Synoda – informace pro farníky

synoda = společné putování Božího lidu

Synoda je obrodný duchovní proces, jehož základní myšlenkou je aktivní zapojení
všech věřících do života církve. Principem synody je diskuze - každý věřící bude mít
možnost vyjádřit své myšlenky, podněty a názory k diskutovanému tématu. Zapojit
se do diskuze může každý člověk pokřtěný v katolické víře.

Pokud uvažujete, že byste se do synody zapojili, ale nevíte jak na to, připisuju
několik odpovědí na otázky, které si možná pokládáte:
Jak se mám do diskuze zapojit, když nejsem členem žádného farního
společenství?
Kontaktuj farního koordinátora. Pokud máš skupinu lidí, se kterými bys chtěl
diskutovat, nahlas mu počet a jména lidí ve skupině a taky kdo bude moderátorem
skupiny (pokud už jste ho vybrali).
Co když se chci přihlásit sám (nemám nikoho do skupiny)?
Pokud jsi sám, nevadí – zavolej koordinátorovi, že by ses chtěl synody zúčastnit,
ale že zatím nemáš nikoho do skupiny a koordinátor už ti pomůže. Nebo se zapiš do
seznamu zájemců o synodu (papír je v sakristii) a koordinátor tě do některé skupiny
zapojí.

Praktická podoba synody v naší farnosti:
Synodální proces bude v naší farnosti uskutečňovat prostřednictvím diskuze v
pracovních skupinách. Jednotlivé skupiny se budou scházet v průběhu měsíců
listopadu – ledna a budou diskutovat 1 z 10 témat, které nabízí papež František.
Jak sestavit pracovní skupinku:
-

Počet 3 až 10 osob (ideálně 5 až 8 osob)
Každý skupina bude mít určeného zástupce / moderátora
Jsou doporučena 3 diskuzní setkání, v období listopad 2021 – leden 2022
Délka jedné diskuze max. 1 hodina

Protože synoda se týká všech věřících, skupiny budou složeny nejen z již
existujících farních společenství (např. starší ministranti, farní rada, …), ale také z řad
těch, kteří dosud nejsou nijak zapojeni do života farnosti. Stačí vytvořit pracovní
skupinu a nahlásit se u farního koordinátora. Sestavování skupinek je možné do 10.
listopadu.
Zástupci jednotlivých skupin budou mít před zahájením diskuzních setkání
informační schůzku s farním koordinátorem. Na schůzce dostanou zástupci
pokyny k moderování diskuzí a budou jim rozdány zapisovací listy a zodpovězeny
případné otázky.
Další informace o synodě lze nalézt například zde:
www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023

Chtěl bych se do diskuze zapojit, o víře toho vím tak málo …
Nevadí, že toho moc nevíš. Diskuze se nepovedou o složitých věroučných
otázkách. Jestli se chceš upřímně zapojit, jsi vítaný.
Mám strach, že mě ostatní udupou, když budu mít jiný názor.
Synoda není parlament. Jejím cílem není ubít ostatní svými argumenty, ale otevřeně
naslouchat názorům druhých. Moderátor skupiny má zajistit otevřenou diskuzi, kde
si budou diskutující rovni. Není se tedy čeho obávat.
Kontakt na farního koordinátora:
Karel Vaštík
Lideřovská 14 (u zvonice)
696 61 Vnorovy
tel.: 737 055 497

