
Praktické nápady ze synodního setkání 

Během synodního setkání padlo mnoho konkrétních návrhu toho, co by se v naší farnosti dalo 

dělat nebo co by se mohlo zkusit nového. V závěrečném synodním dokumentu nebyly 

všechny detaily (četnost akcí, zařazení akcí během roku, praktické připomínky apod.) 

zařazeny, proto je sepisuji níže pro následnou inspiraci       . 

• farní odpoledne – 1x za rok, třeba někdy v létě u kostela. Neformální setkání farnosti 

například s opečením špekáčků, vínkem, posezením, popovídáním apod. 

• vzájemná modlitba ve farnosti – mohlo by se zkusit od dubna. Zájemce hodí jeden 

svůj lístek s úmyslem/úmysly do košíčku a vylosuje se cizí. Následujících týden/2 

týdny/měsíc (časový úsek se ještě musí určit) se modlí na daný úmysl. 

• nové volby ekonomické/farní rady 

• duchovní obnova pro dospělé – jednodenní nebo i jen půldenní pro farníky ze všech tří 

farností. Mohl by udělat o. Jaroslav nebo by mohl být pozvaný i kněz odjinud. 

• farní porady – porada všech farníků z farnosti Stražisko. 1x za čtvrt nebo půl roku, 

třeba ve Ptení na faře. Poradili bychom se o tom, co nás v následujícím období čeká, 

co by se mohlo podniknout, kdo si co vezme na starosti, co by si kdo přál ve farnosti 

apod. Byl by to také prostor pro neformální setkání.  

• pouť/zájezd 

• propagace – některé akce (farní odpoledne, pouť) by mohly být propagovány jak na 

internetu (web, facebook farnosti) nebo na nástěnce KDÚ-ČSL dole v obci. Mohli 

bychom tak být více otevřenější „okolnímu světu“, pro případné zájemce z řad 

hledajících apod. 

• tiché adorace – některým farníkům chybí tiché adorace, např. na 1-2 hodiny. Nápad 

udělat ve čtvrtek po mši nebo v jiný den 1x za měsíc. „Hlídači kostela“ by byli, ale 

závisí asi hlavně na čase kněze (či akolyty?), který může Pána Ježíše „uložit“ zpět do 

svatostánku. Nebylo zcela dořešeno, může se to zkusit prakticky domyslet. 

 


