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PRÍLOHA A 

DIECÉZNI REFERENTI / DIECÉZNY TÍM 

 

Každá diecéza* by si mala vybrať jednu alebo dve osoby, ktoré budú pôsobiť vo funkcii 
diecéznych referentov alebo spoluzodpovedných za diecéznu fázu synodálnych konzultácií. Ak 
je to možné, každá diecéza by mala zorganizovať tím ľudí, ktorí s nimi budú spolupracovať. 

Odporúča sa postupovať skôr podľa modelu spoluzodpovednosti, než vymenovať len jedného 
referenta, pretože to lepšie odráža synodálny charakter procesu. Povzbudzujeme vás pracovať 
so spoluzodpovedným kolegom a tiež spolupracovať s tímom, aby ste sa od seba navzájom 
učili, rozdelili si zodpovednosť a obohatili tvorivosť a vitalitu synodálneho procesu vo vašej 
diecéze. 

 

Práca diecéznych referentov alebo tímov bude zahŕňať tieto všeobecné úlohy: 

- Slúžiť ako spojka medzi diecézou a biskupskou konferenciou (a ich referentom alebo tímom). 

- Slúžiť ako osoba, na ktorú sa môžu obrátiť farnosti a iné cirkevné skupiny v diecéze v rámci 
synodálnych konzultácií. 

- Slúžiť ako hlavný referent pre biskupa diecézy v rámci synodálneho procesu. 

- Synodálne spolupracovať s tímom na rozvíjaní myšlienky, ako sa bude uskutočňovať diecézny 
proces a prediskutovať témy a otázky týkajúce sa synodality (ako ju načrtol Generálny 
sekretariát Biskupskej synody a konferencie biskupov), ako aj procesu zhromažďovania, 
analýzy a syntézy príspevkov ku celkovej konzultácii diecézy. 

- Vyzvať všetky farnosti, aby sa zúčastnili na konzultačnom procese organizovaním stretnutí, 
aby podporili účasť na synodálnom procese na miestnej úrovni. Každá farnosť sa môže spojiť 
s inými farnosťami, aby sme vytvorili väčšie spoločenstvo a kráčali spoločne. Referenti alebo 
diecézny tím by mali povzbudzovať farnosti, aby podporovali ducha bratstva, 
spoluzodpovednosti a plnú a aktívnu účasť žien a mužov, vysvätených, zasvätených a laických 
členov spoločenstiev, vrátane detí, mladých ľudí, slobodných, manželských párov, rodín a 
starších ľudí. Konzultačný proces tak bude reprezentovať rozmanitosť sociálno-ekonomického 
a kultúrno-etnického prostredia a rôznych ľudských zdrojov na miestnej úrovni, ako aj 
podporovať konzultácie s tými, ktorí sú menej aktívni, pokiaľ ide o praktizovanie katolíckej 
viery, a tiež s členmi rôznych kresťanských denominácií a iných náboženských tradícií a 
obyvateľmi miestnej alebo občianskej komunity, ktorí nemajú žiadny kontakt s farnosťou. 

- Pozvať zástupcov z každej cirkevnej služby, hnutia, cirkevnej inštitúcie alebo úradu v rámci 
diecézy, aby ponúkli svoje vlastné príspevky na otázky obsiahnuté vo Vademéku a v 
sprievodných dokumentoch z pohľadu ich konkrétnej služby alebo oblasti záujmu. Každá z 
týchto skupín môže mať vlastné konzultácie alebo spolupracovať s inými a/alebo s farnosťami 
v diecéze. Treba sa snažiť do procesu konzultácií zapojiť všetky rôzne apoštoláty, kultúry, 
spoločenstvá, iniciatívy, ekumenické/medzináboženské skupiny v rámci diecézy, 
uprednostňujúc autentickú skúsenosť synodality v miestnej cirkvi. 
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- Ponúknuť formáciu a sprevádzanie (vo forme seminárov, webinárov, videí, materiálov a/alebo 
osobnej podpory) pre tých, ktorí budú zodpovední za realizáciu a uľahčenie konzultačného 
procesu na miestnej úrovni (vo farnostiach, komunitách atď.), aby ste im pomohli pochopiť 
význam synodality, tiež ciele  súčasného synodálneho procesu a charakteristiky synodálnej 
skúsenosti, ktoré sa snažia podporovať (viac informácií nájdete vo Vademéku, pozrite si tiež 
webovú stránku synody). 

- Vypracovať metódu na získavanie podnetov z konzultačného procesu v celej diecéze a 
odkomunikovať tento proces farnostiam, diecéznym skupinám, rehoľným spoločenstvám a 
hnutiam s cieľom podporiť čo najširšiu účasť. Tieto metódy môžu zahŕňať: 

• Návrh, aby farnosti/komunity vymenovali svojich vlastných referentov alebo svoj vlastný tím 
na vedenie konzultácií. 

• Návrh, aby farnosti/komunity uskutočnili jedno alebo viacero konzultačných stretnutí s 
obyvateľmi miestnej komunity. Farnosti/skupiny sa môžu rozhodnúť zorganizovať osobitnú 
konzultáciu a zapojiť špecifické skupiny (napr. tínedžerov, mladých dospelých, manželské 
páry, migrantov a utečencov, ľudí menej aktívnych vo viere, chudobných a 
marginalizovaných). 

• Návrh, aby farnosti našli spôsob, ako zhrnúť a/alebo zaznamenať každú konzultáciu/rozhovor 
(prostredníctvom osoby, ktorá bude vykonávať funkciu zapisovateľa, vykoná elektronický 
záznam zasadnutia,  pričom účastníci alebo facilitátori môžu svoje poznámky nahrať online 
alebo nájsť iný spôsob). 

• Stanovenie konkrétneho termínu a postupu/prostriedku, pomocou ktorého sa všetky príspevky 
budú posielať referentom alebo diecéznemu tímu. 

• Povzbudenie k organizovaniu stretnutí v nadväznosti na konzultačný proces s tými, ktorí sa 
ho zúčastnili, a s ostatnými, aby sa mohli podeliť o to, čo sa udialo, nadviazať na aktuálne 
príspevky a rozlíšiť ďalšie kroky ako integrovať synodálneho ducha a štýl na miestnej úrovni. 

- Zaistiť svoju pravidelnú aktívnu prítomnosť v každej farnosti/komunite počas konzultačnej 
fázy, poskytnúť podporu, povzbudenie, sprevádzanie a opätovné vyjadrenie vďaky 
zúčastneným osobám. 

- Zhromažďovať včas syntézy/príspevky/návrhy z miestnych konzultácií. 

- Dohliadať na organizáciu diecéznych predsynodálnych stretnutí (pozri prílohu C). 

- Analyzovať a syntetizovať zozbierané príspevky a vypracovať stručnú diecéznu syntézu v 
rozsahu maximálne desiatich strán, ktorá bude následne postúpená Biskupskej konferencii v 
stanovenej lehote. Túto syntézu by mal vypracovať tím spolupracujúci s diecéznym referentom 
(príp. viacerými) v spolupráci s biskupom a/alebo jeho zástupcom (pozri prílohu D). 

- Včas zaslať diecéznu syntézu biskupskej konferencii. 

 

Požadované vlastnosti diecéznych referentov alebo členov tímu: 

• Duchovne zrelý človek so živou vierou. 

• Prirodzený spolupracovník. 
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• Efektívny komunikátor. 

• So schopnosťou syntetizovať rôznorodé informácie. 

• So schopnosťou čo najlepšie komunikovať s ľuďmi z rôznych kultúrnych, generačných a 
cirkevných prostredí. 

• Poznať diecézne štruktúry a procesy. 

• Mať predchádzajúce skúsenosti s prácou v rámci iniciatív týkajúcich sa spolupráce alebo 
synodálnych procesov. 

• Byť pokorný pri práci so spoluzodpovedným a/alebo tímom, otvorený voči návrhom a 
darom iných a byť ochotný skúšať nové postupy. 

Upozorňujeme, že referent (referenti) v diecéze nemusí byť nevyhnutne členom duchovenstva. 
Ak sa používa model spoluzodpovednosti, dôrazne sa odporúča, aby spoluzodpovednými 
osobami boli súčasne muž a žena. Aspoň jeden z nich by mal byť laik. 

Tím spolupracujúci s diecéznym referentom (referentmi) by mal zohľadňovať rozmanitosť 
diecézy a zahŕňať hlavné zodpovedné osoby v diecéze: ženy, laikov a laičky, duchovných a 
zasvätené osoby z rôznych kultúr, generácií a modelov formácie, ktoré predstavujú rôzne 
služby a charizmy Cirkvi, najmä pastoračnú prácu diecézy s mladými ľuďmi, rodinami, 
migrantmi, utečencami a chudobnými. Bolo by užitočné, keby niektorí členovia tímu predtým 
(najlepšie nedávno) spolupracovali na synodálnych procesoch na miestnej, diecéznej alebo 
národnej úrovni alebo na podobných iniciatívach. 

*Poznámka: vo Vademéku a všetkých sprievodných prílohách a ďalších dokumentoch, sa 
pojem „diecéza“ vzťahuje na miestne cirkvi vo všeobecnosti a môže byť nahradený termínmi 
eparchia, ordinariát alebo iný ekvivalentný cirkevno-právny subjekt. 
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PRÍLOHA B 

NÁVRHY NA ORGANIZOVANIE 

SYNODÁLNEHO KONZULTAČNÉHO STRETNUTIA 

 

Synodálne konzultačné stretnutia možno organizovať medzi rôznymi skupinami vo farnosti 
alebo spojením rôznych ľudí z rôznych farností. Pri organizovaní konzultačných stretnutí môžu 
spolupracovať aj iné diecézne orgány alebo rehoľné či laické organizácie. Nasleduje všeobecný 
prehľad krokov, ktoré možno vykonať. 

1. Navrhujeme vytvoriť organizačný tím, ktorý bude plánovať a realizovať konzultačný proces 
a stretnutia na miestnej úrovni, vrátane rozlišovania, ako osloviť ľudí a aké sú najvhodnejšie 
metódy na podporu dialógu a účasti v kontexte autentickej synodálnej skúsenosti. 

2. K účasti možno povzbudiť prostredníctvom farských oznamov, sociálnych médií, listov atď. 
Snahu o identifikáciu a oslovenie tých, ktorí už dlhší čas nie sú v pravidelnom kontakte s 
cirkevným spoločenstvom,  možno vyvinúť zvlášť  za pomoci orgánov danej štvrte a miestnych 
cirkevných inštitúcií, ako sú školy a komunitné centrá. Je potrebné vynaložiť dostatočné úsilie 
na zapojenie tých, ktorí sú vylúčení, alebo ktorých hlasy sa často neberú do úvahy. 

3. V ideálnom prípade by sa mali zúčastniť ľudia odrážajúci rôznorodosť komunít, skúseností, 
kultúr, veku a životného štýlu. Veľkosť skupín môže závisieť od miesta konania a počtu 
moderátorov. 

4. Približne 2 – 3 týždne pred stretnutím by sa mal všetkým účastníkom poslať prípravný 
materiál na modlitbu a rozjímanie. Môže obsahovať krátke čítanie o princípoch synodality, 
hlavné otázky na rozjímanie a niekoľko návrhov na modlitbu a rozlišovanie ohľadom týchto 
otázok, vrátane odporúčaných úryvkov z Písma. Účastníci by mali byť informovaní aj o metóde, 
ktorá sa bude používať na synodálnom stretnutí. Mali by si vyhradiť čas na osobnú prípravu s 
využitím všetkých týchto materiálov, pretože to je pre plodný dialóg rozhodujúce. 

5. Hlavné otázky na zamyslenie by mali byť relevantné a stručné. Často je lepšie mať niekoľko 
otázok, ktoré sa dajú preskúmať do hĺbky, než veľa otázok, na ktoré by sa dali získať povrchné 
odpovede. Táto synoda kladie túto základnú otázku: Synodálna cirkev pri ohlasovaní evanjelia 
„kráča spoločne“. Ako sa toto „spoločné kráčanie“ uskutočňuje dnes vo vašej miestnej cirkvi? 
K akým krokom nás Duch pozýva, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“? (PD 26) Pri 
odpovediach na tieto otázky si máme:  

- spomenúť na naše skúsenosti: Aké skúsenosti z našej miestnej cirkvi nám prichádzajú na 
myseľ pri tejto otázke? 

- rozobrať tieto skúsenosti hlbšie: Aké radosti vám priniesli? S akými ťažkosťami a prekážkami 
ste sa stretli? Aké rany odhalili? Aké poznatky priniesli? 

- zozbierať ovocie, s ktorým sa chceme podeliť: Kde v týchto skúsenostiach zaznieva hlas Ducha 
Svätého? Čo od nás Duch žiada? Aké sú body, ktoré treba potvrdiť, vyhliadky na zmenu, kroky, 
ktoré treba podniknúť? Kde sme zaregistrovali súhlas? Aké cesty sa otvárajú pre našu miestnu 
cirkev? 
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Pre účastníkov je často veľmi užitočné zamyslieť sa nad doterajšou cestou ich miestnej 
komunity. Aká bola história života viery ich spoločenstva? Akú cestu komunita prešla, aby sa 
dostala tam, kde je teraz? Ako ste pocítili Božiu prítomnosť? Spoločné spomínanie na minulosť 
často pomáha budovať spoločenstvo a usmerňovať ďalšiu cestu. 

Bolo vypracovaných desať tém, ktoré majú pomôcť pri skúmaní tejto základnej otázky a ktoré 
zdôrazňujú niektoré významné aspekty „prežívanej synodality“ (PD 30). Otázky, ktoré 
sprevádzajú každú z desiatich tém, možno použiť ako východiskový bod alebo ako usmernenie 
na obohatenie konzultácie. Tieto otázky nájdete v 5. časti Vademéka, ale podrobnejšiu verziu 
nájdete v sprievodných materiáloch, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke synody. 

6. Treba zabezpečiť, aby bol dostatočný počet moderátorov skupín, v súlade so zvolenou 
metódou a formátom zberu príspevkov do konzultácie a aby boli primerane vyškolení na 
vedenie procesu. Mala by sa určiť aj skupina ľudí, ktorí pripravia zhrnutie celej konzultácie. 

7. Počas stretnutia bude zásadnú úlohu zohrávať spoločná modlitba a liturgia. Vzájomné 
počúvanie je založené na počúvaní Božieho slova a Ducha Svätého. Môžeme použiť vhodné 
formy modlitby, aby sme prosili o Božie vedenie a inšpiráciu na prehĺbenie nášho vzájomného 
spoločenstva. Liturgia a spoločné rozjímanie nad Písmom môžu byť v tomto smere veľmi 
užitočnými nástrojmi. 

8. Na skupinový dialóg možno použiť vhodnú metódu, ktorá odráža princípy synodality. 
Napríklad metóda duchovného rozhovoru podporuje aktívnu účasť, pozorné počúvanie, 
reflexívny rozhovor a duchovné rozlišovanie. Účastníci vytvoria malé skupiny, približne 6 – 7 
ľudí z rôznych prostredí. Táto metóda trvá najmenej hodinu a pozostáva z troch častí. V prvej 
časti sa každý postupne podelí o ovocie svojej modlitby v súvislosti s otázkami na zamyslenie, 
ktoré boli predtým rozoslané (pozri č. 5 tohto dodatku). V tejto fáze sa nediskutuje; účastníci 
jednoducho hlboko počúvajú každého účatníka a pozorujú, ako Duch Svätý pôsobí v nich 
samých, v osobe, ktorá hovorí, a v celej skupine. Potom nasleduje čas ticha na pozorovanie 
pohybov vo vlastnom vnútri. V druhej časti sa účastníci podelia o to, čo ich v prvom bloku a 
počas ticha najviac zaujalo. Môže sa viesť aj dialóg, ale so zachovaním rovnakého duchovného 
zamerania. Po tomto bloku nasleduje čas ticha. V treťom bloku sa účastníci zamyslia nad tým, 
čo ich v rozhovore vnútorne zasiahlo a čo sa ich najviac dotklo. Zaznamenané sú aj nové 
poznatky a otázky, ktoré ešte neboli zodpovedané. Rozhovor môžu ukončiť spontánne modlitby 
vďaky. Každá malá skupina bude mať spravidla moderátora a zapisovateľa, ktorý bude robiť 
poznámky (podrobný opis tohto procesu nájdete na webovej stránke Biskupskej synody). 

9. Po skončení skupinového dialógu by ho účastníci mali zhodnotiť a podeliť sa o svoje 
skúsenosti z tohto procesu vo svojej malej skupine. Aké boli ich skúsenosti? Aké boli pozitíva 
a negatíva? Čo nové mohli pochopiť? Čo sa naučili o synodálnom štýle? Ako bol Boh prítomný 
a pôsobil počas ich spoločného času? 

10. Účastníci by sa potom mali dohodnúť na spätnej väzbe, ktorá sa má oznámiť 
organizačnému/facilitačnému tímu. Ako základ pre túto spätnú väzbu na miestnej úrovni 
možno použiť usmerňujúce otázky pre diecéznu syntézu opísané v 4. časti Vademéka (pozri 
tiež prílohu D). 

11. Všetci účastníci sa potom môžu stretnúť, aby uzavreli stretnutie. Zástupca každej malej 
skupiny sa môže stručne podeliť o svoje skúsenosti. Účastníci by mali byť informovaní o ďalšej 
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fáze synodálneho procesu, aby vedeli, ako môže ich príspevok pomôcť celej Cirkvi. Odporúča 
sa, aby sa stretnutie ukončilo modlitbou alebo ďakovnou piesňou. 

12. Po stretnutí sa môžu členovia organizačného/facilitačného tímu stretnúť, aby zhodnotili celú 
skúsenosť a pripravili zhrnutie na základe spätnej väzby od všetkých malých skupín. Svoju 
syntézu potom môžu poslať diecéznemu referentovi (referentom). 

13. Ak sa niektorí ľudia nemôžu zúčastniť na stretnutí osobne alebo na diaľku, treba vynaložiť 
maximálne úsilie, aby sa s nimi dalo spojiť prostredníctvom textových správ, telefonátov, 
rozhlasového vysielania alebo iných vhodných prostriedkov. Je dôležité, aby sme sa snažili 
počúvať hlasy všetkých, najmä tých, ktorí sú na okraji spoločnosti. 

Ďalšie zdroje nájdete na webovej stránke Biskupskej synody.   
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PRÍLOHA C 

PREDSYNODÁLNE DIECÉZNE STRETNUTIE 

 

Každá miestna cirkev ukončí diecéznu fázu diecéznym predsynodálnym stretnutím. 
Toto stretnutie je príležitosťou pre rôznych členov diecézy stretnúť sa pri liturgickom slávení, 
spoločne sa modliť, uvažovať o skúsenostiach so synodálnym procesom v diecéze, vypočuť si 
spätnú väzbu zo synodálnych konzultačných stretnutí v celej diecéze, viesť dialóg o súčasnej 
realite miestnej cirkvi a znameniach času, rozpoznať volanie Ducha Svätého adresované 
diecéze na ceste synodality. 

Keďže veľká časť konzultačného procesu diecéznej fázy sa uskutočnila v rámci 
špecifických spoločenstiev miestnej cirkvi, ako sú farnosti, služobníci Cirkvi a iné cirkevné 
skupiny, cieľom diecézneho predsynodálneho stretnutia je zhromaždiť reprezentatívny výber 
účastníkov z celej diecézy, vrátane menšinových skupín a ľudí na periférii, a umožniť im 
spoločne sa modliť, počúvať, uvažovať a rozlišovať. Po tomto stretnutí by mal byť výsledok 
diecézneho predsynodálneho stretnutia zahrnutý do diecéznej syntézy spolu so spätnou väzbou 
zo synodálnych konzultačných stretnutí v rámci celej diecézy (viac informácií o diecéznej 
syntéze nájdete v prílohe D). 

 

CIELE 

a. Ukončiť obdobie diecéznej fázy synodálnych konzultácií s Božím ľudom.   

b. Sláviť spoločne a zamýšľať sa nad vynárajúcimi sa skutočnosťami a nad diecéznou 
skúsenosťou pri  spoločnom kráčaní synodálnou cestou. 

c. Vyzdvihnúť hlavné témy diecéznych konzultácií s vybranou skupinou zástupcov z 
rôznych spoločenstiev diecézy. 

d. Zapojiť členov rôznych komunít (farností, služobníkov Cirkvi, hnutí, škôl, klerikov, 
rehoľných spoločenstiev, marginalizovaných skupín, mladých ľudí, kultúrnych skupín 
atď.) do reflexie o skúsenostiach a požiadavkách, ktoré vyplynuli z konzultačného 
procesu, s cieľom vypracovať diecéznu syntézu na základe spätnej väzby získanej z celej 
diecézy. 

e. Počúvať, čo Boh povedal prostredníctvom veriacich diecézy, aby sme rozpoznali jeho 
vôľu pre miestnu Cirkev a cesty, ktorými pozýva ísť v diecéze, aby sa dosiahlo hlbšie 
spoločenstvo, plnšia spoluúčasť a plodnejšia misia. 

f. Priniesť čo najefektívnejšie postupy, synodálne cesty, nový impulz a vitalitu, ktoré 
povedú k tomu, že Cirkev bude kráčať spoločne, počúvať sa navzájom a bude viac 
synodálne spoluzodpovedná. 

g. Vypracovať diecéznu syntézu, ktorá bude vyjadrovať to, o čo sa Boží ľud podelil 
počas konzultačného procesu v diecéze, ako príspevok k prebiehajúcemu synodálnemu 
procesu v celej Cirkvi. 

 

 

 



8 
 

ÚČASTNÍCI  

Kto sa zúčastní na tomto synodálnom stretnutí, bude závisieť od miestnej situácie v 
diecéze. Diecézy môžu tieto usmernenia prispôsobiť veľkosti populácie, geografickým 
vzdialenostiam, dostupným zdrojom, kultúrnemu zázemiu ľudí atď. Bolo by ideálne, keby 
medzi členmi boli: 

• Diecézny biskup, pomocní biskupi a diecézny referent (referenti) alebo tím; 

• Ľudia, ktorých hlasy často nie sú dostatočne vypočuté, ako napríklad ľudia trpiaci 
chudobou, starší ľudia, menšiny, izolovaní ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím, 
migranti, utečenci, pôvodné obyvateľstvo, atď.; 

• Zodpovední laici (muži, ženy, mladí ľudia z rôznych cirkevných služieb a diecéznych 
orgánov); 

• Ostatní laici (muži, ženy a mladí ľudia pozvaní farnosťami a inými cirkevnými 
organizáciami);  

• Členovia duchovenstva (diecézni kňazi, rehoľní kňazi, diakoni atď.); 

• Členovia inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života (aby odrážali 
rozmanitosť chariziem) a vedúci apoštolských a charitatívnych diel; 

• Zainteresovaní ekumenickí a medzináboženskí delegáti (a iní, ktorí síce nie sú katolíci, 
ale môžu prispieť pre Cirkev užitočnými pohľadmi); 

• Ľudia s odbornými zručnosťami potrebnými na stretnutie, vrátane moderátorov a 
odborníkov na ekleziológiu v pastoračnej alebo teologickej oblasti. 

 

PROGRAM A POSTUP DIECÉZNEHO PREDSYNODÁLNEHO STRETNUTIA 

Program tohto stretnutia pozostáva zo slávenia doteraz prejdenej synodálnej cesty v 
diecéze, z reflexie nad spätnou väzbou získanou ako výsledok konzultačného procesu v celej 
diecéze a za začatia prípravy diecéznej syntézy, ktorá je ovocím počúvania a rozlišovania 
Božieho ľudu v diecéze. Táto diecézna syntéza bude príspevkom, ktorý sa zašle biskupskej 
konferencii. 

O forme tohto stretnutia sa rozhodne v diskusii s biskupom a diecéznym referentom 
(referentmi) alebo tímom, aby sa čo najefektívnejšie dosiahli vyššie uvedené ciele v rámci 
diecézy (ďalšie návrhy a zdroje nájdete na webovej stránke synody). Naliehavo odporúčame, 
aby sa diecézna fáza ukončila liturgickým slávením, pri ktorom sa poďakuje Bohu za prežitú 
cestu a vzýva sa Duch Svätý, aby viedol diecézu na ďalšej ceste. Realizácia ostatných prvkov 
stretnutia môže vyplynúť z rozlišovania v danej diecéze. Diecézny referent/ti je/sú 
zodpovedný/í za zhromaždenie všetkých spätných väzieb získaných z procesu konzultácií v 
celej diecéze a tieto by mohli byť prezentované účastníkom na záverečnom stretnutí diecéznej 
fázy. 

 

MOŽNOSŤ USKUTOČŇOVAŤ SYNODÁLNE STRETNUTIA NA DIAĽKU ALEBO 
HYBRIDNÉ SYNODÁLNE STRETNUTIA (E-SYNODÁLNE STRETNUTIA) 

Možno bude potrebné alebo užitočné zorganizovať niekoľko stretnutí na diaľku alebo 
zmiešaných stretnutí, a to tak pokiaľ ide o miestne konzultačné stretnutia, ako aj pre diecéznu 
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slávnosť, ktorá ukončí proces v celej diecéze. Vzdialené alebo kombinované osobné a online 
stretnutia môžu byť užitočné najmä uprostred pandémie COVID-19. Osobitnú pozornosť treba 
venovať tomu, aby tieto stretnutia na diaľku alebo zmiešané stretnutia prebiehali v duchu 
modlitby, spoločenstva a pozorného načúvania jeden druhému a Duchu Svätému. Facilitátori 
alebo moderátori by mali zabezpečiť, aby všetci účastníci mali možnosť prispieť a vyjadriť svoj 
názor, a to aj tí, ktorí sú s týmito technológiami menej oboznámení.  

 

ÚLOHA MLADÝCH ĽUDÍ NA ONLINE ALEBO HYBRIDNÝCH SYNODÁLNYCH 
STRETNUTIACH (E-SYNODÁLNE STRETNUTIA) 

Povzbudzujeme diecézy, aby do plánovania a realizácie týchto online synodálnych 
stretnutí zapojili mladých ľudí a hľadali kreatívne spôsoby, ako ich sprístupniť a uľahčiť 
všetkým účastníkom, pričom treba mať na pamäti odlišné potreby rôznych vekových skupín.  

Nástroje, ako sú sociálne médiá, virtuálne platformy a interaktívne technológie, by sa 
dali najlepšie využiť na oslovenie väčšieho počtu ľudí a na získanie odpovedí, ktoré by sa mohli 
doručiť diecéznemu referentovi (referentom). Mladí ľudia môžu zohrávať kľúčovú úlohu, 
pokiaľ ide o tvorivý a účinný príspevok k týmto iniciatívam. 
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PRÍLOHA D 

PRÍPRAVA DIECÉZNEJ SYNTÉZY 
 

Diecézna synoda prináša hlavné plody rozlišovania celého Božiemu ľudu v celej diecéze. 
Odporúča sa, aby boli zachytené  v písomnom dokumente v rozsahu najviac 10 strán. Ostatné 
materiály, ako sú obrázky, videá, príbehy, umelecké vyjadrenia a osobné svedectvá sa môžu 
predložiť ako prílohy, pokiaľ pomáhajú priblížiť skúsenosti a prínos účastníkov. 

Diecézna syntéza by mala odrážať rôznorodosť vyjadrených názorov a stanovísk a venovať 
osobitnú pozornosť prežitým skúsenostiam účastníkov, a to tak pozitívnym, ako aj negatívnym. 
Syntéza by mala byť verná hlasom ľudí i všetkému tomu, čo vyplynulo z ich rozlišovania a 
dialógu, a nie sériou zovšeobecnených či doktrinálne správnych vyhlásení. Názory, ktoré si 
navzájom odporujú, netreba vynechať, ale možno ich uznať a uviesť ako také. Názory by sa 
nemali vylučovať len preto, že ich vyjadrila malá menšina účastníkov. V skutočnosti totiž môže 
byť niekedy pohľad, ktorý by sme mohli nazvať „menšinovou správou“, prorockým 
svedectvom toho, čo chce Boh povedať Cirkvi. 

Obsah syntézy môže byť usporiadaný podľa nasledujúcich otázok, ktoré sú ponúknuté ako 
návrhy. Cieľom je výstižne sprostredkovať rozmanité plody, poznatky, radosti a výzvy 
synodálnej skúsenosti a rozlišovania medzi veriacimi diecézy. 

• Aké hlavné kroky sa podnikli v diecéze, pokiaľ ide o konzultačný proces? Aké 
hlavné otázky boli položené? Čo sa urobilo pre zapojenie čo najväčšieho počtu 
účastníkov a pre oslovenie periférií? Približne aký podiel (percento) ľudí 
z diecézy sa takým či onakým spôsobom zúčastnilo na tomto proces? Boli nejaké 
skupiny ľudí, ktorých účasť bola zvlášť pozoruhodná? Existovali nejaké 
špecifické skupiny, ktoré sa z nejakého dôvodu nezúčastnili? 

• Čo bolo na celej skúsenosti konzultácií najvýznamnejšie? Aké boli silné a slabé 
stránky, útechy či sklamania? Aké nálady, postoje alebo pocity stoja za zmienku? 
Aké napätia alebo nezhody vyplynuli z procesu počúvania? Ktoré témy alebo 
otázky (problémy) vyvolali rôzne názory? Aké ovocie celkovo priniesol Duch 
Svätý prostredníctvom tejto skúsenosti? 

• Čo bolo zo spätnej väzby z miestnych stretnutí zvlášť významné, prekvapujúce 
alebo neočakávané? Aké nové perspektívy alebo nové obzory sa vám otvorili? 
Ktoré konkrétne príbehy alebo životné skúsenosti boli zvlášť oslovujúce a prečo? 
Ktoré názory mali silnú odozvu? Aké názory boli spomenuté v menšej miere, ale 
boli zaujímavé a pozoruhodné? 

• V čom celkovo Duch Svätý inšpiroval spoločenstvo, že má vidieť, pokiaľ ide 
o súčasnú realitu synodality v miestnej cirkvi, vrátane svetlých a tienistých 
stránok? Čo povedali účastníci o oblastiach, v ktorých Cirkev potrebuje 
uzdravenie a obrátenie, a to v duchovnom živote, kultúre, postojoch, štruktúrach, 
pastoračnej praxi, vzťahoch a misijnom zápale? 

• Akým spôsobom Duch Svätý pozýva miestnu cirkev k rastu synodality? Aké sny, 
túžby a ašpirácie ohľadom Cirkvi vyjadrili účastníci? Aké kroky je diecéza 
povolaná na základe ich odpovedí urobiť, aby sa stala synodálnejšou? Aké sú 
ďalšie kroky, ktoré má naša diecéza podniknúť na ceste synodality v spoločenstve 
s celou Cirkvou? 

• Aký obraz či zobrazenia z oblasti kultúry vyjadruje našu skúsenosť synodality? 
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Odporúča sa, aby syntézu pripravil skôr malý tím než veľké zhromaždenie. Tento tím bude 
vykonávať svoju úlohu v spolupráci s diecéznym biskupom a diecéznym 
referentom/referentmi. Všetky predložené príspevky by si mali prečítať v duchu modlitby. 
Samotné stretnutia tímu by sa mali vyznačovať synodalitou a duchovným rozlišovaním, 
počúvaním živého hlasu Božieho ľudu z celej diecézy pod vedením Ducha Svätého. 

 
Každá diecéza si môže vybrať, či pripraví syntézu pred diecéznym predsynodálnym stretnutím 
alebo po ňom, za predpokladu, že plody tohto stretnutia budú zahrnuté aj do diecéznej syntézy. 
Pokiaľ je to možné, každý by mal mať pocit, že jeho hlas je v syntéze zastúpený. Aby to bolo 
transparentné, mená členov redakčného tímu, ako aj proces syntézy spätnej väzby sa môžu 
všetkým oznámiť. Dôrazne sa odporúča, aby bola syntéza po vypracovaní zverejnená, ako 
orientačný bod pre kráčanie diecézy po ceste synodality. Pokiaľ je to možné, Boží ľud by mal 
mať možnosť preskúmať obsah diecéznej syntézy a reagovať naň ešte pred jej oficiálnym 
zaslaním na biskupskú konferenciu. 
 
 

 

 


