Drahéé séstry a drazíé bratrř i!
Célaé cíérkév sé v téř chto dnéch vydaé vaé na spolécř nou céstu, aby zakusila synodalitu. Slovo
synoda znaménaé doslova „společně na cestě“. Jdé o novyé impuls papézř é Frantisř ka a jého
spolupracovníékuů , abychom my vsř ichni znovuobjevili své místo ve společenství
církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.
Od nédéř lé 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody
2021–2023, ktéraé maé formu naslouchaé níé Bozř íému lidu v jého célku. Chcémé i v nasř ich
diécéé zíéch a aposř tolskéé m éxarchaé tu vykrocř it spolécř néř a néchaé mé sé véé st Duchém Svatyé m,
ktéryé vytvaé rř íé jédnotu v ruů znorodosti. Célaé tato spolécř naé césta jé céstou ucř édníékuů , ktérř íé
naé slédujíé Krista a vydaé vajíé svéř déctvíé o Bohu. Jé takéé céstou, ktérou sé vydaé vaé mé k sobéř
navzaé jém, abychom si naslouchali, chaé pali sé, méř li ué cř ast na téř zřkostéch, déř lili sé o radosti.
Do synodaé lníého procésu jsou prř izvaé ni i lidéé jinyé ch krř ésťanskyé ch cíérkvíé, jinyé ch
naé bozř énstvíé i ti, kdo v Boha zatíém névéř rříé.
Prř i zahajovacíé msř i svatéé v nédéř li 17. rř íéjna v katédraé laé ch, stéjnéř jako vé farníéch kostélíéch
po vsř éch nasř ich diécéé zíéch a v aposř tolskéé m éxarchaé tu, budémé vzyé vat Ducha Svatéé ho a
prosit ho, aby naé m ukaé zal spraé vnou céstu, po ktéréé sé maé mé vydat.
K samotnéé mu sétkaé vaé níé vé skupinkaé ch v raé mci farnostíé a jinyé ch pastoracř níéch célkuů jé
urcř éno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro kazř dou diécéé zi jé ustanovén
diecézní koordinátor, ktéryé budé v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro
ktéréé zprostrř édkujé matériaé ly a poskytné zaé kladníé informacé.
Vybíézíémé kazř déé ho zvaé s, abysté sé vé spolupraé ci sduchovníém spraé vcém a koordinaé tory
vé farnostéch, zapojili do téé to spolécř néé césty. Vprvníé rř adéř modlitbou, pak naslouchaé níém
a naé slédnéř vzaé jémnyé m sdíéléníém. My vsř ichni maé mé spoluzodpovéř dnost za cíérkév!
Synodaé lníé procés vdiécéé zíéch trvaé jén paé r méř síécuů , jizř vué noru 2022 sé majíé zpracovaé vat
podnéř ty zé synodaé lníéch skupinék vé farnostéch a z jinyé ch pastoracř níéch célkuů . Téř mi sé
pak budou zabyé vat zaé stupci na célonaé rodníé akontinéntaé lníé ué rovni. Zavrsř éníém téé to césty
pak budé zasédaé níé vlastníé biskupskéé synody vŘŘ íéméř , ktéréé jé plaé novaé no na podzim 2023
a ué cř astníéci synody sé na néř m budou shromaé zřdéř nyé mi podnéř ty zabyé vat.
Jizř nyníé vaé m vsř ém déř kujémé za vaé sř aktivníé prř ísé tup, ktéryé m muů zř été prř ispéř t
késpolécř néé mu dobru. Svatyé aposř tol Pavél naé s ktomu povzbuzujé slovy: „Projévy Ducha
jsou daé ny kazř déé mu ktomu, aby mohl byé t uzř itécř nyé “ (1 Kor 12,7).
Vasř i cř ésř tíé a moravsř tíé biskupovéé
V Prazé 5. rř íéjna 2021

