Další setkání, které bude v úterý 9.11. v 18 hodin, v jídelně na děkanství, proběhne ve 3 částech...
• První část programu bude PROMÍTNUTÍ ZÁZNAMU PŘEDNÁŠKY některého z významných hybatelů
Synody o synodě.
• Druhý bod programu bude BLOK PRO VYJÁDŘENÍ na daná témata kohokoliv z nás. Žádáme
promlouvající dodržet doporučené 3 minuty.
• Třetí bod bude REFLEXE NA SLYŠENÉ podněty, žádáme promlouvající dodržet doporučené 2 minuty.
Uvádíme Dvě témata pro to, co byste chtěli ve Druhé a Třetí části programu ostatním sdělit nebo
navrhnout, popsat vaše zkušenosti s tématem, sdělit svá přání a očekávání:
4. SLAVIT
„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu
a slavení eucharistie.
Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba
a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se
všichni věřící aktivně účastnili liturgie? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora
a akolyty?
8. AUTORITA A SPOLUÚČAST
Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni účast a všichni nesou odpovědnost. Jak naše
církevní společenství stanovuje cíle, o které je třeba usilovat, způsoby, jak jich dosáhnout, a kroky,
které je třeba učinit? Jak se v rámci naší místní církve vykonává autorita nebo vedení? Jak jsou
do praxe uváděny týmová práce a spoluodpovědnost? Jak a kdo provádí vyhodnocování? Jaké
podpory se dostává službám svěřovaným laikům a jak je podněcována odpovědnost laiků? Je naše
zkušenost se synodalitou na místní úrovni plodná? Jak fungují synodální orgány na úrovni místní církve
(pastorační rady ve farnostech a diecézích, kněžská rada atd.)? Jak můžeme podpořit synodální
přístup v našem zapojení a ve vedení?
Přijďte, připojte se k nám, jste opravdu srdečně zváni, abyste se vyjádřili. Jste důležití!
A nezapomínejme na modlitbu, v té se můžeme setkat s Duchem Svatým, ale i jeden s každým z nás...
Srdečně Vás všechny zveme, Jan Paleček.
Oblastní charita Kadaň
Mírové náměstí 85, 432 01 Kadaň
tel.: 602 721 675,
e-mail: charitakadan@seznam.cz,
fb: @ochkadan
web: www.oblastni-charita-kadan.webnodnode

