MODLITBA SYNODY
Sme tu pred tebou, Svätý Duch: zišli sme sa v tvojom mene.
Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do
našich sŕdc. Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po
ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj
nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli pred
sudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale
napredovali na púti do večného života. O to prosíme teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v
spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen.

P. S. Pozývame vás zapojiť sa do synodálneho
procesu. Pozývame vás k modlitbe za synodu.
Potrebujeme vás, potrebujeme váš názor. Pán
nám dáva tento čas, aby sme sa vzájomne
rozprávali a počúvali. Ďakujeme.
Kalendár konzultačnej fázy synody (pre rok 2022)
APRÍL – JÚN
JÚN

JÚL

AUGUST

stretnutia vo farnostiach a spoločenstvách
zber záznamov zo stretnutí;
eparchiálne predsynodálne stretnutie
príprava diecéznej syntézy
odovzdanie diecéznej syntézy

web: synoda.grkatke.sk

ČO JE TO
SYNODA?
minimanuál
#spoločenstvo
#spoluúčast’
#misia

V októbri 2021 otvoril pápež František Biskupskú synodu
venovanú téme synodality Cirkvi. Kľúčové slová synody sú:
spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Slovo „synoda“ pochádza z gréčtiny
a dalo by sa preložiť ako cesta s niekým alebo kráčanie spolu.
Cirkev je pozvaná kráčať tak, aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo
Duch Svätý hovorí Cirkvi. Keď s niekým kráčam, tak ho počúvam,
vstupujem do jeho sveta, vnímam jeho radosti a nádeje, ale aj
bolesti a trápenia. Sme teda pozvaní kráčať spolu. Kňazi, laici,
biskupi, rehoľníci, deti, dospelí aj tí, ktorí sa cítia vylúčení.

#počúvajúcaCirkev #spoločnékráčanie #synoda

Prečo „biskupská“ synoda?

Ako bude konkrétne prebiehať synodálne kráčanie?

Po synodálnych konzultáciách – našich stretnutiach v malých
spoločenstvách – sa výstupy zo stretnutí zašlú eparchialnému
synodálnemu tímu, ktorý výstupy spracuje a pripraví do
celonárodnej správy. Tá sa potom posiela do Vatikánu a na
šimi závermi sa bude v roku 2023 zaoberať biskupská synoda.
Synodálny proces už nie je len zhromaždením biskupov, ale
cestou pre všetkých veriacich. Každá miestna cirkev v ňom
zohráva svoju dôležitú úlohu. Druhý vatikánsky koncil posilnil
vedomie, že všetci pokrstení, tak členovia hierarchie, ako aj
laici, sú povolaní aktívne sa podieľať na spásnej misii Cirkvi.

Synodálne konzultácie budú prebiehať ako stretnutia v malých
skupinkách (max. 10 ľudí), ktoré budú moderovať
moderátori. Obsahom týchto stretnutí budú rozhovory
(rozjímanie, zdieľanie) nad niektorou z desiatich tém, ktoré
určil Svätý Otec pre synodu a nad úryvkami zo Svätého písma.
Budeme spoločne v rozhovoroch hľadať odpovede na
základnú otázku.

Čo je cieľom synody?
POČÚVAŤ: Počúvať Božie slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Svätého Ducha.
MAŤ ÚČASŤ: Synoda má prebudiť spoluzodpovednosť a
zapájať všetkých do poslania Cirkvi. Máme príležitosť stať
sa Cirkvou blízkosti.
ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, aby sme rozpoznali, kam nás Svätý Duch
vedie pre dobro všetkých.
OBNOVIŤ: Synoda môže vdýchnuť nový život cirkevným
inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie
pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.
VYJSŤ NA PERIFÉRIE: Synoda má hlboký misijný rozmer, má nás vyprovokovať, aby sme vychádzali k vzdialeným
ľuďom, počúvali ich a hľadali nové a účinné formy evanjelizácie.

Základná otázka, ktorá nás inšpiruje a vedie:
Ako sa uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“ dnes v
našej farnosti/spoločenstve a aké kroky nás Duch vyzýva
urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?

Čo má byť výstupom synodálnych stretnutí?
Ak na stretnutí zaznie niečo, čo vás zasiahlo, alebo na čom ste
sa vo viere zhodli, nejaká inšpirácia pre Cirkev, jej pastierov i
Boží ľud, moderátor to zaznačí. Vo farnosti či v spoločenstve
sa tieto podnety zhromaždia, koordinátor v spoločnom
rozlišovaní urobí syntézu a odošle eparchii. Syntéza z eparchie
sa potom zašle aj do Ríma. Pravým výstupom stretnutí je
ROZLIŠOVANIE toho, akým smerom sa cirkevné
spoločenstvo má na podnet Ducha vydať, aby mohlo lepšie
evanjelizovať súčasný svet. Falošným očakávaním by bolo
myslieť si, že vyslovenie niektorých problémov hneď prinesie
ich vyriešenie. Zasiate semienka však môžu byť začiatkom
nových obnovných procesov.

