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

1. kolo sdílení - Jak společné putování prožíváme v naší místní církvi (farnosti) ?

- sdílení 1: v Dobřanech - výhoda velkého kostela, můžeme zvát lidi, služba
vítání při vstupu do kostela a na konci mše sv., jeden nebo víc stojí u vchodu
a s každým se pozdraví - forma bytí spolu, kdy se můžeme víc poznat, pak
můžeme pozvat k Pánu další (známé …)

- sdílení 2: touha prožívat intenzivněji mši sv. ve společenství
- vnímáme, že Pán působí konkrétní změny v mém životě skrze bratry a sestry:

např. při návštěvě dvě sestry navrhly otevřít u nás “dům modlitby” (modlitební
společenství), díky tomu se k nám připojují další lidi, tato služba nás naplňuje

- sdílení 3: pocit, že se pořád moc s nikým neznám osobně, i když chodím do
kostela několik let. Líbí se mi návrh vítání na mši svaté, přiblížíme se jeden k
druhému.

- v práci komunikuji s mnoha lidmi, ale jsou to povrchní rozhovory, chybí někdo,
kdo by vyslechl i to co je pro mě důležité a co si opravdu myslím

- nemám prostor pro vyjití z “role” ve světě k důvěrnému naslouchání hlubším
věcem, které řeším

- sdílení 4: služba dětem při mši sv., dílničky, pak pomáhá zapojit celé rodiny
- sdílení 5: hledala jsem farnost s aktivním společenstvím, oslovilo mě, že se

mě někdo ujal a osobně pozval na další aktivity, ráda někam patřím a mám
kořeny. V místním společenství načerpám a můžu sloužit dál v místě, kde
jsem - příjímání a dávání.

- sdílení 6: oslovuje mě místní bohoslužba, prožívání a přístup je osobnější,
přivítání, vřelost, i konzervativní lidi se časem připojili.

- sdílení 7: myslím si, že co s týče mše sv., nemůžeme chtít na ní budovat
“komunitu” - má svá pravidla. Potřebujeme další prostor, aktivity (italština,
ochutnávky), kde se můžou lidi sdílet, “oťukat” se společenstvím křesťanů a
zjistit, že se jim tam líbí. Mše má být vrchol.

2. kolo sdílení - K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, abychom ve spol.
putování nadále rostli?

- sdílení 1: otevírat náš dům pro společnou modlitbu a zvát i další k modlitbě
jednou týdně (dům modlitby)

- sdílení 2: vnímám spíše podněty, ne konkrétní “vybídky”, dokážu nabídnout
pomoc modlitby i nevěřícím, potřeba otevřenosti v rozhovoru s nimi

- sdílení 3: šířit kolem sebe dobro a lásku
- sdílení 4: připravovat podmínky pro společný Dům modlitby u nás doma

(jednou týdně), stojí mi to hodně úsilí, ale Pán nám žehná v uzdravování
našich vztahů v rodině

Vybraná témata na příště: I (Společníci cesty), IV (Slavit společně), IX (Sdílet
odpovědnost)


