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Podklady k 6. téme synodálnych konzultácií 

Názov témy: DIALÓG V CIRKVI A SPOLOČNOSTI 

Úvodná modlitba: 

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:  

zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca.  

Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich sŕdc. 

Pouč nás, kam máme ísť, a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. 

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. 

Nech nás nezvedie nevedomosť. 

Daj nám dar rozlišovania, 

nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom 

a falošným ľudským ohľadom. 

Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, 

ale napredovali na púti do večného života. 

O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, 

v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. 

Amen. 

 

Biblický úryvok súvisiaci s témou:  (Jn 1, 43-50) 

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ Filip bol z 
Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.  Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o 
ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“  Natanael mu vravel: „Môže byť 
z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal 
o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu 
vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“  Natanael mu povedal: „Rabbi, ty 
si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? 
Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích 
anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ 

 

Krátke zamyslenie nad úryvkom, prepojené s témou: 

Aké aktuálne je viesť dialóg – rozhovor dvoch... mňa a Boha, dvoch ľudí, dvoch rodín, dvoch cirkví, 
dvoch politických strán, dvoch národov. Dialóg – priestor spoznať seba samého, priestor 
vzájomného obohatenia, ktorého cieľom má byť spoznávať bohatstvo a postoje druhej strany.              
Boh vedie dialóg s každým, či je veriaci alebo neveriaci. Každý má svoj vlastný a individuálny príbeh 
s Bohom. Aj keď evanjelista nevyrozprával príbeh Natanaela úplne dopodrobna, predpokladáme, 
že pod figovníkom  sa odohráva niečo vnútorné a intímne, čo mohol vedieť jedine Boh a on sám. V 
takomto momente začína kresťanská modlitba... Tu sa rodí prvotný rozhovor. Nie je to odriekanie 
nejakej modlitby ani obchod s božstvom, je to otvorenie svojho vnútra. Tento dialóg má rôzne 
podoby, niekedy sa s „Ním“ vieme pohádať, ale hovoriť aj o svojich radostiach. Je úžasné mať Boha, 
s ktorým smieme byť v dialogickom vzťahu. Pápež František v jednom zo svojich príhovoroch o 
modlitbe poznamenáva: Modlite sa, ale čakajte viac otázok ako odpovedí… 
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Za Natanaelom prichádza jeho priateľ Filip, ktorý je nadšený zo stretnutia s Ježišom  a chce aj  jemu 
ponúknuť skúsenosť.  Natanael plný predsudkov odpovedá úplne skepticky to známe : „Môže byť 
z Nazareta niečo dobré?!“ Pochybnosti hneď na začiatku rozhovoru... Určite to medzi nimi poriadne 
zaiskrilo a Filip neponúka žiadne dodatočné vysvetlenie, hovorí iba: „Poď a uvidíš!“ Na to, aby sme 
si uvedomili,  že nám Boh klope na dvere, potrebujeme niekedy vonkajší hlas, priateľa, „Filipa“ .  
Skúsme byť ako Filip a vnášajme do dialógov  v rôznych témach vlastné konkrétne skúsenosti s 
Bohom… A na druhej strane skúsme byť  ako Natanael: „Toto je skutočný Izraelita, ktorom niet 
lesti.“ Bohu sa páčia tí, ktorí sa nevedia pretvarovať. 

Dnešná doba si vyžaduje citlivosť a odvahu reagovať na vážne témy – korupcia, utláčanie, ochrana 
života a mnoho iných. Neostať nemí, len aby sme neriskovali, že budeme „smiešni“ pred svetom. 
Nedovoľme, aby sme upadli do uspania svedomia. Dnešná doba si vyžaduje ľudí radostných, 
ľudských, láskavých a otvorených pre všetkých, aj najväčších hriešnikov, ktorí hľadajú cestu, 
pravdu a život.    

Hlavná otázka Synody: 

Skôr než si začneme klásť otázky a hľadať odpovede vo svetle Ducha Svätého, pripomeňme si 
základnú otázku Synody, ktorá nás sprevádza počas všetkých desiatich tém: 

Synodálna cirkev pri ohlasovaní evanjelia „kráča spoločne“. Ako sa toto „spoločné kráčanie“ uskutočňuje dnes 
vo vašej miestnej cirkvi? Aké kroky nás Duch vyzýva urobiť, aby sme rástli v našom „spoločnom kráčaní“? 

Prezentovanie otázok: 

• Aké sú miesta a spôsoby dialógu v rámci našej miestnej cirkvi (farnosti, diecézy)?                    

• Ako podporujeme spoluprácu s inými spoločenstvami – farnosť, rehoľa, hnutie, laické 
spoločenstvo?                                                                                                                                                             

• Ako sa v dialógu vyrovnávame s odlišnými pohľadmi, konfliktmi, ťažkosťami?                                              

• Ako vedieme dialóg o viere v rodine (s deťmi, manželia navzájom)?                                                    

• Rozprávame sa o viere medzi sebou my kresťania (mladí, kolegovia na pracovisku, 
priatelia)?                                                        

• Máme odvahu vstupovať do verejného dialógu, kde je nutné hájiť ľudské hodnoty?               

• Vytváram vo svojej farnosti – ja kňaz, ja farník - podmienky na dialóg s ľuďmi, ktorí sa 
vzdialili od Cirkvi?                                                                                                                                                                            

• Aké skúsenosti s dialógom a spoločným úsilím máme spolu s veriacimi iných náboženstiev 
a s neveriacimi?                                                                                                                                                                     

• Ako Cirkev vedie dialóg a učí sa od iných spoločenských inštitúcií: sveta politiky, 
ekonomiky, kultúry, občianskej spoločnosti, chudobných...? 

Výzva témy: 

Zavolajte niekomu, koho ste už dlhší čas nevideli. Oslovte menej známych ľudí, ktorých bežne 
stretávate, a „prehoďte“ s nimi pár slov. 

Záverečná modlitba: 

Pane, daj, nech je naša modlitba vždy živým, aktuálnym a jedinečným rozhovorom s Tebou. Duchu 
Svätý, sprevádzaj nás pri našich rozhovoroch, nech je naše srdce otvorené, chápavé, nežné a 
odvážne. Amen. 

 


