Nebojte sa, ja som s vami
Pane Ježišu, prosíme ťa za synodu.
Tvoja Cirkev, zhromaždená ako apoštoli vo večeradle,
veľmi potrebuje tvojho Svätého Ducha.
Sme Cirkvou biednou, krehkou, bojazlivou,
ale aj nám, Ježišu, ty dnes hovoríš: „Nebojte sa, ja som s vami!“
Áno, Ježiš, ty si s nami, živý v Eucharistii.
Ty si cenný poklad, ktorý treba objaviť a zakaždým znovu objavovať.
Pane, sme takí krehkí, iba ty si našou silou.
Pane, sme nedôverčiví, no ty nám znovu vravíš: „Nebojte sa, ja som s vami!“
Pane, chýba nám múdrosť a rozvážnosť: nech nás tvoj Duch osvieti!
Pane, posilňuj našu vieru a našu nádej!
Pane, je nám chladno, okolo nás panuje veľká tma.
Ty, ktorý si Láska, zapáľ v našich srdciach svoj oheň, ktorý hreje a žiari.
Pane, sami nič nedokážeme, ale s tebou dokážeme veľa,
dokážeme aj to, čo od nás ty chceš.
Daj, aby sme boli poslušní a pokorní.
Nech tvoja skrytá prítomnosť v našom srdci pomôže zaplaviť tvojou vôňou celý svet.
Nech tvoja Cirkev, hoci s pokorou a v skrytosti, šíri v čoraz viac stratenom svete sladkú
Kristovu vôňu.
Amen!
Mníšska kongregácia sestier Ježišovho Srdca, Taliansko
Nauč nás nič si neprisvojovať
Pane, zhromaždení na Pánovej hostine odhaľujeme veľkosť darov, ktoré sme od Teba prijali:
sviatosti, ktoré nás spravili tvojimi deťmi; naše osobné povolanie; vieru, nádej a lásku, ktoré
nás posilňujú na našej ceste k svätosti...
Keďže sme nádobami toľkých veľkých milostí,
cítime naliehavú potrebu ODOVZDAŤ ďalej to, čo sme PRIJALI.
Nauč nás, aby sme si nič neprisvojovali, ale odovzdali bratom a sestrám bohatstvo,
ktoré od teba pochádza a ktoré máme spoločne spravovať.
Synoda nech je vhodnou príležitosťou pre nás a pre celú Cirkev, povolanú k novému
misionárskemu elánu, aby sa toto všetko udialo.
Klarisky kapucínky z Janova
Jednotná Cirkev
Pane,
zošli svojho Ducha na celú Cirkev,
aby sa laici, rehoľníci a synodálni otcovia spoločne otvorili a počúvali ťa,
konfrontujúc sa s výzvami dnešného sveta vo vzájomnom dialógu,
ktorý prinesie odpovede na otázky národov a uzdraví ich zranenia.
Dominikánsky kláštor Panny Márie Snežnej a sv. Dominika
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Vylej svojho Ducha
Dobrý a milosrdný Otče,
vylej svojho Ducha na naše spoločenstvá,
aby otvoril naše srdcia pre vzájomné počúvanie.
Veď naše kroky k harmonickému a pokojnému spoločenstvu,
nauč nás kráčať spoločne v presvedčení,
že spoločné dobro je domom, ktorý treba budovať a chrániť,
a že odtiaľ treba vychádzať a plniť misiu, v ktorej všetci hráme hlavnú úlohu
a nikto nie je len komparzistom.
Podopieraj nás na tejto ceste, aby sme boli učeníkmi a učeníčkami,
schopnými začínať vždy odznova
a túžiacimi prekonať tie presvedčenia a ideológie, ktoré nás brzdia
a bránia nám hýbať sa a kráčať spoločne.
Osloboď nás od nepružnosti a obáv z konfrontácie rôznych predstáv a očakávaní,
a daj nám trpezlivý pohľad, ktorý sa živí hlbokými a širokými víziami.
O to ťa prosíme, skrze tvojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Klarisky kapucínky z Kláštora sv. Romualda, Taliansko
Spoločenstvo v láske
Otče, ty si chcel, aby tvoje deti žili jedni pre druhých; osvieť a veď veriacich a ich pastierov
na tejto synodálnej ceste. Nech v spoločenstve Cirkvi rastie viera; nech sa odovzdáva
svedectvo lásky. Nech každé „ja“ v rámci spoločného „my“ Cirkvi zjavuje kresťanskú
identitu: byť spoločenstvom v láske.
Sestry Klarisky kapucínky, Taliansko
Ty nás voláš, aby sme vyšli spoločne
Bože Otče, všetko stvorenie
je dielom tvojej obdivuhodnej múdrosti.
Stvoril si bezhraničné more,
na kraj ktorého naše oči nedovidia...
a potom si stvoril nás, úbohé plavidlá
s túžbou objavovať,
no so strachom vyjsť na more!
Keď dôverujeme len našim chabým silám,
len sotva sa odvážime zdvihnúť kotvy
a vydať sa na osamelý a neľahký rybolov.
Preto príď ty, náš Učiteľ, Ježiš!
A pripomeň nám, že v ten deň, pri Galilejskom jazere
si povolal nielen Petra a Ondreja, ale s nimi aj Jakuba a Jána!
Ty nás totiž voláš, aby sme vyšli spoločne:
iba tak môže byť rybolov hojný,
ak medzi nami nie sú prví, ani poslední,
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ale len jedna posádka s jednou veľkou misiou!
A keď sa toto tvoje učenie v našich srdciach upevní,
vlej Pane svojho Ducha Svätého do našich životov,
aby sme sa naučili využívať vlny
a navigovať všetci jedným smerom,
k onomu svetu, po ktorom sme vždy túžili,
plnému lásky, pokoja a jednoty,
v ktorom rozmanitosť už nebude prekážkou,
ale jediným veľkým tajomstvom ako preplávať more! Amen.
Kláštor Najsvätejšieho Vykupiteľa, redemptoristky, Taliansko
Zapáľ naše srdcia svojím ohňom
Duch Svätý, Duch lásky, svätosti, spravodlivosti, spoločenstva a pokoja.
Zapáľ naše srdcia svojím ohňom. Osvieť a ukáž nám cestu, na ktorej nás čaká a chce nás
vziať do náručia náš nebeský Otec, ktorý nás nesmierne miluje a ktorý, ako ten najlepší zo
všetkých otcov, objíma všetky svoje deti, aj tie, ktoré sa od neho vzdialili. On s tebou a so
svojím Synom žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
Sestry klarisky a karmelitánky z Konferencie „Panny Márie, Kráľovnej Slovincov“
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