
Milí farníci, 

děkuji, že se chcete zapojit do synodálního procesu v katolické církvi. Už nyní církevní 

historikové tvrdí, že jde o největší událost od Druhého vatikánského koncilu, a to i přesto, že 

nám není znám nejen výsledek tohoto procesu, ale ani jeho forma. Po mnoha staletích se to 

teprve učíme. A vy jste u toho.  

V této první fázi na úrovni farností a společenství to u nás bude probíhat následovně: 

- koordinátorem je jeden z vás, Jirka Václavek – od něho budete pravidelně dostávat 

emaily s otázkami a případnými informacemi 

- moje role jako kněze je pomáhat vám a být vám nablízku – moje slovo bude pouze 

povzbuzující a abych vám ušetřil čas a práci, dovolím si vás vždy upozornit na 

zajímavý anebo inspirativní text o synodě 

Protože je to proces nový (nebo spíše dávno zapomenutý), budeme se často obracet na 

papeže Františka, jenž k synodě vyzval, abychom mu naslouchali. Proto i nyní předkládám 

první kroky, k nimž nás právě papež povzbuzuje: 

1. synoda je společné setkání; proto je ideální, abyste předkládané otázky nevyplňovali 

jako dotazník, ale sešli se s několika dalšími lidmi ve své rodině, se sousedy, přáteli, 

kamarády či kolegy, pozvali k sobě někoho nevěřícího, zašli k nějakému seniorovi 

apod. – toto je první těžká zkouška nejen toho, zda synodu chceme, ale zda ji vůbec 

„v malém“ umíme. Pokaždé může jít o jiné lidi, vy jste však ti, jimž je tato role svěřena 

a kteří následně pošlete své odpovědi. 

2. synoda není pouze lidské rozhodování, ale dílo Ducha Svatého; každé vaše setkání 

ať tedy začne krátkou modlitbou, vzýváním Ducha Svatého, prosbou o Boží pomoc – 

nebojte se nahlas vyslovit své přání, svou prosbu o požehnání celému procesu a 

papeži zvlášť. 

3. synoda se nesmí stát neplodným schůzováním; proto musíme všichni udělat 

maximum, aby se ani náš koordinátor, ani koordinátor v diecézi nezahltili zbytečnými 

papíry, dokumenty, dlouhými traktáty či zbytečně kritickými úvahami – smyslem 

synody není mluvení, ale naslouchání, proto ten nejdůležitější krok probíhá už nyní u 

vás doma, kde budete naslouchat nejen sobě, ale i druhým, a budete muset najít 

z toho společného setkání také společný výstup. 

 

Slibuji, že se budu s vámi a za vás během celého procesu modlit. 

 

 

P. Miloš  

 

 


