Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme v novém školním roce a ozýváme se s nabídkou dalšího společného kroku
na naší synodální cestě. Jak jsme již avizovali během národního synodálního setkání, synodální
proces nekončí sepsáním národní či diecézní syntézy. Naopak, nyní se před námi se otevírá výzva,
jak tyto podněty převést do každodenního života. Protože tento úkol přesahuje možnosti
jednotlivců i skupin, obracíme se znovu na Vás a rádi bychom Vás pozvali k pokračování našeho
společného putování a hledání další cesty. V současné době aktivně přemýšlíme nad dalšími kroky
v naší diecézi a uvítáme i Vaše podněty. V této chvíli přijměte pozvání na:

DIECÉZNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ
19. 11. 2022 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola - Brno, Barvičova 85
Těšit se můžete na setkání s otcem biskupem, nové informace o synodální cestě, vzdělávací
okénko, sdílení ve skupinách i možnost vzájemně se obohatit svými nápady.
Máte-li zájem, potvrďte prosím do 10. 11. svou účast na níže uvedeném odkazu:
https://forms.gle/ZxyVh1kKgPpH7mq39
Kapacita prostor je omezená, proto Vás prosíme, abyste si v případě přihlášení opravdu vyhradili
na čas na celé setkání.
Orientační harmonogram
9:30 Registrace účastníků
10:00 Zahájení, reflexe výstupů synody
11:30 Přednáška
12:15 Oběd
13:00 Diskuze, sdílení
15:45 Slovo biskupa
16:15 Společné zakončení

V rámci přípravy na setkání si prosíme znovu společně přečtěte výstupy diecézní i národní
syntézy a promyslete společně ve skupinkách odpovědi na následující otázky:




Bylo něco, co Vás ve výstupech diecézní či národní syntézy oslovilo či překvapilo?
Jak se synoda konkrétně odrazila v životě Vaší farnosti?
Máte nějaký nápad či inspiraci, o které se můžete podělit ostatními?

Těšíme se na společné setkání!

Za celý diecézní tým
o. Petr Šikula

Možnost dopravy na místo akce z hlavního nádraží v Brně:
−
−

tramvaj č. 1 směr Pisárky – zast. Mendlovo náměstí,
přestup na trolejbus č. 35 směr Barvičova – konečná zast.
tramvaj č. 4 směr Náměstí Míru – zast. Komenského náměstí,
přestup na trolejbus č. 39 směr Barvičova – konečná zast.
Více na: http://idsjmk.idos.cz/brno/spojeni

