
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze – po ranní mši o 2. neděli postní (skupinka A) 

Farnost: Cheb, fara Cheb, 13. 3. 2022, 11:00 – 12:15 hod. 

Moderátor a zapisovateľ: Veronika Cinová 

Názov oblasti: 6. Viesť dialóg v cirkvi a v spoločnosti 

Účastníci: Na skupinke sa zišli 4 farníčky a 2 sympatizanti farnosti (5 žien a 1 muž, 2 z nich stredného veku, 3 veku 
seniorského a 1 veku mladšieho) 

Biblická meditácia (Lk 9,28-36) kázane pri omši 

 

Dialóg možno chápať ako nástroj ako prejsť od teórie k praxi cez osobnú skúsenosť 

• Potreba minimálne 2 ľudí, aby mohol vôbec nastať (sám človek toho veľa nezmôže) v manželstve, v rodine, v 
práci, vo farnosti 

• Dôležitosť dialógu 
o Ak dialóg chýba skrz iné aktivity, prácu, alebo lenivosť, strach 
o Dôsledkom je: domýšľanie, smútok, skľučujúce pocity, predsudky (realita môže byť iná) 

• Dôležitosť pozdravu 
o Pozdrav ako začiatok kontaktu 2 ľudí, prvotný impulz záujmu 

• Dôležitosť modlitby 
o Modlitba, vnorenie sa do Krista, pôsobenie Ducha svätého, aby dialóg vôbec mohol začať 

• Medzigeneračný dialóg 
o Vzájomné prepojenie a kontakt medzi rôznymi vekovými skupinami a rozličnými pohľadmi, iným vnímaním 
o Môžu vznikať problémy, ale práve dialógom je možné nájsť riešenie 

• Hľadanie dialógu 
o Prejaviť vôľu a záujem ísť za tým druhým.  
o Ak to nie je, možné poprosiť o sprostredkovanie, vo farnosti napr. p. farára 

• Ovocie dialógu 
o Dôvera, nebojácnosť, posila, spoľahnutie sa, vôľa „ísť s kožou na trh“ 
o Uvedomenie si zmeny postoja od monológu smerom k dialógu 
o Vzájomná pomoc riešiť „malé“ (napr. rodinné) konflikty, ale práve aj „veľké“ (spoločenské, medzištátne) 

konflikty 

• Formy dialógu 
o hudba 
o spev (jeden z účastníkov sa vyjadril ako mu práve spev vo farnosti zmenil život) 
o výtvarná činnosť 

• Dialóg vo farnosti 
o Stretávanie sa, účasť na skupinkách 
o Telefonáty – hľadanie inej cesty ako posilniť kontakt s druhým človekom, zdieľanie 
o Ak sú ľudia, ktorí majú strach, skúsiť zmeniť zmýšľanie u nás vo farnosti a položiť si otázku „Prečo nezačnem 

ja“? 
o Farnosť ako  OTVORENÁ NÁRUČ vo svojej pestrosti, ktorú tvoria ľudia s rôznymi osobnostnými črtami  

(každý prispieva svojim darom) 
o Iniciatíva farára ku ktorej sa farnosť pripája: vítanie rôznych skupín ľudí z hľadiska náboženstva, národnosti, 

rasy, sexuálnej orientácie či sociálnych vrstiev 
o otvorenosť farnosti k dialógu na tému ekológie 

• Myšlienka synody od Pápeža smerom k nám skrz dialóg 
o Viacerí účastníci sa zhodli, že skrz synodu nás Pápež pozýva najmä k vnútornému dialógu v našej farnosti 
o Všetci sme na spoločnej ceste a skrz dialóg sa Cirkev otvára hovoriť v PRAVDE 
o Dve z účastníčok si tému dialógu veľmi konkrétne spájajú s encyklikou pápeža FRATELLI TUTTI, kde pápež 

povzbudzuje VYDRŽAŤ na spoločnej ceste, podať si ruku a pomáhať si 

• Ostatné 
o Emočne vyjadrovať vďaku 
o Pohľad Božími očami „čo mi tým chceš povedať, čomu ma chceš naučiť?“ 
o Nie je dôležité moje dobro, ale NAŠE SPOLOČNÉ DOBRO 


