Synoda v procesu

Tento pracovní materiál pro prezentaci průběhu vyhodnocení synodálních farních výstupů sestavili Klára Maliňáková a Petr Šikula

Brněnská diecéze
Počet obyvatel: 1 387 000 (rok 2011)
Z toho katolíků: 533 250 (38 %)
Návštěvnost nedělních bohoslužeb: 78 771 = 5,7%
Počet farností: 451

K 30. březnu 2022 jsme obdrželi
557 elektronicky vyplněných dotazníků
a 5 hlášení e-mailem
z celkem 260 farností.
Některé farnosti se spojily do větších celků.
Jiné farnosti měly více synodních skupinek.

Zpracování dotazníků
Římským synodem biskupů byla připravena doporučená metodika na
zpracování diecézního výstupu, který má být v rozsahu 10 stran a k němu
lze přidat přílohy, ve kterých je možné uvádět zajímavé citace.
Zpracováním dotazníků se zabývá skupina Diecézního koordinátora
Mons. Pavla Konzbula:
- Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D.
- Mgr. František Černín
- Mgr. Magdalena Volková
- R.D. Mgr. Pavel Kafka
- R.D. ThLic. Petr Šikula
- Marie Pospíšilová (sekretářka)
Termín dokončení výstupního dokumentu 29. duben 2022.
Na základě výstupů jednotlivých diecézí bude zpracován výstup za celou
Biskupskou konferenci ČR.

Odborníci na kvalitativní a kvantitativní analýzu: Klára Maliňáková, Magdalena Volková a František Černín

Výstupním dokumentem bude diecézní syntéza vytvořená na
základě
- kvantitativní analýzy
- kvalitativní analýzy.
Kromě této syntézy, která má časovou prioritu, se počítá i s
vytvořením výstupu pro diecézního biskupa a jeho poradní orgány.
Farnosti samotné mohou pracovat s výstupy svých synodních skupin
a použít jejich závěry pro nasměrování své pastorace, jednání
pastorační rady, vytvoření dlouhodobého plánu a podobně.
Kompletní dotazníky budou uloženy v diecézním archívu a mohou se
stát předmětem dalšího výzkumu.

Ochutnávka kvantitativní analýzy:
Skupinky byly tvořeny zejména pracujícími lidmi středního věku (59,0%), naopak bylo
výrazně méně skupinek, kde by převládali mladí lidé a studenti (10,2 %) či senioři (12,7%).
Kněz byl účasten v 16,8 % skupinek, řeholníci/řeholnice pouze v 5,9 %.
60 % skupin vzniklo pro pouze pro účely synodálního procesu. Zbylých zhruba 40 % tvořila
společenství, která se už předtím pravidelně scházela a kde se všichni znali.

Pracující
Studenti a mládež
Senioři

Příklad: Jak vnímají účastníci synodalitu ve farnosti, v diecézi, církvi?
Nejpozitivnější byly synodalita vnímána v rámci farností, přestože i tady bylo hodnocení
spíše negativní (na škále od 0 do 10 byla průměrná hodnota 4,2). Po dichotomizaci této
škálové proměnné (odpovědi 0-5 byly hodnoceny jako „negativní” a odpovědi 6 až 10 jako
„pozitivní”) se ukazuje, že pozitivně vnímá synodální realitu ve farnosti jen necelá třetina
skupinek.

Pro diecézi jsou celková čísla nejnižší:
průměrná hodnota 3,1 pro škálu 0-10 bodů. Pouze 13 % dotazníkových odpovědí
vnímá synodalitu v diecézi pozitivně.

Světová církev je na tom jen nepatrně lépe:
průměrná hodnota 3,7 pro škálu 0-10 bodů znamená 19 % pozitivních pohledů na
úroveň synodality ve světové církvi.

Z analýzy je dále patrné, že ti, kdo hodnotí pozitivně synodalitu ve
farnosti, jsou schopni vidět pozitivněji synodalitu v diecézi i v církvi.
Náhledy na synodalitu se liší také podle různých přístupů, jak skupinky
pracovaly. Bylo důležité, jakým způsobem skupinky k závěrečnému
pohledu došly a jak se jim samotným dařilo synodálně pracovat.
Podstatným faktorem při tom bylo rozlišování.
Výsledky lze interpretovat tak, že při porovnání modelové skupinky,
která rozlišování vůbec nebrala v potaz, se skupinkou, která rozlišovala
maximálním možným způsobem, mají skupinky, které rozlišovaly, o 156
% větší šanci, že budou hodnotit synodální fungování farnosti pozitivně.
Ve zkratce: --- Ti, kdo se modlili, naslouchali si a rozlišovali
zpravidla viděli situaci farnosti, diecéze a církve pozitivněji než ti,
kdo přišli s hotovým názorem.---

word cloud vnímání synodality ve farnosti
Word cloud vyhodnocuje četnost klíčových slov v příspěvcích, čím větší písmena, tím
četnější výskyt slova. Jeho pomocí lze snadněji zobrazit, které témata ležela lidem
nejvíce na srdci...

Word cloud je možné použít i tam, kde chceme do porovnání přidat i další
proměnné. Například lze závěry vybraného tématu porovnat vzhledem ke
způsobu, jak skupinka aplikovala princip rozlišování v Duchu Svatém.
Skupinky, které uvedly, že rozlišovaly málo:
Skupinky, které uvedly, že rozlišovaly hodně:

Závěry ke zvolenému tématu lze porovnat i např. vzhledem k převažujícím věku členů
skupinek.
Všechny skupinky (převážně střední věk)

Převažující senioři

Mladí lidé

Kvalitativní analýza
spočívá v opakovaném a pozorném čtení jednotlivých výstupů a jejich
postupném třídění.
Při prvním čtení byly stanoveny tzv. kódy, které vystihují tématiku sdělení.

Společenství
Laici-kněz-hierarchie
Spiritualita
Naslouchání-otevřenost
Předávání víry
Reforma
Tradice
SOS
Inspirace

Kvalitativní analýza
Při druhém čtení se k jednotlivým kódům přiřazují konkrétní výstřižky ze
závěrů. Přitom se ověřuje, zda kódování bylo stanoveno správně.
Smyslem je zachytit jak často opakované myšlenky, tak i ty myšlenky,
které zaznějí jen jednou.
Zároveň se vybírají syrové citace do přílohy závěrečného dokumentu.
Kód „SOS“ slouží k zachycení naléhavé („bolavé“) zprávy, která je určena
diecéznímu biskupovi a bude součástí výstupu, který bude určen pro
diecézního biskupa.
Podobně kód „Inspirace“ zachycuje inspirativní myšlenky, které by mohly
být využitelné v dalších farnostech.

Některé citace:
Jaké budou naše farnosti, taková bude celá církev.

Naše skupina vnímala synodu jako příležitost
vyslovit se k některým problémům v církvi a
farnosti a současně vyzdvihnout i světlé stránky
života v naší farnosti.

Máme obavy, že naše názory budou stejně
zcenzurovány, aby naše církev (biskup) vypadala
jako dokonalá, a každá snaha o zlepšení je
vlastně krokem zpátky.

Milosrdenství vůči rozvedeným. Právnický přístup
nahradit pastoračním; monarchistický přístup
nahradit synodálním. Volba biskupů s účastí místní
církve. Snížit věk biskupů, délku služby.
Decentralizace rozhodování; zapojení laiků do
rozhodování. Svěcení prověřených ženatých mužů.
Celibát pro služebníky u oltáře.
Máme se ještě víc otevírat světu, když už teď
jsou náš kněz a jeho spolupracovníci
přetíženi? Máme se snažit konkurovat pestré
nabídce dneška, nebo se naopak ponořit do
hloubky duchovního života s Kristem,
abychom vůbec měli co nabídnout?
Kněží bude ubývat, za život farnosti a
šíření slova Božího budou více
zodpovědní farníci.

