SPOLOČNE
NA CESTE
K BOHU
„Toto nie je len éra zmien, ale zmena éry.“
FranRšek 21.12.2019
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‚ ‚
2. krok k premyšlaniu

VIERA
v Existuje ešte viera u nás? V čo dnes veríme?
v Akú vieru odovzdávame deťom a novým

generáciám?
v V koho/čo verím ja? Verím ešte v Ježiša Krista,

Božieho Syna a Spasiteľa sveta?

„Svetlo viery: týmto spojením cirkevná tradícia
označovala veľký dar, ktorý nám priniesol Ježiš Kristus
a ktorý sa v Jánovom evanjeliu predstavuje takto:
‚Ja som prišiel na svet ako Svetlo, aby nik, kto verí
vo mňa, neostal vo tmách‘ (Jn 12, 46).“ (LF 1).
„Začiatok viery je vedomie, že potrebujeme spásu.“
(modlitba pápeža FranRška na NámesT sv. Petra
vo VaRkáne, 27.3.2020)
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 2. krok k premýšľaniu: zamyslieť sa nad našou
vierou, ktorú sme dostali, a nad jej významom pre dnešok.
O 2 týždne ponúkneme 3. krok k premýšľaniu.
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.

