Generálny sekretariát
Synody biskupov

Diecézna kontaktná osoba / kontaktný tím

Práca diecéznych referentov alebo tímov bude zahŕňať tieto všeobecné úlohy:
aSlúžiť ako spojka medzi diecézou a biskupskou konferenciou (a ich referentom alebo tímom).
aSlúžiť ako osoba, na ktorú sa môžu obrátiť farnosti a iné cirkevné skupiny v diecéze v rámci
synodálnych konzultácií.
aSlúžiť ako hlavný referent pre biskupa diecézy v rámci synodálneho procesu.
aSynodálne spolupracovať s tímom na rozvíjaní myšlienky, ako sa bude uskutočňovať diecézny
proces a prediskutovať témy a otázky týkajúce sa synodality (ako ju načrtol Generálny sekretariát
Biskupskej synody a konferencie biskupov), ako aj procesu zhromažďovania, analýzy a syntézy
príspevkov ku celkovej konzultácii diecézy.
aVyzvať všetky farnosti, aby sa zúčastnili na konzultačnom procese organizovaním stretnutí, aby
podporili účasť na synodálnom procese na miestnej úrovni. Každá farnosť sa môže spojiť s inými
farnosťami, aby sme vytvorili väčšie spoločenstvo a kráčali spoločne. Referenti alebo diecézny
tím by mali povzbudzovať farnosti, aby podporovali ducha bratstva, spoluzodpovednosti a plnú
a aktívnu účasť žien a mužov, vysvätených, zasvätených a laických členov spoločenstiev, vrátane
detí, mladých ľudí, slobodných, manželských párov, rodín a starších ľudí. Konzultačný proces
tak bude reprezentovať rozmanitosť sociálno-ekonomického a kultúrno-etnického prostredia a
rôznych ľudských zdrojov na miestnej úrovni, ako aj podporovať konzultácie s tými, ktorí sú
menej aktívni, pokiaľ ide o praktizovanie katolíckej viery, a tiež s členmi rôznych kresťanských
denominácií a iných náboženských tradícií a obyvateľmi miestnej alebo občianskej komunity,
ktorí nemajú žiadny kontakt s farnosťou.
aPozvať zástupcov z každej cirkevnej služby, hnutia, cirkevnej inštitúcie alebo úradu v rámci
diecézy, aby ponúkli svoje vlastné príspevky na otázky obsiahnuté vo Vademéku a v sprievodných
dokumentoch z pohľadu ich konkrétnej služby alebo oblasti záujmu. Každá z týchto skupín môže
mať vlastné konzultácie alebo spolupracovať s inými a/alebo s farnosťami v diecéze. Treba sa
snažiť do procesu konzultácií zapojiť všetky rôzne apoštoláty, kultúry, spoločenstvá, iniciatívy,
ekumenické/medzináboženské skupiny v rámci diecézy, uprednostňujúc autentickú skúsenosť
synodality v miestnej cirkvi.
aPonúknuť formáciu a sprevádzanie (vo forme seminárov, webinárov, videí, materiálov a/alebo
osobnej podpory) pre tých, ktorí budú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného procesu na
miestnej úrovni (vo farnostiach, komunitách atď.), aby ste im pomohli pochopiť význam synodality,
tiež ciele súčasného synodálneho procesu a charakteristiky synodálnej skúsenosti, ktoré sa snažia
podporovať (viac informácií nájdete vo Vademéku, pozrite si tiež webovú stránku synody).
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aVypracovať metódu na získavanie podnetov z konzultačného procesu v celej diecéze a
odkomunikovať tento proces farnostiam, diecéznym skupinám, rehoľným spoločenstvám a
hnutiam s cieľom podporiť čo najširšiu účasť. Tieto metódy môžu zahŕňať:
•
•

•

•
•

Návrh, aby farnosti/komunity vymenovali svojich vlastných referentov alebo svoj vlastný
tím na vedenie konzultácií.
Návrh, aby farnosti/komunity uskutočnili jedno alebo viacero konzultačných stretnutí
s obyvateľmi miestnej komunity. Farnosti/skupiny sa môžu rozhodnúť zorganizovať
osobitnú konzultáciu a zapojiť špecifické skupiny (napr. tínedžerov, mladých dospelých,
manželské páry, migrantov a utečencov, ľudí menej aktívnych vo viere, chudobných a
marginalizovaných).
Návrh, aby farnosti našli spôsob, ako zhrnúť a/alebo zaznamenať každú konzultáciu/
rozhovor (prostredníctvom osoby, ktorá bude vykonávať funkciu zapisovateľa, vykoná
elektronický záznam zasadnutia, pričom účastníci alebo facilitátori môžu svoje poznámky
nahrať online alebo nájsť iný spôsob).
Stanovenie konkrétneho termínu a postupu/prostriedku, pomocou ktorého sa všetky
príspevky budú posielať referentom alebo diecéznemu tímu.
Povzbudenie k organizovaniu stretnutí v nadväznosti na konzultačný proces s tými, ktorí sa
ho zúčastnili, a s ostatnými, aby sa mohli podeliť o to, čo sa udialo, nadviazať na aktuálne
príspevky a rozlíšiť ďalšie kroky ako integrovať synodálneho ducha a štýl na miestnej
úrovni.

aZaistiť svoju pravidelnú aktívnu prítomnosť v každej farnosti/komunite počas konzultačnej
fázy, poskytnúť podporu, povzbudenie, sprevádzanie a opätovné vyjadrenie vďaky zúčastneným
osobám.
aZhromažďovať včas syntézy/príspevky/návrhy z miestnych konzultácií.
aDohliadať na organizáciu diecéznych predsynodálnych stretnutí (pozri prílohu C).
aAnalyzovať a syntetizovať zozbierané príspevky a vypracovať stručnú diecéznu syntézu v rozsahu
maximálne desiatich strán, ktorá bude následne postúpená Biskupskej konferencii v stanovenej
lehote. Túto syntézu by mal vypracovať tím spolupracujúci s diecéznym referentom (príp.
viacerými) v spolupráci s biskupom a/alebo jeho zástupcom (pozri prílohu D).
aVčas zaslať diecéznu syntézu biskupskej konferencii.
Požadované vlastnosti diecéznych referentov alebo členov tímu:
aDuchovne zrelý človek so živou vierou.
aPrirodzený spolupracovník.
aEfektívny komunikátor.
aSo schopnosťou syntetizovať rôznorodé informácie.
aSo schopnosťou čo najlepšie komunikovať s ľuďmi z rôznych kultúrnych, generačných a
cirkevných prostredí.
aPoznať diecézne štruktúry a procesy.
aMať predchádzajúce skúsenosti s prácou v rámci iniciatív týkajúcich sa spolupráce alebo
synodálnych procesov.
aByť pokorný pri práci so spoluzodpovedným a/alebo tímom, otvorený voči návrhom a darom
iných a byť ochotný skúšať nové postupy.
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