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Začátek synodálního procesu 

Papež František od začátku svého pontifikátu usiluje o to, aby se v celé církvi 
rozhodovalo jiným způsobem než dosud. Aby kněží s ostatními věřícími, i věřící 
mezi sebou, jednali víc bratrsky, a tak se zbořily různé přehrady, které někdy mezi 
věřícími vyrůstaly dlouhou dobu. 
Papež Pavel VI. po skončení 2. vatikánského koncilu rozhodl, že se zástupci biskupů 
z celého světa – anebo i z jednotlivých světadílů – budou pravidelně scházet 
a hledat odpověď na závažné aktuální otázky. Proto byl založen orgán s názvem 
„biskupský synod“ s trvalým sekretariátem v Římě, který organizuje pravidelná 
setkání biskupů, podle toho je vyhlásí papež. Řádná shromáždění zástupců všech 
biskupských konferencí z celého světa se koná zpravidla 1x za čtyři roky. Papež 
může ovšem svolat i zasedání mimořádné. 
Za pontifikátu papeže Františka proběhly už tři generální shromáždění biskupské 
synody (dvě o manželství a rodině, jedna o mládeži). Papež usiloval o to, aby 
zazněly hlasy maximálního počtu lidí, kterých se projednávaná témata týkala. 
Proto se před každým zasedáním biskupské synody konal dotazníkový průzkum 
a před synodou o mládeži (2018) dokonce tzv. „předsynodní shromáždění“, 
kterého se zúčastnili zástupci mladých lidí z celého světa. 
Smyslem všech těchto setkání a rozhovorů je hledání takové odpovědi na aktuální 
otázky, která je inspirována Duchem svatým. Papež František nechce, aby se 
důležité otázky řešily jen shora, tedy bez spoluúčasti (participace) všech 
pokřtěných. Důvodem k tomu není jenom různost podmínek v různých zemích 
a světadílech, ale především víra v „sensus fidelium“, tj. „cit víry“, tedy dar vedení 
Duchem svatým, který je dán celému společenství věřících, nejen biskupům 
a kněžím. Z toho vychází pevné přesvědčení papeže Františka, že možná právě 
skrze ty lidi, kteří jsou na okraji církve, mohou přijít cenné podněty. 
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Tento princip společného hledání pravdy, ale i společného řešení aktuálních 
problémů, byl v církvi vždycky přítomen. Dokladem o tom jsou jak ekumenické 
koncily, tak různé diecézní synody nebo regionální sněmy. Také pastorační rady 
diecézí nebo farností by se měly stát grémii, kde se společně hledá další směřování 
farnosti, a to s vírou ve vedení Ducha svatého. Ve skutečnosti ovšem v církvi 
zdaleka nevyužíváme možnosti, které se nabízejí. Proto se musíme naučit žít 
„synodálně“. 
Slovo „synoda“ je řeckého původu a znamená „být společně na cestě“. Papež 
František si přeje, abychom se během přípravy na další generální setkání biskupské 
synody, které proběhne na podzim 2023, všichni učili „být spolu na cestě“. Téma 
synody zní: „Za církev synodální: společenství – spoluúčast – poslání“. Tato synoda 
má tedy být příležitostí k tomu, abychom reflektovali, v jakých oblastech života 
církve a do jaké míry se uplatňují principy synodality. K tomu vybízí jak samotný 
název synody, tak i 10 témat synodální cesty, které jsou pomůckou pro to, 
abychom si mohli konkrétně představit, co znamená toto slovo – synodalita. 
Jde tedy o celé společenství, nejen o individuální záležitost. Přitom je důležité, aby 
se všichni mohli účastnit celého procesu: tedy nejen hledání, ale také rozhodování 
a realizace, a to každý na tom místě, které mu přísluší. Pro pochopení tohoto 
principu by snad bylo lepší ponechat v podnázvu původní slovo „participace“ 
a nepřekládat je „spoluúčast“. Pokud totiž mluvíme o participaci v politologii, 
ekonomii anebo pedagogice, je tento pojem jasný, zatímco pojem „spoluúčast“ 
tak jasný není. Existují totiž různé formy a stupně participace. Již některé současné 
církevní struktury počítají s participací na celkem vysoké úrovni, a to na úrovni 
konzultace: představený (biskup, farář) může udělat nějaké významné rozhodnutí 
až po konzultaci se svým poradním sborem. V církevně právních dokumentech 
bývá stanoveno, pro který typ rozhodnutí je toto pravidlo povinné a pro který typ 
je pouze doporučené. A všechny tyto činnosti a diskuse mají vést k naplnění 
poslání církve, v našem případě poslání farnosti. 
Synoda není událost, ale proces. Proces je klíčový pojem pro vše, co papež 
František koná. Je si velmi vědom toho, že v současném polarizovaném světě 
(i v polarizované církvi) nelze věci řešit pouze prostřednictvím shora dávaných  
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příkazů anebo shora zavedených reforem. Mnohem rozumnější způsob je zahájit 
(„nastartovat“) procesy, které možná budou trvat dlouho, ale pokud za nimi stojí 
Duch svatý, tak se určitě jednou dosáhne cíle – a možná výsledek bude trochu jiný, 
než si kdokoliv představoval.  
První etapa synody probíhá na místní úrovni – v jednotlivých farnostech, 
společenstvích, biskupstvích a biskupských konferencích. Tato etapa byla zahájena 
začátkem října a původně měla trvat do dubna příštího roku; nakonec byla 
prodloužena do srpna 2022. Pro nás to znamená, že budeme mít skoro půl roku 
času, abychom se – také v naší farnosti – zabývali tím, jak jsme dosud prožívali 
synodalitu, tj. jak jsme jako společenství hledali směr rozvoje naší farnosti, jak 
jsme si všímali potřeb a názorů lidí kolem nás, zvláště těch, kteří zrovna nepatří 
k jádru našeho společenství. 
Nezapomeňme, že důležitější, než výsledky našich diskusí je začít si vzájemně 
aktivně naslouchat – zajímat se o to, co je pro druhé lidi aktuální, kde vidí problém 
a jaké vidí východisko. Nejde pouze o zjišťování veřejného mínění, ale 
o naslouchání toho, co „Duch svatý říká církvím“. 

P. Michal Kaplánek, SDB 

 

Papež: Přistupovat ke světu jako zodpovědní správci 

Papež František zaslal zvláštní poselství účastníkům akce parlamentního 
shromáždění Rady Evropy na vysoké úrovni, která pod názvem “Životní prostředí 
a lidská práva” probíhala ve Štrasburku v rámci připrav na listopadovou 
klimatickou konferenci v Glasgow. 

V poselství se připomíná soustavná pozornost Svatého stolce věnovaná 
problematice klimatu a zdraví naší planety, která dostala výraz rovněž v encyklikce 
Laudato si´. Papež opakuje, že péče o společný dům je všeobecným principem, 
který se týká nejen věřících křesťanů, ale každého člověka dobré vůle. 
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“Není již čas na další vyčkávání, je třeba jednat, píše papež. - Každý nástroj, který 
respektuje lidská práva a principy demokracie a právního státu, jež jsou základními 
hodnotami Rady Evropy, se může ukázat užitečným v řešení této globální 
výzvy.” František zdůrazňuje, že všechny lidské bytosti přicházejí na svět se 
stejnou důstojností, a proto je úkolem společnosti usilovat o to, aby každý člověk 
mohl žít důstojně a měl příležitost ke svému celistvému rozvoji. 

“Když se člověk považuje za pána vesmíru a nikoli za jeho zodpovědného správce, 
když přestává vnímat své skutečné místo ve vztahu ke světu, dochází 
k ospravedlnění veškerého plýtvání, jak v oblasti životního prostředí, tak i ve 
vztahu k lidem, a zachází s ostatními i s přírodou jako s pouhými předměty. Už staří 
říkali: "Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas" - "Člověk musí jíst, aby žil, nikoli 
žít, aby jedl". Člověk musí konzumovat, aby žil, nikoli žít, aby konzumoval. 
Především bychom nikdy neměli konzumovat bezuzdně, jako je tomu dnes. Každý 
musí užívat půdu v takovém rozsahu, jaký potřebuje ke své obživě,” zdůrazňuje 
papež František. 

A jako již mnohokrát vybízí také na fóru parlamentního shromáždění Rady Evropy 
ke změně kurzu, k nové reflexi nad vztahem lidské bytosti k sobě samé, k druhým, 
ke společnosti, ke stvoření a k Bohu. Ekologická krize, která je slovy encykliky 
Laudato si´ “jedinou a složitou sociálně-enviromentální krizí” (srov. Laudato 
si´139), vybízí k interdisciplinárnímu dialogu na všech úrovních, ale také k přijetí 
individuální i kolektivní odpovědnosti. Když je mluva o právech, neměli bychom 
pomýšlet pouze na to, co si nárokujeme, nýbrž také na odpovědnost, kterou sami 
máme vůči budoucím generacím a světu, jenž chceme zanechat svým dětem – 
zdůraznil papež František. 

 



 
5   11-12/2021 
 

 



 
6   11-12/2021 
 

 



 
7   11-12/2021 
 

 



 
8   11-12/2021 
 

 

Ze života naší farnosti: 

11.9. Eva Jírová (sv. nemocných) 
16.9. Růžena Zlatohlávková (pohřeb) 
18.9. Kevin Richard Kroka (křest) 
3.10. Jonáš Talach (křest) 
9.10. Ketty Gáborová (křest) 
11.10. Marie Štumpfová (pohřeb) 
14.10. Bohumil Matys (pohřeb) 
16.10. Vladimír Kamlach (křest) 
16.10. Michal Jan František Václav Rysl (křest) 
16.10. pí Bajarová (sv. nemocných) 
16.10. Tomáš Milan František Ziegelbauer (křest) 
18.10. Patrik Eliot Úlehla (křest) 
19.10. František Domin (sv. nemocných) 
22.10. Dagmar Becková (pohřeb) 

 

Pořad vánočních bohoslužeb 

Ve dnech 21., 22. a 23. 12. bude rozšířená možnost přijmout sv. smíření  
od 17 – 18:30h v kostele  (v úterý 21.12. od 17 – 19:30h). 

 

Pátek  24.12.  v 16 h mše sv. pro rodiny s dětmi, ve 22 h tzv. půlnoční 
Sobota 25.12.  v 8 h, 10 h, v 18 h 
Neděle 26.12.  v 8 h, 10 h, v 18 h 
 

Pondělí 27.12.  jako obvykle 
Čtvrtek 30.12.  jako obvykle 
 

Pátek  31.12.  v 17 h (!) poděkování za uplynulý kalendářní rok 
Sobota 1.1.  v 8 h, 10 h, v 18 h 
Neděle 2.1.  v 8 h, 10 h, v 18 h 
 

V další dny obvyklý pořádek bohoslužeb. 
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