
 

Vatikan, 24. lipnja 2021. 

 

Svim posvećenim muškarcima i ženama  

Predragi i predrage, 

s velikom se radošću pridružujemo pozivu pape Franje da se započne crkveni hod koji će 

započeti 9. i 10. listopada ove godine, a zaključit će se u mjesecu listopadu 2023. sljedećom 

Biskupskom sinodom na temu “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”. U prilogu 

vam šaljemo infografiku na kojoj je predstavljen cjelokupni hodogram. 

Taj hod želi već sam po sebi biti iskustvo sinodalnosti jer, kao što podsjeća papa Franjo, 

“sinodalna Crkva je Crkva slušanja, svjesna da slušati je »nešto više od čuti«. To je uzajamno slušanje 

u kojem svaki pojedini ima nešto za naučiti. Vjernički puk, zbor biskupâ, rimski biskup: jedni slušaju 

druge, a svi zajedno Duha Svetoga, »Duha Istine« (Iv 14, 17) kako bi spoznali što On »govori 

crkvama« (Otk 2, 7)”.  

To je “put kojim Bog očekuje od Crkve da kroči u trećem tisućljeću” jer “svijet u kojemu 

živimo i koji smo pozvani voljeti i služiti pa i u njegovim proturječnostima, zahtijeva od Crkve jačanje 

sinergijâ na svim područjima njezina poslanja”. (Govor pape Franje u prigodi obilježavanja 50. 

obljetnice ustanovljenja Biskupske sinode, 17. listopada 2015.). 

Te riječi interpeliraju proročku dimenziju posvećenoga života, koja svoj izvor nalazi u 

nasljedovanju Krista (sequela Christi), u zajedništvu sa Crkvom i u razlučivanju koje joj pomaže tražiti 

Božju volju i pretvoriti je u život koji može probuditi svijet! 

Neka se već od sada nitko ne osjeća isključenim iz toga hoda Crkve čija će prva faza, od 

listopada 2021. do travnja 2022., biti posvećena savjetovanju i slušanju mjesnih crkava i drugih 

crkvenih stvarnosti. 

Sudjelovati se može na različite načine, bilo na osobnoj, bilo na razini zajednice: od 

eventualnog sudjelovanja pojedinog posvećenog muškarca i pojedine posvećene žene u postojećim 

tijelima sudjelovanja u mjesnim crkvama, zatim u izradi priloga koji budu sastavljale pojedine 

zajednice koje djeluju na tlu pojedine biskupije, te kroz doprinos na nacionalnoj i međunarodnoj razini 

nacionalnih konferencija viših redovničkih poglavara ili konferencijâ svjetovnih ustanova, savezâ, 

monaških federacija, ostalih skupina za koordinaciju, kontinentalnih konferencija, međunarodnih unija 

viših redovničkih poglavara i poglavarica (UISG i USG), svjetske konferencije svjetovnih ustanova 



(CMIS). 

Različiti će biti također doprinosi koje će svaki pojedini moći pružiti na temelju vlastitog oblika 

posvećenog života: redovničke, apostolske i kontemplativne ustanove, svjetovne ustanove, članovi 

ordo virginum, pustinjaci, novi oblici posvećenoga života, družbe apostolskog života. 

Tri riječi koje karakteriziraju temu biskupske sinode o sinodalnoj Crkvi: zajedništvo, 

sudjelovanje i poslanje, doživite kao izazov na koji ste pozvani odgovoriti. Molite, razmišljajte, 

razmjenjujte mišljenja i dijelite svoja iskustva, svoje intuicije i svoje želje. Činite to slobodom onoga 

koji zna da je svoje pouzdanje stavio u Boga i zato uspijeva prevladati svaku bojažljivost, osjećaj 

manje vrijednosti ili, još gore, uzajamno optuživanje i jadikovanje. Činite to u malenosti, nošeni 

Duhom Svetim te, dakle, bez preuzetnosti, osjećajući se uvijek suodgovornima jer “svaki krštenik… 

aktivni je nositelj evangelizacije i bilo bi neprimjereno zamišljati neki plan evangelizacije koji će 

provoditi stručnjaci, dok će ostatak vjerničkog puka biti tek puki primatelji” (EG 120). 

Da sinodalna Crkva ne bi bila tek neka utopija, nego san koji treba ostvariti prijeko je potrebno 

sanjati zajedno, moliti zajedno, sudjelovati zajedno. 

 

Kardinal João Braz de Aviz 

Prefekt 

 

 José Rodríguez Carballo, OFM 

Nadbiskup tajnik 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

*1 Dikasteriji, posvećeni život (UISG-USG, UNIJE I SAVEZI), vjerničke udruge, ustanove za višu izobrazbu 

*2 Afrika (SECAM), Oceanija (FCBCO), Azija (FABC), Bliski Istok (CPCO), Europa (CEE), Latinska Amerika (CELAM), Sjeverna Amerika (USCCB+CCCB) 
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Vatikan, 24. lipnja 2021. 

MEĐUNARODNIM I NACIONALNIM 

UNIJAMA I KONFERENCIJAMA 

MONAŠKIM SAVEZIMA 

I DRUGIM TIJELIMA ZAJEDNIŠTVA 

 

Predragi i predrage, 

u prilogu šaljemo pismo koje smo uputili svim posvećenim muškarcima i ženama u 

prigodi hoda Crkve koji vodi prema sljedećoj Biskupskoj sinodi na temu “Za sinodalnu Crkvu: 

zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”. 

Molimo da ga širite putem vaših kanala i prije svega da potičete prikupljanje doprinosâ 

vaših članova. 

Kao što možete pročitati u našemu pismu, osim osobnog sudjelovanja koje će pojedini 

posvećeni muškarac ili žena moći dati kroz svoju prisutnost u nekim tijelima zajedništva ili 

doprinos pojedine lokalne zajednice, smatramo izuzetno korisnim da se pripreme posebni 

doprinosi od strane nacionalnih i međunarodnih konferencija i federacija monaških zajednica. 

U dogovoru s Tajništvom Sinode, odlučili smo povjeriti svakome od vas uključivanje 

vaših članova i izradu sinteze (sažetka) koju će trebati poslati ovom Dikasteriju do ožujka 2022. 

godine. Mi ćemo se pobrinuti da sve to dostavimo Tajništvu Sinode. 

Zahvaljujemo vam na ovom još jednom služenju za koje smo sigurni da će ojačati 

zajedništvo u vašoj stvarnosti, omogućujući novim putovima poslanja i sudjelovanja da se 

pokažu u svom punom svjetlu. 

Pratimo jedni druge u molitvi. 

Kardinal João Braz de Aviz 

Prefekt 

 

 José Rodríguez Carballo, OFM 

Nadbiskup tajnik 
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Pastirima mjesnih crkava 

 

Dragi subrate u episkopatu, 

želimo Vam skrenuti pažnju na pismo koje smo uputili svim posvećenim muškarcima i ženama 

povodom hoda Crkve prema sljedećoj Biskupskoj sinodi na temu “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, 

sudjelovanje i poslanje”. 

To je tekst kojim smo zamolili i potaknuli posvećene muškarce i žene iz cijelog svijeta da aktivno 

sudjeluju u tome hodu. Vas, pak, molimo da posvetite posebnu pozornost prema različitim zajednicama 

posvećenog života koje su prisutne u Vašoj biskupiji, kao i prema specifičnostima različitih oblika 

posvećenog života.  

Kao što ćete imati priliku pročitati, zamolili smo posvećene muškarce i žene da slobodno dijele 

iskustva, intuicije i želje, prevladavajući svaku bojažljivost, osjećaj manje vrijednosti ili, još gore, 

uzajamnog optuživanja, slobodno ali i u malenosti. Pišemo Vam, istodobno, zato što znamo da ponekad 

pastiri malo znaju o zajednicama ili karizmama prisutnim u njihovim biskupijama i stoga posvećeni život 

ostaje izoliran od dijela Božjeg naroda prisutnog u partikularnoj Crkvi. 

Nadamo se da će ova prva faza sinodalnog puta, koju karakterizira slušanje, postati izraz mutuae 

relationes utemeljenih na načelu zajedništva i subitnosti. 

Zahvaljujemo Vam na svemu što ćete učiniti i pratimo jedni druge u molitvi. 

 

Kardinal João Braz de Aviz 

Prefekt 

 

 José Rodríguez Carballo, OFM 

Nadbiskup tajnik 

 


