2) Formuláře budou vyplňovat moderátoři synodálních skupin,
tedy všechny výstupy půjdou hned na diecézní úroveň. Každý
výstup nicméně můžeme třídit podle vikariátu (dostane se k němu
diecézní koordinátor pro ten který vikariát) a podle farností
(dostane se k němu farní koordinátor).
3) Výstupy ze synodálních skupin budou moci také dobře posloužit
jako podklady pro reflexi života farnosti. Proto farní koordinátor,
který má přehled o synodálním procesu ve své farnosti (dostane se
k výstupům své farnosti), může – ve spolupráci s pastorační farní
radou a jejím předsedou, místní farářem – poskytnout dostatek
látky pro úvahy nad další perspektivou života farnosti.

***
Za všechnu práci a námahu spojenou se synodálním procesem vám
ze srdce děkujeme. A pokud se synodalita – vzácné soužití mezi
námi – skutečně začala obnovovat a zraje, můžeme se rozloučit
slovy, které užíval svatý Pavel v různých obměnách: „Kdykoli na vás
vzpomenu, děkuji svému Bohu a vždy ve všech svých modlitbách
s radostí prosím za vás za všechny“ (Fil 1,3–4).
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Formulář k výstupům ze synodálních skupin
(7.)
Vážení a milí farní koordinátoři a koordinátorky
synodálního procesu v naší diecézi,
vážení a milí moderátoři a moderátorky synodálních skupin,

dostáváme se do poslední fáze synodálního procesu v naší diecézi,
jež vyvrcholí presynodálním setkáním naší diecéze v sobotu
30. dubna 2022.

V neděli 17. října 2021 jsme v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové spolu s otcem biskupem Janem vstoupili na synodální cestu
a po celé diecézi jsme se začali scházet v synodálních skupinách.
Nejprve se sešli farní koordinátoři z celé diecéze – fyzicky nebo online –, aby si udělali představu o průběhu konsultace Božího lidu,
tedy o průběhu diecézní fáze biskupské synody o synodalitě.
Vzápětí se postupně utvářely ve farnostech nebo i třeba v charitách
synodální skupiny se svými moderátory.
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Již od začátku zněly hlasy požadující formulář, do kterého se měly
zaznamenat výstupy z práce synodálních skupin. Čekali jsme
dlouho na odpověď z Generálního sekretariátu biskupské synody,
která nás posléze ujistila o tom, že si formulář budeme muset
vypracovat sami. Nyní existují tři, resp. čtyři verze (plzeňská,
pražská, olomoucká a královéhradecká), všechny umožňují, aby
důležité informace ze synodálních skupin byly podkladem pro
sestavení diecézní syntézy.

Kam cílí první fáze biskupské synody o synodalitě?
Míří na celý synodální proces v diecézi. Nejde tedy jen o to vyplnit
formulář, ale samotné setkávání – při němž se lidé potkávali,
naslouchali si, přednášeli své názory a diskutovali je, modlili se
a otevírali se hlasu Ducha Svatého – bylo místem a časem, v němž
jsme se coby místí církev dali do pohybu. Vydali jsme se na cestu.
Výstupy jsou pak dokladem toho, že jsme se setkávali a dávali
prostor tomu, co se začíná nazývat synodalita: podíleli jsme se na
způsobu, jak žijí a pracují naše společenství, farní obce i celá
diecéze.
Jde tedy o způsob soužití a společné dílo celé farní obce a celé
diecéze. Jak nám nyní pomohou výstupy tento pohyb společného
díla znovu uchopit? Formulář nám nabízí tyto možnosti.
1) Nejprve je třeba poskytnout základní vstupní údaje o skupině
a popsat ji základními informacemi o skupině (část 1).
2) Každá synodální skupina se dosud setkávala nad tématy, jež byla
nabídnuta na začátku. Mluvilo se o třech setkáních, která měla dát
dostatek prostoru k tomu, aby se skupina sžila a vybraná témata
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probrala. Tuto etapu je možné zanést do části Témata a výstupy
společného rozlišování (část 2).
3) V závěrečných týdnech diecézní fáze synody se otevřel prostor
pro ještě jedno setkání synodální skupiny. Ušli jsme od října kus
společné cesty, jež dává prostor k tomu, že se můžeme zamyslet
nad tím, jakou formu a úroveň má synodalita v našem společenství.
Jde prakticky o hlavní otázku diecézní fáze, a tedy hlavní téma
práce v synodálních skupinách. Čtyři dílčí otázky ve formuláři
vedou k přesnějšímu nahlédnutí synodální kvality našeho
společenství (část 3).
4) Během setkávání synodální skupiny se mohla vynořit další
témata či skutečnosti, které by bylo vhodné zaznamenat a poslat
k další práci, i když se třebas v této (první) fázi nebudou moci
využít. K tomu slouží poslední část formuláře s možností poslat
i formou příloh na e-mail: synodahk@gmail.com (část 4).
On-line vyplněný formulář, prosím, pošlete do úterý 15. března
2022. Děkujeme!

K čemu slouží výstupy ze synodálních skupin?
1) Především jsou dokladem společné cesty lidí, kterou v několika
měsících synodálního procesu urazili. A proto mají nyní posloužit
k přípravě diecézní syntézy pro presynodální setkání diecéze.
Zpracovávat je bude diecézní synodální tým, jehož jednotliví
členové si vzali na starost komunikaci s jednotlivými vikariáty naší
diecéze, a proto budou mít v přípravě diecézní syntézy roli
zpravodajů výstupů synodálních skupin za ten který vikariát.
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