Výstupy ze skupiny
Naši skupinu tvoří 6 žen a 2 muži ve věku od cca 27 do cca 70 let, pracující a/nebo v penzi,
všichni mají děti a jsou praktikující katolíci. Setkali jsme se celkem 3krát, virtuálně.
Struktura setkávání byla dobře nastavena, pomohla nám zejména při prvním setkání, při druhém a
třetím už jsme se struktury i času drželi méně. Všichni jsme se shodli, že témata byla pojata
hodně široce a nebylo snadné jim porozumět a tím pádem ani některé vybrat. Tématy jsme se
tedy spíš inspirovali a pak se naše hovory "vydaly svou vlastní cestou". Našimi tématy bylo
naslouchání (2) a dialog (6).
Úvodní vzájemné představení nám pomohlo více si uvědomit naši různorodost a možnosti přispět
do diskuze z různých úhlů pohledu. Ač chodíme do jedné farnosti, z různých důvodů jsme se
neznali tolik jako po prvním setkání k synodě a už toto bylo pro nás od počátku velkým
přínosem. Velmi pomáhala společná modlitba. Od začátku jsme si také dali za cíl hledat něco
praktického, co by z našich setkání mohlo vzejít a mít nějaký přínos pro další život ve farnosti.
Když jsme se více otevřeli a sdíleli i věci z osobního života, stali jsme se do určité míry vzájemně
oporou. Říkali jsme si, že i další lidé ve farnosti potřebují podpořit. Možná budeme dál hledat
způsoby, jak takovou podporu (duchovní, emoční, materiální) ve farnosti zajistit.
Druhé setkání proběhlo po Vánocích, takže jsme vzpomínali na význam setkávání se s blízkými a
nutnost snažit se navázat vztah, obnovit vztahy třeba jen tím, že s příbuznými prohodíme pár
slov. Hovořili jsme o tom, kdo a jak nás ovlivnil k přiblížení se k víře nebo v upevnění se ve víře.
Ocenili jsme, že můžeme čerpat sílu i od věřících z jiných denominací. Bůh k nám může
promlouvat skrze druhé i v situacích, kdy bychom to nečekali a skrze lidi, u kterých bychom to
nečekali. Stačí naslouchat, nebo se nebát a někoho oslovit a mluvit spolu. I s ohledem na
pandemii pro nás byly tyto vzájemné zkušenosti a vzájemné naslouchání si v naší (byť virtuální)
skupince důležité.
Hovořit s druhými můžeme velmi účinně skrze modlitbu, resp. přimlouvat se za druhé u Pána a
tím s Pánem i s nimi navazovat nebo prohlubovat vztah. Navíc, Duch svatý působí nejen mezi
Božím lidem v užším slova smyslu, ale stejně tak mezi lidmi, kteří o sobě říkají, že jsou nevěřící
nebo nepraktikující. Říkali jsme si zkušenosti ze života, kdy jsme se skutečně, nebo málem,
nechali zbytečně ovlivnit předsudky.
V rámci vzájemného otevírání se a dialogu a jsme hovořili o konkrétní možnosti uspořádat
setkání s bratry a sestrami z nedalekého sboru ČCE. Jde o jeden z plánů do budoucna, na kterém
snad bude naše skupinka participovat.
Dalším konkrétním plánem je více se vzdělávat a být tak více disponováni k naslouchání Duchu
Svatému. To můžeme individuálně i skupinově, např. formou biblických hodin.
Papež František říká, že život slábne v izolaci a opuštěnosti a sílí v dávaní. Křesťanství se
odehrává v životě každého z nás. Epicentrum našeho učednictví je tam, kde právě jsem.

