PLÁN SPOLOČNÉHO
STRETNUTIA
V SKUPINE

1. Modlitba za synodu,
vzývanie Ducha Svätého

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.

2. Spoločná modlitba za Synodu
Každý účastník môže individuálne predniesť svoju modlitbu. Celkový čas asi 5.min.
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3. Čítanie z úryvku Svätého písma
(Vhodný, pripravený biblický text k téme stretnutia) K textu môže byť aj krátky biblický
komentár – táto časť je v dĺžke 7 – 10 min.

4. Úvod k téme stretnutia – prvé kolo zdieľania
(Pozn. Oboznámenie sa s témou /otázkami/ by malo byť dopredu, aby sa mohlo hneď pristúpiť
k duchovnému rozhovoru.)
V prvej časti sa každý postupne podelí o ovocie svojej modlitby v súvislosti s otázkami na
zamyslenie, ktoré boli predtým rozoslané. V tejto fáze sa nediskutuje, účastníci jednoducho
hlboko počúvajú hovoriaceho účastníka a pozorujú, čo Duch Svätý hovorí konkrétne im. Môžu
si v tichu robiť poznámky.

5. Čas ticha
Tento bod trvá 10 - 15. min., každý sa individuálne zamyslí nad tým čo počul, čo mu Duch
Svätý vnukol.

6. Druhé kolo zdieľania
Jednotliví účastníci sa podelia o to, čo ich v prvom bloku a počas ticha zaujalo. Môže sa
viesť aj dialóg, ale so zameraním na Ducha Svätého – nehovorí sa iba preto, aby každý
niečo povedal /zareagoval/.

7. Druhý čas ticha
Tento čas ticha môže byť o niečo kratší – asi 10 min.

8. Tretie kolo zdieľania (a modlitba - chvály)
Teraz sa účastníci zamyslia nad tým, čo ich v rozhovore vnútorne zasiahlo a čo sa ich najviac
dotklo. Vedie sa aktívny dialóg, tzv. aktívne počúvanie – Ako Boh koná a hovorí skrze druhého,
ktorý má slovo a rovnako aj skrze mňa samého? Sústredím sa na pozorné počúvanie druhého,
nie na prípravu svojej „reči“. Prijímam v úcte názor druhého nekomentujem ho, nehodnotím.
Učím sa umeniu rozprávať – hovorím o svojej vlastnej skúsenosti, čo si naozaj myslím a cítim.
Hovorím to, čo mi povedalo Božie slovo a Duch Svätý. Nechcem svoj názor vnútiť ostatným.
Jeden z účastníkov starostlivo zaznamená nové poznatky a prípadné otázky, ktoré ešte neboli
zodpovedané. Tieto sa potom pošlú diecéznemu koordinátorovi na adresu: trnava@synoda.sk
alebo: kancelaria@abu.sk alebo jan.hallon@abu.sk
Rozhovor môže vyústiť do spontánnych chvál – modlitby, piesne.

(Pozn. Otázky k jednotlivým témam budú postupne pridávané na webovú stránku farnosti. Stretnutia by mali byť
otvorené aj pre nových účastníkov. K dispozícii sú farské priestory na prízemí, treba zachovať aj príslušné
protipandemické opatrenia. V prípade zhoršenej pandemickej situácie sa môžu stretnutia uskutočniť aj online.
Vtedy odpovede a výstupy posiela diecéznemu koordinátorovi určený člen, prípadne aj kňaz.)
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