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Predstavenie dokumentov

▪ Prípravný dokument
Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo 
participácia a misia 

▪ Vademécum
pre synodu o synodalite

www.synoda.sk/sk/materialy



Dobrá príprava

Praktická pomôcka diecéznym referentom, 

aby pripravili a zhromaždili Boží ľud, ktorý 

tak bude môcť vyjadriť svoju vlastnú 

skúsenosť v rámci svojej miestnej cirkvi.



Chápanie podstaty
▪ sprievodca, nie príručka pravidiel 

▪ ... aby prejavili citlivosť 

▪ ... aby rozlišovali 

Dáva kritéria, ktoré potrebujem uplatniť, aby som sledoval cieľ. 
K tomu potrebujem chápať podstatu.



Strácať čas modlitbou
Zvlášť dôležité je to, aby sa tento proces počúvania niesol v duchovnej atmosfére, 

ktorá podporuje otvorenosť pri zdieľaní a počúvaní.

Z tohto dôvodu vás povzbudzujeme, aby ste miestnu skúsenosť synodálneho procesu 
ukotvili v meditácii a modlitbe. 

Takto sa naša ceste vzájomného počúvania môže stať pravou skúsenosťou rozlišovania 
hlasu Ducha Svätého.

Skutočné rozlišovanie je totiž možné len tam, kde je čas na hlboké zamyslenie a kde 
vládne duch vzájomnej dôvery, spoločnej viery a spoločného cieľa.



Poznať nielen to ČO Ježiš učil, ale aj AKO učil

▪ Ježiš
▪ Zástup

▪ Apoštoli

▪ Aktér „navyše“ protivník, ktorý rozdeľuje týchto troch



Vychádzať z toho čo je, nie z toho, čo 
by malo byť

• prípravný dokument nám pripomína situáciu, v ktorej sa 

synoda koná

• nezatvárať oči pred problémami

• vidieť ich, ale mať nádej, že to Boh vie zmeniť



Kde sa nachádzame?

• Bezradnosť

• Boj proti

• Aktivizmus

• Politický zápas

• Samospasiteľnosť



Pozvanie snívať

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.



Zacielenie



Synodalita – štýl a spôsob života 
Cirkvi

Synodalita nie je ani tak udalosť alebo slogan, ako skôr štýl a spôsob, akým Cirkev prežíva 
svoje poslanie vo svete.

Cieľom tohto synodálneho procesu nie je poskytnúť dočasnú alebo jednorazovú skúsenosť, 
ale skôr ponúknuť príležitosť pre celý Boží ľud spoločne rozlišovať, ako napredovať na ceste, 

ktorá nás povedie k tomu, aby sme boli dlhodobo a viac naplno synodálnou cirkvou.

Ponúknuť čo najväčšiemu počtu ľudí opravdivú synodálnu skúsenosť vzájomného počúvania 
a spoločného putovania pod vedením Ducha Svätého. 



Cieľ synody

V tomto svetle je cieľom súčasnej synody, aby celý Boží ľud 
spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. Robíme to tak, že 
spoločne počúvame Božie slovo vo Svätom písme a živú Tradíciu 

Cirkvi, a potom počúvame jeden druhého, najmä tých, ktorí sú na 
okraji spoločnosti, pričom rozlišujeme znamenia čias. Celý 
synodálny proces je zameraný na podporu živej skúsenosti 
rozlišovania, účasti a spoluzodpovednosti, a poskytuje nám 

príležitosť zhromaždiť rozmanité dary s ohľadom na misiu Cirkvi 
vo svete.



Aby celý Boží ľud spoločne počúval, 
čo Duch Svätý hovorí Cirkvi

• spoločne počúvame Božie slovo vo Svätom písme a 
živú Tradíciu Cirkvi

• počúvame jeden druhého, najmä tých, ktorí sú na 
okraji

• rozlišujeme znamenia čias



• rozlišovanie

• účasť 

• spoluzodpovednosť

Aby celý Boží ľud spoločne počúval, 
čo Duch Svätý hovorí Cirkvi



• spoločenstvo

• spoluúčasť

• misia

Aby celý Boží ľud spoločne počúval, 
čo Duch Svätý hovorí Cirkvi



Nie produkovať ďalší dokument, ale 
snívať o Cirkvi, ktorou sa máme stať

• Byť synodálny si vyžaduje venovať 
čas vzájomnému zdieľaniu

• Pokora pri počúvaní sa musí spájať  
s odvahou pri hovorení

• Dialóg nás vedie k novosti

• Otvorenosť voči obráteniu a zmene

• Synody sú cirkevným cvičením sa 
v rozlišovaní

• Sme znamením Cirkvi, ktorá počúva
a je v pohybe

• Zanechať predsudky a stereotypy

• Poraziť pliagu klerikalizmu

• Bojovať proti vírusu sebestačnosti

• Prekonávať ideologické postoje

• Umožniť zrodenie nádeje

• Synody sú časom na snívanie a na 
„trávenie času s budúcnosťou“



Pokušenia

1) Pokušenie chcieť viesť tento proces svojou cestou, namiesto toho, aby nás viedol Boh.

2) Pokušenie sústrediť sa na seba a svoje bezprostredné starosti.

3) Pokušenie vidieť len „problémy“

4) Pokušenie zamerať sa len na štruktúry

5) Pokušenie nehľadieť za viditeľné hranice Cirkvi

6) Pokušenie stratiť zo zreteľa ciele synodálneho procesu

7) Pokušenie konfliktu a rozdelenia

8) Pokušenie považovať synodu za akýsi parlament

9) Pokušenie počúvať len tých, ktorí sú už zapojení do aktivít Cirkvi



Priebeh

• Malé skupiny 

- max. 10 ľudí sa zdieľa, počúva v atmosfére dôvery

- priestor na to, aby bol každý vypočutý, bez kritiky

• Posúdenie a rozlišovanie je ďalšou fázou




