
Synoda o synodalitě 2021-2023 
ID formuláře: 0021 

Vyplněno: 20.02.2022 14:23:15 

Vstupní údaje 
Email:  

Vikariát: Havlíčkův Brod 

Farnost: 

Charita: 

Škola: 

Havlíčkův Brod 

Moderátor/ka: Marie Topolovská 

Kontakt na 

moderátora/ku: 

 

Základní informace o skupině 

Mužů: 0 

Žen: 6 

Vyznání účastníků: katolického (včetně katechumenů) 

Skupiny: senioři 

Skupina vznikla pro Ne synodální 

proces: 

Kolikrát se skupina sešla: 3x 



Témata a výstupy společného rozlišování 
Vybraná synodní 

otázka: 

1. otázka "Na společné cestě", 2. otázka "Naslouchat" 

Závěr: Většina z nás jsme křesťané spíše sami pro sebe, 

neumíme o prožívání víry mluvit, jsme příliš tradiční. 

Klíčová slova k 

otázce: 

pasivita, život v křesťanské bublině, rozdělení na život 

duchovní a občanský 

Zajímavá citace:  



Hlavní otázka – synodalita místní církve 
Jaké zkušenosti jsme 

se syn. udělali: 

Vnímáme malou ochotu ke sdílení a zapojení se do 

synodálního procesu a zneklidnění z toho, že někdo 

chce zkoumat naše jednání a prožívání víry. 

Klíčová slova závěru: neochota, zneklidnění, předsudky 

Jaké radosti vám 

přinesly: 
Překvapení z toho, že jsme se sdílet nakonec dokázali a 

poznání, že dialog a sdílení je nezbytně nutný pro 

fungování farnosti. 

Klíčová slova ke 

zkušenostem: 

setkání, dialog, sdílení 

Kde zaznívá hlas 

Ducha Sv: 
Vyjít ze sebe-ze své ulity, opustit zažité jistoty, s pomocí 

Ducha svatého se učit komunikaci a naslouchání i v 

mezigeneračním prostoru, umět rozlišovat to podstatné 

jádro své víry a umět to předat mladším a umět příjmout 

něco nového od nich 

Klíčová slova: dar moudrého rozlišování v Duchu svatém, komunikace 

s klidným nasloucháním, vedení Duchem svatým 

Sny, přání a touhy: Rozvíjet vztahy. Být aktivní. Začít každý u sebe, není to 

jen kněz kdo stmeluje farnost ale každý farník. 

Posunout se ke změně k zájmu o sebe navzájem, zájem 

přináší uzdravení a ochotu hledání cest k sobě i k Bohu. 

Klíčová slova: aktivita, zájem o změnu, hledání cest 

Co se do formuláře nevešlo 
Další důležité 

téma: 

Kněží jsou přetížení starostmi o opravy kostelů a far, je 

potřeba větší podpory a pomoci z biskupství, aby měli 

větší prostor pro pastorační službu. 

Závěr k tématu: Senioři jsou sice v naší církvi majoritní skupinou, ale přitom 

Klíčová slova 

k tématu: 



na ně dostatečně necílí pastorační aktivity ve farnosti. 

Seniorům často chybí duchovní sdílení ve vlastních rodinách, 

proto ho o to více potřebují nalézt ve farním společenství. 

Naše skupinka se rozhodla angažovat k návštěvám seniorů 

a aktivitám s nimi. 

radst ze setkání, úcta k člověku, společně k Bohu  



Synoda o synodalitě 2021-2023 
ID formuláře: 0022 

Vyplněno: 20.02.2022 18:29:55 

Vstupní údaje 
Email:  

Vikariát: Havlíčkův Brod 

Farnost: 

Charita: 

Havlíčkův Brod 

Škola: farní výuka náboženství 5. třída 

Moderátor/ka: Ing. Bc. Petr Trefil - trvalý jáhen 

Kontakt na 

moderátora/ku: 

 

Základní informace o skupině 

Témata a výstupy společného rozlišování 
Vybraná synodní 

otázka: 

1. otázka "Na společné cestě", 4. otázka "Slavit" 

Mužů: chlapců 

Žen: dívky 

Vyznání účastníků: katolického (včetně katechumenů) 

Skupiny: teenageři 

Skupina vznikla pro 

synodální proces: 

Ne 

Kolikrát se skupina sešla: 1x 



Závěr: děti mají pocit, že nejsou nijak důležití, mše se jim zdá 

Klíčová slova k 

otázce: 

Zajímavá 

citace: 

být dlouhá, protože je nudná a mnoha věcem nerozumí, 

"není moc pro děti", moc se nezapojují do liturgie, 

protože "po nich nikdo nic nechce", raději si sedají 

dozadu, ale "bylo by fajn, kdyby byl obětní stůl 

uprostřed kostela" a zpívalo se víc písniček pro děti 

nejsem důležitý, pasivita (vlastní i očekávaná), děti  



Hlavní otázka – synodalita místní církve 
Jaké zkušenosti jsme 

se syn. udělali: 

děti moc diskutovat až na výjimky nechtěly, jednalo se 

spíš o pokus je nějak včlenit alespoň do malé diskuse 

(1x 45 minut v rámci jedné hodiny náboženství) 

Klíčová slova závěru: vlastně nevíme, co synodalita znamená, 

neuvědomujeme si, že jsme součástí širšího 

společenství a nevidíme své místo 

Jaké radosti vám 

přinesly: 

nevíme 

Klíčová slova ke 

zkušenostem: 

neznalost, nedostatečná chuť se sdílet, ostych 

Kde zaznívá hlas 

Ducha Sv: 

mít odvahu dětem více umožnit aktivně se účastnit 

liturgie 

Klíčová slova: odvaha k novému, nelpět na zažitém, spontánnost 

Sny, přání a touhy: nedělní liturgie určená pro rodiny s dětmi, kde se 

strnule nesedí v lavicích 

Klíčová slova: radost, slavení, aktivita 

  



Co se do formuláře nevešlo 

Další důležité 

téma: 

Závěr k tématu: 

Klíčová slova k 

tématu:  



Synoda o synodalitě 2021-2023 
ID formuláře: 0042 

Vyplněno: 24.02.2022 20:20:04 

Vstupní údaje 
Email:  

Vikariát: Havlíčkův Brod 

Farnost: 

Charita: 

Škola: 

Havlíčkův Brod 

Moderátor/ka: Ludmila Blažková 

Kontakt na 

moderátora/ku: 

 

Základní informace o skupině 

Mužů: 4 

Žen: 4 

Vyznání účastníků: katolického (včetně katechumenů), 1 muž 

nepraktikující 

Skupiny: pracující, senioři, manželé 

Skupina vznikla pro Ano synodální 

proces: 

Kolikrát se skupina sešla: 4x 



Témata a výstupy společného rozlišování 
Vybraná synodní 

otázka: 

1. otázka "Na společné cestě", 2. otázka "Naslouchat", 

7. otázka "S jinými křesťany" 

Závěr: 1.Na společ. cestě. - Připravovat věřící-budoucnu 

Klíčová slova k 

otázce: 

Zajímavá 

citace: 

farnosti bez kněze, věřící za knězem dojíždět. Nabízet 

mužům jáhenství. Více prostoru ženám - podávání sv. 

přijímání, vedení bohoslužby slova,uvážit-ženy jáhenky. 

Biskupství-podporovat přetížené a unavené kněze, aby 

u nich nedošlo k tzv. vyhoření. Podpora,možnost 

psychologa, duchovního průvodce (tím se nemyslí 

zpovědník). Stmelovat společenství kněží, vzájemná 

podpora, důvěra, pomoc. 2. Naslouchání. - Všímat si 

nových i stálých farníků, kteří jsou opuštění, 

nezapojení. Rozvíjet vztahy, zlepšit komunikaci farníci x 

kněží. Podporovat kněze, aby nebyl opuštěný.Aby se 

farníci mohli vyjádřit k tomu co se děje ve farnosti, říci 

své názory, dotazy, nápady. V kostele umístit schránku, 

na písemné vyjádření. Farní rada - dotazy zabývat, 

vyjádřit se. 7. S jinými křesť.denominacemi - Vzájemná 

výměna informací o akcích s jinými 

křesť.církvemi,osobní pozvání. 

ženy, vztahy, informace 



Hlavní otázka – synodalita místní církve 
Jaké zkušenosti jsme 

se syn. udělali: 

Zkušenosti se synodou-ty nejlepší. Zájem o synodu a 

společná práce nás dala nás dohromady. Vzájemně se 

seznamujeme, poznáváme, zbavujeme ostychu. Protože 

jsme každý jiný obohacujeme se, spolupracujeme a je 

nám spolu dobře.Roste vzájemná důvěra.Zjištění, že 

mnoho farníků o synodu nemá zájem,hlavně z řad 

mládeže. 

Klíčová slova závěru: Vzájemná důvěra,práce 

Jaké radosti vám 

přinesly: 
Radost ze společného setkání.Naslouchání názorům 
jiných lidí.Odvaha, říci co si myslím.Sdílení se, co 
osobně prožíváme v duch. životě.Nutné- navzájem si 
naslouchat.Potíže, překážky- neukázaly se žádné.Snad 
jen nezájem o synodu z řad mladších farníků.Rány? 
Nezabývali jsme se odhalováním zranění a toho co nás 
rozděluje. 
Poznatky.Radost být spolu.Dokážeme změnit svůj 

pohled na nějakou situaci.Nenechat se odradit-dále 

oslovovat, všímat si ostatních lidí v koslele i mimo kostel, 

být j nim pozorný. 

Klíčová slova ke 

zkušenostem: 

Odvaha, společná radost 

Kde zaznívá hlas 

Ducha Sv: 

Zkušenosti.Roste vzájemná důvěra, že je ten druhý 

dobrý, myslí to dobře.Respektování nározu druhého.Co 

Duch sv. žádá.Odvahu, otevřenost, neuzavírat se Duchu 

sv.,modlit se za sebe, žehnat si. Abychom byli věrohodní 

a ne pokrytečtí.Změny, kroky, shoda. Farníci mezi sebou 

a s knězi více komunikovat.Budovat vzájemnou 

důvěru.Být samostatní-nečekat co pro nás kněz vymyslí 

za aktivitu.Cesta místní církve. Naděje a víra 

budoucnost. Prohloubení vzájemné spolupráce, důvěra a 

respekt k druhému člověku. 

Klíčová slova: Respektování názoru,komunikace 

Sny, přání a touhy: Sny, přání, touhy. Ve farnosti / farníci, kněží/- zlepšení 

mezilidských vztahů,zájemná důvěra, úcta a respekt. 

Jednota ve farním společenství- vstřícnost a 

otevřenost.Navzájem si odpouštět.Setkávání i mimo 

kostel. Podporovat se navzájem v prohloubení víry, žít v 

živém vztahu s Bohem a nechat se proměňovat Duchem 



sv. Svým životem dávat svědectví, že jsme Ježíšovi 

učedníci a stále si uvědomovat, že církev tvoříme my a 

na každém z nás záleží 

Klíčová slova: Jednota, společenství církve  



Co se do formuláře nevešlo 
Další důležité 

téma: 

Návštěvy biskupa ve farnostech.Z biskupství -zlepšení 

komunikace, vyjádření k událostem v církvi, diecézi,jasné 

postoje, předcházení dohadům,spekulacím.Kněží jsou 

přetížení správou majetku a památek. Biskupství zajistit 

pracovníky,převzali péči o majetek,vstupovali do jednání s 

památkovým úřadem,zpracování projektů, žádosti o dotace, 

pomoc kněžím.Využijí farnosti a zvládnou finančně udržet 

tolik kostelů?Převádět na jiné subjekty?Bohoslovci-výcvik 

psychterapeutický+komunikace+doprovázení lidí. 

Závěr k tématu: 

Klíčová slova k 

tématu:  



Synoda o synodalitě 2021-2023 
ID formuláře: 0094 

Vyplněno: 07.03.2022 17:39:33 

Vstupní údaje 
Email:  

Vikariát: Havlíčkův Brod 

Farnost: 

Charita: 

Škola: 

Havlíčkův Brod 

Moderátor/ka: Jana Stará 

Kontakt na 

moderátora/ku: 

 

Základní informace o skupině 

Mužů: 0 

Žen: 8 

Vyznání účastníků: katolického (včetně katechumenů) 

Skupiny: pracující, svobodní, manželé 

Skupina vznikla pro Ne synodální 

proces: 

Kolikrát se skupina sešla: 3x 

Témata a výstupy společného rozlišování 
Vybraná synodní 

otázka: 

2. otázka "Naslouchat" 

Závěr: Naslouchání je aktivní proces, do kterého je třeba 

Klíčová slova k 

otázce: 



Zajímavá 

citace: 

vstupovat celá/celý, naslouchat nejen ušima, ale i 

srdcem, celou bytostí. Je třeba učit se naslouchat Bohu, 

abychom dokázali naslouchat lidem. 

setkání, pochopení, důvěra  



Hlavní otázka – synodalita místní církve 
Jaké zkušenosti jsme 

se syn. udělali: 

Práce ve skupince v atmosféře modlitby a rozlišování 

byla přínosná, dialog otevřený, pomohla nám k většímu 

vzájemnému poznání, inspirovala nás k novým možným 

aktivitám ve farnosti. Je to dobrý model, který můžeme 

dále používat při hledání společného cíle, řešení. 

Klíčová slova závěru: otevřenost, poznání 

Jaké radosti vám 

přinesly: 

různé 

Klíčová slova ke 

zkušenostem: 

radost, čas 

Kde zaznívá hlas 

Ducha Sv: 
Oslovovat druhé lidi, aby se také zapojili ve farnosti a 
při společných akcích, pomáhat jim objevovat jejich 
dary a schopnosti, vytvářet prostor důvěry pro sdílení, 
poznávání se, sblížení. 
Když někde jsem, být tam celá/celý, s celým srdcem, 
myšlením a pozorností. 
Mít odvahu pouštět se do nových věcí a přebírat za ně 

odpovědnost, ve spolupráci s ostatními. 

Klíčová slova: hledání, modlitba, zapojení 

Sny, přání a touhy: Podporovat vytváření malých, živých a akceschopných 

společenství ve spolupráci s kněžími (a jáhny) ve 

farnosti. Znát se navzájem, vědět o hřivnách vlastních i 

ostatních, využívat je ke službě a být k tomu ochotní. 

Klíčová slova: podpora, spolupráce 

Co se do formuláře nevešlo 

Další důležité Poznámka: Příliš složité závěry. Na rozdíl od radosti ze téma:

 setkání ve skupince mě spíš znechutilo byrokratické 

vyplňování, takže jsem si to zkrátila. 

Závěr k tématu: 

Klíčová slova k 

tématu: 


