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    Když se v roce 1998 stal nynější papež František arcibiskupem  Buenos 

Aires, jeho program měl pouhé čtyři body: bratrské společenství, 

zapojení laiků, evangelizace a péče o potřebné. V této souvislosti  

nepřekvapí, že nás Svatý otec zve k nastoupení synodální cesty, která 

má být cestou dialogu a spoluzodpovědnosti za církev, kdy společná 

odpověď nevznikne prosazováním názoru, který překřičí druhé, ani 

hlasováním, kde se prosadí většina, ale jde o společné naslouchání 

Duchu Svatému. Cesta se tak stává cílem. 

   Dnešním dnem vstupujeme do první etapy synodální cesty, a to na 

úrovni naší diecéze. V uplynulém týdnu byl nejen sestaven tým diecézního 

koordinátora synody, který je zveřejněn na webových stránkách diecéze, 

ale byli osloveni všichni správcové farností, církevních škol a řeholních 

společenství, aby nejpozději do konce tohoto měsíce vybrali vhodné 

koordinátory synodálního procesu ve farnostech a společenstvích. Tato 

synodální společenství se mají setkávat  do konce ledna 2022 a mají skrze 

modlitbu, naslouchání a vzájemné sdílení prožívat synodální cestu. 

Pomocí jim bude desatero témat, která zrcadlí stěžejní myšlenku - 

synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Témata 

budou detailněji rozpracována formou otázek a zaslána spolu 

s informativními letáčky koordinátorům skupinek a duchovním správcům. 

   Snahou synodality je oživení dialogu, a také získání podnětů, které 

synodální skupinky do konce ledna shrnou formou vyplnění tematického 

dotazníku. Pro vzájemnou komunikaci byla zřízena emailová 

adresa  synodalita@dieceze.cz, kam je možno (mimo jiné) směřovat i 

případné dotazy, na které členové diecézního týmu rádi odpoví. Tím 

ovšem synodální cesta na úrovni diecéze nekončí. V únoru se budou 

zpracovávat podněty. Diecézní fáze pak bude v březnu završena na 

diecézním předsynodálním setkání. 

    Možná se nám může zdát celé toto období časově exponované a 

náročné, nicméně,  papež František nás jasně vyzývá: „Nenechme si ujít 

milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování.“  

  



 


