
Závěr k tématu synodální cesty včetně konkrétních farních výstupů 
 
 
Obecnější synodální závěr 
 

Naše skupinka si zvolila téma č. 2, tedy „Naslouchání“.  Již samotný proces volby byl velmi 

zajímavý a vnímaly jsme při něm opravdu působení Ducha Svatého, který nás nakonec dovedl k plné 

jednotě při zvolení tohoto tématu, ač zpočátku jsme měly velmi odlišné tipy na výběr.  

Při hledání toho, proč je dané téma pro nás tak důležité, případně co od něj očekáváme, jsme 

měly možnost vnímat řadu skutečností. Uvědomily jsme si, že naslouchání a vůbec učení se umění 

naslouchat velmi potřebujeme. Že je to něco, co často neumíme a postrádáme jak vnitřně, tak 

směrem z okolí. Měly jsme také dojem, že pro nás naslouchání sdružuje a tvoří jakousi platformu pro 

další témata, která nám byla původně blízká a která jsme individuálně předem zvažovaly a promýšlely 

a zpětně nás i velmi pozitivně překvapilo, k jakým horizontům jsme skrze toto téma došly, či byly 

dovedeny, jak doufáme. Dále jsme také zmínily, že naslouchání by mohlo být klíčem k tomu, co se 

odehrává v nás samotných i mimo nás a skrze to i být nasměrováním, jak přispívat k dění kolem sebe. 

V dalším společném naslouchání a sdílení ve skupince se nám častěji opakovalo, že je třeba se 

učit naslouchat na prvním místě ve svém srdci, kde může Duch Svatý promlouvat, s tím, že důležité 

je naslouchat v mlčení, tedy se o to snažit. V tom nám je příkladem Panna Maria. Čím lépe tedy jsme 

schopni naslouchat ve svém srdci a jsme schopni i v něm více mlčet, tím lépe pak můžeme opravdově 

naslouchat druhým, což se učíme v atmosféře společenství, které by mělo být přijímající, otevřené, 

ale také diskrétní a „neposuzující, neodsuzující“. V tomto prostředí se potom můžeme v úctě učit 

druhému naslouchat srdcem, tak, jak nás to učí také papež František, jehož duchovní blízkost skrze 

samotnou synodální cestu jsme velmi vnímaly. Tímto procesem, kdy se učíme naslouchat, můžeme 

postupně své naslouchání proměňovat a jaksi uzdravovat. Můžeme uzdravovat i svůj pohled na naše 

bližní i různé události, můžeme se dívat s radostí a úžasem, což jsme si také několikrát zdůraznily, že 

je velmi důležité. Uzdravení bylo něco, co jsme si také hned v začátku pojmenovaly jako jeden z 

plodů, které od synodální cesty očekáváme. Můžeme říci, že něco z této cesty a proměny jsme 

během našeho setkávání okusily a přinášelo nám to velikou radost a nadšení, kdy jsme již od prvního 

setkání věděly, že chceme pokračovat dál i po odevzdání těchto závěrů. Domníváme se, že tato cesta, 

kterou jsme se nyní snažily nastínit, se dá aplikovat i na farní společenství, přičemž si myslíme, že 

velká síla a budoucnost je právě ve scházení se v podobných malých skupinkách, kde můžeme 

společně zajet na hlubinu a načerpat tolik potřebné povzbuzení do další cesty i do našich konkrétních 

osobních životů, neboť jsme si také výrazně uvědomily, jak nám taková možnost „načerpat“ 

dlouhodobě schází. Zároveň ale vnímáme, že je velmi důležitý i postoj služby, konkrétních skutků jak 

služby ve farnosti, tak směrem ven do společnosti a vůbec také reakce na znamení doby – „vidět, co 

je třeba“ (např. v těchto dnech pomoc trpícím válkou zasaženým lidem). 

Velmi podstatnou linku v naší započaté synodální cestě poté tvořilo rozlišování našich osobních darů 

a směřování skrze pomoc Ducha Svatého a jejich využití zejm. v našem konkrétním farním 

společenství, potažmo ve společnosti, kde žijeme. Popisným výrazem tohoto objevování se nám stala 

„pestrost“. Jsme přesvědčené, že každý z nás máme pestré dary podle toho, jak nás Pán utvářel a 

utváří a my je můžeme nacházet a sloužit jimi druhým.  Zde vyvstává opět proces naslouchání Duchu 

Svatému v našich srdcích, vždyť On se právě v našich darech projevuje. Plody tohoto naslouchání 

poté můžeme otevřít ve společenství, kde se učíme naslouchat s úctou a otevřeným srdcem, bez 

posuzování, jak bylo popsáno výše. To, co jsme takto společně sdílely 



v obdobné atmosféře, dále rozvíjíme s tím, že si necháme čas k individuálnímu a společnému 

zrání konkrétních sdělení, nápadů, vizí... A poté se vzájemně podporujeme směrem k pestrosti a 

různorodosti nesené radostí a pokojem, kterými nám Duch Svatý ukazuje tu správnou cestu v ovzduší 

ohleduplné a aktivní jednoty. Jinými slovy i jednoty láskyplné. 

Takto jsme velmi podstatně došly k tomu, že je třeba umět naslouchat opravdu každému ve 

společenství, ve farnosti, a to s úctou a ochotou. Pokud někdo chce dát k dobru své dary 

v konkrétním projektu, měl by být podporován, a ne zrazován („to už tu bylo a nefungovalo to 

apod.“ anebo naopak „to tu takhle neděláme“ či „to tu nikdy nebylo“), aby se mohla rozvinout krásná 

pestrost darů ve společenství a různých nabídek nejen pro farnost, ale i třeba širší společnost, což 

také vnímáme jako vekou nutnost – dát o sobě jako křesťané vědět a vytvářet příležitosti k tomu, 

abychom mohli k nám pozvat i lidi vně Církve. Vyjít ven, nebát se. Radostně, otevřeně, uctivě, 

ohleduplně vůči každé lidské osobě a k tomu, co kdo žije. Se srdcem opravdově naslouchajícím, kdy 

vždy není třeba hned mluvit a už vůbec ne přesvědčovat, formalizovat, či moralizovat v roli „toho, 

který ví, jak to má být“. Prostě být na blízku a naslouchat s tím, že naše srdce chceme plnit Duchem 

Svatým, který nás k tomu všemu může uschopnit. 

Konkrétně nám během výše uvedené synodální cesty postupně vyvstaly následující vize či 

projekty, nápady, kterými bychom mohly přispět do našeho farního společenství, jsou podrobněji 

uvedeny níže – vše je farní diskuzi v otevřenosti a úctě;o).  

Zároveň je ale nezbytně nutné mít kde načerpat, a proto pro nás asi nejdůležitějším závěrem 

a výstupem zůstává hluboké vědomí toho, jak moc potřebujeme společenství, k jehož podobě nás 

nastoupení synodální cesty nasměrovalo, a tedy jednoznačné přesvědčení, že se chceme a 

potřebujeme scházet dál.  

 
 

Konkrétnější „farní“ závěry k další diskuzi a rozvinutí  
 

o Zavést něco jako „FARNÍ DOTAZNÍK“  

▪ Vzniklo s myšlenkou směrem k „naslouchání farníkům“ a umožnění novým 

lidem se zapojit. 

▪ Frekvence by byla  1x ročně, dotazník by měl strukturovanou formu. 

▪ Zásadní by byly 3 otázky:  

• 1) Čeho si ve farnosti cením a za co děkuji? 

• 2) Co mi chybí? Co bych uvítal/uvítala? 

• 3) Co můžu pro to udělat? 

▪ Dotazník by tedy nesměl být anonymní, ba naopak ještě s kontaktem;o) 

o VYTVOŘIT NĚCO NA ZPŮSOB PŘED PÁR LETY ZDE VZNIKNUVŠÍCH „PAŠIJÍ“  

▪ Tedy nějakou společnou tvůrčí farní akci, třeba i divadlo, apod... něco, co by 

nás dalo společně dohromady při tvoření něčeho krásného a s čím bychom 

také mohli vyjít „ven“, za hranici farnosti, mohli by se třeba i zapojit 

„nekosteloví“ lidé, jak by to přišlo... taková otevřená, přátelská, nadšená 

akce pro všechny;o) 

▪ Ve smyslu „nebojte se“, „otevřete brány Kristu“... „vyjděte“ – i ven za hranici 

farnosti atd... 

▪ Zatím nic konkrétnějšího, domluvily jsme se, že necháme ještě zrát...  

o Nápad PRÁCE S BIBLICKÝMI POSTAVIČKAMI  



▪ Skrze to by se dalo zapojit hodně lidí, široké spektrum i věkově. 

▪ Pozvat do farnosti také přednášející z Biblického díla a pochopit smysl práce 

s postavičkami, jejich široké využití, děti, dospělí... je poté možno s nimi 

pracovat v různých společenstvích nebo i při mši sv. s dětmi. 

▪ Samotné vytvoření postaviček – šití;o) by mohlo zapojit další lidi i rukodělně. 

▪ Mohl by být třeba den pro celou farnost (až bude hezky), kdy by dospělí (asi 

spíš dospělé;o) – tvořily postavičky (pod dohledem pozvaných 

přednášejících), např. ve stodole, děti by mohly mít částečně hlídání (starší 

vedoucí), bylo by to věkově „průřezově“, taková farní akce;o)  

o Návrh POŘÁDAT PŘEDNÁŠKY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE (ČKA)  

▪ Zapojit naši farnost event. nejlépe ještě s bratry evangelíky – ekumenicky;o)  

do České křesťanské akademie, vytvořit místní skupinku ČKA. 

▪ Pozvat např. P. Tomáše Halíka, P. Heryána atd... 

▪ Další rozvinutí tohoto nápadu bylo uspořádat třeba přednášku na téma 

hospicové hnutí, propojit s místní charitou, a tím jim také pomoci – rozjíždí 

domácí ošetřovatelství, paliativu... třeba pozvat i dr. Svatošovou;o), event. i 

kolegu z Opavy a pana ředitele Charity Opava;o) – tam mají mobilní hospic už 

dlouho... 

o POZNÁVÁNÍ KOSTELŮ, OTEVŘENÉ KOSTELY  

▪ Nejen Svitavy a okolí, ale také děkanát – např. komentované prohlídky, 

historie apod... je toho tolik, co nevíme, a moc zajímavého i povzbudivého. 

Historie kostelů může povzbudit i naši víru... 

▪ Dále k přemýšlení – zda by svitavské kostely nemohly být nějak více otevřené 

– i lodě dovnitř;o) k osobní modlitbě dle časových možností každého, 

rozjímání před svatostánkem... aneb potřebujeme svatostánek!;o) Jsme si 

vědomy toho, že je náročné toto zajistit i z hlediska zabezpečení, ale 

v některých městech kostely otevřené dovnitř jsou – asi to ale vyžaduje 

alarmy, zákazy vstupu úplně ke svatostánku atd... též k přemýšlení... ale 

třeba by chodili i více lidé z venku a chvíli by setrvali v tichu...  

o SKUPINKA PRO MLÁDEŽ A MLADŠÍ DOSPĚLÉ  

▪ Formou „vzdělávání“ ve víře – např. rozebírání témat z katechismu pomocí 

prezentací (zkusili jsme v menším loni s prvopřijímajícími;o), třeba by se 

postupně došlo i k nějakému sdílení, navázání vztahů, povzbuzení...  

o „OTEVŘENÍ“ SPOLEČENÝCH OBĚDŮ, EVENT. SPOLEČNÁ NEDĚLNÍ KÁVA PRO 

VŠECHNY 

▪ Nějak „zpřístupnit“ společné obědy celé farnosti, třeba vyhlásit, pozvat 

všechny, aby to bylo otevřené všem – i těm, kteří o tom nevědí. Samozřejmě 

otázka, kdo by se osmělil z těch, kteří ještě nikdy nebyli... ale myšlenkou je, 

aby byli všichni otevřeně zvaní a dále by se jistě mohlo zvát osobně... Určitě 

je to k diskuzi, je to i složitý logistický problém, ale třeba bychom dohromady 

něco vymysleli;o) Systém přihlašování, vaření... event. by se vařit nemuselo – 

zn. jídlo s sebou;o) – hlavní je se přece setkat;o) atd... k přemýšlení... 

▪ Eventualitou k „otevření“ společných obědů může být nedělní káva a buchta 

pro všechny v ten den, kdy je společný oběd (po něm, kdyby byl zachován 

stávající obědový systém) – to by se také mohlo vyhlásit v kostele, otevřeně 



▪ všem... Prostě mít se kde se všemi, kteří chtějí, v otevřenosti setkat, a mít 

také kam lidi pozvat na více neformální a nenáročnou akci – také ty hledající 

apod... 

o POMOC LIDEM POSTIŽENÝM VÁLKOU (UKRAJINA) 

▪ Být schopni odpovědět na znamení doby. 

▪ Jako křesťané být v první linii milosrdné, láskyplné a účinné pomoci. 

▪ Vidět, co je třeba, být připravení, „akční“, být „zakleknuti ve startovních 

blocích“;o), zároveň však moudrá, vnímavá a aktivní součinnost např. s místní 

Charitou... aby pomoc nebyla přespříliš živelná, a tak i dezorganizující;o) 

▪ „Když jsem byl na cestě, ujali jste se mě... když jsem byl nahý, oblékli jste 

mě... když jsem hladověl, dali jste mi najíst...“  ... máme vyjít a hledat Ježíše 

v trpících, chudých a potřebných, jak to vytrvale říká i papež František...  

 


