
Odpovede na otázky 1. témy Synoda o synodalite 

(skupina farníkov z Popradu Veľkej) 

 
1. Ktorí ľudia v našej miestnej cirkvi kráčajú spoločne? 

 
Spoločne kráčajú tí, ktorí sa zapojili do nejakej služby (speváci a zbory, pomoc vo 
farnosti pri príprave podujatí a aktivít, upratovanie, príprava liturgických slávení, 
výzdoba kostola, stretká, pomoc chudobným…).  

Kňazi v službe veriacim (liturgia, sviatosti, pastoračná služba…),  

Laici, ktorí pomáhajú kňazom a sú zapojení do služieb bratom a   

Spoločne kráčajú tí ktorí spolu komunikujú, no aj tí ktorí možno nie sú až takí aktívni, 
ale pravidelne chodia na liturgiu, prijímajú sviatosti, možno slúžia viac duchovne. 

 
2. Kto sú tí, ktorí sa zdajú byť od seba v našom spoločenstve najviac 
vzdialení? 

 
Veriaci, ktorí sú už len v matrike. 

Tí, ktorí chcú žiť svoju vieru podľa seba nie sú schopní počúvať resp. počúvajú 
iných. Ignorujú spoločenstvo, alebo farára, resp. sú ľahostajní. 

Tí, ktorí zažili neprijatie napr. zo strany kňaza, alebo veriacich vo farnosti. Pričom 
nemuseli byť na vine tí druhí – stačilo, že šlo nedorozumenie a nebol priestor pre 
zmierenie, či uvedomenie si tejto potreby. Niekedy sú pohoršenia a hriechy „dobrou“ 
dobrou zámienkou nekráčať spolu. 

Môžu to byť tí, ktorí považujú vieru iba za povinnosť a zodpovednosť za fungovanie 
farnosti prisudzujú výlučne kňazom.  

Alebo niekedy aj veriaci, ktorí sú príliš aktívni, ale snažia sa aby všetko fungovalo 
podľa ich predstáv a tak niekedy vyvolávajú konflikty a niekedy sa aj oddelia. 

 
3. Ako konkrétne môžeme rásť ako spoločníci? 

 
Eucharistia buduje Cirkev. Teda tu je zdroj spoločného rastu a jednoty. Teda ide 
o krásu liturgie ktorá priťahuje a zároveň každého pozýva aktívne sa zapojiť. 

Hľadať spôsoby, ako sa zmieriť, odpustiť si, pozývať sa na spoločné podujatia, 
výlety, ... Stačí začať aj v menšom, ale vytrvať v modlitbe a komunikácii.  



Budovanie spoločenstiev. Najmä rodinných spoločenstiev – ktoré umožnia každému 
žiť rodinný rozmer cirkvi. Základ pre rodinné spoločenstvo aspoň jeden príkladne 
žijúci manželský pár (so sviatosťou manželstva) a prepojenie s kňazom.  

Pochopiť, čo to znamená povolanie (patriť do Cirkvi) do Cirkvi – kto ju tvorí a ako sa 
má na budovaní podieľať.  

Objaviť dve dôležité sviatosti pre budovanie Cirkvi – sviatosť kňazstva  
a manželstva. Zdá sa, akoby hierarchická cirkev nerozumela sviatosti manželstva – 
resp. nekomunikuje manželom, aký je ich podiel na službe budovania Cirkvi – skôr 
sa pozerá na manželov ako na jednotlivcov, ktorí sú užitoční vtedy, keď v niečom 
môžu pomôcť kňazovi, alebo sú v niečom – v nejakej schopnosti užitoční kňazovi.. 
biskupovi. Málokto hovorí o tom, že sviatosťou manželstva sa stávajú subjektom 
pastorácie - teda majú povolanie budovať Cirkev ako manželia a to nielen plodením 
detí a ich výchovou.  

Spoločne rastú tí, ktorí spolu komunikujú – vhodné je poctivo pripravovať podujatia 
na búranie bariér a objavovania vzájomnosti – spoločenstva Cirkvi.  

Rozprávajú a počúvajú sa. Aj tí, ktorí sa v spoločenstvách, alebo tímoch 
neuzatvárajú ale vedia prijímať nových ľudí a sú otvorení keď im niekoho nového 
pošle Boh, alebo vedia prijať niekoho kto je možno trochu iný. 

 
4. Ktoré skupinky, alebo jednotlivci zostávajú na okraji? 

 
Môže ísť aj o chudobných, alebo ľudí, ktorí môžu mať problémy so zaradením sa do 
spoločnosti.  

Môžu to byť ľudia, ktorí by sa možno radi zapojili, ale nevedia ako, hanbia sa, alebo 
nemajú odvahu.  

Niektorí sa môžu zdať na okraji, nepovšimnutí, ale sú súčasťou Božieho plánu. 
Možno ako majiteľ domu, v ktorom sa Ježiš dal spoznať Emauzským učeníkom pri 
lámaní chleba. 

Môžu to byť ľudia, ktorým bohatstvo, postavenie, práca alebo niečo iné bráni byť 
v kontakte s inými, akoby im zobralo bratov a sestry, ktorí žijú medzi nimi. 


