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Podklady k 9. téme synodálnych konzultácií 

 

Názov témy: ROZLIŠOVANIE A ROZHODOVANIE 

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:  (Rim 12, 1-2) 

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako 
svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste 
vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ 
 

Krátke zamyslenie nad úryvkom, prepojené s témou: 

V gréčtine existujú dve slová, ktoré sa týkajú času. Prvým slovom je chronos – označuje kvantum 
času, roky, dni a hodiny. Ide o čas, ktorý meriame hodinami a zaznamenávame v kalendároch. 
Druhým slovom je kairos, ktorý poukazuje na kvalitu času. Je to čas príležitostí, výziev, jedinečných 
a neopakovateľných okamihov, ktorých zmyslel je treba správne rozlíšiť a prečítať – porozumieť 
im. Zároveň ich netreba premárniť alebo zmeškať.  

Výstižne a s rozlišovaním to popisuje starozákonná kniha kazateľ Kazateľ: „Všetko má svoj čas a svoju 
chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má...“ (Porov. Kaz 3). Svoje verejné účinkovanie začal Pán Ježiš 
slovami: „Naplnil sa čas!“ (Mk 1,15). Pán Ježiš svojim súčasníkom neraz vyčítal, že mu nerozumejú 
a nechcú rozumieť znameniu čias, nevedia správne rozlišovať. Pred vystúpením k Otcovi dal Ježiš 
prísľub toho, ktorého pošle Otec, aby pripomenul všetko, čo povedal. (Porov. Jn 14,26). Naše 
synodálne putovanie chce načúvať, „čo Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 3,22). Boh sa prihovára Cirkvi a my 
chceme rozoznať jeho hlas a na základe toho prijímať rozhodnutia. 

Svätý Otec František označil naše časy za dobu zmien epochy. Táto premena je príležitosť a výzva, 
aby čas nebol chronos plynúci „pomedzi prsty“, ale aby sme ho pretvárali na kairos. Ten má byť 
naplnený premenou zmýšľania a konania (metanoia). Jednou z úloh Cirkvi je pripomínať tento 
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záväzok k premene, ako sme ho počuli vyjadrený v biblickom úryvku z Listu Rimanom: 
„Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia 
vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2). Pápež František hovorí: „Modlime sa spoločne, aby celá 
Cirkev uznala naliehavosť formácie v duchovnom rozlišovaní na osobnej i komunitnej úrovni. To, 
čo nás privádza k láske k Bohu a k láske blížnych, môže pochádzať iba od Boha.   
 

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: 

Synodálna cesta nie je len cestou počúvania, ale aj cestou rozlišovania, ktorá nás pozýva k 
„opätovnému čítaniu“ skúseností, ktoré sme získali pri počúvaní, aby sme objavili radosti a výzvy, 
poznatky a príležitosti. Spoločné putovanie vyzýva Cirkev, aby sa zbavila postoja samoľúbosti a 
otvorila sa počúvaniu, rozlišovaniu a dialógu so spoločenstvom, aby dosiahla konsenzus, ktorý 
vychádza z Ducha a smeruje Boží ľud k našej misii. 

V synodálnom štýle sa rozhoduje prostredníctvom rozlišovania, na základe konsenzu, ktorý 
vyplýva so spoločnej poslušnosti voči Duchu. V synodálnom štýle prijímame rozhodnutia 
prostredníctvom rozlišovania toho, čo Duch Svätý hovorí prostredníctvom celého nášho 
spoločenstva. 

• Aké metódy a postupy používame pri rozhodovaní?  

• Ako ich možno zlepšiť?  

• Ako podporujeme spoluúčasť na rozhodovaní v rámci hierarchických štruktúr? 

• Pomáhajú nám naše metódy rozhodovania počúvať celý Boží ľud?  

• Aký je vzťah medzi konzultáciou a rozhodovaním a ako ich uplatňujeme v praxi?  

• Aké nástroje a postupy používame na podporu transparentnosti a zodpovednosti? 

• Ako môžeme rásť v spoločnom duchovnom rozlišovaní? 
 

Výzva témy: 

Prečítať a počas 15 minút rozjímať nad textom celej dvanástej kapitoly z Pavlovho Listu Rimanom. 
Aké znamenia čias pre Cirkev a pre seba osobne vnímam v tomto úryvku.  

(Link: https://svatepismo.sk/list-rimanom-12) 
 

Záverečná modlitba od sv. Tomáša Akvinského: 

Bože, daj mi pokojnú myseľ, 
aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. 

Daj mi silu, aby som zmenil veci, 
ktoré zmeniť môžem. 

A daj mi múdrosť, 
aby som rozlíšil jedno od druhého. 

Amen. 
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