
Na Arcibiskupském gymnáziu v Kro-
měříži vznikla synodální skupinka slo-
žená ze studentů. Je to velmi potěšují-
cí a věříme, že i ve vašem okolí vznikají 
skupinky mladých, kteří spolu chtějí 
debatovat nad tématy týkajícími se 
církve. Pokud takovou skupinku máte, 
tak gratulujeme, pokud ne, můžete se 
do toho pustit. Tady přinášíme krát-
ký rozhovor s Monikou Menšíkovou, 
vedoucí studentské skupinky.

• Moniko, jak jste se dozvěděli o synodál-
ních skupinkách a koho napadlo vytvořit tu 
vaši, studentskou?
Že právě probíhá synodální proces, jsme se 
dozvěděli v našich farnostech. Ne každý ale 
měl možnost se ho účastnit, a tak nám náš 
školní kaplan P. Petr Káňa nabídl možnost 
podílet se na synodálním procesu zde ve ško-
le a zprostředkoval nám první setkání.

• Proč jste do toho šli, co vás na synodě 
zaujalo?
Do synody jsme se zapojili, protože to pro 
nás byla nová a zajímavá zkušenost. Viděli 
jsme to jako skvělé zapojení se do společen-
ství církve. 
„Na samotném synodálním procesu mě zau-
jaly zkušenosti, a to hlavně lidí, kteří nemají 
tak aktivní farnost, nebo těch, kteří se za-
čali zapojovat až po nějaké osobní konverzi. 
Dále to pak byly nápady na řešení problémů 
druhých, například když jsme se bavili o dě-
ní a chodu farnosti a o tom, že by všechno 
neměl zařizovat jenom kněz, který v dané 
farnosti působí,“ prozradil  jeden z účastníků 
naší skupinky. 

• V čem vidíš smysl takového debatování?
Když spolu mluvíme, můžeme se navzájem 
inspirovat. Každý jsme z jiného prostředí, 
máme jinou zkušenost z farností i s osobní 
vírou. Na skupince padá spousta zajímavých 
názorů a pohledů na daná témata. Pěkně se 
tak navzájem doplňujeme.

• V nabídce pro skupinky byla zajímavá 
témata. Jaké jste si vybrali a proč zrovna 
toto?
Když jsme nad tématy přemýšleli, nakonec 
jsme se shodli na tom, že všechno tak trochu 
souvisí se vším. Převážně jsme se tedy bavili 
o naslouchání, o společenství církve, o tom, 
jak to chodí v našich farnostech a o tom, jaké 
máme zkušenosti s nasazením věřících.

• Na co jste narazili například při naslouchá-
ní? Jaké byly vaše zkušenosti a co udělat 
proto, aby to bylo lepší?
Zjistili jsme, že dialog a určitá spolupráce 
mezi knězem a věřícími nefunguje. K tomu, 
abychom mohli fungovat jako církev, musí-
me vést dialog – takže komunikace selhává 
a my se často bojíme někomu ozvat. Bojíme 

se na někoho obrátit, protože možná máme 
pocit, že nejsme dost vzdělaní ve víře a zů-
stáváme stát na místě, kdežto svět a spole-
čenství kolem nás se neustále pohybuje. 

• Co pro tebe i ostatní znamená žít v církvi?
Rozhodně to není žít s Bohem jen tak z po-
vinnosti a nezajímat se o to, co se kolem nás 
v církvi zrovna děje… Znamená to pro nás 
aktivně se účastnit nejenom nedělních mší 
svatých, ale také se zajímat například o no-
vě příchozí do naší farnosti nebo se aktivně 
podílet na organizování nejrůznějších akcí 
nejenom pro mládež, a starat se tak o to, 
abychom se nejen my, ale i celé společenství 
cítili v naší farnosti jako doma a abychom by-
li všichni jedna velká rodina. 

• Není jednodušší svoji víru žít jen v soukromí?
Každý má někdy chvíle, kdy je rád, že si 
může prožívat svoji víru sám. Ale z dlouho-
dobějšího hlediska je lepší prožívat víru ve 
společenství. 

• Jaké máte plány? Myslíte, že se vaše sku-
pinka po závěrečném setkání rozpadne?
Myslím si, že by byla škoda, kdyby se naše 
skupinka rozpadla. V průběhu dalších pár 
měsíců (i po skončení posledního synodální-
ho setkání) bych byla určitě ráda, kdyby ně-
jaké další, aspoň krátké, modlitební setkání 
proběhlo. Bohužel, většinu naší skupinky 
čeká za pár měsíců maturitní zkouška, takže 
setkávání v budoucnosti je zřejmě nereálné, 
ale pro mladší ročníky bych něco podobné-
ho zkusila určitě také udělat, protože to pro 
nás pro všechny byla velmi zajímavá a cen-
ná zkušenost. Ale to je ještě, myslím, ve 
hvězdách.

Moniko, děkuji za rozhovor. 
Majka St

Synoda a mladí

Naše skupinka spolu s P. Petrem Káňou.
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