
Odpovede na otázky 3. témy Synoda o synodalite 

(skupina farníkov z Popradu Veľkej) 

 
Každý je pozvaný hovoriť s odvahou a parrésiou (so smelosťou), to znamená v 
slobode, pravde a láske. Čo spôsobuje, že mnohokrát ostávame ticho? 

- Na prvom mieste je strach. Jeho dôvody sú rôzne. Osobné skúsenosti z minulosti, 

odmietnutie, nenaplnené očakávania – so sklamaním, mediálny obraz o Cirkvi ako 

o nepružnej, skompromitovanej spoločnosti, kde sa treba mať na pozore. Strach 

z neschopnosti sa správne vyjadriť resp. strach z vlastnej hlúposti.  

- Sebastrednosť a egoizmus. Ak nie je výhodné ozvať sa, tak sa nebudeme zaťažovať 

„zbytočnosťami“- Veď to funguje aj bez nás. 

- Môj názor pre zmenu nie je potrebný. Vlastne ani zmenu nespôsobí. Môj názor je 

nadbytočný. Možno je to skrývaná pohodlnosť. 

- Strata záujmu resp. vlastné problémy vnímame viac ako problémy spoločnosti 

a Cirkvi – akoby sa nás netýkali. 

- Ľahšie je ohovárať a kritizovať, ako sa zodpovedne zapojiť. 

- Chýba nám výchova a skúsenosť z otvorenej pokojnej komunikácie. 

- Ak nie je dostatočný tlak, tak sa netreba ozývať. 

 

Čo nám pomáha hovoriť odvážne, úprimne a s úctou v našej miestnej cirkvi a v 
spoločnosti? 

- Ak máme skúsenosť lásky Boha a snažíme sa odpovedať na ňu. 

- Dobrý vzťah s kňazom. 

- Ak sú premodlené témy. 

- Ak vnímame vnútorný pokoj, odvahu, pôsobenie Ducha Svätého, 

- Ak máme pokoru. 

- Ak vnímame vzájomnú dôveru a prijatie. 

- Ak vnímame svoju úlohu a dôležitosť v téme. 

- Ak vnímame, že to pomôže. Ochota by aj bola. 

- Ak sme presvedčení o pravde a spravodlivosti. 

 

Kedy a ako dokážeme rozprávať o tom, čo je pre nás vo farnosti dôležité? 

- Najčastejšie v rodine. 

- Keď nás niekto počúva. 

- Pri spoločnom stretnutí v prítomnosti priateľov. 

- Na farskej rade. 

- Keď je dostatok času,  

- Na farských podujatiach,  

- Po svätej omši. 

- Keď mám v srdci pokoj. 



 

 

Ako vnímam svoju dôležitosť a zodpovednosť za dianie v Cirkvi ja osobne? 

- Mám záujem o dianie v Cirkvi. 

- Vnímam potrebu modliť sa za spoločné úmysly. 

- Chápem, že každý hlas je dôležitý, 

- Áno, každý prispieva k vytváraniu obrazu o Cirkvi, 

- Čim ďalej tým viac       

- Je to výzva. 

 

Aký je náš postoj k sociálnym sieťam? Vyjadrujú moje statusy, komentáre, zdieľania a 

moje postoje vôbec to, že som súčasťou Cirkvi? Ako tam vyjadrujem svoj názor? 

- Mám nedôveru k sociálnym sieťam. 

- Nepoužívam sociálne siete. 

- Áno aj tam treba šíriť kultivovaným spôsobom pohľad o tom, čo je správne, dobré, 

krásne, spravodlivé. 

- Snažím sa byť slušný 

- Nemám na to čas. 

- Chýbajú mi príležitosti. 

- Nečítam komentáre. 

- Chýba v tejto oblasti výchova a usmernenie v Cirkvi. 

 


