
Setkání naší synodální skupinky hodnotíme jako zajímavý a obohacující proces. 

Od počátečních  obav a pochybností, ale i zvědavosti a zájmu, o co vlastně v synodě jde, přes 

překvapivě bezproblémové vybrání tématu, jsme dospěly k vzájemnému radostnému sdílení 

jednotlivých členů skupinky, při kterém jsme si uvědomily různost naší cesty víry, to, že 

každý z nás je "originál", Boží dítě. Bylo povzbuzující slyšet, jak různorodě Bůh působí v 

našich životech.  

Učily jsme se mlčky naslouchat názorům druhých a přede všemi vyjádřit svůj názor, což není 

úplně pro každého jednoduché. A především jsme se učily naslouchat Duchu Svatému v 

modlitbě, skrze Boží Slovo i skrze ostatní členy skupinky.  

Dospěly jsme k závěru, že každý má jiný dar, který je potřeba rozvíjet a použít v místě, kde je 

člověk zasazen - v našich rodinách, práci, farnosti a všude, kam přicházíme. Bůh je pro 

všechny, proto i my máme mít srdce otevřené pro všechny lidi a přijímat je takové, jací jsou. 

Umět naslouchat, pomoci, chápat je, povzbudit. Pokud se někdo ptá, mluvit třeba o svých 

zkušenostech, prožitcích, třeba i omylech, dezinformacích, kterým jsme samy dřív 

nerozuměly, Boží lásce a pomoci, kterou jsme samy zakusily. Bůh nám dal naději na věčný 

život, proto je naše víra radostná, plná naděje, a to by se mělo odrážet v každodenním životě, 

abychom celým svým životem přirozeně svědčily slovy, pokud se to hodí, ale především 

skutky o Boží lásce, která je milosrdná a pro každého člověka bez rozdílu. 

Základem našeho misijního poslání je modlit se k Duchu Svatému za druhé lidi i za sebe, 

abychom se stávaly Božími nástroji. Vždyť nejde o dílo naše, ale Boží, a je možné ho 

uskutečňovat jen když budeme naroubováni na Pravý vinný kmen. Bůh je ten, který vše řídí, 

posílá nám lidi do cesty a připravuje misijní pole. 

I společenství Modliteb matek je svým způsobem misijní. Kromě modliteb za naše děti a 

rodiny se modlíme i za všechny děti, zvláště ty, kterým nikdo nežehná. 

Zazněl i návrh na uspořádání Alfa kurzu, pokud by to bylo v našich možnostech, silách, času, 

lidech... 
 


