
1. ČASŤ



„CHCEM VIDIEŤ“
NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU



DVE OHNISKÁ DRÁHY,
PO KTOREJ SA POHYBUJE NAŠA CIRKEV

Božie slovo

Dialóg



SYNODA BISKUPOV
sme pozvaní „synodálne“ napredovať



BARTIMEJ 
SKUTOČNÝ JEŽIŠOV UČENÍK (Mk 10,46-52)



Takmer vždy čelíme 
skúške, keď sme 

krehkí, vyčerpaní,
demotivovaní alebo

depresívni...

Tvárou v tvár veľkým 
rozhodnutiam sa 

ocitáme akoby
nevyhnutne sami, aj keď 

obklopení mnohými 
ľuďmi...



Ježiš sa vtedy 
neuzavrel do seba,

jeho pohľad 
a srdce zostali 
stále otvorené 

pre druhých.

A podobne musí 
robiť aj Cirkev.



I keď nás iní 
okrikujú,

aby sme mlčali,
musíme byť 

vytrvalí 
ako Bartimej...

...neprestať 
a kričať

ešte hlasnejšie.



Neboj sa! 
Maj odvahu! Boh pozná tvoju bolesť, počúva ťa 
tak, 
ako ty počúvaš jeho. 

Vstaň! 
Prestaň sa oplakávať a znova vezmi do rúk svoj 
život. Nikto to nemôže urobiť za teba. Boh ťa 
zachraňuje, ale iba ak ty súhlasíš a urobíš svoju 
časť.

Volá ťa!
Boh volá každého človeka, lebo každý je povolaný 
stať sa Ježišovým spolupracovníkom a objaviť 
vlastný nádherný osud.



Každý človek je povolaný 
stretnúť sa s milujúcim Bohom



AKO SYNODÁLNE NAPREDOVAŤ?
NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU

Dialóg nie je iba 
diskusia či 

vzájomné hovorenie.

Treba byť 
pozorný, 

lebo dnes 
sa vytráca
schopnosť 
nadviazať 

a viesť dialóg,
čo do budúcna

spôsobí konflikty.



1.
DIALÓG MEDZI ĽUĎMI VYCHÁDZA 

ZO VZÁJOMNÉHO VZŤAHU



2.
DIALÓG JE PLNÝ 

SPOLOČNÉHO A ÚCTIVÉHO PREMÝŠĽANIA



3.
DIALÓG SA NAPĹŇA A ZAKONČUJE

VO VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI



Hlavná otázka: Čo ma spája s iným človekom?

NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU

Odpoveď: 
Že je to človek 
ako ja a môžem s 
ním začať dialóg. 
Stačí úsmev, 
pozdrav, pár slov, 
dať prednosť, 
a pod. 



Musíme zabrániť myšlienkam o nepriateľstve 
a dať prednosť myšlienkam o dobre.

NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU



Nestačia iba ľudské práva, aby 
ľudia rástli v dobre a aby sa mali dobre.

Ľudia potrebujú rozvíjať 
aj svoje vnútorné ľudské schopnosti.

NA CESTE K SKUTOČNÉMU DIALÓGU











Novinka takéhoto konania 
je, že partneri tak vytvoria 
priestor dôvery a ponúknu 
si vzájomnú pomoc.

To zvýši pokoj medzi ľuďmi
a vytvorí podmienky 
pre ostatné dve dôležité 
schopnosti: spoločne 
premýšľať a spoločne konať.
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