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Podklady k 5. téme synodálnych konzultácií 

 

Názov témy: ZDIEĽANIE ZODPOVEDNOSTI ZA NAŠU SPOLOČNÚ MISIU 

 

 

Úvodná modlitba: 

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:  

zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca.  

Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. 

Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. 

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. 

Nech nás nezvedie nevedomosť. 

Daj nám dar rozlišovania, 

nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom 

a falošným ľudským ohľadom. 

Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, 

ale napredovali na púti do večného života. 

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, 

v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov.  

Amen. 

 

Biblický úryvok súvisiaci s témou: (Mk 16, 14-20) 

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili 
tým, čo ho videli vzkrieseného.  

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, 
bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom 
mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné 
vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“  

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im 
pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

 
Krátke zamyslenie nad úryvkom, prepojené s témou: 

Učeníci boli s Ježišom denne, kráčali spolu s ním, zažili a videli veľa zázrakov uzdravenia nielen 
tela, ale aj duše. Toľkokrát počuli, ako pripomínal chorým, že to ich živá viera spôsobila, že im bolo 
odpustené a boli uzdravení. Preto ho iste netešila táto chvíľa, keď vidí ich neveru a tvrdosť srdca, 
ktoré im musí vyčítať.  

Napriek všetkej ich nevere a slabosti, napriek všetkému strachu a pochybovaniu, ktoré vidí v ich 
srdciach, sa však na nich obracia v dôvere, verí v dobro a odvahu, ktoré sú skryté v hĺbke ich sŕdc. 
Vtedy začuli tie slová: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ A tak na 
krátku chvíľu človek zažíva okamih, že napriek jeho slabosti je tu niekto, kto mu verí a robí ho 
silným, dokonca mu zveruje veľké poslanie. Pán s nimi a rovnako dnes s nami počíta. Chce, aby sme 
zjednotili náš život s jeho životom, aby sme mu darovali všetko.   
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Ježiš len chce, aby sme verne ohlasovali evanjelium, dôverovali mu a darovali sa mu, menili srdcia 
s pomocou Ducha Svätého, nie vlastnou silou, verili v silu, ktorá vychádza z neho, aby sme 
ohlasovali nepodmienečnú lásku Boha k človeku.  

Uveriť mu prináša do našej misie kresťana novú silu a svetlo. Čo napokon spôsobí takáto silná viera 
v neho? Ako sa prejaví Božia moc? Ježiš dá omnoho viac, než si vieme predstaviť. Nebojme sa pridať 
k apoštolom, evanjelium aj nám opakuje: „Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, 
ktoré ich sprevádzali.“  
 
Hlavná otázka Synody: 

Skôr než si začneme klásť otázky a hľadať odpovede vo svetle Ducha Svätého, pripomeňme si 

základnú otázku Synody, ktorá nás sprevádza počas všetkých desiatich tém: 

Synodálna cirkev pri ohlasovaní evanjelia „kráča spoločne“. Ako sa toto „spoločné kráčanie“ uskutočňuje dnes 

vo vašej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“? 

 

Prezentovanie otázok: 

Synodalita slúži misii Cirkvi, na ktorej sú povolaní podieľať sa všetci jej členovia. 
 

- Čo si predstavujeme pod pojmom misia Cirkvi?  

- Považuje každý z nás misiu Cirkvi aj za svoju misiu?  

- Akým spôsobom sa na nej podieľame? 

- Čo je pre nás najväčšou prekážkou pri napĺňaní misie Cirkvi?  

- V ktorých oblastiach svojho života málo rozprávame o evanjeliu, teda o Ježišovi? 
(Rodina, výchova detí, manželstvo, práca, priatelia...?) 

- Ako podporuje spoločenstvo Cirkvi svojich členov, ktorí rôznymi spôsobmi 
slúžia  spoločnosti (sociálna a politická angažovanosť, vedecký výskum, vzdelávanie 
a výchova,  napomáhanie sociálnej spravodlivosti, ochrana ľudských práv, 
starostlivosť o životné  prostredie atď.)? 

- Ako Cirkev pomáha týmto členom, aby svoju službu spoločnosti prežívali misijným 
spôsobom? 

 

Výzva témy: 

 

Pokúsme sa v najbližších dňoch ,,rozprávať“ o Ježišovi práve tam, kde žijeme a pracujeme, napr. 

modlitbou, milým slovom, malým skutkom lásky, službou, vypočutím... Toto nech je našou misiou. 

 

Záverečná modlitba: 

Všemohúci a milosrdný Otče, 

daj, aby si každý jeden z nás uvedomoval, 

že naša viera dozrieva do plnosti a krásy až vtedy, 

keď sa o ňu delíme s inými okolo seba, 

keď sa pokúšame byť misionármi všade, kde žijeme, 

pracujeme, študujeme či pôsobíme, 

lebo Ty žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. 

Amen. 


