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Kdo se synodního procesu zúčastnil

F

➢ Tisíce věřících z 260 farností (tj 57%)

➢ 557 vyplněných dotazníků a dalších 5 výstupů zaslaných e-mailem

59%

10%

13%

6%

zastoupení skupin

pracující středního věku mladí a studenti senioři řeholníci

Počet obyvatel: 1 387 000 (rok 2011)
Z toho katolíků: 533 250 (38 %)
Návštěvnost nedělních bohoslužeb: 78 771 = 5,7%
Počet farností: 451



Složení skupinek

F

• Kněz se účastnil v 17 % skupinek, řeholníci/řeholnice v 6 % případů.

• Zhruba 40 % tvořila společenství, která se už předtím pravidelně scházela a kde se všichni znali. 

• 60 % skupin vzniklo pouze pro účely synodálního procesu. 

• 46 % skupinek byli všichni účastníci již ve farnosti zapojení.

• 1 % skupinek bylo tvořeno účastníky, kteří nebyli nijak aktivní ve své farnosti

• 90 % skupinek bylo čistě katolických

• 3 % měla alespoň jednoho účastníka evangelického vyznání a další 3 % alespoň jednoho 

spirituálně založeného účastníka bez církevní příslušnosti.



F - oslí můstek ke škatulkám

Příběh zpracování dat

Naslouchání - otevřenost
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➢ „Vytvořit skutečný domov pro všechny zúčastněné, 
kteří chtějí být součástí našeho společenství. Samota a 
přílišný individualismus ochuzuje spoustu lidí o 
naplněný život. Proto právě farnosti by měly být 
oporou a pojítkem.“

Touha po autentickém společenství, důraz na vztahovou rovinu,
zájem o sebe navzájem, respekt a toleranci

39 % skupinek

M

➢ „Abychom se měli navzájem rádi jako bratři a 
sestry, aby to nebyla jenom fráze. Abychom žili 
jako rodina, přijímali se takoví, jací jsme, nemuseli 
se přetvařovat a hrát nějaké role.“



Bohoslužby - pouhá účast nestačí

➢ "Jsme schovaní v kostelních lavicích, každý si pak utíká po svém."

➢ “Farnost neputuje společně, účastní se pouze společně bohoslužeb." „

➢ „Kromě mší a pobožností se nestýkáme."

• Nedělní liturgii neslaví spolu, ale spíše vedle sebe.

F

• Touha zapojit se do dění a být součástí ( přímluvy, křty…)

• Mše svatá a Eucharistie jako výlučný středobod a vrchol slavení

• Bolest z odloučení  – volání po individuálním přístupu k nim 

➢ "Kvůli setkání s Bohem překousnu hodně, ale nejsem tam doma".



Touha po hlubším prožívání spirituality

M

• sdílení víry s ostatními

• vnitřní konverze, osobní vztah s Bohem

• niterná modlitba, důstojnost slavení, duchovní růst

• systematičtější vzdělávání a duchovní vedení

• jsou zmiňovány aktivity ve farnosti (m. skupinky, adorace, poutě...)

➢ “Je škoda, když se z křesťanství stane jen chození do kostela.” 

Přání, aby se takové aktivity konaly “atraktivním způsobem, který osloví i hledající….”



Církev otevřená a přijímající

F

• naslouchání a otevřenosti jako dovednost – lze se ji učit (14%)

• jsme „uzavřená bublina“ v izolaci vlastních společenství a že si vzájemně nenasloucháme (16%)

• image církve, jak se staví ke kauzám apod. (13%)

• citlivost vůči potřebám světa, reagování na potřeby doby. (11%)

• citlivost k lidem na okraji (8%)

• důležitost otevřenosti v ekumenického dialogu (3 % )

• individuální přístup k  lidem odděleným od svátostí. 

„Málo se vzájemně známe."
„Nejsme příliš vstřícní v přijetí nových členů farnosti." „
„Nejsme moc otevřeni lidem zvenčí."

Jednou z nejdůležitějších
vlastností církve je označována

otevřenost a schopnost 
přijímat druhé.



Církev otevřená a přijímající

F

„…aby farnost nebyla pouze místem, kde si sám pořeším svoji

individuální duchovní potřebu, ale i místem společného
slavení a sdílení konkrétní komunity.“

“Pán Ježíš nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky”, svátosti nejsou za odměnu a mohou naopak takovým 
lidem odděleným od svátostí pomoci jejich komplikovanou situaci lépe zvládat.“

„zapojit i ty, kteří k Eucharistii z nějakých důvodů chodit nemohou – aby se cítili být součástí společenství…“



Farnost je naše odpovědnost

F

• Pevné jádro - elita farnosti – paradoxně může být brzdou

• Výčet konkrétních akcí farnosti, ale i stesky, pokud aktivita chybí.

• Volání po větší transparentnosti ve vedení farnosti ( finanční, pastorační rada…)

• Fungující farní rada nikoli "komparz pro farářova rozhodnutí“.

• Volání po větší spoluzodpovědnosti, pravomoci a spoluúčasti na chodu farnosti,

• Laici nechtějí být pouze pasivními příjemci toho, co se ve farnosti děje.

• Role kněze - spíše průvodcem nežli autoritativním šéfem – více času na pastoraci



Vztah mezi kněžími a laiky

M

• Co lidé od kněze očekávají? blízkost, otevřenost, naslouchání, schopnost 
partnersky otevřené komunikace bez arogance a 
nadřazenosti, důvěra k laikům, týmový duch, podpora 
charismat a aktivit laiků.

• A co když je mezi nimi propast…
to se projevuje v izolaci a nedostupnosti faráře, arogantní
komunikaci, mocenským chováním, vytvářením elit, nedůvěrou 

ve farníky a blokováním jejich aktivit.

• Touha po komunikaci s biskupem, pocit že jejich hlas diecéze neslyší:

„Pán Bůh vysoko, biskup daleko“



Jaká má být církev

M

✓ “Církev má ukazovat ideál, ale být otevřená i k lidem na cestě a mít jim
co nabídnout...

✓ “Církev je vnímána jako příliš uzavřená, klerikální, netransparentní,
zakládající si na pravidlech vycházejících ze světských pohnutek a je
nejednotná. Ztratila schopnost naslouchat. Papež František je ale
příkladem snahy o opak.

✓ … snaha ochránit dobré jméno církve působí někdy spíše jako pokrytectví a zametání problémů pod 
koberec.”

✓ "... aby prokazovala důvěryhodnost, pravdivost, otevřenost pro všechny, solidaritu, prostotu...

✓ Otevřenost s pochopením pro osoby na okraji (rozvedené, homosexuální, jiného vyznání, uprchlíky… aj.

✓ Solidarita se všemi, kterým se děje bezpráví.”



Reforma církve

F

• 8 % skupinek

• Zdobrovolnění celibátu pro kněze, větší zapojení žen v církvi (včetně svěcení), individuální přístup                     
k lidem odloučeným od svátostného života...

• Necitlivý přístup k sexuálním menšinám a přístup k sexualitě celkově (3% )

• Zlepšení obrazu církve ve společnosti (v přístup k různým kauzám), decentralizace procesů a
transparentnost ve volně biskupa, transparentnost v řízení církve, financí (6 % )

• Potřebu zastavit klerikalismus a mocenský přístup duchovních zmiňují (2 %)



Tradice

F

V souvislosti se změnami v církvi je považujeme za důležité zmínit i hlasy toužící zachovat tradiční přístupy. 
Často se nesly v duchu obav, aby se církev nedostala na šikmou plochu.

• Touhu po uchování základů víry a důležitost její stability zmínilo 5 %

• Důraz na uchování tradičních projevů zbožnosti. 5%

• Rovnováhu mezi potřebou tradice a otevřenosti řešily necelé 4 % skupin

• Důležité zachovat status quo, neměnit pravidla (uchovat celibát, zastavit reformní snahy) 2%

• Téma jednoty v rámci katolické církve 1%

• Obavy z reformy, ze synodality a ze snah vnášet do církve demokracii 



Dialog v církvi

M

„Mluvit jazykem dnešní doby, být čitelní a srozumitelní."

“Církev by neměla ignorovat hlas doby. Měla by reagovat na to, co se děje ve společnosti…

“Jsme vychovávaní v elitářské mentalitě, že katolická nauka je jediná správná. 
Pocit nadřazenosti vzhledem k nevěřícím a dalším církvím.... Některé věci se odůvodňují 
věroučně, ale v podstatě proti duchu evangelia.”

“ Chováme se často povýšeně, cítíme se jako majitelé pravdy.
Chybí nám schopnost otevřeného a nehodnotícího naslouchání..."

"Chybí nám příklad konstruktivní debaty církevních představitelů, bez mlhy frází a líbivých 
řečí, k tématu a s touhou dobrat se výsledku.”



Předávání

M

“... Předávat evangelium svým životem a vztahem k druhému 

člověku…být autentičtí, přátelští a otevření pro lidi mimo církev…. “

Děti potřebují více duchovní formaci, ale hlavně “Jde o budovaní jejich osobního vztahu s Bohem.”

Nebýt "mimoni" z církve, ale “šťavnatí lidé přinášející světu Krista se zdravým rozumem (ne 
extrémy). Přijímat druhé v jejich různosti. Mít pochopení, milosrdenství, neodsuzovat”.

“Lidé k nám do kostela nepřijdou, my musíme za nimi. Najít cestu k lidem, aby bylo možné 
srozumitelně hlásat evangelium v dnešním světě...”

8 % skupinek klade důraz na to, aby se zachovala a předávala víra ve svém pravém a nezměněném základu



Co je zajímavé…

F

➢ Když bylo ve skupině více mužů, o něco častěji se řešila témata otevřenosti k lidem na
okraji a obraz církve (kauzy apod.)

➢ Skupinky tvořené hlavně pracujícími lidmi častěji řešily téma aktivního zapojení ve
farnosti a spolurozhodování v ní (druhé téma bylo také častější ve skupinkách tvořených
převážně studenty)

➢ Skupinky, které byly tvořeny účastníky bez předešlých vazeb častěji řešily farní rady a
procesy ve farnosti.



Co je zajímavé…

F



Shrnutí - závěr

M

➢ Společným rysem většiny výstupů je vyjádření touhy po autentickém a vřelém společenství, 
které dokáže přijímat druhé bez posuzování a předsudků.

➢ Je patrná silná potřeba, aby společné prožívání bohoslužeb dostalo osobnější a hlubší rozměr.

➢ Citlivý a individuální přístup k lidem na okraji zájmu a těm, kteří jsou 
ze svátostného života z různých důvodů vyloučeni.

➢ Apel k větší transparentnosti, srozumitelnosti, otevřenosti a 
naslouchání jak mezi sebou navzájem, mezi kněžími a laiky tak, tak i v 
otevřenosti církve ke světu. 



Shrnutí - závěr

M

➢ Účastníci synodního procesu volají po těsnějším zapojení, spoluzodpovědnosti laiků na chodu církve

➢ formou transparentních, farností volených pastoračních a ekonomických rad, které 
nechtějí být pouze “komparzem” pro farářova rozhodnutí, ale chtějí mít větší podíl na 
rozhodování a zodpovědnosti.

➢ V synodních výstupech se volá po reformě a očištění církve ve smyslu decentralizace, opuštění od 
mocenského přístupu, elitářství a klerikalismu, po transparentnosti volby biskupa, průhledném 
řešení kauz, srozumitelnosti a důvěryhodnosti pro okolí.

➢ po zdobrovolnění celibátu kněží, zapojení žen do duchovní služby, větší citlivosti vůči lidem na 
okraji (LGBT, rozvedení...).

➢ nutnost systematickým a oslovujícím vzděláváním předávat víru mladým generacím, 
➢ zachovat skutečné základy víry na kterých církev stojí, aby nedošlo k jejímu rozštěpení či 

odklonu od toho, co s námi zamýšlí Kristus



“Jaké budou naše farnosti, taková bude
celá církev.”


