
Synodální proces – farnost Stražisko 

V rámci naší pracovní skupinky jsme společně vybrali téma č. 1 – „Na společné cestě“. 

Během rozvíjení tématu a vzájemného sdílení vyplynulo, že v našem farním společenstvím jsou 

aktuální dva úzce související problémy, které mohou být překážkou na naší společné cestě 

duchovním životem. Jedná se o: 

1) individualismus, 

2) nedostatek společného setkávání.  

Pojmem „individualismus“ rozumíme situaci, kdy se někteří členové farního společenství 

z nejrůznějších důvodů nechtějí zapojit do aktivit farního společenství, do prací kolem kostela 

apod. Jejich účast ve farním společenství se tedy omezuje na dobu nedělní bohoslužby, po níž 

rychle a anonymně míří do svých domovů. Chod farnosti tak zajišťuje úzká skupina farníků, 

pro které je z dlouhodobého hlediska tato služba fyzicky, psychicky i časově náročná. 

Myslíme si, že takto definovaný individualismus se v určité míře objevuje i v našem 

společenství. Onu „určitou míru“ je nutno zdůraznit, protože je pozitivním faktem, že řada 

farníků se zapojuje při slavení liturgie jako lektoři, nebo také že při větších technických akcích 

(brigádách) přichází na pomoc skupiny dobrovolníků. Vnímáme však, že občas chybí nabídka 

pomoci z vlastní iniciativy, nebo vlastní zájem o budování společenství farní rodiny. Vidíme 

však, že tento individualismus není problémem pouze našeho společenství, ale také dalších 

farností v našem okolí. 

Zabývali jsme se otázkou, co je příčinou individualismu, a to nejen v našem společenství, 

ale i všeobecně v Církvi. První možnou příčinou může být prostý fakt, že někomu 

individualismus a anonymní účast na bohoslužbě vyhovuje. Tento způsob duchovního života 

je časově méně náročný, nevyžaduje žádnou další aktivitu a zapojení ve společenství. Zadruhé, 

příčina individualismu může pramenit i ze samotného „nastavení“ společenství. Někteří farníci 

se mohou přirozeně držet „na okraji“ společenství z důvodu vlastního pocitu, že nejsou pro 

chod společenství důležití. Jestliže po člověku „na okraji“ nikdy nebyla v rámci farnosti žádána 

jeho pomoc, může opravdu nabýt dojmu, že se vše dost dobře obejde i bez něj. Třetí příčinou 

individualismu může být i skutečnost, že se někteří farníci necítí být součástí farního 

společenství. Účastní se sice bohoslužby ve „svém kostele“, ale s ostatními farníky nemají užší 

vztahy, proto je ani nevnímají jako svou farní rodinu. Čtvrtou možnou příčinou, je nedostatek 

informovanosti, např. o jednáních a výsledcích ekonomické/pastorační rady. To pak může 

v členech společenství vyvolávat postoj, že „mě se tyto věci netýkají“. 



Poslední možnou příčinou individualismu, která úzce souvisí s předcházejícími, je 

nedostatek společného setkávání. Lidem ve farnosti chybí společně strávený čas, kdy by se 

mohli v důvěrném prostředí společně sdílet o svých životech, o tom, co teď prožívají, o 

radostech, starostech, otázkách víry apod. Chybí čas, kdy by farníci mohli být „normálně“ 

lidsky spolu; čas, kdy by mohly být prohlubovány vzájemné vztahy mezi členy společenství. 

V naší farnosti tato touha zazněla z mnoha úst, proto častější vzájemné setkávání farní rodiny 

vnímáme jako jedno z možných řešení otázky individualismu.  

Konkrétně pro naši farnost padly v rámci tohoto synodálního setkání tyto návrhy 

společného setkávání: farní odpoledne, společná farní pouť či zájezd, občasné celo-farní 

porady, jednodenní či půldenní duchovní obnova pro dospělé apod. Vnímáme však, že zejména 

v menších farnostech na venkově, jako je ta naše, je nutno se na otázku vzájemného setkávání 

dívat značně realisticky. Máme na mysli zejména čas. Přáli bychom si, aby pro všechny členy 

farního společenství byl čas společného setkání radostí, a ne neúměrnou časovou zátěží. To 

však předpokládá aktivní účast všech při přípravě akce. 

Dalším konkrétním krokem, díky kterému bychom si mohli být blíže v duchovní rovině, 

je vytrvalá modlitba za sebe navzájem ve farnosti. Vnímáme však, že všeobecná výzva 

„modleme se za sebe navzájem“ nestačí, proto bychom toto pojmout více jako organizovanou 

aktivitu (např. každý týden losování modlitebních úmyslů). 

Naše farní společenství vnímáme spíše jako uzavřené, což podporuje také vědomí toho, 

že se naše farnost nachází v převážně ateistické obci. Akce typu „farní odpoledne“ by mohla 

být drobným, ale přesto důležitým pootevřením našeho společenství okolnímu světu. 

A jak vidíme Církev, resp. jaký je náš „sen o Církvi“? Vidíme i u nás problémy dnešní 

doby: obtíže při předávání víry v rodinách a s tím následně související nedostatek kněží 

v Církvi. I v našich rodinách se stává v celodenním shonu, že jakoby nezbývá čas na předávání 

víry. Navzdory tomu však vnímáme, že k duchovnímu povolání může výrazně přispět příklad 

víry v rodině, pravidelná a společná modlitba, úmysl modlitby za duchovní povolání, a 

v neposlední řadě má velký vliv i příklad a přístup samotných kněží. 

Vidíme v dnešní době blahobytu a pohodlí, že se jakoby vytrácí „potřeba Boha“. Lidé 

kolem nás, které bychom nazvali „nevěřící“, často v něco přece jen věří (nějakou vyšší moc), 

ale nechtějí být součástí žádné konkrétní církve. Mají často silné předsudky vůči Církvi, které 

vyplývají z pokřiveného obrazu, které předkládají média. Tyto předsudky (často se týkající 

zneužívání v Církvi či historických událostí) jsou možná do jisté míry výmluvou pro zdánlivě 



pohodlnější způsob života, kdy člověk nikam nepatří a tudíž není „omezován“ určitými 

požadavky či pravidly. Myslíme si, že pohodlnost tohoto stavu je opravdu jen zdánlivá, protože 

v důsledku člověku neposkytuje potřebnou jistotu, když dojde k obtížným chvílím života. My 

tuto jistotu spatřujeme (mimo jiné) například i v jednotné formě liturgie. Jsme vděční, že i skrze 

toto, nabízí Církev jistý a stabilní přístav uprostřed bouří tohoto světa. 

Naším přáním a snem je, abychom dokázali tvořit ve farnosti společenství. Nebude to 

možná společenství velké, ale přáli bychom si, aby bylo živé, vřelé, radostné. Přáli bychom si, 

abychom si byli ve vzájemných vztazích bližší a mohli zakoušet pocit, že máme onu „druhou 

rodinu“ – a to jak ve farním společenství, tak i v celé Církvi. Přáli bychom si, abychom mohli 

společně zažívat intenzivněji tu skutečnost, že všichni jsme na společné cestě a kráčíme 

k jednomu cíli, to je ke Kristu. 

 

 

 

 

 


