
SYNODA 2022 (12.2.)  

 

Impulzy k synodalitě – 5  
 

Katolický týdeník č. 7 věnuje 3 strany synodálnímu procesu a uveřejnil 

fotografii jedné z našich synodních skupinek.  

Tentokrát necháváme promluvit našeho kolegu z opačné strany republiky, 

salesiána Michaela Martinka z Teplic. Jeho 7 FB-příspěvků nás může provázet 

do finále základní části synody, každý večer si můžeme vyslechnout třeba 1 a 

chvíli se nad ním zamyslet.  

1) Za církev synodální: Nestačí jen kritizovat církev. Je třeba také přispět k 

její obnově. Právě teď k tomu máme příležitost. Více: facebook farnosti Teplice 

z 6.10.2021  

2) Abatyše v džínách a biskup skryté církve: Že to v katolické církvi není 

možné? Ale je! Duch svatý má velkou fantazii. To jen my lidé jeho plamen 

zhášíme… Více na: facebook farnosti Teplice z 24.11.2021  

3) „My jsme církev!“: Synodální proces je v plném proudu. Každý se může 

zapojit, každý hlas má být brán vážně. Hýbou se konečně církevní ledy? Více na: facebook farnosti Teplice z 8.12.2021.  

4) Otazníky nad synodou: „Nic se nemá v církvi konat bez biskupa, a biskup nemá konat mnioc bez souhlasu lidu.“ (sv. Cyprián) My se 

vyjádříme, pastýři rozhodnou… Synodalita, participace, nebo demokracie? Více na: facebook farnosti Teplice z 5.1.2022.  

5) Utopie, nebo šance?: Synodní proces budí velké naděje: překonání klerikalismu, rovnoprávnost žen, reakce na znamení doby, věrnost Duchu 

svatému, srozumitelnost církve… facebook farnosti Teplice z 12.1.2022.  

6) Ženy s mitrou a berlou: V dějinách zastávaly ženy v církvi významná místa. Proč je tomu dnes jinak? Jak lépe využít potenciál ženství? Více 

na: facebook farnosti Teplice z 2.2.2022.  

7) Osvobodit celibát: Povinný celibát pro kněze byl uzákoněn v roce 1143. Má ještě smysl na tomto požadavku trvat? Je to církvi k prospěchu, 

nebo spíše ke škodě? Více na: facebook farnosti Teplice z 9.2.2022.  

obrázek: „Vítr vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ (Jan 3,8)  

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3069295226627382&external_log_id=5ae6975f-1372-49f6-b865-52461744964e&q=teplice%20farnost
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3069295226627382&external_log_id=5ae6975f-1372-49f6-b865-52461744964e&q=teplice%20farnost
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=897700107549821&external_log_id=5ae6975f-1372-49f6-b865-52461744964e&q=teplice%20farnost
https://www.facebook.com/farnostteplice/videos/636591661098992/
https://www.facebook.com/farnostteplice/videos/1085693822164511/
https://www.facebook.com/farnostteplice/videos/1118054505640000/
https://www.facebook.com/farnostteplice/videos/466162381910371/
https://www.facebook.com/farnostteplice/videos/614209729670150/

