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Synoda o synodalitě
pozvání – témata – skupinky – kreativita
Putující Boží lid – tento pohled na nás, křesťany, nabízí hlavní logo
nadcházejícího synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v
dějinách i v konkrétnosti našich jednotlivých životů. Toto společné putování
tvoří všichni, kdo byli skrze křest přivtěleni k tomu Božímu lidu v průběhu
celých dějin lidstva.

Pozvání na společnou cestu
Duchovní konverzace a rozlišování v těle Kristově

Výklad loga synodálního procesu
Logu synody (viz obálka této brožury) dominuje velký majestátný
strom, oplývající moudrostí a zářící, se tyčí do nebes. Jako znamení
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života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako
slunce. Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na Ducha svatého.
Boží lid zde vyobrazený není statický, nestojí na místě: je lidem v pohybu, přesně tak, jak
vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné putování“. Boží lid je sjednocen stromem
života, který do nich vdechuje život a od nějž vychází toto společné putování. Patnáct
postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací, jednotlivých generací a
původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí barev postav, které samy o sobě jsou
odrazem radosti. Mezi osobami v této skupině není žádná hierarchie nadřízenosti či
podřízenosti, všechny se nachází na stejné úrovni: mladí, senioři, muži, ženy, mladiství,
děti, prostí věřící, řeholníci, rodiče, manželé, svobodní. Biskup a řeholní sestra nestojí tváří
v tvář ostatním, ale kráčí společně s nimi. Velmi přirozeně jim cestu otevírají děti a mladí tak, jak o tom hovoří Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před
moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým“ (Mt 11,25).
Jakou podobu má toto naše společné putování do Božího království? Na tuto otázku nám
odpovídá motto pod grafikou: je to podoba synodální církve. Tedy církve, která je
prožívána jako společenství skrze spoluúčast v uskutečňování vlastního poslání: „Jděte
do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15).

Pozvání k synodálnímu procesu
Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním. Nejde zde v prvé řadě o
dovednou organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě
křesťanů. Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě
církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě
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do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit
rozpoznat, co v této chvíli od svécírkve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze
Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupilna první učedníky v den Letnic a
který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu.

Skrze křest tvoříme součást Kristova těla
Tento synodální proces se odvíjí od jedné důležité skutečnosti: skrze křest jsme přijali
podíl na prorockém neboli učitelském poslání Ježíše Krista. Každý z nás se stal živým
chrámem Božího Ducha, a to ne proto, že bychom byli lepšími, dokonalejšími než ostatní,
ale proto, že jsme byli Božím Duchem proměněni. A proto skrze nás Boží Duch také může
a chce promlouvat. Tím, že jsme pozváni sezapojit do synodálního procesu, jsme pozváni
do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve, a to v jejím
konkrétním společenství, v nás samotných, v našich bratřích a sestrách. A také se otevřít
tomu, jak Duch Svatý, který vane, kam chce, je přítomena působí i v celé rodině lidstva.
Můžeme říct, že celé církvi jsou v tomto okamžiku nabídnuta duchovní cvičení. Co to
znamená? Znamená to, že se před námi otevírá zcela mimořádný čas milosti, ve kterém
k církvi, a to znamená kekaždému z nás, může promlouvat Duch Svatý. Podmínkou z naší
strany je, že se tento hlas budeme učit rozpoznat a pozorně mu budeme naslouchat.

Zkušenost duchovní konverzace a rozlišování
Synodální skupinky, které budou s vaší pomocí vznikat, mají být místem, kde bude možné
zakusit, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě v
těchto skupinkách si budeme moci uvědomit a prožít, co to znamená být synodální církev.
Tyto skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě, pravdě a
lásce může vyjádřit svoji zkušenost s církví jakospolečenstvím na cestě a společně hledat
další nasměrování. Půjde o to, vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý
přijat a v němž se předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého,
především pokud se jedná o člověka, který je na okraji, kterýtřeba jen těžko hledá slova,
aby formuloval svůj názor, nebojehož hlas je obvykle předem pokládán za bezvýznamný.
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Kontakty pro zasílání zpráv ze skupinek
a žádosti o podporu při doprovázení synodního procesu
Kontakty na průvodce na cestě v Řk farnosti Cheb:
• Eva Kolafová, Ivana Čamková, Martin Svatek
• společný e-mail: synoda@farnostcheb.cz
• synodní farní web: farnostcheb.cz/synoda
Kontakty na synodní koordinátory v plzeňské diecézi:
• Jana Černíková a Jindřich Fencl
• společný e-mail: synoda@bip.cz
• synodní diecézní web: bip.cz/synoda

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen
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Základní témata synody
K synodálnímu procesu v diecézích je položena základní otázka synody:

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“:
• Jak toto „společné putování“ prožíváme v naší místní
církvi (farnosti, komunitě, společenství, diecézi)?
• K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý,
abychom v tomto společném putování nadále rostli?
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Při hledání odpovědí jste zváni k následujícím třem krokům duchovní konverzace a rozlišování:
1) Ptejte se sami sebe a sdílejte se s druhými:
V tichu naslouchejte svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce svého naslouchání s druhými.
2) Naslouchejte druhým a jejich zkušenostem:
Mluvte ve skupině o tom, co vás ve sdělení druhých zasáhlo,
a co jste si při naslouchání druhýmuvědomili jako nový vhled do diskutované otázky.
3) Ptejte se po další společné cestě:
Společně se ptejte, k čemu konkrétnímu vás Duch svatý vede,
co to prakticky znamenápro vaši další společnou cestu.

Deset tematických okruhů: Odstíny žité synodality
Abychom pomohli formulovat zkušenosti a přispěli ke konzultacím, uvádíme deset
tematických okruhů, které vyjadřují různé „odstíny“ žité synodality. Je třeba, aby tyto
okruhy byly přizpůsobeny místnímu prostředí, aby byly dle potřeby doplněny, vysvětleny,
zjednodušeny a studovány. Zvláště je nutná pozornost vůči lidem, pro něž je účast a
odpovídání na otázky zvlášť obtížné. Vademecum, které Přípravný dokument provází,
přináší za tímto účelem různé nástroje, metody a návrhy, které budou inspirací pro různé
otázky, pro konkrétní chvíle modlitby, formace, reflexe a sdílení. (Přípravný dokument čl. 30)
01. SPOLEČNÍCI CESTY
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.
•

Kdo jsou v naší místní církvi / farnosti / společenství ti, kteří "putují společně"?

•

Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?

•

Když říkáme "naše církev" / "naše farnost" / "naše společenství", kdo tam patří?

•

Kdo se zdají být či skutečně jsou "vzdáleni", "zraněni", "neslyšeni"?

•

Kdo od nás chce, abychom putovali společně? Kdo nám v tom fandí?

•

Kdo putují po stejné cestě, a to i za hranicemi církve / farnosti / společenství?

•

Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky?

•

Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?

•

Jaká je moje úloha ve společenství církve? Kam volá Duch sv. mě osobně?

•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to,
abychom jako součást společné cesty vnímali i ty, kteří byli doposud spíše na kraji cesty?
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02. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.
•

Co usnadňuje nebo zatěžuje naše naslouchání jeden druhému?

•

Jak nasloucháme těm, kteří jsou tišší, pomalejší, méně vyřeční?

•

Jak je u nás nasloucháno prostým věřícím, mladým, dětem?

•

Jak je omezena naše schopnost naslouchat, zvláště těm, kteří mají odlišný názor?

•

Jaký prostor se u nás poskytuje hlasu menšin (např. vietnamské či romské komunitě)?

•

Jak nasloucháme těm, kteří zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj, sociální vyloučení?

•

Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterých žijeme?

•

Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?

•

Nasloucháme i kritickým názorům o církvi od lidí, kteří nejsou křesťany
nebo z jakéhokoliv důvodu se od církve distancovali?

•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to,
abychom si dovedli hlouběji navzájem naslouchat?

03. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
•

Jak v naší místní církvi / farnosti a v jejich různých skupinách uplatňujeme svobodnou
a upřímnou komunikaci bez taktizování a snahy zalíbit se?

•

Jak komunikujeme se širší společnosti, do které patříme?

•

Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi / farnosti / společenství,
případně i v širší společnosti, mluvili odvážně, otevřeně a zodpovědně?

•

Kdy a jak dokážeme či nedokážeme říci to, co je pro nás důležité?

•

Jak u nás funguje vztah s místními médii, úřady, neziskovkami apod.?

•

Kdo mluví jménem naší farnosti / našeho společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?

•

Máme v našich farnostech vytvořeny podmínky pro vzájemná setkávání a pro svobodné
vyjádření různých názorů a zkušeností?

•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to,
abychom vytvořili bezpečný prostor pro každého, kdo se chce nějak vyjádřit?

04. SLAVIT SPOLEČNĚ
Společné putování je možné pouze tehdy,
pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.
•

Jak inspirující a určující pro náš společný život a naše poslání je v naší farnosti / našem
společenství modlitba a liturgické slavení?

•

Jak modlitba a liturgické slavení inspirují a ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí?

•

Jak napomáháme k tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie tak,
aby mohla být prožívána jako společné a proměňující slavení jednoho těla Kristova?

•

Jaký prostor je u nás ve farnosti dán věřícím pro zapojení se do služeb lektora (lektorky),
akolyty (akolytky) a dalších liturgických služeb?

•

Slavíme neděli společně ještě jinými aktivitami, než bohoslužbou?

•

Jaké přispíváme k zapojení nově příchozích do našich bohoslužeb tak, aby se cítili být přijati?

•

Co děláme pro to, abychom se my, co spolu slavíme bohoslužbu, poznávali také osobně?
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•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to,
abychom bohoslužby slavili opravdu společně?

05. SDÍLET ODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Za misijní poslání církve mají spoluodpovědnost všichni její členové,
kteří jsou všichni učedníky mající podíl na jednom poslání.
•

Jakými konkrétními způsoby se u nás ve farnosti věřící podílejí na poslání církve / farnosti
a co jim v tom případně brání?

•

Jak máme zformulováno poslání farnosti a jak formulace vznikla?

•

Jak naše farnost / společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží
v širší společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání,
sociální spravedlnost, ochrana lidských práv, péče o společný domov a životní prostředí atd.)?

•

Jak v naší farnosti probíhá rozlišování a rozhodování o tom, co kdo ve farnosti dělá?

•

Jakým způsobem v naší farnosti vzniká pastorační rada, jak se jí daří „zrcadlit“
složení celé farnosti
a jakými způsoby komunikuje s celou farností?

•

Jaké mohou být naše osobní vnitřní překážky pro spolupráci na společném poslání církve?

•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to,
aby si všichni z nás byli vědomi společného poslání?

06. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
•

Kde a jak je v naší farnosti prostor pro hlubší osobní tvůrčí dialog?

•

Kde se v naší farnosti scházejí k dialogu lidé různého zaměření?

•

Jak probíhá komunikace a spolupráce mezi různými skupinami uvnitř naší farnosti, případně
mezi sousedními farnostmi, spiritualitami a hnutími?

•

Jak přistupujeme k rozdílným představám, konfliktům a potížím v komunikaci?

•

Jak u nás probíhá dialog a spolupráce s příslušníky jiných církví, náboženství, s těmi, kteří
nemají k náboženství žádný vztah?

•

Jak a kde ve farnosti rozvíjíme dialog s různými oblastmi kultury, školství, politiky,
ekonomiky, neziskového sektoru, péče o životní prostředí, občanské společnosti apod.?

•

Co konkrétního můžeme v místní církvi / ve farnosti / ve společenství udělat pro to, abychom
rozvíjeli hlubší dialog uvnitř i vně našeho společenství?

07. EKUMENISMUS CESTY S JINÝMI DENOMINACEMI
Dialog křesťanů různých vyznání spojených křtem má na naší cestě zvláštní místo.
•

Jaké vztahy má naše farnost / společenství s příslušníky jiných křesťanských církví,
společenství, tradic a denominací?

•

Jakých oblastí se tyto vztahy týkají a jak se rozvíjejí?

•

Co především leží na srdci těmto našim bratřím a sestrám, se kterými se potkáváme?

•

Co nás s těmito bratřími a sestrami především spojuje a jak „putujeme společně“?

•

Jaké plody nám, jim či společnosti přineslo to, že s nimi „putujeme společně“?

•

Jaké při tomto „společném putování“ s příslušníky jiných církví existují potíže?
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•

Máme dostatečnou povědomost o jiných křesťanských církvích, o tom,
co máme společného a co nás rozděluje?

•

Máme zájem se o nich dozvědět, případně se osobně potkat s jejich příslušníky?

•

Jaký další krok můžeme učinit, aby toto „společné putování“ neslo své ovoce?

08. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Církev synodální je církev, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost.
•

Jak naše farnost stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a
kroky, které je třeba učinit?

•

Jak se v naší farnosti / společenství vykonává autorita či vedení?

•

Jak jsou u nás do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost?

•

Jak a kdo provádí vyhodnocování naplňování našeho poslání a spolupráce na něm?

•

Jakou podporu mají farní spolupracovníci a jak je rozvíjena jejich spoluodpovědnost?

•

Jak fungují synodální orgány (pastorační a ekonomická rada) na úrovni naší farnosti?

•

Jaké ovoce nese pro farnost služba pastorační a ekonomické rady farnosti?

•

Jak můžeme rozvinout synodální princip při spoluúčasti věřících a ve vedení farnosti?

09. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho,
co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
•

Jaké metody a procesy v naší farnosti / společenství aplikujeme,
když společně rozlišujeme a činíme rozhodnutí?

•

Jak lze tyto metody, postupy a procesy zlepšit či prohloubit?

•

Jak v hierarchické struktuře podněcujeme zapojení všech do procesu rozhodování?

•

Pomáhají nám naše postupy při rozhodování k naslouchání celému Božímu lidu?

•

Jak praktikujeme vztah mezi procesem tvorby rozhodnutí a přijetím rozhodnutí?

•

Jaké nástroje transparentnosti a vykazatelnosti používáme při pastorační spolupráci?

•

Jak můžeme dále růst ve společném duchovním rozlišování? Co pro to můžeme udělat?

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita zahrnuje otevřenost a ochotu vůči změně,
formaci ke spolupráci a trvalé vzdělávání se v tomto stylu života.
•

Jak jsou u nás lidé, zvláště ti, kteří zastávají nějakou roli zodpovědnosti, vzděláváni, aby byli
schopni „putovat společně“?

•

Jak si můžeme vzájemně pomoci umět naslouchat, mít spoluúčast na poslání církve,
angažovat se v dialogu a rozvíjet synodální styl života a služby?

•

Jaká formace je u nás ve farnosti či v diecézi nabízena k posílení schopnosti společně
rozlišovat a vykonávat autoritu a vedení synodálním způsobem?

•

Jaké nástroje nám pomáhají vnímat dynamiku kultury, které jsme součástí, a jejího vlivu na
náš styl života a služby v církvi obecně a v naší farnosti zvlášť?

•

Jaké další kroky můžeme coby farnost či diecéze udělat k posílení formace k synodalitě?
Témata str. 4

Setkávání skupinek
Duchovní konverzace a rozlišování Božího lidu
Práce ve skupinách vyžaduje aktivní účast a
ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu,
který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. V
čem spočívá? Od každého,kdo se do skupiny zapojí,
se očekává snaha velkodušně a bez předsudků
naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez
nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a
mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na
samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak
farnostcheb.cz/synoda
nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem.
Půjde o to, učit se naslouchat amluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč?
V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také
Duch Svatý, který byl jako Boží Láska vylit do našich srdcí. Základní pozornost je tedy třeba
věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a
jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává
společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou
znamení působení Ducha svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich
zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha,
se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na
němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Synodní skupinky se sejdou (v průběhu listopadu 2021 – března 2022) minimálně
třikrát, maximální počet setkání není dán.
Úvodní setkání skupinky bude sloužit ke vzájemnému seznámení, k seznámení se
synodou, základní otázkou a deseti rozvíjejícími oblastmi a s prací ve skupinkách, k
modlitbě za synodu, ke sdílení dojmů a očekávání od synodálního procesu.
Tématem prvního setkání byla biskupem Tomášem pro všechny skupinky stanovena
základní otázka synody (viz samostatná brožura Základní otázky synody).
Setkání se může konat všude tam, kde je možné setkat se v potřebném počtu osob
(doporučeno je 6 až 8 lidí), aniž by setkání této skupinky bylo rušeno.
Moderátor skupinky, jehož úkolem je moderovat setkání, má být člověk s
otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy a nebude se snažit
strhnout pozornost všech zúčastněných osob na vlastní představy, náměty a
celkově pojetí práce ve skupinkách. Současně je třeba, aby dokázal moderovat
proces setkání skupinky (dávat pozor na to, aby každý dostal prostor k vyjádření,
aby nebyl překračován čas na příspěvky – je možno určit někoho jako časoměřiče,
je vhodné dbát na držení se tématu…).
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Moderátor může být zároveň zapisovatelem nebo se může domluvit s dalším členem
skupinky, který si bude během setkání skupinky dělat poznámky tak, aby byl po
konci setkání schopen vyhotovit jednoduchý záznam (maximálně jedna stránka A4)
ze setkání. Tento zápis předá jednomu z farních koordinátorů (Eva Kolafová, Ivana
Čamková, Martin Svatek), případně jej může farním koordinátorům poslat mailem
(synoda@farnostcheb.cz). Farní koordinátoři zprostředkují tento zápis pastorační
radě farnosti k inspiraci pro doprovázení pastorace v naší farnosti a přepošlou jej
také diecézním koordinátorům na synoda@bip.cz (těm je možné poslat zápis ze
skupinky také přímo, pokud skupinka není či nechce být navázaná na farnost).
Základní otázky synody a deset tematických okruhů („odstínů žité synodality“)
k prohloubení najdete v samostatné brožuře Základní otázky synody. Při hledání
odpovědí jsme zváni ke třem krokům – viz níže.

Vlastní program setkání synodní skupinky
Před setkáním (či nejpozději na jeho začátku) je třeba nabídnout čas pro osobní
reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem, aby v atmosféře osobní modlitby a
zkušeností, které účastníci prožívají, mohl uzrát projev Božího Ducha. Proto
doporučujeme, aby téma setkání věděli účastníci minimálně týden předem a byli
pozváni k modlitbě, naslouchání Duchu svatému a přemýšlení o tomto tématu.

První setkání
• Společná modlitba za průběh synody (2 min.)
❖ Modlitbu je možno prodloužit o osobní modlitby případně četbu úryvku Písma,

který vybere někdo ze skupinky; může vzít třeba jeden z textů poslední neděle
či se inspirovat v samostatné brožuře Tvůrčí naslouchání (Biblický přístup).
• Uvedení tématu (základní otázka synody – 2 min.)
• První kolo sdílení: Ptejte se sami sebe a sdílejte se s druhými: V tichu naslouchejte
svému srdci a v rozhovoru sdílejte ovoce svého naslouchání s druhými (3 min na
osobu; jeden na druhého nereagujeme, sdílíme, co každý v sobě odkryl při ztišení).
❖ Pomocné otázky:
▪ Jaké zkušenosti v naší místní církvi / naší farnosti / našem společenství

nám vyvstávají na mysli či se dotýkají našeho srdce ve světle základní otázky
(rozvíjejícího okruhu – „odstínu synodality“ – při dalších setkáních)?
▪ Které z těchto zkušeností jsou oživující, přinášející pokoj, kreativitu, naději?
▪ Které naopak umrtvující, vedoucí ke smutku, rozdělení, strnulost
či beznaději?
• Chvíle pro ztišení a přestávka (15 min.)
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• Druhé kolo sdílení: Naslouchejte druhým a jejich zkušenostem: Mluvte ve skupině
o tom, co vás ve sdělení druhých zasáhlo, a co jste si při naslouchání druhým
uvědomili jako nový vhled do diskutované otázky (3 min na osobu; při sdílení na
sebe můžeme již také tvůrčím způsobem navazovat, rozvíjet, dotazovat se...).
❖ Pomocné otázky:
▪ Jak nás osobně zasahují zkušenosti druhých, kterým nasloucháme?
▪ Jaké radosti či jaký nepokoj v nás tyto zkušenosti vyvolávají?
▪ S jakými obtížemi a překážkami bylo třeba se v jejich souvislosti vypořádat?
▪ Jaké plody tyto zkušenosti přinesly či jaká zranění vynesly na světlo?
▪ K jakým vhledům nás toto vzájemné sdílení zkušeností vede?
• Třetí kolo sdílení: Ptejte se po společné další cestě: Společně se ptejte, k čemu
konkrétnímu vás Duch svatý vede, co to prakticky znamená pro vaši další společnou
cestu (tyto závěry již nemusejí vyvozovat všichni zúčastnění, jde zde o hledání
praktických podnětů pro další cestu).
❖ Pomocné otázky:
▪ Kde v těchto zkušenostech pro nás zaznívá hlas Ducha?
▪ Co z toho, co zaznělo, má být potvrzeno a upevněno?
Co naopak musí projít nějakou změnou?
▪ Na čem se ve skupině shodneme? Jaká témata nás naopak rozdělují?
▪ Jaké menšinové hlasy k nám mohou prorocky promlouvat?
▪ Jaké cesty se nově otevírají pro naší místní církev / farnost / společenství?
Které první kroky mají být učiněny?
• Modlitba díkůvzdání (5 min.)

Další setkání
Průběh stejný jako u prvního setkání, liší se pouze tématem (jedna z deseti
rozvíjejících oblastí – „odstínů synodality“), kterému se synodní skupinka bude
věnovat.
Výběr tématu je možno učinit na závěr předchozího setkání, nebo se na něm
domluvit jiným způsobem, je však (jako u prvního setkání) dobré, aby účastníci znali
téma dopředu a mohli je reflektovat předem.
V setkáních je vhodné pokračovat delší dobu, protože styl společného duchovního
rozlišování bude pro mnohé účastníky něčím novým a bude třeba si jej postupně
osvojovat.
Je také možné, že ze synodních setkání se postupně zrodí chuť jejích účastníků
setkávat se i nadále ve stálém společenství sdílení, modlitby, rozlišování a služby.

Skupinky str. 3

Důležité předpoklady pro plodnou práci ve skupinách
Aktivní naslouchání
▪

V průběhu sdílení ve skupinách je naprosto podstatné všímat si: „Jak Bůh
jedná a promlouvá skrze druhého, který mluví, a také skrze mě?“ Tato
otázka nechť je stále živá v myslích všech a provází veškeré fáze setkání.

▪

Cílem naslouchání je porozumět, jak se ve slovech druhých odráží jejich
vlastní zkušenost a to, co je obsahem jejich nitra.

▪

Soustředit se na pozorné naslouchání druhému, nikoliv na přípravu
vlastního sdělení.

▪

Přijímat v úctě názor druhého, nekomentovat jej, nehodnotit.
Snažit se pochopit řečené v dobrém světle.

▪

Učit se vnímat, jak skrze druhého promlouvá Duch Svatý
a k čemu nás takto Duch chce přivést.

▪

Aktivní naslouchání je dovolení druhému, aby nás ovlivnil, a dovolení
sobě, abychom se od toho druhého něco naučili.

▪

Aktivní naslouchání je náročné, protože vyžaduje pokoru, otevřenost,
trpělivost a zapojení se, avšak je to velmi účinný způsob, jak brát druhé
vážně.

Umění promlouvat
▪

Mluvit ze srdce znamená upřímně vyjadřovat sami sebe, naše vlastní
zkušenosti, naše vlastní pocity, vhledy a myšlenky.

▪

Vyjádřit vlastní zkušenost, tj. to co si opravdu myslím a cítím,
bez vnucování této zkušenosti druhým.

▪

Snažit se o svobodné a upřímné promlouvání, skrze které však nechci
vnutit svůj názor druhým.

▪

Vlastní promlouvání předpokládá předchozí přípravu jedince skrze
naslouchání Božímu slovu a uvažování nad vlastní zkušeností
(nakolik se vztahuje a vypovídá o zvoleném tématu).

▪

Mluvit ze srdce znamená nabídnout druhým velkorysý dar výměnou za to,
že oni nám aktivně naslouchají.

▪

Znamená také aktivně naslouchat aktivně sobě samým,
být si vědomi svých vlastních myšlenek a pocitů během mluvení.
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Tvůrčí naslouchání
Doporučené nástroje
tvůrčího naslouchání
V následujícím textu přizpůsobeném
podle materiálu na synod.va a dalších
zdrojů nabízíme některé nástroje
pro reflexi, sdílení a reagování
na otázky synody o synodalitě.
Některé z těchto nástrojů jsou zvlášť
vhodné pro děti, mladé lidi a ty, kteří
preferují přístupy dynamické a tvůrčí.

farnostcheb.cz/synoda

Narativní přístup: Vyprávění našich příběhů
OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY: Lidé mohou být povzbuzeni k vyprávění či sepsání svého
životního příběhu, ke sdílení svého způsobu prožívání víry či ke sdílení se o to, jak
vypadala jejich cesta, na které se pokoušeli nalézt své místo v církvi. O tyto příběhy
se můžeme pak dělit v malých skupinách či s celou farností. Při zpracování farní či
diecézní syntézy je pak třeba věnovat pozornost tomu, aby tyto příběhy (které
mohou být součástí přílohy této syntézy) nebyly čteny jako pouhá svědectví, ale aby
v nich bylo nasloucháno cestám, které otevírají pro místní církev.
SPOLEČNÝ TEXT INSPIRUJÍCÍ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ: Účastníci některé z malých
skupin se mohou rozhodnout sepsat společný text týkající se některého z „odstínů
žité synodality“ a dát jej k dispozici ostatním. V dalších malých skupinách pak na
tento sdílený text mohou jejich členové reagovat a komentovat jej ve světle
všednodenní zkušenosti jejich vlastních životů. Tento přístup může být použit také
na vzájemné naslouchání životním příběhům členů jedné skupiny, které pak může
být sdíleno s nějakou jinou skupinou či s celou farností (např. ve Zpravodaji, při
bohoslužbách, večerech chval apod.). Všechny tyto výstupy také mohou pomoci
jiným křesťanům k porozumění poslání církve a její touhy „vycházet ke každému“.
NALEZENÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH SLOV: Účastníci setkání či rozhovorů mohou být
povzbuzeni podělit se o to, co jim přijde jako první na mysl, když se řekne „církev“,
nebo jaká slova se jim vybaví, když slyší frázi „společné putování s Ježíšem“ (jeden
z možných výkladů pojmu „synodalita“), případně jaká slova považují za
odpovídající k vyjádření opaku ke „společnému putování s Ježíšem“. Poté mohou
být účastníci povzbuzeni k úvahám, proč jim pravděpodobně to či ono slovo přišlo
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na mysl. Nakonec se účastníci mohou pokusit shodnout se na tom, která z těchto
slov považují za nejdůležitější a která z nich nejvíce odpovídají společné sdílené
zkušenosti celé skupiny.

Kreativní přístup: Obrazy a jiná uměleckých ztvárnění
KOMUNIKACE SKRZE OBRAZY: Účastníkům setkání lze předložit některé příklady
mentálních obrazů toho, co znamená společně putovat v církvi (např. „putující Boží
lid“, „tělo Kristovo“, „chrám Ducha“, „lidé cesty“ apod.), a mohou pak být pozváni,
aby svoji vlastní zkušenost „společného putování“ vyjádřili svým vlastním
myšlenkovým obrazem či podobenstvím, který je jim osobně nejbližší. Pak se mohou
účastníci sdílet o to, proč zvolili právě ten či onen obraz či přirovnání.
INDIVIDUÁLNÍ ČI SPOLEČNÁ UMĚLECKÁ TVORBA: Lidé mohou být pozváni, aby za
použití jim blízké výtvarné techniky vytvořili skutečný obraz vyjadřující jejich vlastní
představu církve, ve které společně putují spolu s druhými, a poté aby se s druhými
sdíleli o komentáře k těmto jejich výtvorům. Lidé také mohou vytvořit nějakou
uměleckou kreaci společně, jako způsob, jak vizuálně vyjádřit jejich společnou
zkušenost s církví či jejich místo v ní. V každém případě jsou pak účastníci vybídnuti
k tomu, aby před druhými mluvili o tom, co vytvořili. Stejně tak i ostatní mohou sdílet
to, co v nich ten který výtvor vyvolává. Tyto komentáře pak mohou být sepsány a
předány dál, stejně jako vlastní výtvory, a mohou se stát přílohou skupinkové a poté
i diecézní syntézy.
SPOLEČNÉ PSANÍ: Účastníci jsou pozváni, aby společně sepsali příběh, báseň,
modlitbu, žalm či píseň na téma „společně putovat s Ježíšem“ nebo „společně
putovat v církvi“. Tyto písemné výtvory se mohou např. pokoušet do dnešní doby
aktualizovat některé vybrané úryvky z evangelií či ze Skutků apoštolských. Takto
vzniklé výtvory pak mohou být beze změny předány na diecézní rovinu a některé z
nich také mohou být nahlas čteny během farního či diecézního synodálního
shromáždění (např. nějaká píseň se může stát podkladem pro výrazový tanec
tančený na tomto shromáždění), případně se jakožto příloha stát součástí diecézní
syntézy. Může být např. zajímavé pokusit se takto „synodálně“ přepracovat onu
starobylou „Modlitbu za synodu“ tak, aby byla zaměřena spíše na tvůrčí rozvoj a vizi
synodální církve než na ochranu před negativními jevy.
DRAMATIZACE: Skupina účastníků může sepsat krátkou divadelní hru, která bude
vyjadřovat, co pro ně znamená „společně putovat v církvi“, proč je to důležité, proč
je to náročné atd. Tento příběh pak může být předveden na farním či diecézní
synodálním shromáždění (a jeho scénář se může stát přílohou diecézní syntézy).
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Biblický přístup: Stávat se součástí biblických příběhů
SDÍLENÍ EVANGELIA: Boží slovo inspiruje a osvěcuje naši společnou cestu a dává
nám potravu, o kterou se na této cestě můžeme dělit s druhými. Účastníci jsou
vybídnuti, aby komentovali postoje různých biblických postav a aby na ně reagovali.
Mohou být tázáni, zda nějaké konkrétní Ježíšovo slovo či gesto jim připomíná nebo
jim osvětluje něco z jejich všedního života. Pak se můžeme zabývat otázkou, jak
určitý evangelijní úryvek obnovuje náš způsob života v církvi.
• Např. můžeme číst Mk 10,46-52, následně můžeme pozorovat postoje různých
postav, můžeme se ptát, co nám tyto postoje připomínají ze života církve, jak
jí známe, a posléze si všímat toho, jak Ježíš dovolí vyloučenému Bartimaiovi jít
po společné cestě se všemi ostatními.
• Stejně tak se můžeme modlit nad textem z Lk 24,13-35 a pozorovat Ježíše, jak
na cestě do Emauz proměňuje zklamání učedníků a postupně je vede k
misionářské radosti a nadšení, když jim svým nasloucháním a doprovázením
na cestě pomohl, aby se jim „rozhořelo srdce“.
DALŠÍ DOPORUČENÉ TEXTY: Mk 3,31-35; Jan 17; Sk 2; Sk 10; Sk 15; Řím 12,1-8; 1 Kor
12,4-13; Ef 1,13-19; Ef 4,1-16; Flp 2,1-5; 1 Petr 4,10-11 atd.
PŘÍPRAVNÝ DOKUMENT: Můžeme se nechat inspirovat Přípravným dokumentem
synody (č. 16 – 24), kde jsme v jeho III. části (Naslouchání Písmu) povzbuzeni,
abychom se nechali inspirovat především dvěma obrazy Písma:
• společenstvím Ježíše, zástupu a apoštolů (viz vybraná místa z evangelií);
• dvojí dynamikou obrácením Petra a Kornélia (Sk 10).

Oceňující přístup: Hledání míst požehnání a tvůrčí snění
OCEŇUJÍCÍ ZKOUMÁNÍ: Pro společné duchovní rozlišování ve skupinkách si lze
rozvíjející otázky k deseti „odstínům žité synodality“ či k samotné základní otázce
synody přetvořit podle přístupu známého ve světě jako appreciative inquiry (tj.
„oceňující zkoumání“). Tento přístup varuje před zdlouhavým zkoumáním
negativních jevů a jejich příčin (což s sebou nese riziko, že ztratíme energii pro tvůrčí
řešení a vytrvalost v růstu) a před prioritní snahou pouze řešit problémy (což
s sebou nese riziko, že kolem sebe pak vidíme jen samé problémy) a povzbuzuje i v
naší zraněné realitě hledat místa požehnání, pojmenovávat je, v jejich síle utvářet
prostor pro rozvoj vizí a snů, které nám pak dodají sílu ke konkrétním praktickým
krokům, jak v této naší realitě žít a přetvářet ji ve světle přicházejícího, ale také již
zde přítomného Božího království.

Kreativita str. 3

Ve světle tohoto přístupu doporučujeme čtyři kroky společného rozlišování:
1. ODKRÝVÁNÍ míst požehnané synodality (Co dává život): objevování,
pojmenovávání a oceňování toho, co je v naší realitě cenného, požehnaného,
oživujícího, tedy kde a jak konkrétně se nám zvlášť daří „putovat společně“;
2. SNĚNÍ o Božím království mezi námi (Kam život ukazuje): v takto vnímané
realitě zakotvené snění o tom, do jaké podoby toužíme (či Duch svatý v nás
touží) tato „místa požehnání“ ještě dále rozvinout, posílit, prohloubit, a to i
navzdory všem bolestem a nedokonalostem naší společné cesty (které
nepopíráme, ale nenecháme se jimi fascinovat a svázat na další cestě);
3. NAVRHOVÁNÍ nový cest a směrů (Rozlišování cest): společné hledání
„provokativních návrhů“ na změny či nové směry v životě církve, které mohou
umožnit onen vysněný růst na společné cestě církve v konkrétních oblastech
a které mohou pomoci vytvářet svobodné tvůrčí prostory pro růst synodality;
4. PŘETVÁŘENÍ zacílené do praktického života (Vytrvalá proměna): hledání
konkrétních praktických a uskutečnitelných kroků, iniciativ a projektů na další
cestě, které mohou iniciovat procesy dalšího růstu a přetváření církve do
synodální podoby v té které oblasti, a to bez nároku na rychlá celkové řešení,
ale s požadavkem, aby byly samy o sobě v dohledné době realizovatelné.

Kreativita str. 4

