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Všetkým zasväteným mužom a ženám
Najdrahší bratia a sestry,
s veľkou radosťou tlmočíme pozvanie pápeža Františka, vydať sa na cestu Cirkvi,
ktorá sa začne nasledujúceho 9. a 10. októbra a zakončí sa v októbri 2023 slávením
nasledujúcej Synody biskupov na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia
a misia“. V prílohe zasielame infografiku synodálneho itinerára, ktorý predstavuje túto
cestu v jej celistvosti.
Navrhovaná cesta má byť už skúsenosťou synodality, pretože ako nám pripomína
pápež František, ”synodálna Cirkev je načúvajúca Cirkev, s vedomím, že načúvať «je viac
než počuť». Je to vzájomné načúvanie, pri ktorom sa každý môže niečo naučiť. Veriaci
ľud, biskupský zbor, biskup Ríma - v načúvaní jeden druhému; a všetci v načúvaní Duchu
Svätému, «Duchu pravdy» (Jn 14,17), aby sme poznali, čo «hovorí cirkvám» (Zjv 2,7).
Toto je „cesta, ktorú Boh očakáva od Cirkvi tretieho tisícročia“, pretože „svet,
v ktorom žijeme, a ktorý sme povolaní milovať a slúžiť mu aj v jeho protirečeniach,
vyžaduje od Cirkvi posilnenie synergickej súčinnosti vo všetkých oblastiach jej poslania“.
(Príhovor pápeža Františka pri 50. výročí zriadenia Synody biskupov, 17. októbra 2015)
Sú to slová, ktoré silno apelujú na prorocký rozmer zasväteného života, ktorý má
svoj pôvod v sequela Christi, v spoločenstve s Cirkvou a v rozlišovaní, ktoré jej pomáha
hľadať Božiu vôľu a transformovať ju do života, ktorý môže prebudiť svet!
Odteraz nech sa nikto necíti vylúčený z tejto cesty Cirkvi, ktorej prvá fáza bude
prebiehať od októbra 2021 do apríla 2022 a bude venovaná konzultácii a načúvaniu
miestnym cirkvám a iným cirkevným realitám.
Bude niekoľko možných spôsobov participácie, a to na osobnej aj komunitnej
úrovni: od možnej prítomnosti jednotlivej zasvätenej osoby v orgánoch participácie
v miestnych cirkvách, až po vypracovanie príspevku formulovaného jednotlivými
komunitami včlenenými do príslušnej diecézy, k poskytnutiu príspevku - na národnej alebo
medzinárodnej úrovni - Konferencií vyšších rehoľných predstavených alebo Konferencií
sekulárnych inštitútov, Federácií, Asociácií kláštorov, iných koordinačných skupín,

kontinentálnych konferencií, Medzinárodných únii generálnych predstavených (UISG a
USG), Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov (CMIS).
Rôzne budú tiež príspevky, ktoré bude môcť ponúknuť každý vychádzajúc z
vlastnej formy zasväteného života: rehoľné, apoštolské a kontemplatívne inštitúty,
sekulárne inštitúty, členovia ordo virginum (zasvätené panny), eremiti (pustovníci), nové
formy zasväteného života, spoločnosti apoštolského života.
Cíťte sa vyzvaní tromi slovami, ktoré charakterizujú tému Synody biskupov o
synodálnej Cirkvi: spoločenstvo, participácia a misia. Modlite sa, uvažujte, konfrontujte a
zdieľajte svoje skúsenosti, svoje postrehy a túžby. Robte to so slobodou toho, kto vie, že
jeho dôvera je v Bohu a preto dokáže prekonať každú bojazlivosť, pocit menejcennosti
alebo ešte horšie obviňovanie a lamentovanie. Robte to pokorne, pohnutí Duchom Svätým
a preto bez domýšľania, ale vždy s pocitom spoluzodpovednosti, pretože „každý pokrstený
je aktívnym protagonistom evanjelizácie a bolo by nesprávne predstavovať si evanjelizáciu
ako aktivitu, ktorá prináleží len niekoľkým kvalifikovaným veriacim, zatiaľ čo zvyšok
veriaceho ľudu by mal byť iba prijímateľom ich činnosti.“(EG 120).
Aby synodálna Cirkev nebola fatamorgánou (vidinou), ale snom, ktorý sa má
uskutočniť, je potrebné spolu snívať, spoločne sa modliť, zapájať sa.
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*1 Dicasteri, Vita Consacrata (UISG-USG, UNIONI & FEDERAZIONI), Associazioni di fedeli, Istituti di Educazione Superiore
*2 Africa (SECAM), Oceania (FCBCO), Asia (FABC), Medio Oriente (CPCO), Europa (CEE), America Latina (CELAM), Nord America (USCCB+CCCB)

