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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov

Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

Klášterec, Jedlí, Svébohov
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek
svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on 
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 Duše má, chval Hospodina!
1: 1 Král 17,10-16 2: Žid 9,24-28 Ev. Mk 12,38-44
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! 
Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy 
na ulicích, první sedadla v  synagogách a  čestná 
místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod zá-
minkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější 
soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladni-
ci a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. 
Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna 
chudá vdova a  dala dvě drobné mince, asi tolik 
jako pár halířů. Zavolal své učedníky a  řekl jim: 
„Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než 
všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni 
totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze 
svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své 
živobytí.“
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K evangeliu dnešní neděle   
Ježíš kritizuje chování učitelů Zákona a  rázným způsobem před 
nimi varuje lid. Nechce je stavět do špatného světla, ale chce zabrá-
nit tomu, aby lid obdivoval jejich chování a napodoboval ho. 
Učitelé Zákona stále staví do středu pozornosti svou vlastní 
osobu. Procházejí se v dlouhých řízách, chtějí se stavět na odiv 
a dávat najevo svou důstojnost. Chtějí, aby se s nimi jednalo všu-
de s patřičnou ctí. Tuto důstojnost chtějí zakoušet na tržišti, v synagoze, při stolování. 
Velice touží po tom, aby jim byla projevována úcta jak na veřejnosti a v náboženském 
prostředí, tak rovněž v soukromí. Chtějí stále všude mít první místo. To, co vytýká Ježíš 
učitelům Zákona, to také vytýkal svým učedníkům. Pro učedníky je velmi namáhavé 
přijmout Ježíšovo vyučování o cestě, kterou ho vede Bůh, a jeho nauku o zásadním vý-
znamu služby. České katolické biblické dílo 

Ve čtvrtek 11. listopadu v  18.00 hod. v  Katolickém domě bude 
Doc. Jaroslav Šebek hovořit na téma „Skryté zrání církve v šedém 
bezčasí?“ První polovina 80. let z pohledu křesťanů. 
Velkým zlomem ve vývoji církevních poměrů v  Československu je 
bezpochyby rok 1978, kdy se papežem stal první Slovan, Polák Jan 
Pavel II. S jeho příchodem na Petrův stolec se mění i dosavadní pa-
pežská politika, která ve vztahu se státy tzv. státního socialismu více 
akcentuje obhajobu lidských a  občanských práv. Současně Vatikán 
vyjádřil jasný odpor k činnosti prorežimní kněžské kolaborace vydá-

ním dokumentu „Quidam episcopi“ v  roce 1982. To byla velká podpora pro činnost 
kardinála Františka Tomáška, který je také mnohem razantnější v odporu vůči státní-
mu i stranickému establishmentu. Katolická církev se pak u nás společně s občanskými 
iniciativami stává jedním z ohnisek kritiky a nesouhlasu vůči tehdejšímu vládnoucímu 
režimu. Už v této době se tak připravuje na svou „hvězdnou“ hodinu, která přichází po 
Velehradu 1985. Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického ústavu AV 
ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evropských kon-
textech. Jana Nováková

O STÁTNÍM SVÁTKU ZAZNÍ V BARBORCE VARHANNÍ KONCERT
Na varhanní koncert u příležitosti státního svátku – Dne boje 
za svobodu a  demokracii – pozve kulturní dům ve středu 
17.  listopadu. V kostele sv. Barbory vystoupí výrazná osob-
nost české varhanní scény Michaela Káčerková. Ta vystupu-
je pravidelně na koncertech a festivalech v České republice, 
v  řadě evropských zemí, ale vrací se i do USA nebo do Japonska. Na programu slav-
nostního koncertu figurují skladby J. S. Bacha, Josepha Haydna a Felixe Mendelssohna-
-Bartholdyho. Dokonalý prožitek zajistí návštěvníkům snímání hry na varhany a  ná-
sledná projekce. Koncert v Barborce má začátek v obvyklých 16 hodin, vstupenku lze 
zakoupit za příznivých 100 korun, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup 
zdarma. Pořadatelé připomínají, že pro vstup na koncert lze uplatnit slevové karty za-
koupené na sezonu 2019/2020. PhDr. Zdeněk David
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý  9. listopadu  svátek Posvěcení lateránské baziliky 
čtvrtek 11. listopadu  památka sv. Martina Tourského, biskupa 
pátek  12. listopadu  památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

sobota 13. listopadu  památka sv. Anežky České, panny 
LETOS SLAVÍME VÝROČÍ 800 LET OD JEJÍHO NAROZENÍ 
V lednu roku 1211, snad kolem svátku sv. Anežky Římské, se na 
Pražském hradě narodila sv. Anežka, nejmladší dcera Přemysla 
Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie. Jen o několik týdnů poz-
ději, v noci po Květné neděli, utíká v Assisi z domova osmnáctiletá 
Klára Favarone di Offreduccio, aby s pomocí sv. Františka začala 
život následování Krista v  radikální chudobě a  založila ženskou 
větev františkánského řádu. Nikdo nemohl tušit, že obě ženy jed-
nou spojí společný ideál a způsob života i hluboké osobní přátelství 
a že za osm set let budou společně slavit jubileum. 

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE 
Ve čtvrtek 11. 11. v  11.00 hodin požehná zábřežský kaplan P. ThLic. Karel Skočovský, 
Ph.D., nově zrestaurovaný pískovcový kříž v Zábřeze na ulici Kopečná. 
Kříž byl postaven v roce 1917 na památku ve Velké válce padlých vojáků ze Zábřeha, a to 
na místě původního dřevěného kříže. Drobnou sakrální památku nechalo v letošním roce 
zrestaurovat město Zábřeh, a to s finanční podporou Olomouckého kraje. 
Dne 11. listopadu v 11.00 hodin, symbolicky na den sv. Martina, patrona všech vojáků, 
byly po podepsání příměří v Compiègne ukončeny boje na všech frontách I. světové války. 
Tento den byl následně věnován válečným veteránům. Do budoucna tak bude kříž připo-
mínat také tyto události. RNDr. František John

POUŤ KE KAPLI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH
Skauti a skautky ze střediska Skalička Zábřeh Vás zvou na tradiční pout-
ní mši v kapli sv. Martina na Olšanských Horách, která se koná v neděli 
7. listopadu 2021 ve 14.00 hodin. 
Na místě od 13.00 hodin zajištěno občerstvení, možnost prohlídky re-
staurovaného vnitřku kaple a prezentace záměru přestavby chaty.
 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Srdečně zveme na Horu Matky Boží na mši svatou v  neděli 
14. listopadu 2021 v 15 hodin. 
Při této mši svaté s doprovodem kytar chceme poděkovat Pánu 
především za dar svobody v  blízkosti státního svátku Dne boje 
studentů za svobodu a demokracii.
Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v ČR Mons. Char-
les Daniel Balvo.
Po mši svaté jsou všichni zváni na agapé – pohoštění.
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SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ
Muži, kteří mají zájem o setkávání nad texty Bible a o společnou modlitbu, zveme do na-
šeho společenství. Scházíme se každé úterý v 19.30 hod. na faře v Zábřehu.
 Marek Hackenberger

VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ 17. LISTOPADU 2021 
Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vy-
kročení do svobodné společnosti. Také letos chceme tento den připo-
menout zvoněním na kostelní zvony. 
17. listopadu symbolicky v 17 hodin se rozezní na několik minut kostel-
ní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. 

ČERVENÁ STŘEDA 2021 – mezinárodní připomínka lidí pro-
následovaných pro víru. Smyslem akce je veřejně si připomenout 
všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské pře-
svědčení. Stačí udělat opravdu málo. Můžete: 24. listopadu 2021 na-
svítit červeným světlem kostel, významnou budovu či sochu, uspořá-
dat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované, 

zapálit červené svíčky při setkání, v průvodu nebo doma, přečíst (si) texty informující 
o tématu náboženské svobody, přispět na benefiční koncert Červené středy, sdílet infor-
mace s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday. www.cervenastreda.cz

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 31. října: Červená Voda 2.520 Kč; Písařov 1.510 Kč; Jakubovice 930 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 31. října: Klášterec 3.100; Svébohov 1.900; Jedlí 1.900 + dar na potřeby 
farnosti 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 31. října: Štíty 2.430; Cotkytle 735; Horní Studénky 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Kaple Strážná: V pondělí 8. 11. mše svatá v 16.00 hod., pak pobožnost na hřbitově.
Kaple Heroltice: V sobotu 20. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.00 hod., 
 pak pobožnost na hřbitově.

  

SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Konečně po dvou letech vás můžeme znovu pozvat na tradiční svatomartinský varhan-
ní koncert v kostele sv. Martina v Rohli. Uskuteční se v neděli 14. listopadu 2021 ve 
14.00  hod. Účinkují – Renata Klaputová a  Tereza Kozubková, zpěv, David Škařupa, 
trubka a Petr Strakoš, varhany. Těšíme se na vaši účast. 

MuDr. Antonín Kutálek a Eva Petrášová, starostka obce Rohle
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lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z  neděle 31. října: Loštice 4.334 a  dar na kostel 2.000 a  500 Kč; Moravičany 
13.639 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

•	 Začátky	večerních	mší	svatých	se	v období	zimního	času	v Lošticích	a v Moravičanech	
posouvají na 17.00 hod. 

•	 Nejbližší tři čtvrtky, do konce listopadu, bude mše svatá v Bílé Lhotě v 18.00 hod.

Možnost získat plnomocné odpustky pro zesnulé věřící, je stejně jako loňský rok, roz-
šířena na celý listopad.

NABÍDKA POMOCI. Společnost Kristýn služebník z olomouckého arci-
biskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc 
ve formě konzultací a poradenství pro všechny, kteří se dostali do tíživé 
situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele Bohemia 
energy a dalších společností. 

Podrobnější informace a kontakty naleznete na stránkách www.kristyn.cz.

VÁNOČNÍ HVĚZDY. Farnost Moravičany se připojí k charitativní sbír-
ce Vánoční hvězda, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s.. Již 24 let tato 
květina – vánoční hvězda – pomáhá. Výtěžek z prodeje vánoční hvězdy  
bude využitý na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci na hu-
manizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandardního vybavení 
a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování rekon-
dičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálu a na 
financování volnočasových aktivit.
Cena vánoční hvězdy je: malá 60 Kč, velká 120 Kč.
Vyzvednutí vánoční hvězdy bude v  pátek 26. 11. 2021 od 16.00 – 18.00 hod. na Besedě 
v Moravičanech. Zájemci, pište se na objednávkový list v kostele v Moravičanech.

Nabízíme stolní kalendáře r. 2022 s kreslenými vtipy z náboženského prostředí na podpo-
ru kostela v Brně – Lesné. Cena 60 Kč. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Liturgii mší svatých v  neděli 7. listopadu jako zástup odslouží otec Jan Polák a  to 
v Lubníku v 7.20, v Tatenici v 8.40 a v Hoštejně v 10.00 hod. Mše svatá v Kosově slave-
na nebude. 

Od soboty 13. listopadu včetně, předpokládám, že budou mše svaté slaveny podle pra-
videlného rozpisu.

Vzhledem ke karanténě nebudou prozatím slouženy mše svaté ve všední 
dny.  Z vlastní zkušenosti doporučuji očkování proti covidu – onemocnění 
u mne, vzhledem k očkování probíhá, vyjma prvních dvou dnů, téměř bez-
příznakově. P. Jaroslav Přibyl
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 31. října byla ve Zvoli 5.330 a v Pobučí 1.010 Kč. 
Dar na Mary’s Meals 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Hledáme nutně dobrovolníky na úklid našeho farního kostela, úklid vychází dva až třikrát 
ročně. Skupinek ubývá, protože stárneme. Děkujeme, že se k nám přidáte. Hlásit se může-
te u Dagmar Václavkové (tel. 731 600 091).

,,Jestli ti práce nahání strach, vzpomeň na odměnu.” (sv. Augustin)

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA ve spolupráci s Biografem Láska vás v sobotu 13. listopa-
du srdečně zvou do kina. 
Sobotní promítání pro děti začíná v 16.00 hod. a těšit se mohou na americký animovaný 
fi lm FERDINAND.

Ve 20.00 hod. začíná promítání pro dospělé. Na pořadu je dokumentární dra-
ma JAKO LETNÍ SNÍH, které mapuje životní příběh Jana Amose Komenské-
ho, který se stal kvůli svým přesvědčením a názorům patrně nejznámějším 
českým vyhnancem. Většinu života strávil mimo svou vlast, ale přesto svými 
jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v  téměř 200 knihách, zásadně 
předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět. V rámci promítání bude beseda s režisérem a pro-
ducentkou fi lmu.  Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

Maletín              Maletín              Maletín
Tuto neděli mše svatá v kostele sv. Mikuláše v 14.30 hod. (po změně času) 

  
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 45
Odpustky pro duše v očistci lze i letos získat po celý listopad. Tedy nejen během oktávu 
slavnosti Všech svatých, ale celý měsíc – oznámila minulý týden v dekretu Apoštolská 
penitenciárie. Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, reaguje 
tak na četné žádosti. Rozšířením odpustků na celý měsíc se omezí riziko velkých shro-
máždění na hřbitovech a v kostelích. 

4. a 5. strana – spolupracovníci papeže. Jaký je papež František personalista? Jak papež 
František mění římskou kurii? 

Perspektivy – etický přístup k pohřbívání – rozptyl v přírodě vyplývá z povrchnosti – po-
pel patří do posvěceného hrobu – pozůstalým podat pomocnou ruku…
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charitativní  služba  církve  v  děkanátu
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
Zveme vás ve středu 10. 11. od 17.00 hodin do 
Kina Retro na jedinečný dokumentární film 
pojednávající o průkopnících české nemocnič-
ní paliativní péče, lékařích Ondřeji Kopeckém 
a Kateřině Rusinové. 
Na promítání naváže beseda s  jedním z  pro-
tagonistů filmu MUDr. Ondřejem Kopeckým 
a zástupci mobilní specializované paliativní péče, kterou poskytuje Charita Zábřeh. Bese-
dou provede člen paliativního týmu Fakultní nemocnice Olomouc Slávek Vurst.
Dokument zachycuje poslední chvíle několika lidí, kterým se odborníci snaží pomoci zvý-
šit kvalitu závěru života. Současná medicína přináší hodně vyšetření, receptů a odběrů, ale 
současně málo prostoru pro pacienty otevřeně diskutovat o jejich nemoci a o tom, co je 
pro ně důležité. Pro všechny, kteří se starají o vážně nemocného, může dokument nabíd-
nout odpovědi na otázku: Jak žít dobrý život s nemocí? „Film primárně vypovídá o nás. 
O našem postoji k životu a k těm, kteří jsou na jeho vrcholu. Je skvěle udělaný a nevěřil 
jsem, že se při něm i zasměji. Vřele doporučuji,“ zve Slávek Vurst. Rezervujte si termín 
v kalendáři a přijďte. 

VZPOMÍNKA 2021 ODLOŽENA 
Benefiční koncert kapely Madalen, avizovaný v minulém čísle FI, se v původ-
ním termínu nekoná. Bude přeložen na jinou neděli v prosinci. 
O konkrétním datu budou pořadatelé veřejnost i čtenáře FI informovat později.

Zveme vás na tematická setkání:
KLUB O PÁTÉ: KDE ZAČÍNÁ ZÁVISLOST … ANEB PŘIJĎTE SE DO-
VĚDĚT NĚCO VÍC O PROBLEMATICE NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Tématem listopadového Klubu vás v pondělí 8. 11. 2021 v 15 hod. v charit-
ní budově (Zábřeh, Žižkova 15) provede Mgr. Michaela Schaferová. Klub 
probíhá v rámci projektu „Nazpět do života“, který je určen osobám s chro-

nickým duševním onemocněním (CHDO). Více informaci o projektu i službách pro oso-
by s CHDO vám ráda sdělí vedoucí sociální rehabilitace SOREHA Bc. Petra Mašková, tel.: 
735 764 444, email: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz.

KLUB PEČUJÍCÍCH: JAK PEČOVAT O BLÍZKÉHO S DE-
MENCÍ. Zajímá-li vás tato problematika, přijďte ve středu 
10. 11. v 16 hod. do Centra na podporu pečujících (Zábřeh, 
Žižkova 10 – vstup z  ulice Havlíčkova), kde vám ji ozřejmí 
Bc. Anna Krieglerová, odbornice na péči o osoby s demencí. 
Na všech akcích je nutné dodržovat hygienická opatření dle 
aktuálního nařízení.
Vzhledem k platným nařízením prosíme o nahlášení Vaší účasti předem. 
Více informací podá Bc. Martin Smolka, DiS., tel: 730 806 121. Těšíme se na Vás!
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.240 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 14. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU 
SBÍRKY z neděle 31. října: Zábřeh 15.580 Kč; Rovensko 746 Kč. 
Dary: na Haiti 500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

VYŠEHORKY
SBÍRKY za měsíc říjen 2021: 2.750,- Kč.
SBÍRKA na misie  říjen 2021: 2.500,- Kč

SYNODA V ZÁBŘEZE
Naše farnost se také chce zapojit do synodálního pro-
cesu. Jde o společnou cestu všech věřících, na které má 
každý možnost vyjádřit své názory a podněty, vedoucí 
k rozvoji církve.
Zapojit se může opravdu každý. Jde o vytvoření men-
ších skupinek (3 – 8 osob), ve kterých se budete zamýš-
let nad jednou z otázek. 
Otázku si vyberete v rámci jednoho z  témat (přilo-
žených ve FI). 

Setkání pracovní skupinky má proběhnout třikrát (od listopadu do ledna). Na prvním 
si vyberete téma a otázku, na druhém tuto otázku prodiskutujete a na třetím si téma znovu 
rozeberete a vytvoříte závěr, který vepíšete do formuláře (bude vám dodán). Je nutné, aby 
časový odstup mezi druhou a třetí schůzkou byl delší (3 až 4 týdny), aby ve vás téma pod 
vedením Ducha Svatého dozrálo. 

Často jej také předkládejte ve svých modlitbách.

Prosíme, aby se zapojili členové pastorační rady i jednotlivá společenství ve farnosti 
(aby si jednotlivé skupinky zvolily svého moderátora). Ale také kdokoliv, kdo není součás-
tí konkrétního společenství a dokáže shromáždit skupinku (případně pomůžeme propojit, 
aby skupinka mohla vzniknout). 

Nebojte se zeptat a zapojit. Vždyť jde o naši církev, které jsme všichni součástí. A neza-
pomeňte, že k tomuto kroku nás vybízí papež František a ten jistě ví proč.
První krok je vytvoření pracovních skupinek. Každá skupinka si vybere svého moderáto-
ra. Ten se ozve na níže uvedený kontakt. Předáme pak bližší informace k průběhu schůzky. 
Můžete také sdělit, které téma jste si jako skupinka zvolili. Ale můžete téma zvolit až na 
prvním setkání skupinky.
 Jana A. Nováková, farní koordinátorka

anezons@seznam.cz, tel. 723 353 976
(pokud telefon nezvednu, ozvu se, až to bude možné)

Informace Vám podá také Jana Kubíčková
kubicek.jana@seznam.cz, tel. 605 536 270  

Týká se mě osobně?
Ano! Vykročit na tuto cestu může každý, kdo chce 
spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stav-
bě církve. Takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A ptá 
se Tě: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?” (srov. 
Mt 16,15)

Je synodální proces projevem nějaké módní vlny 
„demokratizace církve“?

Nikoli! Tento proces chce být procesem naslouchá-
ní celému Božímu lidu, všem v církvi: od prostých 
křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Všem je 
dáno promlouvat a naslouchat! V tomto procesu mají 
zejména biskupové, stojící v čele jednotlivých diecézí, 
naslouchat tomu, co říká Duch Svatý prostřednictvím 
křesťanů v jejich diecézích.

Jak bude synodální proces probíhat?
9./10. října 2021 - Slavnostní zahájení papežem 
Františkem v Římě.

17. října 2021 – Slavnostní zahájení synody v kaž-
dé diecézi 

•  Biskup každé diecéze určí koordinátora, 
který spolu s týmem bude moderovat celý 
synodální proces na úrovni diecéze.
•  V každé farnosti bude ustanoven koordinátor 

synodálních skupinek, které zde vzniknou.
•  V průběhu měsíců říjen 2021 až leden 2022 

se budou tyto skupinky setkávat a diskutovat 
o nabídnutých tématech.

Co je vlastně cílem synody? 
Cíl i metoda jsou obsaženy v samotném mottu:

Jaké konkrétní otázky  budou například řešeny?
•  Jaký prostor k promlouvání v církvi  

máme (muži, ženy, děti, senioři...)?
•  Jaký prostor je mi dán k tomu, abych se mohl 

podílet na rozhodování a směřování života 
mého křesťanského společenství?
•  Jak vedeme sami sebe ke schopnosti naslou-

chání druhým v našich společenstvích?
•  Jakým skupinám lidí se v církvi dosud  

nedostatečně naslouchá?
•  Jak se můžeme aktivně zapojit do slavení 

liturgie, je-li liturgie dílem celého shromáž-
děného Božího lidu?
•  Jak dochází v našem církevním společenství 

k vytyčení priorit a cílů k dosažení? Kdo roz-
hoduje?

„Každému je dán zvláštní projev Ducha 
ke společnému prospěchu.“ 

(1 Kor 12,7)

„Za církev synodální:  
společenství, spoluúčast a poslání.“

„Cílem synody, a tedy této konzultace, není 
vyprodukovat dokumenty, nýbrž „dát vzklíčit 
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové 
naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, na-
vázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, 
učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní 
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat 
srdce a rukám navrátí sílu“. 

(Přípravný dokument, 32)

Co je to synoda?
Slovo „Synoda“ se skládá se z řecké předpony 
σύν, tedy „s“ nebo „spolu“, a z podstatného jména 
ὁδός, tedy „cesta“. Vyjadřuje společně prožívané 
putování Božího lidu. To odkazuje na Pána Ježíše, 
který se představuje jako „cesta, pravda a život“ 
(J 14,6) a nás na tuto cestu učednictví stále znovu 
zve. Od prvních staletí se slovem „synoda“ označují 
církevní shromáždění svolaná na různých úrovních.

Co je tedy synodální proces?
Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kte-
ří - vedeni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání 
všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí 
k rozvoji církve.

„Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává  
od církve třetího tisíciletí.“

(Papež František)
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HLAVNÍ OTÁZKY PRO SYNODÁLNÍ KONZULTAČNÍ SETKÁNÍ 

Tato synoda předkládá následující základní otázku: Synodální církev při 
hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto „společné putování“ ak-
tuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým krokům nás vybízí Duch 
Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější?
 (Přípravný dokument, 26)

Při hledání odpovědi na tuto základní otázku jsou nám nabídnuta následující konkrétnější 
témata k uvažování, sdílení a rozlišování v pracovních skupinách:

1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.
Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“? Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zů-
stávají více stranou? Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali 
společníky na cestě? Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?
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2. NASLOUCHAT
Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.
Jak k nám Bůh promlouvá hlasy, které často ignorujeme? Jak se naslouchá laikům, zvláště že-
nám a mladým lidem? Co usnadňuje nebo ztěžuje naše naslouchání? Jak dobře nasloucháme 
těm, kdo žijí na okraji společnosti? Jak je začleněno to, co říkají zasvěcené osoby? Co před-
stavuje určitá omezení v naší schopnosti naslouchat, zvláště těm, kteří mají názor odlišný od 
našeho? Jaký prostor se poskytuje hlasu menšin, zvláště hlasu osob, které zakoušejí chudobu, 
odsunutí na okraj společnosti nebo sociální vyloučení?

3. UJMOUT SE SLOVA
Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou.
Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi a ve společnosti mluvili od-
vážně, otevřeně a odpovědně? Kdy a jak dokážeme říci to, co je pro nás důležité? Jak funguje 
vztah s místními médii (nejen katolickými)? Kdo mluví jménem křesťanského společenství 
a jak jsou tyto osoby vybírány?

4. SLAVIT
„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání 
Božímu slovu a slavení eucharistie.
Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství mod-
litba a  liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme 
tomu, aby se všichni věřící aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se 
do služby lektora a akolyty?

5. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se 
na něm podíleli.
Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, 
aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misio-
náři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým 
způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělá-
vání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? 
Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misio-
nářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je 
třeba se věnovat, a kdo toto určuje?

6. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění.
Do jaké míry se v našem společenství scházejí k dialogu lidé odlišných národností? Kde 
se v rámci naší místní církve odehrává dialog a jakým způsobem? Jak podněcujeme spo-
lupráci se sousedními diecézemi, náboženskými společenstvími v dané oblasti, s laickými 
sdruženími a hnutími atd.? Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům 
a potížím? Jakým zvláštním záležitostem v církvi a společnosti potřebujeme věnovat větší 
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pozornost? Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných nábo-
ženství a s těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah? Jak vede církev dialog s jinými 
oblastmi společnosti a  jak se od nich učí: oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská 
společnost a lidé žijící v chudobě?

7. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
Dialog mezi křesťany různých vyznání, vzájemně spojených jedním křtem, má na syno-
dální cestě zvláštní místo.
Jaké vztahy má naše církevní společenství s členy jiných křesťanských tradicí a denomi-
nací? Co nás spojuje a  jak putujeme společně? Jaké plody jsme získali tím, že putujeme 
společně? Jaké existují potíže? Jaký další krok kupředu můžeme učinit ohledně společného 
putování?

8. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpověd-
nost.
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 auto-
rita 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? Je naše zkušenost se synodalitou na místní úrovni plod-
ná? Jak fungují synodální orgány na úrovni místní církve (pastorační rady ve farnostech 
a diecézích, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální přístup v našem zapojení 
a ve vedení?

9. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý říká
prostřednictvím celého našeho společenství.
Jaké metody a postupy používáme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci hie-
rarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? Pomáhají nám naše 
metody, které používáme při rozhodování, k  tomu, abychom naslouchali celému Božímu 
lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké vyu-
žíváme nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve 
společném duchovním rozlišování?

10. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neu-
stálé učení se.
Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře 
schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat 
se do misijního poslání a do dialogu? Jaká formace je nabízena 
k posílení schopnosti rozlišovat a vykonávat autoritu synodálním 
způsobem? 
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Otázky uvedené u  každého z  deseti témat mohou být využity jako odrazový můstek 
nebo užitečný návod. Vaše vzájemné promlouvání a naslouchání ve skupince se nemusí 
omezovat pouze na tyto otázky.

Není vůbec zapotřebí, aby si diecéze, farnosti nebo jednotlivé skupiny kladly za cíl zod-
povědět více nebo snad všechny otázky. Měly by být především nejprve schopny rozlišit 
téma, které se jich nejvíce dotýkají, a na toto jedno konkrétní téma se soustředit.

Účastníci jsou vybízeni, aby sdělovali své zkušenosti z reálného života upřímně a ote-
vřeně a aby se společně zamýšleli nad tím, co jim může Duch Svatý odhalovat, když své 
zkušenosti sdílí s druhými.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není

vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit

snům, probudit proroctví a vize, přinést nové

naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat

vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu,

učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní

náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat

srdce a rukám navrátí sílu.

(Přípravný dokument, 32)

Vypracoval diecézní tým Arcidiecéze olomoucké, 2021. Email: synodalniproces@ado.cz.


