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BISKUPSKÁ SYNODA
Drahí bratia a sestry, ktorí ste povolaní do mníšskeho a kontemplatívneho života,
po mojom poslednom liste z 28. augusta minulého roku, na ktorý som dostal z viacerých
strán pozitívne odozvy, sa na vás znovu obraciam pár dní po oficiálnom otvorení
synodálnej cesty, pretože ako muži a ženy modlitby z vlastnej skúsenosti viete, že táto cesta
nie je možná bez vzájomného počúvania a bez počúvania Ducha Svätého, bez modlitby.
Vaša cenná prítomnosť v Cirkvi nás učí, že modlitba otvára srdce a uši počúvaniu, robí
nás vnímavými na pôsobenie Ducha Svätého, starostlivými voči potrebám druhých a sveta.
Bez modlitby, osobnej i spoločnej s bratmi a sestrami, nie je možné rozlišovanie.
Synodalita si vyžaduje osobné i komunitné obrátenie, ktoré pramení v modlitbe a je ňou
udržiavané. Vaša modlitba, ktorá vyviera z ticha a kontemplácie, môže byť pre celú Cirkev
veľkou pomocou.
Preto sme sa rozhodli iniciovať toto svetové modlitebné podujatie pod názvom „Cirkev
na ceste. Modli sa za synodálnu Cirkev“, ktoré bude sprevádzať celú synodálnu cestu.
S podporou Medzinárodnej únie generálnych predstavených (UISG) sme požiadali pápeža,
aby bola v rámci tejto svetovej modlitebnej siete vytvorená stránka modlitieb za synodu,
kde budú môcť rôzne cirkevné spoločenstvá pravidelne uverejňovať texty modlitieb
za skutočne synodálnu Cirkev a ponúknuť ich všetkým.
Teší ma, že práve vy, sestry a bratia povolaní do mníšskeho a kontemplatívneho života,
začínate tkať túto neviditeľnú niť modlitby (...) Snívame o tom, aby to bola modlitba, ktorá
sa zrodí z vášho spoločenstva.
Rozhodli sme sa začať modlitbou, pretože táto základná skúsenosť vášho bežného
života nie je pre všetkých v dnešnom svete zrejmá. Modlitba môže byť považovaná
za stratu času, ak si pomyslíme ma všetky naliehavé potreby, trápenia a núdzu, ktoré
existujú. My však vieme, že modlitba je dýchaním duše a srdca, v ktorom sa nám prihovára
Pán. Ako hovorí pápež František: „Modlitba je srdcom misie Cirkvi“.
S týmto pozvaním vás prosíme, aby ste boli nástrojmi v rukách Ducha, ktorý povedie
spoločenstvo univerzálnej Cirkvi modliť sa za synodálnu Cirkev.
Chcel by som vám poďakovať za to, že nás na tejto ceste podporujete a osvojujete si ju
v rámci špecifík vášho povolania.
kardinál Mario Grech
Generálny sekretár
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Informácie
pre bratov a sestry povolaných do mníšskeho a kontemplatívneho života
ak chcete uverejniť vašu modlitbu: text (maximálne 1000 znakov) a štvorcový obrázok
(1000x1000).
Pre overenie e-mailovej adresy, z ktorej nám pošlete modlitbu, musíte ju poslať
z oficiálneho mailu vášho kláštora, v ktorom uvediete webovú alebo facebookovú stránku
(vášho kláštora), kde si môžeme skontrolovať, že ide skutočne o vašu emailovú adresu.
Oficiálne otvorenie pre kláštory: streda 19. októbra
Kontakt na uverejňovanie modlitieb za synodu na webovej stránke
italiano@prayforthesynod.va
Oficiálne otvorenie pre všetkých: Sviatok všetkých svätých, 1. november.
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