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V SYNODÁLNÍCH SKUPINKÁCH 2021 
ŘK farnost Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov 
 

Téma č. 1:  NA SPOLEČNÉ CESTĚ (I) 
Když říkáme „naše farnost“ nebo „naše církev“, kdo do ní patří? Co nás identifikuje, takže se 

reálně lišíme od lidí, kteří do církve nepatří? Kdo jsou ti, kdo s námi putují po společné cestě, i když se s nimi 
obvykle nepotkáváme v kostele? Kdo od nás očekává, že mu budeme věnovat více pozornosti? Do jaké míry je 
u nás týmová práce a sdílená odpovědnost zaběhlou praxí?      

Téma č. 2:  UJMOUT SE SLOVA (III) 
Dokážeme ve farnosti a jejích různých skupinách svobodně a upřímně komunikovat? S kým 

taková komunikace vázne a proč? Jak předcházet konfliktům a jak je řešit, případně také jak je neřešit? Jak 
v našem společenství můžeme uzdravovat zraněné vztahy? Co by se dalo zlepšit na fungování farního webu, 
časopisu a jiných komunikačních kanálů (např. kostelní vývěsky)?  

Téma č. 3:  SLAVIT LITURGII (IV) 
Jak podporujeme aktivní účast věřících na posvátné liturgii? Vyhovuje nám aktuální časový rozvrh 

jejího slavení? Jaký prostor dáváme ve farnosti společné modlitbě mimo mši svatou? Co nám brání přistupovat 
s radostnou pravidelností ke svátosti smíření? Doporučili bychom našemu knězi otevřít ministrantskou službu 
děvčatům? Jak u nás funguje spolupráce farníků na přípravě bohoslužby – úklid, výzdoba, hudba, lektoři, 
ministranti, kostelníci…?   

Téma č. 4:  NAPOMÁHAT DUCHOVNÍMU RŮSTU (V) 
Jak naše společenství pomáhá mladým dozrát v dospělé křesťany? Co v tomto ohledu nabízíme 

rodinám s dětmi, lidem nově přistěhovaným do vesnice, klientům sociálních služeb apod.? Která církevní hnutí 
s vlastní spiritualitou významně obohacují duchovní život našich farníků? Je u nás každý pokřtěný zván, aby byl 
protagonistou misijního poslání? Co by se na tom dalo zlepšit?   

Téma č. 5:  BÝT KŘESŤANEM VE SVĚTĚ (V) 
Umíme být křesťany i mezi nevěřícími? Jaké svědectví od nás očekává naše okolí, tj. sousedé, 

kamarádi, spolužáci, kolegové v práci, příbuzní apod.? Jak podporujeme své členy, kteří jsou výrazně zapojeni 
do služby společnosti – učitelé, politici, obhájci pořádku a spravedlnosti, sociální pracovníci, lékaři a zdravotníci, 
vědci, úředníci, ochránci přírody apod.? Víme, co skutečně trápí okolní svět a vkládáme to do modlitby?     

Téma č. 6:  VÉST DIALOG O KONTROVERZNÍCH OTÁZKÁCH (VI) 
Jak zacházíme s názorovými střety kolem pandemie covid-19? Dokážeme se na situaci vyvolanou 

nebezpečným koronavirem dívat z různých pohledů? Nasloucháme si bez předsudků? O čem by vypovídalo 
otevřené nerespektování mimořádných opatření vlády, jestliže je svou autoritou podpořili i naši biskupové? Jak 
chápeme „moc klíčů“, kterou Kristus svěřil v církvi apoštolu Petrovi a jeho nástupcům (srov. Mt 16,19)? Může 
křesťan s klidným svědomím volit SPD?      

Téma č. 7:  ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT (IX) 
Jakou úlohu plní v životě našeho společenství pastorační a ekonomické rady? Jsou jejich 

rozhodnutí vždy srozumitelná a transparentní? Můžeme je označit za „orgány synodality“? Jak můžeme všichni 
přispívat ke společnému rozlišování Božích cest? Jak v procesech tvorby rozhodnutí podporujeme spoluúčast 
všech – i nevěřících, kteří mají k dané věci, co říct? Jak se má v naší místní církvi uplatňovat autorita?  

Téma č. 8:  FORMOVAT POSTOJE V DUCHU SYNODALITY (X) 
Co nám říká pojem „spiritualita společného putování“? Jak bychom synodálně odpověděli na 

následující otázky: K čemu má sloužit naše fara a její zahrada? Jak toho dosáhnout? Kdo v naší farnosti na něčem 
pracuje (skoro) sám? Můžeme mu pomoci? Jaké nástroje nám pomáhají porozumět pozitivním i negativním 
trendům současné kultury, do které jsme ponořeni, a vnímat jejich dopad na život křesťanů?  


