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3. Synodálny proces 

 

 
Obr. 1. Táto infografika ukazuje celkový priebeh synodálneho procesu.Generálny 

sekretariát uverejňuje Prípravný dokument a Vademékum ako nástroje pre miestne cirkvi na 
realizáciu diecéznej fázy synody. Plody tejto diecéznej fázy budú zhromaždené v syntéze každej 
miestnej cirkvi. Potom ďalšiu syntézu sformulujú biskupské konferencie a synody východných 
cirkví na základe syntéz prijatých od miestnych cirkví. Toto Vademékum a dotazník (porov. 
časť 5) dostanú aj ostatné cirkevné orgány, aby sa mohli zúčastniť na konzultáciách a 
vypracovať vlastnú syntézu. Patria medzi ne dikastériá rímskej kúrie, Únia generálnych 
predstavených a Medzinárodná únia vyšších rehoľných predstavených (USG a UISG), ďalšie 
únie a federácie zasväteného života, medzinárodné laické hnutia, univerzity a teologické 
fakulty. Generálny sekretariát vypracuje prvé vydanie Instrumentum laboris (pracovného 
dokumentu) na základe syntéz prijatých od biskupských konferencií, synod východných cirkví 
a iných cirkevných orgánov, uvedených v Episcopalis communio. Tento prvý Instrumentum 
laboris sa potom bude diskutovať na kontinentálnych stretnutiach (pozri časť 3.3). Na základe 
dokumentov vypracovaných na kontinentálnej úrovni sa pripraví druhé vydanie Instrumentum 
laboris, vypracované pre potreby Zhromaždenia synody biskupov v októbri 2023 (Generálny 
sekretariát Biskupskej synody).  

 

3.1 Diecézna fáza 

Veľká časť bohatstva tejto fázy počúvania bude pochádzať z diskusií medzi farnosťami, 
laickými hnutiami, školami a univerzitami, rehoľnými spoločenstvami, kresťanskými 
spoločenstvami v danej štvrti, skupiny sociálnej práce, ekumenickými a medzináboženskými 
hnutiami a inými skupinami. Tento proces iniciujú biskupi, takže je pravdepodobné, že 
zapojenie na diecéznej úrovni bude koordinované cez bežné komunikačné kanály diecézneho 
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biskupa. Farnosti, ktoré majú farskú pastoračnú radu, a diecézy, ktoré majú diecéznu pastoračnú 
radu, môžu využiť tieto existujúce „synodálne“ orgány na organizovanie, uľahčenie a oživenie 
synodálneho procesu na miestnej úrovni, za predpokladu, že sa budú usilovať osloviť periférie 
a tých ľudí, ktorých len zriedka počuť. Cieľom nie je preťažovať diecézy a farnosti, ale skôr 
integrovať synodálny proces do života miestnej Cirkvi tvorivými spôsobmi, ktoré podporia 
hlbšie spoločenstvo, plnšiu účasť a plodnejšiu misiu. 

V tejto fáze počúvania vyzývame ľudí, aby sa stretli, spoločne reagovali na podnety v 
podobe otázok/obrázkov/scenárov, počúvali sa navzájom a poskytovali individuálnu a 
skupinovú spätnú väzbu, nápady a návrhy. Ak však okolnosti (napríklad pandemické 
obmedzenia alebo fyzická vzdialenosť) sťažujú osobnú interakciu, je možné použiť online 
diskusné skupiny s moderátorom, samostatne vedené online aktivity, chatové skupiny, 
telefonáty a rôzne formy sociálnej komunikácie, ako aj papierové a online dotazníky. 

Na podnietenie reflexie a dialógu možno použiť aj modlitebné materiály, biblické úvahy a 
sakrálnu hudbu, ako aj umelecké diela, poéziu atď. 

Táto diecézna fáza je príležitosťou pre farnosti a diecézy, aby sa stretli, zakúsili a 
spoločne prežívali synodálnu cestu, objavovali alebo rozvíjali synodálne nástroje a postupy, 
ktoré sú pre nich v ich miestnom kontexte najvhodnejšie a ktoré sa napokon stanú novým štýlom 
miestnych cirkví na ceste synodality. 

Preto táto synoda očakáva nielen odpovede, ktoré môžu byť príspevkom pre 
zhromaždenie synody biskupov, ktoré sa bude konať v októbri 2023 v Ríme, ale chce tiež 
podporovať a rozvíjať prax a skúsenosti ako byť synodálny, tak počas tohto procesu, ako aj v 
budúcnosti. Miestne cirkvi, ktoré sa už vydali na túto cestu, poskytli vynikajúce zdroje, ako je 
napríklad Metodická príručka pre cirkevné zhromaždenie Konferencie biskupov Latinskej 
Ameriky alebo Plenárna rada Austrálie a jej základné dokumenty. Odporúčame vám nahliadnuť 
do týchto zdrojov, ktoré môžu inšpirovať vašu prácu vo vašej miestnej cirkvi. 

 

3.2 Úloha biskupských konferencií a synod východných cirkví  

Po ukončení diecéznej fázy predsynodálnym stretnutím a diecéznou syntézou, 
biskupské konferencie a synody východných cirkví zhromaždia príspevky a spätnú väzbu, ktoré 
dostali od diecéz a eparchií, aby sformulovali syntézu, ktorá vhodne zhrnie príspevky 
účastníkov na miestnej úrovni. Konferencie biskupov a synody východných cirkví sú vyzvané, 
aby rozlišovali a vytvorili túto širšiu syntézu zorganizovaním predsynodálneho stretnutia. Tieto 
syntézy potom poslúžia ako základ pre prvé vydanie Instrumentum laboris, ktoré vydá 
Generálny sekretariát Biskupskej synody. 

 

3.3 Kontinentálna fáza 

Tento prvotný Instrumentum laboris bude predstavovať „pracovný dokument“ pre sedem 
kontinentálnych stretnutí: Afrika (SECAM); Oceánia (FCBCO); Ázia (FCBCO); Blízky 
východ (CPCO); Latinská Amerika (CELAM); Európa (CCEE); a Severná Amerika (USCCB 
a CCCB). 

Na týchto siedmich medzinárodných stretnutiach sa vytvorí sedem Záverečných 
dokumentov, ktoré budú slúžiť ako základ pre druhý Instrumentum laboris, ktorý sa použije na 
zhromaždení biskupskej synody v októbri 2023. 
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3.4 Zhromaždenie synody biskupov 

Biskupi a audítori sa stretnú so Svätým Otcom na zhromaždení synody biskupov v Ríme 
v októbri 2023, aby spolu hovorili a navzájom sa počúvali na základe synodálneho procesu 
iniciovaného na miestnej úrovni. Cieľom biskupskej synody nie je zatieniť diecézne fázy, 
výstupy z biskupských konferencií/synod východných cirkví a z kontinentálnej fázy, ako skôr 
rozpoznať na univerzálnej úrovni hlas Ducha Svätého, ktorý prehovoril v celej Cirkvi. 

 

3.5 Realizačná fáza 

Keďže cieľom tejto synody je podporiť nový spôsob prežívania spoločenstva, spoluúčasti 
a misie Cirkvi, rozhodujúca bude realizačná fáza, aby sme spoločne kráčali po ceste synodality. 
Táto implementácia je určená pre všetky miestne cirkvi na celom svete, aby bol východiskovým 
aj konečným bodom synodálneho procesu celý Boží ľud (EC 7). Diecézni referenti a ďalšie 
osoby a orgány, ktoré boli zapojené do diecéznej fázy, vrátane diecéznych pastoračných rád, 
presbyterských rád a farských pastoračných rád, môžu byť v tomto smere nápomocné. 

Dúfame, že skúsenosti zo synodálneho procesu povedú k novej jari v oblasti počúvania, 
rozlišovania, dialógu a rozhodovania, aby všetci členovia Božieho ľudu mohli lepšie spoločne 
kráčať pod vedením Ducha Svätého, tak v rámci Cirkvi, ako aj s celou ľudskou rodinou. 
 

  


