
Synoda – výstup farnost Dolní Čermná 

V diecézi se do synodálního procesu zapojilo 335 synodálních skupinek jež zaslaly své výstupy. Ve všech 14 

vikariátech diecéze se synodálního procesu účastnili lidé v 115 farnostech, přičemž diecéze čítá 262 farností. 

Ve skupinkách pracovalo 2605 osob z toho 1115 mužů a 1490 žen.  

V naší farnosti vzniklo 6 skupinek z toho 4 odeslaly výstupy, 26 žen a 2 muži. Skupinky se věnovaly především 

tématu naslouchání a dialogu. Vážíme si všech, kteří se zapojili. 

Přinášíme souhrn z odeslaných výstupů naší farnosti 

 

Dialog - Církev očima nepraktikujících věřících  

Nepraktikující věřící účastnice mají negativní obraz o církvi. Církev by měla nabídnout lidem svá svědectví 

života s Bohem, svoji nabídku by měla sdělovat současným jazykem. Toužíme žít Církev jako společenství lidí, 

kteří chtějí žít v lásce. 

Naslouchání 

❖ Výhoda práce ve skupině – různost pohledů (odlišný věk, postavení, zkušenosti..). 

❖ Osobní zkušenost a prožitek – umísťování kněží – uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 

❖ Společné setkávání – odhalilo nesoulad farníků, neochota připustit jiný názor. 

❖ Hospodaření církve – kněz nemůže být současně duchovní správce, ekonom, právník, stavař…. – uvítali 

bychom centrální přístup biskupství. 

❖ Naslouchání se musíme učit, vnímat druhého. 

❖ Je třeba se Bohu odevzdat ve všem, důvěřovat Mu. 

❖ Sdílená radost je dvojnásobná a bolest poloviční. 

❖ Je nutné naslouchat všem generacím bez rozdílů. 

❖ Naslouchejme potřebám ostatních. 

❖ Naslouchání při mši svaté – kázání – je jednodušší když je kratší, méně myšlenek – lépe myšlenky 

vstřebáme, déle nám zůstanou v paměti. 

 

Zkušenosti se synodou 

• Společné setkání je obohacující, příjemné. 

• Témata jsou vhodná pro další setkávání. 

• Příjemné setkání při ekumenické bohoslužbě s bratry evangelíky. 

• Vzájemná upřímnost, působení Ducha Svatého nás přiblížilo k sobě. 

• Uvědomili jsme si odpovědnost za své rozhodování a postoje vůči církvi. 

• Podařilo se oslovit lidi, kteří delší dobu nechodí do kostela, hledající. 

• Je potřeba trpělivosti, empatie, abychom se přijímali takoví jací jsme. 

• Zažili jsme, že vzájemné naslouchání a sdílení o životě s Bohem občerstvuje, očisťuje srdce a přináší 

novou sílu. 

• Rozdíly ve vztahu k církvi nebrání dívat se společně na život a hledat v něm Boží působení. 

Nepraktikující jsou bezprostřední, autentičtější. 

• Farnost má dobré zkušenosti se setkáváním při ekumenických bohoslužbách – jdeme ke společnému 

cíli. 

Bůh může být blízkým, světlem a oporou, být spolu, sdílení obohacuje 



Jaké radosti synoda přinesla  

• Radost ze setkání, být spolu, poznávat se, scházet se, sdílení, vystoupení ze stereotypu, otevření se 

jeden druhému a možnost říct třeba i odlišný názor. 

• Není důležité se vyjadřovat ke všemu, putovat společně neznamená, že všichni musí všechno řešit a 

všichni se musí ke všemu vyjadřovat. 

• Nebojíme se v rámci skupiny otevírat kontroverzní témata, otevřít se a říct každý svůj názor, i když je 

odlišný. 

• Vnímáme rozdělení farnosti, snaha o stmelení neprobíhá hladce. 

• Odhodlání nadále se setkávat k modlitbě a k sdílení víry. 

• Zažili jsme radost a sounáležitost „jakou svět nemůže dát“. 

• Je potřeba trpělivosti a empatie, abychom se přijímaly takové jaké jsme a uvědomovaly si, že Bůh 

miluje všechny. 

• Vyprahlost po Boží blízkosti. 

• Duch svatý dává sílu nebát se říct svůj názor, žádá upřímnost, otevřené srdce, nechat se vést. 

Otevřenost, nesoulad ve farnosti, vyslyšení modliteb farnosti, vyprahlost po Boží blízkosti, být spolu, 

poznávat se 

 

Kde zaznívá hlas Ducha Sv. 

Zaznívá ve ztišení, když jsme vnímaví, ochotní naslouchat. Chce nás vést, abychom opustili své představy, 

svěřovali mu své starosti. Každý má co nabídnout. 

Touha po živých zkušenostech s Bohem, rovnost ve společenství.  Ztišení, opuštění svých představ, vedení 

 

Sny, přání a touhy: 

• Otevřenost vůči potřebám lidí v okolí, hledat nové cesty, jak hlouběji komunikovat o Bohu a životě, 

jak si sdělovat své potřeby a propojovat se. 

• Touha většího zapojení více farníků do života farnosti. Činnost synodální skupinky vedla k poznání se 

navzájem, k čemuž nestačí pouze účast při bohoslužbách. Zazněl i zájem o studium Bible o tzv. 

biblické hodiny. 

• Žít tak, aby byla pravdivá slova „Poznají nás po lásce křesťany, a aby skrze nás mohla proudit Boží 

láska ke všem lidem. 

• Jednota – prohlubování vztahů s ostatními farníky. Umět přijímat lidi jací jsou, věřit v dobro člověka. 

Udržovat aktivní společenství mládeže, umět si naslouchat a ocenit práci druhého, nebát se setkávat 

a družit s nevěřícími, zachovat stávající aktivity. Podporovat mládež. 

• Vzájemná shoda na vyslyšení modliteb farnosti k určitým prosbám. 

• Žít tak, aby byla pravdivá slova „Poznají nás po lásce křesťany“ a aby skrze nás mohla proudit Boží 

láska ke všem lidem. 

• Zapojení více farníku do života farnosti. 

• Synoda odhalila nevyřešené spory mezi farníky. 

• Pokračování synodální cesty. 

• Zastavení snah o návrat předkoncilní liturgie. 

Boží láska, svoboda, větší aktivita farníků, biblické hodiny 


