Synoda o synodalitě 2021-2023

Závěrečný dotazník pro synodální skupinky
Diecézní fáze biskupské synody o synodalitě představuje pro život církve jednu obrovskou výzvu a řadu dalších
příležitostí. Především dává prostor k tomu, abychom se všichni učili takovému stylu života církve, který se
zakládá na pozornosti a naslouchání jednoho druhému a současně ve vzájemném porozumění vytváří prostor
naslouchání Duchu svatému, který, jak stojí v Zjevení sv. apoštola Jana (22,17), spolu s nevěstou volá: “Přijď!”
Synodalita je proto takový způsob soužití Božího lidu, v němž se stále všichni učí jeden od druhého naslouchat
Duchu svatému. Zatímco během této fáze zkoumáme – za pomocí deseti tematických okruhů a speciální
metodologie synodální skupiny (metodologie společného rozlišování) -, jak vypadá soužití věřících v církvi a co
vyzařují do celé občanské společnosti, budeme na jejím konci schopni konstatovat, jak se dařilo synodalitu v
našich společenstvích pojmout a popsat. Tím budeme schopni odpovědět na hlavní otázku této (první) fáze
biskupské synody.
Vedle toho zazní řada podnětů, které vystihují naplněné či nenaplněné touhy lidí ohledně života církve, třebas už
dlouhou dobu meditované a formulované kritické postřehy, nápady či dokonce ucelenější vize a perspektivy
týkající se stavu života církve a jejího rozvoje v našich společenstvích. Považujeme za užitečné vše zaznamenat,
byť nebude prakticky proveditelné, aby v rámci této fáze biskupské synody bylo vše ihned
reformováno/proměněno.
Stávající formulář má proto tři části a má dopomoci k tomu, abychom relativně jednoduše poskytli výsledky
konzultace Božího lidu na úrovni synodálních skupin k dalšímu zpracování. V první části popíšeme složení
synodální skupinky. V druhé části je dán prostor pro závěry skupinky. Ve třetí části popíšeme, jak probíhala práce
ve skupinkách a jaká atmosféra v nich panovala.
Tento formulář je určen pro odevzdání závěrečného výstupu z jednání skupinek, které se zapojily do presynodální
přípravy na Biskupskou synodu 2021-2023.
Výstupy je třeba odevzdat do 2. 3. 2022.
Děkujeme vám všem za zapojení se do společného kráčení!
*Povinné pole

Farnost (nebo jiný typ společenství – řeholní komunita, církevní škola apod.): *

______________________________________________________
Jméno a příjmení moderátora skupinky: *

______________________________________________________
E‑mail na moderátora skupinky: *

______________________________________________________
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Základní informace o skupině
2.1. Zaškrtněte všechny věkové kategorie účastníků, které byly při setkání skupinky zastoupeny (stačí
odhadem; bez ohledu na to, kolik v které kategorii bylo členů skupinky). *







do 18 let
19-30 let
31-49 let
50-65 let
více než 65 let

2.2. Kolik měla vaše skupinka členů? *

______

2.3. Kolik bylo ve vaší skupince žen? *

______

2.4. Kolik bylo ve vaší skupince mužů? *

______

2.5. Jakých vyznání byli účastníci? (Označte všechny odpovídající možnosti.) *



katolického (včetně katechumenů)



evangelického (protestanté)



pravoslavného



letniční církve



spirituálně založený/á bez církevní příslušnosti



jiné:

2.6. Byly ve skupince zastoupeny některé z těchto skupin věřících? (Označte všechny odpovídající
možnosti.) *



děti a studenti



pracující



senioři



svobodní



ženatí, vdané



řeholníci/řeholnice



biskupové, kněží a jáhni



matky na rodičovské "dovolené"



lidé, kteří se cítí být na okraji společnosti nebo církve (rozvedení, chudí, ...)
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2.7. Vaše synodální skupinka vznikla: *



ze společenství, které se pravidelně schází



jako nová skupina za účelem synodálního procesu



jiné: ________________________________________________________________________

2.8. Kolikrát se skupinka sešla? *



1x



2x



3x



4x



5x



6 x a více

Téma a výstupy rozlišování
3.1. Kterou synodální otázku jste si vybrali jako hlavní k rozlišování ve skupině? Zakroužkujte zvolené téma.
Pokud jste zvolili vlastní téma, napište jej v kolonce „Jiná". *
1. otázka "Na společné cestě"
2. otázka "Naslouchat"
3. otázka "Ujmout se slova"
4. otázka "Slavit"
5. otázka "Misijní poslání"
6. otázka "Dialog"
7. otázka "S jinými křesťany"
8. otázka "Autorita a spoluúčast"
9. otázka "Rozlišovat a rozhodnout"
10. otázka "Formace v duchu synodality"
Jiné: _______________________________________________________________________________
3.2. Napište 3 KLÍČOVÁ SLOVA nebo sousloví, která nejlépe vystihují obsah závěru z vaší synodální
skupinky: *
___________________________________________________________________________________
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3.3. Zde napište stručný ZÁVĚR KE ZVOLENÉMU HLAVNÍMU TÉMATU. Popište, k jakým závěrům vaše
skupinka na základě naslouchání a rozlišování dospěla (max. 1 A4). *
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Atmosféra ve skupině a spolupráce
Následovat bude několik dvojic pojmů, které se snaží vystihnout atmosféru ve skupině a průběh procesu.
Pomocí umístění odpovědi na škále označte u každé otázky, které možnosti je bližší.
Označte vždy jen jednu elipsu.
4.1. Konfrontace / spolupráce *
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sdílení, naslouchání, spolupráce

Rivalita, konfrontace

4.2. Dominance / dávání prostoru *
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dominance jednotlivce/jednotlivců

Rovnoměrné sdílení všech

4.3. Zaměřenost pohledu *
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zaměření na místní církev
(společenství, farnost,)

Zaměření na
církev jako
celek

4.4. Byla skupinka otevřená rozlišování (vedení Ducha svatého)? *
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Víceméně měla závěry připravené předem

Závěr byl plodem
společného rozlišování

4.5. Pro skupinku byl synodální proces zejména: *
Plnění stanoveného úkolu
(např. najít shodu, napsat výstup)

Zkušeností společného kráčení
(synodalita jako výzva, jak fungovat jinak)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.6. Míjení/porozumění: *
Míjení, které rozvíjí svou myšlenku
odezvy ostatních

Porozumění, otevřené naslouchání
a chápání druhých
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.7. Pochopení předložených témat: *
Témata byla vnímána jako nejasná
a těžko uchopitelná

Témata byla obecně velmi dobře
chápána a byla srozumitelná
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.8. Panovala ve skupince atmosféra důvěry (kdokoliv mohl říci cokoliv)? *
 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
4.9. Mohl se ve skupince někdo cítit vyloučený, nepřijatý se svým pohledem, a prožíváním? *
 ano
 spíše ano
 spíše ne
 ne
4.10. Angažovanost kněze v synodální skupince *
 nebyl přítomný
 byl přítomný a spíše naslouchal
 byl přítomný a měl snahu dominovat
 byl přítomný a účastnil se rovnocenně s dalšími
4.11. Jaká je budoucnost naší synodální skupinky? *


synodální skupinka tímto zápisem končí.



setkávání budou v nějaké podobě pokračovat.



v tuto chvíli nelze jednoznačně odpovědět



Jiné:
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