Vyhlásenie v Ottmaringu
Od 19. do 26. februára 2017 Generálna rada Hnutia fokoláre si v Ekumenickom centre
v Ottmaringu vykonala zvyčajné ročné duchovné stretnutie. Boli to dni spoločenstva,
modlitby i práce, predovšetkým v prehĺbení jedného z našich špecifických cieľov: jednoty
kresťanov.
Keď v roku 1961 Chiara Lubichová, práve tu v Nemecku, otvorila Hnutie na ekumenický
dialóg, začal sa rozvíjať „dialóg života“, ktorý sa dnes teší plodnej spolupráci s viac než 300
kresťanskými cirkvami a komunitami.
Takmer 50 rokov sa v tejto citadele Hnutia fokoláre rozvíja – spoločne so Združením
spoločného života (Vereinigung vom Gemeinsamen Leben) – svedectvo hlbokého
spoločenstva, ktoré aj napriek až doterajšiemu rozdeleniu medzi cirkvami, spája kresťanov
v jedno Kristovo telo.
Na území mesta Augsburg vládne zreteľný ekumenický duch, v ktorom v roku 1999 Svetová
luteránska federácia a Rímsko-katolícka cirkev, vložiac svoje podpisy na Spoločné
vyhlásenie náuky o ospravodlivení, vykonali závažný krok plný významu na prekonanie ešte
otvorených teologických rozdielov.
V tomto roku, v ktorom si pripomíname 500-té výročie Lutherovej reformácie, osobitný
význam malo stretnutie 31. októbra v Lunde, vo Švédsku, medzi Rímsko-katolíckou cirkvou
a Svetovou luteránskou federáciou, kde Spoločné vyhlásenie svedčí o vzájomnej dôvere, ku
ktorej vyzýva i svoje komunity „aby naďalej rástli v spoločenstve založenom na krste“ a „na
spoločnom svedectve evanjelia Ježiša Krista“, aby sa takto stali vernými poslami
„nesmiernej Božej lásky pre celé ľudstvo“.
Ako hnutie celosvetových rozmerov, ku ktorému sa hlásia kresťania z mnohých cirkví
a ktoré už žije skúsenosť kresťanského ľudu zjednoteného vzájomnou láskou, sa cítime
osobitne interpelovaní k výzve vyjadrenej v tomto Vyhlásení. V stretnutí v Lunde vidíme
skutočný „kairos“, Boží znak súčasnej doby, vyzývajúci kresťanov ešte viac sa angažovať na
uskutočňovaní Ježišovho testamentu: „Aby všetci boli jedno“. Zo všetkých síl chceme
podporovať cirkvi v úsilí o plné a viditeľné spoločenstvo a v spoločnej službe ľudstvu.
Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby naše aktivity, iniciatívy a stretnutia na
medzinárodnej, najmä ale na miestnej úrovni, boli preniknuté týmto otvoreným a
bratským postojom medzi kresťanmi.
Budeme pokračovať v práci na spoločenstve medzi kresťanskými hnutiami
a spoločenstvami na celom svete, predovšetkým v ekumenickej sieti „Spoločne pre
Európu“, a zároveň zverujeme Bohu cestu našich cirkví, aby sa urýchlili kroky k spoločnému
sláveniu Eucharistie pri jednom kalichu.
Ottmaring 21. februára 2017
Maria Voce (prezidentka)

Jesús Morán (spoluprezident)
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