
Synoda o synodalitě – Plzeňská diecéze - První setkání (13.2.2022)
Farnost (nepovinné): Dobřany
Zapisovatel či moderátor (nepovinné): Marie Macková, Jan Kadlec
Kontakt (mail/tel. – nepovinné): 774167042
Základní otázka/název rozvíjející oblasti: I. Společníci cesty
Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“.

1. kolo sdílení - Jaké místo by mohla v církvi zaujímat naše komunita/farnost?
Jaké místo by nám mohlo být svěřeno?

- sdílení 1: vnímám místní komunitu na faře, která tu je, když potřebuji,
zároveň mi dávají mi důvěru a svěří mi nějakou práci, službu. Chtěl bych, aby
farnost byla otevřená pro ty, kteří jsou nějak skleslí, mají problémy v rodině,
práci, jsou sami: I ti, co chodí do kostela mohou být “sami”, potřebujeme mít
místo, kde nabíráme dech na další cestu.

- sdílení 2: přemýšlela jsem od minule o evangelizaci a musím přiznat, že mi
není příjemné za někým přijít a “evangelizovat”. Cítím, že by mě bylo
přirozenější navázat přátelství, např. dojít starým lidem na nákup, aby věděli,
že mě “mají”, ze setkání pak může vyplynout hlubší rozhovor, o víře,
důležitých věcech. Tím jak je tu zapojeno víc lidí, je možné vytvořit víc aktivit.

- sdílení 3: tím jak komunita zastane hodně práce, mám pocit, že dělá kolikrát i
“práci” za nás farníky - chtěla bych být víc zapojená, víc využít to, co máme
každý - já např. mohu propojovat skrze ruční práce, šití, patchwork, výstavu,
něco, co by mohlo přivést další lidi sem na faru. Vnímám osamocení přesto,
že chodím do kostela. Pomohlo mi setkání Dům modlitby, dokázala jsem se
tam zeptat, odblokovat komunikaci.

- sdílení 4: U nás v obci do kostela už nikdo nechodí, přesto vnímám, že chci
být v kontaktu s místními, přátelit se s nimi, i když tam nejsem rodák. A to
není jednoduché, je to ale výzva.

- sdílení 5: Nestačí jen žít “příkladným životem” a čekat, že se mí nevěřící
přátelé zeptají na víru. Ale dovedu si představit, že je pozvu na “normální”
akci typu ochutnávka vína, kterou bychom pořádali a tam se otvírá příležitost
pro hlubší rozhovory.

- sdílení 6: Po mši bych chtěla otevřít nějaké prostory pro setkání lidí,
neformální popovídání, káva….

2. kolo - Co nás oslovilo na sdílení bratří a sester?
- sdílení 1: Oslovilo mě být “normální” a nebát se navazovat přátelství, tam,

kde žiju. Když druhé poslouchám, a oni mi důvěřují, mohu jim nabídnout
pomoc, můžeme se bavit i o hlubších věcech.

- sdílení 2: Dlouholeté přátelství mé babičky se sousedkami (nevěřící,
komunisti) vyústilo v nedávný rozhovor a prosbu o povídání o Bohu.

- sdílení 3: Nedávno mě postihla živelná pohroma, sestry z komunity přijely,
modlily se. To, že jsem na to nebyla sama, mě pomohlo, cítím v tom Boží
blízkost.

- sdílení 4: Cítím, že je velmi důležité naslouchat druhým (ať jsou věřící, či ne)
a nabídnout pomoc, kde je to vhodné, tak i přímluvnou modlitbu

- sdílení 5: Nesmíme mít poučovací a povýšený postoj, když druhým
nasloucháme




