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Sv. Otec František zvolal synodu pod názvem:

Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
Co je to synoda?
Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a
jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve,
aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.
(Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu)

Při slavnostním zahájení 10. 10. 2021 v homilií Sv. Otec řekl:
„Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě a v kontaktu s
Božím slovem. Evangelium je plné setkání s Kristem, která povznášejí a uzdravují. I my, kteří se
vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni stát se zkušenějšími v umění setkávání. Skutečné
setkání se rodí pouze z naslouchání. Setkání a vzájemné naslouchání není samoúčelné,
nenechává věci tak, jak jsou. Naopak, když vstoupíme do dialogu, klademe si otázky, jsme na
cestě a nakonec nejsme stejní jako předtím, jsme proměněni. Drazí bratři a sestry, mějte
dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými
překvapením Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému
naslouchání a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již
přichází vstříc se svou láskou.“

Pozvání do synodálního procesu
Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním. Nejde zde v prvé řadě o dovednou
organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů. Synodální
proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako
jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to
proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve
chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha,
který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v
okamžiku křtu. (Z dokumentu: Základní informace a pozvání na společnou cestu)
Synodální proces je rozdělený do troch fází: diecézní, kontinentální a univerzální. Vyvrcholí
Biskupskou synodou 10/2023 v Římě. Sv. Otec František nás všechny vyzývá, abychom se
zapojili do společného putovaní a reflexe.

Srdečne Vás pozývame
zapojiť sa do synody vo farnostiach v Znojme
V našich farnostiach práve vznikajú synodálne skupinky, ktoré si vyberú jednu z 10 tém
synody a počas troch stretnutí sa ňou budú zaoberať :modlitbou, rozjímaním nad Božím
slovom, zdieľaním, načúvaním a rozlišovaním a na záver vypracujú písomný súhrn.
Zkušenost duchovní konverzace v pracovních skupinkách
Pracovní skupinky, které budou s vaší pomocí vznikat, mají být místem, kde bude možné
zakusit, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě v těchto
skupinkách si budeme moci uvědomit a prožít, co to znamená být synodální církev. Tyto
skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde každý bez obav, ve svobodě, pravdě a lásce může
vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na cestě. Půjde o to, vytvořit prostředí
vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se předpokládá jako výchozí bod
otevřenost vůči pohledu druhého, především pokud se jedná o člověka, který je na okraji, který
třeba jen těžko hledá slova, aby formuloval svůj názor, nebo jehož hlas je obvykle předem
pokládán za bezvýznamný. (Z dokumentu: Základní informace a pozvání na společnou cestu)
Boli by sme radi, keby ste sa k tejto synodálnej ceste pripojili.
Do synodálnej skupinky sa môžete prihlásiť priamo na týchto emailových adresách:

Moderátori synodálnych skupiniek:
p. Bláhová Zdislava mamka13 [zavináč] post.cz
p. Kolářová Jindra jindrakolarova [zavináč] seznam.cz
p. Lazárková Marie lazarkova [zavináč] post.cz
p. Mašek Mikuláš mikulas.masek [zavináč] gmail.com
p. Muzikářová Marcela marcela [zavináč] muzikari.cz (v súčasnej situácii uprednostňuje online stretnutia).
p. Pospíchal Prokop marian.prokop [zavináč] centrum.cz (prvé stretnutie 10. 1. 2022 o 18:45 hod na faře u sv. Kříže)
sr. Monika Šlapková monikaslapkova [zavináč] gmail.com
jáhen Türk Willi williturk [zavináč] seznam.cz

V tejto fáze v našich farnostiach postupne ešte vznikajú ďalšie skupinky, o ktorých Vás aj
prostredníctvom webovej stránky budeme priebežne informovať.
Připomínáme, že cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž
dát vzklíčit snům,
probudit proroctví a vize,
přinést nové naděje,
rozhojnit důvěru,
obvázat rány,
navázat vztahy,
dát zazářit nadějnému úsvitu,
učit se jedni od druhých
a vytvořit pozitivní náhled,
který bude osvěcovat mysl,
rozehřívat srdce,
rukám navrátí sílu.
(Přípravný dokument bod 32)

Verím, že sa tak môže stať! Spojme sa spoločnou modlitbou za synodu, je to pre nás milostivý
čas a nechajme sa prekvapiť, čo Duch Svätý vnukne Cirkvi v Znojme. ☺
Vopred všetkým ďakujeme za modlitby, načúvanie, zdieľanie, za prácu v skupinkách,
za spoluúčasť na spoločnom putovaní.
sr. Viannea Kisilová
koordinátor za farností

sestraviannea [zavináč] gmail. com

Všetky dôležité dokumenty na stiahnutie tu:
https://www.farnostznojmo.cz/ke-stazeni
Všetky dôležité informácie nájdete tu:
https://www.biskupstvi.cz/synoda
https://www.cirkev.cz/cs/CbkSearch?p.Query=SYnoda

