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Otázka číslo 6: Vést dialog, účastno 8 osob, senioři, tři muži a pět žen 

1. Kolo: 

• Dialog nám dobře funguje na schůzích spolku Maria Loreto  nebo na pastorační radě 

– učíme se naslouchat a neskákat si do řeči, což umožní dokončit myšlenku 

• Setkání na faře v neděli po mši sv. bylo obohacující – příležitost k dialogu na různá 

témata, škoda, že to přerušil kovid 

• Je obohacující, když na farní kafe přijde někdo z jiné farnosti – jejich jiný pohled a jejich 

srovnání 

• Zkušenost, že dialog někdy není klidný vstřícný – lidé si skáčou do řeči a já pak zapomenu 

myšlenku nebo nedovedu argumentovat 

• Jeden z účastníků projevil zvědavost, jak probíhá ekumenické setkání jejich představitelů 

a  projevil zájem vést dialog i s příslušníky jiných církví 

• Bezradnost, jak reagovat když někdo vyhrocuje situaci, hledat zda nejsem i já se svým 

přístupem tím zdrojem nepochopení 

• Někdy je těžká domluva s lidmi, ve kterých je zakořeněn klerikalismus 

• Někdy respekt k autoritě nebo vzdělanějším lidem blokuje komunikaci 

• Hodně farníků si netroufá vést dialog s panem farářem  

• V menších skupinkách se dialog lépe daří, protože už se zníme, nemáme ostych a 

dokážeme si naslouchat nebo na farních společných aktivitách jako Farní dovolená 

• Někdy se lidé nepouští do hovoru, vymlouvají se na čas nebo odjezd autobusu… 

 

2. Kolo: 

• Noc kostelů nebo Farní dovolená umožňují svou vstřícnou atmosférou přátelský dialog  

• I při komunikaci  s panem farářem můžeme mít důvěru, že s sním dá hovořit přímo a 

nepodceňovat se 

• Při vyhrocené komunikaci se snažit reagovat láskyplně, bez negativních emocí, nechat se vést 

Duchem svatým a ukončit a nabídnout sejít se k tomu příště 

• S lidmi, co mají zakořeněný klerikalismu je debata těžká 

 

3. Kolo: 

• Při dialogu bez ohledu na vzdělání hledět na to, kdo je jaký člověk, jaké má srdce 

• Vrátit se ke společným aktivitám, kde mají potenciál lidi spojovat – na farní kafe nezvat 

jen od ambonu, ale i osobně  

• Pokračovat v práci skupinek, eventuelně nové skupinky 

• Hledat nové možnosti setkávání s možností diskutovat k nějakému určitému tématu 

• Posilovat ekumenické vztahy  

• Do Zpravodaje dávat informace ze skupinek – co se tam děje 

• Dávat pravidelně do Zpravodaje zprávy z PRF 

• Pokud ještě budou synodní setkání, tak uvítají farníci opět materiály předem  

• Nějaké ekumeny dávat i do Zpravodaje  

• Pomoci nám může při překonávání osobních nesympatií, ostychu modlitba 

• Dialog už učit děti v rodinách, aby se učily toleranci a naslouchání, abychom dokázali vést 

dialog klidný, vstřícný a užitečný pro všechny  


