
Odpovede na otázky 2. témy Synoda o synodalite 

(skupina farníkov z Popradu Veľkej) 

 
1. Podobne ako Mojžiš žil uprostred Izraelského národa, aj my žijeme 
uprostred spoločenstva veriacich. Ktorých ľudí vnímame v súčasnej miestnej 
Cirkvi ako tých, ktorí počúvajú Boha? Kto sú tí, skrze ktorých nám dnes hovorí 
Boh? Môže Boh hovoriť k druhým aj cezo mňa? 

- Kňazov a zasvätené osoby (profesionáli na počúvanie Boha). 
- Cez manželského partnera,  
- Cez ľudí žijúcich sviatostne (Ak sú otvorení pre Božiu milosť.) 
- Cez modliacich sa,  
- Cez kohokoľvek..., ak bežní veriaci skostnateli vo svojich predstavách 

a zvykoch 

- Cez manželov, na ktorých vidieť, že sú spolu a ako sa milujú a ako dávajú 
účasť na svojej láske iným. 

- Cez pokorných ľudí,  
- Niekedy cez chudobných, biednych, starých a opustených. 
- Boh môže cezo mňa hovoriť, manželskému partnerovi, deťom, susedom, 

blízkym v rodine, tým, ktorí sú ochotní počúvať – napr. kolegovia v práci ak sa 
začnú pýtať na dôvod môjho správania, ... v spoločenstve – ak hovorím... 

 
2. Ako členovia farského spoločenstva žijeme v rôznorodosti povolaní, 
individuálnych charakterových vlastností a čŕt. Ako je možné spoločným 
počúvaním zjednotiť túto rôznorodú skupinu? Ako je možné kráčať spoločne 
do cieľa, ktorým je nebo? Ako je moje počúvanie Božieho hlasu pre súčasnú 
Cirkev dôležité? 

- Cez pokánie a modlitbu. 
- Ak pochopíme, že Boh nás volá a naše povolanie má konkrétne znaky 

vernosti Bohu a ľuďom. 
- Pochopiť krásu vlastného povolania a svedčiť o nej svojim životom. Spoločne 

môžeme kráčať spolu iba vtedy, ak pochopíme ako nás Boh volá a čo sú 
značky pre našu spoločnú cestu.  

- Bez počúvania nemôžeme kráčať Ďalej lebo by to bolo iba naše dielo – 
a Cirkev je Božie dielo do ktorého si nás volá. 
 

 
3. Počúvanie umožňuje výmenu darov, vytvára kontext na empatiu. Zároveň 
určuje podmienky na ohlasovanie evanjelia, aby účinným a plodným 
spôsobom zasiahlo srdcia. Každá farnosť má veriacich, ktorí žijú na periférii 
duchovného života a nie sú aktívne zapojení do života farského spoločenstva 
veciach. Ako môžeme vytvoriť priestor pre týchto ľudí a vypočuť si ich hlas? 
Ako im môžeme napomôcť v počúvaní Boha? Ako im môžeme pomôcť 
presunúť sa z periférie do jadra Cirkvi, v ktorom bije Ježišovo srdce? 



- Poznať ich potreby, bolesti a cez ne sa priblížiť – ako milujúci bratia a sestry. 
- Službou dobroty, pozornosti a lásky. 
- Pri príprave na sviatosti pozvať rodičov, mladých i deti do spoločenstva, kde 

sa žije viera. 
- Osobným pozývaním a osobným záujmom. 
- Modliť sa za naše obrátenie i za obrátenie druhých – našich blízkych 

a blížnych. 
- Dať im zažiť Božiu prítomnosť. 
- Prípravou farských misií alebo evanjelizačných kurzov, 
- Cez duchovné obnovy,  
- Cez katechézu v spoločenstve. 
- Svedectvom krásy vlastného života. 
- Počúvať Boha: Jeho slovo, aktuálne učenie Cirkvi. Žiť a pracovať podľa toho. 
- Byť radikálny vo svedectve života a jasný v reči, tak aby sme poukazovali na 

Božiu dobrotu a lásku. 
- Pozývaním do spoločenstiev. 
- Zapájať ich do konkrétnej činnosti, vedieť ich poprosiť o láskavosť, o pomoc. 

 
 


