
Synoda o synodalite Cirkvi
Vykročili sme na synodálnu cestu....

(október 2021)

Aká cesta, aký proces?

... Pochopiť a vykonávať poslanie – misiu Cirkvi.

Pochopiť povahu Cirkvi..., ktorá je spoločenstvom. 

...Ktorá spoločne kráča, ako Boží ľud.



Ľudová spiritualita

• Šaštín – „Zostaňte na ceste, stále, nezastavte sa.“ (pp. František, Šaštín 
15.9.2021)

• Spoločenstvo, účasť na ňom a poslanie (misia)

• Pozvať všetkých (neuzatvárať sa do seba).

• Duch Svätý dáva účasť na Cirkvi – spoločenstve Cirkvi.

• Účasť na krste – účasť na spoločenstve, ... Z tohto pochádza povolanie na 
poslaní...

• Títo všetci majú mať účasť... Na základe krstu.

• Cirkev je pomenovaním synody... (Sv. Ján Zlatoústy)





Čo je synodálna cesta?



3 momenty synodálnej cesty

• Vo viere:
• Počúvanie, 
• Dialóg, 
• Rozlišovanie.

• Sv. Benedikt: „často Pán zjavuje tú najlepšiu voľbu“ tomu, kto nemá dôležité 
postavenie v spoločenstve (v danom prípade najmladšiemu).

• Sv. Pavol: „Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je 
dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5,19-21).
• - je dobré počúvať aj tých, ktorí sa mýlia..., lebo niektoré témy si môžu ľahko zobrať tí, ktorí 

nemajú s Cirkvou nič spoločné a začnú rozhodovať o nej bez nej resp. šíriť to, čo je proti 
pravde a láske.

• Počúvať nestačí iba ľudí, ale Slovo (božie Slovo), ktoré prináša Svetlo pre pochopenie a prijatie 
Pravdy.





1. počúvanie, 2. dialóg, 3. rozlišovanie

•Príklad: 
•Peter a Kornélius, 
•Jeruzalemský koncil.



3. Rozlišovanie – je cieľom synodality

• Je to charizma pastierov – spoločenstvo spolu s pastierom a pastier 
pre spoločenstvo

• Uskutočňuje sa pod pápežom a s pápežom („Sub Petro et cum Petro“) 
– autorita pápeža a jeho úloha budovať spoločenstvo

• Nie je výsledok vyjednávania, ale vzniká na základe jednoty Ducha. 
(Peter a jednota Cirkvi). V jednote Ducha je sila na prekonanie a 
zladenie všetkých rozdielností. 





Fázy synodality  (v prípravnom dokumente s s
príručkou – „vademecum“)
• September 2021 príprava dokumentov (prípravný a vade..)

• 17.10.2021 – diecézna fáza – do marca 2022

• Apríl 2022 – práca KBS na  syntéze, ktorú pošlú do Ríma.
• Čím vznikne základný pracovný dokument 1. „Instrumentum laboris“

• Do marca 2023 – budú kontinentálne stretnutia 7 medzinárodných 
stretnutí) – na základe týchto stretnutí vznikne základ pre 2. 
dokument Instrumentum laboris, ktorý sa použije na záverečnom 
stretnutí synody v októbri 2023.



Diecézna časť práce



1. téma: SPOLOČNÍCI NA CESTE







Čo je to farnosť?








