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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ V RÁMCI SYNODÁLNÍHO PROCESU 
Téma č. 4: Slavit 

Setkání se uskutečnilo jako třetí v pořadí, druhé tematické. Tématem bylo Slavit. Sešlo se 8 lidí 
včetně koordinátorů a setkání trvalo cca 2 hodiny. 

Mezi myšlenky, které zaznívaly, patří následující: 

Trápí mě, když se mystérium vytváří uměle a chybí tam „duše“. 

Myslím, že bychom se měli bavit o tom společném slavení, jak ukázat cestu a jak se bavit s dalšími lidmi. 

Bavme se o nás. Slavení je i setkávání. 
Nejen účast na mši svaté, ale i jiné společné setkávání. 

Od koho by měla vycházet iniciativa účasti na službách při mši? 

Od každého z nás. Ale lidé se ostýchají přijmout například službu lektora. Jsou tu ale i lidé, kteří by chtěli číst 
a někomu jinému se to z rozličných důvodů nemusí líbit. 
Je třeba, abychom se nebáli a otevřeli se. 

Já mám také úzkost (před čtením), ale když se ukloním před oltářem, najednou ze mě všechno spadne. 

Byl zde kurz čtení, ale přihlásili se pouze 2 lidé. 

„Proč tvoji učedníci jedí znesvěcujícíma rukama?“ – to je to, co mě trápí. Byl jsem aktivní ministrant, kostel byl 
můj domov. Ale najednou mi to přestalo dávat smysl ta mše. Už mi to nic neříkalo, zevšednělo. Musím tomu, co 
se přede mnou odehrává, rozumět a chápat to. 

Závěry, které bychom mohli ze setkání (nejen z výše uvedených úryvků) učinit, jsou tyto: 

Dávejme si pozor, aby slavení mše svaté vycházelo opravdu z našeho nitra a nebyla pompéznost 
vytvářená uměla. 

Dejme prostor každému věřícímu projevit zájem o službu při liturgii. A také my, jako „každí 
věřící“, se nebojme o službu přihlásit. 

Slavení nekončí jen mší svatou, setkávejme se i mimo ni. 

Další setkání 

Termín dalšího setkání nebyl stanoven. Hledá se někdo, kdo by byl ochotný zaštiťovat 
pravidelné (měsíční) neformální setkávání na faře (případně i jinde), které by se mohlo stát 
jiskřičkou, o které byla řeč při minulém synodním setkání. Úkolem je pouze stanovovat termín 
a domluvit ho s otcem Řehořem, aby byl zajištěn přístup na faru (případně s jiným hostitelem 
jinde). 

Ozvat se můžete otci Řehořovi nebo synodním koordinátorům. 
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