


Čo je synoda? 

Sin – Hódos (z gr.) znamená „kráčať spolu“. 
V minulosti sa stretávali iba zástupcovia 
biskupov a laikov, aby diskutovali na vybraté 
témy. Dnes však – po prvý krát v 2000 ročných 
dejinách Cirkvi – pápež pozval všetkých členov 
Cirkvi na cestu spoločného počúvania, 
uvažovania, rozprávania sa a snívania 
do budúcnosti. 



Čo je cieľom tejto synody, ktorá trvá 2 roky? 

Obnoviť spôsob existencie Cirkvi. To znamená 
aby si členovia Cirkvi osvojili synodálny štýl 
myslenia a konania na všetkých úrovniach 
cirkevného života.  



Prečo začať synodu? 

Tento proces – synoda – má za cieľ spoločne 
premýšľať nad Cirkvou zajtrajška. 

Preto chceme počúvať všetkých, komu záleží 
na Cirkvi, aby každý mohol prispieť svojím 
vlastným príspevkom a aby mohli vzniknúť 
zmysluplné rozhodnutia. 
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Prečo začať synodu? 

Obdobie pandémie, ktoré zmenilo a niekde aj 
odstránilo to, na čo sme boli zvyknutí, je 
vhodným časom na to, aby sme sa skutočne 
počúvali a hľadali, čo Boh od nás chce.
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Ako sa ma to týka? 

Vo farnosti sa môžeš zúčastniť 
chvíľ vzájomného dialógu, kedy 
každý bude môcť povedať svoju 
vlastnú skúsenosť s Cirkvou, 
aby sme mohli spoločne 
rozpoznať zlomové situácie doby 
a znamenia, ktoré otvárajú do 
budúcnosti. 
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Ako sa ma to týka? 

To, čo vzíde z nášho dialógu, bude 
dôležité pri výbere tém pre 
synodu v októbri 2023, ktoré nám 
pomôžu prehodnotiť súčasný stav 
a prijať nové rozhodnutia. 

úloha: určiť dátumy, miesta 
a publikum stretnutí 
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Ako sa to konkrétne udeje? 

Stretnutia budú prebiehať v jednoduchosti, 
v rodinnej atmosfére a v malých skupinkách. 
Každý dialóg bude koordinovať osoba, 
ktorá bude mať za úlohu „uľahčiť“ 
vzájomné počúvanie sa, dialóg 
a vytvorenie jednoduchého zápisu 
pre ďalšie uvažovanie. 

úloha: určiť vhodné osoby 
(mal by to byť človek dialógu, vzťahu, ústretový a schopný autenticky načúvať, 
schopný povzbudiť ostatných, aby sa cítili dobre a zapojení do plodného dialógu).



Hlavná otázka

Základné otázky, ktoré sprevádzajú túto 
konzultáciu Božieho ľud sú tieto: 

Synodálna Cirkev, ktorá ohlasuje evanjelium, 
„kráča spoločne“: ako uskutočňujete toto 
„spoločné kráčanie“ dnes vo vašej lokálnej 
cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby 
sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“? 
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Hlavná otázka

Sme pozvaní:
a) spýtať sa, aké skúsenosti vám 
prichádzajú na myseľ.
b) Akú radosť vo vás vyvolali? Na aké ťažkosti 
a prekážky ste narazili? Vznikli zranenia? Aké? Čo 
ste pri tom pochopili? 
c) Kde v týchto skúsenostiach zaznieva hlas Ducha? 
Čo si od nás žiada? Aké sú vyhliadky na zmenu, aké 
kroky treba urobiť? Kde pozorujeme zhodu? Aké 
cesty sa otvárajú pre našu lokálnu cirkev? 
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10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

I.
Druhovia na ceste

Kto sú tí, čo vo vašej miestnej cirkvi „kráčajú 
spoločne“? Keď hovoríme „naša cirkev“, kto 
k nej patrí? Kto nás žiada, aby sme kráčali 
spoločne? Kto sú naši druhovia na ceste, aj 
mimo okruh Cirkvi? Aké osoby alebo 
skupiny sú ponechané na okraji? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Počúvať

Komu naša lokálna cirkev „dlží počúvanie“? 
Ako sú vypočutí laici, zvlášť mladí a ženy? 
Ako integrujeme prínos zasvätených osôb? 
Aký priestor má hlas menšín, odmietnutých 
a vylúčených? Dokážeme identifikovať 
predsudky a stereotypy, ktoré nám bránia 
v počúvaní? Ako načúvame sociálnemu 
a kultúrnemu kontextu, v ktorom žijeme? 

II.



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Vziať si slovo

Ako podporujeme v rámci nášho 
spoločenstva slobodný a autentický 
komunikačný štýl, bez dvojtvárnosti 
a oportunizmu? A ako je to voči spoločnosti, 
ktorej sme súčasťou? Kedy a ako dokážeme 
povedať to, čo nám leží na srdci? Ako 
funguje vzťah s médiami (nielen 
katolíckymi)? Kto hovorí v mene 
kresťanského spoločenstva a ako sa vyberá? 

III.



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Sláviť

Akým spôsobom modlitba a liturgické 
slávenie reálne inšpiruje a orientuje naše 
„spoločné kráčanie“? Ako inšpirujú naše 
najdôležitejšie rozhodnutia? Ako 
podporujeme aktívnu účasť všetkých 
veriacich na liturgii a vykonávaní 
posväcovacej funkcie? Aký priestor má 
vykonávanie služieb lektorátu a akolytátu? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Spoluzodpovední za misiu

Keďže všetci sme misionárski učeníci, akým spôsobom je 
každý pokrstený povolaný stať sa protagonistom misie? 
Ako cirkevné spoločenstvo podporuje vlastných členov 
zapojených do služby v spoločnosti (v sociálnej a 
politickej oblasti, vo vedeckom výskume a vyučovaní, 
v oblasti sociálnej spravodlivosti, ochrany ľudských práv 
či starostlivosti o spoločný dom, atď.)? Ako im pomáha 
prežívať tieto úlohy v logike misie? Ako sa deje 
rozlišovanie týkajúce sa rozhodnutí súvisiacich s misiou 
a kto sa na ňom podieľa? Ako boli s ohľadom na účinné 
kresťanské svedectvo integrované a prispôsobené rôzne 
tradície? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Viesť dialóg v Cirkvi a spoločnosti

Aké sú miesta a spôsoby dialógu v rámci našej 
lokálnej cirkvi? Ako sa vyrovnávame s odlišnými 
pohľadmi, konfliktmi, ťažkosťami? Ako 
spolupracujeme so susednými farnosťami, s 
náboženskými komunitami na našom území a tiež 
s laickými združeniami a hnutiami? Aké skúsenosti 
s dialógom a spoločným úsilím máme s veriacimi 
iných náboženstiev a s ľuďmi bez náboženstva? 
Ako Cirkev vedie dialóg a učí sa od iných 
spoločenských inštitúcií? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

S inými kresťanmi (ekumenizmus)

Aké vzťahy udržiavame s našimi bratmi 
a sestrami z iných kresťanských denominácií? 
Akých oblastí sa týkajú? Aké ovocie máme 
z tohto „spoločného kráčania“? S akými 
ťažkosťami sme sa stretli? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Autorita a participácia

Ako sa stanovujú ciele, ktoré treba sledovať, 
cesty k nim a kroky, ktoré treba uskutočniť? 
Ako sa vykonáva autorita v rámci našej 
lokálnej cirkvi? Aká je prax tímovej práce 
a spoluzodpovednosti? Ako podporujeme 
laické služby a prevzatie zodpovednosti 
veriacimi? Ako fungujú synodálne orgány na 
úrovni lokálnej cirkvi? Prináša to plodné 
skúsenosti? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Rozlišovať a rozhodovať

Pomocou akých postupov a metód sa 
spoločne rozlišuje a prijímajú rozhodnutia? 
Ako je možné ich zlepšiť? Ako podporujeme 
spoluúčasť na rozhodovaní v rámci 
hierarchického spoločenstva? Ako skĺbiť 
konzultačnú fázu s rozhodovacou, decision-
making s decision-taking? Akým spôsobom 
a akými prostriedkami podporujeme 
transparentnosť a zodpovednosť? 



10 tematických oblastí, ktoré treba preskúmať

Formovať v synodalite

Ako formujeme osoby, zvlášť tie, čo zastávajú 
zodpovedné úlohy v rámci kresťanskej 
komunity, aby boli schopné „spoločne kráčať“, 
počúvať sa navzájom a viesť dialóg? Akú 
formáciu ponúkame, pokiaľ ide o rozlišovanie 
a vykonávanie autority? Aké nástroje nám 
pomáhajú pochopiť dynamiku kultúry, v ktorej 
sme ponorení, a jej dopad na náš štýl 
prežívania Cirkvi? 



... Pripomeňme si, že účelom 
synody, a teda aj tejto 
konzultácie nie je vyrábať 
dokumenty, ale nechať klíčiť sny, 
vzbudzovať proroctvá a vízie, 
podnecovať dôveru, viazať rany, 
vytvárať vzťahy, vzkriesiť úsvit 
nádeje, učiť sa jeden od druhého 
a vytvárať pozitívne obrazy, ktoré 
osvietia myseľ, zahrejú srdcia, 
navrátia silu do rúk ...



Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,
zhromaždení v tvojom mene.

Ty sám nás povedieš, 
príď a prebývaj v našich srdciach.
Nauč nás, po akej ceste máme kráčať
a ako sa o to usilovať.

Sme slabí a hriešni;
Nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.

Nech nás nevedomosť neprivedie 
na mylné chodníky
ani samoľúbosť neopantá naše skutky.

MODLITBA ZA SYNODU



Daj nech v Tebe nájdeme jednotu,
aby sme spoločne kráčali 
k večnému životu.

Nech nezídeme z cesty pravdy
a pridržiavame sa toho, čo je správne.

O to ťa prosíme,
lebo ty konáš svoje dielo na každom mieste 
a v každom čase,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
po všetky veky vekov. 
Amen.

MODLITBA ZA SYNODU



Ďakujem za pozornosť!

Pripravil: Ľudovít Pokojný


