
1. TÉMA – NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

 

• Jsem katolíkem jen pro sebe a svoji rodinu a nebo jsem ochoten otevřít se 

práci ve farnosti? Zodpovědnost k rodině i farnímu společenství, vyvažování času. 

Práce ve farnosti dává příklad našim dětem. 

• Mé začátky ve zdejší farnosti, když jsem se přistěhoval. Důležitost podávat 

pomocnou ruku i ven. Více si všímat nově příchozích lidí, nebát se  je oslovit, 

pozvat do společenství, které ve farnosti fungují. Společenství pomáhá prožívat 

víru radostněji, než když je člověk sám. Otevřít se i směrem k širší veřejnosti, viz. 

programy Jednoty bratrské v UO manželé Pinkasovi...Zkušenost, že evangelíci 

jsou vstřícnější než katolíci. Projevy nadřazenosti katolíků nad lidmi, kteří nejsou 

dokonalí a chybují. 

• Máme rozmanité dary, nebýt líný a využívat je, nepromarnit příležitosti 

zapojit se do pomoci při organizaci a přípravě růných aktivit ve farnosti. 

Názorová nejednotnost nemusí nutně vést k rozdělení farnosti, ale učí nás vnímat 

potřeby druhých, vzájemně si naslouchat, dát druhému prostor k vyjádření 

myšlenek a spíše hledat, jak jít všichni společně za Kristem. Všichni jdeme za 

stejným cílem, ať jsme "takoví nebo makoví" 

• Výhoda pro ty, kteří žijí ve velkých rodinách, vědomí této hodnoty v rámci 

vzájemné pomoci, výchovy dětí. Některé vícegenerační katolické rodiny v naší 

farnosti si naopak předávají nejen dobré, ale i špatné vzorce chování. Nesou se 

zde staré křivdy a bolesti, některé rodiny spolu nekomunikují, je potřeba udělat 

tlustou čáru za minulostí, prosit o Boží milosrdenství, odpuštění.  

• Plusy naší farnosti ¬¬- máme zde velké společenství lidí, ochotných zapojit 

se do práce ve farnosti, jsou tu fungující společenství a aktivity - viz Modlitby 

matek, Modlitby otců, Misijní klubko, Mariánská družina, katecheze "Dobrý 

pastýř", nyní nově čtvrteční Rozjímání nad Písmem... 

•  Minusy  naší farnosti -  velká názorová rozpolcenost, bolest z toho, že 

někteří odcházejí do jiných farností. 

• Umět chápat kněze, nerozebírat a nekritizovat před dětmi, mluvit o panu 

faráři s úctou. Uvědomit si, že každý má své obdarování. 

• Pozvání dětí do společenství v kruhu u stolu Páně, být součástí mše svaté. 

Více aktivit pro děti. Ministrantské schůzky v uplynulých dobách přinesly své 

ovoce - formovaly chlapce, vedly je k větší zodpovědnosti starších za mladší i k 

prohlubování víry a větší účasti při mši sv. Pochvala dětí od pana faráře za to, že 

to družičkám sluší, a podobně ( případ z jiné farnosti) je velmi důležitá - vedla k 

tomu, že děti lépe snášely určité nepohodlí a dlouhé litanie... 

• Je důležité setkávat se. Abychom spolu "smýšleli", je třeba, abychom spolu 

mluvili o problémech i radostech. Sdílená starost je poloviční starost, sdílená 

radost je dvojnásobná radost. Organizovat společné akce typu „Valentýnské 

setkání“ nebo loňský víkend pro rodiny prvopřijímacích dětí na Hoře Matky Boží 

na Hedeči… 



• Některé rodiny nevyužívají možnosti nedělního agapé z důvodu toho, že 

tam starším dětem chybí vrstevníci či nějaký program. Klubovna nad sálem by 

mohla sloužit k aktivitám pro mládež, např. ping- pong, stolní fotbálek. Možnost 

střídání - jeden týden pro misijní klubko, další týden pro mládež. Zvážit, kdo z 

dospělých by se mohl zapojit. Eventuelně vytvořit dotazník a udělat průzkum, 

zda by byl zájem ze strany nejen rodičů, ale hlavně dětí. 

• Pomáháme a posíláme finanční prostředky do zahraničí a často nevidíme 

potřebnost těch v nejbližším okolí. 

 

Na závěr za všechny členy naší synodní skupinky – na naše společná 

setkání jsme se těšili, byl to vhodný prostor ke sdílení svých myšlenek, námětů 

pro další činnosti, ochota ke spolupráci. 

 

Bělská Iveta (mod.) 

Maříková Alžběta 

Matějíček Libor 

Matějíčková Kateřina 

Matyášová Jana 

Řeháková Luďka 

Skalická Miroslava 

Skalický Tomáš 

  



2. TÉMA – NASLOUCHAT 

 

Sir 6,33 -35  /Budeš-li rád poslouchat…, mnohému se naučíš…, staneš se 

moudrým.../ 

 

V této době se často více mluví, než naslouchá. 

Co nám tedy v naslouchání brání a co jej komplikuje? 

Kromě toho, že často komunikujeme přes elektronické sítě, mohou být na 

překážku naslouchání i různé předsudky nebo i naše povahové vlastnosti. Třeba 

strach, sebelítost, nechuť, naše pýcha, opovržení tím druhým, mám o něm „svůj 

obrázek“, egoismus, ale i bázlivost, starší zranění apod. Výsledkem je pak 

posilování předsudků, které se dědí a ničí vzájemné vztahy ve společenství. Na 

druhou stranu „jsme lidi“ a není špatně, že spousta věcí je nedokonalých… 

  

Zajímáme se o názory těch, kteří jsou na pokraji našeho zájmu? 

Je třeba umět vyslechnout i negativní věci, zamyslet se nad nimi, poslouchat co je 

tím myšleno a ne co chci slyšet já (naladit se na „frekvenci“ druhého) - je důležité 

si vždy uvědomit, že každý má právo na jinakost.  

Je potřeba dávat pozor na to, aby naše reakce na slyšené byla citlivá, jinak odradí 

druhého do budoucna. Je potřeba učit se rozlišit co a v jakém duchu nám druhý 

říká, pak se snažme laskavým přístupem otevřít srdce toho druhého a také 

otevřít srdce pro toho druhého. 

 

Sir 22,13  / S pošetilcem nenadělej mnoho řečí a k nerozumnému nechoď, 

varuj se ho.../ 

Co si vzít z těchto veršů? Nejsou v protikladu s naším tématem? Je potřeba 

naslouchat opravdu každému? Snad jsou tím myšleny provokativní řeči, 

zesměšňující nebo urážlivé.  

 

Naslouchání je totiž první důležitý krok ke vzájemné komunikaci Při naslouchání 

a následné vzájemné komunikaci není ani tolik důležitá pravda, ale láska. Snaha 

mít navrch ničí vztah, je potřeba věci řešit z pohledu lásky, Bůh neřeší z pohledu 

spravedlnosti a pravdy, ale z hlediska lásky. Dokud neotevřeme svoje srdce, 

veškeré naše razení, poučování nebude fungovat.  Pokud budeme na druhé 

působit, že jsme dokonalí, nikoho neobrátíme.  

 

Je třeba udělat si pro druhého čas, snažit se ho pochopit. Nejprve se snažte 

pochopit, abyste pak byli pochopeni.   

Měli bychom hledat, co nás spojuje, naslouchat musí obě strany.  Nemělo by se 

odbíhat od tématu, ani se vracet do minulosti.  



 

Pokud se dostaneme do konfliktní situace, máme ji řešit stylem „výhra-výhra“ 

(tzn. tak, aby řešení bylo pro obě strany výhodné): i Bůh tak myslí:-). 

 

Možná nás se při komunikaci s druhými setkáváme se stejnými zlozvyky jako při 

komunikaci s Bohem, když mu při modlitbě (ne)nasloucháme. Možná dobrým 

základem pro vzájemnou komunikaci je též společná modlitba, naslouchání 

Božímu slovu tak, že se na té společně naslouchající skupince může projevit jeho 

síla, která v ní buduje jednotu a přátelství. 

Pokud budeme při adoraci naslouchat Bohu, budeme pak slyšet lidi, nemusíme 

jim hned říkat radu, stejně by ji neuměli zpracovat, je potřeba dát všemu čas.  

V tom hlasitém světě, který je okolo nás, je těžké Boha slyšet. Bůh ke mně mluví 

v tichu zevnitř. 

 

Naslouchání a vzájemná komunikace jsou důležitými kroky k odpuštění a 

usmíření! 

Je nutné respektovat důstojnost člověka. 

Když se na nás někdo zlobí, snažit se zjistit proč (případně co zažil negativního, 

zda něco nezastírá). Důvodem nepřátelského postoje bývá často nedostatek lásky 

v dosavadním životě, strach a nejistota, nikoliv to, že by byl dotyčný „zlý“. Jak k 

odpuštění, tak i k usmíření jsou zapotřebí 3 základní kroky. 

Chci-li odpustit, je třeba problém pojmenovat (ústa), uvědomit si (hlava), že se 

tím už nechci trápit a mít dobrou vůli odpustit (srdce), zlost obrátit třeba v 

pochopení toho, kdo mi ublížil a proč k tomu došlo. Pak teprve v srdci pocítím 

klid. 

Mt 5, 22-26 / ...nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve usmířit se svým 

bratrem/ 

Chci-li se s někým usmířit, měl bych udělat 2 kroky: vyslovit mu svůj úmysl a 

omluvit se za svou chybu. Třetí krok už ale musí udělat druhá („znepřátelená“) 

strana. Pokud ne, já odpustit mohu, ale k usmíření zřejmě nedojde. V tom 

případě už se tím nebudu trápit a svou starost přepustím Bohu. Je dobré si 

uvědomit, jestli nejsem závislý na názorech druhého, jestli na něm „nevisím“, 

jestli jeho postoj ke mně zbytečně neomezuje moji svobodu.   

 

Oslovilo nás také evangelium a homilie aktuální neděle Lk 6,27 -38   /Milujte 

své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí…, modlete se za ty, 

kdo vám ubližují/ 

 

Jistota přebývání v Boží lásce vede totiž člověka ke klidu a přijímání druhých 

tak, jak jsou.  Pokud naplníme vědomí tím, že jsme milované Boží děti, pomáhá 



to k tomu, abychom realizovali evangelium, B. láska může plodit lásku vůči 

nepřátelům.  

 

V psychoterapii se pracuje s rozbitými lidmi, je potřeba, aby přijali realitu 

taková, jaká je: pak dokážou z toho rozbitého vykročit ven. Dokud ten, kdo je v 

problému, si lakuje věci narůžovo, nemůže se pohnout. S vykročením přijdou 

emoce, ale je tu šance se dostat z toho ven, dál.  

Je důležité si dokázat přiznat vlastnosti, které máme a zrovna nám nelichotí, je 

to někdy hodně těžké, ale to, že Bůh nás miluje stále a za všech okolností, nám v 

tom může pomoci.  

 

Dále téma „aktivní“ farnosti: otázky: jsme aktivní farnost? Co to vlastně 

znamená? Je „aktivita“ to nejpodstatnější v církvi? Pokoj, radost, spravedlnost, 

jsou hlavní atributy Božího království. 

Prvním předpokladem je ale mít farnost rád, nečekat, až bude dokonalá, přijímat 

ji, jaká je. 

 

Člověk nezmění druhé, ale může jen sebe. Tohle setkávání přineslo i impuls: pro 

každodenní život: jak zacházet s druhými lidmi:  alespoň jim dát šanci. 

 

Byl též vysloven názor, že nás všechny hlavně čeká velká práce na sobě😊). 

 

Kubíčková Zuzana 

Mařík Jenda 

Maříková Jarka 

Plívová Hana 

Sejtková Veronika 

Skalická Marie (mod.) 

Štěchová Jana 

Vacek Jan 

Zimová Jaroslava 

  



3. TÉMA – UJÍMAT SE SLOVA 

 

PRVNÍ SCHŮZKA 

 

 1 /- Ze synodních setkání ani synody samotné nelze očekávat žádné velké změny 

ve farnosti ani v církvi – obava že se to “někde ztratí“ 

2 /- Je mnoho věřících ale málo „lidí“ kteří opravdu něco dělají a mluví i s lidmi ve 

vsi – jinak komunikace s lidmi ze vsi je malá nebo žádná a vzniká mnoho fám 

3/ - Kněz nás rozděluje 

4/ - Neustále a stále je téma Déčka 

5/- Farnost se rozpadá na malé skupinky chybí vzájemná komunikace mezi nimi 

6/ - Málo vzdělávání, téma náboženství a jeho výuky, dá se „naučit“ 

 náboženství?, chybí katecheze 

7/- Hlavní je kněz který má vést farnost a lidi, nevíme proč něco dělá a 

nerozumíme mu, nemluví s námi 

8/- Mluvíme a neslyšíme odpovědi – ZEĎ – hrajeme ping – pong o betonovou zeď 

9/- Chybí nám dialog – nemůžeme jenom mluvit a a dočkat se ticha. Nemáme 

zpětnou vazbu na své otázky při rozhovoru s knězem. 

10/-Bez dialogu vzniká nechuť a předsudky proti knězi. 

11/- Každý farář má své „stádečko“ ,své blízké, přátele, měl ho David i Jano. Jen    

Fiala nemá nikoho, aspoň o něm tedy nevíme.  Snese v svoji blízkosti max.1 - 2 

lidi, ale spíše  mu vyhovuje samota, před lidmi ve větším počtu se uzavírá a 

utíká, cítí se ohrožen. 

12/ - Pokud bychom chtěli aby se „to hnulo“ je možný nějaký radikální krok,i 

možnost být nějakou dobu bez faráře? 

 

  



DRUHÁ SCHŮZKA 

1/- Mnoho z nás má potíže, strach vystoupit před lidi. V menší skupině je lehčí se 

ujmout slova. Mluvit sám před plným kostelem lidí je stresující. 

2/ -PR – nejednotnost, neobroušenost, konfrontace, vzájemné napadání. Neumíme 

spolu mluvit bez předsudků. 

3/ -Nevíme co o.Tomáš chce, sice se prohlásil šéfem ale nevede nás,chybí nám 

 vize a duchovní podpora. 

4/  - Nepřijetí – cítíme se nemilováni, kněz nás ani farnost nepřijal za svoje - 

neustále slyšíme -moje fara - vaše déčko -vaše farnost - já a vy . 

5/ - Musíme naslouchat - do synody vnášejí své názory i lidé kteří se přímo 

neúčastní . 

6/ - Neumíme pracovat s o.Tomášem a jeho způsobem práce – chcete něco – 

zařiďte si to. Změny dělá bez vysvětlení důvodu. 

7/ - Farnost jako celek nestojí za farářem. Jsme nejednotní – neoslovujeme lidi a 

jsme nevěrohodní.  

 

TŘETÍ SCHŮZKA 

Shrnutí – se zápisem všichni souhlasí, aby to nebylo tak negativní je potřeba 

pana faráře i za něco pochválit – umí dobře vařit – udělal výbornou  polívku na 

farní den. Dělá pěkné bohoslužby, umí kázat. Pokud se nejedná o konfrontační 

téma je v pohodě, jakmile na něj zatlačíme zasekne se. Pokud po něm nikdo ni 

nechce pracuje si sám, sám si káže, sám si vaří. Nepotřebuje nás.?? 

Dál se musíme ujímat slova i přes to že nedostaneme odpovědi. Farnost jsou lidé, 

ne jenom kněz. 

 

Dušek Pavel 

Kovářová Marie 

Kovář Ctirad 

Matyáš Antonín (mod.) 

Mlynář Vlastimil 

Skalická Marie  

Skalický Milan 

 

  



4. TÉMA - SLAVIT 
 

ČÁST I. 

Závěry týkající se církve jako společenství obecně 

ale jako důležitá součást křesťanského slavení neděle. Účast na bohoslužbě ve 

všední dny (mimo rámec slavností/svátků) vyjadřuje její důležitost v životě 

daného věřícího (tj. nechodím na bohoslužby, jen když musím, ale protože to 

potřebuji…). 

pandemie, kdy se kvůli vládním nařízením bohoslužby (se společnou účastí 

věřících) nemohly sloužit vůbec nebo jen v úzké skupině pozvaných. Jedinou 

možností byly přenosy bohoslužeb v masmédiích (rádio/televize/internet). Jak se 

(postupně) vracela zpět možnost společného slavení (a vzrůstající počet možných 

účastníků), většina věřících velmi docenila možnost společného slavení, které 

žádná virtuální bohoslužba nenahradí. Bohužel se dnes děje, že někteří věřící si 

možnost účasti na virtuální bohoslužbě prodloužili AŽ dodnes, tj. i do období, 

když už toto omezení neplatí (netýká se nemocných). 

e mění jednak s dobou (tradiční, předkoncilní mše v 

latině na jedné straně vs. mše v novém ritu v národním jazyce na straně druhé), 

dále také s věkem účastnícího se jedince. Dítě nebo dospívající jedinec vnímá 

bohoslužbu jinak než dospělý či senior. Ve všední dny se bohoslužeb účastní 

mnohem menší počet věřících a většinou to jsou jen senioři (posuzováno podle D. 

Dobrouče). Bohoslužba by měla být primárně oslavou Boha ve společenství (proto 

se scházíme), ale Hospodin při ní mluví i k jednotlivým členům tohoto 

společenství – v rámci Božího slova, kázání, po přijetí eucharistie. 

– povinná 

uniformita postojů, nebo tolerance jedinců zaujímajících jiný postoj (např. 

klečících), pokud jim to pomáhá lépe prožívat liturgii? Analogicky to platí i o 

postojích při přijímání Eucharistie. 

dny lektorská služba spontánně (nebo dle intence bohoslužby), v neděli se střídají 

členové (nedělní) lektorské skupiny. Dále v naší farnosti fungují 3 akolyté, kteří 

pomáhají s rozdáváním sv. přijímání během nedělních/svátečních bohoslužeb a 

roznáší eucharistii nemocným (nemobilním) farníkům. Dar modlitby v jazycích 

ani prorocká služba zatím v naší farnosti nefungují. 

– Mše svatá je nenahraditelná forma spol. slavení. Ve farnosti 

máme možnost pravidelné eucharistické adorace i různá modlitební společenství 

(mariánská družina, modlitby matek/otců, schönstattské putovní svatyňky). Tyto 

další formy slavení využívají farníci dle své volby. 

– Křestní kmotři přebírají s rodiči 

spoluzodpovědnost za výchovu křtěnce ve víře, ale my ostatní (tj. farní 

společenství) se za něj během křtu zaručujeme. Podivné je, pokud dotyčného 



křtěnce (ještě v plenkách) vidíme v kostele během křtin naposledy. Jak se pak za 

něj máme zaručit? Měla by stačit alespoň modlitba za něj (ze strany farního 

spol.). Křest v pozdějším věku je rozhodně lépe dotyčným prožíván a doceněn, ale 

na druhou stranu k němu nemusí dojít. 

chození ke sv. smíření (tj. +/- každý měsíc až dva), tak mu církví doporučované 

povinné chození ke sv. smíření jen před velikonocemi/vánocemi přijde jako 

nedostačující – kvůli citlivějšímu svědomí. Každý měsíc přijíždí do naší farnosti 

kněz ze sousední farnosti, aby vyzpovídal ty, kterým nevyhovuje zpověď s farním 

knězem. Náš farní kněz zpovídá ve všední dny (během cca půlhodiny) před 

večerní mší sv. nebo po domluvě. 

mimo bohoslužby? Společné farní akce (farní den, farní výlet), pracovní akce 

(úklidy, přípravy/výzdoba v kostele), nedělní agapé, kulturní/duchovní akce 

(koncerty, recitály, duchovní obnovy), schůzky modlitebních společenství, členství 

v jiných zájmových spolcích (hasiči, skauti, Orlové,..). Nepřenáší se 

rozškatulkování (tj. příslušnost k některé zájmové/modlitební skupině) i na 

komunikaci/poznávání se mimo tuto zájmovou/modlitební skupinu v rámci nebo i 

mimo farní společenství? To je bohužel častý případ. 

– viz okruh výše, stejný problém. 

nejsou ochotni ministrovat žádní kluci, tak budiž. Určitě nekombinovat při 

bohoslužbě při ministrování jak kluky, tak i dívky – obě skupiny se chovají 

odlišně a kluci by se spíš snažili držet zpátky. 

znovusezdané/spolužijící (nemanželské) páry po rozvodu. 

Před přistoupením k rozvodu doporučit dotyčnému páru dočasné (v řádu týdnů, 

nebo max. měsíců) vzájemné dobrovolné odloučení (fyzické) s tím, že by si oba 

zkusili po tuto dobu žít bez (svého manželského) partnera a zároveň se NEsnažili 

si najít jiného partnera. Během tohoto období odloučení, přemýšlení a 

vystřízlivování by se určitě mnoho dříve viděných problémů a potíží mohlo 

ukázat jako malicherné a akceptovatelné. Poté by se k sobě oba partneři 

zase vrátili a možná by žádost o rozvod přehodnotili. Jde jen o hypotézu, která by 

kladla na oba partnery určité omezující nároky v době odloučení. 

 

ČÁST II. 

Konkrétní tipy k zamyšlení příp. i změnám v naší farnosti v souvislosti s tímto 

tématem 

na pravidelnou četbu krátké pasáže z bible. Na internetu i v katolickém tisku lze 

najít rozpis liturgických čtení na jednotlivé dny v daném týdnu, ale lze mít i jiné 

vodítko (ne nutně jen náhodný výběr, ale třeba postupné, systematické čtení 

novozákonních knih (ať už jen evangelií nebo i epištol). Takto si můžeme 



přečíst/osvěžit texty čtení, které jsme slyšeli/mohli slyšet při bohoslužbě. Boží 

slovo je dalším pramenem, kterým k nám Bůh skrze Ducha svatého promlouvá 

(vedle účasti na bohoslužbách, svátostí a okolností, dějících se kolem nás). 

abych se na ni stihl připravit. Každý se může někdy nezaviněně zpozdit, ale 

neměl by to být zvyk. Brát to podobně jako chození na bus/vlak. 

dokud se ještě jiní farníci (společně) modlí, protože to ruší (hlavně v neděli). 

– 

Umět si nastavit/nechat nastavit mikrofon (rouška tlumí hlas). 

čas na prožití tiché chvíle s Kristem v eucharistii. 

V neděli si to může zajistit dotyčný lektor(ři) a ve všední den to nebude problém. 

Dále zkusit začlenit do společných přímluv i přímluvu za konkr. farníky (pokud je 

to známo), kteří např. slaví svátek, prochází obtížnou nemocí/obdobím, nedávno 

zesnuli, apod. Příp. dát možnost, aby i laici v lavici měli možnost/čas pronést svou 

vlastní přímluvu (v rámci spol. přímluv) nebo dát tichou chvilku pro možnost 

pronesení vlastní tiché přímluvy každého účastníka. 

ministranti vyzkoušeli různé činnosti a nedělali pořád to samé. 

u může přijít, že se 

někteří farníci mohou tvářit při mši moc vážně, takže mohou mít obavu při jejich 

oslovení/komunikaci (po mši). Na druhou stranu, pokud se někdo soustředí na 

prožívání Kristovy kalvarské oběti (zvlášť při bohoslužbě oběti), tak pochopitelně 

nebude mít neustále na tváři americký úsměv. 

kostelník, ministranti) je v naší farnosti velmi dobrá. Bylo by ale dobré mít v D. 

Dobrouči ještě jednoho, záložního kostelníka (ne jen jednoho). 

slovo Věřím, za jinou verzi, která se více podobá (mluvené) modlitbě Kréda. 

byl/nebyl věřící, pokud o to pozůstalí požádají. 

Dušek Pavel (mod.) 

Dvořáková Anna 

Jansa Jaroslav 

Maixnerová Růžena 

Matějíčková Blanka  

Mlynářová Růžena 

Špinler Josef 

Špinlerová Blažena  



5. TÉMA – SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ 

POSLÁNÍ 

 

Tématem naší skupinky byla účast každého křesťana na misijním poslání církve. 

Sdílení v naší skupince se dotýkalo především předpokladů misijního působení 

v současné české církvi, jak ji zažíváme v Dobrouči. 

Lze shrnout do několika témat: 

1) Společenství a jeho nedostatek 

2) Radost, spontaneita v prožívání víry 

3) Zvláštní obdarování každého člověka 

4) Kritika aktuálního stavu církve 

5) Potřeba vnitřní evangelizace 

6) Vzdělání jako základ pro působení křesťanů 

7) Vztah k odlišnosti druhých lidí 

 

1) Společenství věřících se objevovalo opakovaně jako zásadní faktor při prožívání 

víry, s tím, že v současnosti v naší farnosti musíme žít do značné míry bez něj. 

Má to význam jednak ten, že potřebujeme podporu od dalších křesťanů, abychom 

mohli žít a rozvíjet se ve víře, abychom zde dostávali sílu i pro působení ve světě.  

A dále, pokud bychom přivedli někoho nového do naší farnosti, nemáme mu 

mnoho co nabídnout. Farní společenství není příliš laskavé, a farář v tomto 

směru nevyvíjí žádnou viditelnou aktivitu, spíše naopak.  

2) Svědectvím křesťanů má být radost. Ale v katolické církvi v Čechách se 

spontánní, viditelná radost moc neprojevuje. Někteří máme zkušenost se sborů 

jiných církví, které jsou v tomto ohledu mnohem živější, a něco z toho bychom asi 

rádi přenesli i „k nám“. Ale zároveň si vážíme toho, že patříme ke katolické 

tradici, s její hloubkou. Otázka je, jak to skloubit. 

3) Na misijním poslání se podílí všichni věřící, ale každý svým způsobem, podle 

darů, které mu jsou dány. Někdo má zvláštní schopnost uspořádat aktivitu, která 

přitáhne spoustu lidí, a jiný zase podporuje společenství modlitbou. Rozpoznání 

těchto darů je naším úkolem, abychom sloužili právě tak, jak to odpovídá nejlépe 

našemu založení, které od Boha máme. Takové rozlišování ale není „jenom tak“, 

snadno se do něho může přimíchat naše ego, svést nás.  

4) Potíže současného stavu církve jsme tematizovali v několika bodech. 

a) Struktura farností je zastaralá, nehodí se vůbec k rozvíjení nových projektů a 

aktivit přiměřených dnešní společnosti. Je to v mnohém pozůstatek rakouské 

státní správy. To, co je v církvi živé a plodné, vzniká mimo farnosti. 

b) Upřednostňování poslušné zbožnosti namísto profesionality v církvi. Na 

mnoha místech, kde by mohli působit odborníci, tak jsou kněží. 

c) Z toho plyne fixace na udržování statu quo, který se ale stejně drolí.  



d) Role kněze ve farnostech obecně je zcela dominantní, v podstatě nic bez něj 

nejde dělat. Pokud se knězem stane někdo, kdo je nekompetentní nebo konfliktní, 

je život farnosti paralyzován. To je podle mnohých situace v Dobrouči, že je kněz 

překážkou misijního působení.  

5) Pro účinné působení navenek (misijně) je potřeba vnitřní pastorační 

(evangelizační) péče. Ta je v naší farnosti ze strany kněze opomíjena, mohou se ji 

snažit suplovat laici, ale není to úplně možné a dlouhodobě udržitelné. 

6) Základem, který je také potřeba pro plodné působení ve světě, je vzdělání ve 

víře. Podepírá i duchovní život.  

7) Odlišnost druhých je místem, kde se setkáváme s Ježíšem, podněcuje nás a 

posouvá. Souvisí také s otevřeností riziku, bez které skončíme v zatuhlosti. 

 

Mikyska Robert 

Mikysková Marcela 

Roškanin Ivo (farnost Jablonné n. O.) 

Rýznar Martin 

Rýznarová Kateřina 

Snášelová Aťka 

Šolcová Jitka 

Štěch Ondřej (mod.) 

 

 

  



TÉMA 6. – VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE 

SPOLEČNOSTI 
 

Dialog není jen prostým „mluvením dvou“ nebo více lidí. Ale snahou vžít 

se do jejich situace, přijmout jejich úhel pohledu. Daří se nám takto 

postupovat při komunikaci v našem církevním společenství? 

+ Myslíme si, že nastavení církve je dobré, dává nám dost podnětů zamýšlet se 

jak sám se sebou, tak s ostatními.  

Horší je to s nastavením společnosti jako takové… Lidi se mezi sebou ani bavit 

nechtějí. Každý si sám řeší svoje problémy, nechce chodit mezi ostatní, aby po 

něm někdo něco nechtěl. Nebo aby nemusel nikomu nic vracet - laskavost, pomoc, 

… Nedělají se teambuildingové akce, nejde se jen tak posedět… Není na to ani 

čas ani chuť… A prostor pro mluvení se někam vytrácí… 

Další problém vidíme v tom, že pro celkem velkou skupinu lidí je mnohem 

pohodlnější vést “dialog” na sociálních sítích. Falešný pocit toho, že co je napsané, 

tolik nebolí. Že na ně nikdo nemůže, případně že jsou tam dost schovaní na to, 

aby řekli věci, které by se do očí říct neodvážili. 

Z toho plyne i to, že se člověk ani nechce zamýšlet nad pohledem z druhé strany. 

Tím spíš, když se ho něco dotýká, s druhým názorem ne zcela souhlasí - je pak 

dost těžké oprostit se od své myšlenky a zkusit vnímat názor druhého s “čistou 

hlavou”.  

Asi jako všude, je okruh lidí, kde se člověk “nebojí” říct svůj názor, je tam prostor 

pro diskusi (například na agapé)… A pak je okruh lidí i v našem církevním 

společenství, kde se o dialogu úplně mluvit nedá… Buď je ostych vůbec vyslovit 

myšlenku, třeba co nás trápí… A nebo není odezva. Přejde se vše mlčením … 

+ Myslíme si, že se to daří lidem, jejichž úhel pohledu a životní situace se příliš 

neliší a kteří se scházejí i mimo farní společenství. Lidi s odlišným pohledem na 

svět nemají v dobroučské farnosti moc prostoru/příležitostí/důvodů se scházet a 

své postoje si vyjasňovat a sdílet. Vnímáme jako velkou ztrátu omezení akcí 

farnosti a omezení činností v D-centru, kde ke vzájemnému dialogu docházelo 

mnohdy spontánně. 

+ V současné době máme pocit, že byť snahy o dialog jsou často jim a dalším 

aktivitám není přáno. Částečně to bylo způsobeno koronavirovými opatřeními, 

ale také máme pocit, že i přes snahy pastorační rady zůstane spoustu věcí 

nedořešených/ neuskutečněných protože jim není nakloněn pan farář. Na druhou 

stranu musíme přiznat, že v tomto směru máme mezery a mohli bychom se více 

zapojovat do snah o navázání dialogu nebo být aktivnější ve farnosti. 

 

Jaké struktury jsou pro dialog v naší farnosti vybudovány? 

+ Nedělní agapé, modlitby matek, společenství mladých, Rytmika, modlitby otců 

(nevím jestli ještě fungují), misijní klubko a akce s ním spojené, katecheze 

dobrého pastýře, farní den, ... 



Myslím si, že struktur by bylo dost, ale není jim zcela přáno. Nemůžu se ubránit 

pocitu, že to, co tu celkem dobře fungovalo, nějakým způsobem upadá… Z části za 

to může dnešní doba, kdy jsou dost okleštěné veškeré kontakty, z části jiné 

priority lidí (nástup do zaměstnání, změna počtu členů rodiny,...) ale zčásti i 

úbytek vhodných prostor - problémové využití D-centra, nebo podpora ze strany 

pana faráře (např. katecheze dobrého pastýře) 

+ Víme o několika farních společenstvích manželů či mládeže, ale tam se scházejí 

lidé dost podobně naladění (viz výše). Pak možná ještě pastorační rada, kde ale 

dialog podle ohlasů zevnitř moc nefunguje (alespoň ne ve smyslu vnímat a 

přijmout i jiný úhel pohledu). 

+ Jako hlavní struktury pro dialog vnímáme pastorační a ekonomickou radu 

farnosti, které naštěstí už opět fungují ačkoliv nemají asi takový vliv na 

rozhodnutí, která se týkají farnosti jaký by mít měli (např. ekonomická rada).  

Dál ve farnosti fungují různé skupiny (MM, rytmika, modlitby otců…), které ale 

asi primárně slouží k jinému účelu než farnímu dialogu. 

 

Jaká je spolupráce a soužití mezi různými skupinami a hnutími ve 

farnosti? Jak vnímáme členy jiných hnutí a společenství (nezájem, 

opovrhování nebo příležitost k obohacení)? 

+ Myslím si, že funguje celkem dobře. Nevšimla jsem si ničeho zásadního, v čem 

by byl problém. Vzájemné působení tady určitě je i tím, že se skupiny prolínají. 

Vidím v tom hlavně pozitiva - vhled i do jiných oblastí, učení se toleranci, 

vzájemnému porozumění a hledání společných řešení. 

+ O nějaké spolupráci moc nevíme, pokud nepočítáme např. spolupráci Rytmiky a 

mládežnického spolča. Připadá nám (ale možná je to zkresleno tím, že se 

pohybujeme jen v určité „bublině“), že spíš panuje nevědomost až nezájem o 

ostatní skupinky ve farnosti. 

+ Spolupráce mezi skupinami nám připadá dobrá, protože tím, že jsme relativně 

malá farnost se skupiny hodně prolínají. Pravděpodobně se v naší arnosti najdou 

jednotlivci kteří se s někým nemusí, rozhodně to ale nevnímáme na úrovni 

skupin nebo společenství. 

 

Rozvíjíme spolupráci – a tedy vzájemné obohacení – na mezifarní úrovni? 

Na úrovni děkanátu? S řeholními společenstvími v naší oblasti? 

+ Spolupráci na mezifarní úrovni nijak extra nerozvíjíme. Registrujeme různé 

pozvánky (např. farní cukrárna a večery chval v Ústí nad Orlicí), ale nedaří se 

nám to skloubit s naším rodinným životem.  

Bartošovi: My osobně ne, snad až na dřívější zapojení do misijní cukrárny v Ústí 

nad Orlicí. A popravdě nás ani nenapadlo nějaké takové aktivity iniciovat. 

Skaličtí: Máme vazby na Ústeckou farnost, kde se občas účastníme nějakých akcí, 

ale není to nic formálního. Je to dáno spíše tím, že z farnosti pocházím a máme 

tam rodinu. V poslední době jsme taky začali jezdit ke zpovědi do Dolní Čermné, 

ale to se asi nepočítá jako spolupráce, ale spíš jako znouze cnost:). 



 

Jakou zkušenost máme s řešením konfliktů a obtížných situací? 

+Zkušenost s řešením konfliktů a obtížných situací naštěstí nemáme. Ale je 

pravda, že pokud by něco k řešení nastalo, s největší pravděpodobností bychom se 

obrátili na někoho jiného než na našeho duchovního správce.  

+ V rámci farnosti to vzhledem k 1. bodu považujeme za náročné – tím, že farnost 

je relativně rozdrobená a dialog se nám příliš nedaří vést na více úrovních, 

dochází občas k většímu nepochopení, případně řešení věcí „oklikou“, nikoliv 

„napřímo“. Domníváme se, že k podobnému řešení přispívá i duchovní správce 

farnosti, který tento styl komunikace mnohdy využívá. 

+ V rámci farního společenství osobní zkušenosti s řešením konfliktů nemáme. 

Ačkoliv se naší farnosti konflikty nevyhýbají vždy to máme pouze z doslechu. 

 

Jak uskutečňuje naše místní církev dialog s (a jak se učí od) dalších 

oblastí společnosti: světa politiky, ekonomie, kultury, světské společnosti 

a od chudých lidí? 

+ Jako prostor pro dialog vnímáme různé akce „mimo brány kostela“ – dožínky, 

Betlémské světlo, skautské tábory, vánoční jarmark apod., kde se setkávají věřící 

a nevěřící. V současné době nevím, jak jsou tyto aktivity časté, ale vidíme v nich 

velký potenciál. 

+ Připadá nám, že se od různých oblastí máme co učit, protože církev tvoří lidé a 

byť jsou církevní struktury nastavené jinak než světské, tak lidé jsou stejní v 

církvi i mimo ni. Do budoucna určitě vidíme potřebu většího zapojení laiků, 

modernizace církve (což se daří papeži Františkovi), větší sociální citlivosti. 

 

Usilujeme o dialog s těmi, kdo žijí mimo „naše“ církevní společenství 

(příslušníci jiných náboženství, lidé bez náboženského vyznání…)? 

+ Ano, ale ne vždy se to týká rozhovoru o církvi. 

+ Myslíme, že ani moc ne. 

 

Bartoš Jan 

Bartošová Magdaléna 

Beneš Jan 

Benešová Kristýna 

Kapounová Eliška (mod.) 

Skalický Marek 

Kapoun Honza 

Skalická Kateřina 

  



TÉMA 8. – AUTORITA A SPOLUÚČAST 
 

Naše téma - autorita a spoluúčast, dialog - ne všichni jsme si toto téma  zvolili 

záměrně,spíš shodou okolností.  

V tak krátké době jsme neměli šanci dnešní výstup připravit - a také důležitější 

události, které jdou mimo nás - vedly k tomu, že se ostatní členové naší diskuzní 

skupinky - z různých důvodů /mimo Ivety, která je i moderátorem jiné skupinky/ 

rozhodli na výstupu nepodílet. A tak vlastně budu mluvit především za sebe, což 

není objektivní pohled. Využila jsem postřehy z diskuzí, které jsme velmi pečlivě 

zaznamenávali. 

 

BOD Č. 1 

Bylo velmi skličující dívat se na skutečnosti, které jsme v rámci zadání probrali.  

Zájem pojmenovat stav farnosti, něco nepříjemného si přiznat ... jsme snad měli 

všichni, co jsme zde. Každý byl do synodálního procesu pozván. Toto není 

obviňování nikoho z nás, co tady sedíme. Ale i otázka pro mne, jakým způsobem 

jsem se na této skutečnosti podílela i já. 

 

Nyní jen prostá konstatování ve směru k farnosti: 

 farnost není živé společenství, víra spíš zvyková, odsedět si mši a nic víc, 

viz zájem o to, k jakým výstupům jsme například nyní dospěli  

 mnoho hněvů, předsudků, nedorozumění, malý zájem o dialog, jen si 

prosadit své 

 pro duchovní aktivity většinou přemlouvat, mnoho reptání, většinou jen 

přání a požadavky, chybí osobní nasazení - ve smyslu já něco chci, ale ať se 

o to  postará jiný, 

 často chybí lidsky slušné jednání i směrem k otci Tomášovi 

 chybí propojení praktického a duchovního života 

 na touhu po změnách není možné reagovat  slovy  - vždyť to tak dříve 

fungovalo 

 svými postoji vlastně zabíjíme novou generaci a často odrazujeme i ty, 

kteří mají podle svého svědomí odvahu  "umírání"  farnosti bránit a volají 

po změně 

 nebo nám vyhovuje jen tak v poklidu přežívat? Jak by vypadala farnost, 

kdyby tu kněz nebyl? 

 

BOD Č.2 

 

Potřeba neustálého vzdělávání ve víře, vyučování od nejmenších ve farnosti, začít 

předávání evangelia srozumitelnou- a pro dnešní dobu prakticky použitelnou 

formu jeho uskutečňování 



Nestačí jen homilie při mši sv. - chybí biblické hodiny, častější duchovní obnovy, 

setkávání farnosti při nejrůznějších aktivitách, začít od malých konkrétních 

kroků, zvát na nejrůznější aktivity, přijímat i osvědčené aktivity z jiných farností. 

 

BOD Č. 3 

Náhled faktického chodu farnosti: 

V naší farnosti je nedobrý stav komunikace mezi částí farníků a naš. duchovním 

správcem. 

Přáli bychom si, aby obě strany našly dostatek vůle a pokory věci změnit. 

Přijmout farní obec jako partnera. Podle výzvy sv. Otce, změnit klerikální přístup 

v otevřenost,spolupráci. 

Otec Tomáš je velmi dobrý "obřadník", ale chybí cosi v komunikaci, ochotě 

naslouchat - velmi dobře to vystihl sám v páteční homilii - naslouchat, z toho 

plyne i poslouchat +pokora přijmout i něco, co je proti mému momentálnímu 

postoji. 

Zazněla otázka - posune se farnost, aniž by se posunul otec Tomáš? 

Je z našeho pohledu malý pastorační zájem otce Tomáše důsledkem nedostatečné 

formace v semináři ? Jsou kněží připravování na to, že se doba velmi změnila? 

U otce vnímáme jeho bohaté dary a dispozice, ale proč je nepředává dál?Tady 

chátrají i živé chrámy- nejen ty kamenné. Potřebujeme, aby nám otec skutečně 

naslouchal a vstoupil do synodálního procesu nyní i on sám. 

Až večer jsem zjistila, že jsou naše postřehy a přání v souladu s vizí církve pro 21. 

století - v KT č.13/2022 je vše jasně definováno - zkuste se na to všichni podívat, 

přemýšlet o tom a něco  podle svého svědomí dělat, aby se situace měnila. 

 

CO MI SETKÁNÍ DALO A VZALO? 

Hodně! Stálo to spoustu času a nervů - ale i možnost diskutovat bez hněvu o 

věcech, které nejsou příjemné, a máme na ně rozdílné pohledy. Poznala jsem 

ostatní i trochu jinak, napadaly nás i podněty pro pastoraci. Některé věci jsme si 

ujasnili. Potřeba, aby toto nezůstalo jen na papíře, ale aby se to promítalo do 

změny života ve farnosti, vracet se k výstupům synody. Za mne žádná skepse. 

Zvát do procesu Boha. Určitě je i cesta, jen nezatrpknout a nerezignovat. 

Bělská Iveta 

Chládek Jiří 

Jakubec Jiří 

Jakubcová Markéta 

Kapounová Klára 

Malá Marie (mod.) 

Skalická Jitka  



TÉMA 9. – ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 
 

Stručný závěr: 

Shodli jsme se na tom, že je velmi obtížné rozlišit, kdy naše osobní angažovanost 

a odpovědný podíl na rozhodování v církvi jsou nezastupitelné. Kdy má naopak 

přednost bezvýhradné přijetí autoritativních rozhodnutí představeného, i když se 

s nimi vnitřně neztotožňujeme. Přestože jsou do farních institucí zapojeni lidé, 

obdaření mnohými dary, nemají prakticky možnost se podílet na rozhodování 

v pastoračních záležitostech. Ani v ekonomické oblasti a hospodaření farnosti 

nerozhoduje kvalifikovaná většina ekonomické rady, ale administrátor, který svá 

jednostranná rozhodnutí nezdůvodňuje, nevysvětluje.  

 

Oslovující text z Písma: 

Řím 12,1-8 : „Nikdo ať si o sobě nemyslí více, než co se patří myslet, ale 

skromně ve shodě s tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru“  

 

K čemu jsme došli v procesu synodality: 

Máme zkušenosti velmi protichůdné. V minulosti jsme si již prošli obdobím, kdy 

pan farář všechno rozhodoval sám. Po výměně administrátora v následujícím 

období zde synodalita byla žitá, samozřejmá, pro mnohé inspirující. Členové 

ekonomické i pastorační rady byly aktivní a užiteční. Duchovní správce drtivou 

většinu pastoračních i ekonomických záležitostí konzultoval, každý názor nebo 

radu zvážil, než odpovědně rozhodnul. V současné době je spolupráce obtížná a 

bolestná, protože s výměnou duchovního správce došlo k destrukci tohoto 

systému. 

Co nám tyto zkušenosti daly: 

Víme už, že synodalita je velmi užitečná a potřebná. Není to pro nás prázdný 

pojem. Jsou-li dodržována pravidla spolupráce, mají z toho všestranný užitek 

všichni. Mimo jiné se tak dají minimalizovat úlety všeho druhu, protože žádný 

člověk není neomylný a nedokáže obsáhnout celé spektrum toho, co farnost 

potřebuje, co se od ní očekává. Smutné je, že pokud si to neuvědomí všichni, vč. 

duchovního správce, farnost bude chřadnout, neporoste a zakopeme hřivny. 

 

Vedení Duchem svatým: 

 



Hlas Ducha Svatého nejspíš zaznívá i ve chvílích, když se otevřeně dokážeme 

bavit o těžkostech a problémech, které nás sužují a které je potřeba vyřešit. 

V okamžicích, kdy se navzájem slyšíme a společně hledáme cestu, přestože na 

počátku jsou naše stanoviska velmi rozdílná, nepochopená, braná 

s předsudkem,…. Škoda, že tento názor a přístup nesdílíme všichni farníci, vč. 

administrativního správce. Je potřeba trpělivě komunikovat, naslouchat a hledat 

cesty ke sblížení. 

 

Naše představy o místní církvi: 

Přejeme si, aby byla opět nastolena atmosféra široké spolupráce na všech 

úrovních (kněz, pastorační rada, ekonomická rada, dobrovolníci, ostatní účastníci 

bohoslužeb a spoluobčané). Abychom měli jasné a odpovědné duchovní vedení, 

kterému bychom mohli důvěřovat. Abychom neměli pocity marnosti, ale mohli 

smysluplně věnovat svůj čas i zkušenosti ve prospěch celé farnosti a obce.    

 

Ostatní myšlenky a závěr 

Stávající systém dělby odpovědnosti při rozlišování a rozhodování v pastoračních 

i ekonomických otázkách prostřednictvím volených rad je určitě dobře 

promyšlený a navržený. Nepočítá se však s tím, že někdo odpovědný přestane 

pravidla dodržovat nebo je bude přímo obcházet. Taková farnost nesmírně trpí, 

pokud jí to už není jedno. Každý člen rady, který byl vybrán, aby zastupoval 

ostatní farníky, nemá reálný nástroj, jak napravit stav věcí. Při neochotě 

představeného má pouze možnost odstoupit z funkce.     

Je důležité mít dobře a srozumitelně formulovaná pravidla pro fungování 

důležitých orgánů farnosti. Zároveň je potřeba, aby církev měla odvahu včas řešit 

nápravu, pokud dochází k jakýmkoliv excesům. 

V Dolní Dobrouči, březen LP 2022 

Jakubcová Andrea 

Kapounová Anička 

Mlynář Petr (mod.) 

Mlynářová Kamila 

Plíva Vladimír 

Skalický Jiří 

Špinler Petr 

 


