Drahí moji farníci, milí obyvatelia Zobora.
V súčasnosti sme svedkami mnohých zmien
vo všetkých oblastiach života. Posledné
desaťročia počúvame aj o naliehavej potrebe
zmeny života Cirkvi. Pápež František v závere
minulého roka otvoril ohromujúci projekt pod
názvom „Za synodálnu Cirkev“, do ktorého
sme pozvaní úplne všetci, bez rozdielu.
Veriaci i neveriaci, sobášení i rozvedení, bohatí i chudobní, malí hriešnici aj tí
veľkí, vzdelaní aj jednoduchí, muži, ženy, mladí, starí, deti, zdraví, chorí, žijúci
vo vzťahoch i single... Skutočne všetci.
Cieľom tejto synody, ktorá prebieha vo všetkých farnostiach na celom svete,
je počúvať, čo Duch Svätý chce povedať Cirkvi práve cez každého jedného
z nás. Boh dokáže totiž prehovoriť cez každého jedného človeka, častokrát
práve cez toho na periférii. Preto sa chceme spoločne stretnúť a modliť, nech
ON cez nás prehovorí - a následne počúvať, nech správne porozumieme, čo
nám chce objasniť. Svätý otec František si od toho sľubuje veľmi veľa. Nejde
len o nejakú reformu cirkevných štruktúr, ktorú vymyslí nejaký špičkový tím
odborníkov. Tu nejde o nejaké riadené kroky „zhora“, práve naopak, ide tu
o snahu nás všetkých pýtať sa Boha, ktorého milujeme a ktorý nám rozumie
a pozná nás, nech nás On inšpiruje k celkovej obnove nášho doterajšieho
života, k premene nášho zmýšľania. Nejde o nejakú dotazníkovú diskusiu,
kde máme zodpovedať na otázky, ale vďaka nastoleným témam nastúpiť
na spoločnú synodálnu cestu a tešiť sa na to, čo má Pán pre nás pripravené...
V nedeľu 20. 2. o 16:00 sa tak stretneme v kostole na prípravnom,
pracovnom stretnutí. Tam sa hlbšie zoznámime s materiálom synody,
povieme si o metodológii ako budeme pracovať, pomodlíme sa...
Stretnutie budeme vysielať on-line aj cez farskú stránku nitra.zobor.nrb.sk
v ikone Živé vysielanie alebo na kanáli YouTube. Na druhej strane máte
okruhy, ako aj dátumy a časy synodálnych stretnutí. Budeme začínať
v zoborskom Kostole sv. Urbana. V týždni pred každým nedeľným
stretnutím v ikone Farská synoda nájdete nové motivačné video, a
ko aj materiály na preštudovanie. Tí, ktorí na stretnutia nebudete
prichádzať z pandemických, alebo osobných dôvodov, môžete potom
svoje názory napísať, alebo nahrať a poslať (aj anonymne) na adresu
Farnosť Nitra-Zobor, Morušová 2, 94901 Nitra alebo na môj email:
polak.dr@gmail.com.
S pozdravom Milan Polák, zoborský farár

