
Shrnutí zápisů ze synodálních skupin - Pardubice 

Celkem byly k dispozici zápisy z 10 synodálních skupin, kterých se celkem účastnilo 29 mužů a 32 žen, 

bez ohledu na skutečnost, že někteří z nich se zapojili do více skupin 

Témata: 

- Na společné cestě – 5x 

- Slavit – 2x 

- Dialog – 1x 

- Autorita a spoluúčast – 1x 

- Naslouchat – 1x 

Jednotlivé skupiny se shodly v těchto bodech: 

- Všechny skupiny cítily radost se setkávání, vidí je jako přínosná a chce hledat cesty, jak 

pokračovat a prakticky naplňovat závěry setkání 

- Shoda v potřebě dialogu a vzájemném respektu, pokora v poznání, že cesta musí začít v malých 

skupinách, které by se měly postupně propojovat a přinést oživení celé farnosti 

- Častým prvkem je potřeba hledat respekt k odlišnosti druhého 

- Hledání cest, jak být srozumitelnější pro lidi, kteří mají ostych, necítí se a možná ani nechtějí být 

součástí farnosti.  

- Stále více členů z farního společenství má svoje rodinné a přátelské vazby mimo farnost. 

Nejčastěji se jedná o smíšená manželství – jeden katolík – druhý z jiné denominace, jiného 

vyznání nebo nevěřící. Je třeba hledat cesty k vytvoření atmosféry jejich přijetí a podpory ve 

víře.  

- Nebát se opakovaně oslovovat lidi 

- Vytvoření dlouhodobých plánů činností farnosti, včetně pevně daných bodů ve farním 

kalendáři, které se mohou aktualizovat – den dětí, křížové cesty, jedna společná mše ve městě  

- Nabídnout výroční setkání se zaměřením na hospodaření / další směřování farnosti .. případně 

jej začlenit do jiné – vhodné – farní akce 

- Být otevření vůči novým nebo odlišným konceptům farních aktivit. Odvaha vystoupit ze 

zaběhlých stereotypů. 

- Shoda na vyšším propojení jednotlivých aktivit, které již dnes probíhají v rámci farnosti. Hledat 

způsoby a jednotící prvky , jak propojit tyto jednotlivé „farní ostrůvky“ 

Klíčové návrhy, které vycházely z některých skupin: 

- Dialog je důležitý k tomu, aby se našla cesta, jak zapojit laiky do života celé farnosti, uvolnit tak 

ruce knězi pro jejích duchovní vedení. Role kněze jako duchovního vůdce je nezastupitelná. 

Farnost potřebuje znát směr a ideje, kterým se má rozvíjet, a to je nezastupitelná role kněze. 



- Důležitou rolí společenství je také lokální charitativní činnost, aktivita cílená na lidi, kteří pomoc 

akutně potřebují, přičemž cíle těchto aktivit se budou/mohou měnit. Charita nejen pro lidi trpící 

nemocemi a chudobou, ale i pro lidi trpící duchovní nouzí. Nabízí se osobní/skupinková charita, 

dobrovolnictví. 

- Vytvořit mechanismy, jak podchytit aktivitu konvertitů / novokřtěnců. Zajistit a 

nabídnout těmto novým členům farního společenství po křtu něco navazujícího, co jim pomůže 

a podpoří je v začátku jejich křesťanského života. 

- Myslet a zaměřit se i na ty, kteří se do farnosti přistěhují, aby měli možnost se co nejrychleji do 

farnosti začlenit (např. pomocí cíleného osobního kontaktu, nebo veřejně dostupného seznamu 

fungujících aktivit / společenství / setkávání .. včetně jejich zaměření, místa/času setkávání a 

kontaktu na „moderátora“ dané skupinky.  

- Oslovit a hledat ty, kteří hledají nebo neznají cestu do společenství. Ve spolupráci s knězem určit 

lidi, kteří budou schopni tyto lidi oslovit, aby cítili ochotu k přijetí. 

- Využívat různé cesty evangelizace, např. aktualizace farních vývěsek, úprava webových stránek, 

aby byly přehledné, intuitivní a obsahovaly všechny podstatné informace. 

- V případě potíží nebo problémů ve farnosti hledat adekvátní míru otevřenosti při řešení, ať už 

jde o záležitosti organizační, pastorační nebo finanční. Vycházet z principu „transparentnost / 

otevřenost / upřímnost … ty zvyšují ochotu členů společenství přispět vlastními silami 

Mimo otázky týkající se kompetencí farnosti diskuse narazily na předpisy dané církevním právem.  

- Dvě skupinky se zabývaly tématem zneplatnění církevních sňatků  

- Bylo by možné pro rozvedené jednou za rok ke sv. přijímání (byla přímá otázka) 

 

V rámci diskuse nad závěry synodálních skupin byly vysloveny další náměty, které se však v zápisech 

ze synodálních skupin přímo neobjevily: 

▪ Kněz by měl mít přehled o aktivitách ve farnosti, aby mohl poskytnout kontakty pro lidi 

nezapojené. Zapojení do aktivit je pak věcí farního společenství. Oslovení ze strany kněze má 

větší váhu než nabídka od farníků. 

▪ Kněz hraje důležitou roli jako autorita ke zprostředkování úkolů pro jednotlivá společenství a 

osoby 

▪ Farní společenství by měla být schopna informovat o svých aktivitách včetně určení kontaktní 

osoby pro další zájemce o danou aktivitu. 

▪ Otázka (1x ročně) jedné společné mše celé farnosti … i s možností setkání a diskuse po mši, např. 

formou zahradní slavnosti. 



▪ Zamyslet se nad stávajícími aktivitami (diskutována otázka adorací, chval) a jak je osvěžit. Využít 

fungující aktivity pro další rozvoj. Aktivity, které pouze přežívají se nebát ukončit. Racionalizovat 

formou statistiky za poslední 2-3 roky; ……. J. Petráš se hlásí, T 12/22. 

▪ Provést revizi již existujících skupin, které se scházejí a sepsat je pro event. info dalším lidem 

▪ Je nutno mít na mysli omezené kapacity jednotlivých společenství při jejich dalším rozvoji a 

propojení s dalšími skupinami. Fungující skupiny by měly mít prostor se otevřít pro předávání 

svých zkušenosti farnosti nebo nově vznikajícím skupinám. Z řad společenství, které se již 

z jakéhokoliv důvodu nemohou otevřít dalším lidem, dát impuls a pomocnou ruku ke vzniku 

nových skupinek a doprovázet je. 

▪ Hledat způsob, jak omezit princip „převoznického vesla“ při převzetí jakékoliv, byť malé aktivity, 

najít jiné nenápadné cesty pověření ke službě.  

▪ Častěji mluvit o významu jednotlivých částí mše, sjednotit klečení a stání v průběhu mše sv. 

▪ Zcela mimo závěry synodálních skupin byly diskutovány cesty, jak se dále otevřít širší veřejnosti. 

Jednou z možností, by mohlo být zpřístupnění prostor na faře ve formě neziskové „komunitní“ 

kavárny, jako vhodné místo byla vytipovaná „sloupovka“. Je potřeba počítat s investicemi. 

Financování by bylo možno provést dveřní sbírkou při nedělních mších. 

 

Jednotlivé body ze skupinek, které se neopakují 

▪ Návrh na vytvoření konceptu seminářů, duchovního cvičení  

▪ Informace o aktuálním dění v církvi 

▪ Jak více zapojit děti při mši (dotaz ze skupinky od Salesiánů) 

▪ Být otevřeni lidem, kteří se odvracejí od církve z osobních důvodu a myslí si, že do ní nemohou 

patřit 

▪ Při mši se chytit za ruce při modlitbě, podávání podobojí způsobou, osobní přímluvy „z lidu“ 

▪ Vytvoření „dámského klubu“ pro dospělé ženy, otevřenost pro všechny, nové, osamělé …. 

▪ Reakce církevní hierarchie na závěry skupin by byla vítaná, alespoň ve formě nějakých výstupů, 

zatím lidé příliš nevěří tomu, že nějaké budou. 

▪ Nevěřící (hledající) zaměstnanci z charity se cítí nepřijati farností…. Nechtějí si připadat jako 

„nevlastní děti církve“ 

▪ Seznamovat se a přijímat mezi sebe smíšené rodiny 

▪ Cíl a směr společenství udává kněz, jinak je farnost bez vize a motivace 

▪ Přizvat farníky ke společné tvorbě aktivit, jejich zabezpečení (výlety, mše ..) 

  


