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Pracovní sumář výstupů synody v chebské farnosti
Tento pracovní sumář byl vytvořen na základě podrobné četby a reflexe 25 zápisů vytvořených na základě 32 setkání
12 synodních skupin, které se v chebské farnosti scházely od prosince 2021 do března 2022. Sumář je určen jako
pracovní podklad pro osobní dopracování a připomínkování všemi, kdo se těchto setkání synodních skupin zúčastnili, a
pro následné společné duchovní rozlišování v pastorační radě farnosti, na jehož základě pak bude vytvořena závěrečná
syntéza pro potřeby doprovázení další cesty chebské farnosti.

Synoda v chebské farnosti v datech
•

Vyhlášení přípravy synody ve Zpravodaji z června 2021

•

Zprávy o zahájení synody ve Zpravodaji ze září 2021 a zveřejnění synodních dokumentů

•

Celosvětové zahájení synody 10. října 2021 a rozlišování členů nové pastorační rady

•

Zpracování farní verze podnětů k odstínům synodality

•

Diecézní zahájení synody – při nedělní farní mši 17. října 2021 a na faře po ní (cca 30 lidí)

•

Zahájení synodních setkání některých stálých skupin a iniciace nových

•

24. 10. 2021 až 15. 1. 2022 volná série nedělních kázání na téma odstínů synodality

•

Setkání koordinátorů v Plzni 6. listopadu 2021

•

Synodní poutní farní den sv. Alžběty 17. listopadu 2021 (cca 20 účastníků po mši na faře)

•

Povzbuzení farníků k osobním rozhovorům s lidmi „na okraji“ (pomocí „taháku“ s otázkami)

•

Jednorázová synodní setkání (pastorační rada, Klub křesťanských žen, Ekumena, Žandov…)

•

Série synodních setkání ve farním týmu (únor až březen 2022)

•

Postní doba – synodní setkávání ve 2 – 3 skupinkách po nedělních ranních mších s tematickým biblickým
úvodem v rámci kázání

•

28. 3. 2022 naslouchání a reflexe farního týmu nad „hlasy z okraje“

•

Závěrečné setkání části účastníků všech skupin na 5. neděli postní 3. 4. 2022 (20 účastníků)

Synoda v chebské farnosti v číslech
•

Počet synodních setkání: 32 (od prosince 2021 do března 2022)

•

Počet skupin: 12 (Pondělní, Středeční, Ivana, Otcové, Ekumena, PRF, KKŽ, Farní tým, Žandov, Neděle A,
Neděle B, Neděle C)

•

Počet probíraných témat: 9 (7x základní otázka; 3x č. 1, 3, 4 a 6; 2x č. 8 a 9; 1x č. 2 a 7)

•

Počet zápisů: 25

•

Četnost scházení skupin: Farní tým 7x, Středeční 5x, Neděle A 4x, Neděle B 4x, Otcové 3x, Ivana 2x, Žandov
2x, Ekumena 1x, PRF 1x, KKŽ 1x a Neděle C 1x

•

Velikost skupin: mezi 5 a 13 lidmi, jejichž účast se částečně prolínala (např. nedělní skupinky po mši se
stálými skupinkami přes týden, s týmem, pastorační radou apod.)

•

Počet účastníků: celkem se alespoň jednoho ze setkání zúčastnilo 59 lidí (50 chebských farníků + 6 hostí
z ekumeny, 2 hosté z Karlových Varů a 1 host z Františkových Lázní) ve věku od 32 do 95 let (nepodařilo se
přizvat děti a mládež – s těmi se daří komunikovat v rámci cyklu sobotních výprav „Cestou necestou“, ale bez
zápisů)

•

Počet hlasů z „okraje“ (získaných osobními rozhovory či korespondenčně): celkem 27 odpovědí zahrnujících
37 hlasů lidí z „okraje“
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 00 Základní otázka
Synodální církev při hlásání evangelia "putuje společně":
Jak toto "společné putování" prožíváme dnes v naší skupině, farnosti, či diecézi?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto "společném putování" nadále rostli?
Touto základní otázkou se naše skupinky formálně zabývaly při sedmi setkáních, včetně jednoho setkání pastorační
rady farnosti. Bylo zde vidět, jak jinak společnou cestu vnímají ti, kteří jsou dlouhodobě „doma“ v nějaké malé
skupině (pondělí, středa), jinak ti, kteří by se scházeli rádi, ale brání jim v tom rodina či zaměstnání (Ivany skupinka) a
jinak zase ti, kteří po léta žijí ve svých zaběhlých kolejích a mnohé ze způsobu života dnešní církve je jim obtížné
přijmout (Klub křesťanských žen). V následujícím souhrnu jsou zohledněné nejen výpovědi z těchto setkání, ale také
výpovědi z dalších, již tematicky zaměřených setkání, které ale nebylo možné přičlenit k jednomu z deseti
tematických „odstínů“ synodality. Naopak pokud se některé podněty z těchto sedmi setkání vztahovaly ke
konkrétnímu „odstínu“ synodality, byly zařazeny do příslušného tematického souhrnu.
Zkušenosti ze společné cesty, které nás vedou k radosti a vděčnosti:
•

•

•

•

•
•

Růst a podpora: Společenství je pro nás důležité, toužíme po něm. Roste v něm vzájemné pochopení, tato cesta
nám přináší klid. Možnost poprvé prožít společné nasměrování s dalšími lidmi. Uspokojená touha někam patřit,
růst ve víře, posila pro běžný život. Radost ze společné cesty a z dobrých vztahů s druhými. Možnost návratu po
době života mimo. Radost z vidění se v kostele a z osobních setkání po dlouhé době odkázanosti pouze na TV
Noe. Těšení se na obnovení setkávacích akcí a spolupráci při nich i mimo mši (např. Noc kostelů). Důležitost
přijetí od lidí v místní farnosti (i když jedna účastnice měla dítě brzy a za svobodna, nebylo to důvodem, proč by
jí lidé ve farnosti nepřijímali, naopak jí vyjadřovali podporu – když přijde i po čase, cítí se být součástí farnosti).
Farní společenství je jako rodina – někdy skvělé, někdy náročné – rozšiřuje to srdce, roste vzájemné pochopení.
Osobní kontakty: Opakovaně se ozývala vděčnost za vzájemnou podporu skrze osobní vztahy. Jedna z účastnic
např. vyjádřila vděčnost z toho, že se jí v době, kdy byla během pandemie v krizi, tři jiné farnice hezky ujaly a
povzbuzovali jí v jejím osamění a farář že se jí ujal, když jí zemřela sestra. Jiná zas vyjadřovala příjemné
překvapení, když někdo z dalších farníků druhému zavolal s upozorněním, že v TV dávají něco zajímavého.
Osobní kontakty se zdají být více účastníkům nenahraditelné. Inspirující zkušenost setkávání se s dalšími věřícími
po bytech během pandemie, díky tomu porozumění lidem, kteří kostel nepotřebují.
Dálková podpora a inspirace: Z více stran zaznělo vyjádření vděčnosti za to, že byly dotyčné během pandemie
opakovaně kontaktovány telefonicky týmem farníků z iniciativy „Z dálky nablízku“. Jedna z členek tohoto týmu
vyjadřovala velkou radost z toho, že takto mohla druhým sloužit. Vícekrát zaznělo ocenění technických
prostředků při hledání nových způsobů vzájemného propojení. Vděčnost za možnost povzbuzení skrze TV Noe,
některé televizní kazatele, případně také skrze internetové přenosy bohoslužeb či záznamy kázání. Vděčnost za
místa duchovního osvěžení a jednoty v rozmanitosti (Fortna, Na dřeň, komunita Noe…). Při návštěvě jiných
farností: jak radost „přišel někdo nový“, tak lhostejnost „nikdo se o mě nezajímá“.
Malé skupiny ve farnosti: Ti, kteří mají zkušenost se scházením malých skupin, si obecně chválili jejich důležitost
pro osobní růst a společné putování s druhými. Např. členky KKŽ vyjadřovaly radost z toho, že se po dlouhé
době zase vidí, že se jich sešlo tolik, že zase budou moci jezdit na výlety a poutě. Některým pomáhá možnost
scházet se ve společenství nepravidelně, dle možností (např. služby v práci, rodina apod.).
Pastýřská služba: Posilou pro prohlubování společenství je pro některé lidský přístup faráře, možnosti
vzdělávání, které nabízí (semináře, nové pohledy na Písmo, podpora, vzájemné vztahy). Pro některé je také
důležité duchovní vedení a podpora, a to i jinde, mimo farnost, nebo online.
Pohyby ve světové církvi: Pro další jsou nadějné probíhající změny v církvi (ženy jako akolytky, měnící se role
ženy v církvi apod.; tyto a podobné změny začínají vidět i naši blízcí, kteří jsou mimo církev – je to pro ně naděje,
zajímá je to). Pro mnohé je nadějí a radostí služba papeže Františka. Větší dnešní důraz na rozmanitost
celosvětové církve, díky které má každému co nabídnout.

Zkušenosti ze společné cesty spojené s bolestí, zklamáním či zmatkem:
•
•

Izolace a malé stádce: Někteří prožívají bolest z izolace části farníků („každý ve své bublině“) a z generační
propasti mezi farníky spojené se setrvalým poklesem počtu účastníků na bohoslužbách i dalších akcích. Spolku
Maria Loreto chybí častější účast faráře na jejich setkáních.
Nevstřícnost a uzavřenost: Bylo sdíleny i některé zkušenosti s nevstřícností druhých farníků, jako např. bolavá
zkušenost, že někdo dotyčnou „vyhodil“ z místa, na kterém v kostele seděla (že to je „jeho místo“), nebo že
někdo požádal jednoho z farníků, který jel autem jeho směrem, o odvoz ze mše, ale byl odmítnut, prý „na
základě výmluvy“); obecně zkušenosti s míjením se, neporozuměním, nenasloucháním, strnulostí apod.
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•

•
•

Útěky z farnosti: Některým některé přístupy v chebské farnosti nevyhovují a raději jezdí do Františkových Lázní.
Nejčastěji kvůli potřebě jistoty ve stylu zbožnosti, na kterou byli zvyklí od mládí, ale také kvůli přílišné náročnosti
farářových kázání, případně kvůli zimě či nepřijetí některých komunitních prvků života farnosti s nárokem na
podílení se na jejím životě a poslání. Vysoce nastavená laťka může také vést k pasivitě (potřeba „jen načerpat“).
Kastovnictví: Někteří se dělili o zkušenost s výtkami kněží vůči službě tzv. „laiků“ a z toho pramenící pocitu
nekompetentnosti a o zkušenosti s předsudky či vymezováním se vůči různým „privilegovaným“ skupinám
v rámci křesťanského společenství apod.
Důsledky pandemie: Mnoho zábran ve společné cestě se dle některých také nahromadilo v důsledku covidové
pandemie (dlouhá izolace, odloučení, zpřetrhání sociálních vazeb, samota, ale také vzestup individualismu –
prosazování vlastních zájmů, růst negativismu ve společnosti, stranění se druhých, konflikty a neporozumění
v rámci vztahů uvnitř společenství, názorové a jiné střety s kněžími ohledně očkování apod.). Pro některé z toho
vyplynuly i bolestné otázky, jako např.: „Potřebuji chodit do kostela? Potřebuji vůbec nějakou církev?“

Navazující reflexe či vhledy do souvislostí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výsledkem synody může být oživení setkávání farníků ve skupinkách, které by se mohlo stát přirozenou součástí
života farnosti (mezi lidmi je radost ze synodního scházení a touha scházet se dál).
Zdrojem atmosféry přijetí a společenství mohou být neformální skupinky („oázy“, modlitba, vztahy, Písmo),
jejichž styl života pak přerůstá do farnosti, přičemž je zde důležité zvaní ke společné cestě bez tlaku a nucení.
Je dobře snažit se o změnu, ale bez nerealistických očekávání a prožívat vděčnost za to, co máme.
Důležité je častější společné „slavení“ toho, co se podařilo, sdílení radosti a vzájemná podpora a oceňování.
Jako velké nebezpečí je vnímána izolace a osamění některých farníků, jejíž důsledkem je pasivita a nečinnost.
Velkou výzvou je rozdílné vnímání dobra u různých lidí a na to navazující vyhrocení názorů (polarizace).
Propojení velké a často konfliktní rozmanitosti lze nalézat v prostorech ticha a kontemplace.
Byla nadnesena otázka „hranic“ farnosti (teritoriální princip), potřeby propojení s širší společností („síťování“) a
pojetí Boha, který „prorůstá do světa“ (princip vtělení) a můžeme jej potkávat, slavit a sloužit mu kdekoli.

Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Zpomalení: Celkově zpomalit, tempo přizpůsobit „nejpomalejším“, dělat věci vědomě, být přístavem jistoty,
místem nádechu pro různé skupiny a jednotlivce, místem pro jednotu v rozmanitosti uvnitř i navenek.
2. Růst zevnitř: Dát důraz na přirozené procesy a růst „zevnitř“ (nedávat si vysoké cíle, na které nemáme,
respektovat limity některých farníků, vnímat potřeby různých skupin a typů, navazovat na to, co se daří a co je
osvědčené), struktury vnímat jako podpůrnou a služebnou „kostru“ pro tento růst.
3. Být spolu: Hledat (staro)nové způsoby, jak prostě být spolu a být s Bohem, jak si darovat navzájem čas a jak
častěji společně „slavit“ to, co se podařilo či co bylo uzavřeno (farní dovolené, poutě, neformální farní den,
slavení „šabatu“, vzájemné poděkování si…), kde by se každý cítil přijatý a doma. Obnovovat a udržovat
pandemií narušené přirozené vztahy, do kterých mohou vrůstat nově pokřtění a prožívat smíření ti, kteří se
rozhádali. Vytrvat v telefonickém kontaktu s osamělými a povzbuzovat, abychom o sobě věděli.
4. Prolínání světů: Podporovat účast i na akcích mimo farnost (ať už církevních či mimocírkevních, tzv. „síťování“
míst života), a to nejen za účelem spolupráce (diakonie), ale také inspirace (spiritualita). Je třeba se modlit za
všechny, i ty, kteří z jakýchkoli důvodů s farností „neladí“ či jezdí jinam.
5. Skupiny: Podporovat přirozený i příležitostný vznik a růst malých skupinek (formálních i neformálních), které
mohou „zevnitř“ oživovat farnost v její šířce (k tomu je třeba jednak vytvořit jasné prostory a příležitosti, ale
také do nich zvát jednotlivé farníky – osobní svědectví a osobní pozvání). Nabízet možnost setkávání jednou
měsíčně pro ty, co častěji nemůžou (potřeba sdílet duchovní témata, zdroje, inspirace, zkušenosti z praxe, vědět
o sobě, vztahy, možná i biblické vyučování s farářem). Na skupinky občas zvát i faráře, aby mohl naslouchat
druhým (schůze spolku Maria Loreto proto také pořádat jindy než o jeho volném dni).
6. Děti a mládež: Hledat a utvářet prostory pro integraci dětí a mládeže (založené na vztazích, akci a prožitku,
které umožňují vznik vazeb mezi nimi, spíše než jen na vyučování).
7. Rozmanitost: Vnímat rozdílnosti v přístupu k víře, ke společné cestě, k hledání argumentů; nabízet způsoby, jak
vyjádřit přijetí a podporu vůči lidem, kteří nechodí pravidelně; hledat způsoby, jak vycházet vstříc i těm ve
farnosti, co nejsou součástí žádné malé skupiny.
8. Spiritualita: Nabízet pravidelné prostory a opory pro růst v tiché vnitřní modlitbě a doprovázet v ní. Doprovázet
růst v osobní i společné modlitbě a tím si hlouběji uvědomovat, že cílem našeho života je Boží království.
9. Prezentace: Rozvinout prezentaci aktivit skupinek a společenství v rámci farnosti, a to jak přímo v kostele
(instalace s inspirací a informací), tak s přesahem přes zdi kostela (Zpravodaj, webové stránky, facebook).
10. Začít u sebe: Začít u sebe, být k sobě navzájem tolerantní, snažit se porozumět různým potřebám různých lidí.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 01 Společníci cesty
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě a všímáme si zvláště těch, co jsou na okraji.
Kdo jsou v naší farnosti ti, se kterými „putujeme společně“? Jaký máme vztah s lidmi na okraji? Kým jsou pro nás?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom byli schopní jako „spolupoutníky“ vnímat i ty vzdálenější?
Tomuto tématu se výslovně věnovaly dvě skupinky (středeční a otcové), ale byly sem přiřazeny i další podněty ze
setkání nad jinými tématy, která se týkala společné cesty s lidmi na „okraji“ či za ním (např. z žandovské či Ivany
skupinky nebo z pastorační rady, především pak ze setkání věnovaných základní otázce). Specificky se tomuto tématu
věnoval farní tým ve svém posledním synodním setkání, kde společně reflektoval hlasy zprostředkované zvenčí na
základě osobních rozhovorů či korespondence (viz samostatný zápis a příloha).
Kde se společná cesta s různými typy lidí, zvláště s těmi, co jsou na okraji či za ním, daří:
• Někteří účastníci synodních rokování svědčili o své radosti z potkávání Krista i mimo farnost a ze spolukráčení
s lidmi, kteří do farnosti nepatří, ale sdílejí dobrou vůli a touhu po dobru, kráse a pravdě.
• Některými lidmi mimo církev je velmi pozitivně vnímána osobnost papeže Františka.
• Lidé mimo církev často velmi pozitivně vnímají charitativní projekty, službu Hospice, Tříkrálovou sbírku apod.
• Lidé „na okraji“ jsou často oslovování jinou formou spirituality než formou liturgickou.
• Pro některé „kolemjdoucí“ je vhodnou formou informovanosti nástěnka, zpravodaj, web, facebook.
• Jsou lidé, ke kterým „víra přišla sama“, žijí duchovně, i když bez konfese, třeba i přes výchovu v komunistické
rodině, a jsou ochotni hlubších vztahů a spolupráce s křesťany.
Důvody, které lidem brání v hlubší společné cestě, způsobují úbytek radosti z ní, či je vytlačují na či za „okraj“:
Při synodních rokováních byli zmiňovány zkušenostmi s lidmi, kteří přestali „chodit do kostela“, případně chodí do
jiného, nebo hledají společníky na cestu mimo katolickou církev.
• Některé důvody pro to jsou spíše historické:
o výchova postavená na povinnosti (povinnost chodit do kostela přerostlá do negativního vztahu k církvi);
o historické průšvihy v církvi (inkvizice, čarodějnické procesy, křižácké války apod.);
o omezení pohledu mnohých lidí na církev jen coby „hierarchii“, bez zkušenosti s běžnými věřícími;
o povinnost zpovědi (je to mezi mnou a Bohem, proč to mám říkat nějakému pochybnému člověku);
o špatné či dobově podmíněné výklady Písma svatého (např. představy o vzniku světa, trestajícím Bohu,
podřízenosti ženy, dědičném hříchu apod.);
• Některé důvody se ovšem týkají i církve či farnosti dnes:
o odepsání části věřících a nadřazenost vůči nim (např. vyloučení rozvedených a znovu sezdaných z přijímání
svátostí, zákaz oplodnění in vitro, zákaz antikoncepce apod.; někteří z těchto lidí jsou pak pro některé
křesťany či faráře „lidmi druhé kategorie“, prožívají pohrdání a odsuzování a někdy se ptají, proč tedy vůbec
do kostela chodit, případně tyto tlaky vedou k nezdravému pokrytectví v církvi);
o povinný celibát kněží (někteří považují povinný celibát za nepochopitelný přežitek, který posiluje
klerikalismus, vzdaluje kněze od Božího lidu a posiluje potenciál pro patologii neintegrované sexuality);
o současné průšvihy v církvi (finance, zneužívání), jejich krytí církevními představiteli a jejich dopad do
běžného života křesťanů a společnosti (nedůvěra ke kněžím a obecně ke struktuře církve);
o překroucení evangelia, kdy v některých praktických postojích dnešní církve nejde o podstatu – o lásku, ale o
jeden jednostranný důraz (boj proti potratům nebo eutanázie, sexualita, gender, rozvod), hlásaný navíc
nedůvěryhodnými představiteli církve („obílené hroby“);
o děti v pubertě jsou vystavené jednostranně negativnímu pohledu církve na lidské tělo (děti se pak stydí
mluvit s knězem o sexualitě – přestanou chodit do kostela, protože by stejně nemohly chodit k přijímaní,
cítí se trapně… „Vrátím se až potom…“, tj. až budu starší, ženatý, vyhovovat pravidlům…);
o pohoršující rozpor mezi vnímáním církve v Čechách (reprezentované kard. Dukou), a církve všeobecné
(reprezentované papežem Františkem);
o očividná rozporuplnost veřejných vyjádření představitelů církve a polarizace církve obecně (bolestná
zkušenost, že někteří kněží či biskupové nesouzní s papežem a mluví i v kázáních proti němu);
o bolest z prázdného ritualismu, triumfalismu a klerikalismu uvnitř tradičních struktur církve odshora až dolů;
o některým lidem vadí, když se farář chová přirozeně (běhá, jezdí na motorce, přestavuje faru, chodí ven
s dětmi…) – nostalgie po starých časech;
o neradostná atmosféra v kostelích a při bohoslužbách (samí starší, zamračení a někdy i nevrlí lidé);
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o nedorozumění s farářem (neschopnost mu odporovat a vyjadřovat vlastní názor);
o nevyhovující styl vedení farnosti či liturgie či jednání kněze (vedoucí některé k dojíždění do jiných farností).
Navazující reflexe či vhledy do souvislostí:
• Ti, jejichž tváře známe – vzájemná starost, péče. Formální katolíci, často z našich rodin – chodili kdysi, s někým
– teď nechodí? A do ti, co chodí v neděli do kostela, tak, jak to má být, naplňují normu, zákon, přikázání – ale
to je jen vnější znak… Ti, kteří mají k Bohu blízko, ale nevyrostli v tradici, nerozumí jazyku – mše je vysoký práh.
Ale vlastně jdou s námi, skrze naše akce, skrze vztahy.
• Lidé si často kněze zbožští, což ho někdy vede až tlačí ke klerikalismu, a jindy naopak kněz nedostojí
představám farníků, a proto pak opouštějí farnost.
• Důvodem k opouštění farnosti je někdy také měnící se osobní situace farníků (např. narození dětí, změna
práce). Po čase se naučí se změnou žít. Ale už se do farnosti třeba pak nevrátí (pohodlnost, díky novým
známostem najdou jiné společenství).
• Mnozí nemají hledání Krista na prvním místě a případně ani přesně neví, jak hledat.
Co nás oslovilo z celkem 23 odpovědí přinášejících 33 hlasů různých typů lidí z „okraje“ naší farnosti
Pohledy zblízka (6 hlasů): Lidé, kteří byli původně součástí naší farnosti, ale pak se z nějakých důvodů vzdálili
•
•

•

Dva z těchto lidí, kteří se nám ozvali, odůvodňovali svůj současný odstup od farnosti tím, že přestali souznít
s celkovým „ideovým směřováním“ farnosti (v jednom případě příliš „liberální“, ve druhém případě příliš
naopak příliš „totalitní“ přístup ke kázni a řádu).
Ptali jsme se, zda či jak je možné uvnitř jednoho farního společenství poskytnout „domov“ i těm, kteří
nějakým zásadním způsobem nesouzní s jeho základním směřováním v konkrétních bodech (např. v respektu
k rozmanitosti, či v ochraně života či sociální spravedlnosti). Odpověď jsme zatím našli jen na rovině osobních
vztahů – které odhlížejí od ideologie a hledají souznění v hloubce.
Na druhou stranu se lidé mohou také cítit být „vyloučeni“ z důvodů, které nejsou součástí sdílených důrazů a
postojů farnosti, ale spíše postojů jednotlivých farníků či farářů (nepřijetí rozvedených, nedorozumění
s farářem, mezilidské vztahy…). Zde je třeba pokračovat v evangelijní formaci.

Pohledy z vnějšku (17 hlasů): Ateisté, nevěřící, hledající či necírkevně věřící
•

•

Z těchto hlasů vyplynulo, že si na naší farnosti tito lidé velice cení vstřícného, inspirujícího a prakticky
pomáhajícího postoje farnosti jak při otevřených akcích pro veřejnost (Noc kostelů, Poutní maraton,
Půlnoční, Tříkrálová sbírka, Dobrej den, Dovádění, Farní dovolená…) nebo diakonických projektech (Hospic,
Charita, společenská diakonie, spolupráce s neziskovkami…), tak ve farnosti obecně (radost ze spolupráce
s farností, empatie, vstřícnost, připravenost pomoci…) či na internetu (web, facebook, online kázání…).
Někteří oceňují službu faráře (kázání na internetu, slovo při půlnoční, osobní setkání…). Obecně pak lidem
pomáhají osobní setkání (v nemoci, doprovázení při umírání, inspirující výměna myšlenek…). Někteří velmi
oceňují možnost návštěvy kostela a věže (ztišení, inspirace, výchova dětí…), jiným pomohlo studium
(teologie, Laudato si‘…).
Naopak těmto lidem vadí či v další cestě je blokuje, když slyší některá veřejná prohlášení představitelů
katolické církve (odporující současnému poznání, podlézající politikům či mocným…), jsou-li křesťané
neautentičtí (či „divní“), netolerantní („lanaření“, „vnucování“), manipulativní, nepřizpůsobiví a uzavření do
své „bubliny“ či zaměřující se především na svůj majetek („hamižní“).

Pohledy odjinud (10 hlasů): Sympatizanti naší farnosti z jiných farností v Česku
•

•

O podobných pozitivních zkušenostech s naší farností, ale zde pak i s jinými farnostmi či společenstvími,
svědčili křesťané katolíci, kteří jsou sympatizanty naší farnosti a bydlí jinde. K dobrým zkušenostem se
společenstvím církve, osobními setkáními a tolerancí navíc přibyla ještě setkání s vlivnými katolickými
osobnostmi a větší důležitost zde také hrálo internetové propojení (web, online kázání).
Mezi negativními zkušenostmi pak v této skupině oproti výše uvedené skupině nevěřících mnohem více
dominovaly zkušenosti s netolerancí uvnitř některých církevních společenství či farnosti (odsuzování,
vylučování, nadřazenost, uzavřenost…), neautentičností (výzvy k otevřenosti, ale tvrdé postihy, pošlapání
plenárního sněmu a výzvy k synodalitě, pokrytectví jednotlivých křesťanů…) či nepřizpůsobivostí („církevní
autismus“, defenzivní postoje). Podobně jako nevěřícím, i této skupině vadí také manipulativnost, zacházení
s majetkem či veřejná vyjádření některých představitelů církve propojující církev s mocnými, zaměřující se na
nepodstatné věci či uzavírající církev do ghetta.
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Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1.

Otevřenost a vděčnost: Být vděčni, otevřeni, zvát mezi sebe, nesoudit, nešťouchat a sarkasticky nekritizovat
ty, kteří stojí na okraji, naopak růst vůči nim v lásce, přijetí a trpělivosti.

2.

Ocenění odlišnosti: Varovat se předsudků vůči odlišnosti či jinakosti (LGBTI, rasové, sociální). Pokračovat
v evangelijní formaci farního společenství k autentickému respektu vůči odlišnostem.

3.

Osobní vztahy: U lidí „ideově“ nějak zásadně odlišných, ale i u těch, kteří byli osobně zraněni, hledat styčné
body na základě osobních vztahů a kontaktů. Mluvit s nimi „tváří v tvář“, být s nimi v osobním kontaktu.

4.

Vycházení na periférie: Vycházet z kostela a z fary mezi lidi a mluvit s nimi tam, kde žijí (nečekat, až přijdou).
Pokračovat ve spolupráci na všech rovinách (neziskovky, obce, církve, kulturní instituce, kluby…).

5.

Pochopení příčin vzdálení se: Zaměřit se na oslovení lidí, kteří byli součástí farnosti a vzdálili se (navázat
kontakt, zeptat se na důvody…).

6.

Otevřené a sloužící prostory: Vytrvale pokračovat v otevřených akcích, diakonické službě a společenské
diakonii farnosti. Zvláště se zaměřit na akce, na kterých se každý cítí být přijat (Noc kostelů, Poutní maraton
apod.). Pokračovat v rozvoji projektu „Prostor pro přiblížení“ u sv. Mikuláše, zvážit rozšíření na kostel sv.
Václava.

7.

Srozumitelný jazyk: Učit se ještě více mluvit jazykem (či spíše různými jazyky) dnešních lidí a vést s nimi
partnerský dialog. Je důležitá jednoduchost, jít na dřeň, ke smyslu rituálu, bez církevních frází, civilní jazyk.
Začít nabízet přednášky s diskusí na různá inspirativní témata a setkávání lidí s „otevřenou“ hlavou. Ke
kontroverzním diskusím se stavět zdrženlivě, ale kde je to možné, pak se také snažit trpělivě vysvětlovat.

8.

Inkluzivní styl vedení: Pokračovat v procesu proměny stylu vedení církve k větší participativnosti a
inkluzivitě.

9.

Osobní spiritualita: Prohloubit osobní spiritualitu a modlitbu a díky tomu lépe slyšet Boží hlas, který nás
povede jak po naší cestě k Němu, tak i k lidem, kteří s námi po ní nejdou.

10.

Všednodenní život: Šířit dobro, úsměv a lásku i v běžném životě mimo kostel – pozdrav nebo úsměv nic
nestojí, ale hodně zmůžou. Hledat cesty k integraci evangelia a služby evangeliu do běžného všedního života
všech. Zhluboka dýchat, spíše brzdit než tlačit na pilu, laskavost a humor je klíčem k srdci mnoha lidí.

Příloha k odstínu 01: Synoda na okraji farnosti a za ním (7 stran – viz str. 26)
Přílohu se souhrnem jednotlivých hlasů „z okraje“ najdete na závěr tohoto souhrnu na str. 26
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 02 Naslouchat
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl, otevřené srdce a ochotu a schopnost zbavit se předsudků.
Jak se nám v naší farnosti daří jeden druhému naslouchat? Jak nasloucháme těm, kteří jsou „jiní“?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v této schopnosti naslouchat dále rostli a podpořili ji?
Tomuto tématu bylo věnováno jen jedno synodní setkání skupinky otců, avšak ve většině synodních skupinek si
účastníci pochvalovali, že díky struktuře pro společné duchovní rozlišování se mohli naučit více si navzájem
naslouchat, dávat si prostor pro vyjádření a dávat druhým najevo, co z jejich vstupu slyšeli, v čem souzní, či co na
základě své vlastní zkušenosti vidí jinak či chtějí dále prohloubit. Jak se v jedné ze skupinek vyjádřili, farnost se tak
pro nás stala „školou naslouchání druhým“.
Za nejdůležitější podnět k prohloubení umění vzájemně si naslouchat proto považujeme samotnou metodiku
synodních skupinek, kterou se některé skupinky inspirují i pro své další setkávání.

Postřehy k tématu vzájemné naslouchání ve farnosti:
•

Náročná úloha kněze při přijetí, naslouchání a pochopení všech členů farnosti, často velmi rozdílných.

•

Pro naslouchání, vnímání, porozumění a přijetí sdělení, např. při kázání, pomáhají lidem stručné a jasné
formulace a také empatie.

•

Při naslouchání pomůže: soustředit se na mluvícího, úcta k mluvícímu, otevřenost k pohledu z druhé strany,
schopnost mlčet a také časový plán (kázání, jednání, diskuse, způsob slavení mše svaté, cílová skupina).

•

Připravit a dodržet toto vše vyžaduje úsilí a trpělivost.

•

Důležitým prostorem pro učení se naslouchat je slavení eucharistie, které je i jinak základem farního života.
Proto musí být pro všechny srozumitelná (zvláště kázání) a je třeba hledat cesty, jak vyjít vstříc různým
potřebám posluchačů, kteří zas pak jsou schopnější naslouchat sdílenému poselství.

•

Velmi vhodná je psychohygiena po některých náročnějších či konfliktnějších diskusích (např. se třeba sám v
lese vyřvat, nebo naopak v tichu diskusi „domeditovat“).

Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Vnitřní modlitba: Rozvíjet autentickou osobní vnitřní modlitbu (soustředěnou, vytrvalou), ve které můžeme
svá srdce otevírat umění naslouchání druhým.
2. Autentická otevřenost: Otevřeně sdílet knězi i druhým, co vnímáme, jak to chápeme, co o tom soudíme a co
bychom potřebovali, což vše může vést k ochotě hlouběji si naslouchat navzájem.
3. Rozvíjet kulturu naslouchání: Trpělivým učením se naslouchat jeden druhému léčit prostředí církve z nemoci
autoritativního sebestředného a nadřazujícího se klerikalismu.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 03 Odvážně se ujmout slova
V synodální církvi jsou všichni vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
Jak se v naší farnosti lidé „ujímají slova“? Odvážně, otevřeně, svobodně, pravdivě, s láskou?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v této schopnosti ujímat se slova dále rostli a podpořili ji?
Tomuto tématu se věnovaly dvě nedělní skupinky a skupinka středeční, níže uvedené podněty byly však obohacené i
o některé postřehy z dalších setkání zaměřených na základní otázku.
Zkušenosti účastníků s „odvážným a láskyplným ujímáním se slova“ v životě a ve farnosti:
• Momenty a důvody otevřenosti:
o V naší farnosti mají lidé možnost otevřeně říkat svůj názor je zde už dávno.
o Když vidíme něco někde zásadně špatně, je třeba to říct (ale bez vzteku).
o Doma jsme však někdy odvážnější, ale ne vždy tam pak promlouváme s láskou – to je třeba se stále učit.
o Někteří po příchodu do farnosti zakusili, že jsou zde „doma“ a mohou se na cokoli zeptat či říct připomínky.
o Někteří mají v sobě ochotu dávat své vlastní zkušenosti s Bohem (např. formou svědectví) k dispozici (třeba i
při slavení nedělní mše svaté, formou psaní do Zpravodaje nebo „jazykem“ zpěvu při liturgii a či chválách).
o Někteří raději poslouchají druhé, než sami mluví, jejich „jazykem“ může být praktická služba.
o Farář má radost z toho, jak se někteří „ujímají slova“ např. ve Zpravodaji (svědectví víry), v rámci malých
společenství, nebo občas i při nějaké větší akci (Noc kostelů), a je si vědomý toho, že často čeká, co ostatní,
místo aby ke svědectví pozval osobně.
• Momenty a důvody uzavřenosti:
o V otevřenosti někdy brání příliš ožehavá témata rozhovorů, kdy někteří raději zmlknou, než aby dál druhého
provokovali k opozici a k „hříšným řečem“, nebo když se hovor rozvíjí nepříznivě.
o Pro starší generaci není snadné ujímat se slova, jsou jinak vychovaní, obava z dotěrnosti, nelze na povel.
o Někteří jsou ochotni přiznávat se veřejně k víře, až když na to přijde řeč, je to pak pro ně přirozeně snazší.
o Někteří nemají odvahu mluvit a otevřít se před ostatními – mají pocit malé slovní zásoby, neumí se vyjádřit,
stydí se, mají problém rychle reagovat, jsou pomalejší ve vyjadřování, někteří rychlejší jim nedají šanci, a to je
odrazuje od dalších rozhovorů.
o Někteří farníci svůj názor ve farnosti prezentují po straně, protože nechtějí nebo se bojí sami mluvit, pak je
názor skreslen a vyvolá to nevoli.
o Prostor pro otevřené vyjadřování ve farnosti prý není tak využíván, jak by si přál farář.
o Některým brání jejich malé sebevědomí (mající kořeny např. v dřívější rodinné situaci).
o Lidé vnímají nedobře, když se ve farnosti nemluví „otevřeně“ (když se něco tutlá).
o Faráře trápí, že se občas dozvídá, že se mu někdo něco „bojí říct“.
• Co pomáhá k odvážnému ujímání se slova:
o Spiritualita a trpělivost: V souvislosti s rozhovory na téma víra pomáhá vytrvale se modlit za sebe i za druhé
a čekat, až se člověk sám zeptá a začne se zajímat, abychom jej neodradili. Základem našeho vlastního
„ujímání se slova“ vůči druhým lidem je pak náš osobní vztah s Kristem a vědomí, že i když mi někdo nesedí a
nesouhlasím s ním, tak i jeho Bůh miluje.
o Kontext a situace: Na některých místech to je přirozeně snazší – např. při hlídání na Maria Loreto, nebo
v některém období – třeba na Vánoce je víc lidí otevřeno hovoru o víře.
o Příprava životem: Snaha svědčit spíše osobním životem než slovem, žít tak, aby se okolí samo začalo zajímat
o víru a chtěli o tom vědět něco víc.
o Vzdělání a znalosti: Lidé musí mít trochu povědomí o církvi, když chtějí otevřeně hovořit. Vzdělání poskytuje
možnost lépe se vyjadřovat k církevním tématům a naše farnost nám to dopřává
o Osobní pozvání či pobídka: K vydávání svědectví č k napsání příspěvků do Zpravodaje potřebují být někteří
osobně pozváni či vybídnuti někým druhým, jiní zas čekají na osobní „došťouchnutí“ a rozlišení v modlitbě.
o Sebekritická reflexe: Někomu pomáhá, když se učí vnímat, že „jeho pravda“ někdy „neodpovídá tomu, co se
ve skutečnosti děje“, a díky tomu může prohlubovat své vnímání reality.
o Bezpečné prostředí: Odvahu mluvit mají ti, co se dobře znají, například z nějaké skupinky. V malých
skupinách je možnost mezi sebou otevřeně hovořit, zeptat se, nechat si nejasnosti vysvětlit, poradit si,
pomoci někomu, kdo má pocit, že je kritizován, uvést věci na pravou míru, nebát se zastat se – malé skupiny
jako škola odvážného a láskyplného promlouvání. Je zde také možnost mluvit s někým či před někým
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v bezpečném prostředí mluvit otevřeně o víře, což pak dává sebevědomí mluvit o víře i jinde. Některým
v otevřenosti pomáhá trpělivé sžívání se s farností jako celkem a postupné poznávání druhých.
o Synodní skupinky: Při vzájemných komentářích řečeného v synodních skupinkách byla opakovaně zakoušena
síla toho, když se lidé „ujímají slova“, aby druhé ujistili a povzbudili, že jsou pro ně jedineční, že je vidí jako
nepostradatelnou součást celku, že vnímají jejich krásu a dary (např. mlčenlivou službu, „překládání“ faráře
do jednoduché řeči, dar pohostinnosti, zpěvu, psaného slova, odvahy projevit se veřejně, naslouchání,
doprovázení, „otvírání dveří“, vlídné autority…), že lze projít obdobími nesnází nakonec k dobrému.
Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Prohloubení spirituality: Podpořit službu míst či vytvoření nových míst sloužících k prohloubení osobní
spirituality, vnitřní modlitby a zralosti ve víře.
2. Malé skupiny: Mnoho účastníků synody se shodlo, že ujímat se slova je třeba se učit v menších skupinách a
společenstvích, kde je důvěra a bezpečí, proto doporučují hledat cesty, jak v setkávání synodálních skupinek
pokračovat, podpořit vznik dalších, a i nadále je ve farnosti v jejich setkávání podporovat a doprovázet.
Povzbuzovat také ke vzniku nových malých skupin.
3. Propojenost s celkem: Za důležité pak někteří považovali také propojení těchto malých skupin mezi sebou
navzájem, např. skrze občasná větší setkání všech ve farním sále či v kostele s možností sdílení se „přes
hranice“ jednotlivých skupin, zájmů a zaměření.
4. Prezentace navenek: Někteří považují za důležité, aby se jednotlivé skupiny „ujímaly slova“ také tím, že se
budou více prezentovat navenek ve farnosti i širší veřejnosti (např. skrze různé instalace v kostele, na farních
vývěskách, ve farním Zpravodaji či na webu a facebooku farnosti).
5. Společné vzdělávání: Padl také návrh na nalezení nějakého formátu (seminář, přednáška, kurz…) pro ty, kteří
by se chtěli ve schopnosti „ujímat se slova odvážně a s láskou“ zdokonalit praktickým tréninkem.
6. Osobní povzbuzení: Podle některých je také důležité osobně povzbuzovat jednotlivce, aby měli odvahu
„ujmout se slova“ a vydat svědectví o svém vlastním životě s Kristem, a to jak např. písemně (web,
Zpravodaj), tak také ústně (v kostele, např. v rámci farářova kázání, nebo formou nahrávky, kterou by farář
při kázání použil), či zpěvem.
7. Atmosféra dovolující chyby: Hledat cesty, jak ve farnosti vytvářet takové prostředí, ve kterém každý může
svobodně vyjádřit svůj názor bez obav, že bude shazován či považován za nekompetentního. Např. pořádat
setkávání (volnočasové, modlitební, diskusní…), kde se mohou lidé učit otevírat se a nebát se hovořit.
8. Hroznatova mísa: Pokusit se po čase znovu oživit Hroznatovu mísu a povzbudit farníky, aby do ní nepsali jen
prosby se jménem, ale trochu se rozepsali o situaci, za kterou se chtějí modlit, a především také o své
vděčnosti, když prožijí nějaké vyslyšení svých modliteb – bylo by pak třeba nalézt místo, kde tyto rozšíření
modlitby přednášet ve společné modlitbě.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 04 Slavit bohoslužbu společně
Společné putování v církvi je možné pouze tehdy, pokud vychází
ze společného naslouchání Božímu slovu a komunitního slavení eucharistie.
Jak ve farnosti společně nasloucháme Božímu slovu a slavíme eucharistii? Co při tom vyjadřuje ono „společně“?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom ve schopnosti naslouchat a slavit opravdu společně dále rostli?
Tímto tématem se zabývaly tři synodní setkání (středa, neděle A, neděle B), avšak v tomto souhrnu byly zohledněny i
mnohé podněty z dalších setkání, především zaměřených na základní otázku (např. KKŽ, otcové, Ivana apod.).
Pozitivní zkušenosti farníků s komunitním rozměrem slavení eucharistie ve farnosti:
• Komunitnost, vstřícnost, přijetí: Mnozí z účastníků oceňovali, že ve farnosti je komunitní rozměr slavení
bohoslužeb zdůrazňován a prohlubován už mnoho let (např. přijímání v půlkruhu kolem oltáře ve farní kapli a
v Dolním Žandově, zvaní místních i přespolních na farní kafe, služba farního taxi pro nepohyblivé farníky, služba
vítání u vchodu včetně objetí či pohlazení atd.). Tito farníci většinou prožívají radost ze společného slavení, těší
se na sebe, váží si pospolitosti ve farnosti prožívané také při slavení nedělní eucharistie. Často byla tato
atmosféra zmiňována jako něco, co oslovilo nově příchozí či hledající. Zdá se, že mnozí tuto atmosféru nevnímají
jako nepřirozenou, jen někteří upozorňovali na rizika, která mohou být spojena s potřebou některých
jednotlivců prožít bohoslužbu více soukromě („za sloupem“) a nutnost velké citlivosti vůči nim, aby se necítili
zahlceni či převálcováni. Někteří rodiče ovšem prožívají rozpolcenost mezi svojí „chutí“ zajít na farní kafe po
ranní mši a „chutí“ jejich dětí už jít domů (třeba po dlouhém kázání).
• Zapojení, spoluúčast, služby: Obecně je mnohými účastníky vítáno, že je ve farnosti pro mnohé možnost zapojit
se do společného slavení skrze různé služby (lektoři, akolyté, hudba, zpěv, služba vítání a informování u vchodu,
příprava darů, sbírka, kostelničení, úklid kostela, farní taxi...), ale zároveň je třeba respektovat, že někteří se
zapojovat nechtějí, např. se obávají vystupovat na veřejnosti, nebo potřebují bohoslužbu prožít osobněji.
Některé ovšem mrzí, že pro některé důležité služby „nejsou lidi“ (např. mužů v rámci asistence, dětí coby
ministrantů či ministrantek, více lidí zapojených do zpěvu a hudby, služba zvoníka, druhého kostelníka, úklidy
kostela apod.). Opakovaně bylo z různých skupin vyjadřované ocenění služby u vchodu (vítání, orientace,
materiály, povzbuzení, optání se na potřeby…). Ze strany služebníků se občas ozývá volání po posile těchto
liturgických skupin, aby bylo možné se lépe vystřídat a bohoslužbu si také „užít“ bez nějaké služby. Pro získávání
nových liturgických služebníků bylo opakovaně doporučováno, že je třeba je cíleně osobně oslovovat.
• Děti a rodiny při liturgii: Více účastníků opakovaně oceňovalo radostnost a spontánnost rodinných mší, i když
zpočátku nebyly některými farníky přijímány, ale v poslední době už ano. Pro průběžnou péči o děti při liturgii
ovšem podle některých (včetně faráře) chybějí služby pastoračního doprovázení školních dětí (případně hlídání
předškolních dětí) během bohoslužby slova a doprovázení k jejich aktivnějšímu zapojování při běžné nedělní
mši. Některé (včetně faráře) mrzí nevyužití tzv. „malé lodi“ jako znamení „shromáždění kolem jednoho oltáře“.
• Inspirace a příprava: Vícero účastníků považují pro ně za důležité připravit se předem na naslouchání Božímu
slovu (z různých tištěných či internetových zdrojů) a prožít tak „společnou cestu“ i s jinými farnostmi či autory
podnětů (Prokeš, Halík, Liturgie tištěná, Liturgie.cz, misálek v mobilu apod.). U některých to pak vzbuzuje
zvědavost, co bude zde. Část farníků vnímá jako radostné a inspirující Večery chval a touží po prostoru pro
sjednocení se v tiché vnitřní modlitbě.
• Online propojení a nahrávky: Někteří oceňovali online přenosy bohoslužeb, případně video či audionahrávky
kázání zvláště během covidového období, někteří navíc volají po pokračování alespoň záznamů i nadále (kvůli
inspiraci, povzbuzení a propojení s farnosti pro nemocné, zaměstnané či vázané na péči o blízké).
• Služba faráře: Faráře někteří farníci vnímají jako „inspirativního a inovativního“, který má kázání „s
intelektuálním jádrem“, který je ovšem někdy „svým myšlením předbíhá, protože má dlouhodobý plán“ a oni
„nestíhají“. Vnímají jeho osobité dary i limity a oceňují, že když nastane nějaká nejasnost či nedorozumění, je
možné si to sním vyjasnit. Jiní ovšem jeho přístup k liturgii vnímají jako příliš náročný ohledně aktivního zapojení
se, určité proměnlivosti liturgických forem a především náročnosti, srozumitelnosti a délky jeho kázání (méně by
pro ně bylo více).
• Slavení dne Páně: Někteří svědčili o tom, že den Páně (neděli, den odpočinku) lze slavit i po příchodu domů
třeba společným obědem s těmi, co v kostele nebyli, a vyprávěním o tom, co jsme slyšeli, pozváním spřátelené
rodiny na společnou odpolední vycházku, uspořádáním vlastní bohoslužby v přírodě, v domácnosti či na
nějakém poutním místě v okolí s pozváním faráře apod.
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Potřeby farníků ohledně komunitního rozměru slavení bohoslužeb:
• Radostnost: Některým farníkům (zvláště v poslední době) v liturgii schází radostnost (možná důsledek covidu).
Společné slavení má být podle nich usměvavé a veselé, lidé se při mši podle nich často bojí dávat radost najevo
a jsou smutní, zamyšlení např. při přijímaní; vždyť úsměvem můžeme ukazovat, že slavení je pro nás radostné, je
obohacující a přibližuje více a více k Bohu, máme ho rádi, uspokojuje nás. Slavení bez hudby v postě budiž, ale
v létě, když všechno venku kvete a bují, to některým farníkům chybí. Ovšem, jak poznamenali jiní, radost při
bohoslužbě musí mít člověk v srdci, nejde naprogramovat, a kdo má doma problémy, přichází slavit s bolestí
v srdci, což je třeba respektovat. Existují také rozdíly v projevech radosti mezi muži a ženami. Ovšem vnitřní
radost můžeme prožívat i navzdory tomu, co se právě děje – viz bohoslužby v bunkrech na Ukrajině.
• Srozumitelnost: Mnozí zvláště starší farníci volají po menší časové a intelektuální náročnosti kázání, kterému
někteří nerozumějí nebo jim nesedí (proto pak někteří jezdí jinam, kde mají např. možnost bleskové svátosti
smíření přede mší, teplo v kostele, kde se neřešily covidová opatření a kde jsou jasně nastavené morální
mantinely a stálé liturgické zvyklosti). Někteří v této souvislosti využívají audionahrávky kázání, o kterých se prý
mohou zastavit, vrátit se k nim, hlouběji promyslet a inspirovat se v klidu doma… Někteří mají – i přes nabídku
sluchátek – stále problém s technickou srozumitelností přenášeného slova.
• Privátnost: Někteří farníci, kteří jsou z dřívějška naučení, že i při mši mají prožívat spíše svůj osobní a niterný
vztah s Bohem než komunitní rozměr slavení, by přivítali spíše kratší, rituálně zaměřenou a „klidnou“ mši svatou
(při které je „společenství“ vyjádřeno např. společným zpěvem, průvodem s dary, společným hleděním na Krista
při pozdvihování, pozdravením pokoje apod.), a vlastní rozměr společenství spíše očekávají, že se realizuje až po
mši na faře („farní kafe“) – to ale zas jen menšina z nich, většině ani to nechybí. I toto je pro některé důvodem
jezdit do jiné farnosti, kde toto „privátnější“ pojetí slavení mše svaté nacházejí.
• Liturgický zpěv: Pro některé je či bylo (zvláště v době covidu) při bohoslužbě málo společného zpěvu a těší se, až
se po synodálních setkáních zase vrátíme k běžnému (plně rozvinutému) formátu bohoslužeb. Jiní zas konstatují,
že i když se zpívají liturgické společné písně („kancionálovky“), lidé se z velké většiny nezapojují a nezpívají.
• Liturgické prostory a časy: Někteří si stěžují, že u Mikuláše dobře neslyší (ale nechtějí používat sluchátka
v předních blocích lavic), že je jim tam v zimě zima (ale nechtějí si sednout do vyhřívaných lavic v prvních
blocích), že tam na ně táhne, že tam ruší turisté a otevřená krypta, že tam ruší bavení se příchozích při příchodu,
či že není farní taxi po ranní mši po farním kafi. Stejní farníci si zas stěžují, že ve farní kapli je sice tepleji a
útulněji, ale že je to tam zas moc civilní, že tam skáče teplota nahoru a dolů, že tam ruší vzduchové topení, že
večer se přeci do kostela nechodí a že po večerní mši není farní taxi. Někteří starší farníci by přivítali ranní mše
bez dětí (tj. bez rušení) a tudíž by preferovali dvě dopolední mše (ranní + rodinnou), jiní si zas stěžují, že když
byla rodinná, tak děti na ranní úplně chyběly a že by to byla škoda. Jedna z mladších účastnic konstatovala: „Náš
kostel (sv. Mikuláše) vnímám jako tmavý a studený, naopak se mi líbí v Koinonii v Liticích, tam přijde více lidí –
vnímám to tam jako hezčí a vstřícnější pro hledající…“
Společná reflexe řečeného:
•

Zapojení dětí: Při následné reflexi v jedné skupince jsme uvažovali o tom, jak do slavení nedělní eucharistie lépe
integrovat děti („aby nám neutíkaly z kostela“). Zmiňovanými možnostmi byly např. obnovit každou neděli (či
jednou za měsíc) dopolední „dětské mše“ ve farním sále, nebo obnovit pravidelnou měsíční periodu „rodinných
mší“ v rámci ranní kostelní mše u Mikuláše, nebo využívat mimořádné možnosti pro slavení eucharistie s dětmi
(výpravy, setkávání).
• Záležitost všech: Mladší účastnice skupinky vzpomínala na událost z jedné farní dovolené, kdy jedno malé děvče
se zeptalo, jestli při přípravě na mši „chce s něčím pomoci“. Ten jí prý odvětil něco v tom smyslu: „No, nechci
s ničím pomoci, ale budu rád, když se mnou na té přípravě budeš spolupracovat – je to přece záležitostí nás
všech, jsme jedno tělo Kristovo.“ A toto vidí jako důležité – aby naše mše svaté „byly záležitostí nás všech“.
• Kolem oltáře: Také jsme probírali otázku využití „malé lodi“ coby symbolu shromáždění „kolem jednoho oltáře“.
Starší to prý vnímají jako velmi nezvyklé („nechce se mi měnit zvyky“, „nebylo to pro to stavěné“, „nemůžu tam
klečet“, „jsem moc na očích“), rodinám s menšími dětmi tam zase chybí možnost „výběhu“ pro děti (kterou mají
ve velké lodi). Toto znamení společného slavení je realizovatelné mnohem snadněji ve farní kapli. Chybějící kluci
či muži coby součást asistence u oltáře má také symbolický význam – chybí tam „zástupci“ jednotlivých skupin.
• Znamení společné cesty: Společenství navázané na bohoslužbu také můžeme vyjadřovat a prožívat i po mši
svaté při společné cestě domů, při vzájemných návštěvách rodin (zkušenost z minulosti), ve společenstvích
během týdne, při „farním kafi“ po mši (třeba i s hovorem o tématu kázání apod.). To nejsou „konkurující si“
možnosti, spíše se mohou vzájemně doplňovat (dle možností každého).
• Teologická reflexe: Při jedné skupince jsme chvilku „teologizovali“ o vývoji liturgie v dějinách církve, o přijímání
(communio), které je výrazem a zároveň vytváří společenství (communio), o dvojím „proměnění“ při mši (chleba
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•
•

a vína v tělo a krev Páně a společenství věřících v mystické tělo Kristovo), liturgické symbolice dnes stavěných
kostelů a o volání po doplnění se niterného, adoračního rozměru eucharistické zbožnosti (dnes spíše mimo mši
svatou) a „komunitního“ rozměru slavení eucharistie (dnešní důraz na slavení mše i utváření liturgického
prostoru) – synodální rozměr.
Jednota v rozmanitosti: I vyjití vstříc „tradičnějším“ farníkům volajícím pro „privátnějším“ slavení bohoslužeb
(např. vázaným na vzpomínky z kostela sv. Václava) může být projevem „společné cesty“ (ale na druhou stranu
nesmí „odstřihnout“ ostatní, toužící po komunitním slavení).
Zvonění: Znamení zvonění coby „svolávání“ (alespoň symbolické zvaní širší veřejnosti) na společnou cestu.

Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Posílit liturgické služby: Obnovit, posílit či zavést některé liturgické služby: druhý kostelník, zvoník, noví lidé
u vchodu (při rodinných mších děti), ustanovení několika stálých akolytů/akolytek a lektorů/lektorek, kteří by
měli na starosti další, načrtnout vizi pro liturgickou hudbu, více lidí do úklidů, „tety“ pečující o děti při mši
(případně pro ně připravující dětskou bohoslužbu slova), rozpisy služeb, osobní oslovení a povzbuzení
farářem i již zapojenými, pověření a požehnání při liturgii…
2. Služba slova: Při běžných nedělních mších držet kázání kolem 10 min. (v rozmezí od cca 7 do max. 15 min.),
mluvit pomaleji a jednodušeji (včetně slůvka pro děti) a hledat cesty k „synodálněji“ pojaté službě slova
(společná příprava, zapojení živého svědectví, rozhovor s dětmi, případně i dospělými apod.).
3. Slavení eucharistie s dětmi: Zvážit obnovu „rodinných mší“ ve farní kapli (dilema s oddělením se od „velké“
farnosti), nebo jednou za měsíc v kostele (ale prostor zas není pro děti tak vhodný); viz původní model 9:00
chrám („velká“) + 11:00 farní kaple („rodinná“). Prohloubit zapojení dětí a svěření zodpovědností dětem při
běžné nedělní mši svaté (dary, květiny, vítání, vybírání darů, zpěv…). Vše skrze motivaci, bez tlaku (který pak
vyvolává protitlak). Svolat poradu rodičů na tato témata (do prázdnin).
4. Malá loď: Pokusit se znovu iniciovat využití malé lodi u sv. Mikuláše: yložit lidem nově smysl znamení
„komunity kolem oltáře“, osobně zvát, provést některé technické úpravy malé lodi (topení, sezení)…
5. Mše v malých skupinách: Využívat různé příležitosti pro slavení eucharistie v malých skupinách (kde lze
intenzivněji prožít komunitní rozměr eucharistie): malá společenství, setkání dětí, výpravy do přírody,
výjezdy na zajímavá místa, dovádění, farní dovolená…
6. Tradičněji slavené mše: Nějak vyjít vstříc skupině věřících, kteří touží po privátněji a tradičněji slavených
bohoslužbách a dát jim tak najevo, že k nám patří, že jsou v naší farnosti vítáni a že zde mohou být doma
(např. skrze bohoslužby u sv. Václava jednou za měsíc, případně skrze bohoslužby v malé lodi u Mikuláše,
poutě, nebo skrze povzbuzení příchozích na ranní mši k Mikuláši, aby v předních prostorech zachovávali
prostředí usebrání a ticha a k vítání a sdílení využívali střed a zadní část kostela apod.).
7. Setkávání po mši: Před kostel zasadit dvě lípy a mezi ně postavit lavičku. Pro setkávání po nedělní mši
využívat také terasu na faře. Kratší nedělní mše nebo dřívější čas ranní mše (ne všichni souzní). Hledat další
způsoby, jak vytvořit prostor pro osobní kontakty v neděli po mši.
8. Slavení mimo mši: Dále rozvíjet i jiné než eucharistické formy slavení Kristovy přítomnosti uprostřed nás,
jako biblické hodiny, lectio divina, večery chval, modlitební večery, prostory pro kontemplaci apod.
9. Slavení Dne Páně: Hledat příležitosti a povzbuzovat se navzájem ke slavení Dne Páně i po mši svaté, a to
např. žitím a rozvíjením vztahů při nedělním obědě, odpoledním kafi, při rodinných či farních „malých“
spontánně domluvených akcích apod.
10. Eucharistické adorace: Zvážit některé nové časy a prostory pro eucharistickou adoraci, aby se potřeba „tiché
modlitby“ nevázala na čas přede mší a při mši, ale byla svébytným prostorem osobní spirituality…
11. Farní taxi: Posílení služby „farního taxi“ i na večerní nedělní mše a další společné akce.
12. Informace: Zvážit způsob předávání informací („ohlášek“) před a po mši svaté (technické informace přede
mší, důležitá povzbuzení na závěr mše), nepřehlcovat nástěnky informacemi – jen to podstatné.
13. Prostory: U Mikuláše posílit topení, vyřešit průvan, vylepšit akustiku, přidat sluchátka, zvážit klekátka do
malé lodě, zvážit online přenosy či nahrávky (najít na to člověka), zvážit možnosti reprodukované hudby…
14. Liturgické vzdělávání: Nabídnout např. nějaký seminář, přednášku či kolokvium na téma slavení liturgie (viz
druhá část Katechismu katolické církve, nebo podle modelu „Šest S“ slavení eucharistie – viz příloha).
15. Nebát se: Když Bůh je s námi, kdo proti nám?

13

Příloha k odstínu 04: Inspirace pro synodální slavení eucharistie
Toto schéma nám sloužilo jako určitá „mapa“ pro přemýšlení o různých rozměrech synodality při mši:

SYNODÁLNÍ SLAVENÍ EUCHARISTIE
SLAVNOST SPOLEČNĚ PUTUJÍCÍHO BOŽÍHO LIDU
Společné putování v církvi je možné pouze tehdy,
pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu
a komunitního slavení eucharistie.

kosmická mše

STVOŘENÍ

vstupní obřady

SPOLEČENSTVÍ

SPOLEČNÝ
DOMOV
SDÍLENÍ ŽIVOTA

závěrečné obřady

SLUŽBA
SPOLEČNÉ
POSLÁNÍ
SLUŽBY

SPOLEČNÉ
PUTOVÁNÍ
SCHÁZENÍ

SPOLEČNÉ
SLAVENÍ
EUCHARISTIE
SPOLEČNÉ
NASLOUCHÁNÍ
BOŽÍMU SLOVU

SLOVO
bohoslužba slova

SPOLEČNÉ
SLAVENÍ
POSTOJE A GESTA
SRDEČNÁ
VZÁJEMNOST
VZTAHY

SRDCE
svátost smíření
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SVÁTOST
bohoslužba oběti

Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 05 Spoluzodpovědnost za poslání
Za poslání církve (farnosti) mají spoluodpovědnost všichni její členové,
kteří jsou všichni učedníky, kteří mají podíl na jednom poslání.
Jak je u nás ve farnosti rozvinuta spoluzodpovědnost všech na poslání farnosti?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v rozvoji této spoluúčasti na poslání farnosti dále rostli?
Výslovně k tomuto tématu se nesešla žádná synodní skupinka. Níže připojujeme několik podnětů ze skupinek
zaměřených na jiná témata, které se ale spoluzodpovědnosti za poslání církve / farnosti týkají (především z Ivany
skupiny, pastorační rady a z farního týmu).
Podněty k tématu spoluzodpovědnosti všech za společné poslání farnosti:
• Poslání farnosti: Podstatnou součástí poslání naší farnosti je rozměr „sounáležitosti“ (dnes bychom řekli
„synodality“) prolínající se do všech ostatních rozměrů poslání farnosti (viz farnostcheb.cz/poslani).
• Pastorační záměry: Posláním farnosti a jeho průběžnou aktualizací v pastoračních záměrech se u nás
dlouhodobě a opakovaně zabývá pastorační rada farnosti (viz farnostcheb.cz/zamery), která je (spolu
s ekonomickou radou farnosti) dlouhodobě vybírána i vedena v synodálním duchu sdílené zodpovědnosti,
společného rozlišování a spolurozhodování (farnostcheb.cz/farnirady).
• Zvoucí otevřenost: Opakovaně byly zmiňovány zkušenosti, že lidé v naší farnosti našli počáteční „přijetí,
srdečnost, otevřenost“ a s tím spojenou důvěru zvoucí ke spoluzodpovědnosti na společném poslání.
• Radost ze spoluzodpovědnosti: Radost ze spoluzodpovědnosti prožíváme také ve „farním týmu“ (pracovníci a
stálí dobrovolníci farnosti), případně při setkávání širšího „pastoračního týmu“ (vedoucích skupin a služeb).
• Povolání ke spoluzodpovědnosti: Při povolání ke spolupráci a spoluzodpovědnost je potřeba souhry tří
momentů (v různém rozložení): (1) potřeba ve farnosti (jasně sdílená); (2) přizvání a důvěra (konkrétní a osobní
pozvání ke službě a důvěra); (3) osobní obdarování (radost z toho, co dělám).
• Bolesti na cestě spoluzodpovědnosti: Jako nejčastější bolesti při realizaci spoluzodpovědnosti za poslání
farnosti byly ve farním týmu zmiňované rozlítanost, nedorozumění, nečitelnost, chybějící tvůrčí doplňování se,
váznoucí tok informací, tvrdost komunikace ve stresu, chybějící ocenění či chybějící společné slavení.
• Podílející se menšina: I při všech těchto snahách a nastartovaných procesech je ve farnosti stále většina farníků,
kteří za svoji základní potřebu mají načerpat, inspirovat se a odpočinout si (možná někteří stále ještě také „splnit
si svou nedělní povinnosti“), ale o nějakém společném poslání farnosti vůbec neuvažují či nechtějí vědět.
• Farnost v rozptýlení: Na druhou stranu je třeba vnímat, že mnoho farníků žijících v rodinách a majících běžná
zaměstnání žijí společné poslání farnosti právě tam a při společných setkáních opravdu potřebují právě a jen
čerpat pro tyto své všednodenní služby. Farnost je jimi pak vnímána jako součást jejich křesťanského života, jako
podpora pro jejich křesťanské poslání a jako „škola“ trpělivosti… Je třeba dát pozor, abychom za „farnost“ či
„aktivní farníky“ nepovažovali jen ty, kteří se nějak angažují při společných liturgiích či farních akcích.
Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Propojení naděje: Hledat způsoby a cesty, jak vynést prožívanou radost z naděje ve vzkříšeného Krista
z uzavřených společenství do prostorů mimo tradiční prostory církve a zároveň jak v těchto prostorech
vzkříšeného Krista odkrývat, radovat se z něj v druhých, inspirovat se jimi a sdílet společnou cestu.
2. Služebné týmy: Ve služebných týmech se průběžně učit zdravé týmové spolupráci, mít „místa nádechu“.
Rozvinout oceňování spolupracovníků (přát k výročím, ocenit službu, osobně povzbudit).
3. Podpůrná role: Učit se vrůstat do doprovázející, podpůrné a sloužící role všech pastoračních týmů, vedoucích či
pracovníků, aby tito svojí aktivitou nepotlačovali zapojení se ostatních farníků, ale aby jim právě v tomto podílu
na společném poslání farnosti pomáhali a je k tomu povzbuzovali.
4. Empatická komunikace: Při spolupráci ve farnosti se učit rozvíjet otevřenou a empatickou komunikaci
projevovanou osobním zájmem o druhé (učit se říkat věci narovinu, otevřeně, s láskou, co nejblíže situaci, o
kterou jde; osobně se průběžně zajímat jeden o druhého; vnímat své potřeby, potřeby druhých a potřeby služby
farnosti a hledat rovnováhu při jejich naplňování).
5. Sloužící vedení: Faráři bylo ve farním týmu doporučeno a on to přijal za své, že se chce učit zvládat stresové
momenty bez zbytečně direktivních reakcí, někdy naopak na sebe vzít zodpovědnost za rozhodnutí (být zdravou
autoritou), delegovat úkoly s doprovodnou podporou k jejich zvládnutí, vnímat obdarování druhých a nechat
prostor pro jejich rozvoj.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 06 Vést dialog v církvi a ve společnosti
Dialog (tj. sdílení života a společné směřování k pravdě) si žádá vytrvalost a trpělivost,
ale přináší vzájemné porozumění pod povrchem vší možné rozmanitosti názorů a postojů.
Jak dialog uvnitř i navenek prožíváme v naší farnosti? Jak se tyto dvě roviny prolínají a vzájemně obohacují?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v této schopnosti dialogu uvnitř i navenek dále rostli?
Tímto tématem se souběžně zabývaly tři nedělní skupinky. Několik podnětů bylo přidáno i z jiných setkání.
Osobní zkušenosti s dialogem ve farnosti a mezi farností a širší společností:
• Kde či proč se dialog daří:
o Farnost jako otevřená náruč: Ve své pestrosti, kterou tvoří lidé s různými charakteristikami a každý přispívá
svým jedinečným darem.
o Malé skupiny: Dialog ve farnosti se daří v rámci malých homogenních skupin či společných aktivitách
farnosti, kde se lidé znají (pondělí, Modlitby matek, středa, Spolek Maria Loreto, pastorační rada farnosti, ale
také farní dovolená apod. – tam nemáme ostych, učíme se tam vzájemně si naslouchat a neskákat do řeči).
o Poutě a farní kafe: Více generací a zaměření se poslední dobou sejde jen na pouti a (před covidem) na kafi
po nedělní mši (i když přerušeném covidem; obohacením je účast hostí z jiných farností).
o Širší veřejnost: Dialog (či spolupráce) se daří se širší společností (farní charita, hospic, dobrovolníci apod., ale
také při akcích pro veřejnost, jako je Noc kostelů či Poutní maraton). Farnost je sice početně malá, ale je
dobře vnímaná zvenčí (městem i dalšími organizacemi)
o Zpravodaj a web: Ceněny jsou zprávy ve Zpravodaji a na webu o aktivitách mimo farnost – propojení a
inspirace k modlitbě.
o Telefonický kontakt: Dialog ve farnosti během covidu byl umožněn telefonickým oslovováním (povzbuzení).
o Po večerní mši: Dobrá zkušenost (před covidem) ze setkávání po nedělní večerní mši (obohacující
rozmanitost účastníků).
o Omezení jako cesta: Během covidu někteří prožili omezení jako příležitost k osobním hlubším rozhovorům.
o Otevřenost farnosti (VÍTEJTE – v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty): Vstřícné přivítání lidí různých skupin
z hlediska náboženství, národnosti, rasy, sexuální orientace, sociálních vrstev atd.
o Enviromentální dialog: Otevřenost farnosti k dialogu a praktickém krokům v oblasti péče o životní prostředí
(skupina Žít Laudato si Cheb).
o Dialog s farářem: I při komunikaci s farářem můžeme mít důvěru, že se s ním dá hovořit přímo a otevřeně.
• Kde či proč dialog skomírá:
o Izolovanost skupin: Mezi skupinami chybí propojenost a také aktivnější prezentování jejich nabídek pro
farnost (kostel, média). Farnost je hodně rozdělená na starší vs. mladší, není zájem se scházet. Jedna
účastnice sdílela zkušenost, že po mši se tvoří jen skupinky známých a necítí se být přijata či zvána. Chybí i
vzájemné informování se mezi sousedními farnostmi, případně nějaké společné akce.
o Nedostatek času: Lidé většinou nemají čas se pravidelně (např. týdně) setkávat, i když třeba mají zájem.
Někdy se lidé nepouští do hovoru, vymlouvají se na čas nebo odjezd autobusu…
o Rodinné povinnosti: Setkávání po nedělní mši je pro mnohé problematické kvůli nedělnímu obědu s rodinou.
o Organizovanost: Pro některé je církev příliš organizovaná, např. „tahle synoda“, nerozumí tomu, proč.
o Nechuť ke vzdělávání: Někteří také nemají potřebu se „pořád v něčem školit“, protože „přeci každý ví, že je
katolík“ a „ví, co to je“.
o Nedostatek nabídek vzdělávání: Některým chybí pravidelný prostor pro ty, kteří by chtěli společně a
dialogicky studovat nějaké téma.
o Chybějící prostory setkávání: Chybí něco, co dříve poskytovaly např. „farní dny“ či „farní dovolená“, kde lidé
spolu jen tak byli.
o Nezájem a předsudky: V hlubším dialogu, i osobním, pak někdy brání nezájem lidí, předsudky a posuzování.
o Klerikalismus: Někdy je těžká domluva s lidmi, ve kterých je hluboce zakořeněn klerikalismus. Někdy blokuje
komunikaci naopak respekt k autoritě nebo vzdělanějším lidem. Někteří z farníků si netroufají vést dialog s
farářem, chápou ho jako silnou autoritu.
Hlubší vhledy do souvislostí těchto našich zkušeností s dialogem ve farnosti a mezi farností a širší společností:
• Hranice farnosti: Při zmenšujícím se počtu účastníků bohoslužeb lze začít farnost vnímat už spíše jako jednu
skupinu, kde jsou různé (prolínající se) „ostrůvky“. Ale na druhé straně se učíme vnímat onu „širokou“ farnost
proniknutou vzkříšeným Kristem přes hranice tradičních struktur.
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• Polarizace: Část z negativ (polarizace, únava, individualismus…) byla spoluzpůsobena covidem, nyní je třeba
hledat, co obnovit, kde je šance pro něco nového a co opustit či dále nerozvíjet. Dát pozor na polarizaci uvnitř
společnosti a církve, která z „antivaxerských“ témat přerostla do témat „antiukrajinských“ či „antivládních“ – je
třeba naslouchat všem a zároveň trvat na evangelijních hodnotách.
• Otevřená diskusní setkání: Více účastníků pozitivně hodnotilo návrh vytvořit otevřené prostory pro tematické
setkávání, a to nejen studijní, ale také věnující se třeba i aktuálním problémům ve farnosti (co vadí, co zlepšit,
jak prohloubit provázanost). Někteří při tom dávají důraz na to, aby tyto diskuze byly „zcela svobodné a
neřízené“, avšak aby byly „tematické“. Byla diskutována otázka, zda toto lze spojit, abychom zůstali u tématu;
možná jde spíše o méně direktivní způsob moderování.
• Stálá role malých skupin: Zároveň byla shoda na tom, že i malé uzavřenější skupinky jsou potřeba, protože „tam
to jde více do hloubky“. Prezentace skupinek a její aktualizace nemusí být organizována centrálně, prostory
k tomu jsou (zadní část kostela, Zpravodaj, web), je na každé skupince, aby tyto prostory využívala.
• Farní kafe po mši: Uvažovali jsme o vhodném formátu nedělního „farního kafe“ po mši – náročnost vyjití vstříc
potřebám přátelského sdílení vs. tematického diskutování, zachování určité hygieny vs. otevřenost lidem z ulice.
• Vzdělávání ve farnosti: Vícero účastníků vedle pohledu „každý ví, co znamená být katolík, tak se není v čem
šťourat“ stavělo svoji potřebu se dále vzdělávat (např. jako dříve skrze různé semináře, které se ve farnosti po
léta nabízely).
• Obecně o dialogu:
o V dialogu pomáhá: pozdrav (první impulz), modlitba s ponořením do Krista (zdroj dialogu), dobrá vůle a
vykročení k druhému, nějaký prostředník, překonání obav z „jiných“ světů (např. světů různých generací),
emocionálně vyjadřovat vděčnost, pohled Božíma očima („Co mi tím chceš říci, čemu mě tím chceš naučit?“),
položení si otázky: „Proč nezačnu já?“, není důležité jen moje dobro, ale naše společné dobro.
o Ovocem dialogu je: důvěra, odvaha, posila, spolehnutí se, ochota „jít s kůží na trh“, rozšíření pohledu,
schopnost lépe řešit malé i velké konflikty.
o Při dialogu bez ohledu na vzdělání hledět na to, kdo je jaký člověk a jaké má srdce.
o Důsledkem chybějícího dialogu je: domýšlení si, smutek, skličující pocity, předsudky…
o Různé formy dialogu: rozhovor, korespondence, hudba, zpěv, výtvarná činnost.
o Při vyhrocené komunikaci se snažit reagovat láskyplně, bez negativních emocí, nechat se vést Duchem
svatým a ukončit a nabídnout sejít se k tomu příště.
• Dialog a papež František: Více účastníků se shodlo, že skrze synodu nás papež zve hlavně k vnitřnímu dialogu
v naší farnosti. Všichni jsme na společné cestě a skrze dialog se církev odvažuje mluvit v pravdě. Někteří si téma
dialogu spojují s encyklikou papeže Františka Fratelli tutti, kde papež povzbuzuje vydržet na společné cestě,
podat si ruku a pomáhat si.
Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Přijetí a bezpečí: Posílit přijetí, otevřenost a bezpečí ve farnosti, aby měl každý svobodu se vyjádřit. Najít
způsob, jak po mši svaté osobně zvát na faru, aby se nikdo necítil být „vyčleněn“.
2. Přes hranice bublin: Hledat společné prostory pro setkávání různých generací a různých zaměření, kdy se
můžeme učit jedni od druhých (např. děti + senioři, různě zaměřené skupiny či spirituality apod.). Obnovit
setkání pro farnost bez přílišné struktury (farní dny, farní dovolená, nové formy). Modlit se a zůstávat vstřícní i
vůči těm, kteří jsou uzavřeni v nějakých „alternativních“ bublinách, naslouchat jim a zároveň trvat na evangeliu.
3. Farní kafe: Zkusit nalézt nějaké nové formáty pro „farní kafe“ po ranní mši (případně „farní čaj“ po mši večerní),
kdy by byl svobodný prostor pro tematický dialog.
4. Svědectví a pozvání: K setkáváním (ať už malým či velkým) zvát osobním svědectvím a osobním pozváním.
5. Tematický dialog: Nabízet časy pro všem otevřený tematický dialog (např. po mši s krátkým kázáním, ale i mimo
mši, v rámci tematických přednášek, biblických hodin apod.).
6. Malé skupiny: Pokračovat v setkávání zaběhlých skupinek coby škol dialogu, zkusit iniciovat nové, navázat na
dobrou zkušenost s metodikou synodních skupinek a povzbudit k prezentaci různých skupinek v kostele, na
webu, ve Zpravodaji.
7. Širší společnost: Pokračovat v kontaktech s občanskou společností a využít potenciálu dobré spolupráce a
dobrých vztahů k prohloubení vzájemně poznávacího dialogu.
8. Jiné farnosti: Propojit se s jinými farnostmi – informace, spolupráce, společné akce, filmy, večery chval apod.
(např. Sokolov, Fr. Lázně, Skalná, Jindřichovice…).
9. Dialog v rodinách: Dialog učit už děti v rodinách, aby se učily toleranci a naslouchání, abychom pak všichni
dokázali vést dialog klidný, vstřícný a užitečný pro všechny.
10. Formace v dialogu: Nabídnout ve farnosti prostor pro další vzdělávání se v dobré komunikaci a dialogu.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 07 Společně s ostatními křesťany
Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených křtem, má pro nás na synodální cestě zvláštní místo.
Jak v naší farnosti „putujeme společně“ s křesťany jiných křesťanských společenství?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto „společném putování“ přes hranice církví dále rostli?
Tímto tématem jsme se zabývali na jednom synodním setkání, kterého se zúčastnil farář, pastorační asistentka, farní
asistentka a šest zástupců různých křesťanských církví v Chebu a okolí. Další čtyři pak poslali písemné podněty.
Pozitivní, radostné či požehnané zkušenosti nekatolíků s katolickou církví či jednotlivými katolíky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobré osobní zkušenosti s katolíky z mládí (výpravy do hor s doprovodem kněze – ilegalita); setkávání s rodinami i
s otevřenými duchovními (máme se rádi, jsme přátelé); neshodneme se na všem, ale na tom podstatném ano;
pomáhají nám společné chvály, upřímné žehnání a schopnost respektovat rozdílnost.
Původní odpor ke katolíkům pomohly zlomit společné akce (Hod beránka, zpěvy z Taizé, zakládání mateřské
školky, sederová večeře, pohostinnost pro Davidovy stánky na chebské faře...).
Radost ze společného absolvování kurzu „užívání duchovních darů“.
Dobrá zkušenost ze společných pohřebních bohoslužeb; blízkost katolické liturgie liturgii husitské.
Ocenění organizovanosti, řádu a velké členské základny katolické církve.
Inspirativní setkání s Janem Sokolem, který uměl o složitých teologických věcech mluvit srozumitelně.
Probuzení charismatičnosti u katolíků přináší mnoho dobrého pro práci s mládeží i nové přístupy (např. chválící
software od katolické charismatické skupinky v Praze).
Kristocentrický důraz otevírá cestu k přiblíženi i spolupráci, spolupráce založená na Kristu a jeho radostné zvěsti
vede ke vzájemné lásce, pochopení a respektu.
Ocenění otevřenosti katolické církve, ochoty ke spolupráci, fungující komunikace – společně tak lze žít v lásce.
Společné akce jsou i zkouškou vlastní pýchy, ocenění iniciativy na usmíření katolíků a evangelíků Česko, je nový
den, ocenění sebereflexe katolíků a proseb za odpuštění historických křivd.
Ocenění pokory, že se katolíci ptají na názor nekatolíků a na jejich osobní pohled na katolíky.

Negativní, smutné či bolestní zkušenosti nekatolíků s katolickou církví či jednotlivými katolíky:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Více účastníkům velmi vadilo svatořečení Jana Sarkandera a stavba mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí (obojí vnímáno jako hluboká rána pro vzájemné vztahy a snaha ukázat katolickou dominanci).
Většina přítomných prožívá jako velkou bolest nemožnost slavit společně Večeři Páně, „jako bychom se
navzájem štítili“. Někteří ale chápou, i když ne zcela, důvody v rozličném pojetí eucharistie a apoštolské
posloupnosti biskupského a kněžského svěcení. Panuje ovšem obecná nejasnost kolem učení církve o „obětním
charakteru mše svaté“ (které je chápáno jako nepřípustné „opakování Kristovy oběti“).
S pozdviženým obočím se někteří dívají na mariánskou úctu, která se někdy projevuje tak, že někdo si prý jde do
obchodu „koupit Panenku Marii, aby mi vyprosila to či ono“, případně že někdo staví Marii na roveň Bohu.
Bolestné je pro některé tvrdé prosazování některých biblických výkladů bez hlubšího odůvodnění či dialogu.
Velkou bolestí je pro všechny sexuální zneužívání (jdoucí napříč všemi církvemi); je dobře, že se o tom mluví.
Bolestná zkušenost s neuznáváním platnosti potvrzení o křtu a nadřazeným postojem některých katolických
kněží vůči jejich nekatolickým farářům či kazatelům (nepovažují je za „kolegy“).
Nepříjemně někdy překvapuje potřeba katolických duchovních vyjadřovat se k věcem, které nesouvisejí
s duchovním životem, případně některá vyjádření k politické situaci.
Negativně působí, že římskokatolická církev se považuje za „velkého hráče“, který určuje pravidla, není proto ani
členem ERC a menší nekatolické církve pro něj nejsou rovnocennými partnery v dialogu.
V ČR se „církev“ často ztotožňuje s církví římskokatolickou a její špatné jméno pak dělá špatné jméno všem.
Někdy je vnímána víra některých katolíků jako „pouze setrvačná“, „tradiční“, „neživá“, „z povinnosti“.

Podněty z jiných synodních skupinek
•
•
•
•
•

Ekumenické vztahy jsou pro nás velmi důležité, přinášejí nám jiné pohledy na Boha, máme radost z dobrých
vztahů mezi námi a věřícími z jiných církví, přináší nám to obohacení z jiných duchovních tradic.
Rádi bychom spolupracovali na konkrétních akcích (např. s Křesťanským společenstvím – večery chval apod.).
Jeden z účastníků synodní skupinky projevil zvědavost, jak probíhají ekumenická setkání představitelů různých
církví v Chebu, a projevil zájem vést osobní dialog i s příslušníky jiných církví.
Bylo by dobré dávat do Zpravodaje také nějaké zprávy z ekumenických setkání či ze života jiných církví.
Bylo by dobrá zvážit možnost rozšíření ekumenických setkání i na další zástupce církví.
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Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Nevyšlapané cesty: Mít odvahu jít nevyšlapanými cestami při setkávání členů církví – podporovat akce ve
spolupráci nebo v duchu iniciativy Česko, je nový den, uspořádat společný výlet, zorganizovat koncert se
setkáním s biskupem apod.
2. Sdílení Božího slova: Prohlubovat znalosti Božího slova, využít biblickou vzdělanost např. pro společnou službu
dětem a mládeži nebo biblické hodiny a prohloubit tak vzájemné vztahy mezi církvemi ve městě.
3. Církve a sexualita: Pokusit se reflektovat téma lidské sexuality ve světle nových vědeckých informací a v dialogu
mezi různými církevními tradicemi a začlenit to do průběžného vzdělávání.
4. Sexuální zneužívání: Hlouběji reflektovat spojitost mezi určitými typy spirituality a tendencí ke zneužívání.
5. Členství v ERC: Podat podnět na ČBK, aby se katolická církev stala plnoprávným členem ERC a nevystupovala z
„mocenských“ pozic vůči druhým.
6. Synodalita a hodnoty: Pokračovat na cestě k hlubší synodalitě, ale zároveň se držet pevných etických principů a
etických hodnot.
7. Sdílení naší různosti: Při společných setkáních zástupců ekumeny probírat také témata, která nás rozdělují, a
vysvětlovat si důvody.
8. Principiálně: V podstatném se snažit o jednotu, v nepodstatném ponechat svobodu, ve všem praktikovat lásku.
9. Farní Zpravodaj a web: Do Zpravodaje a na farní web dávat také nějaké zprávy z ekumenických setkání či ze
života jiných církví.
10. Ekumenická setkání: Zvážit možnost rozšíření ekumenických setkání a spolupráce i na další zástupce církví.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 08 Autorita a spoluúčast všech
Církev synodální je církev, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost všech
a ve které je autorita služebnicí této spoluúčasti a spoluzodpovědnosti.
Jaký je u nás ve farnosti vztah mezi autoritou a věřícími a jaký zde má prostor spoluúčast na vedení farnosti?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v rozvoji spoluúčasti všech na vedení farnosti dále rostli?
O tomto tématu jsme rokovali při jednom setkání středeční skupinky a nepřímo jsme se mu věnovali i při sérii šesti
setkání farního týmu. Několik podnětů sem bylo začleněno i z jiných tematických setkání.
Zkušenosti se spoluúčastí farníků při pastoračním vedení farnosti:
• Hlavní autorita: Hlavní a nejvyšší autoritou, za kterou jdeme, je Ježíš Kristus.
• Role faráře: Farář je vnímán jako autorita, která někdy farníky ovlivňuje nebo manipuluje, lidé se pak někdy bojí
nebo stydí říci své výhrady; někdy působí nakvašeně a „vyletí“, jindy řekne: „Nemám čas.“ Má velkou vnitřní
autoritu, je chytrý, má vize, horší je to s realizací, někdy trochu diktátor, což vede ke stažení farníků. Někdy
člověka srazí, pak se cítí poníženě a má strach se vyjádřit, ale není klerikál, jeho autorita je přirozená, je
vzdělaný, otevřený, skvělý, někdy náladový, snad že celibát je břemeno, ale má skvělý vztah k farníkům, kteří cítí
vděčnost. Dle jiných je sice autoritativní, ale ne diktátor, je lidský a má srdce na svém místě. Někdy nás štve, ale
modlíme se, aby s námi zůstal co nejdéle. Je autoritativní, ale laskavý. Další faráře vnímají jako vstřícnou
autoritu a někdy by potřebovali jasnější a přímější vedení či pokyny.
• Formální autorita: U starší generace je farář trvale vnímám jako autorita, ale Petr vysvětluje, že není tou jedinou
rozhodovací instancí, že se zapojuje pastorační rada, ekonomická rada a biskup; ale někteří to nechtějí pochopit.
• Rozptýlená autorita: Přirozené autority jsou i mezi věřícími, tito lidé pak přinášejí do farnosti nové důležité
podněty a činnosti.
• Funkčnost PRF: Dobře u nás funguje pastorační rada farnosti – naslouchá farníkům, farníci jsou hodně do
spolurozhodování zapojováni; pastorační rada je v naší farnosti chápána jako skupina podílející se na pastýřském
vedení.
• Vznik PRF: Pastorační rada vzniká na základě synodálně vedeného procesu rozlišování, který kombinuje
navrhování kandidátů všemi registrovanými farníky, osobní rozlišování kandidátů na základě účasti na setkání
pastorační rady a rozhovoru s farářem, volbu větší části pastorační rady celou farností (registrovanými farníky) a
jmenování menší části pastorační rady farářem po procesu rozlišování v původní pastorační radě spolu se
zvolenými členy nové pastorační rady.
• Složení PRF: V předchozí pastorační radě chyběli muži, v té současné se podařilo pozvat do ní širší spektrum,
muže i ženy, starší i mladší, typické „kostelní“ farníky i méně typické farníky „civilní“.
• Procesy v PRF: Ke většině důležitých doporučení či farářem svěřených rozhodnutí pastorační rada dospívá
konsensem, případně většinovým hlasováním na základě společného rozlišování.
• Spoluúčast všech: Ve farnosti řada věcí funguje v rámci spoluúčasti, ale zapojují se víceméně stále stejní lidé;
nedaří se zapojit všechny jako třeba někde na malé obci. Ale i v menších obcích to je někdy tak, že tahouni dělají
všechno a ostatní se stáhnou, ale jsou i tací, co se zapojit vůbec nechtějí; u nás ve farnosti existuje široká
nabídka, jak se zapojit.
• Vztah farář a věřící: V krizi se nebát na něj obrátit, i když se zdá, že církev (Bůh) mě odsuzují, protože jsem
překročil „pravidla“; důležitá je lidská (i Boží) přítomnost v těchto situacích nebo životních obdobích. Farář měl
by udržovat i vztahy s „nevěřícími“, nebát se otevírat otázky, nedávat jen jasné odpovědi. Autorita, respekt – ale
otevřenost, lidskost, která spojuje.
Podněty ze zkušeností sdílené autority ve farním týmu:
1. setkání: Počátky mé spolupráce ve farním týmu (Povolání apoštolů Lk 6,12-16)
• S úžasem jsme při sdílení prožili vděčnost za Boží volání ke službě a za rozmanitost jeho forem a cest.
• Důležité a trvalé téma služby ve farnosti: napětí mezi administrativou a přímou službou lidem
• Potřeba souhry tří momentů (v různém rozložení): (1) potřeba ve farnosti (jasně sdílená); (2) přizvání a důvěra
(konkrétní a osobní pozvání ke službě a důvěra); (3) osobní obdarování (radost z toho, co dělám)
2. setkání: Historie mé spolupráce ve farním týmu (Apoštolové, učedníci, zástupy, služba Lk 6,17-19)
• Při sdílení jsme děkovali za různé i náročné etapy naší služby ve farním týmu a vnímali jejich kontinuitu.
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•
•

Důležitost vnímání „rozpohybování systému“ stylu spolupráce farního týmu při příchodu někoho nového
Důležitost syntézy „spolehnutí se na Boha“ a „rozlišení způsobu konání a času k akci“

3. setkání: Radosti spolupráce ve farním týmu (Návrat sedmdesáti a sdílení radosti Lk 10,17-22)
• „Barvy“ radosti každého z nás ze spolupráce byly opět rozmanité, od bezpečného prostoru výjezdových setkání,
přes spolupráce a doplňování se s inspirativními lidmi, kterých si vážím, až po radost z různosti stylů.
• Důležitost odpočinku, dostatku času a bezpečného prostoru pro růst vzájemné důvěry, „být u toho“
• Důležitost služby založené na osobních darech a obdarováních
4. setkání: Bolesti spolupráce ve farním týmu (Spor mezi učedníky a pozvání k růstu Lk 22,24-34)
• Atmosféra pro toto náročné téma byla připravená předchozími tématy, takže jsme bolesti na cestě naší
spolupráce mohli vidět jako něco, z čeho se rodí hlubší důvěra a z čeho můžeme růst.
• Jako nejčastější bolesti byly zmiňované jako rozlítanost, nedorozumění, nečitelnost, chybějící tvůrčí doplňování
se, váznoucí tok informací, tvrdost komunikace ve stresu, chybějící ocenění či společné slavení.
• Obecně se zdá, že zde je ne úplně zpracované téma „zacházení s chybami“ (poskytování negativní zpětné vazby,
přijímání negativní zpětné vazby, oddělení či propojení věcné a osobní roviny atd.).
5. setkání: Co z toho všeho pro nás plyne a k čemu nás Duch sv. vede (Zj 2,7.11.17.29; 3,6.13.22)
• Sdílení toho, co nám dosavadní setkávání přinesla (nové hledání místa v týmu, otázky ohledně užitečnosti našich
úkolů, zkušenost větší sounáležitosti, hlubší vzájemné porozumění, radost z prošlé cesty…).
• Reflektovali jsme naše kruhové schéma poslání farnosti, kde duchovní správa, organizační struktury a
správcovství majetku jsou „pouze“ na okraji celého schématu a mají podporovat vlastní „pastoraci“ v terénu –
být spíše „neviditelní“ a podporovat ty „viditelné“ v první linii (nejen akce, ale i rodiny, jednotlivce apod.).
Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Empatická komunikace: Učit se ve farnosti rozvíjet otevřenou a empatickou komunikaci projevovanou osobním
zájmem o druhé (učit se říkat věci narovinu, otevřeně, s láskou, co nejblíže situaci, o kterou jde; osobně se
průběžně zajímat jeden o druhého; vnímat své potřeby, potřeby druhých a potřeby služby farnosti a hledat
rovnováhu při jejich naplňování). K tomu může posloužit např. přístup zvaný „nenásilná komunikace“ (NVC –
Non Violent Communication), kterého se účastnila většina farního týmu.
2. Celkové zpomalení: Obnovit tradici občasných relaxačně-vzdělávacích týmových výjezdů, při kterých je možnost
také farní tým propojit s širším okruhem spolupracovníků (např. pastorační radou a dalšími vedoucími služeb ve
farnosti) a strávit tam také více času při společné modlitbě.
3. Efektivita a týmovost: Učit se vyvážit práci každého zaměstnance či stálého spolupracovníka na jeho vlastním
úseku s týmovým rozměrem služby, kde existuje volný tok informací, vzájemné doplňování se na základě darů,
schopností, temperamentu a zaměření každého z nás ve službě jedné společné vize.
4. Sloužící vedení faráře: Faráři bylo doporučeno a on to přijal za své, že se chce učit zvládat stresové momenty
bez necitlivě direktivních reakcí, někdy naopak na sebe vzít zodpovědnost za rozhodnutí (být zdravou
naslouchající a sloužící autoritou), delegovat úkoly s doprovodnou podporou k jejich zvládnutí, vnímat
obdarování druhých a nechat prostor pro jejich rozvoj, hledat častěji příležitosti ke slavení a ocenění, když se
něco podaří, a obnovit aspoň 1-2x ročně pastoračně-podpůrné rozhovory s jednotlivými členy týmu a dalšími
vedoucími či klíčovými spolupracovníky ve farnosti.
5. Pozvání ke spoluúčasti: Prostoru a příležitostí je dost, ale je třeba to vysvětlovat jednoduše a osobně. Když jsem
členem této farnosti, mám k ní své povinnosti a mám se zapojovat do spolurozhodování.
6. Prezentace služby PRF: Volby do PRF byly v době kovidu, lidé proto moc nové pastorační radní neznají, bylo by
dobré dát fotky radních do Zpravodaje a na nástěnku, zápisy z PRF nedávat Zpravodaje celé, jen to důležité, ale
pravidelně, a víc tam vysvětlit principy fungování PRF, různé souvislosti a úhly pohledu.
7. Teologie synodality: Příležitostně nabízet zájemcům vzdělávání v teologii synodality a spoluúčasti zaměřeném
na její praktické podoby na rovině farnosti a diecéze.
8. Vzdělávání dětí: Začít se vzděláváním se v synodalitě už u dětí, dávat jim prostor pro vysvětlování, aby měly
schopnost sebevyjádření, naslouchání a společného hledání dobrých rozhodnutí.
9. Osobní spiritualita: Nejvyšší autoritou je Pán Ježíš, měli bychom se proto modlit za naše vlastní obrácení a za
osvícení Duchem, postit se, meditovat, svou vůli vložit do rukou Pána.
10. Závěrem: „Kdyby na světě vládla láska, nebylo by třeba soudců.“
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 09 Společně rozlišovat a rozhodovat
V synodálním duchu (tj. v církvi, která chce jít a sloužit společně jako jeden Boží lid)
činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství.
Jak toto společné rozlišování a rozhodování prožíváme v naší farnosti?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v tomto společném rozlišování dále rostli?
Tímto tématem jsme se zabývali při dvou synodních setkáních dvou nedělních skupinek.
Osobní zkušenosti se společným rozlišováním a rozhodováním:
•
•

•
•

•

•
•

Osobně: Jedna účastnice sdílela, že je osobně poznamenána tím, že má za mě rozhodovat vzdělanější a starší
(ostatní jí povzbudili, že má v sobě i svoji vlastní „vnitřní moudrost“, nezávislou na věku či vzdělání). V osobním
životě rozlišujeme a rozhodujeme se každodenně, ale možná tato rozhodnutí nemáme zakotvena v modlitbě.
Rodina: V rodině je důležitým prvkem pro dobré fungování a rozhodování naslouchání a tolerance. Pro společné
rozlišování a rozhodování v rodině je zapotřebí dostatek času, vzájemného respektu, vnitřní svobody všech,
trpělivých rozhovorů a otevřenosti. Jedné z účastnic se osvědčilo každé ráno vše, co jí čeká odevzdat Bohu
(„Pozvu Ducha svatého, aby mi napnul plachty“) a během dne pak naslouchat jeho hlasu skrze nejrůznější cesty
(hlasy dětí, událostí, Boží slovo) a nechat se tím vést.
Neziskovky: Někteří mají zkušenost se společným rozpoznáváním řešení a společným rozhodováním z různých
jiných organizací či neziskovek, např. ze skautingu („Díky skautingu jsem zvyklý vést vnitřní dialog a rozlišovat, co
je dobré, brát ohled na druhé a dělat dobré skutky…“).
Zaměstnání: V zaměstnání se běžně v pracovním týmu rozhodujeme společně tak, že sepíšeme klady (přínosy) a
zápory (nevýhody), na základě toho vybereme možné řešení, to vyzkoušíme, zkoušku vyhodnotíme a podle
výsledku řešení implementujeme či hledáme dál. Další z účastníků spíše sází na praktické konání, uprostřed
kterého se vždy ukáže, co je důležité – ale za podmínky, že všichni zúčastnění vědí, že spolupracují na společném
díle (je to „naše“, nejen „jejich“; jsme tu dočasně, jsme správci toho, co nám bylo svěřeno).
Farnost: Dle více účastníků má v chebské farnosti možnost vyjádřit se každý, otázkou je někdy nedostatek času,
případně realizace podaného návrhu. Sdílené zkušenosti se zde častěji týkají určitých omezených služebních
týmů (Večery chval, liturgie), než celku. Pro některé je farář ve farnosti v rozlišování napřed o několik kroků a je
pro ně inspirací. Podrobné rozlišování z více úhlů pohledu praktikujeme ve farnosti v pastorační radě, je to
složitý ale užitečný proces (trojkrok „vidět“ – „posoudit“ – „jednat“) – hodně informací se vyhodnotí a až po
modlitbě se činí rozhodnutí.
Synoda: Někteří účastníci se shodují na tom, že je škoda, že synoda se ve farnosti neuchytila šířeji, protože právě
její metodika by nás učila „společně rozlišovat a rozhodovat“. Naděje je, že lze v mnohém pokračovat.
Spiritualita: Společné rozlišování vyrůstá ze schopnosti každého rozlišovat osobně a je neseno vzájemnou
modlitbou všech zúčastněných.

Hlubší vhled do souvislostí těchto našich zkušeností se společným rozlišováním a rozhodováním:
•

•

Jeden z účastníků deklaroval, že podle něj není dobré rozhodovat většinově, spíše autoritativně. Ale zároveň
zdůraznil důležitost, aby se do přípravy tohoto rozhodnutí zapojilo co nejvíce lidí, kterým to leží na srdci. Plodný
proces společného rozlišování podle něj zahrnuje: (1) vědět, co chci, porozumět, proč to chci, a dát to najevo;
(2) slyšet, co druzí chtějí, porozumět tomu, proč to chtějí; (3) vnímat rozdíly a hledat hlubší shody;
(4) rozhodnout na základě konsensu (pokud je dosažen), nebo na základě dané autority.
Pro společné rozlišování a rozhodování všichni ve skupince vnímají důležitost
o „přivlastnění si“ dané záležitosti (je to „naše věc“) a povzbuzování k tomu ze strany autorit ve farnosti;
o „napnutí plachet“ pro vanutí Ducha svatého – a to jak osobně, tak při společném rozlišování (ticho);
o včas do utváření vize či skladby programu vtahovat druhé – lépe onu věc „vezmou za svou“;
o zralých či zralosti otevřených vztahů, ve kterých se učíme jeden druhému vzájemně důvěřovat;
o souběžnou přítomnost podpůrné „struktury“ + oživujícího „ducha“ při rozlišování (obraz člověka, který má
kostru + měkké tkáně a obojí se to potřebuje navzájem);
o viz „3 doby“ pro dobrou volbu Ignáce z Loyoly (Duchovní cvičení, čl. 175–178): 1. dar milosti vhledu; 2. na
základě vnímání procesů útěch a neútěch; 3. racionálním zvažováním plusů a mínusů možných řešení;
o synodní proces jako „škola rozlišování“ pro běžný život a službu farnosti;
o pro společné rozlišování je zapotřebí dostatek informací dostatečně zpracovaných a pochopených (zvláště
starší farníci si je pak shánějí po straně, na což je dobré se učit otevřeně a pohotově reagovat);
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Podněty pro prohloubení další společné cesty:
1. Vnitřní modlitba: Nabízet uvedení do tiché vnitřní modlitby, ve které mohou lidé dozrávat ke hlubší vnitřní
svobodě (ignaciánské „indiferenci“) nutné pro plodné rozlišování.
2. Osobní rozlišování: Chtít se připojit, vzít poslání farnosti za vlastní, být ochotní se vyjádřit, prohlubovat osobní
vztahy a osobní dialog s druhými (např. skrze osobní rozhovory před mší svatou). Ve vztazích se učit toleranci,
brát každé setkání jako šanci k pochopení druhého, naučit se vysvětlovat a brát při rozhodování jejich potřeby
vážně. Rozlišovat sám uvnitř, než nahlas něco odpovím, aby to, co říkám, bylo dobré i pro ostatní.
3. Malé skupiny: Ve farnosti podporovat praxi sdílení Božího slova, sdílení života a společné modlitby v malých
skupinách, která lidem pak usnadní být součástí společného rozlišování a rozhodování.
4. Komunitotvorné akce: Obnovit nabídky větších „komunitotvorných“ akcí pro celou farnost, které mohou lidem
pomoci vzít farnosti „za svou“ – „farní cestovka“ – společně putovat, povídat, sdílet a rozlišovat spolu i s dětmi.
5. Pastorační rada: Vycházet k jednotlivým farníkům v osobních rozhovorech a kontaktech, aby tak členové rady
mohly hlouběji vnímat jejich potřeby a vnášet je do společného rozlišování při setkáních rady. Učit se procesům
formálního společného duchovního rozlišování a pastorační reflexe.
6. Procesy rozlišování: Pro vyjádření nejrůznějších názorů (i kritických) vytvářet bezpečné prostory, např. skrze
možnost anonymní ankety či zpětné vazby (písemně, internet apod.) s následným vyhodnocením převažujících
návrhů či připomínek, které pak postoupit např. do pastorační rady. Nebát se komunikovat s lidmi a zapojovat i
lidi s odlišným názorem.
7. Doprovázení dětí: Rozhodovací „pastorační trojkrok“ s nasloucháním Duchu svatému učit už děti na náboženství
nebo i doma v rodinách, do života se jim to bude hodit.
8. Škola rozlišování: Nabízet ve farnosti příležitostný či trvalý prostor pro vzdělávání se v oblasti rozlišování a
rozhodování (důležitost výměny názorů, naslouchání, dialogu, metod), a to především členům pastorační rady a
vedoucím různých aktivit či týmů, ale i všem dalším zájemcům.
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Synoda o synodalitě – Řk farnost Cheb – 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 se v naší farnosti lidé nechávají přetvářet v duchu synodality? Jaké k tomu mají vzdělávací příležitosti?
K jakým krokům nás vybízí Duch svatý, abychom v ochotě nechat se synodálně přetvářet dále rostli a podpořili ji?
Tímto tématem se výslovně nezabývalo žádné synodní setkání, několik podnětů k němu je zde převzato z jinak
zaměřených synodních skupinek, z reflexe jednotlivých zápisů a ze zkušenosti z diecézní fáze synody o synodalitě.
Praktická synodální formace „za pochodu“ v přirozených prostorech života a služby:
Při synodních rokováních na předchozí témata se opakovaně objevovaly některé základní prostory pro růst,
vzdělávání a formaci v synodalitě, jako např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trojičně založená osobní spiritualita a růst (růst ke zralosti, duchovní doprovázení, vnitřní modlitba)
rodiny a domácí prostředí včetně výchovy dětí (komunikační prostředí, mezigenerační výměna, respekt)
spolupráce a komunikace s občanskou společností (praktická spolupráce, ale i inspirace přístupy ke komunikaci)
ekumenické vztahy a spolupráce (praktická spolupráce na společných projektech a vzájemné setkávání)
prostory neformálního setkávání farníků (farní kafe, spontánně domluvené návštěvy, společné vycházky)
komunitotvorná setkání farnosti (poutě, farní dny, výpravy do přírody, farní dovolené, letní dovádění apod.)
slavení liturgie, večerů chval a sdílení Slova (rozvíjení synodálního rozměru slavení liturgie a průběžná reflexe)
malé skupiny a společenství synodálního stylu (bezpečný prostor pro růst v naslouchání a promlouvání)
rozvoj sloužícího vedení spolupracovníků (klíčoví spolupracovníci a jejich průběžná formace a doprovázení)
služebnické týmy ve farnosti a farní charitě (praktická spolupráce v pastoraci a diakonii a pastorační supervize)
farní zpravodaj a webové stránky (zaměření se na synodální témata a průběžnou reflexi života farnosti)

Podněty k průběžnému vzdělávání se v synodalitě:
4. Prohloubení spirituality: Podpořit službu míst či vytvoření nových míst sloužících k prohloubení osobní
spirituality, vnitřní modlitby a zralosti ve víře a rozvíjet autentickou osobní vnitřní modlitbu (soustředěnou,
vytrvalou), ve které můžeme svá srdce otevírat umění naslouchání druhým.
5.

Svátost smíření a doprovázení: Nabízet větší škálu možností ke slavení svátosti smíření. Navíc nabízet také
příležitosti pro osobní duchovní či životní doprovázení na cestě (cesta od seznamu hříchů, který podporuje
obraz pozorujícího, trestajícího Boha, k doprovázejícímu, podpůrnému rozhovoru (nemusí to být kněz).

6. Praktické vzdělávání: Nalézt nějaký vhodný formát (seminář, přednáška, kurz…) pro ty, kteří by se chtěli
v různých „odstínech“ synodality (především v naslouchání, promlouvání, komunikaci, dialogu, pastorační
reflexi a společném duchovním rozlišování) zdokonalit praktickým tréninkem („škola rozlišování“).
7. Liturgické vzdělávání: Nabídnout nějaký seminář, přednášku či kolokvium na téma slavení liturgie (viz druhá
část Katechismu katolické církve, nebo podle modelu „Šest S“ slavení eucharistie – viz příloha).
8. Vzdělávání dětí: Hledat způsoby, jak podpořit vzdělávání se v synodalitě už u dětí (pomůcky pro rodiče,
setkávání na faře, společné výpravy…) a vytvářet tak prostor pro zkušenost společné cesty, aby měly
schopnost sebevyjádření, naslouchání a společného hledání dobrých rozhodnutí.
9. Teologie synodality: Příležitostně nabízet zájemcům vzdělávání v teologii synodality a spoluúčasti
zaměřeném na její praktické podoby na rovině farnosti a diecéze.
10. Pastorační supervize: Obnovit pravidelnou podporující osobní reflexi stylu spolupráce pro klíčové pastorační
spolupracovníky a vedoucí skupin a týmů.
11. Formace spolupracovníků: Pravidelné (cca 1x za dva měsíce) nabídky tematické synodální formace a
občasných komunitotvorných výjezdů (cca 2x za rok) pro farní tým, pastorační radu, pastorační
spolupracovníky a vedoucí skupin a týmů.
12. Farní zpravodaj a web: Zvážit obnovení každoměsíčního vydávání farního Zpravodaje a zkonsolidovat
propojení jeho redakce s redakcí farního webu, kde pak pravidelně zveřejňovat formační podněty sloužící
k průběžnému vzdělávání se v synodalitě.
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Příloha k odstínu 10: Prameny a inspirace pro vzdělávání se v synodalitě
Příklady pramenů a inspirací pro vzdělávání se v synodalitě:
•

•

•
•

Synodálně zaměřené nahrávky, dokumenty a články na webu chebské farnosti:
o Synoda v chebské farnosti (www.farnostcheb.cz/synoda)
o Audionahrávky kázání k deseti „odstínům“ synodality (www.farnostcheb.cz/odstiny)
o Synodní dokumenty, reflexe, texty a pomůcky (www.farnostcheb.cz/synodnidokumenty)
o Články a reflexe věnované synodalitě (www.farnostcheb.cz/synodalnireflexe)
o Články o synodalitě na blogu farnosti (www.farnostcheb.cz/synodalniblog)
o Poslání chebské farnosti (www.farnostcheb.cz/poslani)
o Pastorační záměry chebské farnosti (www.farnostcheb.cz/zamery)
o Pastorační a ekonomická rada chebské farnosti (www.farnostcheb.cz/farnirady)
Webové stránky věnované Synodě o synodalitě 2021–2023:
o Synoda v chebské farnosti (www.farnostcheb.cz/synoda)
o Synoda v plzeňské diecézi (www.bip.cz/synoda)
o Synodální rozcestník (www.synoda.cz)
o Synoda v církvi v Česku (www.cirkev.cz/synoda-2021-2023)
o Synoda v církvi na Slovensku (www.synoda.sk)
o Centrální web synody (www.synod.va)
Přehled článků a reflexí věnovaných synodalitě (www.farnostcheb.cz/synodalnireflexe)
Komunio – letní škola o církvi 24. – 30. 7. 2022 v Březí u Čachrova (www.bip.cz/komunio)

O synodalitě a pastoračních radách pro teologické fajnšmekry (dizertace.agas.cz)
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Příloha k odstínu č. 01: Synoda na okraji farnosti a za ním (7 stran)
Za účelem naslouchat hlasům „na okraji církve a za ním“ jsme z farnosti v lednu 2022 rozeslali ve třech okruzích z naší
farní kartotéky (kde máme 110 mailových farníků, 30 mailových návštěvníků a 110 mailových sympatizantů, celkem tedy
250 obeslaných mailových adres) vždy tomu kterému okruhu přizpůsobenou prosbu o šíření „taháku“ s otázkami pro
rozhovory s lidmi „na okraji“, či přímo o reakci na v něm obsažené tři otázky (1. Jaké máte pozitivní zkušenosti s naší
farnosti / katolickou církví? 2. Jaké máte negativní zkušenosti s naší farností / katolickou církví? 3. Co byste naší farnosti
/ katolické církvi doporučili pro nejbližší dobu?). Navíc jsme tyto „taháky“ distribuovali i přímo ve farnosti (kostel,
fara), se stejnou prosbou – vzít si je jako pomůcku pro vlastní rozhovory s lidmi „na okraji“ (hledajícími, nevěřícími,
nechodícími do kostela, či s těmi, kteří se naší farnosti vzdálili). Koncem března se sešlo 23 odpovědí zprostředkujících
33 vyjádření.
Výsledek této „ankety“ je zachycen níže, přičemž odpovědi či hlasy jsou rozděleny do tří kategorií:
I.
II.
III.

Lidé na okraji chebské farnosti (6 hlasů ve 3 odpovědích)
Ateisté, nevěřící, necírkevně věřící, hledající (17 hlasů v 10 odpovědích)
Mimochebští katoličtí křesťané – sympatizanti farnosti (10 odpovědí)

Tyto odpovědi pak byly reflektovány při synodním setkání farního týmu (28. 3. 2022) – viz zápis výše.

Na okraji chebské farnosti
Z lidí, kteří se považují za katolické křesťany a kteří měli někdy něco společného s chebskou farností, ale v současné
době jsou od farnosti z nejrůznějších důvodů distancovaní, se na mailové oslovení ozvali jen dva. Osobně se pak nikdo
z farníků nikoho z těchto lidí oslovit neodvážil. Jen v Dolním Žandově o těchto lidech uvažovali v rámci skupinky. To
lze považovat z jeden z důležitých úkolů pro nejbližší dobu.

1. Dobré osobní zkušenosti
•

Jedna bývalá registrovaná farnice je vděčná za dobrou výchovu v katolické rodině a vedení k opravdovým
hodnotám. V chebské farnosti pak za časté inspirace pro osobní situace z kázání P. Hrušky. Měla vždy dobrý
pocit z církve, která jí vedla životem a měla v ní důvěru k lidem.

2. Špatné osobní zkušenosti
•

•

•

Tatáž registrovaná farnice však v současné době prý už vyspěla, přenastavila si pohled na svět i církev,
zbavila se naivity a naučila se spoléhat sama na sebe. Církev je podle ní pořád stejná, jako ze středověku –
příkazy shora, žádná rovnost, ztratil se rozum, na neposlušné se ukazuje a když nejsou po vůli, jsou nepřijati.
S církví ani s farností už nechce mít nic společného, odhlásila zasílání mailů, brání svoji rodinu, radit se hodlá
jen s Bohem, žije si svůj vlastní život, žádné příkazy nehodlá respektovat.
Podle jiného bývalého registrovaného farníka faráře opustil úplně rozum, protože se k adresátům svých mailů
ohledně synody chová jako ke svým žákům, místo jako k Božím dětem (myslí si, že rozdá letáčky či rozešle
250 mailů, že jej lidé Tě poslechnou, a když neposlechnou, manipuluje je tím, že „farnost je zahleděná do
sebe“). Chebský farář je pro něj profesor na škole, a ne farář církve.
V žandovské skupince bylo zmíněno, že někteří věřící se stali členy „Na okraji cesty“, a to buď z důvodu
rozvodu (zákaz svátostí, vnímání nepřijetí od společenství, pohrdání, odsuzování…), kvůli nedorozumění
s farářem (neschopnost mu odporovat, vyjadřovat vlastní názor, který stejně nebude vyslyšen, skandály kolem
zneužívání kněžími, nedůvěra ke knězi), či v důsledku špatných mezilidských vztahů ve farnosti a obci.

3. Doporučení
•
•

Aby církev přestala vidět tunelovitě a otevřela oči!
Doporučení pro faráře: „Já Ti říkám, minul ses povolání, jdi dělat to, co Bůh pro Tebe určil, dokud ještě není
pozdě. Vím, že jako vždy tato má slova nepadnou na úrodnou půdu, viz bratr XY a jiné, ale přijde čas, kdy se
k nim chtě nechtě budeš muset vrátit. A příjemné to rozhodně nebude.“

Hledající, nevěřící či ateisté z Chebu a okolí
Čtyři odpovědi z této kategorie přišly korespondenčně, ostatní hlasy pak byly získány od šesti farníků z rozhovorů.
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1. Dobré osobní zkušenosti
Otevřené akce
•
•
•
•
•

radost rozdávaná požehnáním při tříkrálové sbírce, když přijdete v tu pravou chvíli, když to dotyčný
potřebuje; když koledníci jsou láskyplně přijímáni na faře a těší se na koledu
uskutečňování různých akcí (Noci kostelů a Půlnoční)
akce, které organizují místní katolíci, jsou často nezapomenutelné (Poutní maraton, setkávání dětí v rámci
různých nocovek a pobytů, zpřístupnění věží kostela apod.)
pořádání Tříkrálové sbírky
setkání s dobrými lidmi během tříkrálových sbírek, na Dobrém dni, na křesťanském letním táboře pro děti

Společenství církve
•
•
•
•
•

radost být součástí komunity kolem chebské farnosti
přijetí neslyšícího bratra do skupiny neslyšících, kde je „mezi svými“ a má tam inspiraci
empatie a soucit některých věřících či společenství církve
chebská farnost jako společenství lidí, kteří si pomáhají, ale i lidem kolem sebe, stejný cíl
ocenění otevřenosti chebské farnosti

Osobní a společenská diakonie
•
•
•
•
•

provozování Hospice, dobročinné akce pro nemocné, staré nebo postižené spoluobčany
setkání s mnohými dobrými lidmi v chebské farnosti, kteří neodmítnou žádnou pomoc
na katolické církvi si vážím toho, že se snažila a snaží lidem konkrétně pomáhat; třeba chebská farnost dělá
hodně pro bezdomovce, matky samoživitelky i nemocné lidi
služby Hospice Sv. Jiří
ocenění reakcí farnosti na společenské problémy, snaží se je reflektovat, řešit a pomáhat

Chebský farář
•
•
•
•
•

slova faráře (posílí srdce a děti pak mohou předávat radost lidem, které při sbírce navštíví)
kázání a uskutečňování různých akcí otcem Hruškou (vánoční kázání)
oslovující chebská kázání, pokrokový farář
srozumitelné vysvětlování páterem Hruškou, když jsem měla být pokřtěná
osobní setkání s páterem Hruškou

Osobní setkání
•
•
•
•

církev nabízí lidem, kteří jsou v nějakých životních problémech, zažívají bolest nebo jsou těžce nemocní,
útěchu v podobě nějaké nadpřirozené moci, která je těžkostí zbaví, buď teď nebo, což je častější, po smrti
po ateistickém období plném předsudků klíčové setkání se službou farnosti a farní charity, kde chtěla
dobrovolničit, při doprovázení v době umírání maminky (pomůcky, psychická a praktická podpora, nová
přátelství, milí a empatičtí lidé)
výměna bohatství myšlenek a nových pohledů v osobních rozhovorech s katolíky
znalost mnoha katolíků, kteří jsou slušní a pokorní lidé

Návštěva kostela
•
•
•
•

kostel jako viditelná duchovní orientace a připomínka bohatství katolických dějin
krásný kostel sv. Mikuláše a vyhlídka z věží (důležité pro děti – tvoří si tak vztah k městu)
příjemný kostel, kde nachází útěchu po úmrtí v rodině
nevěřím, ale ta atmosféra v kostele mne nějak zklidňuje, povznáší

Hlubší vzdělávání
•
•

díky studiu teologie poznání dalších skvělých křesťanů, i z jiných církví, křesťanky praktikující kamarádky,
ujasnění souvislostí; nakonec osvícení Duchem, osobní vztah s Bohem (neoficiální, neposvěcený církví),
snaha žít po vzoru Krista, občas do kostela
oslovující a inspirující četba Laudato si

Web, sítě, informovanost
•
•

informovanost přes webové stránky farnosti
online kázání

Tolerance
•

cením si, že se nikoho z farnosti nesnaží „lanařit“ nebo přesvědčovat – prostě žijí podle své víry, kterou ale
nijak nevnucují jiným
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•

jeden učitel je křesťan a je v pohodě, nikomu to necpe

2. Špatné osobní zkušenosti
Veřejná vyjádření
•
•
•
•

prohlášení představitelů katolické církve, které neodpovídají současnému poznání
zavazování se katolíků vůči mocným tohoto státu a vstupování do politiky
mnohdy nepochopitelné postoje kardinála Dominika Duky
tahanice o Chebskou monstranci

Neautentičnost
•
•

někteří z řad katolíků ničí pověst společenství
„Křesťani jsou divní. Hlavně kněží.“

Historická selhání
•
•

dějiny protkané katolickými omyly
špatné věci, které církev udělala v historii

Dnešní skandály
•
•

skandály např. v Polsku
skandály v Polsku

Netolerance
•
•

pro několik dotazovaných mladých je církev a víra něco omezujícího – nepokradeš, nesesmilníš, nepožádáš…
samý zákaz, příkaz…
vnucování víry

Manipulativnost
•
•

nějaká přednáška o tom, že Země je placatá… riziko manipulace… zvlášť u neslyšících
a zastrašování zavržením na internetu

Nepřizpůsobivost
•
•

hrozná zkostnatělost
velice zvláštní pocit na „půlnoční“ – kněz tam hodinu předčítal z knihy a bylo tam spoustu „hardcore
věřících“, kteří vybrané texty nahlas recitovali s knězem… (vše jen pro insidery)

Zacházení s majetkem
•

hamižnost; Ježíš byl chudý a někteří představitelé církve se topí v přepychu (i když nikoho takového osobně
neznám, ale vím, že to tak je)

3. Doporučení
Komunikace
•
•
•
•
•
•

Učit se civilnějšímu přístupu, to mi v katolické církvi trochu chybí (i přes snahu současného papeže a
chebského faráře) – je to nutnost, aby katolická církev neztratila kontakt se současnou společností.
Možná by stálo za úvahu, kdybyste vyšli z kostela mezi nás, „obyčejné smrtelníky“ a mohli jsme společně o
těchto tématech vést hovory a snažit víc komunikovat s lidmi mimo církev.
Zlepši komunikaci s veřejností a prezentaci obyčejným lidem – vysvětlení lidem, co je to náboženství, co
člověku přináší, proč existuje, zda je náboženství něco extra nebo zda může být součástí běžných životů…
Zlepšit mediální obraz církve. A že pozdravuju papeže.
Aby byla komunita v pozitivním smyslu vidět.
Kázat přirozeně, fráze odpuzují.

Tolerance
•
•
•

Aby měla církev respekt k jiným náboženstvím a k nevěřícím a aby změnila postoj k LGBT komunitě.
Respekt vůči ostatním, vůči homosexuálům.
Být otevřenější.

Kultura
•

Zpřístupnění jiných částí kostela kromě věží.
28

•
•

Rozvíjet tradice, ty jsou velmi důležité. Tradice, které mají hloubku a ducha.
Aby se podílela na opravě drobných církevních památek a aby vytvářela nové.

Diakonie
•
•

Všem katolíkům přeji, aby si udrželi svou víru a standart v nelehkých dobách (např. pomoc při zařazování do
naší společnosti uprchlíků).
Jinak byste měli jako farnost určitě pokračovat v tom dobrém, co děláte pro potřebné lidi, a dávat těm, kdo to
potřebují, i tu útěchu.

Vzdělávání
•

Pořádání přednášek pro širokou veřejnost na aktuální téma s náboženským přesahem, ale i obecně lidská
témata (např. téma bezpečnosti seniorů, tzv. šmejdů apod.).

Síťování
•

Setkávání lidí věřících a lidí s „hlavou otevřenou“ (vždy najít styčné body různých skupin, na jejichž základě
se dá pak spolupracovat).

Analýza
•

Zapřemýšlet nad tím, proč zrovna ČR patří mezi nejateističtější země na světě – proč se náboženské tradice
nepřenesly i na další generace…

Jiné
•

„Chtěl bych mít církev takovou, jako je ta chebská.“

Mimochebští katolíci
Z mailem oslovených mimochebských sympatizantů farnosti jich odpovědělo deset.

1. Dobrá osobní zkušenost
Společenství církve
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Poutě a setkání s katolickou farností v Mladé Vožici.
Aspoň na dálku kontakt s chebskou farností.
Naše farnost funguje, máme dokonce i jednoho bohoslovce.
Pobyty u sester trapistek a bratrů kapucínů v Sušici, pobyty v kolínském klášteře, návštěvy různých farností
při putování českou krajinou.
Díky Bohu mám velkou radost a cítím vděčnost za naše farní společenství, které je pro mě hodně důležité,
mám ve společenství kamarádky, s kterými máme společné zájmy, procházky v přírodě, pěší pouť na Chlum
Sv. Máří, společný úklid kostela a fary, jezdíme s partou kamarádu na dovolenou, všichni jsme z jedné
farnosti, a je nám spolu moc dobře. Díky Pánu Bohu za to naše společné putování.
Synody se účastním v naší kladenské farnosti a jsem vděčná za tuto příležitost spolupodílet se na směřování
církve…
Farnost na Jižním Městě s Michaelem Špilarem. Velmi nízkoprahové společenství. Michael se snaží budovat
komunitu. Ale když tam člověk nechodí, Michael nekritizuje. Vždy mi podá ruku a přivítá mě. S ním mám
pocit, že se nemusím cítit provinile. Vždy, když ho požádám o pomoc, pomůže… A já ráda pomáhám jemu.
Fotím pro farnost, pomáháme s přípravou akcí, úklidem atd…
Modlitební setkání matek na mateřské. Setkávali jsme se dopoledne i s dětmi. Bylo to podobné, jako když si
povídáte s matkami na pískovišti. Ale neřešíte pleny a prdíky, ale mnohem důležitější věci. Duchovno. Kde
brát sílu. Společné modlitby. Nikde jinde s nikým jiným jsem nesdílela tak niterné pocity, obavy, touhy, které
mám.
Chebská farnost je ideální kandidát pro takové složité synodní zadání. Je dobré, že máme chebskou farnost!
Účast na chebské farní dovolené. Paráda! V mnohém oslovilo a dále oslovuje.
Skvělé zkušenosti mám z akcí v Chebu. Líbí se mi, že se církev otevírá a zapojuje lidi z venku. Získává tím
sympatizanty. Třeba mého muže.

Katolické osobnosti
•
•
•

Mše svaté alespoň občas v Praze u Nejsvětější Trojice u Ladislava Heryána.
Povzbuzují mě výroky např. biskupa Tomáše Holuba.
Podnětné online promluvy z Chebu
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•

Jsem za chebský kontakt vděčná, jednak protože jsem se v krásném Chebu narodila a dále protože jste dobrý
kněz, jak si Vás pamatuji již z doby, kdy jste do Chebu přišel.

Web, sítě, informovanost
•

•
•
•
•

Vítám snadno dostupné kázání profesora Halíka z webu Youtube. V poznávání Písma svatého mi nyní
pomáhají pro mě dostupné a srozumitelné audiovýklady Petra Vaďury a jeho hostů – často evangelíků – Jana
Hellera, Jiřího Beneše atd. Na nich se seznamuji s obsahem Bible a učím se ji aplikovat do svého života.
Mám štěstí, že žiju v Praze. Že je velký výběr knih, videí i farářů…
V covidových dobách jsme rádi sledovali nedělní mše online od vás z Chebu.
Online bohoslužby z Chebu
Díky za četné vstupy na FCB chebské farnosti či faráře, otevřené komentáře a zajímavé podněty. Vždy z toho
dýchal život.

Osobní setkání
•
•
•

Větší část lidí, kteří nás pozitivně inspirovali v průběhu našeho společného života byli křesťané a katolíci.
V chvílích zmatků a pochyb je naší útěchou, že Boží přítomnost vnímáme především v lidech.
Učitel němčiny nějaké církve, který učil němčinu zadarmo s podmínkou, že si tam občas přečteme bibli.
Chtěla jsem němčinu zdarma, tak jsem tam chodila. Frank Plate. Byl skvělý. Nečetli jsme bibli. Bavili jsme se
o důvěře. O svědomí. O nevěře. O lhaní. Bylo to hluboké. Žádné čtení pro mě nic neříkajících textů. Slovo
Kristus tam nikdy nepadlo. Ale přesto tam s námi byl.

Tolerance, svoboda
•
•

Stále hledající jsem poznala tehdy téměř devadesátiletého otce Jordána Vinklárka. Byl ochoten se se mnou
bavit. Jen si se mnou povídal. Nic nenutil. A nic za to nechtěl. Byla jsem ohromená, že mě nesoudí.
Nekritizuje. Že jen sdílí své zkušenosti s Bohem.
Během této přípravy jsem otěhotněla. Čekala jsem, že to bude problém. Naopak. Měl radost, že vznikl nový
život z lásky. Když jsem čekala své druhé dítě, tak mě tento dominikánský mnich pokřtil.

Kontemplace
•

Praxe kontemplativní modlitby souhlasu ve farnosti u pražského sv. Salvátora.

2. Špatná osobní zkušenost
Netolerance
•
•
•
•
•
•
•

Odsouzení, že nejsem pokřtěná (tehdy jsem ještě nebyla), dělení na my (ti lepší, tedy katolíci) a oni (ti
ostatní).
Nenašla jsem si vztah k farnosti v místě bydliště. Odrazují mne kázání, kde vnímám spíš strašení než podporu
otevření se Božímu milosrdenství.
Po odchodu z jógového společenství nenacházím způsob, jak fungovat v nějakém křesťanském společenství.
Jsem ve vnitřním rozporu.
S některými názory papeže Františka nesouhlasím. Mám rád lidi, ale nesnáším jakékoli násilí a lež pod
různými rouškami. Což se bohužel na celém světě děje.
Jako největší problém vnímám nadřazenost. My katolíci jsme něco víc. Křtem jsme se stali nějak lepšími. To
velmi odrazuje.
Když jsem potkala nějaké katolíky, chovali se povýšeně. Přezíravě. Jako kdyby byli elitní klub. Při mých
dotazech mne vždy odkázali na Bibli. S tím, že mám víc číst. Mám ji přečtenou celou, ale je to k ničemu, když
nevíte, co ty věci znamenají.
Celý život se v kostele cítím provinile. Protože jsem k víře přišla až jako dospělá. Protože nechodím
pravidelně do kostela. Protože nevím, co se kdy dělá… Nevím, co ten pocit provinilosti přesně způsobuje.
Prostě mám pocit, že je církev klub pro vyvolené. Že je uzavřená.

Neautentičnost
•
•
•
•

Osobně mi trochu neladí výzvy k otevřenosti (např. ohledně synody) s tím, jak kráčí synodální cestou
hierarchie. Třeba tvrdý postih tradičně slavících katolíků nebo nekonečná a tajemná jednání o nových
biskupech.
Naši biskupové ztratili mou důvěru po zhotovení výstupu Plenárního sněmu. A protože polovina biskupů stále
sedí na svých místech a výstupy synodality jdou opět přes ně, synody se neúčastním.
Rezignace na obyčejnost a humor všedního dne.
Chození do kostela bylo pro mne plné pokrytectví – hlavně se dobře obléct a dělat vše, co dělají ostatní. Aby
nás nepomluvili. Bez pochopení, proč se to dělá.
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Nepřizpůsobivost
•
•

•
•

Poslední roky přinesly velká zklamání. Církevní autismus, zapouzdřenost, defenzivní postoje, strach ze všeho
sekulárního, liberálního a ne-křesťanského.
Při komunikaci s nevěřícími si uvědomuji slovní bariéru – jednak užíváme řadu specifických pojmenování,
jejichž užití je omezeno pouze na církevní prostředí (modlitba, spasení, požehnání atd.), slova i předměty, které
označují, jsou pro nás náročné k vysvětlení pro druhé. Co nemáme sami zformulováno pro sebe, pak obtížně
předáváme dále.
Uvědomuji si dále přežívání řady středověkých představ (o pekle, ráji, podoba boží Trojice, andělech atd.).
Od dětství mě zajímalo, co bude po smrti, co je smyslem života. Nicméně tehdejší katolíci kolem mne (tedy má
babička a její farář v kostele) mi to vysvětlit nedovedli.

Manipulativnost
•
•

Manipulativní, byť dobře míněné taktiky v charismatické obnově.
Vyhrocené a někdy zavádějící či příliš manipulativně zjednodušující diskuze kolem tématu Covid-19 na
sociálních sítích (jednou i na FCB chebského faráře – diskuze mezi MUDr. Kubkem a prof. Beranem).

Individualismus
•

V některých místech chybí společné fungování mimo setkání na mši. Skončí mše a lidé se rozprchnou, nevědí
o sobě, nepodporují se.

Zacházení s majetkem
•

Co mě odrazuje (diecéze ČB), že se vše měří penězi, absolutně neprůhledný systém, do kterého nelze nijak
vstoupit a naprosto chybějící koncepce (nebo možná tajná?).

Veřejná vyjádření
•

Bolest mi způsobují některé výroky arcibiskupa a dalších představitelů církve.

3. Doporučení
Autentičnost
•
•
•
•

Zhluboka dýchat, spíše brzdit než tlačit na pilu, laskavost je klíčem k srdcím mnohých.
Humor, který neponižuje druhé.
Být pravdiví, každý ať jsme sami sebou a nebát se toho.
Myslím, že je potřeba ukazovat, že spolu umíme také žít a hospodařit, nejen se společně modlit. Že duchovní
rozměr prostupuje celý náš život, nejen čas v kostele.

Spolupráce
•
•
•
•

Všimla jsem si, že tam, kde dobře funguje spolupráce mezi městem/obcí (starosta, škola, hasiči...) a farností,
tak společenství vzkvétá a lidem je spolu líp. Lidé se pak více otevírají Bohu, i když třeba ne hned cestou
náboženství.
Tvořivost navzdory rigidním zvyklostem.
Akce, které děláte v Chebu jsou výborné. Akce, které jsou v naší farnosti rovněž. Takže doporučuji
pokračovat v tomto duchu.
Kdyby byla „Noc kostelů“ ve více dnech v běhu roku, abychom mohli pohodlně shlédnout programy ostatních
– skupina ekumenická by se pak posouvala od jednoho kostela do druhého.

Komunikace
•
•

Podle mne má smysl dělat akce pro mladé. Kurzy Alfa. Povídat si. Ale nezačínat slovy: „Znáte Ježíše? Znáte
Bibli?“ Protože to přijde samo. Nejdřív bych se bavila o hodnotách. Důvěře. Smyslu. Pomoci. Přijde mi, že
stavět dnešní víru na bibli je archaické. Netáhne to. Vlastně to odrazuje.
Osobní setkání s chebským farářem, který mi k tomu má hodně co říct, i kdybychom se v něčem neshodli.

Vedení
•
•

Široký rozhled těch, kdo jsou ve vedení farností a církve po vzoru výchovy Felixe Maria Davídka.
Ženy ve všech funkcích, ve kterých jsou nyní jen muži přinesou nový rozměr a změní mnohé, co se stalo
pouze břemenem.

Diakonie
•

Mně se líbí konkrétní současné dobré skutky, které církev dělá. A ty mě přesvědčují, že chci být součástí. Líbí
se mi, co dělá naše farní charita. Naši skauti. Šla bych tedy touto cestou. Bibli bych vytáhla až pak.
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