
Chvála Kristu! 

V křesťanských kruzích a médiích se začíná mluvit a psát o SYNODĚ 2021–2023. Chtěla bych vás povzbudit 
a namotivovat k zapojení se do tohoto společného díla církve. 

Proč o tom píšu zrovna já? Přijala jsem roli koordinátorky farnosti, to znamená, že bych měla mít všechny 
potřebné informace k synodě. Budu se snažit být tzv. v obraze. Rovněž budu k dispozici pro konzultaci 
s moderátory skupinek. J 

Co je to synoda? 

Synoda vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu. Synoda vede k dialogu v církvi, vytváří prostor 
k naslouchání všem lidem a vyjádření svých názorů a podnětů vedoucích k rozvoji církve. Více na: 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem  

Co se od nás očekává? 

V období listopad–leden utvoříme synodní skupinky. Každá skupinka bude mít jednoho moderátora, který 
svolá 2–3 setkání. Skupinka se při nich společně modlí, vede dialog nad vybraným tématem a rozlišuje, co 
chce Bůh říct.  

Někteří namítají, že se hovoří o procesu, přitom se nás týkají pouze 2–3 setkání během 3 měsíců. Troufám 
si napsat, že se jedná o takový oficiální začátek. Formovat se v duchu synodality (viz téma 10) znamená 
mnohem více. V rámci synodních skupinek máme k dispozici několik témat, ze kterých si máme vybrat 
jedno téma a nad ním vést dialog. Pakliže se třeba skupinkám zalíbí scházet se nad danými tématy, či zažijí 
Boží přítomnost ve skupince, mohou se samozřejmě i nadále scházet a zakoušet tak ducha synodality. 

Jakým způsobem utvoříme skupinky? 

Doporučuje se utvořit skupinku do 10 osob, a to z důvodu délky trvání setkání. Skupinku může utvořit 
stávající společenství nebo bude možnost přihlásit se k danému tématu jako jednotlivec prostřednictvím 
zapisovací tabulky. Zapsat se můžete na tomto odkazu, který je i s dalšími materiály na hlavní stránce 
farního webu.  

Pokud se chcete zúčastnit jako společenství, které si vybralo 1 téma (nebo jen podotázku některého 
tématu) a nemůžete/nechcete do skupinky nikoho dalšího přibrat, zapište se do seznamu názvem daného 
společenství a napište jméno moderátora. Jednotlivci se zapíšou k vybranému tématu a budou během 
následujících dnů očekávat, kdo další se k tématu připíše, s kým následně utvoří skupinku. Skupinky 
začneme tvořit postupně dle počtu přihlášených osob k danému tématu. 

Kdo je to moderátor? 

Každou skupinku vede moderátor. Úlohou moderátora je skupinku svolat, vést dle určitých instrukcí a na 
závěrečném setkání sepsat stručný závěr (či tím pověřit jiného člena skupinky). Dle počtu skupinek bude 
potřebný i počet moderátorů. Nejedná se o nikterak náročnou funkci, spíše to má být člověk otevřený 
hlasu Božímu i bližního, nekonfliktní a s ochotou přijat toto pozvání. Budu ráda za každého, kdo tuto výzvu 
přijme. S moderátory se následně setkáme a probereme vše potřebné. 

Proč? 

Nejedná se o novou aktivitu, kterou musíme uskutečnit a která se musí narvat do našich přeplněných 
diářů. Naopak se jedná o výzvu papeže Františka, který vychází z historií osvědčeného života církve. 
Přijetím papežovy výzvy k synodě se otevíráme hlubší spolupráci s Duchem svatým, která může přinést 
mnoho ovoce pro naše farní společenství i pro celou církev. Dá se říct, že synodálním procesem se v našem 
moderním světě vracíme ke kořenům církve, ne však, abychom se vrátili zpět, ale abychom udělali další 
krok vpřed. 

Již nyní se můžeme za synodu modlit. Modlitbu naleznete zde. 

Ludmila Janečková 


