
Drahéé  séstry a drazíé bratrři! 
 
Célaé  cíérkév sé v téřchto dnéch vydaévaé  na spolécřnou céstu, aby zakusila synodalitu. Slovo 
synoda znaménaé  doslova „společně na cestě“. Jdé o novyé  impuls papézřé Frantisřka a jého
spolupracovníékuů , abychom my vsřichni 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 naslouchaéníé Bozř íému lidu v jého célku. Chcémé i v nasřich 
diécéézíéch a aposřtolskéém éxarchaé tu vykrocřit spolécřnéř  a néchaémé sé véést Duchém Svatyém,
ktéryé  vytvaé rř íé jédnotu v ruů znorodosti. Célaé  tato spolécřnaé  césta jé céstou ucřédníékuů , ktérříé 
naé slédujíé Krista a vydaévajíé svéřdéctvíé o Bohu. Jé takéé  céstou, ktérou sé vydaévaémé k sobéř  
navzaé jém, abychom si naslouchali, chaépali sé, méř li ué cřast na téřzřkostéch, déř lili sé o radosti.
Do synodaé lníého procésu jsou prřizvaéni i lidéé  jinyéch krřésťanskyéch cíérkvíé, jinyéch 
naébozřénstvíé i ti, kdo v Boha zatíém névéřrříé.
 
Prři zahajovacíé msři svatéé  v nédéř li 17. rříéjna v katédraé laé ch, stéjnéř  jako vé farníéch kostélíéch 
po vsřéch nasřich diécéézíéch a v aposřtolskéém éxarchaé tu, budémé vzyévat Ducha Svatéého a 
prosit ho, aby naém ukaé zal spraévnou céstu, po ktéréé  sé maémé vydat.

K samotnéému sétkaévaéníé vé skupinkaé ch v raémci farnostíé a jinyéch pastoracřníéch célkuů  jé 
urcřéno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro kazřdou diécéézi jé ustanovén 
diecézní koordinátor, ktéryé  budé v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro 
ktéréé  zprostrřédkujé matériaé ly a poskytné zaékladníé informacé.

Vybíézíémé kazřdéého z vaé s, abysté sé vé spolupraéci s duchovníém spraévcém a koordinaé tory
vé farnostéch, zapojili do téé to spolécřnéé  césty. V prvníé rřadéř  modlitbou, pak naslouchaéníém

a naé slédnéř  vzaé jémnyém sdíéléníém. My vsřichni maémé spoluzodpovéřdnost za cíérkév! 

Synodaé lníé procés v diécéézíéch trvaé  jén paé r méřsíécuů , jizř  v ué noru 2022 sé majíé zpracovaévat
podnéř ty zé synodaé lníéch skupinék vé farnostéch a z jinyéch pastoracřníéch célkuů . Téřmi sé

pak budou zabyévat zaé stupci na célonaé rodníé a kontinéntaé lníé ué rovni. Zavrsřéníém téé to césty
pak budé zasédaéníé vlastníé biskupskéé  synody v ŘŘ íéméř , ktéréé  jé plaénovaéno na podzim 2023

a ué cřastníéci synody sé na néřm budou shromaézřdéřnyémi podnéřty zabyévat. 

Jizř  nyníé vaém vsřém déřkujémé za vaé sř  aktivníé prříéstup, ktéryém muů zřété prřispéřt
ké spolécřnéému dobru. Svatyé  aposřtol Pavél naé s k tomu povzbuzujé slovy: „Projévy Ducha

jsou daény kazřdéému k tomu, aby mohl byét uzř itécřnyé “ (1 Kor 12,7).

Vasři cřésřtíé a moravsřtíé biskupovéé

V Prazé 5. rříéjna 2021


