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1. Božia cirkev je zvolaná na synodu. Synodálna cesta pod názvom „Za synodálnu Cirkev: 
spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ sa slávnostne otvorí 9. – 10. októbra 2021 v Ríme a následne 17. 
októbra v každej partikulárnej cirkvi. Základnou etapou bude slávenie XVI. riadneho plenárneho 
zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023, po ktorom bude nasledovať realizačná fáza, do ktorej 
budú znova zapojené partikulárne cirkvi (porov. EC, čl. 19 – 21). Zvolaním synody pápež František 
pozýva celú Cirkev, aby skúmala tému, ktorá je pre jej život a poslanie rozhodujúca: „Práve cesta 
synodality je cestou, ktorú Boh očakáva od Cirkvi tretieho tisícročia“. Táto cesta, ktorá zapadá do 
línie aggiornamenta Cirkvi navrhnutého Druhým vatikánskym koncilom, je darom i úlohou: Cirkev, 
ktorá po nej kráča spoločne a spoločne sa zamýšľa nad prejdenou cestou, je schopná sa naučiť, 
ktoré procesy jej môžu pomôcť prežívať spoločenstvo, uskutočňovať participáciu a otvoriť sa misii. 
Práve naším „spoločným kráčaním“ sa totiž najúčinnejšie uskutočňuje a prejavuje povaha Cirkvi ako 
putujúceho a misionárskeho Božieho ľudu. 

2. Pri tom nás má inšpirovať a viesť základná otázka: ako sa dnes na rôznych úrovniach (od miestnej 
až po univerzálnu) uskutočňuje toto „spoločné kráčanie“, ktoré umožňuje Cirkvi ohlasovať evanjelium 
v súlade s misiou, ktorá jej bola zverená; a aké kroky nás Duch pozýva vykonať, aby sme rástli ako 
synodálna Cirkev? Keď sa chceme spoločne zaoberať touto otázkou, musíme začať počúvať Ducha 
Svätého, ktorý ako „vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide“ 
(Jn 3, 8) a musíme byť otvorení pre prekvapenia, ktoré nám na tejto ceste určite pripraví. Takto 
sa  aktivuje dynamika, ktorá nám umožní začať zbierať niektoré plody synodálnych rozhovorov, ktoré 
postupne dozrievajú. Pritom ide o veľmi dôležité témy pre cirkevný život a uskutočňovanie 
evanjelizačného poslania, na ktorom sa na základe krstu a sviatosti birmovania podieľajú všetci 
veriaci. 

3. Predkladaný Prípravný dokument má poslúžiť synodálnej ceste zvlášť ako nástroj na podporu prvej 
fázy počúvania a konzultácií s Božím ľudom v partikulárnych cirkvách (október 2021 – apríl 2022), v 
nádeji, že prispeje k rozprúdeniu myšlienok, energie a kreativity všetkých tých, čo sa budú podieľať 
na tejto ceste, a umožní im podeliť sa o plody ich úsilia. S týmto úmyslom: 1) začína načrtnutím 
niektorých významných znakov súčasnej situácie; 2) stručne objasňuje základné teologické 
myšlienky pre správne chápanie a praktizovanie synodality; 3) ponúka niekoľko biblických odkazov, 
ktoré môžu byť inšpiráciou pre meditáciu a modlitbovú reflexiu na tejto ceste; 4) objasňuje niektoré 
perspektívy, z ktorých možno prežívanú skúsenosť synodality nanovo pochopiť; 5) udáva niekoľko 
spôsobov ako vyjadriť toto nové chápanie v modlitbe a zdieľaní. Ako konkrétnu pomoc pri 
organizovaní synodálnych prác ponúkame metodologické Vademékum, pripojené k tomuto 
Prípravnému dokumentu, ktoré je k dispozícii aj na spomínanej internetovej stránke. Táto ponúka aj 
niekoľko zdrojov na hlbšie pochopenie témy synodality, ako doplnok tohto Prípravného dokumentu. 
Spomedzi nich chceme upozorniť na dva, ktoré budú viac ráz citované: Príhovor pri príležitosti 
slávenia 50. výročia založenia Biskupskej synody, ktorý mal pápež František 17. októbra 2015 a 
dokument vypracovaný Medzinárodnou teologickou komisiou Synodalita v živote a v misii Cirkvi, 
publikovaný v roku 2018. 

 


