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

v Čo hovoria ľudia o našej farnosti?
v Ty čo hovoríš o našej farnosti?
v Čo myslíš, ako by mali fungovať farnosti

v našej arcidiecéze?
„Farnosť nie je zastaraná štruktúra; je flexibilná a môže na seba
vziať rozličné podoby – závisí to od schopností a misijnej kreativity
svojho pastiera a miestneho spoločenstva. Preto musí byť v kontakte
s rodinami a so životom veriacich.
Farnosť je miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života;
miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie
a slávenia. Cez vlastné aktivity povzbudzuje a formuje svojich členov,
aby boli činní v evanjelizácii. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa,
do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste,
centrum neustáleho misijného snaženia.
Musíme si však uvedomiť, že výzva na obnovu a reformu farností ešte
nepriniesla dostatočné ovocie, ktorým by malo byť to, aby farnosti
boli bližšie ľuďom, aby sa stali školou živého spoločenstva i spolupráce
a celkom sa nasadili za misiu.“ (EG 28)
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 3. a posledný krok k premýšľaniu: zamyslieť sa
nad významom farnosti, v ktorej spoločne žijeme. Od
februára 2022 sa už chceme stretávať k spoločnému
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.

