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“Syntéza	je	úkonom	rozlišovania”		
(Vademékum	4.1,	Príloha	D)

• Môže to tiež poslúžiť ako užitočný dokument pre stanovenie ďalších krokov pri 
kráčaní miestnej Cirkvi po ceste synodality. 


• Treba vybrať a zachytiť čierne na bielom to, čo môže prispieť k nasledujúcej fáze 
synodálneho procesu.


• Miestne syntézy ako budú ako spätné väzby z uskutočnených konzultačných 
stretnutí podkladom pre vypracovanie diecéznej syntézy.


• Svoju spätnú väzbu na konzultácie môžu poskytnúť aj jednotlivci, prípadne 
spoločenstvá, ktoré neboli registrované, a to tak, že ju oznámia priamo diecéze. 


• v atmosfére modlitby a rozlišovania



Úrovne syntézy
• Spätné väzby, ktoré prídu v rámci procesu načúvania, by mali byť zhrnuté 

do určitej „syntézy“ na miestnej úrovni farnosti či iného spoločenstva. 


• Zároveň má byť spísaná syntéza za každú diecézu. 


• A napokon za každú biskupskú konferenciu. 


• Biskupské konferencie potom zašlú túto nimi vypracovanú syntézu na 
Generálny sekretariát Biskupskej synody, čo bude následne tvoriť prvé 
vydanie pracovného dokumentu (Instrumentum laboris). 



Cieľ syntézy

• nie všeobecné zhrnutie, ani vypracovať akúsi akademickú úlohu


• odrážať rozsah kritických i pochvalných názorov všetkých odpovedí


• spoločné trendy i také témy, ktoré sa niekoho dotkli (zahrali na citlivú strunu) 


• osobitnú pozornosť hlasom tých, ktorí sú často nevypočutí - „report menšiny“


• aká je realita a postoje účastníkov: radosti i pochybnosti, túžby i skepsa 
účastníkov

V yvrcholenie	duchovného	rozlišovania	spoločenstva:	zhromaždiť	a	opísať	
plody	synodálneho	procesu	spôsobom,	ktorý	je	zrozumiteľný	aj	pre	tých,	ktorí	
sa	na	ňom	nezúčastnili,	a	naznačiť,	ako	boli	v	miestnom	kontexte	pochopené	

výzvy	Ducha	Svätého	k	Cirkvi.	



Kto vypracuje syntézu?
• Závisí od možností miestneho spoločenstva (farnosti, rehoľného či laického 

spoločenstva)


• Prípravu syntézy by mal zorganizovať miestny koordinátor, ktorý sa o 
postupe môže poradiť s farárom alebo vedúcim spoločenstva


• Koordinátor by mal vychádzať z reportov (spätnej väzby), ktoré mu poskytnú 
moderátori jednotlivých konzultácií 


• Návrh syntézy môže napísať sám koordinátor alebo niekto, koho sám 
poverí. Tento návrh môžu pripomienkovať moderátori, príp. iní účastníci.



Štruktúra a rozsah syntézy

Rozsah maximálne 10 strán:


1. Úvod: opätovné skúmanie synodálnej skúsenosti (1 – 2 strany). Uveďte míľniky, 
zlomové body a predovšetkým duchovný rozmer synodálnej cesty (ťažkosti, prekvapenia atď.). 


2. Jadro syntézy : rozbor zhromaždených príspevkov (6 – 7 strán). Odpoveď na základnú otázku 
synodálneho procesu vo svetle tematických otázok a zdôrazňuje hlavné plody rozlišovania uskutočneného 
počas synodálneho procesu. 


3. Záver : ďalšie kroky (1 – 2 strany). Uviesť kroky, ktoré treba podniknúť podľa spoznaných výziev Ducha 
Svätého. A zdôrazniť najmä tie body, v ktorých sa považuje za dôležité požiadať Cirkev o ďalšie rozlišovanie.


4. Prílohy : Prehľad o miestnej situácii, ako pozadie na umiestnenie obsahu syntézy. 
Niektoré svedectvá, citáty alebo príbehy účastníkov (zachovávajú originálny spôsob ich 
vyjadrovania a duchovný a emocionálny rozmer skúsenosti). Nie sú povinné, ponúkajú len 
doplňujúce informácie: syntéza by mala obsahovať všetky podstatné informácie o 
vykonanej ceste a jej ovocí.



Dátum a spôsob doručenia

• Syntézy treba doručiť najneskôr do 15. júna (ale lepšie skôr) na adresu 
bratislava@synoda.sk (Predmet: “Syntéza”)


• 25. júna bude predsynodálne stretnutie arcidiecézy  
 dovtedy treba pripraviť základné spracovanie príspevkov pre spoločné uvažovanie v 
tento význačný deň pre diecézu


• 15. júla musíme odovzdať diecéznu syntézu sekretariátu KBS


• 15. augusta treba zaslať celoslovenskú syntézu do Ríma 



Ešte niekoľko podnetov  
k príprave miestnej syntézy

Niekoľko otázok, ktoré môžu inšpirovať obsah syntézy:

• Boli nejaké skupiny ľudí, ktorých účasť bola zvlášť pozoruhodná? 

Existovali nejaké špecifické skupiny, ktoré sa z nejakého dôvodu 
nezúčastnili? 


• Čo bolo na celej skúsenosti konzultácií najvýznamnejšie? Aké 
boli silné a slabé stránky, útechy či sklamania? Aké nálady, 
postoje alebo pocity stoja za zmienku? Aké napätia alebo 
nezhody vyplynuli z procesu počúvania? Ktoré témy alebo 
otázky (problémy) vyvolali rôzne názory? Aké ovocie celkovo 
priniesol Duch Svätý prostredníctvom tejto skúsenosti? 



Ešte niekoľko podnetov  
k príprave miestnej syntézy

Niekoľko otázok, ktoré môžu inšpirovať obsah syntézy:

• Čo bolo zo spätnej väzby z miestnych stretnutí zvlášť významné, 

prekvapujúce alebo neočakávané? Ktoré konkrétne príbehy alebo 
životné skúsenosti boli zvlášť oslovujúce a prečo? 


• V čom celkovo Duch Svätý inšpiroval spoločenstvo, že má vidieť, 
pokiaľ ide o súčasnú realitu synodality v miestnej cirkvi, vrátane 
svetlých a tienistých stránok? 


• Aké sny, túžby a ašpirácie ohľadom Cirkvi vyjadrili účastníci? 

• Aké obrazy vyjadrujú našu skúsenosť synodality?



Ďalšie návrhy

• Ešte zostáva čas pokúsiť sa o konzultácie na 
periférii (najlepšie neformálnym spôsobom - na 
spôsob športovej, kultúrnej, spoločenskej udalosti) a 
stretnutia medzi zástupcami rôznych spoločenstiev


• Miestnu syntézu podľa vlastného uváženia (po 
porade s farárom alebo vedúcim spoločenstva) 
možno aj publikovať (podobne aj diecéznu syntézu)



Ďalšie návrhy
• Miestna syntéza môže byť výzvou pre miestne 

spoločenstvo, aby pristúpilo k rozhodnutiu urobiť aj 
konkrétne kroky ako ovocie rozlišovania a 
spoznaných výziev Ducha Svätého (vždy v súlade s 
mienkou farára alebo vedúceho spoločenstva)


• Odporúčame urobiť aj oficiálne ukončenie 
konzultačnej fázy na miestnej úrovni (najmä vo 
farnostiach) napríklad eucharistickým slávením (Dňom 
farnosti a pod.)



Niekoľko dodatkov  
k predsynodálnemu stretnutiu



Niekoľko dodatkov  
k predsynodálnemu stretnutiu

• Srdečne Vás všetkých a Vašich spolupracovníkov pozývame na predsynodálne stretnutie 25. júna, 
ktoré sa uskutoční v katedrále svätého Martina a v priestoroch kňazského seminára a Martinea 
(program a pozvánku ešte dostanete. Jeho cieľmi sú (Vademékum, Príloha C):


Ukončiť obdobie diecéznej fázy synodálnych konzultácií s Božím ľudom 

Sláviť spoločne a zamýšľať sa nad diecéznou skúsenosťou pri spoločnom kráčaní synodálnou 
cestou

Vyzdvihnúť hlavné témy diecéznych konzultácií s vybranou skupinou zástupcov z rôznych 
spoločenstiev diecézy

Zapojiť členov rôznych komunít (farností, služobníkov Cirkvi, hnutí, škôl, klerikov, rehoľných 
spoločenstiev, marginalizovaných skupín, mladých ľudí, kultúrnych skupín atď.) do reflexie 

Počúvať, čo Boh povedal prostredníctvom veriacich diecézy 


Priniesť čo najefektívnejšie postupy, synodálne cesty, nový impulz a vitalitu 

Impulzy pre vypracovanie diecéznej syntézy 



Niekoľko dodatkov  
k predsynodálnemu stretnutiu

ÚČASTNÍCI  (Vademecum, Príloha C)

Bolo by ideálne, keby medzi členmi boli: 


Diecézny biskup, pomocní biskupi a diecézny koordinátor s jeho tímom; 

Ľudia, ktorých hlasy často nie sú dostatočne vypočuté, ako napríklad 
ľudia trpiaci chudobou, starší ľudia, menšiny, izolovaní ľudia, ľudia so 
zdravotným postihnutím, migranti, utečenci, pôvodné obyvateľstvo, atď.;

Zodpovední laici (muži, ženy, mladí ľudia z rôznych cirkevných služieb a 
diecéznych orgánov);


Ostatní laici (muži, ženy a mladí ľudia pozvaní farnosťami a 
inými cirkevnými organizáciami);



Niekoľko dodatkov  
k predsynodálnemu stretnutiu

ÚČASTNÍCI  (Vademecum, Príloha C)

Členovia duchovenstva (diecézni kňazi, rehoľní kňazi, diakoni atď.);

Členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského 
života (aby odrážali rozmanitosť chariziem) a vedúci apoštolských a  
charitatívnych diel;


Zainteresovaní ekumenickí a medzináboženskí delegáti (a iní, ktorí 
síce nie sú katolíci, ale môžu prispieť pre Cirkev užitočnými 
pohľadmi);


Ľudia s odbornými zručnosťami potrebnými na stretnutie, 
vrátane moderátorov a odborníkov na ekleziológiu v 
pastoračnej alebo teologickej oblasti.



Niekoľko dodatkov  
k predsynodálnemu stretnutiu

• Diecézna fáza sa ukončí liturgickým slávením v katedrále, ktorému 
bude predsedať diecézny biskup a pri ktorom sa poďakuje Bohu za 
prežitú cestu a bude sa vzývať Duch Svätý, aby viedol diecézu na 
ďalšej ceste. 


• Realizácia ostatných prvkov stretnutia môže vyplynúť z rozlišovania v 
danej diecéze. Diecézny koordinátor so svojimi spolupracovníkmi 
môže zo všetkých spätných väzieb získaných z procesu konzultácií v 
celej diecéze prezentovať účastníkom hlavné línie prežitej skúsenosti.


• Privítame Vaše podnety, nápady a návrhy pre prípravu 
predsynodálneho stretnutia. Niektorých z Vás aj oslovíme, 
aby sme Vás pozvali do zdieľania skúseností.




