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Zapoj sa
Angažuj
Inšpiruj
ÚVOD
VYUŽITIE TÝCHTO VZOROV NAPLNO
PREČO SME VYTVORILI TIETO VZORY A ŠABLÓNY
DOBRÉ NÁPADY PRE POUŽITIE
RÝCHLE TIPY NA PRODUKAOVNIE VLASTNÉHO OBSAHU
AKO ZVLÁDNUŤ MOŽNÉ NEGATÍVNE KOMENTÁRE
POUŽÍVANIE TÉM SYNODY 21-23 V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Celú sadu nástrojov možno použiť ako vzorové
usporiadanie na vytváranie digitálnych zdrojov pre
rôzne účely.
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#Počúvajúca Cirkev
Náš Svätý Otec pápež František vyzval Katolícku cirkev, aby sa vydala na spoločnú cestu.
Prostredníctvom počúvania a rozlišovania zakoreneného v Duchu Svätom bude celý Boží ľud
povolaný prispieť k procesu, v ktorom Cirkev prehĺbi chápanie svojho poslania a bude hľadieť
do budúcnosti.
Synoda, ktorá je procesom, ktorým Cirkev začne túto dôležitú prácu, nie je len stretnutím
biskupov, ktorí uvažujú o konkrétnej téme a radia pápežovi. Synoda je cesta rozlišovania, na
ktorej je Boží ľud povolaný modliť sa a uvažovať o vôli Ducha Svätého pre Cirkev.
Prostredníctvom nášho počúvania a zdieľania sa budeme snažiť pochopiť, aká je vôľa Ducha
Svätého pre diskutovanú tému - a tým aj pre Cirkev.
Pre riadnu synodu biskupov v roku 2023 je touto témou synodalita. Jednoducho povedané,
synodalita je rozlišovanie toho, ako sa Duch Svätý pohybuje Kristovým telom a ako hýbe s
ním, aby sme mohli naďalej plniť svoje poslanie evanjelizovať vo svete.
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Od októbra 2021 sa do synodálneho procesu zapoja diecézy na celom svete vo fáze
načúvania, ktorá "integruje synodálny proces do života miestnej Cirkvi tvorivými spôsobmi,
ktoré podporujú a prehlbujú spoločenstvo, plnšiu účasť a plodnejšie poslanie".
Táto diecézna fáza umožní farnostiam, diecézam a biskupským konferenciám spoločne prežiť
našu synodálnu cestu a vniesť tento proces do života svojich spoločenstiev. Aby to bolo
efektívne, je nevyhnutná častá, otvorená a kvalitná komunikácia.
V našom čoraz digitálnejšom svete a vzhľadom na výzvy, ktorým mnohí z nás stále čelia v
súvislosti s pandémiou COVID-19, bude používanie digitálnych a sociálnych médií mimoriadne
dôležité na zabezpečenie toho, aby Boží ľud zaujal náležité miesto pri stole našich diskusií.
Keďže počúvanie je jedným z dvoch kľúčových pilierov synodálneho procesu, efektívne
sociálne médiá vytvárajú nové príležitosti pre Boží ľud, aby vstúpil do našej cesty
rozlišovania. Sociálne médiá nám dávajú jedinečnú možnosť poskytnúť svetu príklad toho, čo
znamená byť "počúvajúcou Cirkvou". Samotné efektívne využívanie sociálnych médií môže
byť príkladom tejto synodálnej praxe. V tomto duchu sme pripravili tento súbor osvedčených
postupov a materiálov o digitálnych médiách. Tieto nástroje neboli vytvorené len na zvýšenie
povedomia alebo propagáciu synody, ale boli navrhnuté tak, aby pomohli podporiť
autentické momenty stretnutia, aby prostredníctvom zdieľania a vzájomného rozlišovania
mohli miestne spoločenstvá objaviť synodálne cesty, ktoré sú najvhodnejšie pre ich miestny
kontext.
Pozývame vás a povzbudzujeme, aby ste zdroje obsiahnuté v tejto sade nástrojov používali
ako pomoc a inšpiráciu pri svojej práci, keď sa vydávame na spoločnú cestu synodálnym
procesom. Úprimne dúfame a modlíme sa, aby vám tieto zdroje pomohli roznietiť úvahy a
dialóg vo všetkých formách sociálnej komunikácie. Vedzte, prosím, že sa za vás modlíme a
sme vám nablízku počas tohto procesu.
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Prečo pre vás vytvárame
tieto vzory?
Vieme, ako ste zaneprázdnení, a chceme vám pomôcť tým, že vám
poskytneme niekoľko šablón "pripravených na použitie", aby ste ich mohli
jednoducho uverejniť na sociálnych sieťach alebo iných platformách. Ide o
jednoduchý spôsob publikovania obsahu.
Chceme, aby sa na tejto synode zúčastnil KAŽDÝ. Vaša účasť je veľmi dôležitá
a potrebná. Božia cirkev je povolaná na synodu.
Je dôležité vedieť, že na tejto synode chce celá Cirkev putovať spoločne.
Pomocou týchto šablón pracujeme a putujeme spoločne, aby sme šírili túto
kľúčovú tému, ktorou je: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť, misia.
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Sada nástrojov
Synoda je cestou, na ktorej každý môže vyjadriť
svoje skúsenosti, pocity a myšlienky. Hlas Cirkvi
sa skladá z mnohých rôznych hlasov a synoda je
časom

milosti,

kde

jednotným

a

uceleným

posolstvom je rozmanitosť a pluralita. Preto
potrebujeme

aj

váš

hlas.

Tým,

že

vám

predstavujeme tieto šablóny, vás povzbudzujeme,
aby ste ich používali a boli kreatívni, pokiaľ ide o
obsah, o ktorý sa chcete podeliť.
Poskytujeme vám niekoľko úvodných vzorov a
vyzývame vás, aby ste ich použili. Keď ich
začnete používať, odporúčame vám vytvoriť nové
na základe vašich špecifických potrieb. Pozývame
vás, aby ste boli aj kreatívnymi tvorcami a podelili
sa o svoje príbehy o tom, ako môžete byť
súčasťou tohto synodálneho procesu. Chceme
VÁS POČUŤ! Na zhromažďovanie a zdieľanie
rôznych hlasov vás prosíme, aby ste používali
tieto hashtagy: #synod #listeningchurch.

“Práve túto cestu
synodality Boh očakáva
od Cirkvi tretieho
tisícročia.”
PÁPEŽ FRANTIŠEK
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DOBRÉ SPÔSOBY NA

MAXIMALIZOVANIE
TÝCHTO MATERIÁLOV
Dnes sa s vami podelíme o niekoľko
vzoriek a v nasledujúcich týždňoch sa
chceme podeliť o ďalšie. Zostaňte
naladení na ďalšie šablóny, ktoré prídu!
Odporúčame vám vytvoriť si kalendár publikácií, aby ste
vopred vedeli, kedy a kde tieto šablóny zverejniť. Keď sa
pozriete na svoj mesačný kalendár, môžete si naplánovať
týždeň po týždni, ktoré šablóny použijete. Ak vopred
viete, že v určitý deň v týždni bude na vašich
platformách viac interakcií, práve vtedy chcete tieto
šablóny zverejniť. Cieľom je vyvolať väčšiu interakciu,
ktorá povedie k väčšej účasti.

Pozývame vás, aby ste ich použili a podelili sa o
svoje svedectvo alebo príbeh. Nehanbite sa podeliť o
to, ako vaša farnosť alebo spoločenstvo kráča a
zúčastňuje sa na tejto synode.
Týmto spôsobom môžete pomôcť aj iným
farnostiam/diecézam/komunitám, aby sa tiež zapojili
a zúčastnili.

#Počúvajúca Cirkev
Na tejto spoločnej ceste sa musíme všetci učiť. Ak môžete, prečo nám
nepomôžete podporiť skutočný dialóg vo vašich miestnych komunitách
prostredníctvom vašich platforiem? Máte podcast? Kanál na YouTube?
Newsletter? Blog? Inšpirujte sa tým, čo vám tieto ukážky hovoria, a podeľte sa
o túto krásnu správu so všetkými. Buďte kreatívni!
Sme povolaní žiť synodu v našich miestnych spoločenstvách. Z celého srdca
vás pozývame, aby ste nielen hovorili o synode, ale aby ste objavovali
synodálnu Cirkev vo svojich miestnych spoločenstvách. Povzbudzujeme vás,
aby ste využívali tieto platformy sociálnych médií na vytváranie synodálnych
spoločenstiev.
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Rýchle tipy pre tvorbu
originálneho obsahu
Majte na pamäti svoje publikum (kto sú? aké sú ich potreby?)
Majte na pamäti svoje posolstvo - čo chcete povedať?
a. Mali by ste sa podeliť o tému tejto synody?
b. Mali by ste pozvať všetkých ľudí k účasti na tejto synode?
c. Mali by ste sa podeliť o dôležitosť toho, "prečo" je také dôležité počuť aj ich
hlasy?
d. Mali by ste sa podeliť o to, čo o synode povedal pápež František?
Povedzte svoj príbeh! Neexistuje lepší spôsob, ako sa dotknúť ľudských sŕdc,
ako zdieľanie pravdivého, úprimného a veľmi skromného príbehu. Potrebujeme
počuť tieto príbehy, aby sme sa učili, rástli, pomáhali si navzájom a spoločne
kráčali v tomto životnom poslaní.
Vytvorte platformu pre svoju komunitu, ak ju ešte nemáte! Môže to byť miesto,
kde sa môžu cítiť bezpečne tým, že sa podelia o svoje myšlienky, otázky alebo
pripomienky týkajúce sa tejto synody. Nezabudnite, že sme tu na to, aby sme
vás najprv počúvali, aby sme mohli putovať spoločne. Táto nová platforma bude
teraz vaším priestorom na vytváranie nového a originálneho obsahu pre nich.
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Ako zvládnuť prípadné
negatívne komentáre
Ako viete, v digitálnom svete môže mnoho ľudí negatívne komentovať niektoré príspevky.
Ako kresťania však máme dokonalý príklad (Ježiša-Krista), ako sa k sebe navzájom správať a
milovať sa bez ohľadu na to, odkiaľ sme. Jednoducho nepanikárte, ak na sociálnej platforme
dostanete nejaké negatívne komentáre, a využite túto príležitosť na zamyslenie sa nad tým,
čo od nás Boh chce, aby sme odpovedali. Svoje odpovede by sme mali vždy zakladať na
viere.

KROK SPÄ Ť A NADÝCHNITE SA ZHLBOKA

MODLITE
SA!
Neponáhľajte sa s odpoveďou a získajte iný názor na to, čo
hovoríte
Reagujte na komentár, ak existuje možnosť pokračovať v
dialógu
Pamätajte, že svojou odpoveďou reprezentujete Kristovo telo
Buďte úprimní a transparentní
Komunikujte priamo s osobou, ktorá napísala komentár
Dajte sa k dispozícii
Zvážte a zhodnoťte svoj miestny kontext
Úvahy o tom, ako reagovať na negatívne komentáre
S cieľom podporiť vzájomné počúvanie nie je rozumné
vymazávať komentáre, ani sa s nimi hádať
Neberte si žiadny komentár osobne
Všetci robíme, čo je v našich silách
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Nižšie uvádzame niektoré z hlavných tém a námetov, ako sú
formulované vo Vademecu a Prípravnom dokumente
synodálneho procesu. Tieto hlavné témy môžu byť užitočným
východiskom pri vytváraní obsahu pre sociálne médiá pre
vaše miestne prostredie s cieľom lepšie zapojiť vaše
spoločenstvo do synodálneho procesu.

Sprievodcovia na ceste (Prípravný Dokument, č. 1,
9, 20; Vademecum č. 1.3, 1.4, 5.3)
Skutočne synodálna Cirkev kráča spoločne, bok
po boku, po tej istej ceste k obnove v Duchu a k
dobru všetkých ľudí.
Spoločné putovanie si vyžaduje veľké odhodlanie
načúvať hlasom všetkých, ktorí tvoria Boží ľud,
ale najmä tých, ktorí boli často odsúvaní na okraj,
a otvorenosť rozpoznať cestu vpred, ktorá
prorocky obnovuje a oživuje.

Načúvanie (Prípravný Dokument, č. 26, 30;
Vademecum č. 1.5, 5.3)
Synodálny proces si vyžaduje, aby sme ako Boží
ľud najprv s otvoreným srdcom a otvorenou
mysľou počúvali, kam nás Duch volá, a
rozlišovali, komu máme načúvať a aké kroky
treba podniknúť, aby sme plnšie žili svoju misiu.
Živá synodalita je možná len prostredníctvom

"Na synodálnej
ceste je
najdôležitejší
proces,
pretože
ten je už
výsledkom."

prístupu počúvajúcej Cirkvi, ktorá je otvorená
zhromažďovaniu a reflektovaniu životných
skúseností všetkých svojich členov, vrátane
vytvárania priestoru pre tých, ktorí sú často
vylúčení a odmietaní: ženy, mládež, obete
sexuálneho zneužívania, chudobní a zraniteľní.
MONS. LUIS MARÍN DE SAN MARTÍN

Vyjadrenie názoru (Prípravný Dokument, č. 30;
Vademecum č. 2.3, 5.3)
Synodálny dialóg trvá na otvorených a
úprimných príspevkoch celého Božieho ľudu. Pri
rozprávaní aj počúvaní musí byť prítomný hlboký
zmysel pre odvahu a otvorenosť, aby bolo
možné prijať všetko, čo môže ponúknuť Duch.
Odvaha musí byť tiež základom procesu, v
ktorom Boží ľud rozlišuje a vedie dialóg k
jasnosti, pričom prijíma všetky príspevky a

HCIRELLOH EDUALC-NAEJ .DRAC

spolupracuje na odhalení pravdy Ducha.

Slávenie (Prípravný Dokument č. 30, Vademecum č.
5.3)
Spoločné putovanie je možné len vtedy, ak je
zakorenené v spoločnom počúvaní evanjelia a
slávení Eucharistie.
Synodálna cirkev rozoznáva, ako modlitba a
liturgické slávenie inšpiruje a posilňuje aktívnu
účasť spoločenstva na našej spoločnej misii.

Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu
(Prípravný Dokument, č. 20, 27, 30; Vademecum č. 5.3)
Synodálny proces vyzýva každého člena Božieho
ľudu k rovnocennej účasti a zodpovednosti za metódu
počúvania a dialógu, ku ktorej vyzýva Duch Svätý.
Účasť každého člena veriaceho ľudu je potrebná na
podporu poslania Cirkvi.
Tak ako Ježiš vysiela apoštolov a zástup, aj každý
veriaci je pozvaný žiť synodalitu, ktorá načúva
potrebám spoločenstva a odvážne sa zapája do diela
Ducha, ktorý pôsobí vo svete.

Dialóg v Cirkvi a v spoločnosti (Prípravný Dokument, č.
23, 28, 29, 30; Vademecum č. 5.3)
Synodálny proces spočíva v pozvaní a skúsenosti
stretnutia so širším spoločenstvom Božieho ľudu, v
dialógu s ľuďmi mimo nášho spoločenstva viery i
kultúry, s ľuďmi rôznych náboženských tradícií a s
celou ľudskou rodinou s cieľom podporovať rozkvet
všetkých.
Povolanie na "spoločnú cestu" nás pozýva, aby sme
vstúpili do vzťahov počúvania a dialógu, ktoré sa
týkajú spoločných a odlišných skutočností, skúseností
utrpenia a radosti, aby sme napomáhali spoluprácu a
podporovali pôsobenie Ducha.
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Ekumenizmus (Prípravný Dokument, č. 29,

Autorita a Spoluúčasť (Prípravný

30; Vademecum č. 5.3)

Dokument, č. 1, 30; Vademecum č. 5.3)

Keď spoločne kráčame na našej

Synoda vyzýva Boží ľud, aby sa v celej

synodálnej ceste, plody dialógu s bratmi

svojej rozmanitosti vydal na spoločnú

a sestrami rôznych kresťanských

cestu za spoločným poslaním svedčiť o

denominácií a medzi nimi nám môžu

Božej láske, ktorá pôsobí vo svete.

pomôcť vidieť, ako Duch pôsobí vo svete.
Synodálna cirkev rozpoznáva Božie
Počúvajúca cirkev je otvorená ľuďom z

povolanie k posilňovaniu

rôznych kresťanských denominácií a

spoluzodpovednosti pri plnení poslania.

pozýva ich k spolupráci, pretože spoločne

Boží ľud musí spoločne preskúmať, ako

smerujeme k jednote v rozmanitosti.

sa v Cirkvi vykonáva autorita a aké
postupy tímovej práce možno prijať na
lepšiu podporu jednoty rôznorodého
veriaceho ľudu.

P O U Ž Í V A N I E H L A V N Ý C H T É M S Y N O D Y
2 1 - 2 3 V S O C I Á L N Y C H M É D I Á C H
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Rozlišovanie a rozhodovanie (Prípravný
Dokument, č. 26, 30; Vademecum č. 2.3, 5.3)
1. Synodálna cesta nie je len cestou počúvania, ale
aj cestou rozlišovania, ktorá nás pozýva k
"opätovnému čítaniu" skúseností, ktoré sme
získali pri počúvaní, aby sme objavili radosti a
výzvy, poznatky a príležitosti.
1. Spoločné putovanie vyzýva Cirkev, aby sa
zbavila postoja samoľúbosti a otvorila sa
počúvaniu, rozlišovaniu a dialógu so
spoločenstvom, aby dosiahla konsenzus, ktorý
vychádza z Ducha a smeruje Boží ľud k našej

“Synodalita je Božie volanie
pre Cirkev v 3. tisícročí....
Je to zmena kultúry a
posun k protagonizmu pre
celý Boží ľud.”

misii.

Formovanie sa v synodalite (Prípravný Dokument,
č. 25, 30; Vademecum č. 1.2, 5.3)
1. Synodalita musí byť prežívaná a prispôsobená
miestnemu kontextu, ktorý všetkých zapája do
metódy bytia Cirkvi, ktorá je vedená Duchom a
reaguje na realitu sveta, v ktorom existuje.
1. Synodálna cesta je cesta, ktorá je vedená
evanjeliom a zakotvená v Tradícii a vyžaduje si
rovnocennú účasť všetkých členov Božieho ľudu,
ktorí sa podieľajú na poslaní Cirkvi spoločne
počúvať a rozlišovať pôsobenie Ducha vo svete.

Sr. Nathalie
Becquart

"Dúfam v dozretie
skutočnej
synodálnej cesty"
Card. Mario Grech

Generálny sekretár
Synody biskupov
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2021
2023
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Prvky pre kompozíciu
Fonty

Providence Sans
Cardo

Schoolbell
Purisa
Coming Soon
Finger Paint

Kollektif

Beth Ellen

Farby
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PREHĽAD
ŠABLÓN:

UPRAVTE SI TIETO VZOROVÉ DIZAJNY

TU KLIKNITE A STIHANITE UPRAVITE Ľ NÉ VZOROVÉ DIZAJNY PRE VA Š U ORGANIZÁCIU

