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Dikastérium pre laikov, rodinu a život 

 

PODNETY NA ZAMYSLENIE PRE SYNODÁLNU CESTU S RODINAMI 
 
“Veď my všetci boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste 

údy.” (1 Kor 12, 13 a 27) 

 

Spoluzodpovednosť za spoločné poslanie vyzýva rodiny, aby spolupracovali na budovaní cirkevného 

tkaniva. Dajme im priestor a vypočutie, aby sa mohli zúčastniť na synodálnej ceste a ukázať "rodinnú 

tvár" Cirkvi. Cirkev je v skutočnosti "rodina medzi rodinami". (FT 276) 

 

Cieľom tejto príručky je pomôcť jednotlivým cirkvám pochopiť, ako zapojiť rodiny do synodálneho 

procesu ako rodiny.  

 

Synodálna cesta od nás nežiada, aby sme teraz uvažovali len o potrebách a požiadavkách rodín, ale 

o príspevku, ktorý môže rodina ako taká vniesť do synodálnej cesty Cirkvi ako pastoračný subjekt. 

 

 

 
 

 

 



2 
 

 

DÔVERNÝ A VZÁJOMNÝ VZŤAH MEDZI CIRKVOU A RODINOU 
 

 “Cirkev je Božia rodina vo svete" (Benedikt XVI., Deus caritas est, 25) a “je akoby kvasom a 

dušou ľudskej spoločnosti, ktorá sa má obnoviť v Kristovi a pretvoriť na Božiu rodinu (GS 40). 

 “Týmto spôsobom sú manželia zasvätení a prostredníctvom vlastnej milosti budujú telo 

Krista a vytvárajú domácu cirkev (Porov. Lumen gentium, 11), takže aby Cirkev naplno 

pochopila svoje tajomstvo, pozerá na kresťanskú rodinu, ktorá ho predstavuje autentickým 

spôsobom“. (AL 67) 

 Druhý vatikánsky koncil obnovil obraz rodiny ako "domácej cirkvi" (Lumen gentium, 11; 

Apostolicam Actuositatem, 11), ktorý bol prítomný v prvých storočiach kresťanstva (Porov. 

sv. Ján Chryzostom). 

 Rodina stojí na križovatke Cirkvi a sveta s úlohou "urobiť svet rodinnejším", "robiť svet 

“domáckym” silou lásky (Porov. Amoris laetitia, 183).  
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Sprievodné otázky 
 

 Akými spôsobmi môže naša miestna cirkev hľadieť na rodinu, aby plne pochopila samu 

seba, svoje tajomstvo? 

 Ktoré aspekty synodality odrážajú rodiny osobitným spôsobom? Čo nás môže naučiť 

rodinný život o prežívaní synodality v našej komunite? 

 Ako môže Cirkev pomôcť rodinám uvedomiť si, že sú "kvasom v premene spoločnosti"? 
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VIDIEŤ SYNODÁLNU CIRKEV AKO RODINU 
 

 Spoločenstvo v Cirkvi nachádza výstižné vyjadrenie v jednote rodiny. Rodiny sú živými 

ikonami Trojice, v ktorých je hlboko zakorenené spoločenstvo Cirkvi: "Trojica je 

spoločenstvom lásky a rodina je jeho živým odrazom" (Amoris laetitia, 11).  

 Budovanie Cirkvi s pohľadom na rodinu otvára Cirkev novým spôsobom prežívania 

spoločenstva, účasti a poslania. 

 "Rodina je cestou Cirkvi" (Gratissimam sane, 2). 
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Sprievodné otázky 
 

 Rodina je vzorom synodality. Čo sa môže Cirkev naučiť od rodiny?  

o Ako vie rodina uskutočňovať rozlišovanie v každodennom živote? 

o Ako sa v rodine uskutočňuje počúvanie? 

o Ako sa jednotliví členovia rodiny vedia navzájom prijímať? 

o Ako môže láska vstúpiť do cirkevného rozlišovania tak, ako sa to deje v rodinnom živote? 

o Ako sa rodičia, deti, súrodenci a príbuzní snažia mať sa navzájom radi so svojimi 

slabosťami, zraniteľnosťou, konfliktami a rôznymi názormi?  

 Špecifickým poslaním každej rodiny je vlievať Božiu lásku do sveta. To vedie k bratstvu s inými 

rodinami a k prijatiu každého človeka ako dieťaťa a brata. Ako sa našim kresťanským 

spoločenstvám darí žiť bratstvo v širšej ľudskej rodine? 
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ÚLOHA RODÍN V SYNODÁLNEJ CIRKVI 
 

 Rodina je aktívnym subjektom poslania Cirkvi a synodality (Porov. Amoris Laetitia, 200).  

 „Rodina sa tak konštituuje ako subjekt pastoračnej činnosti prostredníctvom priameho 

hlásania evanjelia a dedičstva rozličných foriem svedectva: solidarita s chudobnými, otvorenosť 

k rozmanitosti ľudí, starostlivosť o stvorenie, morálna a materiálna solidarita voči druhým 

rodinám, predovšetkým tým najchudobnejším, úsilie o podporu spoločného dobra aj 

prostredníctvom premeny nespravodlivých sociálnych štruktúr, počnúc územím, na ktorom 

rodina žije, s konaním skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.“ (Amoris laetitia, 290). 

 “Láska prežívaná v rodinách je neustálou posilou pre život Cirkvi.” (Amoris laetitia, 88). Preto 

práve tým, že kerygma zaznie v každej rodine, “bude môcť pastorácia rodín dosiahnuť, aby boli 

rodiny zároveň domácimi cirkvami i evanjelizačným kvasom v spoločnosti.” (Amoris laetitia, 290). 
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Sprievodné otázky 
 

 Akú úlohu môže zohrávať rodina v procese budovania synodálnejšej Cirkvi?  

o ako Cirkev  

o alebo so svetom  

 Akým spôsobom sú rodiny kľúčovým bodom pre budovanie spoločenstva v Cirkvi – na jednej 

strane same v sebe a na druhej strane v širšom spoločenstve?  

o Ako sa prežíva spoločenstvo vo vnútri rodiny?  

o Ako rodiny prispievajú k budovaniu spoločenstva v Cirkvi?  

o Ako im na to poskytnúť viac priestoru? 

 Sú rodiny v Cirkvi vypočuté? Ako môžu byť vypočuté v tomto synodálnom procese? 

 Ako nám môže tento synodálny proces pomôcť lepšie pochopiť, podporiť a posilniť poslanie 

rodiny v Cirkvi a vo svete "ako evanjelizačného kvasu v spoločnosti"? (Porov. Amoris laetitia, 

290) 

 Ako môžu byť rodiny protagonistami v našich miestnych cirkvách?  

 Ako môže rodina pomôcť Cirkvi priblížiť sa k perifériám? Ako môže Cirkev osloviť periférie 

prostredníctvom rodín?  
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ZHRNUTIE 
Pre “spoločné kráčanie” s rodinami: 

1. Rozpoznať, ako Duch povoláva rodiny, a nielen jednotlivcov, aby sa stali prostriedkami bratstva 

na synodálnej ceste. 

2. Žiť participatívny a inkluzívny cirkevný proces, ktorý ponúka manželom a rodinám možnosť 

vyjadriť sa a byť vypočutými.  

3. Rozpoznať a oceniť v pastoračnej činnosti bohatstvo a rozmanitosť darov rodín pre dobro 

spoločenstva.  

4. Vyskúšať participatívne spôsoby prítomnosti rodín, uplatňovať ich cirkevnú zodpovednosť, meniť 

predsudky a neúčinné postupy na nové spôsoby, ktoré vychádzajú aj z návrhov rodín. 

5. Ako môžeme považovať domov za miesto pastorácie a ohlasovania? 

6. Akreditovať (potvrdiť) rodinu ako dôveryhodný subjekt.  

7. Obnoviť vzťahy medzi rodinami prostredníctvom priateľstva a zdieľania.  

8. Podporovať formáciu rodín k spoločenstvu vo vnútri rodín i vo vnútri cirkevného spoločenstva, a 

to prostredníctvom dialógu medzi apoštolskou exhortáciou Amoris laetitia a encyklikou Fratelli tutti. 

9. Zapojiť školy, aby sa synodálna cesta dostala aj tam, kde sú rodiny vzdialené od Cirkvi. 


