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Synodalitou k zapálenej evanjelizácii 



Trojaké počúvanie

✤Ducha Svätého 

✤Božieho Slova

✤Božieho ľudu



Prototyp synodality: 
emauzskí učeníci
Lk 24, 13-34

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 […] 
Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k 
nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho 
nepoznali. […] A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.”



Psychológia hrobu
Sklamaní realitou, Cirkvou a sebou samými, žijú v 
neustálom pokušení prepadnúť melancholickému smútku a 
beznádeji, ktorá sa zmocňuje ľudského srdca ako 
„najúčinnejší elixír démona“. (EG, 83)



Kríza nádeje
Kresťanský ideál bude vždy pozývať na  prekonávanie 
podozrievavosti, trvalej nedôvery a strachu z napadnutia; 
teda k zmene tých obranných postojov, ku ktorým nás vedie 
dnešný svet. Mnohí sa snažia utiecť pred ľuďmi a zavrieť sa 
do pohodlného súkromia alebo do najužšieho okruhu 
svojich blízkych (EG, 87-88).“



Počúvanie otvára 
srdcia 

Ježiš ich počúva, skôr než ich učí rozlišovať. Počúva ich 
sťažnosti, ich frustrácie, ich obavy. A oni rozprávajú. Možno 
hodiny. Ježiš nehodnotí. Počúva.

Budeme počúvať aj tých, s ktorými nesúhlasíme, aj tých, 
ktorí sú podľa nás na zlej ceste, ako Ježiš.

Ale spoločne budeme načúvať Duchu, Božiemu Slovu, aby 
sme sa pokúsili rozlíšiť, čo nám v tom všetkom chce 
povedať, k čomu nás chce pozvať, kam nás chce viesť. 



Eucharistia - vrchol synodality
Tento proces načúvania jedného druhému, tento rozhovor, tento dialóg, ktoré mimochodom evanjelista označuje gréckym slovesom „ὁμιλεῖν“ (evokuje to aj liturgickú „homíliu“), tento rozhovor nachádza svetlo 
a odpovede v Božom Slove, v Zjavení, v Ježišovom učení (v učení Cirkvi). A začína sa tajomná premena, zázrak, nová atmosféra, ktorá vyvrcholí pri liturgickom slávení Eucharistie, keď Ježiš vezme a láme chlieb. 



Zázrak synodality
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.



Synodálne obrátenie

✤ Priorita času pred priestorom

✤ Tento princíp umožňuje pracovať v 
dlhodobej perspektíve bez posadnutosti 
okamžitými výsledkami.

✤ Synodalita sa neskončí tento rok. Netreba 
sa obávať, ako dopadne. Ona nedopadne. 
Ona sa začne a je potrebné, aby 
pokračovala, aby podnietila novú účinnosť 
evanjelizácie.



Adsumus (Tu sme)
Každé zasadanie Druhého vatikánskeho koncilu sa začínalo 
modlitbou Adsumus Sancte Spiritus (Stojíme tu pred tebou, 
Duchu Svätý). Je to modlitba, ktorá sa v dejinách používala 
na konciloch, synodách a iných cirkevných zhromaždeniach 
stovky rokov a pripisuje sa sv. Izidorovi zo Sevilly 
(560-636). Prv ako začneme tento synodálny proces, 
vzývajme Ducha Svätého, aby pôsobil v nás, aby sme boli 
jedno spoločenstvo a jeden ľud milosti. 




