SPOLOČNE
NA CESTE
K BOHU
„Toto nie je len éra zmien, ale zmena éry.“
František 21.12.2019

PRÍPRAVA

‚ ‚
1. krok k premyšlaniu

ZMENA
v Aká najväčšia zmena sa deje podľa ľudí

v tomto období a v Cirkvi? A podľa teba?

v Aká zmena najviac znepokojuje ľudí?

Aká zmena najviac znepokojuje teba?
v Aká zmena je podľa ľudí najpozitívnejšia?

A podľa teba?

„Nesmieme stratiť schopnosť vnímať potrebu zmeny
v ľudských srdciach, vo zvykoch a v štýle života. Najväčšie
nebezpečenstvo nespočíva vo veciach, v materiálnych
skutočnostiach, organizáciách, ale v spôsobe, akým ich
ľudia používajú. Otázkou je neustály ľudský sklon
uzavrieť sa do vlastných malicherných záujmov
a vlastnej skupiny. Táto žiadostivosť v priebehu storočí
nadobúdala rozličné podoby. S Božou pomocou je však
možné ovládať ju.“ (FT 166)
Farnosť Bratislava – Záhorská Bystrica
kancelaria@farabystrica.sk

V Katolíckej cirkvi prebieha od októbra 2021 do októbra 2023
synoda na tému „Za Synodálnu cirkev: spoločenstvo,
spoluúčasť, misia.“
V minulosti sa na synode stretávali iba zástupcovia biskupov a
laikov, aby diskutovali na vybraté témy. V súčasnosti pápež
František pozval všetkých členov Katolíckej cirkvi na cestu
spoločného počúvania, uvažovania, rozprávania sa a snívania
do budúcnosti.
Cieľom synody je obnoviť spôsob existencie Cirkvi a spoločne
premýšľať nad Cirkvou zajtrajška. Preto chceme počúvať
všetkých, komu záleží na Cirkvi, aby každý mohol prispieť
svojím vlastným príspevkom a aby mohli vzniknúť zmysluplné
rozhodnutia. Našou úlohou je spoločne rozpoznať to, „čo
Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2-3).
Vo farnosti pripravíme chvíle, kde bude priestor na vzájomný
dialóg a rozpovedanie vlastnej skúsenosti s Cirkvou. Spoločne
tak budeme hľadať zlomové situácie našej doby a znamenia,
ktoré nás otvárajú do budúcnosti. To, čo vzíde
z nášho dialógu, bude dôležité pri výbere tém pre záverečnú
fázu synody v októbri 2023.
Ponúkame Ti 1. krok k premýšľaniu: zamyslieť sa nad zmenou,
ktorá práve prebieha. O 2 týždne ponúkneme 2. krok
k premýšľaniu a o ďalšie 2 týždne 3. krok.
Účelom synody, a teda aj tejto konzultácie, nie je
vyrábať dokumenty, ale nechať klíčiť sny, vzbudzovať
proroctvá a vízie, podnecovať dôveru, viazať rany,
vytvárať vzťahy, vzkriesiť úsvit nádeje, učiť sa jeden
od druhého a vytvárať pozitívne obrazy, ktoré osvietia
myseľ, zahrejú srdcia, navrátia silu do rúk.

