Synoda o synodalite
Inšpirácia ako postupovať vo farských a iných spoločenstvách
Synodálnu aktivitu je potrebné viesť v dvoch rovinách, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, organizačnej a hodnotovej.

Hodnotová rovina

1. Cieľom miestnej fázy synody
- je prebrať, oživiť, alebo aj povzbudiť miestne
cirkevné spoločenstvo;
- rozoberať jednotlivé témy a z pohľadu ich
inšpirácie sa pozrieť na miestne cirkevné
spoločenstvo, poprípade aj na naše diecézne
spoločenstvo.
2. Pozývať ľudí
- Osloviť farskú radu, ako aj aktívnych ľudí
vo farnosti či v spoločenstve a oboznámiť ich
s myšlienkou a cieľom Synody o synodalite.
- Uvažovať o tom, čo je pre synodálny proces
vo vašej partikulárnej cirkvi najvhodnejšie a
primerane tomu pozývať ľudí.
- Vybrať si koordinátora, ak je ním niekto iný, ako
správca far nosti alebo vedúci miestneho
spoločenstva. Jeho úlohou je moderovať synodálny
proces v miestnom spoločenstve a komunikovať
s diecéznym synodálnym tímom.
3. Synodálne stretnutie
- Vytvorenie skupín, ktoré budú viesť dialóg. Ak je
účastníkov viac, odporúčame vytvoriť menšie
skupiny (10-12 osôb)
- Privítanie a modlitba (odporúčame inšpirovať sa
modlitbou Adsumus)
- Uvedenie témy a predstavenie otázok
- Príspevky do dialógu. Každý má priestor vyjadriť
sa. Vhodné je určiť a zachovať max. dĺžku
príspevku, napr. 3 minúty. Po príspevku nechať
priestor ticha na dotiahnutie myšlienok napr.
1 minútu, a potom nasleduje ďalší príspevok.
- Dôležité je počúvať sa a na príspevok iného
rečníka nereagovať, ale povedať svoj pohľad, ktorý
som si pripravil.
- Po jednotlivých príspevkoch nasleduje re exia na
to, čo odznelo.
- Zhrnutie, zápis a modlitba.
- Predstavenie témy ďalšieho stretnutia (rozdanie
otázok, prípadne štúdijných materiálov). Povzbudiť
ľudí, aby sa na tému pýtali ostatných poprípade ich
aj pozvali na stretnutie.

1. Cieľ
- Obnoviť a prehĺbiť komunikáciu s Bohom, ako aj
medzi ľuďmi vo farskom spoločenstve, v rodinách,
ale aj v iných spoločenstvách…
2. Oboznamovať s myšlienkou synodality
- Rozprávať pozitívne o synodálnom procese
- Rozširovať povedomie a poznanie synodality
prostredníctvom katechéz a kázní.
3. Byť otvorený pre každého
- Nikoho nevylučovať, pozývať všetkých.
4. Modlitba za Synodu o synodalite
- Odporúčame pridať úmysel do spoločných ale aj
osobných modlitieb.
- Takisto aj do prosieb pri liturgických sláveniach.
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Organizačná rovina

Témy úvodných katechéz
1. Synoda a synodalita
Na začiatku odporúčame hovoriť o synode. Ľudia
častokrát nevedia, o čo ide. Potom o synodalite. Že
ide o spoločné kráčanie, nie uniformitu, ale
o jednotu v rôznorodosti. Termín synoda je hlboko
zakorenený v tradícii Cirkvi. Sv. Ján Zlatoustý sa
vyjadril, že Cirkev (Ekklesia) a Synoda sú synonymá.
Pomôcť môže samotné logo Synody o synodalite
a jeho opis.
2. Ekklesia - spoločenstvo trojjediného Boha
Katechéza, ktorá poukazuje na spoločenstvo
trojjediného Boha, ktorý ho s nami komunikuje
prostredníctvom Syna. Táto komunikácia má vždy
troch aktérov: Ježiš, zástup a apoštoli. Inšpiráciou
môže byť prvá Ikona zo synodálneho diptychu.
3. Tabuľa spoločného stola
Druhá ikona synodálneho diptychu hovorí o tom, že
z Božieho ľudu (Ekklésia) nikto nie je vylúčený. Ani
pohanský stotník Kornélius, či kanaánska vdova,
ktorá túži aspoň po odrobinkách zo stola…
Potrebné materiály sa nachádzajú na
www.bbdieceza.sk
a www.synoda.sk

