
Pohľad na Krista cez apoštola Pavla  
Pravý Ježišov učeník má účasť na Kristovom kalichu a krste. V tomto prípade ide o starozákonné 

obrazy, ktoré vyjadruje bolesť a utrpenie (porov. Iz 51,17, Jer 49,12). Kristus žiada od obidvoch apoštolov, 
aby mali podiel na jeho osude, aby sa Kristov život stal ich životom. Znova zacitujem apoštola Pavla, ktorý 
to opäť v Liste Galaťanom vyjadril nádhernými a hlbokými slovami: „S Kristom som pribitý na kríž. Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, 
ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal, 2,19-20)  

Nech našou hlavnou túžbou v živote je jedno jediné – čo najlepšie a najvernejšie nasledovať Ježiša 
Krista. Preto si dovolím do tretice odcitovať apoštola Pavla, tentokrát z Listu Filipanom: „A vôbec všetko 
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám 
za odpadky, aby som získal Krista.“ (Flp 3,8) 
Slúžiť druhým  

Nech nám Kristus a jeho Kráľovstvo neujde, kým my budeme riešiť svoje zabezpečenie. Ak aj 
vidíme v tomto svete ostré lakte, boj o moc, túžbu získať postavenie, Kristove slová pre nás znejú 
nekompromisne: „Medzi vami to tak nebude.“ (Mk 10,43) Možno zaznie argument, že niekto predsa musí 
stáť na čele inštitúcie, organizácie, školy, farnosti, diecézy... Ježiš to neodmieta, ale stanovuje dôležité 
kritériá, ktoré majú charakterizovať tých, ktorým bol zverený úrad. Vyjadrujú to slová v dnešnom 
evanjeliu: „vašim služobníkom“, „sluhom všetkých“. Kristus je pre nich najžiarivejším vzorom, lebo „ani 
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za 
mnohých.“ (Mk 10,45) Nemôžu byť skutočnými učeníkmi toho, ktorí prišiel slúžiť, tí, ktorí sami odmietajú 
slúžiť druhým. 
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SYNODA 2021-2023 
ZA SYNODÁLNU CIRKEV: SPOLOČENSTVO, SPOLUÚČASŤ A MISIA 

„Božia cirkev je pozvaná na synodu.“ 
Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite: tá je 

rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi. 
Svätý Otec František 7. marca 2020 ohlásil XVI. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, 

ktoré sa koná na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia. 
Tri roky trvajúci synodálny proces, rozčlenený do troch fáz a pozostávajúci z konzultácií, modlitieb 

a rozlišovania, sa započal 9. a 10. októbra 2021 vo Vatikáne za prítomnosti Svätého Otca a vyvrcholí 
zhromaždením biskupov v októbri 2023 v Ríme.  

Synoda, teda neprebieha len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej 
trojročný harmonogram je rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej: 

Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi sa začína v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho 
biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu na základe prípravného dokumentu Sekretariátu 
synody, ktorý je sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v 
každej partikulárnej cirkvi. Tieto konzultácie v 1. fáze prebiehajú i na dikastériách Rímskej kúrie, 
združeniach vyšších rehoľných predstavených či federáciách zasväteného života, medzinárodných laických 
hnutiach, univerzitách či teologických fakultách. 

Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde 
príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku 
apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný 
dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. 

Druhá fáza (kontinentálna), bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v 
podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu 
Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023. 


