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Synodálny proces je predovšetkým duchovný proces. Nejde o mechanický zber 
údajov, ani o sériu stretnutí a diskusií. Synodálne počúvanie je zamerané na 
rozlišovanie. Vyžaduje si, aby sme sa naučili a uplatňovali umenie osobného 
a komunitného rozlišovania. Počúvame sa navzájom, počúvame našu tradíciu viery 
a znamenia časov, aby sme rozpoznali, čo nám všetkým hovorí Boh. Pápež František 
píše o dvoch vzájomne prepojených cieľoch tohto procesu počúvania: „Počúvanie 
Boha, kým necítime spolu s ním volanie ľudu; počúvanie ľudu, kým nevdých-
neme vôľu, ku ktorej nás Boh volá“.
Takéto rozlišovanie nie je len príležitostným cvičením, ale v konečnom dôsledku 
spôsobom života zakoreneným v Kristovi pod vedením Ducha Svätého a pre-
žívaným na väčšiu Božiu slávu. Rozlišovanie v spoločenstve pomáha budovať 
prosperujúce a odolné spoločenstvá s ohľadom na misiu Cirkvi v súčasnosti. 
Rozlišovanie je milosťou od Boha, ale vyžaduje si našu ľudskú účasť jednodu-
chým spôsobom: modlitbou, uvažovaním, pozornosťou voči svojmu vnútorné-
mu rozpoloženiu, počúvaním a vzájomným rozhovorom, vedeným autenticky, 
zmysluplne a ústretovo.
Cirkev nám ponúka rôzne kľúče na pochopenie duchovného rozlišovania. 
V duchovnom zmysle je rozlišovanie umením interpretovať, ktorým smerom nás 
vedú túžby srdca bez toho, aby sme sa nechali zviesť tým, čo nás vedie tam, kam 
sme nikdy nechceli ísť. Rozlišovanie zahŕňa reflexiu a zapája srdce aj hlavu do 
rozhodovania v našom konkrétnom živote, aby sme hľadali a našli Božiu vôľu.
Ak je metódou synodálneho procesu počúvanie a jeho cieľom rozlišovanie, po-
tom je jeho cestou spoluúčasť. Podpora participácie nás vedie k tomu, aby sme 
vyšli zo seba a zapojili druhých, ktorí majú iné názory ako my. Počúvanie tých, 
ktorí majú rovnaké názory ako my, neprináša žiadne ovocie. Dialóg znamená 
stretnutie s rôznymi názormi.
Boh totiž často hovorí hlasmi tých, ktorých môžeme ľahko vylúčiť, odsunúť na 
okraj alebo znevážiť. Musíme vynaložiť osobitné úsilie, aby sme počúvali tých, 
ktorých môžeme mať pokušenie považovať za nedôležitých, a tých, ktorí nás nú-
tia zvážiť nové názory, ktoré môžu zmeniť náš spôsob myslenia.

SKUTOČNE SYNODÁLNY PROCES

POČÚVANIE, ROZLIŠOVANIE 
A SPOLUÚČASŤ



V pondelok 15.11.2021 – 19:00 hod Prešov Ice aréna – Godzone: 
Boh nie je mŕtvy. Autobus odchádza o 16:30 hod. od OD Billa. 

Podujatie je pre očkovaných. Viac na www.godzone.sk 

Na prvú adventnú nedeľu- 28.11. 2021 budeme požehnávať adventné vence a sviece.

Reforma Ružencových bratstiev v našej farnosti 
má takýto ďalší priebeh:

Každý záujemca o členstvo v našom RB, starý aj nový, odovzdá vyplnenú prihlášku do 
26.11.2021 do uzavretej krabice v kostole. Dňa 27.11.2021 (sobota) horlitelia RB spolu 
s pánom farárom otvoria krabicu a spočítajú prihlášky pre jednotlivé formy ruženca. 

Na nástenke sa zverejnia zoznamy všetkých prihlásených členov RB 
v jednotlivých formách. Z členov Živého ruženca sa vytvoria ruže (podľa ulíc, rodín, 

aj náhodne) a tieto nové ruže sa tiež zverejnia na nástenke. V nedeľu 5.12.2021 
popoludní za prítomnosti bratov dominikánov prebehnú tajné voľby finančnej komisie, 
horliteľov nových ruží a horliteľa RB. Voliť majú právo členovia Živého ruženca. Noví 

horlitelia ruží rozdajú členom svojej ruže kartičky s tajomstvami posv. ruženca 
a dohodnú sa na pravidlách mesačnej výmeny tajomstiev. Prevezmú pokladňu RB.

Online teologické večery na aktuálne témy
Youtube kanál Teologická fakulta v Košiciach o 20:15 hod. ponúka 

15.11. tému- Osobná zrelosť mladého človeka- Mons. Marek Forgáč
13.12. tému- Umelá inletilgencia a Cirkev? Radoslav Lojan a Peter Pisarčík

Taizé 2021 
Milí mladí priatelia, tento rok budeme organizovať dopravu pre mladých pútnikov 

(vek 18-35) na Silvestrovské stretnutie s Bratmi z Taizé, ktoré sa uskutoční v severota-
lianskom meste Turín. Bratia z Taizé sa s dôverou otvárajú mladým ľuďom z celej Európy 

na stretnutie, aby im ukázali hĺbku a potrebu duchovného života. Hostiteľom bude 
severotalianske mesto Turín, známe pôsobením zakladateľa rehole saleziánov Don 
Boscom. Mimoriadne počas stretnutia bude vystavená veľmi vzácna relikvia plátna, 

do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo (Turínske plátno). Stretnutie bude 
prebiehať v dňoch 28. december 2o21 - 1. január 2o22. Cena za dopravu: 9o,- €/ účast-

nícky poplatok: 65,- €. Prihlasovanie končí 21. novembra 2o21. 
Bližšie informácie a odkaz na elektronický prihlasovací formulár nájdete na FB: UPeCe 

Prešov alebo u nášho pána kaplána Mareka. 

Knižná ponuka
Vydavateľstvo Postoj Media predstavuje predposlednú knihu tejto sezóny. Ide o zásadnú 

knihu Roda Drehera s názvom Neži v lži.  Využite predpredaj a získajte knihu až 
s 20 % zľavou. Akcia je časovo obmedzená a platí do 23. 11. 2021 do 24:00. Do ponuky 

vydavateľstvo zaradilo aj výhodný balík pre farnosti, rodiny, spoločenstvá 5 + 1 kniha 
zdarma Ak ste ešte nečítali Rodovu knihu Benediktova voľba, môžete obe knihy získať 
vo výhodnom balíku. Rod Dreher vo svojej knihe, ktorá získala ohlas nielen v Amerike, 
ale aj vo viacerých ďalších krajinách, skúma, čo sa vlastne deje so Západom. Prináša 
prenikavú analýzu fenoménu, ktorý nazýva „mäkkým totalitarizmom“. Vidí ho ako 
akési dogmatické „náhradné náboženstvo“ a konkurenta kresťanskej viere. Opisuje 

problémy ako politická korektnosť, kultúra rušenia (cancel culture) či „woke“ progresi-
vizmus. V niečom je podľa autora tento nový totalitarizmus oveľa jemnejší než ten starý, 
komunistický.  No kniha Neži v lži je viac ako len pokusom o analýzu problému či viac 
ako len hľadaním paralel medzi progresívnym „mäkkým totalitarizmom“ a tým starým. 

O Z N A M Y



Poriadok bohoslužieb
15. 11. 2021 - 21. 11. 2021
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