Milano, 27. listopadu 2021
Drazí přátelé,
jak už bylo oznámeno ve sdělení z minulé soboty, několik dní po rezignaci otce Juliána
Carróna jsem byl předvolán prefektem Úřadu pro laiky, rodinu a život jako víceprezident Fraternity
k důležitým jednáním. Audience se konala ve čtvrtek 25. listopadu v sídle dikasteria v Římě za
přítomnosti kardinála prefekta Kevina Farrella, podsekretářky Dr. Lindy Ghisoni a Dr. Isabelle
Cassarà.
Poté, co jsem dnes informoval o obsahu rozhovoru členy Diakonie Fraternity, píši vám, abych
se s vámi všemi podělil o to, o čem se mnou chtěl kardinál Farrell mluvit.
Prefekt mi především potvrdil, že v souladu s článkem 19 stanov bratrstva v případě
odstoupení prezidenta nastupuje na jeho místo v plném rozsahu víceprezident. Požádal mě, abych
tuto zodpovědnost převzal, a já jsem souhlasil, i když jsem si byl vědom svých omezení.
Následně mi prefekt udělil plné pravomoci prezidenta Fraternity ad interim, tj. do konání
nových voleb, jak je stanoveno v generálním dekretu vyhlášeném 11. června 2021 a platném od
11. září. K tomu nemůže dojít dříve než po uplynutí dvanácti měsíců ode dne mého nástupu do
funkce.
Za druhé prefekt objasnil, jak budeme muset postupovat při přípravě volby nového prezidenta
Fraternity.
Prvním krokem bude schválení nových stanov. Proces revize, který bude probíhat pod
dohledem samotného úřadu, by měl zahrnovat také interní konzultace v rámci Fraternity. Cílem
těchto konzultací je zajistit, aby nové normy co nejlépe odrážely originalitu našeho charismatu, a
tedy specifickou identitu Fraternity CL v církvi.
Aby bylo možné pokračovat v práci, kterou již Ústřední diakonie v posledních měsících
zahájila, dohodl jsem se s úřadem na vytvoření Komise pro stanovy, která by byla efektivní a
zároveň dostatečně reprezentativní, aby práce mohla účinně pokračovat. Složení této komise
oznámím co nejdříve, aby každý, kdo si to přeje, mohl prostřednictvím těchto delegátů k této práci
přispět.
Nakonec mě prefekt vyzval, abych se zasadil o to, aby byl život Fraternity podporován a aby
její činnost nebyla pozastavena. Svěřil mi tedy velkou zodpovědnost za to, že nám všem bude i
nadále předkládána jasná výchovná nabídka, aby naše zkušenosti rostly i v této přechodné fázi.
Okamžitě požádám ostatní, aby mi s tímto tak delikátním úkolem pomohli.

Záměrně jsem vám napsal zásadní a téměř technický dopis, abych co nejvěrněji informoval o
pokynech, které jsem obdržel. Rád bych se však s vámi brzy podělil o své obavy a o myšlenky,
které považuji za nejdůležitější, abychom mohli projít touto novou etapou života Hnutí jednotně a
bezpečně.
Za tímto účelem bych vás rád pozval na setkání se mnou v pondělí 29. listopadu ve 21.00
hodin formou videokonference na následujícím odkazu, který bude aktivní v pondělí od 20.30
hodin: https://diretta.avvenimenti.tv/eventi/comunicazione-cl/anonymous_content/466
Na závěr mi dovolte osobní poznámku.
Funkci, kterou zastávám, jsem přijal jako akt poslušnosti vůči Svatému otci a chci ji
vykonávat jako službu životu našemu společenství a každému z vás. Rád bych v rámci možností
naslouchal všem a dal prostor iniciativě každého, kdo chce spolupracovat. Úkol svědectví, který
nám Bůh svěřil, je velký, a jak nám otec Julián připomněl ve svém posledním dopise, v této
konkrétní době je každý z nás povolán převzít odpovědnost za charisma. Prosím každého z vás,
s důvěrou a úctou, aby mi pomohl nést tu mou.
V úctě,
Davide Prosperi

2

