Dle místních podmínek je vhodné, aby byly do pracovní
skupinky včleněny osoby např. také žijící mimo
katolickou církev (členy ostatních křesťanských církví či
osoby bez náboženského vyznání).
Není na překážku, aby v jedné farnosti vzniklo více
skupin, které se budou věnovat stejnému tématu.

Na závěr několik charakteristik, které jsou vyžadovány od
osoby, jež se stane moderátorem pracovní skupinky:
Jelikož tato osoba má moderovat následujících několik
setkání, je zapotřebí, aby se jednalo o člověka
s otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy
a nebude se snažit strhnout pozornost všech
zúčastněných osob na vlastní představy, náměty
a celkově pojetí práce ve skupinkách.
Současně je třeba, aby se jednalo o osobu, která dokáže
udržet „pracovní tempo“ skupinky (tj. kázeň) a bude
v tomto ohledu neustále podporovat ostatní členy při
všech setkáních.
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Metodika vytvoření pracovních skupinek
(3.)

Skrze křest jsme se všichni stali účastnými na Kristově
prorockém poslání. Skrze každého z nás může a chce
promlouvat Duch Svatý k vzájemnému obohacení. Každý
z nás je „expertem“ na život, a to v konkrétní podobě našich
vlastních zkušeností a našeho dosavadního společného
putování jako Boží lid, církev. Jsme pozváni k tomu, abychom
vzájemně sobě naslouchali a promlouvali; abychom takto

vyjádřili vlastní zkušenost žité křesťanské víry. To bude možné
v rámci témat, která jsou předložena k diskutování v tomto
synodálním procesu. Důležité je dodat, že vůbec není žádoucí
(a vlastně ani možné), chtít v jedné pracovní skupince
hovořit o více než 1 tématu.
Farní koordinátor, který je metodologicky veden a neustále
podporován diecézním týmem, má v první fázi synodálního
procesu následující úkol: podnítit ve své farnosti zájem
o aktivní účast křesťanů na tomto synodálním procesu.
Z praktického hlediska se zde jeví jako nejpravděpodobnější
cestou možnost informovat Boží lid, shromážděný
na nedělní liturgii v dané farnosti, například v průběhu
tzv. „ohlášek“ ke konci mše svaté (o nedělích 24. 10., 31. 10.
a 7. 11. 2021).

2) Farní koordinátor osloví již existující společenství
křesťanů ve farnosti (společenství mládeže, manželů,
seniorů; farní evangelizační buňky; společenství modliteb
matek/otců, akolytů, lektorů a další, podle toho, která
ve farnosti již existují). Tato již fungující společenství
si následně vyberou jednoho ze svých členů jako
moderátora, který bude v kontaktu s farním koordinátorem
a od něj bude dostávat další metodologické pokyny. Tato
společenství se na prvním setkání pracovní skupinky
rozhodnou, jakému tématu se budou věnovat.

Způsobů, jak přistoupit ke konkrétnímu zahájení setkání
pracovních skupinek, je hned několik:

3) Farní koordinátor ve spolupráci s místním knězem,
správcem farnosti, například ve vývěsce (nebo na webu
farnosti) bude farníky informovat o 10 tématech.
K jednotlivým tématům budou mít možnost se farníci zapsat
tak, aby vznikla skupinka minimálně 5 osob, maximálně
8 osob. Následně farní koordinátor bude komunikovat
s jednou z těchto osob tak, aby jí poskytl veškerý potřebný
materiál k moderování setkání pracovní skupinky.

1) Farní koordinátor ve spolupráci s místním knězem,
správcem farnosti, svolá pastorační radu farnosti. Zde farní
koordinátor představí zevrubně plán práce, který je před
námi. Jednotliví členové pastorační rady farnosti tak budou
vtaženi do synodálního procesu, aby se stali „moderátory“
jednotlivých pracovních skupinek ve farnosti. Tato
skupinka (5-8 osob) si na svém prvním setkání rozhodne,
jakému tématu se bude nadále věnovat.

4) Pokud ve farnosti neexistuje farní koordinátor ani
nefunguje dosud žádná pracovní skupinka v rámci
synodálního procesu, nabízíme těm, kdo by přesto měli
zájem skupinku vytvořit, a tak se podílet na synodálním
procesu, aby se obrátili na diecézní tým prostřednictvím
mailu synoda@bihk.cz. Diecézní tým zprostředkuje pro tyto
osoby zapojení např. do pracovních skupinek v okolních
farnostech.

