
3. setkání skupinky bude v úterý 23.11. v 18 hodin, v refektáři ve františkánu. 
 
Setkání proběhne ve 3 částech: 
� První část programu bude PROMÍTNUTÍ další PŘEDNÁŠKY některého z vlivného účastník synody 

na dané téma … Bod VIII. - Autorita a spoluúčast. 
� Druhá část programu bude prostor pro vyjádření na dané téma kohokoliv z nás. 
� Třetí část bude prostor pro reakci na slyšené podněty, pro to, co chcete ostatním sdělit nebo 

navrhnout, popsat vaše zkušenosti s tématem, sdělit svá přání a očekávání. Žádáme promlouvající 
dodržet doporučené 2-3 minuty. 
 

Téma pro 3. setkání: 
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST 
 Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost. Jak naše 
církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky, 
které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou 
do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování? Jaké 
podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost laiků? Jaká 
je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni, je plodná? Jak fungují synodální orgány na úrovni 
místní církve (farní nebo ekonomické rady, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální 
přístup v našem zapojení a ve vedení? 
 
Přijďte, připojte se k ostatním, jste opravdu srdečně zváni. Je to jedinečná možnost, kdy máte 
prostor, abyste se vyjádřili, abyste naslouchali duhým. Jste důležití! Jan Paleček, koordinátor. 
 
A nezapomínejme, prosím, na modlitbu, v té se můžeme setkat s Duchem Svatým, ale i jeden 
s každým z nás... 
 
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 
Provázej nás ty sám, 
vstup do našich srdcí 
a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 
uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem 
svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 
abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 
To vše žádáme od tebe,  
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 
a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků. Amen.  
 


