

1. dopis pro registrované koordinátory skupinek z 22.11. 2021

Vážený koordinátore synodální skupinky,
tímto prvním e-mailem Vám chci předně poděkovat, že jste se rozhodl(a) pustit se do procesu přípravy synody o synodalitě. Jde o velké téma ve světové církvi, ale má velký význam také u nás. Farní část procesu není složitá, i když vyžaduje trochu času.
Vaše skupinka bude mít KÓD:
800
Prosím Vás, zapamatujte si tento kód pečlivě a pod tímto číslem Vaši skupinku také budete prezentovat při vyplnění odpovědí. Pokud budete posílat odpovědi z jednání postupně za stejnou skupinku, vždy vyplňte toto jedinečné číslo.
Pokud chcete vést více různých skupinek, prosím, zaregistrujte se za každou skupinku zvlášť, abyste dostali na každou skupinku jedinečný kód.
Pokusil jsem se vytvořit jakýsi ROZCESTNÍK informací, které jsou jednak obecné a jednak se vztahují na konkrétní práci ve skupinkách. Naleznete ho jako „Synoda 2021 – 2023 ROZCESTNÍK“ https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ Tento rozcestník zkusíme stále znovu doplňovat o nové články a odkazy.
Redakční systém webu arcibiskupství pražského má  svůj značně omezený a specifický způsob práce. Vkládat novinky jako samostatné články lze pouze na https://www.apha.cz/novinky/ , kde po pravé straně je možné zaškrtnou pole „Synoda 2021 – 2023“ a vyfiltrují se novinky s tímto tématem. Do těchto novinek tedy budeme vkládat události a některé články a občas něco i zopakujeme pro ty, kteří do procesu naskočí později. V „ROZCESTNÍKU“ bude prostor pro další i méně významné odkazy.
V naší diecézi jsme zvolili specifickou cestu, takže nevyužíváme „farní koordinátory“, tedy jednoho člověka na farnost, který by řídil další koordinátory uvnitř farnosti. V naší pražské arcidiecézi každý koordinátor se přímo přihlásí a také přímo nám zašle výstupy.
Na webu jsme prozatím připravili několik článků, které popisují obecně, co se pojmem synodalita míní. Jsou zde také videa, k danému tématu.
Doporučuji pročíst si Přípravný dokument synody https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32503_32503/pripravny-dokument-synoda-2021-2023.pdf
Vaše práce jako koordinátora znamená moderovat alespoň dvě setkání. Pokusil jsem se připravit jakousi „kuchařku“ na základě zkušeností z podobného setkání, které proběhlo v Římě v den zahájení synodního procesu. Jde o článek  Návod na setkání synodální skupiny ( https://www.apha.cz/novinky/navod-na-setkani-synodalni-skupiny/ ).
Předpokládám, že se skupinka bude věnovat jen jednomu tématu. Pokud se ale některá skupina rozhodne pokračovat a projít otázek více, nic tomu nebrání! Jen je třeba pečlivě zaznamenat, každé setkání zvlášť.
Zápis či výstup z těchto setkání bude předán k nám pomocí webového formuláře. Ten zatím není hotový. Chceme ho nejprve ověřit na nějaké konkrétní skupince. Pracovně však mohu sdělit, že bude zahrnovat kolonky jako počet účastníků skupiny, farnost... a pak 3000 znaků na záznam toho, co skupina objevila jako zásadní, jako to, co „Duch Boží praví církvi dnes“. Zvláštní místo bude pro zaznamenání nějakého příběhu či důležité emoce, která skupinku zasáhla, pokud to nastane. Jakmile budeme mít formulář na odpovědi hotový, bude možné ihned využít a výstupy odeslat. Nebude třeba čekat až konec února.
Jako diecézní tým musíme vypracovat ze všech skupinek souhrn či syntézu, která bude mít maximálně 10 stránek a která zachytí nejpodstatnější témata, tu pak předáme národnímu týmu.
Vidíme zvláštní výzvu v tom, že naše diecéze očekává změnu na postu arcibiskupa. Ať již to bude dříve nebo později, ať to bude někdo znalý diecéze nebo někdo vzdálenější, bude velmi dobré předat mu mnohem širší výstup z toho, co synodální proces poskytne jako reflexi naší diecéze. I proto vás prosím, aby výstupy nebyly jen formální.
Asi jste zachytili, že před nedávnem Řím změnil termíny a prodloužil prostor na proces ve farnostech. Výstup ze své skupinky musíte zaslat nejpozději do 1. 3. 2022!
Vážený koordinátore / milá koordinátorko, prosím Vás o prostudování materiálů a případné reakce.
20. 11. proběhl seminář pro koordinátory jeho záznam naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=cYFs42j9BXI resp. prezentaci k němu máme zde https://www.youtube.com/watch?v=B0fx0DthRTo.
Děkuji vám za Vaše nasazení a děkuji všem, kdo se ve Vaší skupince zapojí!

Za přípravný tým
P. Mgr. Ing. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska

