
"Malá místní společenství jsou

výhní, v níž se formuje nová tvář

našich křesťanských společenství.

Společenství je tvořeno 

Slovem Božím!"

(Guy de Kérimel, biskup diecéze

Grenoble-Vienne)

Metodika
společenství

Diecéze královéhradecká



Jedná se o malé skupinky (3 až 10 členů).

Je to dostatečně malé množství osob na to, aby se všichni mohli
navzájem dobře poznat, důvěřovat si, oceňovat se a zároveň aby 
 v něm každý měl možnost vyjádřit se a přispívat společné
konverzaci.

Může jít o skupinku stejně starých osob (pro takovou skupinu bude
snazší začít společně tvořit společenství) nebo o skupinu tvořenou
lidmi různého věku (odlišnost je velmi pozitivní faktor – odlišnými
pohledy a různými zkušenostmi se členové skupiny navzájem velmi
obohacují).

Je důležité a dobré být otevřeni – zvát mezi sebe také lidi
prožívající obtížnou situaci, nemocné, přistěhovalce či sestry        
 a bratry z jiných církví – Ježíš nás přes naši různost sjednocuje.

Členové společenství společně naslouchají Božímu Slovu a skrze sdílení
objevují co pro ně dané Slovo znamená

Co je společenství?
Kdo ho tvoří? Za jakým účelem?



Osobní kontakty - pozvat známého při osobním setkání či telefonicky.
Tento známý může mít další známé, které by mohl pozvat.

Mít stálou pozvánku - farnost může neustále nebo v nějakém intervalu
nabízet možnost "připojit se k jednomu z farních společenství".

Pozvánka se může nacházet ve farním zpravodaji a čas od času může
zaznít v ohláškách.

Oslovovat ty, kteří do farnosti přicházejí pouze na křty, svatby či pohřby.

Oslovovat izolované osoby, o nichž často vědí pouze kněží nebo jen
někteří členové farnosti.

Využít sociální sítě.

Jak založit společenství?



První možnost je scházet se postupně v domácnostech jednotlivých
členů skupiny.

Je to vhodné pro vytvoření blízkých vztahů a pro nastolení důvěry.
Také setkání umožní zkušenost domácí Církve.
Nikdo by však neměl být nucen zvát ostatní k sobě domu.
Zároveň je dobré, aby si skupina dala pravidla ohledně pohoštění -
tedy aby "hostící" člen skupiny nebyl příliš zatěžován.

Druhá možnost je scházet se stále na stejném místě, například ve
farní místnosti.

Jsou dvě možnosti, jak zvolit místo setkávání:

Kde se scházet?



Je dobré se scházet pravidelně – týdně, po 14 dnech či nejdéle po měsíci

– tak, jak to všem bude vyhovovat.

Společenství se může začít scházet kdykoliv během roku. Členové si

společně zvolí den a hodinu.

Setkání by mělo trvat 1 až 2 hodiny. Je dobré mít předem stanovený

„rozvrh“ programu, aby každý člen skupiny věděl, s čím počítat.

Společenství by mělo ve stejné podobě zůstat max. 3 roky, poté by se

členové různých skupin měli „prohodit“.

Kdy se scházet?



Být v kontaktu se všemi členy – například pro to, aby každý věděl, na

koho se obrátit, když zrovna nemůže dorazit.

Zajistit respektování názoru každého a vzájemné naslouchání bez

odsuzování.

Připomínat diskrétnost – to, co se řekne ve skupince, se nevynáší ven.

Povzbuzovat každého, aby si  při diskuzi vzal slovo; upozornit, když

někdo mluví příliš dlouho.

Hlídat čas (rozvrh) setkání.

Má na starosti zajistit, aby se skupina vždy měla kde sejít.

Povzbuzuje budování přátelských vztahů ve skupině.

Je pozorný ke druhým, naslouchá, je spíše tím, kdo pokládá dobré

otázky, než tím, kdo dává odpovědi.

Vnímá atmosféru ve společenství, přijímá druhé a respektuje je.

Animátor společenství má ...



Může se pomodlit Žalm 23 (22): Hospodin je můj pastýř

Vnímat důvěru a vděčnost žalmisty

Uvažovat o péči Dobrého pastýře

Poprosit o milost důvěry

Poprosit o milost, aby ve své službě animátora byl vždy blízko

Dobrého pastýře

Modlit se za své společenství, prosit jednotlivě za každého člena

Po modlitbě:

Promyslet, jak setkání zahájit

Připomenout si jednotlivé etapy setkání

Promyslet také to, jak setkání zakončit

Jak se má animátor na setkání
připravit?



 Vytvořit vhodné prostředí                                 před setkáním

 Přijetí a seznámení se (první setkání)             15 min

 Společně číst a naslouchat Písmu               75 min

 Naplánovat příští setkání                                  10 min

 Praktické otázky                                                  5 min 

 "Přátelský čas"                                                    10 min nebo více

                                                                                      Možný časový plán: 2 hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jakou náplň by setkání mělo mít?



Jakou

náplň

by

setkání

mělo

mít?

Uvedení do modlitby: chvíle ticha nebo píseň k Duchu sv.

Někdo nahlas přečte vybraný biblický text.

Způsoby naslouchání písmu:

Pochopit literární smysl textu: O co se jedná? Pozorovat

„scénu“, kontext, indikátory času a místa, přesuny. Kdo je

přítomen, kdo jedná, kdo mluví? Pochopit příběh v rámci

kontextu, jednotlivé akty a slova.

Co mi tento text říká o Boha, o Ježíši Kristu, o jeho

způsobu bytí, jednání a zjevování se? Co mi tento text říká

o člověku, o učedníkovi, o jeho cestě víry?

 Ad 2) Přijetí a seznámení se: Udělat „kolečko“ – každý krátce

řekne, jak se má, co aktuálně prožívá.

 Ad 3) Společně číst a naslouchat Písmu:



Jakou

náplň

by

setkání

mělo

mít?

 Které slovo nebo která část textu se mne zvlášť dotýká?  

 Je v tom něco, co je mi blízké, osvětluje mi nějakou situaci,

utěšuje mne, přináší mi pokoj nebo radost? Nebo je to

něco, co mne ruší či si s čím si nevím rady?

Je v textu nějaká myšlenka, kterou bych si chtěl uchovat    

 v srdci pro následující dny? Rodí se mi v hlavě nějaká

modlitba? Nebo nějaký krok, který bych, osvětlen tímto

textem, chtěl vykonat?

Na závěr této části může každý říct, co mu toto sdílení dalo,  co

ho nejvíce oslovilo z toho, co říkali druzí.

Použijte texty z nadcházející neděle nebo jiné vhodně zvolené

texty.

Zpracováno podle "Se mettre en route", 2013,
www.diocese-grenoble-vienne.fr/fraternites-locales.html.


