• 9 skupin (celkem 43 osob)
• Vybrané tematické okruhy:
• SPOLEČNĚ NA CESTĚ
• NASLOUCHAT
• UJMOUT SE SLOVA
• SLAVIT
• SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
• VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
• S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI
• FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY

Dvě skupiny:
- PAVEL SEIFERT, ONDŘEJ a LUCIE HAVLENOVI, MICHAEL a KATEŘINA RŮŽIČKOVI

- MARCELA MAŠTEROVÁ a SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

PETRA SMOLOVÁ, JANA VAŠÍČKOVÁ, PAVLÍNA BARÁKOVÁ, EVA ZHOŘOVÁ, ILONA RŮŽIČKOVÁ

• větší prostor ke komunikaci, sdílení názorů a navazování vztahů

• častější akce duchovního charakteru (přednášky, duchovní obnovy, poutě…)
• prostor pro zapojení všech členů farnosti
• pomoc konkrétním lidem
• možnost modlitby za konkrétního člověka nebo úmysl
• uzavřenost modlitebních společenství
• naslouchat a komunikovat s lidmi mimo církev (svědectví, dialog,…)

ANETA CHYTKOVÁ, ANEŽKA JIRKŮ, MARIE JIRKŮ, JIŘÍ ZHOŘ, JAN KARAS, JAKUB LAMICH, VERONIKA LAMICHOVÁ

• Vytvoření prostoru pro možnost „ujmout se slova“

• Pergola na zahradě -> farní kavárna, akce pro různé věkové skupiny aj.
• Celková úprava farní zahrady
• Schránka důvěry

• Placení kartou ve farnosti
• Ujmout se slova i mimo kostel - spolupráce s médii,
využití prostoru před kostelem...

• Akce pro poznání farníků mezi sebou
• Prostor pro jednotlivá společenství/akce - představit se farnosti

EVA BEDNÁŘOVÁ, HELENA MANOVÁ, ONDŘEJ A ZUZANA KRIŽANOVI

• osobní příprava

• spoluzodpovědnost za slavení – služba
• rozvíjení vztahů ve společenství
• náboženství pro dospělé/tematické homilie?
• liturgické texty před sebou při mši svaté?

KAREL SMOLA, TOMÁŠ A RENÁTA DUŠOVŠTÍ, ONDŘEJ A ZUZANA KRIŽANOVI

• Misie uvnitř společenství
• Jak se známe ve farnosti? Čím kdo žije, co kdo potřebuje?
• Zapojení více lidí

• Misie mezi společenstvími
• Větší spolupráce mezi farnostmi v Třebíči
• Propojení s jinými církvemi v Třebíči

• Misie směrem k hledajícím
• Nasycení zástupů (Mt 14,19): Pán dává hojnost, ale je třeba
učedníků, kteří Boží dary donesou druhým lidem
• Trpělivá prezentace našich hodnot
• Mít rádi to, co děláme – a dělat to s láskou

KAREL VESELÝ, JIŘÍ BEDNÁŘ, MARIE KUCHAŘOVÁ, ANNA PIPALOVÁ, MARIE ČERNÁ

• Hledání nedostatků bránících v dialogu: na straně církve / na straně jednotlivce
• Dialog - mezi věřícími / mezi nevěřícími
• Podpora dialogu

• respekt mezi zúčastněnými v jádru ekumenismu
• posilnění důvěry mezi zúčastněnými
• přijmout církev
• Podpora dialogu ve farnosti: odpovědnost jednotlivce / vzdělávací akce
• Propojení životů věřících a nevěřících farníků

KAREL TOMEK, MARIE DUDÍKOVÁ, ZDISLAVA ČAPKOVÁ, IVAN HONČ

•

•

Je třeba začít u sebe. Věříme, že osobním setkáváním s křesťany jiných církví
můžeme nekatolíkům pomoci lépe pochopit učení katolické církve. Je důležité
nebránit se přátelské diskusi nad rozdílnostmi – pokud někomu vše „odkýváme“,
nikam se v ekumenismu neposuneme.
Ani dobré skutky se nedají páchat násilím – nevnucovat, umět naslouchat, diskutovat,
nebát se odlišností, nebránit se přijmout to dobré.

KAREL TOMEK, MARIE DUDÍKOVÁ, ZDISLAVA ČAPKOVÁ, IVAN HONČ
•

•

Naslouchat ano, ale komu? V Ježíši je pravda, Ježíš je Pravda, své církvi dal svého
Ducha, věříme, že ji vede, věříme katolické církvi a její tradici. Proto víme, že naslouchat
je třeba – ano – proto, abychom druhé pochopili, abychom pochopili jejich postoj
k dané problematice a důvod tohoto postoje. Abychom se lépe vžili do jejich situace.
Ale co člověk, to názor, proto je třeba „konzultovat“ různé názory s Pánem v modlitbě a
potažmo s učením katolické církve a hledat pro názor oporu tam.
V rámci Třebíče uvažujeme, zda by nebylo dobré se v týdnu modliteb za jednotu
křesťanů sejít jen jednou, ale tak, aby byly přítomny všechny církve na jednom místě.
Také by bylo přínosné uspořádat v létě ekumenický den (neutrální prostředí – padl
návrh okresní kancelář KDU-ČSL – 70 míst). Obecně chceme více zvát i jiné církve na
naše akce.

KAREL TOMEK, MARIE DUDÍKOVÁ, ZDISLAVA ČAPKOVÁ, IVAN HONČ

•

Jaké sny, přání a touhy máme ohledně své farnosti: shodli jsme se na tom, že si
přejeme návrat těch, které jsme „ztratili“ za doby lockdownu a abychom všichni chodili
na mši svatou skutečně kvůli setkání s Bohem, nejen z povinnosti. Bylo by hezké, kdyby
se rozrostl farní dětský pěvecký sbor (i třeba o nějaké kluky :), a kdyby se do života
farnosti zapojilo více dětí a mladých lidí.

HANA FIALOVÁ, BARBORA FIALOVÁ, VĚRA SEHNÁLKOVÁ, ILONA ZVĚŘINOVÁ, MARIE JIRKŮ

• Prohlubování vztahu k Bohu a k lidem
• Obnova v Duchu Svatém
• Přednášky na různá témata
• Duchovní pohotovost – přímluvné modlitby

• Prolnutí světů lidí s handicapem a bez něj

