vzísť ďalší spolupracovníci. Nebojte sa začať. Začnite
s tými, ktorí sú aktívni v spoločenstve, so spolupracovníkmi, alebo s tými, ktorí sa zúčastňujú na svätých
omšiach cez týždeň, potom v nedeľu. Rozjímajte nad
odporúčaným úryvkom z Písma a nad základnou
otázkou. Otázky, témy aj úryvky z Písma nájdete na
https://synoda.abuba.sk/. Potom ľudí zo spoločenstiev
v synodálnej konzultácii premiešajte. A napokon, prizvite
aj tých, ktorí sa sami neprihlásia. Chceme počuť aj ich,
chceme počuť ľudí z periférií.
Rozmýšľajte aj o neformálnom prostredí, kde by sa
stretnutia mohli konať: športové aktivity, charitatívne diela, brigády, výlety, púte, grilovačka…
Úlohou koordinátorov bude potom aj zhromaždiť
zapísané výstupy zo stretnutí a komunikovať ich
farárovi, a ak je to možné, podať záverečnú správu (so
sprievodným listom farára) diecéznemu koordinátorovi
(tímu). Pripravili sme pre vás vzor zápisu podnetov
z konzultačného stretnutia. Tieto zápisky môžete zhrnúť
do jednej správy, ktorú zašlete AST. Vyjadrenia veriacich
sa zapisujú s diskrétnosťou.
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Vyhnite sa nástrahám:
Pokušeniu chcieť viesť tento proces svojou cestou,
namiesto toho, aby nás viedol Boh.
Pokušeniu sústrediť sa na seba a svoje bezprostredné
starosti, vidieť len „problémy“.
Pokušeniu individualizmu, konﬂiktu a rozdelenia.
POZOR! Aj individualizmu spoločenstva, ktoré sa oddeľuje od iných spoločenstiev.
Pokušeniu považovať synodu za akýsi parlament. Nesmieme si zamieňať synodalitu s „politickým bojom“,
v ktorom jedna strana musí poraziť druhú, aby mohla
vládnuť. Je to v rozpore s duchom synodality.
Pokušeniu počúvať len tých, ktorí sú už zapojení do
aktivít Cirkvi. Počúvajme všetkých, aj tých, ktorí sú
zvyčajne ticho.

Synodálny štýl má charakterizovať vľúdnosť,
nekonﬂiktnosť, prívetivosť, vďačnosť.
Našou úlohou nie je teraz vyriešiť problémy našich
spoločenstiev, ale pozývať najmä k tomu, aby každý,
kto má záujem, mohol byť vypočutý. Našou a Vašou
úlohou je pokúsiť sa o čo možno najširšiu účasť. Ak sa
to však nepodarí v tomto období, aspoň sa začne
proces, v ktorom si postupne osvojíme tento štýl a
v budúcnosti sa môže podariť oveľa viac.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
synoda.abuba.sk
AST · február 2022

V tejto chvíli teda začnite pozývať a informovať o synodalite ľudí z Vašej farnosti, rehole, spoločenstva, aby
sa zapojili do synodálneho procesu. Hľadajte moderátorov skupiniek, rozmýšľajte nad synodálnymi stretnutiami
v malých skupinách, zverejnite svoj kontakt, aby sa ľudia
mali komu ohlásiť.
Dajte do pozornosti webinár z 29. 1. 2022 a prípravné
dokumenty. Koordinátorom a moderátorom stretnutí
bude ponúknuté ďalšie online školenie – webinár v sobotu 12. 2. 2022. Link na webinár dostanú koordinátori,
ktorí ho prepošlú svojim spolupracovníkom, moderátorom. Tiež sa bude nahrávať.

Čo očakávame od moderátora?
Úlohou moderátora bude viesť synodálne konzultácie
(stretnutia). Moderátor má napomáhať tomu, aby sa
účastníci cítili slobodní vyjadriť svoj názor, dávať každému rovnakú príležitosť: povzbudzovať tichších, usmerňovať mnohovravných, vyjadrovať vďačnosť za povedané. Na záver stretnutia urobiť zápis alebo syntézu
výstupov z viacerých stretnutí. Moderátor môže mať
zapisovateľa, ktorý mu robí poznámky. Moderovanie si
môže vyskúšať najprv vo svojom prirodzenom priateľskom spoločenstve.

2021 Synoda 2023
Za synodálnu Cirkev

Manuál pre koordinátora
V októbri 2021 otvoril pápež František Biskupskú synodu,
venovanú téme synodality Cirkvi. Kľúčové slová synody
sú: spoločenstvo, spoluúčasť, misia.

„Synoda“ je staré, v Tradícii Cirkvi veľmi ctihodné slovo,
ktorého význam odkazuje na tie najhlbšie témy Zjavenia.
Pochádza zo starého gréckeho slova – z predpony σύν
(s-) a podstatného mena ὁδός (cesta). Označuje tak
cestu, ktorou spoločne kráča Boží ľud. Rovnako odkazuje
aj na Pána Ježiša, ktorý sa predstavuje ako „cesta, pravda
a život“ (Jn 14, 6), a na skutočnosť, že kresťania boli
v začiatkoch jeho nasledovania nazývaní „stúpencami
Cesty“.

Naša synoda, teda dnešná biskupská synoda, je o spoločnom kráčaní. Sme pozvaní kráčať spolu. Kňazi, laici,
biskupi, rehoľníci, deti, dospelí, mladí, starí, ľudia, ktorí
sa cítia vylúčení, ľudia na okraji spoločnosti, veriaci
katolíci aj tí, čo Boha hľadajú, veriaci z iných cirkví aj
pochybujúci…

Prečo „biskupská“ synoda?
Pretože po synodálnych konzultáciách (našich stretnutiach v malých spoločenstvách) sa výstupy zo stretnutí
zašlú arcidiecéznemu synodálnemu tímu (AST) ktorý
syntézu výstupov spracuje a pripraví do celonárodného
výstupu. Ten sa potom pošle do Vatikánu a našimi
závermi sa bude zaoberať biskupská synoda v r. 2023.
Synodálny proces už nie je len zhromaždenie biskupov.
Je cestou pre všetkých veriacich. A každá miestna cirkev
v ňom zohráva svoju dôležitú úlohu. Druhý vatikánsky
koncil posilnil vedomie, že všetci pokrstení, tak členovia
hierarchie, ako aj laici, sú povolaní aktívne sa podieľať
na spásnej misii Cirkvi.

Čo je cieľom synody?
POČÚVAŤ: Počúvať Božie Slovo, počúvať sa navzájom; počúvať Ducha Svätého. Spoločne načúvať, čo
Duch Svätý hovorí Cirkvi a kam ju vedie.
PARTICIPOVAŤ: Synoda má, počínajúc zdola, zapájať
všetkých do oduševnenej a stelesnenej práce. Máme
príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti.
ROZLIŠOVAŤ: Synoda je cestou skutočného duchovného rozlišovania, na ktorú sa nepodujímame preto,
aby sme dali krásny obraz o nás samých, ale aby sme
lepšie spolupracovali na Božom konaní v dejinách,
aby prijaté rozhodnutia boli pre dobro všetkých.
OBNOVIŤ: Cieľom synody je taktiež podporiť nový
spôsob prežívania spoločenstva, spoluúčasti a misie
Cirkvi. Synoda môže vdýchnuť nový život synodálnym
inštitúciám, môže spustiť oživenie alebo založenie
pastoračných rád alebo novej služby vo farnosti.

VYJSŤ NA PERIFÉRIE: Synoda je proces a má hlboký
misijný rozmer. Chce podnietiť evanjelizáciu. Cieľom
tohto procesu je umožniť Cirkvi lepšie svedčiť o evanjeliu, najmä tým, ktorí žijú na duchovných, sociálnych, ekonomických, politických, geograﬁckých a
existenčných perifériách nášho sveta.
Cieľom synody nie je preťažovať diecézy a farnosti, ale
skôr integrovať synodálny proces do života miestnej
cirkvi tvorivými spôsobmi. To znamená, že ak máte
fungujúce stretko, spoločenstvo, komunitu, hovorte a
rozjímajte aj o spoločnom kráčaní. Podnety na rozjímanie aj odporúčané úryvky zo Svätého písma nájdete na
webe https://synoda.abuba.sk/.
Môžete sa oprieť napríklad o tieto úryvky z Písma:
o desiatich malomocných – Lk 17, 11-19;
o emauzských učeníkoch – Lk 24, 13-35;
o búrke na mori – Mk 4, 36-41;
o slepom Bartimejovi – Mk 10, 46-52;
o daroch v spoločenstve – 1 Kor 12, 4-2.
Základná otázka, ktorá nás inšpiruje a vedie, je:
Ako sa uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“ dnes
v našej miestnej cirkvi a aké kroky nás Duch vyzýva
urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“?

Ako bude konkrétne prebiehať synodálne kráčanie?
Synodálne stretnutia budú prebiehať v malých skupinkách (max. 10 ľudí), ktoré budú moderovať moderátori.
Obsahom týchto stretnutí bude rozhovor (rozjímanie,
zdieľanie) nad niektorou z desiatich tém, ktoré určil Svätý
Otec pre synodu. Témy nájdete na:
https://synoda.abuba.sk/10-tematickych-oblasti/

Čo má byť výstupom zo synodálnych stretnutí?
Ak zo synodálneho stretnutia vzídu podnety, ktoré by ste
chceli zapísať, je to veľmi dobré a budeme vám za to

vďační. Ak by vám zo stretnutia nevzišlo nič, čo by ste
chceli zapísať, ale pomohlo to vám, vášmu spoločenstvu,
priviedlo vás to k hlbšiemu spoločenstvu s Bohom a
medzi vami navzájom, potom to malo zmysel a synoda
splnila svoje poslanie. Môže to byť vzácnym podnetom
aj pre vašich pastierov. Ak zaznie od Ducha Svätého
niečo, čo by mohlo presahovať vašu komunitu a byť
inšpiráciou pre ďalších ľudí alebo cirkevnú hierarchiu,
zapíšte to, prosím, a pošlite arcidiecéznemu synodálnemu tímu. Cieľom synody nie je niečo úspešne zvládnuť.
Cieľom synody je začať. A počúvať Ducha Svätého.

Sedem odporúčaní pre koordinátora
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Brať do úvahy špeciﬁckosť spoločenstva či inštitúcie: úplne iné výzvy bude mať koordinátor farnosti
či rehoľného kostola a úplne iné koordinátor nejakého
malého spoločenstva, inštitúcie či združenia.
Vo farnostiach pozvať k spolupráci ďalších, vytvoriť
si farský synodálny tím. Osloviť ľudí, ktorí by mohli
byť moderátormi stretnutí. Pre moderátorov ponúkneme online školenie (12. 2. 2022).
Komunikovať s kňazmi, aby oni mohli sprevádzať
celý proces. Nikdy nekonajte za ich chrbtom alebo
proti ich vôli. Povzbuďte svojich kňazov, aby sami hovorili
o synodalite vo forme homílií, zamyslení, katechéz, modlitebných stretnutí, adorácií… Prípadne ich môžete poprosiť, aby vám dali priestor prihovoriť sa veriacim.
Ideálne je začať o synodalite hovoriť v jestvujúcich synodálnych štruktúrach, v pastoračnej rade či nejakom
okruhu bližších aktívnych farníkov v rozličných službách.
Snažte sa postarať sa o to, aby sa informácie dostali na
internetovú stránku farnosti, na sociálne siete, kostolné
nástenky, do miestnych médií (časopisov). Avšak je antisynodálne zneužívať synodu na sebaprezentáciu a propagáciu seba a svojho spoločenstva či svojich záujmov.
Zamýšľať sa nad možnosťami synodálnych stretnutí
v malých skupinách. Zo synodálnych stretnutí môžu
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