Výstup ze synodální skupinky
Skupinku tvořili: Pavel Zelinka, Anna Kenovská, Marie Packa Pořízová, Zdeněk Poříz, Josef Mátl,
Karel Janíček, Radka Jarošová

téma č. 6 - VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Synodální proces shodně vnímáme jako šanci k proměně naší farnosti i celé církve. Důležité, že je
postaven na Duchu Svatém, nikoliv na nás.
Po roce 1989 byla církev společností vnímána jako morální autorita (kam se poděla?, neřešené
problémy, zametané pod koberec). Devastace svobodného dialogu z dob minulých se přenesla
i do křesťanského společenství. Bojíme se otevřeně vyslovit svůj názor. Vnímáme nutnost změny
komunikace v celé církvi.
V dialogu si vyjasnit, jsme-li tvrdými zastánci toho „jak to bylo dříve“ nebo se chceme posunout.
Komunikace ve farnosti vázne. Dialog je téměř na nule. Nejsme zvyklí debatovat. Bavíme se s těmi,
koho známe. Nevíme, kdo vedle nás sedí v lavici, neznáme se jménem. Nevíme o sobě.
Malá informovanost. Dialog probíhá ve skupinách, to vyvolává dojem, že jedni ví víc než druzí.
Důležitá je komunikace s mladými, dát jim prostor, nabídnout účast, povzbudit.
Jak oslovovat nově příchozí? Stojí o to? Bude jim to příjemné? Nebo se cítí osaměle, nepřijatí
do společenství?
Jak dát lidi dohromady, a jak je pak je udržet? Jak rozpohybovat lidi k činnosti - jak je motivovat,
aby přišli pomoct při organizaci farních akcích - co ještě víc udělat?
Komunikace s dalšími církvemi - velmi přínosný týden společných modliteb. Rozvíjet pozváním
na naše farní akce.
Komunikace se společností – skrze kulturu (koncerty, výstavy v bazilice), rozvíjet pozváním na naše
farní akce.
Nutnost vzdělávání.

Návrhy na možné řešení:
- vznik debatních skupinek: „Pojďme se pobavit o společném tématu s respektem
k názoru druhého, sdílet zkušenosti, …“ např. v neděli po mši sv. ve farní
kavárně,
- soukromé či společné rozhovory s knězem
- aktuální informace na nástěnkách, přizpůsobit potřebám starších farníků
- ohlášky doplní někdo z farníků (jsme zvyklí, že za nás mluví pan farář), pozve
na farní akci, sdělí svoje zkušenosti a zážitky, poprosí o pomoc s organizací.
- seznam kontaktních osob (s emailovou adresou pro hledající a ostýchavé, např:
hledam@... nebo nabizim@... , doplnit na webové stránky a FB farnosti ), aby
ti, kteří se chtějí zapojit, věděli, komu se ozvat (akolyté, lektoři, slovíčko
pro děti, úklid, výzdoba, …).
- zapojit mladé do služby, nabídnout čtení, přímluvy, možný potenciál
pro zapojení mladých - vedoucí skupinek biřmovanců nabídnou pokračování
skupinky jako modlitební,
- společné akce mimo kostel (FD, poutě, táborák, procházky, nedělní kavárny)

