
Synoda o synodalitě – plzeňská diecéze - po ranní mši o 3. neděli postní (skupinka B) 

 Farnost: Cheb 

Zapisovatel: Alena Otípková, moderátor: Jana Karasová 

7 účastníků – 6 seniorů a 1 střední věk 

Základní otázka/název rozvíjející oblasti: Ujímat se slova 

Souhrn ze setkání: 

1. Kolo: 

• V naší farnosti mají lidé možnost otevřeně říkat svůj názor je zde už dávno, přesto někteří 

farníci ale svůj názor prezentují svůj názor postranně, protože nechtějí nebo se bojí sami 

mluvit, pak je názor skreslen a vyvolá to nevoli 

• Řada lidí nemá odvahu mluvit a otevřít se před ostatními – mají pocit malé slovní zásoby, 

neumí se vyjádřit, stydí se, mají problém rychle reagovat, jsou pomalejší ve vyjadřovány, 

neboť jim někteří rychlejší nedají šanci se vyjádřit, a to je odrazuje od dalších rozhovorů 

• Lidé musí mít trochu povědomí o církvi, když chtějí otevřeně hovořit, odvahu mluvit mají ti, 

co se dobře znají, například z nějaké skupinky 

• Prostor pro otevřené vyjadřování ve farnosti není tak využíván, jak by si přál náš kněz 

• Vzdělání poskytuje možnost lépe se vyjadřovat k církevním tématům a naše farnost nám toto 

vzdělávání dává 

• I když mi někdo nesedí a nesouhlasím s ním, tak i jeho Bůh miluje 

• Synodální skupinky jsou dobrým prostorem pro vyjádření názoru v klidu, kdy si neskáčeme do 

řeči 

2. Kolo: 

• V seminářích jsme získali větší jistotu a odvahu, většina lidí se bojí mluvit z důvodu 

neznalosti 

• Naučili jsme se nebát se zeptat kněze nebo kohokoli jiného, kdo nám odpoví 

• I ve věřících rodinách se často doma o víře nemluví, má se i doma společně modlit a 

povídat si mezi sebou  

• Nebát se hovořit s nevěřícími, kteří nás odrazují od chození do kostela, někdy stačí je 

pozvat, aby se zúčastnili našeho setkán í 

• Obohacující pro nás je setkávání se v menších skupinkách – můžeme s mezi sebou 

otevřeně hovořit, zeptat se, nechat si nejasnosti vysvětlit, můžeme si poradit, pomoci 

někomu, kdo má pocit, že je kritizován, uvést věci na pravou míru, nebát se zastat se 

Doporučení: 

• Navrhujeme uspořádat nějaký další seminář nebo biblické středy 

• Pořádat setkávání nejen vzdělávací, ale i další volnočasové, modlitební, tematické, kde se 

učíme otevírat se a nebát se hovořit – to by možná přitáhlo i ostatní farníci, aby neměli pocit, 

že budou zkoušeni jako v semináři 

• Navrhovat farníkům opakovaně, aby si sami vytvořili skupinky, kde se nebudou bát odvážně 

ujímat slova 

• Myslet na farníky s drobnou pozorností, dárkem při jubileích 

• Pokračovat vytrvale v modlitbě 

 


