
V BOCHOVĚ  19. ÚNORA 2022 

Synoda farnosti Bochov - Toužim 
Zápis ze setkání 24. ledna a 19. února 2022 

Prvního setkání se zůčastnilo 8 členů farnosti, druhého setkání 10 členů farnosti vč. pátera 
Józefa Francizska Szczepaniaka a jáhna Viléma Günzela. Zastoupeny byly všechny generace 
farníků od 18 do 80 let. Zastoupeni byli jak farníci ve víře vychováni, tak konvertité. 

- Střední a starší generaci trápí, že jejich děti, ačkoli pokřtěné, nechodí do kostela a často pak 
již ani nedali pokřtít své děti. 

- Starší generace se domnívá, že mladí potřebují více prostoru v církvi a zážitky v církvi, živé 
společenství. 

- Starší a střední generace vzpomínala na poutě a různá setkání, křížové cesty a vůbec další 
společné aktivity, které v současnosti chybí. 

- Starší lidé cítí potřebu modlit se za dar víry pro mladé, všichni považujeme za mimořádně 
důležitou společnou modlitbu, slavení eucharistie, slavení církevních svátků - důraz na 
duchovní stránku víry a církve. 

- Děti nebo velmi mladí lidé nemají možnost vzdělávat se v náboženství (např. dobrovolné 
hodiny náboženství na školách, alespoň u nás na malém městě). 

- Pro malé děti je v současnosti těžké být vychovávány ve víře, cítí se jiné, někdy cítí ze strany 
ostatních výsměch i pohrdání (spousta předsudků ve společnosti). 

- Mladí lidé vychovaní ve víře jsou tolerantní k životnímu stylu, názorům a postojům svých 
„nevěřících“ vrstevníků (např. stejnopohlavní svazky, LGBT atd.). 

- Jako rodičům nám schází duchovní a metodická podpora církve pro mezigenerační vedení, 
tzn. výchovu dětí k víře a jejich motivaci. 

- Mladí a hledající se ostýchají vstoupit do kostela a účastnit se mší, protože vlastně neví, co 
mají v kostele dělat - dnes již není obvyklé (v našem kraji) vychovávat děti ve víře. 

- Pohled konvertitů, tedy pohled „z venku“: když jsme začali hledat, zaskočila nás 
nejednoznačná komunikace církve navenek - komplikovaná struktura katolických webových 
stránek, chybějící informace „jak začít“, na koho se v místě bydliště obrátit atp. (viz 
předchozí bod). 

- Cítíme velmi důležitou potřebu mít důstojný svatostánek (oprava kostelů) a dostatek kněží, 
kteří nejsou zavaleni byrokracií a starostmi o chod farnosti, ale mohou se věnovat 
hledajícím a svým farníkům - tzn. hlavně udržet a v lepším případě rozvíjet základní 
struktury církve (k čemu nám budou „novoty“, když nebudeme mít duchovní pastýře). 

- Venkovští duchovní často vychovají celé rodiny / generace věřících, kteří ale nakonec 
odcházejí do velkých měst a venkovské farnosti tak přicházejí o své členy. 

- Církev by také měla cílit na mladé vzdělané lidi - naprosto chybí informace o vědeckých a 
vědecko-technických aktivitách církve jak současných, tak minulých (historický přínos 
církve pro rozvoj vzdělanosti a vědy). 

V synodálním setkávání chceme a budeme dále pokračovat. Další schůzka je naplánována na 
19.3.2022. Zároveň se snažíme rozšířit okruh účastníků jak v rámci farníků, tak lidí z našeho 
okolí, věřících i nevěřících. 

Za farnost Bochov - Toužim koordinátoři synody  
Jana Marie Magdaléna Pechová a Marek Vilém Augustin Pech


