


CIEĽ SYNODALITY: EVANJELIZAČNÝ 
ZÁPAL

• Synodalita je cesta, na ktorej Duch Svätý 
prostredníctvom Božieho Slova premieňa 
kresťanov zo sklamaných, znechutených, 
ustráchaných, ľahostajných, do seba 
uzavretých, na učeníkov misionárov, horiacich 
ohňom lásky a živej viery, zapálených pre 
evanjelizáciu, so zmyslom pre spoločenstvo, 
s kultúrnou silou schopnou premieňať 
spoločnosť, svet, s civilizačným potenciálom 
schopným uzdraviť demokraciu, spoločenský 
poriadok, ktorý sa zmieta v slepých uličkách 
individualizmu.



PROTOTYP SYNODALITY: EMAUZY

• Pozývajme k uvažovaniu o 
synodalite vo svetle tohto 
Božieho Slova. 

• Ježiš na ceste do Emauz 
premieňa sklamanie učeníkov na 
misijnú radosť a dynamizmus a 
spôsobuje, že v nich zahorí srdce, 
keď s ním kráčajú po ceste.



PROTOTYP SYNODALITY: EMAUZY
• Toto rozprávanie je jedným 

z prototypov synodality, vyjadruje 
úplné prvú synodálnu cestu Cirkvi, vo 
veľkonočný deň Ježišovho 
Zmŕtvychvstania.  

• “V ten deň išli dvaja z nich do dediny 
zvanej Emauzy, ktorá bola od 
Jeruzalema vzdialená šesťdesiat 
stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa 
prihodilo.”



SKLAMANÍ UČENÍCI
• Ako sa tak zhovárali a spoločne 

uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš 
a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, 
aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: "O 
čom sa to cestou zhovárate?" 
Zastavili sa zronení a jeden z nich 
menom Kleopas, mu povedal: "Ty si 
vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, 
ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto 
dňoch?" On im povedal: "A čo?"



SMÚTOK A BEZNÁDEJ - “ELIXÍR DÉMONA”

• Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, 
ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči 
pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho 
veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť 
na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on 
vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa 
to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj 
naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď 
nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im 
zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z 
našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako 
vraveli ženy, ale jeho nevideli." 



BOŽIE SLOVO AKO 
ŽIVOTABUDIČ

• On im povedal: "Vy nechápaví a 
ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo 
hovorili proroci! Či nemal Mesiáš 
toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do 
svojej slávy?" A počnúc od 
Mojžiša a všetkých Prorokov, 
vykladal im, čo sa naňho v celom 
Písme vzťahovalo. 



EUCHARISTICKÉ SLÁVENIE -  
VRCHOL SYNODALITY

• Tak sa priblížili k dedine, do 
ktorej šli, a on sa tváril, že ide 
ďalej. Ale oni naň naliehali: 
"Zostaň s nami, lebo sa 
zvečerieva a deň sa už 
schýlil!" Vošiel teda a zostal s 
nimi. A keď sedel s nimi pri 
stole, vzal chlieb a 
dobrorečil, lámal ho a 
podával im ho. Vtom sa im 
otvorili oči a spoznali ho. Ale 
on im zmizol. 



OBNOVA SŔDC - EVANJELIZAČNÝ ZÁPAL

• Tu si povedali: "Či nám nehorelo 
srdce, keď sa s nami cestou 
rozprával a vysvetľoval nám 
Písma?" A ešte v tú hodinu vstali a 
vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli 
zhromaždených Jedenástich a 
iných s nimi a tí im povedali: "Pán 
naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa 
Šimonovi."



CIEĽ SYNODY

• „Cieľom synody, a teda tejto 
synodálnej konzultácie, nie je 
produkovať dokumenty, ale „dať 
vypučať snom, vzbudiť proroctvá 
a videnia, dať rozkvitnúť nádejam, 
podnietiť dôveru, obviazať rany, 
previazať vzťahy, vzbudiť úsvit 
nádeje, učiť sa jeden od druhého, 
a vytvoriť pozitívne vnímanie, 
ktoré osvieti mysle, zahreje 
srdcia, navráti silu rukám“.



MISIJNÉ OBRÁTENIE

• Evanjelizácia nie sebazáchova 

• Permanentný stav misie 

• Preberať iniciatívu



TEOLOGICKÉ ZDÔVODNENIE

• Sensus fidei Božieho ľudu 

• Synodalita je úkonom viery 
pastiera, že Duch Svätý pôsobí v 
Božom ľude



FARÁR V BOŽOM ĽUDE

• Farnosť - blízkosť ľudu 

• Farnosť - spoločenstvo 
spoločenstiev 

• Ľudová zbožnosť - hybná sila 
evanjelizácie



PASTORAČNÉ OBRÁTENIE KŇAZA

• Rigídnosť - učenlivosť 

• Procesy, nie kontrola 

• Individualizmus - bratstvo 

• Konfliktnosť - jednota


