdá se žádní zranění, 

vzdálení ani neslyšení; nikdo není ostatními odmítán, nebo „odháněn“ od svátostí; 

- s novým p. farářem se sžíváme a spolupracujeme, účastníme se společných brigád, 

vnímáme pozitivně nabídku četných mší svatých, péči o faru v Plané, a odborně 

fundovaný zájem o bohaté kulturní dědictví naší farnosti; 

- chtěli bychom se více mezi sebou poznávat: uspořádat zase nějaký společný výlet, 

jako před dvěma lety do Mariánské Týnice a Plasů (?); Noc kostelů tentokrát v Brodě 

n. Tichou (?), uspořádat na sv. Václava pouť do Vysokého Sedliště (?); uspořádat 

jakási „křesťanská odpoledne“ – setkávání a diskuze nad knihami (?); 

- pro spirituální obohacení života naší farnosti bychom mohli využít přítomnosti Komunity 

Noe s centrem v Holostřevech (zmiňuje se o ní také o. Tomáš Halík1); 

Společníci cesty – pohled vně našeho farního společenství: 

- svědčit, ukazovat Ježíšovu tvář, lásku Boží k lidem, lze nejúčinněji vlastním životem; 

- nejdůležitější jsou konkrétní osobní vztahy – v rodině, na pracovišti, v obci…  

- vnímáme za důležité pomáhat nějak našim bezdomovcům – jít k nim a mluvit s nimi, 

ptát se jich, co kromě peněz by potřebovali; přemýšlíme, jak pomoci osamělým 

v Domovech pro seniory; mohli bychom investovat farní prostředky do koupi bytu na 

sídlišti např. bydlení pro svobodnou matku (?); 

- ze zkušenosti: školní děti (ale i mnozí dospělí) již neví o křesťanství téměř nic – 

napravovat všude tam, kde bude alespoň minimální zájem či možnost učinit tak bez 

podezření z proselytismu; 

- rozvíjet spolupráci s odborem kultury města; darovat např. jako farnost občanům města 

nějaký koncert duchovní hudby nebo besedu se známou osobností (křesťanským 

duchovním či umělcem hlásícím se veřejně ke křesťanství); 

- plánská fara by mohla být jedním ze společenských center v obci; naše kostely ať jsou 

plně k dispozici našim spoluobčanům ke vhodným kulturním akcím; 

- je potřeba zveřejnit informaci, kdy je pan farář k dispozici pro veřejnost, vyvěšením na 

plot fary či umístěním na vývěsku kostela; 

- Církev má i praktickou stránku své existence. Rádi se dovíme o možnostech podílet se 

na projektech, které přispějí dlouhodobé finanční a společenské stabilitě církve 

(investice do nemovitostí, pozemků, uměleckých děl). Farnost Planá disponuje lidmi s 

praktickou zkušeností, například ve vztahu k úřadům či zpracování dotací. 
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