
Naše úvahy se týkaly tří oblastí: našich konkrétních zkušeností, farnosti a našeho společenství rodin. 

Nejsou to hotové odpovědi, ale spíš podněty a často i otázky. 

 

1. Zmíněné konkrétní zkušenosti, které ilustrují náš pohled na danou oblast: 

 

Ekumenické modlitby – v přímluvných modlitbách se lidé z jiných církví dokázali otevřít a nevšedními 

slovy se přimlouvat; zpěvy z Taizé – sjednocující zážitek. 

Dva zážitky, kdy se dařila jednota všech zúčastněných – festival Vzadu v sadu, pohřeb R. Fikejze – 

vždy tam byla vůdčí osobnost (evangelický farář F. Keller, P. L. Heryán). 

Tichá adorace v neděli, přítomen kněz k svátosti smíření i rozmluvě. 

M. Cvrkal – kamínek, který spustil spoustu věcí (blahořečení P. E. Unzeitiga). 

Tříkrálový průvod – využívá prostředky tohoto světa – aby lidé mimo farnost přišli, musí se to stát, 

musí to být. 

 

2. Farnost a otázky spojené s fungováním farnosti 

 

Farnost je vše, co se nachází na území farnosti, je to prostor, kde se může mnohé uzdravit, ale ne 

najednou, je to proces. 

Co farnost potřebuje, jaké má problémy? Nejen farnost, ale i lidi. Najít správný styl – nevtíravý, mít 

formu i normu. 

Farní dny – shlukují se stejné skupiny – nekomunikují s ostatními. Cílevědomě je propojovat. Oslovit i 

jiné lidi než ty obvyklé. 

Příliš mnoho akcí ve farnosti – možná je špatně řadím. Změnit své plány ve prospěch farnosti. Kdo a 

jak má zvát na akce? 

Dialog ve farnosti směřovat k tomu, abychom mohli pracovat mimo farnost. Manažer = farář. 

Modlitba i komunikace – obojí je třeba. 

Adorace – důležitá je i forma – ticho. 

Obnova v Duchu sv. podle P. Ernsta Sieverse pro farnost 

Ne „udělejte si“, ale „pojďme společně“. Tvořit tým lidí, kteří vědí, co se ve farnosti děje. Co já 

nedělám? V čem nefunguju? Jakou zodpovědnost na svém místě máme? Třeba jsem to já nebo ty. 

Pastýř farnosti je farář. Jak vést dialog s farou? 

Jsou zde existující společenství prospěšná pro farnost i pro ně samé – nebylo by je třeba propojit? 

Vědět o sobě navzájem? 

 

3. Naše společenství 

 

Než začneme vést dialog ve farnosti, začněme vést dialog ve společenství, ale nejdříve se naučit 

naslouchat druhému. Máme problém vést dialog s lidmi: výzva P. M. Váchy – být vnímavý a otevřený, 

modlit se k Duchu sv. o moudrost 

Řada lidí, kteří přijdou a chtějí vést rozhovor, mylně předpokládá, že máme stejný názor jako oni – 

laskavě vysvětlit 



Bezradnost, jak pozvat další – sejít se a přemýšlet o tom, jak to pojmout. Vadí mi anonymita – někdo 

zemřel a já to nevím. 

Vyjít k lidem s jiným názorem – jak prakticky? Rozšiřovat společenství? Ne. Rozdělit na dvě a přibrat 

další? 

Pozvat jednou měsíčně na setkání někoho, kdo do kostela moc nechodí, pozvat ho na čaj (paní, které 

právě zemřel manžel).  Výsledek není podstatný 

Nehledat, co by měli dělat druzí, být pohotoví, zareagovat na konkrétní podnět – když někdo dá 

najevo, že potřebuje. Nevyděsit je naším farním společenstvím, potěšit je. 

Chybí zázemí po mši svaté – kam někoho pozvat na čaj, nemusí to být k někomu domů. 

 


