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Podklady k 8. téme synodálnych konzultácií 

 

Názov témy: AUTORITA A SPOLUÚČASŤ 

 

 

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:  

Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, 
čo ma vydal tebe.“ (Jn 19, 11) 

„A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech 
posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so 
všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste 
čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy 
sme vám dali z moci Pána Ježiša.“ (1Sol 3, 12 - 4, 2) 

 
Krátke zamyslenie nad úryvkom, prepojené s témou: 

Ježiš pri rozhovore s Pilátom krásne ukazuje, že každá autorita a moc tejto autority pochádza od 
Boha, že Boh je zdrojom každej autority a moci a my ľudia ju máme spravovať, správne vykonávať 
a využívať pre službu preto, aby sa stala darom pre iných. 

Každý z nás môžeme mať rôznu skúsenosť s autoritami a ich správaním voči nám, chceme sa však 
spoločne zamýšľať nad tým, čo môžeme urobiť pre to, aby sme my viac povzbudili naše autority, 
aby sme mali lepší postoj ku nim a aby sme správnym spôsobom stáli za našimi autoritami. 
A zároveň ako môžeme autoritu, ktorá nám bola zverená, čo najlepšie využívať pre dobro iných. 

Vo vybranom úryvku Prvého listu Solúnčanom nám Pavol ukazuje, čo je základom akejkoľvek 
zdieľanej zodpovednosti a autority: „rast v bohatej láske“, ktorá je žitá v troch smeroch:  

1. medzi učeníkmi („jedni k druhým“) - Ak nebudeme žiť lásku v rámci “tímu”, ako nám tí, 
ktorí nám sú zverení uveria a pochopia čo to evanjelium je? 

2. voči každému človeku („ku všetkým“) - Ak nebudeme milovať tých, ktorí nám sú zverení, 
ako sa budú môcť cítiť v bezpečí a rásť? 
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3. medzi učeníkmi a tými, ktorí voči nim majú apoštolskú autoritu („my k vám“) - Ak 
nebudeme milovať naše autority, ako budeme schopní nechať sa nimi viesť? 

Čo v prípade, ak autorita mala predsa negatívny vplyv na náš život? Ako obnoviť úctu k danej osobe 
a tým pádom aj k iným autoritám, ktoré vstúpia do nášho života? Najistejšou cestou je odpustenie 
a modlitba, bez toho nebude môcť v našom srdci rásť úcta a dôvera. Rozhodnutie modliť sa za naše 
autority nemá byť pre to, že si to ten človek zaslúži, ale preto, že potrebuje našu pomoc a príhovor. 
Naše autority potrebujú, aby sme stáli za nimi a nie proti nim. 

A čo my a naša autorita, ktorú nesieme? Môžeme mať akékoľvek dary a talenty, no ak sa nenecháme 
“zlomiť” Otcovou láskou, ak ju nebudeme dennodenne prijímať zo Zdroja a tiež zdieľať s ostatnými, 
aby mohla dozrievať a rásť, ľahko sa z nás môžu stáť “farizeji a zákonníci“. 

Veľká výzva tejto témy, ale aj dnešnej doby, je „ÚCTA“. V knihe Sirachovcovej v 3. kapitole nám 
Boh jasne ukazuje na dôležitosť úcty voči našim rodičom, ktorá je zdrojom požehnania pre nás aj 
skrze nás. Ak chceme, aby mali voči nám úctu tí, ktorí nám sú zverení, potrebujeme mať najprv my 
úctu voči tým, ktorí nás vedú. 

 

 

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: 

• Aký je u vás vo farnosti/spoločenstve vzťah medzi autoritou a veriacimi, ako sa vykonáva 

vedenie a aký priestor a podporu má spoluúčasť laikov na vedení?  

• K akým krokom nás Duch Svätý pozýva, aby sme boli oporou pre naše autority?  

• Uvedomujem si, že aj ja som nositeľom moci a autoritou pre iných? Čo robím pre to, aby 

som bol autoritou, ktorá prináša dobré ovocie?  

• Ako fungujú synodálne orgány (pastoračná a ekonomická rada) na úrovni našej farnosti a 

aké nesú ovocie? 

• Ako môžeme podporiť princíp spoluúčasti a spoluzodpovednosti všetkých pri ohlasovaní 

evanjelia? 

 

Výzva témy: 

Skúmaj svoje srdce, či nepotrebuješ odpustiť autoritám vo svojom živote, obnovuj si voči ním úctu 

a rozhodni sa bojovať za nich, nie proti nim. 

 

Záverečná modlitba: 

Pane Ježišu, zlom naše srdcia svojou láskou, daj nám milosť denne prichádzať k Tvojim nohám, aby 

sme sa mohli učiť od Teba a daj nám odvahu zdieľať našu vieru s inými, aby sme mohli rásť v Tvojej 

láske a konať podľa Tvojej vôle. Amen. 


