
Papež dává slovo každému - synoda 

Svitavští křesťané jsou součástí synody celé církve. 

Každý je zván k účasti. 

V neděli 17.10. 2021 jsem byla pastorační radou vyslána jako zástupce naší farnosti, abych se zúčastnila 

v Olomoucké katedrále zahájení celocírkevní synody a zprostředkovala možnost zúčastnit se této synody 

každému farníkovi ve Svitavách. 

Svoláním synody celé církve chce dát papež možnost každému i té zatoulané ovečce, aby promluvil, aby 

se vyjádřil. Každý dostává slovo – pastýři i ovce. S respektováním svého místa v hierarchii jsou dnes 

všichni vyzváni, aby se zamysleli, jak se jim žije ve společenství Kristových dětí. Co jim brání, aby se mohli 

v církvi cítit dobře, co je zraňuje, co je povzbuzuje, jaké mají představy o církvi, kterou dnes Pán chce. 

Každý se křtem stává chrámem Ducha Svatého a církev touto synodou vyjadřuje důvěru v působení 

tohoto Svatého Ducha v každém z nás.    

Povzbuzuje každého pokřtěného, aby v modlitbě se svými blízkými rozeznával, jaká přání a sny o své 

církvi zjevuje Duch Svatý právě jeho srdci. 

Také křesťané ve Svitavách jsou pozváni papežem Františkem, aby se zamysleli nad svým místem 

v katolické církvi, uvědomili si svoji zodpovědnost za to, jak své křesťanství žijí a mohli otevřeně vyjádřit, 

co je trápí ve společenství církve nebo co vidí jako pomoc na další společné cestě. 

Je mi ctí, že mohu toto pozvání každému, kdo se cítí osloven, zprostředkovat.  

Jedná se o konkrétní proces, který nezabere moc času, s konkrétními podklady a pravidly. 

Oslovím proto jednotlivé skupiny a společenství svitavské farnosti s nabídkou vytvořit synodální skupinu 

(5-10 členů) a synody se zúčastnit. Znamená to, že je poprosím, aby do poloviny ledna 2022 uskutečnili 

3 setkání na cca 1,5hod a tento čas věnovali modlitbě s diskusí.  Zprostředkuji jim tématické okruhy, 

které jsou celému světu církví nabídnuty jako inspirace a pomoc. Seznámím je s jasně danými 

podmínkami a průběhem synodálních setkání. V neposlední řadě jim dám podklady k vypracování 

společných závěrů. Závěry jednotlivých synodálních skupin se potom odešlou na diecézní a dále na 

národní, kontinentální a celosvětovou úroveň synody. 

Oslovím 

- Mládež 

- Mladé maminky 

- Společenství „modlitby matek“ 

- Společenství farníků středního věku 

- Seniory 

Pokud by se kdokoli chtěl zapojit a nebyl nijak kontaktován, má dvě možnosti. Buď se připojí k jedné 

z výše uvedených skupin nebo vytvoří vlastní skupinu 3-5 lidí a zkontaktuje mě, abych této skupině dala 

všechny potřebné instrukce a materiály. Stejně tak, prosím, aby se mi ozvalo případné společenství, 

které není výše jmenováno.  Marie Holubová, tel 602 20 40 35, holubova444  seznam.cz 


