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Synodalita v Božom ľude
Čo očakávame od koordinátorov



Synodálna povaha 
Cirkvi

✤ Sv. Ján Zlatoústy: Slovo Cirkev je 
pomenovaním pre synodu (συνόδου ἐστὶν 
ὄνομα). Cirkev, po grécky ἐκκλεσία, 
znamená „zhromaždenie“.

✤ „Synoda“ sa skladá z predpony σύν („s-“) 
a podstatného mena ὁδός („cesta“). Pán 
Ježiš sám seba predstavuje ako „cestu, 
pravdu a život“ (Jn 14,6). Kresťania boli v 
začiatkoch jeho nasledovania nazývaní 
„stúpencami Cesty“ (porov. Sk 9, 2; 19, 
9.23; 22, 4; 24, 14.22).







Zvolať Boží ľud

✤ Jednou z úloh diecézneho koordinátora je 
„vyzvať všetky farnosti, aby sa zúčastnili 
na konzultačnom procese organizovaním 
stretnutí, pozvať zástupcov z každej 
cirkevnej služby, hnutia, cirkevnej 
inštitúcie alebo úradu v rámci diecézy, aby 
ponúkli svoje vlastné príspevky“ (PD).







Spoluúčasť a 
spoluzodpovednosť

✤ “Vychádzajúca” Cirkev

✤ Prevziať iniciatívu

✤ Skúsenosť ekleziality (cirkevnosti)

✤ Prekonať uzavretosť a individualizmus (aj 
komunitný)



Čo očakávame od koordinátorov
Niekoľko konkrétnych usmernení



Konkrétne usmernenia pre koordinátorov 
(ostatné na záver webináru v panelovej diskusii)

1. Koordinátor si uvedomí, v akom druhu spoločenstva bol vymenovaný.

2. Koordinátori vo farnostiach: synodálne tímy, komunikácia s farárom, 
propagácia a informovanosť

3. Začať načúvaním Božiemu Slovu, modlitbou a informovaním o synodalite.

4. Hľadať potenciálnych moderátorov pre konzultačné stretnutia

5. Nebáť sa začať: princíp priority času 



Konkrétne usmernenia pre koordinátorov 
(ostatné na záver webináru v panelovej diskusii)

6. Prekonávať individualizmus a uzavretosť spoločenstiev - nielen 
homogénne stretnutia.

7. Témou rozhovorov pri stretnutiach bude synodalita - kráčanie spolu.

8. Pozvaní sú všetci: a. niektorí prejavia záujem sami (treba komunikovať 
verejne, kde sa môžu prihlásiť), b. iných bude treba pozvať (tí nás 
zaujímajú najviac).

9. Pokúsiť sa o čo možno najširšiu účasť (pod



Konkrétne usmernenia pre koordinátorov 
(ostatné na záver webináru v panelovej diskusii)

10.Synodálny štýl charakterizuje vľúdnosť, nekonfliktnosť, prívetivosť, vďačnosť. 

11.Premeditujme si 9 pokušení a nástrah synodality, aby sme sa im mohli vyhýbať: 
1. pokušenie chcieť viesť proces svojou cestou, 2. Pokušenie sústrediť sa na seba 
a na 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 ciele synodálneho procesu, 7. Pokušenie konfliktu 
a rozdelenia, 8. Pokušenie považovať synodu za akýsi parlament, 9. Pokušenie 
počúvať len tých, ktorí už sú zapojení do aktivít Cirkvi.

12. Na záver koordinátor zostaví a predloží syntézu diecéznemu koordinátorovi.




