
K synodalitě – Plzeňská diecéze 
Farnost / společenství:  

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Plzeň 
 
Moderátor: František Karel Ženíšek, OFS; Zapisovatel: Antonín Jaroslav Šedivý, OFS; 
Časoměřič: František Luboš Kolafa, OFS 
Kontakt: jpfs@email.cz; 607 607 511 
 
Základní otázka / název rozvíjející oblasti: I. Společníci cesty 

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě 
 
Účastníci jednání 25. 11. 2021: 
Karel Martin Duda, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František Luboš Kolafa, OFS, Ludvík 
Milan Kučera, OFS, Marie Františka Ludmila Kučerová, OFS, Anděla Ivanka Anna Ludínová, OFS, 
Ludvíka Dagmar Spíralová, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS, 
Jitka Moraveci  
 
Účastníci jednání 13. 1. 2022:  
Pio Tomáš Čihák, OFS, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František Luboš Kolafa, OFS, 
Ludvík Milan Kučera, OFS, Marie Františka Ludmila Kučerová, OFS, Jitka Moraveci, Ludvíka 
Dagmar Spíralová, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS  
 
Účastníci jednání 24. 2. 2022:  
Pio Tomáš Čihák, OFS, Karel Martin Duda, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František 
Luboš Kolafa, OFS, Ludvíka Dagmar Spíralová, OFS, P. Jan Nepomuk Svoboda, OFM, Antonín 
Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS  
 
1. otázka: Kdo jsou ve vaší místní církvi ti, kteří „putují společně“? 
3. otázka: Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? 

• ti, co chodí do kostela; oslovení, příp. hledající; my, terciáři; ti, co spolu mluví; ti, co se 
scházejí i mimo nedělní mši a sdílejí spolu svůj život; ti, co nezištně pomáhali při hurikánu 
či při covidu, nacházejí Krista ve svých bližních, byť nejsou věřící; církev jsou všichni, kteří 
se s naší komunitou touží občas sejít, sdílet se, konat dobro a radovat se ze života; a to 
může být kdokoliv hledající 

 
2. otázka: Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? Kteří lidé či které skupiny 
jsou opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky? 
4. otázka: Kdo se zdají být „vzdáleni“? 

• odlišní a jinací, např. introverti, lidé bez partnera či rodiny, někdy předkoncilní katolíci; nově 
příchozí; „hříšníci“ i hříšníci; vylučujeme je my, nebo se vylučují sami; někdy jejich přijetí 
brání i kněží; konkrétně v našem českém prostředí: bezdomovci, lidé divně oblékaní nebo 
ostříhaní, invalidi, málo vzdělaní, lidé z nápravných zařízení, lidé z nekřesťanských 
náboženství, rozvedení, homosexuálové, lidé se změněným pohlavím apod.  

• někteří katolíci se cítí nadřazení, a to může být důvodem k přehlížení těch ostatních 
 

5. otázka: Kdo od nás chce, abychom šli společně?  
• abychom šli společně, chce od nás Bůh, a to všichni z Trojice Boží; sama Trojice je 

příkladem vztahů a společného žití; je v našem zájmu, abychom to chtěli i my; člověk je 
stvořen ke společenství 

 
6. otázka: Kdo putují po stejné cestě, a to i za hranicemi církevního světa? 
• všichni hledající; všichni, kteří už našli nějakou svou cestu ke Tvůrci, k Tajemství, ke 

společnému bytí na Zemi; konkrétně to mohou být naši přátelé mimo církev, lidé, kteří chodí do 
jiné denominace nebo vyznávají jiné náboženské rituály nebo prostě sympatizující lidé bez 
církevní příslušnosti 
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7. otázka: Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky 
na cestě? 

• osobní příklad; kontemplace; vzdělání; kázání; modlitba; služba potřebným; společnými 
zájmy 

 
8. otázka: Jaká je moje úloha ve společenství církve? Kam volá Duch svatý mě osobně? 

• zapojit se jen tam, kam „dosáhnou mé ruce“, a netrápit se tím, co udělat už nemohu; být 
opravdový; poznat svoje dary 

 
Jiná témata: 

• uměli bychom si představit svobodnou diskusi v církvi na téma volitelný celibát 
 


