POZVÁNÍ
K ZAPOJENÍ DO SYNODÁLNÍHO PROCESU
VE FARNOSTI FRÝDEK
28. 11. 2021

Papež František nás pozval na světovou synodu neboli společnou cestu laiků a duchovních. Neobrací se
tedy jen na biskupy či vzdělané teology, ale na každého pokřtěného – každého z nás.
K diskuzi, přemýšlení a modlitbě připravil deset témat. V naší farnosti je postupně představíme v rámci
ohlášek. Témata budou také postupně vyvěšována na nástěnku v kostele, na webové stránky farnosti
i na farní facebook.

SLAVIT
(TÉMA č. 4)
Pro nás křesťany je důležité slavení neděle – dne Páně. Velký význam neděle je ve společném naslouchání
Božímu slovu a slavení eucharistie. Slavení mše svaté umožňuje aktivní účast věřících ve společných
modlitbách i v zapojení při bohoslužbě slova (čtení, přímluvy).
Jaké služby jsou rozvinuty při slavení mše svaté v naší farnosti? Jaké další formy aktivního zapojení
bychom mohli rozvíjet?
Vstupem do života křesťana je křest. Jak prožívat svátost křtu tak, aby vyjadřovala přijetí do společenství
farnosti?
Které společné modlitby nebo slavení vidíme v naší farnosti jako přínosné – roráty, adorace, modlitby
růžence? A proč?
Do skupinky k tématu slavení srdečně zve Václav Michalčák.

SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ
(TÉMA č. 5)
Pokřtěný a poslaný. Já i ty – vlastně my. Všude tam, kde jsme – v našich rodinách, mezi svými známými,
ve školách i v našich zaměstnáních. Jsme pokřtění a poslaní. Ježíš s námi počítá.
A co my, počítáme s misijním posláním také v našem životě?
A jak s tímto posláním laiků počítá církev?
Co by nám pomohlo intenzivněji žít své křesťanství za zdmi našeho kostela?
Na jaké překážky nejčastěji narážíme?
Ke společnému sdílení zkušeností a diskusi na toto téma zve v naší farnosti Kristýna Štupáková.
Z organizačních důvodů je zapotřebí se k diskuzím na jednotlivá témata předem přihlásit.
Přihlašování je možné elektronicky pomocí formuláře na webových stránkách farnosti nebo
prostřednictvím vytištěného formuláře umístěného na stolečku vzadu v kostele. Skupinky se budou
scházet v lednu a v únoru.
Srdečně zveme k zapojení do synodálních skupinek.

