
 

2. Všeobecné námety a návrhy k sláveniu na otvorenie 
 

Ø Na zdôraznenie dôležitosti Ducha Svätého, ústrednej úlohy Turíc v živote Cirkvi, 
a pneumatologického aspektu synodálneho procesu navrhujeme, aby sa táto liturgia 
inšpirovala Turíčnou vigíliou. Môže sa sláviť votívna omša o Duchu Svätom a môže byť 
tiež vzývanie Ducha Svätého spevom Veni Creator Spiritus. Aby sa zvýraznilo otvorenie 
synody, môže sa použiť modlitba Adsumus Sanctae Spiritus, ktorou sa vyprosuje vedenie 
a inšpirácia Ducha Svätého pre diecézu a celú Cirkev. 
 

Ø Možno tiež zachovať chvíle spoločnej modlitby alebo spoločného ticha; sú to užitočné 
spôsoby, ako byť vnímavý na hlas Ducha Svätého spoločne. 

 
Ø Na sprevádzanie dvojročnej cesty synodálneho procesu možno použiť obraz alebo ikonu z 

Tradície Cirkvi (napr. Obraz Zoslania Ducha Svätého na Turíce, Obraz zobrazujúci Ježiša ako 
sprevádza učeníkov na ceste do Emáuz). 

 
Ø Možno tiež použiť symbolické obrazy a úkony na vyjadrenie jednoty v rozmanitosti 

Kristovho tela. Hlavným bodom synody je spoločné kráčanie, do ktorého sú zapojení všetci 
veriaci a všetci služobníci Cirkvi. 

 
Ø Na konci liturgie sa môžu použiť symbolické gestá, aby sa zhromaždenie vydalo na synodálnu 

cestu spoločného kráčania, putovania jedni s druhými pod vedením Ducha Svätého. 
 
Ø Je dôležité zdôrazniť tri kľúčové prvky tejto synody: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. 

è Aby sme zdôraznili spoločenstvo, medzi kľúčové posolstvá, ktoré majú byť 
odovzdané, patria: „Sme roztrúsení po celej našej diecéze, ale Boh nás spája v jeden 
celok“; Cieľom nie je to, aby sme boli všetci rovnakí, ale aby sme spoločne kráčali 
napred, zdieľali spoločnú cestu a osvojovali si našu rôznorodosť“; „Spoločenstvo a 
jednota, ktoré Boh buduje medzi nami, je silnejšie než akékoľvek rozdelenia“; 
Uprostred našich mnohých rozdielov nás ako časti Kristovho tela spája náš spoločný 
krst“. Aby vyniklo spoločenstvo na rôznych úrovniach miestnej cirkvi, možno 
zvýrazniť farnosti, hnutia a rozličné spoločenstvá z celej diecézy.  

è Aby sme zdôraznili spoluúčasť, veriaci laici by mali zohrávať aktívnu úlohu 
v liturgii. Treba sa usilovať aj o zapojenie tých, ktorí môžu byť niekedy vylúčení, 
vrátane príslušníkov iných kresťanských denominácií a iných náboženstiev, ľudí 
poznačených chudobou a mariginalizáciou, ľudí so zdravotným postihnutím, mladých 
ľudí, žien, atď.  

è Na zdôraznenie misie možno vyzdvihnúť mnohé dary a charizmy Božieho ľudu 
v diecéze. Kľúčové posolstvá, ktoré treba odovzdať sú: „Každý kresťan má dôležitú 
úlohu v misii Cirkvi“; „Všetci pokrstení sú živými kameňmi pri budovaní Kristovho 
tela“; „Nikto nie je vylúčený z radosti evanjelia“; „Laici majú osobitnú misiu svedčiť 
o evanjeliu vo všetkých častiach ľudskej spoločnosti“; „Ako Ježišovi učeníci sme 
kvasom uprostred ľudstva, aby Božie kráľovstvo povstalo na celom svete“. 

 
Ø Po slávnostnom otvorení v Ríme, dňa 10. októbra 2021 

 
è Medzi otváracím ceremoniálom v Ríme a otváracím ceremoniálom v miestnych 

cirkvách (17. októbra 2021) je 7 dní. V rámci duchovnej prípravy na otvorenie synody 
v každej miestnej cirkvi vás pozývame využiť tento čas ako 7 dní modlitby na 
konkrétne úmysly súvisiace so synodou.   


