Odborka Katolík

ZELENÝ STUPEŇ
Kto je to katolík?
Isto si si všimol, že za katolíka sa pasuje kdekto, spravidla každý, kto ako dieťa bol v katolíckom obrade
pokrstený, aj keď už potom nikdy nič v tejto oblasti nežil, ani nevykonal.

Existuje nejaká definícia katolíka?
Samozrejme, že hej. Katolícke cirkev veľmi presne definuje, akými kvalitami sa človek musí vyznačovať, aby
sa mohol týmto starobylým označením Kristových nasledovníkov označiť. Tu je:

„Do spoločenstva Cirkvi sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho
Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené
prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s
Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a
biskupov –, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného
vedenia a spoločenstva. Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi,
kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie
,srdcom‘.“
(KKC 837, citujúc II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 13)

Čo teda robí človeka katolíkom? Musí…:





mať Kristovho Ducha,
prijímať celé zriadenie Cirkvi (vrátane rímskeho pápeža a biskupov),
prijímať (a teda využívať) všetky v Cirkvi ustanovené prostriedky spásy,
byť s Kristom spojený vo viditeľnom organizme Cirkvi, a to zväzkami
o vyznania viery,
o sviatostí,
o cirkevného vedenia,



o spoločenstva Cirkvi,
zotrvávať v láske.

1. Mať Ducha Kristovho
Rozlišovať dary Ducha a Dar Ducha
Existujú dary Ducha Svätého, často ich nazývame aj charizmami. Píše o nich už apoštol Pavol: „Boh, ktorý
pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden
dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom
Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať
duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch,
ktorý rozdeľuje každému, ako chce“ (1 Kor 12,6-11 SSV). Tieto dary sú vcelku bežné aj dnes.
Mať dary Ducha Svätého ale nie je ani záruka toho, že ten, kto ich má, aj vo všetkom žije podľa Krista a
teda by sme ho mali považovať za akoby „Bohom schváleného“. Ježiš sám hovorí: „Nie každý, kto mi
hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na
nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali
sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: Nikdy
som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť“ (Mt 7,21-23 SSV).
Charizmy sú nástrojmi, niečím ako obdobou lopaty v stavebnej firme:
Robotník tiež nedostáva lopatu na ocenenie, ani za odmenu, ale aby s ňou pracoval – a to, či pracoval dobre,
sa odrazí pri výplate a nie na tom, či vyfasoval lopatu, alebo čakan, alebo fúrik.
Podobne Duch nedáva charizmy za odmenu, ani ako ocenenie, či potvrdenie – ale aby boli nástrojmi práce na
Božom diele. Či a ako sme s nimi narábali a pracovali, to „ohodnotí“ Boh na konci, pri posúdení nášho života.
Ale už aj tu si to môžeme overiť – podľa toho, či sa na nás stále viac prejavuje krásne ovocie Božieho Života:
„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“
(Gal 5,22n SSV).

Na druhej strane, Dar Ducha, tom je dar, v ktorom sám Duch Svätý je darom a v ktorom nás Boh sám
napĺňa a zjednocuje:





„Kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch“ (1 Kor 6,17 SSV), „kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je
jeho“ (Rim 8,9 SSV);
„Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení tým, že odumierame hriechu, a na jeho
zmŕtvychvstaní tým, že sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho tela, ktorým je Cirkev, sme ratolesti,
zaštepené do viniča, ktorým je on sám. „Skrze Ducha máme účasť na Bohu... Udelením Ducha
dostávame účasť na Božej prirodzenosti... Len preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zbožštení.““ (KKC
1988)
„Kristova milosť je nezaslúžený dar, ktorým nám Boh dáva svoj život, vliaty Duchom Svätým do našej
duše, aby ju uzdravil z hriechu a posvätil. Je to posväcujúca alebo zbožšťujúca milosť, ktorú sme
dostali v krste. Táto milosť je v nás prameňom diela nášho posvätenia.“ (KKC 1989)

Už vieme, že naše zbožštenie sa deje akoby v dvoch krokoch:


najprv je to krok k PODOBNOSTI s Kristom, kedy sa učíme od Neho byť ako On, myslieť ako On, žiť
ako On, mať Jeho postoje, názory, hodnoty, túžby, všetko;



a potom je krok od PODOBNOSTI k JEDNOTE a toto dielo v nás uskutočňuje Boh, práve
prostredníctvom Osoby Ducha Svätého.

Podobnosť sama je podmienkou tejto jednoty, pretože nemôžeme tvoriť skutočnú jednotu s niekým, komu
sa ani len nepodobáme. Na druhej strane podobnosť nie je jednotou. Byť podobným kráľovi ešte
neznamená byť kráľom, že? Podobne byť podobný Bohu ešte nijako neznamená byť zbožšteným. Až Dar
Ducha Svätého nás, Bohu podobných, skutočne zbožšťuje.
„Modlitba, pôst, bdenie a iné skutky kresťana,
aj keď sú sami osebe vynikajúce,
nie sú cieľom kresťanského života,
aj keď sú to nevyhnutné prostriedky na jeho dosiahnutie.
Vlastným cieľom kresťanského života je získať Ducha Svätého.“
(sv. Serafím Sárovský, pravoslávny mních, 19. st. po Kr.)

Ako získať Ducha Svätého?
Stačí si odpovedať na otázku: Kto je to „Duch Svätý“?
A odpoveď znie: je to „Duch Ježiša Krista“. Nie je možné oddeliť Ho od Krista. je tam a len tam, kde je
Kristus. Preto má moc nás zjednotiť s Kristom a v Kristovi nás zbožštiť a voviesť do Božieho Trojičného
života.
Duch Svätý je tam, kde je Kristus. Musíme ísť teda tam, kde je Kristus, celý Kristus – a nájdeme aj Ducha
Svätého. Musíme prijať Krista, celého Krista – a prijmeme aj Ducha Svätého.
To znamená nájsť a prijať:





Kristovo zmýšľanie. Nemôžeme mať Kristovho Ducha, kým neprijímame Kristovho ducha s malým
„d“, čiže Kristovo zmýšľanie. Musíme sa mu teda naučiť a osvojiť si ho.
Kristovo Telo. Kristus sa stal človekom, vtelil sa do tohto sveta a vteleným už ostáva. Kristovým
Telom je Cirkev, ako svedčí Písmo i kresťanská skúsenosť cez tisícročia. Odmietnuť Cirkev znamená
odmietnuť Krista. Prijať Cirkev znamená prijímať Krista a s Ním aj Jeho Ducha.
Kristov život a Kristovo konanie. Sú to prejavy zmýšľania a bytia Krista. Sú od neho neoddeliteľné.
Ak ich prijímame, spájame sa s Kristom – a Jeho Ducha nás s Ním úplne zjednotí.

Tvoja úloha…







Rozhliadni sa okolo seba, najprv v prostredí svojho skautského oddielu/zboru, potom aj v
spoločenstve Tvojej farnosti. Hľadaj ľudí, z ktorých naozaj vyžaruje Svetlo Ducha Svätého, sú Neho
plní a žiari na nich zjavné ovocie Ducha Svätého „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (= sebadisciplína)“.
Ak sa dá, stretni sa s nimi a porozprávaj sa s nimi. popros ich, aby Ti vysvetlili, čo pre nich znamená
byť kresťanom, ako oni nasledujú Krista. Čo by poradili Tebe na Tvojej ceste s Kristom.
Zhrň dohromady to, čo sa si sa od nich dozvedel. Ako to súvisí s tým, čo sme spoznali – totiž s
prijímaním Kristovho ducha, Tela, života i konania?
Aký praktický záver z toho vyplýva pre Teba?
Prekonzultuj výsledky so svojim tútorom!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

2. Telo Kristovo
Kresťanstvo spevádzajú dva Božie megaškandály. Alebo megadary. Závisí od toho, ako sa na to pozriete…

Prvý Boží megaškandál/megadar
Tým prvým je VTELENIE. Ako hovorí Pavol, „My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie,
pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.“
(1 Kor 1,23-24 SSV).
Pre pohanov, odkojených na Platónovi, je Boh opakom hmoty. Je tak povznesený nad zlý hmotný svet, že s
ním ani nemôže mať nič spoločné a ak aj má so svetom a s hmotou niečo dočinenia, tak len cez prostredníka,
nejakého logosa (áno, odtiaľ si Ján Evanjelista tento pojem vypožičal a patrične ho upravil), či akéhosi
„tvorcu“, demiurga a pod. Predstava, že by tento sa Boh priamo dotýkal sveta hmoty, dokonca sa stal
hmotou-telom, bola z tohto pohľadu bláznivá. Rovnako ako myšlienka Boha, ktorý vo svete koná (v predstave
Platóna to bola skôr absolútne nehybná bezcitná nad všetko povznesená dokonalá bytosť) a ktorý dokonca
zomiera na kríži…
Pre Židov, ktorí z Božieho slova takisto poznali Boha YHWH, ktorého nebesia nevedia pojať, pre ktorého svet
je iba práškom, ktorý je takisto absolútne a spaľujúco svätý a vyvýšený, bolo rúhaním a pohoršením už len
samotné predstavenie, že by tohto Boha mohlo do seba uzatvoriť jedno obyčajné ľudské telo a že by ten
tesár tam od susedov, čo im onehdá stoličku vyrábal a opravoval pluh, mal byť tým trikrát svätým Bohom
YHWH… Predstava Boha YHWH zomierajúceho ako zločinec na dreve… to si radšej zapchať uši a ani len
nepočúvať takéto strašlivé rúhania!

Ale, ako hovorí Pavol, pre nás je to Božia moc a Božia múdrosť – pretože ak by sa Boh nestal človekom, ani
my by sme sa nemohli skrze jednotu s Ním stať Bohom a zbožštiť sa a tak sa stať dedičmi večného života,
čiže toho Božieho života samého Boha, ktorý je jediný večný, pretože ho od večnosti žije Boh sám v sebe.
Dnes nám to už – až na Jehovových svedkov a ešte pár ďalších okrajových denominácií – nerobí problémy
prijať. Proste Boh sa stal človekom, vtelil sa. Dejiny znova a znova potvrdili, že Ježiš Kristus skutočne je
Bohom a kto v Neho verí, naozaj má večný Boží život, už tu a teraz, úmerne tejto jednote s Kristom. A, buďme
úprimní, nerobí nám to problémy preto, lebo dnes akoby ono pohoršenie vtelenia bolo znova odstránené.
Boh – to už dnes nie je človek, ktorý býva v susednom byte a navonok vyzerá ako inštalatér z mestského
podniku služieb a hovorí Vám čo a ako máte robiť a ako Ho máte nasledovať. Dnes i Ježiš Kristus je zase
„pekne a slušne“  Bohom, akým Boh má byť: neviditeľným, tam hore, na nebesiach, v ktorého môžeme
vcelku pohodlne a pekne veriť každý sám podľa seba, podľa toho, ako si vysvetlíme Bibliu, ktorú po sebe
zanechal, bez toho, aby sme narážali na toto strašné pohoršenie vtelenia… lenže…

Druhý Boží megaškandál/megadar
… lenže Ježiš Kristus nám predsa nezanechal Bibliu. Namiesto toho nám zanechal niečo iné: CIRKEV.
Cirkev, v ktorej škandál vtelenia pokračuje. Pretože tak, ako sa v človekovi Ježišovi Kristovi vtelil Boh, tak sa
v Cirkvi vtelila sama spása! Nebo nie je niekde tam „hore“. Nebo je vtelené v Tele Katolíckej Cirkvi, v
ktorej pokračuje aj vtelenie samotného Krista. A, tak ako kedysi pred 2000 rokmi, aj toto je škandál,
bláznovstvo a pohoršenie pre mnohých.

Len si to predstavte: Toto má byť Nebo na zemi? Vtelená spása? A súčasne splnomocnený úrad Krista, ktorý
čo zviaže na zemi, to bude zviazané v Nebi? Ktorý keď počúvate, počúvate samotného Boha, hovoriaceho
hmotným, pozemským a nepríjemne konkrétnym a počuteľným hlasom? Peter, nevzdelaný rybár, ktorý
zaprel samotného Krista? Apoštoli, ktorí Ho tiež opustili a predtým sa medzi sebou žiarlivo hádali o výsady a o
to, kto je väčší? Masový vrah a zločinec Pavol, bývalý farizej, o ktorých Ježiš hovoril ako o pokrytcoch? A
potom reťaz pápežov a biskupov, všetko obyčajných ľudí z mäsa a kostí a často s najrôznejšími chybami a
nedokonalosťami? Toto má byť vtelený Kristus telesne prítomný uprostred nás? Toto má byť baránkova
Nevesta, Baránkova manželka – čiže Nový Jeruzalem, Nebo samotné?

To je čosi, čo mnohí nevedia prehltnúť. Bratia protestanti zväčša úplne. Ale v praxi aj väčšina tých, ktorí sa
prehlasujú za katolíkov. Pretože uznať to a uveriť tomu… to by znamenalo urobiť to isté, čo urobil pred
2000 rokmi rabbi Nikodém, keď pochopil, že od tejto chvíle slúžiť Bohu neznamená sadnúť si do kresla a
uvažovať o tom „Čo si asi tak Boh želá, aby som robil a žil“ a potom si vybrať to, čo sa mi pozdáva so
slovami „Ja si myslím, že ak robím toto a žijem takto, tak slúžim Bohu…“ – ale je potrebné vstať a hoci aj v
noci, ale predsa ísť za tým chlapom z Nazareta a proste Mu povedať: „Pane, tu som. Hovor a ja poslúchnem.
Urobím všetko a tak, ako povieš, lebo Ty si môj Boh!“.

Nájsť Kristovo Telo…
Byť kresťanom aj dnes značí uvedomiť si, že to nie je o tom vziať si Bibliu (ak vôbec), prečítať si ju,
pouvažovať nad ňou a potom povedať: „No, ja si myslím, že ak budem robiť to a to a žiť tak a tak, tak sa to
Bohu bude páčiť…“ – a mne to tiež tak vyhovuje, pretože som si to vybral ja sám, páči sa mi to, pozdáva,…
Nie, nie. Byť kresťanom znamená obrátiť sa ku Kristovi, ktorý je stále hmatateľne vtelený v Tele
Katolíckej Cirkvi a ktorý pasie svoj ľud cez konkrétne ústa a konkrétny úrad Petra-pápeža a apoštolovbiskupov – a vo viere povedať: „Hovor, Pane! Tvoj sluha počúva! Urobím všetko a tak, ako mi Ty povieš!“
Pre mnohých je to pohoršenie a bláznovstvo a zo všetkých síl sa usilujú ďalej žiť svoje kresťanstvo bez Krista
a bez Neba – čiže bez Cirkvi – pretože sa nechcú nijako zrieknuť svojej pyšnej nezávislosti a svojvoľnosti a
prijať „pohoršenie a bláznovstvo vtelenej spásy a vteleného Krista“.
Ale pre povolaných je to obrovský Boží dar, nevyčísliteľný dar Krista medzi nami. Krista, ktorý jasne a
zreteľne hovorí a my sa nemusíme len dohadovať, čo by asi tak Pán Boh dnes od nás chcel. Krista, ktorý
vďaka tomu koná a je prítomný v dare sviatostí a ostatných daroch a my sa s Ním môžeme už tu a teraz
opravdivo a už v tomto tele a tomto svete zjednotiť.

Tvoja úloha…





AKO SI NA TOM TY? Nakoľko o sebe môžeš povedať, že si nielen návštevník bohoslužieb a užívateľ
vybraných služieb Tvojej farnosti (ako v bufete, kde si vyberieš, čo ti chutí a ostatné necháš tak); ale
si skutočná súčasť organizmu farnosti a máš účasť na jej živote, poslaní, dielach, problémoch,
radostiach i bolestiach, sláve, ale občas aj hanbe, úspechoch i zlyhaniach?
ČO UROBÍŠ, aby si odstraňoval nedostatky v tejto svojej jednote s Cirkvou, ak si nejaké našiel?
FARNOSŤ: zisti, aké územie pokrýva, koľko má farníkov oficiálne (sčítanie obyvateľstva) a reálne
(povedzme návštevníkov nedeľnej bohoslužby). Zisti niečo o jej aktivitách, o tom, čo robí, čím práve
žije a čo ponúka. Zisti niečo o jej hostórii. Ak je to možné, stretni sa s Tvojim farárom/správnom
farnosti a popros ho, aby Ti povedal niečo o tom, aké to je byť pastierom v tejto farskej časti
Kristovej Cirkvi!







DEKANÁT: jeho súčasťou je aj Tvoja farnosť. Zisti, ktoré farnosti do neho patria. Ak je možné, navštív
svojho dekana. Popros ho, aby Ti povedal niečo o živote dekanátu, o tom či a ako farnosti v ňom
spolupracujú, čo dekanát svojim farnostiam ponúka.
DIECÉZA: nazýva sa aj miestna cirkev, pretože má všetko, čo cirkvi náleží: biskupa ako nástupcu
apoštolov, kňazov a diakonov, veriaci ľud… Zisti si informácie o svojej diecéze: rozloha, počet
obyvateľov, zhruba počet katolíkov, počet farností a kňazov na jej území. Skús zistiť, čím práve
diecéza žije, aké mimoriadne podujatia organizuje, aké služby ako taká poskytuje vo svojich
centrách a inštitúciách… Zisti si niečo o svojom diecéznom biskupovi. Biskupi sú ľudia zaneprázdnení
a pracovne veľmi vyťažení, ale ak sa dá, skús sa aspoň na chvíľu stretnúť so svojim diecéznym
biskupom a poprosiť ho, aby Ti povedal niečo o svojej službe biskupa, ako aj o tom, ako sa môžeš Ty
a ostatní skauti čo najlepšie zapojiť do života diecézy.
Závery z tejto úlohy nakoniec prekonzultuj so svojim tútorom. Skúste sa dopracovať k nieočmu
konkrétnemu a praktickému pre Teba, či dokonca aj pre Tvoju družinu, alebo oddiel.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

3. Prostriedok a zväzok vyznania viery
Symbolon
V minulosti existovala prax, nazývaná v dobe Krista symbolon, symbol. Bola to pečať, či tabuľka, rozlomená
na dve, či viac časti, alebo podobne roztrhnutý pergamen. Účastníci si potom každý vzal jeden úlomok, či
útržok. Ktokoľvek, kto potom konal v mene takejto dohody, sa musel preukázať úlomkom, či útržkom. ten sa
porovnal s ostatnými, ak nim pasoval bol pravý. Tým súčasne potvrdil, že ten, kto ho vlastní, koná v mene
daného účastníka dohody.

Cirkev od počiatku slovom symbolon označovala krstné vyznanie viery, ktoré dnes poznáme ako Apoštolské
vyznanie viery. Ním sa katechumen pri krste slávnostne, pred celým zhromaždením cirkvi, preukazoval ako
ten, kto patrí k Božiemu ľudu, pretože vyznáva „pasujúcu“, zodpovedajúcu vieru Božieho ľudu, vieru
Katolíckej Cirkvi.

Viera Cirkvi
Symbol – apoštolské, alebo nicejsko-konštantinopolské vyznanie viery – je naozaj len zhutneným a veľmi
stručným zhrnutím viery Cirkvi.




„„Verím“: to je viera Cirkvi, ktorú každý veriaci osobne vyznáva, najmä pri
krste. „Veríme“: to je viera Cirkvi, ktorú vyznávajú biskupi zhromaždení na
koncile, alebo všeobecnejšie, liturgické zhromaždenie veriacich. „Verím“: tak
hovorí aj naša matka Cirkev, ktorá svojou vierou odpovedá Bohu a učí nás
hovoriť: „Verím“, „Veríme“.“ (KKC 167)
„Neveríme vo formuly, ale v skutočnosti, ktoré tieto formuly vyjadrujú a
ktorých sa nám viera umožňuje „dotykať“. „Úkon [viery] veriaceho sa nekončí
pri tom, čo je vyslovené, ale pri [vyslovenej] skutočnosti.“ K týmto
skutočnostiam sa však približujeme pomocou formulácií viery. Ony umožňujú
vyjadrovať a odovzdávať vieru, sláviť ju v spoločenstve, osvojovať si ju a čoraz

NA ZAPAMÄTANIE:
Pojmom „viera Cirkvi“
nerozumieme nejaký úkon,
ktorým by Cirkev niečo
robila, ale súhrn toho,
čomu verí a čo pozná o
Bohu i o svete a o našom
povolaní tak, ako jej to
zjavil Boh.





intenzívnejšie z nej žiť.“ (KKC 170)
„Cirkev, ktorá je „stĺp a opora pravdy“ (1 Tim 3, 15), verne opatruje „vieru, raz
navždy odovzdanú svätým“ (Júd 3). Uchováva v pamäti Kristove slová a z
pokolenia na pokolenie odovzdáva vyznanie viery apoštolov. Podobne ako
matka učí svoje deti hovoriť a tým aj chápať iných a komunikovať s nimi, tak
nás naša matka Cirkev učí reč viery, aby nás uviedla do chápania a života
viery.“ (KKC 171)
„Kresťanská viera nie je však „náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je
náboženstvom Božieho „Slova“, ktoré „nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo
vtelené a živé“. Aby slová Písma nezostali akoby mŕtvou literou, je potrebné,
aby nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého Boha, skrze Ducha Svätého otvoril
myseľ, žeby sme porozumeli Písmu.“ (KKC 108)

Táto studnica poznania o Bohu, odovzdaná, opatrovaná, zveľadená a zachovaná až do dnešných dní je
bránou k jednote s Kristom. Veď nie sme uctievačmi, ale učeníkmi, žiakmi Krista! Aj tu platí zásada, že
poznanie je sila. Tak ako hovorí Ježiš: „Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a
uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. … A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a
chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú“ (Mt
13,19.23 SSV). Tak, ako sa človek stane fyzikom tým, že fyziku najprv študuje a potom „robí“, aj kresťan sa
stáva kresťanom tak, že cez tento poklad viery Cirkvi a cez jej tisícky rokov trvajúce skúsenosti s Bohom
najprv Boha spoznáva, aby sa potom učil s Ním aj prakticky žiť v Tele Cirkvi.
Preto Cirkev veľmi vážne vyzýva:
„Kán. 229 - § 1. Laici, aby boli schopní žiť podľa kresťanskej náuky a mohli ju aj sami hlásať a
podľa potreby i obhajovať a aby aj vo vykonávaní apoštolátu mohli mať svoj podiel, majú
povinnosť a právo osvojiť si poznanie tohto učenia, primerané schopnosti a postaveniu
každého z nich“
(Kódex kánonického práva Katolíckej Cirkvi)

Prameň viery
Prameňom toho nášho poznania o Bohu je tradícia Cirkvi (od slova tradere, odovzdávať ďalej), poklad
Božieho Zjavenia, ktorý bol Cirkvi Bohom zverený.
„Pravdivé poznanie, to je učenie apoštolov, starobylé usporiadanie Cirkvi po celom svete a
jedinečná manifestácia Kristovho tela v postupnosti biskupov, ako nasledovali po sebe na
každom mieste, kde Cirkev jestvuje, a ktorá siaha až po nás.“
(Ireneus z Lyonu, Adversus Haereses IV,33,8; 180 po Kr.)
„Drží ma tu postupnosť kňazov od samotného stolca apoštola Petra, ktorému Pán po
zmŕtvychvstaní zveril úlohu živiť Jeho ovce, až po súčasný zbor biskupov. A nakoniec ma tu
drží samotný názov „katolícka“, ktorý, nie bez dôvodu, náleží iba tejto Cirkvi, takže žiaden
heretik, hoci by sa všetci chceli nazývať „katolíckymi“, sa neodváži ukázať pútnikovi, ktorý sa
ho spýta, ako sa dostane ku katolíckemu kostolu, cestu k svojej bazilike, alebo domu.“
(sv. Augustín, 4. st. po Kr.)
Jadrom tradície Cirkvi sú knihy Písma Svätého:
„Nový Zákon vznikol z viery Cirkvi. Písmo a Tradícia patria k sebe.“ (YOUCAT
12)

NA ZAPAMÄTANIE:
Pojem „Božie zjavenie“
neoznačuje nejakú udalosť,

„Posvätná tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď
obe vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v
jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Obidve sprítomňujú a zúrodňujú v Cirkvi
tajomstvo Krista, ktorý sľúbil, že zostane so svojimi "po všetky dni až do
skončenia sveta" (Mt 28,20).“ (II. vatikánsky koncil, Dei Verbum)
„Čo je prameňom kresťanského zjavenia? - Tradícia Cirkvi. Aké sú hlavné
dokumenty tejto tradície? - Knihy Písma svätého.“ (Holandský katechizmus)
Táto tradícia Cirkevi je potom ďalej rozvíjaná, komentovaná, osvetľovaná… v
ďalších dielach členov Cirkvi: svätci, mystici, filozofi, spisovatelia, svätci,
mystici,…
Všetky tieto diela na základe uvažovania, skúseností a jej reflektovania, stále
viac obohacujú naše chápanie Boha a života s Ním a umožňujú nám stále
lepšie rozumieť Božím zámerom – a potom, to je to hlavné, sa s nimi zladiť a
žiť ich.

v ktorej sa Boh niekomu
nejako zjavil. Označuje
súhrn všetkých poznatkov a
vedomostí, ktoré sme
získali tým spôsobom, že
ich Boh o sebe dal vedieť a
tak nám ich zjavil.

Tradíciou Cirkvi sa
neoznačujú nejaké zvyky, či
tradície v podobnom
zmysle slova.
Pojmom Tradícia sa v Cirkvi
označuje kompletný súhrn
Božieho zjavenia, vrátane
Písma Svätého, ktorý je z
generácie na generáciu
neporušene a starostlivo
odovzdávaný ďalej.

Pitie z prameňa viery
Ako učeníci sme pozvaní piť z tohto prameňa poznania o Bohu.
Skriptúra a lektúra – býva súčasťou mnohých kresťanských zariadení a inštitútov, napríklad ju nájdeme aj v
kňazských seminároch. Spočíva v tom, že denne nejaký čas, napríklad 10-15 minút venujeme skriptúre, čiže
čítaniu Písma Svätého. Rovnaký čas potom venujeme aj lektúre, čiže čítaniu inej knihy, či už z dokumentov
Cirkvi alebo z diel kvalitných autorov, mystikov, svätcov,… ktorá nám pomáha v živote s Kristom. Často je to
rozdelené: skriptúra ráno, ako súčasť rannej modlitby, lektúra poobede, alebo večer, ako súčasť večernej
modlitby. Nie je to nijako prehnane dlhý čas, 2×15 minút predstavuje len 2% z celého Tvojho dňa. To sa dá,
že?
Profesor Tomislav Ivančič ponúka úplným začiatočníkom na tejto cesta nasledovný tip, ako začať so
skriptúrou, čiže so štúdiom Písma Svätého:







Najprv si vezmi Nový zákon a prečítaj ho rýchle celý.
Potom ešte raz.
Potom tretíkrát a popodčiarkuj si rozličnými farbami.
Potom to ešte párkrát prečítaj, kým sa ti nezničí tento Nový zákon.
Potom si vezmi nový výtlačok a potom už smieš čítať pomaly. Pretože potom z prečítaného celku
pochopíš aj jednotlivosti.
Až potom začni so Starým zákonom.

Rozjímavá modlitba – štúdium Božieho zjavenia nie je nejaké sterilné a teoretické štúdium. Je to veľmi
osobné a zaangažované štúdium pred Božou tvárou a v rozhovore s Bohom. Takéto poznávanie Boha v
rozhovore s Ním na podklade počúvania Boha hlavne v Božom slove, ale aj knihách tých, ktorí s Bohom
intímne žili pred nami, obzvlášť svätých, sa nazýva rozjímavou modlitbou. „Nakoľko to ja chápem, vstupnou
bránou [do kresťanstva]... je modlitba a rozjímanie. Nie som viac pre rozjímavú, než pre ústnu modlitbu,
pretože pri každej modlitbe je potrebné aj rozjímať. Nenazývam totiž modlitbou to, keď si niekto

neuvedomuje, s kým hovorí, kto to s ním hovorí, čo žiada a od koho žiada, aj keď pri tom pohybuje ústami“
(sv. Teréza Avilská, Učiteľka Cirkvi, 16. st. po Kr.)
Francúzska mystička Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon (17. st. po Kr.) odporúča mierne
pokročilým začiatočníkom (ktorí už čítajú pomaly) spôsob rozjímavej modlitby, ktorý pozostáva z
akoby niekoľkých minicyklov: „Obráť sa k Písmu; vyber si nejaký oddiel, ktorý je jednoduchý a dosť
praktický. Potom príď k Pánovi. Prichádzaj ticho a pokorne. Tam, pred Ním, prečítaj malý úsek
Písma, ktorý si si otvoril. Čítaj dôkladne. Sústredene a ticho vnímaj, čo čítaš. Vychutnaj si to a stráv
to. … Nečítaš rýchlo, ale pomaly. neprechádzaš z jedného oddielu na druhý, pokiaľ si svojimi
zmyslami neuchopil samotné jadro toho, čo si čítal. Potom možno budeš chcieť tento oddiel Písma,
ktorý sa ťa dotkol, vyjadriť modlitbou. Po tom, čo si z toho oddielu niečo uchopil a spoznal si, že z
neho vytiahol esenciu a hlavný zmysel, potom zvoľna, kľudne a pokojne prejdi k ďalšej časti oddielu.
Keď tvoj čas s Pánom skončí, budeš prekvapený, že si prečítal veľmi málo, možno ani nie pol stránky.
»Modlenie sa Písma« sa nehodnotí podľa toho, koľko si prečítal, ale akým spôsobom si prečítal!“
Určite mnohé veci budú spočiatku pre Teba nie úplne pochopiteľné. Pomôcť Ti môže nasledovné:






Nemusíš sa zdržiavať tým, čomu nerozumieš. Keď budeš vždy znova a znova čítať Písmo, budeš v
ňom, úmerne svojmu duchovnému napredovaniu, vždy objavovať nové a nové veci a to, čo si
predtým nechápal (lebo to bolo pre teba ešte „privysoko“), časom pochopíš. Sústreďuj sa na to,
čomu rozumieš, čo chápeš a hlavne: čo ťa oslovuje a „chytá za srdce“.
Na osvetlenie niektorých pojmov a reálií môžeš využiť komentáre, či biblické slovníky. Výborný
biblický slovník Adolfa Novotného je k dispozícii aj online na internete, podobne ako aj ďalšie
študijné pomôcky.
Pamätaj na súlad medzi Písmom a zvyškom Tradície v Katolíckej Cirkvi. Pôvodný a autentický
zmysel toho, čo čítaš, bude vždy v súlade so zvyškom Tradície a so životom a praxou Kristovej Cirkvi,
ktorá knihy Nového Zákona napísala a autorizovala ako Božie slovo, pretože odrážajú to poznanie,
ktoré od Boha prijala a ktorému od počiatku podnes verí.

Tvoja úloha…









ZADOVÁŽ si výtlačok Nového zákona (ak ešte nemáš) – najlepšie malý, vreckový. Sprvu môže
poslúžiť aj aplikácia v mobile. Jej výhoda je, že mobil máš stále pri sebe a môžeš si teda z Písma čítať
aj inokedy, kdekoľvek si (ako to robia bratia a sestry z Opus Dei, napríklad). Ale asi ťažko sa Ti v ňom
bude farebne podčiarkovať…
PRIPRAV si ďalšie dve základné knihy, ktoré budeš potrebovať: Youcat a Katechizmus Katolíckej
cirkvi.
SPOLOČNE so svojim tútorom si vyber vhodnú knihu na lektúru.
SKONTROLUJ možnosti a dostupnosť komentárov a biblických slovníkov – či už na nete, alebo vo
forme publikácií.
ZARIAĎ si veci tak, aby si vytvoril vo svojom dennom režime stabilný čas a miesto na dennú
modlitbu, ako aj na skriptúru i lektúru. Doplň tieto tri činnosti do svojho ĽALIOVÉHO ŽIVOTA!
ZAČNI – denne, verne, bez vynechávania, tak, aby si si na to navykol rovnako, ako si navyknutý
skontrolovať facebook, umyť si zuby, zacvičiť, či naraňajkovať sa…
PO TÝŽDNI praktizovania obojeho bez vynechania môžeš ísť na ďalšiu úlohu – pokračuj však ďalej v
praktizovaní aj modlitby, aj skriptúry, aj lektúry!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

4. Prostriedok a zväzok liturgie a sviatostí
Oslava je hlavným poslaním a zmyslom liturgie.
Teraz nás možno napadne, že tým, čím v liturgii oslavujeme Boha, je spev a to, ako sa aktívne zapájame do
obradov. Či dokonca už len samotný fakt, že verejne, pred tvárou sveta, ideme do kostola, aby sme tam
oslavovali Boha. Ale nie je to tak. Veď toto všetko môžeme aj na modlitbovom a chválovom stretku – a
možno ešte viac, pretože sa tam môžeme spontánnejšie „odviazať“, môžeme tam celý čas spievať a dvíhať
ruky a tancovať a skákať a kričať na Božiu slávu. To pri liturgii až tak úplne nejde.
Niekoho možno teraz napadne, že oslavujeme Boha Kristovou obetou, ktorú Mu prinášame – Jeho z Jeho,
ten najväčší Dar, ktorý On sám vložil do našich rúk neschopných Mu predložiť niečo hodnotné sami zo seba.
Tak to vníma aj liturgia. Ale ani to nie je ono. Veď nikto z neveriacich – ak by náhodou bol na sv. omši –
svojimi očami nič neuvidí, aby mohol povedať: „Ty, páni, bol som na tej katolíckej omši a tam sa normálne
na oltári chlieb premenil na kusy tela a víno na ľudskú krv a všetko zahalilo nadprirodzené svetlo... Tak to už
teda čosi je! Ten Boh tam naozaj je a robí teda husté veci!“ Nie, Kristova obeta je základom sv. omše, ale
funkciu oslavy Boha vo svete sama osebe nespĺňa.
Čím teda v liturgii a obzvlášť vo sv. omši oslavujeme Boha? II. vatikánsky koncil o liturgii eucharistie píše:
„V liturgii, zvlášť vo svätej eucharistickej obete, sa totiž „uskutočňuje dielo nášho vykúpenia“... ľudské sa
pridružuje a podriaďuje božskému, viditeľné neviditeľnému, akcia kontemplácii, terajšia obec budúcej, ktorú
hľadáme. Teda liturgia, zatiaľ čo deň po deň buduje z tých, čo sú v Cirkvi, svätý chrám Pánov, príbytok Boží v
Duchu Svätom, až k miere plného vzrastu Kristovho, spolu podivným spôsobom vzpružuje ich sily, aby
ohlasovali Krista, a tak ukazuje Cirkev tým, čo sú mimo nej, ako zástavu vztýčenú medzi národmi, pod ktorou
sa majú zhromaždiť všetky roztratené dietky Božie, kým nebude jeden ovčinec a jeden pastier. ... Liturgia sa
teda právom pokladá za vykonávanie kňazského úradu Kristovho. Ňou sa totiž vnímateľnými znakmi
naznačuje a každému znaku príslušným spôsobom uskutočňuje posväcovanie človeka. ... v liturgii vyvrchoľuje
činnosť Cirkvi a zároveň v nej pramení všetka jej sila. ... najmä z Eucharistie, sťa z prameňa prúdi do nás milosť
a čo najúčinnejšie sa dosahuje to posväcovanie ľudí a oslavovanie Boha v Kristu, ku ktorému ako k svojmu
cieľu smeruje všetka ostatná činnosť Cirkvi.“ (Sacrosanctum concilium)

Všimnime si v tomto texte zhruba tri veci:

1) Liturgia ako nástroj premeny
Liturgia sa javí ako nejaký „stroj“, mocný nástroj, ktorý Boh „nainštaloval“ na tomto svete, aby sme sa
ním menili na synov a dcéry Boha a posväcovali sa, ako hovorí Koncil. Katechizmus potom na margo
milosti posväcujúcej, ktorú do nás Boh sviatosťami vlieva a v nás ju upevňuje, hovorí, že:



„Je to posväcujúca alebo zbožšťujúca milosť ... Táto milosť je v nás prameňom diela nášho
posvätenia“ (KKC 1999).
Následne „Ovocie sviatostného života spočíva v tom, že Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje
veriacich, lebo ich životne spája s jednorodeným Synom, Spasiteľom“ (KKC 1129).

Cieľom liturgie je teda naša skutočná premena v Krista, naše opravdivé zbožštenie sa v Kristovi, s ktorým
sa „životne spájame“ – čiže bytostne, celým svojim bytím, všetkým, čím sme a čo žijeme, aby sa tak v nás
Kristus stal „všetko a vo všetkom“ (Kol 3,11 SSV).

Znova si predstavme kostol ako nejakú „továreň“, do ktorej na začiatku vchádzame ako ľudia a potom –
procesom liturgie a našej účasti na nej – sa meníme a premieňame, aby sme na konci vyšli von už nie ako
obyčajní ľudia, ale ako synovia a dcéry Boha, „druhí Kristovia“, ako to raní kresťania nazývali. Toto je teda
zmysel liturgie, jej účel a jej moc.

Je len našou škodou, že mnohí o tomto poslaní liturgie vôbec netušíme, nevieme ju vôbec využívať na svoje
spasenie a premenenie.
Podobáme sa ľuďom, ktorí sa rozhodli pre zdravý životný štýl a preto si chodia trikrát do týždňa posedieť na
hodinku do fitnescentra, lebo veď ľudia, čo chcú byť zdraví, by tam mali chodiť – ale nikdy ich ani nenapadne,
že všetky tie činky a stroje sú na to, aby na nich cvičili. A tak tam vždy len sedia, pozerajú sa (a nudia sa) – a
potom idú domov a sťažujú sa, že stále sa nie a nie zbaviť toho tuku a stále nie a nie nabrať žiadnu kondičku a
pritom už roky ‚chodia do fitka‘ a stále nič...
Podobne aj mnohí kresťania „chodia do kostola“ – ale súčasne sa ešte nikdy skutočne do liturgie nezapojili,
pretože neporozumeli, k čomu slúži, nevedia ju „používať“ a teda sa ňou ani nenechávajú premieňať... Čo je
smutné.

Musíme sa naučiť pozerať na liturgiu novým spôsobom. A začať sa ju učiť používať tak, ako nám ju Boh
daroval. Nie ako „nedeľnú povinnosť“, ktorú si „splníme“, ale ako účinný nástroj, ktorý máme často až
denne k dispozícii na našu premenu v Boha!

2) Premena ako NAŠA oslava Boha
Teraz už nám je jasné, že ak je liturgia uctievaním Boha, potom jadrom tohto uctievania je práve naša
premena a pripodobňovanie sa Bohu.
Ak totiž Boha uctievame, potom to znamená, že pre nás je úcty hodný. Čiže je niekým, koho obdivujeme,
kto je našim idolom, koho milujeme a zbožňujeme kvôli tomu, kým je a čím je. A teda snívame o tom, aby
sme aj sami boli ako On, celým srdcom sa Mu túžime podobať, čo najviac, ako len dokážeme. Práve touto
túžbou a snahou skladáme Bohu hold a úctu, tým, že Ho napodobňujeme, nasledujeme, premieňame sa
podľa Jeho vzoru, ako hovorí Písmo: „Napodobňujte Boha ako milované deti“ (Ef 5,1 SSV).
A keďže presne toto je zmyslom a poslaním daru liturgie, je liturgia vrcholným miestom uctievania Boha:
miestom, kde prichádzame, zomierajúc svojmu starému „ja“, aby sme sa naplno a bez prekážok vystavovali
Božej moci, stravovaní túžbou byť ňou premieňaní v Neho a skutočne ňou aj v Neho premieňaní!

3) Boh oslávený našou premenou pred celým svetom
Táto premena potom ústi do dokonalej oslavy Boha.




Ak totiž Boha oslavujeme slovami – ako napríklad na stretku, na chválach,... tak sú to len slová.
Pekné, ale len slová...
Ak Boh našimi rukami koná znamenia a zázraky, to už je viac – ale ani to ešte nie je dokonalá
oslava Boha.
Najväčším Božím skutkom a zázrakom je totiž zbožštenie človeka. Ono je tým vrcholným Dielom,
pre ktoré stvoril svet, stal sa človekom a zomrel na kríži. V tomto Diele je potom Boh aj najviac
oslávený.

Ak teda ľudia okolo nás vidia – skutočne, na vlastné oči! – ako do kostola vchádzajú ľudia, slabí, krehkí,
často zranení, či dokonca rozhádaní... a von vychádzajú synovia a dcéry Boha, plní Svetla, plní
nadpozemskej čírosti a lásky, premenení, zmierení, zjednotení, plní radosti a jasania, mocní v Sile
Mocného... tak TOTO je skutočná oslava Boha! A toto je dôvod, prečo je liturgia a obzvlášť svätá omša

nielen vrcholným aktom uctievania Boha, ale aj vrcholným aktom oslavy Boha. A, v konečnom dôsledku,
aj vrcholným aktom evanjelizácie, zvestovania Boha všetkým národom. Pretože je viditeľným,
neprehliadnuteľným svedectvom Božej premieňajúcej a zbožšťujúcej Moci uprostred sveta! Samozrejme,
len za predpokladu, že je tu (a na nej) aspoň niekto, kto jej rozumie, chápe ju, využíva ju a nie je na nej iba
divákom, ktorý si práve „plní svoju nedeľnú povinnosť“, ale skutočne sa jej zúčastňuje a necháva sa ňou
vskutku premieňať!

Nenahraditeľná dôležitosť sviatostí
Ak by neexistovalo zbožštenie človeka, neboli by potrebné ani sviatosti, ktoré nás „zbožšťujú“ a „životne
spájajú s Kristom“, ako učí Katechizmus. Uvažujme!
Mnohí ľudia si predstavujú Nebo ako nejaké miesto, kam sa ľudia dostanú za odmenu (akoby nejaká
„výplata“) za to, že splnili nejaké Božie podmienky: uverili v Krista, nekradli, nezabíjali, modlili sa a
podobne. Na to ale nepotrebujeme žiadnu „životnú jednotu s Kristom“!
Je to ako v bežnom svete: Nepotrebujete poznať, ba ani len stretnúť svojho zamestnávateľa na to, aby ste
mohli dostať výplatu za odvedenú prácu. Nemusíte mať žiaden vzťah, už vôbec nie žiť nejakú jednotu, s
nájomcom, od ktorého ste si prenajali byt a bývate v ňom.
Ak je aj Nebo len nejaké miesto, kam nás Boh po smrti vpustí, tak na to nepotrebujeme mať s Bohom žiaden
vzťah, nemusíme dokonca ani Ho vôbec poznať, nič podobné. Stačí splniť Jeho podmienky a vyinkasovať za
ne odmenu v podobe „nebeského príbytku“ a bodka. Mnohí kresťania si kresťanstvo a Nebo predstavujú
práve takto: Nebo ako krásne miesto, kde bude všetko: naši blízki ľudia, krásna príroda, vtáčky, zvieratká
(dúfajú, že aj ich obľúbený pes), všetci budeme zdraví a mladí , budeme sa tam mať dobre... – a ani ich
nenapadne tam spomenúť Boha. Iste, Nebo v ich predstave je od Boha, Boh nás doň vpúšťa, musíme splniť
požiadavky Boha, aby nás do Neba Boh vpustil – ale inak v ich mysli Boh nie je súčasťou Neba o nič viac, než
je bytové družstvo súčasťou vašej rodiny a domácnosti. Na zemi títo ľudia reálne žijú bez Boha, aj Nebo si
predstavujú bez Boha...

Ak ale Nebo je zbožštenie – teda byť ako Boh, žiť ako Boh a to všetko v bytostnej Jednote s Bohom –
potom Nebo rovná sa Boh. Čokoľvek nie je Boh, je Peklo.
Potom jediný a kľúčový spôsob, ako sa „do Neba“ dostať, je bytostne a životne sa spojiť s Bohom.
Potom liturgia a jej jadro, sviatosti, sú kľúčový nástroj, pretože práve v nej, vo sviatostiach, sa presne toto
deje: sme bytostne a životne spájaní s Kristom a teda s Bohom, pretože Kristus je Boh – a skrze Krista, s
Kristom a v Kristovi tak „máme ... v jednom Duchu prístup k Otcovi“ (Ef 2,18 SSV) a teda do jednoty a
spoločenstva Trojice. Presne tak, ako sa za to modlí Ježiš, keď hovorí: „No neprosím len za nich [apoštolov],
ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj
oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli
jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne“ (Jn 17,20-23 SSV).
SVIATOSTI AKO KRISTUS KONAJÚCI
Všetko, „čo bolo viditeľné na Kristovi, teraz prešlo do sviatostí Cirkvi.“
(sv. Lev Veľký, pápež, 5. st.)
Sviatosti, to je Kristus konajúci v Tele svojej Cirkvi, Kristus, ktorý je živý, činný a prítomný medzi nami.
Tomu zodpovedá aj definícia toho, čím sviatosti sú.


EX OPERE OPERATO – Sviatosti sú konaním Boha, je to akoby rebrík, ktorým k
nám Boh zostupuje, aby bol v Tele Cirkvi s nami. Preto aj účinok sviatostí nezávisí

NA ZAPAMÄTANIE:
Sviatosti sú účinné znaky



od človeka, ktorý ich vysluhuje – od toho, či je práve sústredený, alebo nie, či je milosti ustanovené Ježišom
svätý, alebo práve v stave hriechu. Sviatosti sú dielom a úkonom Boha a ich
Kristom zverené Cirkvi,
účinok pramení v samom úkone sviatosti, čo termín „ex opere operato“ –
ktorými sa nám udeľuje
účinkom samého konania toho, čo je konané – vyjadruje. Preto je ich účinok
Boží život.
objektívny a istý, kedykoľvek ich Cirkvou zmocnený človek podľa noriem Cirkvi
Viditeľné obrady, ktorými
vysluhuje.
sa sviatosti slávia,
naznačujú a spôsobujú
DISPOZÍCIA PRIJÍMATEĽA ale určuje, nakoľko sa v ňom ovocie sviatosti prejaví,
milosti, ktoré sú vlastné
nakoľko ho sviatosť aj reálne zbožští. Z tohto pohľadu sú sviatosti ako rebrík,
každej sviatosti.
ktorým my vystupujeme do Neba. Či skôr výťah, ktorým sme Bohom unášaní a
Sviatosti prinášajú ovocie v
vynášaní do Nebeskej Slávy a do Nebeského Života – úmerne našej túžbe po tom,
tých, ktorí ich prijímajú s
aby sa tak naozaj stalo.
potrebnými dispozíciami.
„Ak sa úplne čestne pozrieš do svojho vnútra, musíš pripustiť, že jestvuje jeden
jediný dôvod, prečo ešte nie si svätý, taký svätý, ako boli prvotní kresťania:
nechceš celkom byť svätý.“
(William Law, anglikánsky pastor, 18. st. po Kr.)

Tvoja úloha…










SPÍŠ si zoznam všetkých siedmych sviatostí Cirkvi
ZISTI, čo presne nimi Kristus koná – najprv s pomocou Youcatu, ktorý Ťa potom odkáže aj na
„náročnejšiu, ale výdatnejšiu stravu“ Katechizmu Katolíckej cirkvi.
NÁJDI ku každej sviatosti súvisiace činy, alebo slová Ježiša Krista, ukazujúce, že tieto skutky konal,
alebo o nich aspoň hovoril, či nimi poveroval svojich apoštolov počas svojho života ako človeka
Ježiša Krista.
KONZULTUJ výsledky svojho bádania, ako aj otázky a nejasnosti so svojim tútorom, ak treba, aj so
svojim farárom, či iným vhodným kňazom alebo teológom.
POROVNAJ tento pohľad na sviatosti a liturgiu s tým, ktorý si mal doteraz. V čom sa tento dnešný
pohľad odlišuje? Skús to zhrnúť a vystihnúť ten rozdiel.
AKÝ DOPAD na Tvoj život by tento nový pohľad, ktorý si získal, mohol mať? Čo všetko by mohol
zmeniť?
UVÁŽ, čo je z Tvojej strany potrebné na to, aby sviatosti boli v Tvojom živote účinné tak, ako majú
byť. Čo konkrétne by si pre to mohol urobiť už teraz?
UROB TO! Aspoň začni!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

5. Prostriedok a zväzok cirkevného vedenia
Tu sa už dostávame na pôdu, kde sa Cirkev a skauting prekrývajú – jednoducho preto, že autentický
skauting je súčasťou Cirkvi a kráča s ňou rovnakým spôsobom po rovnakej ceste.
Prečo poslušnosť voči skautským vodcom? Je vari skauting nejakou armádou, alebo niečím podobným? To
iste nie. Vedeli by sme zaiste nájsť dôvody poslušnosti, ktoré by boli veľmi praktické: že napríklad pre
táborení, alebo pri výpravách za nás vodca nesie zodpovednosť a teda musí mať aj našu poslušnosť a

disciplínu, inak by nemohol túto zodpovednosť za nás rozumne prijať. Alebo že disciplína a poslúchanie
pokynov vodcov, ktorí sú starší a skúsenejší, prispieva k tomu, že práce, ktoré napríklad na tábore treba
vykonať, sa vykonajú lepšie a rýchlejšie a bez konfliktov. To všetko je pravda. Ale je v tom ešte predsa len o
niečo viac.
Skauting je vlastne veľmi dobre fungujúci nástroj zbožštenia človeka (porov. program SVITANIE). Odtiaľ je už
len krôčik k porozumeniu, že skauting, to je organizované úsilie o čo najlepšiu a najefektívnejšiu službu
ľuďom. Dôvod, prečo skauting nie je len neformálnym bratstvom, ale aj štruktúrovanou organizáciou je
rovnaký, pre ktorý aj sama Cirkev nie je len nejakým stretkom, ale takisto opravdivým organizmom, ktorý má
svoju štruktúru a organizáciu. Skauting – to je forma služby svetu. Nie príjemný záujmový krúžok, kam
chodím, lebo ma to tam baví. Je to spôsob, ako uskutočňujem ako kresťan Božiu výzvu služby svetu a
napodobňujem tak Boh, ktorý, mimochodom, svoje dielo zbožštenia človeka sám rozbieha veľmi
organizovane.
Ak teda máme v sebe túžbu konať po vzore Boha túto službu svetu… a uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú
aj ako skauti a skautky za túto službu a poslanie vo svete máme – potom nekonať organizovanie a
koordinovanie, premyslene a cieľavedome, by bol neodpustiteľný hazard, neodpustiteľná ľahkomyseľnosť.
Niečo, čo určite nie je v súlade s našim záväzkom vydať zo seba to najlepšie, čo dokážeme, aj v tejto službe,
ako sme sa v skautskom zákone zaviazali. A tak, ako každá organizovaná snaha, aj skauting predpokladá, že tí
najschopnejší a najlepší budú ustanovovaní do pozície vodcov a vďaka „postupnosti velenia“ (podobnému
armáde) bude skauting organizovane a efektívne pod ich vedením ako vodcov plniť svoje poslanie: voči
svojim členom, i navonok voči celému svetu.

Poslušnosť skautingu pramení v poslušnosti Cirkvi, ktorá je poslušná a oddaná svojmu Majstrovi a
Ženíchovi, Bohu Ježišovi Kristovi, ktorý ju získal vlastnou Krvou.
Nemali by sme dôvod poslúchať ani vodcov skautingu, keby nás neviedli po ceste spoľahlivej a tou je
cesta kresťanstva, cesta zbožštenia. Táto cesta je však spoľahlivá len a jedine preto, že je cestou
Cirkvi a je v nej garantovaná autoritou a zárukou samého Krista.
Kvôli Kristovi veríme aj Cirkvi, ktorú nám zanechal, aby v jej Tele bol stále s nami – práve preto, že ju
zanechal a že je Jeho Telom, Ním samým. A kvôli Cirkvi veríme aj skautingu a jeho vodcom, kým nás
vedú po cestách Cirkvi a pridružujú k jej dielam.
Takže vďaka megaškandálu Cirkvi – alebo, pre nás megadaru – Kristus nie je kdesi preč, hore, v Nebi a my
opustení kdesi tu, dole, na Zemi, ale naopak, sám Kristus je prítomný v Tele Cirkvi, koná v tele Cirkvi, hovorí
v Tele Cirkvi a pozýva ku konkrétnym veciam v Tele Cirkvi – tak našou odpoveďou na to je práve
poslušnosť cirkevnému riadeniu, cez ktoré Kristus vedie a pasie svoju Cirkev.
Nie je pritom žiadna „útrpná poslušnosť“, plná smútku. Naopak, je to poslušnosť plná radosti, pretože
Ženích k nám hovorí a my nemusíme tápať v neistote, lež Mu môžeme našou oddanosťou a poslušnosťou
preukázať svoju lásku a svoju vďačnosť a to všetko JE dôvodom obrovskej radosti!
„Ten, čo pozerá na Cirkev, pozerá priamo na Krista, ktorý stvárňuje sám seba
a očakáva svoj vzrast ustavičným pridávaním spasených ľudí.“
(Sv. Gregor Naziánsky, učiteľ Cirkvi, 4. st. po Kr.)
„Náš Vykupiteľ sa ukázal ako jedna osoba so svätou Cirkvou, ktorú si pridružil.“
(Sv. Gregor Veľký, pápež, 6. st. po Kr.)
„Ježiš Kristus a Cirkev, to je podľa mojej mienky jedno a to isté
a netreba z toho robiť problém.“
(Sv. Jana z Arcu, 15. st. po Kr.)

„Všetci nech majú v úcte diakonov ako samého Ježiša Krista, biskupov ako Otcov príklad a
kňazov ako Boží senát a poradný zbor apoštolov. Bez nich sa cirkev nemôže nazývať cirkvou!“
„Takýchto ľudí sa chráňte (bludárov)! A bude to vtedy, ak nespyšniete a neodlúčite sa od
Boha Ježiša Krista, od biskupa a od apoštolského zriadenia. Kto je vo vnútri cirkvi, je čistý. To
znamená: kto niečo koná bez biskupa, kňazov a diakonov, ten nemá čisté svedomie!“"
(Ignác Antiochijský, žiak Jána apoštola, Trallančanom; 107 po Kr.)

Tvoja úloha…







KRISTOV HLAS k nám zaznieva z dokumentov koncilov, encyklík pápežov,… Počúvam ho? Poznám
ho?
POSLÚCHAM? Som vnímavý na hlas Krista v Cirkvi? Ako konkrétne naň odpovedám svojim
konaním? Viem uviesť nejaké príklady?
ČO KONRÉTNE urobím, aby som Kristov Hlas v Cirkvi aj počul, aj pod vedením Ducha Svätého
nasledoval.
AKO JE NA TOM moja družina/oddiel? Nakoľko sme účastní diel Cirkvi, nakoľko spoločne reagujeme
na Hlas Krista Ženícha? Ak je v tom nejaký problém – v čom je jeho príčina?
ČO KONKRÉTNE UROBÍM JA, aby som aj v tejto oblasti jednoty s Kristom napredoval?
VYBERIEM SI jeden z dokumentov Cirkvi – napríklad niektorú z nedávnych encyklík pápežov – a
preštudujem si ju. Pouvažujem ako na ňu odpoviem: ja osobne, moja družina, môj oddiel – nakoľko
tie posledné dve roviny budú v mojich možnostiach. Pri výbere vhodného dokumentu budem
konzultovať so svojim tútorom, prípadne s mojim farárom. Takisto s tútorom prekonzultujem aj
závery, ku ktorým som dospel.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

6. Prostriedok a zväzok cirkevného spoločenstva
Aj tu sme na rovnakej pôde, ako skauting.
Dokonalosť, o ktorú v kresťanstve usilujeme (viac v programe SVITANIE), znamená, že som teda dokonalý
nielen kvôli sebe, ale hlavne preto, aby som túto dokonalosť a jej rozkoš mohol zdieľať s milovaným. A
milovať milovaného znamená zdieľať s ním to najväčšie, čo mám a tým je dokonalosť a jej rozkoš.
Predstavme si to na lepšie pochopenie ako tanečný pár: Usilujem sa byť najdokonalejší možný tanečník nielen
preto, že ma to napĺňa rozkošou, keď vírim po parkete, ale hlavne preto, aby som mohol so svojou partnerkou
vytvoriť dokonalý pár, ktorý zavíri parketom v dokonalom súzvuku a v neskutočnej rozkoši takéhoto
tancovania. A, naopak, keď som spolu so svojou partnerkou, obaja zanietení a skvelí tanečníci, nepoznáme
lepší spôsob, ako vyjadriť svoju jednotu lásky a zdieľať svoje „ja“ než spoločne tancovať v tomto dokonalom
súzvuku a jednote dvoch dokonalostí.
Tieto dve vlastnosti úplne a dokonale definujú Boha. Od nich sa odvíja svätosť Boha, ktorá je súčtom a
spoločným označením Božej dokonalosti a lásky, ako aj ich ovocia, dokonalého a 100%-ného dobra, pretože
dokonalosť a láska nadávajú ani najmenší priestor akémukoľvek zlu, ktoré je vždy aktom sebectva,
nedostatku a nedokonalosti. Láska, túžiaca sa deliť s dokonalosťou je potom motívom stvorenia. Túžba deliť
sa s nami, stvoreniami, so sebou samým – čiže v láske s dokonalosťou a jednotou dokonalosti, ktorú láska

vytvára – je dôvodom a motívom vtelenia. Ani hriech nijako neovplyvnil túto túžbu, aj keď ju „donútil“
zaplatiť za naplnenie tejto Božej túžby cenou v podobe kríža. Z tejto túžby pramení Božie milosrdenstvo,
vernosť, odpustenie, prozreteľnosť i všetko ostatné.
Aký to bude mať dopad na nás? Bez spoločenstva, ktoré by spoločne napredovalo k dokonalosti a potom by
zase vzájomne zdieľalo život založený na dokonalosti, radosti a slobode Božieho života, by to ešte plný Boží
život nebol. Preto Baden-Powell vytvoril nielen nejaký program, ktorý by sme si mohli doma každý sám robiť,
ako sa to dá podľa Príručiek mladých svišťov a podobne. Dokonca nevytvoril len nejakú organizáciu, ktorá by
nám na spôsob nejakého centra voľného času, či nejakého záujmového krúžku, či klubu pomáhala s nejakým
programom. Vytvoril víziu skautského bratstva, ktoré je skutočným bratstvom, opravdivým klanom. A vďaka
tomu nám umožňuje spoločne prežívať aj túto druhú podstatnú stránku Božieho života.
Takže – tak, ako nemôžeme byť kresťanmi sami, ale len v spoločenstve Cirkvi, ktorá je práve onou „jednotou
Otca, Syna a Ducha Svätého zhromaždený ľud“ a bez nej by sme tento Trojičný rozmer Božieho života
nemohli žiť, ani skautom nikto nemôže byť sám. A nielen preto, že družinový systém je podľa Zakladateľa
kľúčovým nástrojom skautingu. Ešte viac je to preto, že sám skauting v sebe zrkadlí Cirkev. Skauting je
uskutočňované kresťanstvo. Miesto vzrastu v Božom živote. Miesto prežívania Božieho života. Preto skauting
je spoločenstvom na ceste k dokonalosti – a súčasne ľuďmi, ktorí na ceste k dokonalosti tvoria spoločenstvo a
bratstvo, opravdivú jednotu medzi sebou navzájom. Inak to byť nemôže.

Jednota v Tele Cirkvi
Cirkev je miesto, kde sa zjednocujeme s Kristom – a preto to vyžaduje nevyhnutne aj jednotu navzájom.
Preto je Cirkev Kristovým telom, pretože je tvorená ľuďmi, ktorí sa zjednocujú s Kristom a teda sú si jedno
aj navzájom: „Skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi,
Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste
jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,26-28 SSV)
Súčasne Cirkev je miesto, kde žijeme Boží život, Trojičný život – a preto, podľa Ježišovho pozvania, medzi
sebou cieľavedome budujeme tú jednotu, ktorú v Trojici žije Otec, Syn a Duch Svätý: „No neprosím len za
nich [apoštolov], ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne
a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktoré si dal mne, ja som
dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17,20-23 SSV)
Táto jednota je vec navýsosť konkrétna: „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon“
(Gal 6,2 SSV); „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním
všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1 Kor 12,26-27 SSV); „Zmýšľajte rovnako, rovnako
milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore
pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných“
(Flp 2,2-4 SSV); „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba
a na modlitbách. … Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a
rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch
lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,42-46 SSV)
Sv. Ján Pavol II. opisuje tento model života v podmienkach dnešnej doby takto: „Ak chceme byť verní Božiemu
plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta, v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva:
urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva. Čo to konkrétne znamená? Aj tu by sa naša reč mohla stať hneď
praktickou, ale vyhovieť tomuto podnetu by bolo omylom. Pred plánovaním konkrétnych iniciatív treba
podporiť spiritualitu spoločenstva a umožniť jej, aby sa ukázala ako výchovný princíp všade tam, kde sa
formuje človek a kresťan, kde sa vychovávajú služobníci oltára, zasvätení, pastorační pracovníci, a kde sa

budujú rodiny a spoločenstvá. Spriritualita spoločenstva, to je predovšetkým zameranie pohľadu srdca na
tajomstvo tojjediného Boha, ktorý v nás prebýva a ktorého svetlo treba vnímať aj na tvári bratov a sestier
vedľa nás. Spiritualita spoločenstva znamená okrem toho schopnosť cítiť brata a sestru vo viere v hlbokej
jednote tajomného tela - Cirkvi, čiže ako "niekoho, kto patrí ku mne", aby som vedel spolu s ním prežívať jeho
radosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu pravé a hlboké
priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je aj schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne prvky, aby sme
ho prijímali a hodnotili ako Boží dar, a to nielen ako dar pre druhého, ktorý ho priamo prijal, ale aj ako "dar
pre mňa". Spiritualita spoločenstva napokon znamená vedieť bratovi "urobiť miesto", niesť si vzájomne
bremená (Gal 6,2) a premáhať egoistické pokušenia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu,
karierizmus, nedôveru a žiarlivosť. Nerobme si nijaké ilúzie: bez tejto duchovnej cesty by vonkajšie prostriedky
len veľmi málo osožili spoločenstvu. Stali by sa bezduchými aparátmi, skôr maskami spoločenstva, ako jeho
možnosťami prejaviť sa a rásť.“ (Novo millenio ineunte 43)

Toto nakoniec vyjadruje aj Eucharistia. Ježiš sám v nej s Cirkvou tvorí túto krajnú jednotu, keď jej dáva
svoje božské Telo a svoju božskú Krv – teda celého Seba ako Chlieb Života – a súčasne v nej prijíma za svoje
jej ľudský organizmus, telo tvorené učeníkmi. Súčasne je ale Eucharistia návod pre nás, ktorý nám hovorí,
ako tvoriť Cirkev: tým, že Kristovi, s Kristom a v Kristovi dávame aj my svoje vlastné telo, svoju vlastnú krv,
celých seba, aby sme tak zdieľali a boli zdieľaní v jedinom Tele Cirkvi, ktoré sa z účasti na Eucharistii
(latinsky sa sv. prijímanie povie communio, spoločenstvo!) rodí: „my mnohí sme jedno telo, lebo všetci
máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10,17 SSV). Nie nadarmo nás Cirkev nabáda a učí, že celý náš život
musí byť v samej svojej podstate eucharistický.
A až vtedy, keď sme takto zjednotení, Jedno Telo v Jednom Tele a konečne sme Kristom a v Kristovi
tvoríme Cirkev, vzťahuje sa na nás aj prisľúbenie: „A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a
podľa prisľúbenia dedičmi“ (Gal 3,29 SSV) – pretože sme ono dedičstvo, Boží Trojičný život, aj skutočne
prijali a skutočne ho už v Cirkvi žijeme a stále viac si ho osvojujeme a teda naozaj sme sa tak onými dedičmi
stali.

Jeden závažný problém!
A tu sa konečne dostávame k jadru problému: Žiť takúto jednotu vyžaduje nielen veľkú lásku a zomretie
sebe a svojmu sebectvu („Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu“ (Rim 6,7 SSV)) – ale vyžaduje to aj
množstvo času. Vo Večnosti, kde, obrazne a po ľudsky povedané, budeme mať na túto jednotu navzájom v
Bohu všetku nekonečnú večnosť, to nie je problém. Tu, na zemi, kde sú naše možnosti čo do času aj
priestoru dramaticky obmedzené, to ale je veľký problém, ktorý nám v podstate dáva iba tri možnosti a z
toho iba jedno riešenie:
1. Skúsime túto jednotu tvoriť so všetkými farníkmi, ktorých sú rádovo stovky, občas tisícky. Pretože ale je
to nad naše sily a schopnosti a, ako hovoria odborníci, okrem našej rodiny dokážeme zvládnuť najviac tak ak
tých dvanásť ďalších intenzívnych vzťahov s dvanástimi inými ľuďmi, tak v praxi žiadnu jednotu nevytvoríme.
Cirkev sa nekoná…
2. Vykašleme sa na túto jednotu a uspokojíme sa s bežným „náboženským životom“: kostol spoveď, doma
sa pomodlíme, v podstate si každý žijeme svoje náboženstvo sami a súkromne, tí akčnejší sa občas stretnú na
nejakom stretku, akcii, podujatí, chválach, púti,… Výsledok je rovnaký ako v predchádzajúcom bode: Cirkev
sa zase nekoná, Boží život sa nekoná, zbožštenie sa nekoná…

A teraz to riešenie…
3. Tretia možnosť a jediné riešenie je to, ktoré objavila už Cirkev v Jeruzaleme na samé Turice: byť
spoločenstvom malých spoločenstiev. Čiže štrukturovať farnosť tak, aby ju tvorili malé komunity typu „Moja

rodina + 12 ďalších ľudí“, ktoré sú dostatočne malé na to, aby umožňovali opravdivú jednotu a opravdivé
zdieľanie životov medzi ich členmi. Okolo nich potom budú existovať ďalšie podobné komunity, ku ktorých
ich bude pútať rovnaká láska, ale v praxi predsa len nižší stupeň jednoty a zdieľania, úmerne klesajúcemu
objemu času strávenému spoločne a teda reálnej blízkosti medzi nimi – nie preto, že by sa od seba oddeľovali
ako nejaké „minisekty“, ale preto, že proste žijú maximum jednoty, ktoré je tu, na zemi, v ich silách a viac už
ani pri najväčšej snahe nedokážu a ani nemôžu…

V Skutkoch apoštolov tak čítame: „v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší“ (Sk 2,41 SSV), súčasne ale čítame:
„po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm“ (Sk 2,46 SSV). Inými slovami,
táto masa tritisíc ľudí sa úplne normálne a spontánne vyformovala do spoločenstva malých komunít, ktoré
sa schádzali po domoch, aby spolu zdieľali svoje životy, modlitbu, majetky, dokonca aj samú liturgiu.
Na tento istý model narážame aj v Pavlových listoch, kde sa Pavol nerozpakuje nazývať ich „cirkvami“ (sv.
Ján Pavol II. na margo toho vysvetľuje, že práve v nich je prítomné communio Cirkvi, pretože tam a len tam
je možné, aby skutočne aj bolo žité): „Pozdravujte Prisku a Akvilu, … Pozdravte aj cirkev v ich dome“
(Rim 16,3-5 SSV); „Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome“ (Kol 4,15 SSV); „Pavol, …
milovanému Filemonovi, … a cirkvi, ktorá je v tvojom dome” (Flm 1,1-2 SSV).
V PRAXI V MOJEJ FARNOSTI…
Neprekvapuje teda, že sv. Ján Pavol II. veľmi vážne hovorí o farnosti toto: „Aby sa všetky tieto farnosti
stali živými kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby: a/ boli farské
štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým
podporovaním účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti; b/ rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj
živé spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v
láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného
communia a centrami evanjelizácie..."“ (Christifideles laici 26) Pápež v podstate hovorí, že ak sa tieto dve
podmienky nesplnia, tak farnosti najskôr nebudú živými spoločenstvami a teda budú mŕtve. A ak uvážime
všetko, je nám jasné, prečo súčasne sv. Ján Pavol II. považuje farnosť, zloženú z týchto malých bázových
spoločenstiev za podmienku toho, aby bola farnosťou živou, aby vôbec bola cirkvou: Je to totiž jediný
možný spôsob, ako naozaj žiť vo farnosti jednotu Trojičného Božieho života a teda sa mu aj učiť a
osvojovať si ho.
Ak túto štruktúru nemáme, farnosť sa podľa sv. Jána Pavla II. stáva mŕtvou, niečo ako „zombie“: na jednej
strane je tam ešte stále kostra v podobe farára, kostolníka, farskej budovy, kostola, organistu, katechétu a
tak, stále sa ešte nejako hýbe – obligátnych 10% príde v nedeľu na omšu do kostola (porov. PEP KC 20012006), usporiada sa nejaká púť, pobožnosť, jasličková, prvé sv. prijímanie a birmovka,… a prípadne iné
aktivity, lenže aktivity nerovnajú sa život v Trojičnej jednote. A tak o takejto farnosti potom platia najskôr
hrozivé slová Krista: „Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy“ (Zjv 3,1 SSV).

Preto neprekvapuje, že sv. Ján Pavol II. hovoril o tejto štruktúre s takou naliehavosťou a na inom mieste o
týchto spoločenstvách nepokryte píše:
„Základňové (bázové) cirkevné spoločenstvá (známe aj pod inými menami) vyrastajú rýchlo v mladých
cirkvách. Sú podporované biskupmi a ich konferenciami ako pastoračná priorita a osvedčujú sa ako centrá
kresťanskej formácie a misionárskeho vyžarovania. Ide o skupiny kresťanov, ktorí sa stretajú na rodinnej
úrovni alebo v obmedzenom okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské vedomosti a
debatovali o cirkevných problémoch z hľadiska spoločného zaangažovania. Sú znamením života Cirkvi,
pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú spoločnosť, ktorá je založená na "civilizácii
lásky". … Pretože Cirkev je spoločenstvo, sú nové základné spoločenstvá, ktoré žijú skutočne v jednote s

Cirkvou, ozajstným prejavom spoločenstva a prostriedkom, ako vytvoriť ešte hlbšie spoločenstvo. Preto sú
oprávnené veľkou nádejou pre život Cirkvi.“ (Redemptoris missio 51).

Výrečné, že?
AKÉ SÚ MOJE MOŽNOSTI?
Ak chcem byť katolík, súčasť Cirkvi, začlenení do Krista v jeho Tele, Cirkvi a chcem sa učiť žiť Trojičnú
jednotu Boha, tak ako skaut mám dve možnosti:




ALEBO MOJA DRUŽINA je takýmto malým spoločenstvom nielen v rámci oddielu, ale aj v rámci
farnosti. To znamená že je súčasťou siete a štruktúry farských buniek (ako sa takýmto
spoločenstvám zvykne hovoriť), podieľa sa na spoločných častiach života ostatných malých
spoločenstiev vo farnosti a je tak pevnou súčasťou organizmu farskej rodiny;
ALEBO JA SÁM – ak moja družina z nejakých príčin túto jednotu s farnosťou netvorí – som do
farnosti začlenený prostredníctvom niektorého nie skautského malého spoločenstva. A teda to
znamená, že moja vlastná družina je pre mňa v tejto chvíli ešte len misijným územím…

Tvoja úloha…








FARNOSŤ AKO SPOLOČENSTVO MALÝCH SPOLOČENSTIEV – je toto spôsob, akým funguje Tvoja
farnosť?
ZMAPUJ malé spoločenstvá v Tvojej farnosti.
AKO FUNGUJE jednota samotných spoločenstiev? Sú naozaj organizmom? Akým spôsobom sú
medzi sebou „zosietené“, ako navzájom spolupracujú, ako prúdia informácie medzi nimi navzájom
ako aj medzi pastierom farnosti, farárom a spoločenstvami? A to obojsmerne? Aký program
poskytuje farnosť malým spoločenstvám? A ako malé spoločenstvá slúžia a podieľajú sa na živote a
poslaní rodiny farnosti a jej pastoračnej zodpovednosti?
OBOZNÁM s výsledkami svojho prieskumu a analýzy svojho tútora. Ak treba, uvažujte, čo je vo vašej
moci urobiť, aby ste napomohli takémuto fungovaniu farnosti.
AK TREBA, uvažujte, čo môžete urobiť pre to, aby ste napomohli zapojeniu jednotlivých družín
svojho oddielu/zboru do tejto štruktúry a siete farských spoločenstiev!
AK TY SÁM nie si ešte nijako – ani cez družinu, ani cez iné spoločenstvo – začlenený do farnosti a
teda ani do Cirkvi, uvažuj, ako tento problém vyriešiš. PODNIKNI k tomu prvé kroky – po ich
vykonaní môžeš túto úlohu považovať za splnenú.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

7. Zotrvať v láske
Naozaj to treba?
V jednom rozhovore emeritný pápež Benedikt XVI. rozvíja nasledovnú úvahu:
„Zatímco otcové a teologové středověku se ještě mohli domnívat, že se v podstatě celé lidstvo stalo
katolickým a že pohanství existuje pouze na okraji, objev nového světa na počátku novověku radikálně změnil
perspektivy. V druhé polovině minulého století se zcela ujalo mínění, že Bůh nemůže nechat jít do záhuby

všechny nepokřtěné a čistě přirozené štěstí není ani pro ně reálnou odpovědí na otázku lidské existence. Velcí
misionáři 16. století byli ještě přesvědčeni, že kdo není pokřtěn, je navždy zavržen, což vysvětluje jejich
misionářské nasazení. V katolické církvi po Druhém vatikánském koncilu však toto přesvědčení bylo zcela
opuštěno. Z toho plyne dvojí hluboká krize. Na jedné straně se zdá, že se tím odnímá motivace k dalšímu
misionářskému nadšení. Proč by měli být lidé přesvědčováni k přijetí křesťanské víry, když se mohou spasit i
bez ní? Avšak také pro křesťany vyvstala otázka. Stala se totiž problematickou závaznost víry a její životní
formy. Pokud se někdo může spasit také jinak, přestává být nakonec zřejmé, proč by měl být vázán požadavky
křesťanské víry a její morálky samotný křesťan.“

No vážne, prečo by sme sa mali držať hodnôt a morálky kresťanstva? Ak sa dá spasiť aj bez nich – ak sa
môže teoreticky (a aj prakticky) spasiť ľudožrút z džungle, ktorý jakživ o Kristovi nepočul, podľa Evanjelia
nežije a ani ho nepozná... – tak potom prečo by som sa nemal spasiť ja, ktorý „do kostola chodím, modliť sa
modlím, nikoho som nezabil, nikoho (tak vážnejšie) neokradol, nikomu nič zlé nerobím, pracuje, zarába,
starám sa o rodinu a do iných nestarám“? Prečo?

Začnime malým príbehom!
Kde bolo, tam bolo, žil raz Peter. Peter nadovšetko miloval moreplavbu. Mal bohatých rodičov a skvelé
podmienky a preto už ako teenager sa zúčastnil niekoľkých expedícií so svojimi rodičmi na ich rodinnej jachte.
Na svoje osemnáste narodeniny dostal darček: Novú, skvelú jachtu, na ktorej o rok na to sólovo preplával
Atlantický oceán. Michal mal tiež bohatých rodičov. More mu ale nič nevravelo. Nadovšetko miloval
počítačové hry a vo svojich osemnástich rokoch pracoval pre renomovaný magazín ako testovač nových hier.
Pavol až takých bohatých rodičov nemal. A žil v krajine, ktorá nemala more. Rád sa člnkoval a občas, na
jazere, počas rôznych kurzov a akcií, si vyskúšal aj taký vnútrozemský jachting. Maroš, jeho priateľ, mal
záujmy úplne iné. Zbieral známky a pretože tiež nepochádzal z nejakej bohatej rodiny, peniaze, ktoré si zarobil
na brigádach, využíval na budovanie svojej filatelistickej kolekcie. Ďaleko od nich, v džungli, žili dvaja
súrodenci. Jeden sa volal Polatuto. Miloval rybárčenie a jeho rozkošou bolo, keď mohol na piroge veslovať po
rieke, ktorá okolo ich osady tiekla. Jeho brat Mamamupoto vodu veľmi nemusel. Bol dobrým stopárom a rád
lovil v lese s lukom a šípmi...
Jedného dňa, riadením osudu, sa všetci šiesti ocitli na mieste, kde slávny kapitán Hokalsen robil výber
kandidátov na nesmierne vzrušujúcu a revolučnú plavbu superekologickou plachetnicou okolo sveta. Peter sa
okamžite prihlásil. Pretože bol skvelý, zručný, skúsený, bol okamžite prijatý v hodnosti bocmana. Pavol sa tiež
prihlásil – ale tak trochu ostychavo. Povedal: „Viete, ja strašne túžim plaviť sa po mori. Ale moja krajina more
nemá a ani moji rodičia nie sú takí bohatí, ako tí Petrovi. Neviem, či ma vezmete...“ Hokalsen mu povedal: „To
je pravda, na túto plavbu pripravený nie si. Niečo už ale vieš... Ak máš odvahu a si ochotný tvrdo drieť,
zaplatím ti trojmesačný intenzívny kurz a výcvik. Ak ho absolvuješ a ak to všetko vydržíš, máš u mňa miesto
ako námorník. A ešte stihneš prvú skúšobnú plavbu. Berieš to?“ „Samozrejme, pane!“ zvískol Pavol a už aj sa
šiel na kurz zapísať. Nakoniec sa pred Hokalsenom objavil aj Polatuto. Povedal: „Toto je ako sen. Nikdy som
ani netušil, že niekde je tak veľa vody, ako v oceáne. Ani som netušil, že existujú takéto veľké a zložité lode.
Keby to bolo na mne, celý život by som nerobil nič, len sa na takýchto lodiach plavil po všetkých moriach
sveta! Ale u nás bola iba rieka. A nemali sme väčšie lode, než trojmetrové pirogy. Nikdy som nevidel sťažeň
ani plachtu, len veslá...“ Hokalsen sa na Polauta pozrel a povedal: „A si ochotný učiť sa? Bude to tvrdé, veľmi
ťažké, takmer nemožné... ale ak si odhodlaný, mohol by si to dokázať. Pošlem ťa na jednu z mojich lodí a tam
ťa budú moji ľudia rok a deň tvrdo trénovať. Ak nevydáš zo seba všetko, hodia ťa cez palubu ako suchú
tresku... žartujem... ale fakt je, že musíš za rok dokázať to, čo sa Peter učil odmalička celé tie roky a Pavol
aspoň niečo z toho tiež. Ak to dokážeš, môžeš s mojou loďou ísť ako plavčík a člnár. Ak nie – budem na tvoje
miesto musieť vziať niekoho iného. Platí?“ „Platí, náčelník!“ vykríkol Polatuto nadšene a už aj utekal zapísať
sa na tú Hokalsenovu loď. Hokalsen sa potom pozrel na Michala, Maroša a Mamamupota a opýtal sa aj ich:
„A čo vy? Vy netúžite ísť s nami na toto obrovské dobrodružstvo?“ Michal mávol rukou a povedal: „Zbláznili
ste sa? Večné kolísanie, žiadne pohodlie, mizerná strava, námaha, žiaden internet – čo by som tam robil?
Nedostanete ma tam ani párom volov!“ Maroš povedal: „Myslím, že známky môžem lepšie a pohodlnejšie
zbierať... ehm... doma. More ma, priznám sa, nikdy nelákalo...“ Nakoniec prehovoril aj Mamamupota: „More?
Ani za svet! Desí ma už tá rieka, čo tečie okolo nás! V živote ma nikto nedostal ani na pirogu! Plaviť sa na
tomto plávajúcom dome? Po vode, ktorej na koniec nedovidieť? Ani za svet! Ešte dnes sa vrátim do svojej
rodnej džungle!“

OD PRÍBEHU K SPÁSE…
A teraz otázka: Čo má tento príbeh spoločné so svätosťou a s Nebom a spásou? Poďme pekne po poriadku!
NEBO – alebo BOŽIE KRÁĽOVSTVO – to je stav dokonalosti a svätosti. Ich zdrojom je láska a ovocím
blaženosť. Dôležité je uvedomiť si, že oná blaženosť je priamo ovocím lásky, svätosti a dokonalosti. Mohli
by sme teda povedať, že Nebeské Kráľovstvo – to je životný štýl Boha, ktorý robí Boha šťastným a
blaženým.
To potom znamená dve veci:
1) SPASIŤ SA znamená osvojiť si presne tento životný štýl a dokonca v rovnakej intenzite a čírosti,
v akej ho žije Boh sám. Ak si ho osvojím, som v Nebi, lebo Nebo je práve týmto životným štýlom a
blaženosť je jeho ovocím. Ak si ho neosvojím, v Nebi nie som a ani byť nemôžem a ani ma tam
niekto nijako nemôže „zobrať“, či „vpustiť“, pretože Nebo nie je miesto, kam by sa dalo ísť, ale
životný štýl, ktorý sa dá jedine naučiť, osvojiť, zamilovať si ho a žiť. Bodka.
2) SPASENIE SA tak vyžaduje splniť objektívne kritériá a dosiahnuť objektívny cieľ a tým je
dokonalé napodobnenie Boha. Tak, ako fyzik nemôže povedať: „Dobre, máme slabý varič a preto
redefinujeme Celziovu stupnicu a odteraz 60° bude znamenať 100° a všetko bude OK“, ani my, ani
Boh sám nemôže povedať: „Dobre, ty si ľudožrút, tak u teba prižmúrime oči a nebudeme od teba na
vstup do Neba vyžadovať 100% svätosť, u teba postačí aj 25%...“ Alebo je naša podobnosť s Bohom
100%-ná – a v Nebi sme; alebo nie je – a v Nebi nie sme. Povedané obraznou rečou Zjavenia: „Nič
poškvrnené ... doň nevojde“ (Zjv 21,27 SSV).
Toto je dôvod existencie OČISTCA. Očistec je dôsledkom toho, že na spasenie sa nestačí len Božie
veľkorysé odpustenie a milosrdenstvo, nestačí len Jeho prajnosť a láska. Na spasenie sa je potrebné, aby
sme sa my sami, s Božou pomocou a v sile Ducha, ale stále my sami rozhodli, že sa naozaj takými svätými
staneme a naozaj sa nimi aj stali!
A tu sa stretáme s pointou nášho námorníckeho príbehu:
 Sú ľudia ako PETER: Celým srdcom si zamilovali životný štýl Boha, založený na dokonalosti, na láske, na
svätosti, na slobode, na vzťahoch spoločenstva. A celým srdcom si zamilovali Boha, pretože On je stelesnením
všetkého toho, čo milujú. A tak sa v Bohu a s Bohom aj sami zbožšťujú podľa slova sv. Klementa
Alexandrijského: „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh“. Týmto ľuďom tu, na zemi,
hovoríme svätí a ctíme ich ako naše vzory a príklady. Keď opustili tento svet a predstúpili pred Boha na
„konkurz do Večného Života“, tak sa ukázalo, že po tomto Večnom Živote Boha nielen celým bytím túžia, ale
sú naň aj úplne a dokonale pripravení. A preto mohli vstúpiť hneď, bez všetkého.
 Sú ľudia ako PAVOL: Milujú Boží život – ale z nejakých objektívnych dôvodov sa ho nemohli naučiť úplne a
dokonale. Možno preto, že sa o ňom dozvedeli až neskoro a do odchodu zo sveta si ho nestihli osvojiť úplne a
dokonale. Alebo žili v nejakej nekatolíckej denominácii a Evanjelium sa k nim neodstalo v jeho úplnosti, o
sviatostiach a ostatných daroch ani nehovoriac. Ale robili, čo mohli. Keď opustili tento svet, zistili, že na
jednej strane po Nebi celým bytím túžia – ale na druhej strane nie sú ešte pripravení ho žiť. A Boh im ponúkol
„doškoľovací kurz“ – Očistec. Miesto, kde tvrdým tréningom a za cenu námahy a bolesti môžu túto
dokonalosť dosiahnuť. A oni povedali: „Áno, Pane! Podstúpime hocičo, pretrpíme hocičo – len nech sa raz
staneme schopnými tento Tvoj Večný Život s Tebou žiť!“
 Sú aj ľudia ako POLATUTO: Nikdy o Kristovi nepočuli. Alebo počuli, ale len rôzne skreslené a popletené
legendy a mýty a to ich nikdy neoslovilo. Celý život túžili po niečom veľkom... krásnom... vznešenom...
nesmrteľnom. Slovami Pavla hľadali „v dobrých skutkoch ... slávu, česť a nesmrteľnosť“ (Rim 2,7 SSV).
Usilovali sa o tieto veci najlepšie, ako vedeli, primerane poznaniu a možnostiam, ktoré mali. Keď opustili
tento svet a zastali pred Bohom, obrazne povedané sa im slzy vtisli do očí a vykríkli: „Ani sme netušili, že
môže jestvovať takáto krása a nádhera! Celý život sme ju hľadali a celý život sme po nej túžili, aj keď sme ju
nepoznali a nevedeli vyjadriť slovami. Pane, nie sme ale schopní žiť túto krásu a nádheru, sme plní zla a až
teraz sme spoznali, že to zlo je naozaj zlo. Celým srdcom sa zaň hanbíme. Jestvuje pre nás ešte nejaká
nádej?“ A Boh odpovie: „Iste. Očistec. Prejdete ním? Vaše očisťovanie bude o to namáhavejšie a ťažšie, o
koľko ste od dokonalosti Neba vzdialenejší. Ale ak ste odhodlaní a naozaj po tom túžite celým srdcom,
dokážete to. Vstúpite doň teda?“ A oni vstúpia – a uspejú, pretože už na zemi po tejto kráse túžili a verili v

ňu, aj keď ju navonok nepoznali a nikdy v plnosti nenašli, iba v náznakoch.
 A potom sú ľudia ako MICHAL, ktorí možno odmalička vyrastali medzi katolíkmi, boli privádzaní ku
Kristovi, vyučovaní v Božom slove, mali k dispozícii všetko, čo Boh ľuďom na tejto zemi daroval – ale
nezamilovali si Boží Život. Uprednostnili pred ním svet a jeho rozkoš a tie si zamilovali viac. Sú tu aj ľudia ako
MAROŠ, ktorí v až tak dokonalých podmienkach nežili. Ale tiež im to nevadí, lebo v živote išli iným smerom,
hľadali iné ciele a milujú odlišný spôsob života, ten svetský. A sú tu aj MAMAMUPOTOVIA, ktorí v živote
nikdy o Kristovi nepočuli, v živote Ho nestretli, nemali ani možnosť niečo také počas života prežiť – ale keby
aj, nijako by to ich život nezmenilo. Ježiš by im aj tak pripadal úplne cudzí a nezaujímavý, pretože ich túžby a
vášne idú opačným smerom. Všetci títo, keď jedného dňa opustia tento pozemský svet, prídu pred Boha a
pohliadnu na Neho, ale nič im to nebude hovoriť. Pohliadnu na Nebo, ale bude im pripadať šedivé a nudné a
prázdne a úplne cudzie. Povedia: „Pane, ak dovolíš, radi by sme teraz odišli preč. Tam dole – Ako tomu
hovoríte? Peklo? – to vyzerá omnoho zaujímavejšie. Myslíme, že pôjdeme tam. Do toho vášho „neba“ v Nebi
by ste nás nedostali, ani keby ste nás ako nútili! A vytrpieť kvôli niečomu tak mizernému a nezaujímavému
všetky tie úskalia, drinu a námahu očistca? Nie sme blázni! Odchádzame!“

KRÁTKO A STRUČNE…
MILUJEME BOŽÍ ŽIVOTNÝ ŠTÝL? Potom ním už tu, na zemi, žijeme najviac, ako to len možné je. V závislosti
od podmienok to môže znamenať od najlepšieho ľudožrúta medzi ľudožrútmi, až po najsvätejšieho syna
(dcéru) Boha vo Svätej Cirkvi. Ale jeden i druhý pôjdu každý v rámci svojich možností na 100% a nebudú sa
pýtať, či musia, pretože chcú. Pretože to milujú!
NEMILUJEME BOŽÍ ŽIVOTNÝ ŠTÝL? Považujeme svätosť a dokonalosť a všetky tie ostatné veci za nejaké
bremeno, za povinnosť, o ktorej sme dospeli k záveru, že sa to hádam „nemusí“ a že do Neba sa dá
„dostať“ aj bez nich? Potom sme práve z Neba vypadli. Práve sme ho zavrhli.
A keď zomrieme – tak keď uvidíme Nebo, budeme si myslieť, že je to Peklo. A keď uvidíme stenu Očistca, ako
nás od neho oddeľuje, nebudeme mať ani najmenšiu chuť cez ňu prejsť – presne tak, ako sme ani na zemi
nemali ani najmenšiu chuť a túžbu po svätosti a viac nám vyhovovala priemernosť a viac, či menej svetský
spôsob života. A tak skončíme v trojnásobnom sklamaní: V sklamaní z Neba, pretože sa nám ani zďaleka
nejaví také úžasné, ako to na zemi hovorili a vôbec nechápeme, čo tí všetci hlupáci „svätci“ tam v Nebi, čí tí,
ktorí k nemu putujú Očistcom, na tom nudnom Nebi vidia. Peklo nám bude pripadať omnoho zaujímavejšie –
aj keď aj z neho budeme sklamaní. Vlastne časom z neho budeme úplne umorení. Ale aj tak nám bude stále
pripadať lepšie, ako Nebo. Úplne rovnako, ako keď nám na zemi priemernosť a svetskosť stále pripadali síce
nie úžasné, ale predsa lepšie, než nejaká svätosť a život podľa Evanjelia a podobné zbytočnosti. A do tretice,
budeme desne sklamaní z Boha a naveky Mu budeme vyčítať, prečo to nevymyslel nejako lepšie a prečo sa
kvôli Nemu musíme trápiť v tejto bezvýchodiskovej mizérii...

Ako je to teda s tou požiadavkou svätosti, dokonalosti a lásky verzus možnosťou spásy aj pre toho
najnegramotnejšieho a najprimitívnejšieho „divocha“? Teraz to už určite vieme!

Vnútorná premena
To, k čomu teda náš celý kresťanský život – doma, v skautingu, vo farnosti – smeruje, je úplná vnútorná
premena, kedy svätosť sa pre nás stáva samozrejmou a žijeme ju úplne samozrejme a prirodzene, kedy
láska je pre nás rovnako prirodzená a samozrejmá – a práve preto to je láska a nielen nejaká povinnosť,
ktorú navonok a so zapretím sa vykonáme…
Znova si pripomeňme ono Klementov: „Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje Boh“:
Miluje dokonalosť.
Miluje lásku a jej službu, v ktorej pomáha iným rásť. Miluje jednotu spoločenstva, ktoré láska vytvára.
Miluje čisté srdce, svätosť v myšlienkach, slovách i skutkoch.
Skutočne toto všetko miluje, celým svojim bytím.
Nepotrebuje, aby mu to niekto prikazoval. Sám od seba po tom dychtí a túži.




Ak k tejto vnútornej premene dochádza, je to dobré kresťanstvo.
Ak k tejto vnútornej premene nedochádza, je naše kresťanstvo nanič. Alebo ho vyhodíme, alebo ho
opravíme tak, aby fungovalo!

Tvoja úloha…






OHLIADNI SA – od začiatku plnenia tejto odborky určite uplynuli týždne. Od nastúpenia cesty
Svitania dokonca mesiace.
ZMENIL SI SA vnútorne? Nielen navonok, ale vnútorne? Stáva sa možno pomaly, ale isto Boží životný
štýl pre Teba samozrejmým? Stále viac ho miluješ? Stále viac Ťa baví tak žiť a konať?
AK NIE – hľadaj, kde je chyba a naprav ju“
AK HEJ – pouvažuj, ako účinnosť Tvojho kresťanstva (a aj skautovania) ešte umocniť!
OBOZNÁM so svojimi závermi svojho tútora a poďakuj sa mu za jeho službu, ochotu, trpezlivosť a
pomoc na Tvojej ceste za Svitaním!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Práve si skončil odborku KATOLÍK na ZELENOM STUPNI.

ČERVENÝ STUPEŇ
1. rozmer: Rast ku SVÄTOSTI
„Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti, ktorá sa vyjadruje
"v plodoch milosti, ktoré Svätý Duch vytvára vo veriacich", ako rast v
plnosti kresťanského života a v dokonalosti lásky. Všetky zoskupenia laikov a
každé jednotlivé z nich sú povolané k tomu, aby sa stali stále profilovanejším
spôsobom nástrojom svätosti v Cirkvi tým, že budú podporovať a pestovať
vnútornejšiu jednotu medzi praktickým životom svojich členov a ich vierou.“
(Christifideles laici 30, 1984, krátené)
O tomto bola celá doterajšia cesta, takže veľa toho z tejto oblasti už vieš. No a teraz poďme k
témam, ktoré nás čakajú!

Nájsť svoj „Hlas“
„Jedno z tajomstiev plnohodnotného života je mať jasný cieľ, za ktorým sa
oplatí kráčať, a usilovať sa ho naplniť.“
(Herbert Newton Casson, žurnalista, 20. st. po Kr.)
„Byť efektívny, či už ako jednotlivec alebo ako organizácia, nie je v dnešnom svete otázka voľby, ale
nutnosti. Nová doby vyžaduje byť viac než dobrý, byť vynikajúci, byť výnimoční. Pootvoriť vrátka do
vyšších sfér ľudského génia a motivácie – toho, čo nazývame Hlasom – vyžaduje nový spôsob
myslenia, nové schopnosti, nové nástroje,… nový návyk.“ (Stephen Covey, autor knihy Sedem
návykov vysoko efektívnych ľudí, 20. st. po Kr.)

Koncept Ježka Jima Collinsa
Prvým krokom k objaveniu Tvojho „Hlasu“ bude Koncept ježka od nám už známeho Jima
Collinsa.
Jim Collins pomenoval tento koncept podľa bájky Isaiha Berlina, v ktorej líška túži uloviť ježka.
Denne vymýšľa nové a nové triky, ako ježka uloviť. A Ježko na jej útoky odpovedá vždy len jedným a
tým istým, ale zato účinným spôsobom: stočí sa do klbka, pichliačmi von. A vyhrá. Vždy. Pre Berlina
i Collinsa je ježko symbolom ľudí, ktorí vedia navonok komplikované veci zjednodušiť a zhrnúť do
jedinej krátkej a jasnej idei, ktorá potom môže byť úspešne uskutočnená.

„Koncept ježka je jednoduchý, priezračne jasný koncept, ktorý vyplýva z hlbokého
pochopenia priesečníka nasledujúcich troch kruhov…“ (Jim Collins)

1. KRUH: NADANIE
„Mozart bol veľkým géniom, takže ma toto prirovnanie teší. Ale ani hudbu,
ani šach sa nenaučíte len tak. Musel som drieť.“
(Magnus Carlsen, šachový génius s IQ 180, ktorý si pamätá kľúčové ťahy
všetkých 2500 zápasov, ktoré odohral , prezývaný aj „Mozart šachu“, 20. st.
po Kr.)
„V čom môžete byť najlepší na svete (a, rovnako dôležité, v čom
nemôžete byť najlepší na svete). Toto dôležité kritérium ďaleko
presahuje pojem core competence. To, že sa na niečo
špecializujete, ešte neznamená, že v tom dokážete byť najlepší
na svete. Naopak, to, v čom môžete byť najlepší, dokonca ani
nemusí byť to, čím sa v súčasnosti zaoberáte.“ (Jim Collins)
„Vaše vrodené schopnosti a silné stránky.“ (Stephen Covey)
Prvým krokom ku konceptu ježka je ujasnenie si dvoch vecí:
 V čom MÔŽEM byť najlepší na svete? Alebo aspoň vážne skvelý, vysoko
nadpriemerný, vynikajúci? Na čo mám skvelé predpoklady, k čomu mám talent,
prostriedky, schopnosti, know-how,… čokoľvek, čo mi umožňuje, aby som sa v tejto
oblasti stal naozaj vynikajúcim?
 A, naopak, v čom NEMÔŽEM byť najlepší na svete, v čom nikdy nebudem
nadpriemerný, skvelý, vynikajúci? To je tiež rovnako dôležitá otázka, pretože mnoho
ľudí (a spoločností) plytvá časom na veci, v ktorých nakoniec neuspejú a ktoré nie sú
ich budúcnosťou.
Môžeš napríklad vidieť množstvo detí, ktoré sa venujú s vervou futbalu, alebo hokeju, investujú do
toho množstvo času, úsilia, rodičia peňazí – aj keď je jasné, že z dieťaťa nikdy futbalista nebude.
Nakoniec si dieťa odnesie do života zničené kolená a premárnený čas, ktorý sa už nevráti… a možno

celý zvyšok života bude splácať tých pár rokov detského „luxusu“, počas ktorého neperspektívne
kopalo do lopty namiesto iných vecí, ktoré by boli perspektívnymi a ktoré by mu umožnili urobiť celý
život nadpriemerne úspešným…

Švédsky profesor psychológie Anders Ericsson síce tvrdí, že úspech je len v minimálnej
miere o talente a všetky úspechy, ktoré ľudia mali či už v športe, ekonómii alebo akejkoľvek
inej oblasti, neboli vrodené, ale nadobudnuté hodinami, rokmi práce. Úspech, to je 1%
talentu a 99% driny, ako hovorieval už starý Thomas Alva Edison. Bez oných 10 000 hodín
driny (zhruba desať rokov štyri hodiny drilovania denne) žiaden talent žiadne veľké výsledky
neprinesie.
Lenže – ako ukazuje aj úvodný citát Magnusa Carlsena: tajomstvo je práve v tomto: Ak
venuješ 10 000 hodín do niečoho, na čo máš talent, predpoklady, nadanie, „dar do Boha“ a k
tomu primerané možnosti a podmienky, tak budeš zrejme naozaj najlepší na svete, alebo
aspoň na kontinente, na Slovensku,… jednoducho, budeš skvelý. Ak tých 10 000 hodín
vynaložíš na niečo, v čom nemáš nadanie ani predpoklady, výsledkom všetkej tej driny bude
v lepšom prípade priemernosť, v horšom úplná podpriemernosť.

2. KRUH: NADŠENIE
„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to,
čo chce.“
(Bob Dylan)

„Pre čo ste skutočne zapálený. Good-to-great spoločnosti
sa zamerali na činnosti, ktoré v nich vzbudzovali nadšenie.
Podstatou tu však nie je vyvolať nadšenie, ale objaviť to, čo
vás nadchýna, pre čo ste zapálený.“ (Jim Collins)
„Veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, aktivizujú nás,
zaujímajú, motivujú.“ (Stephen Covey)
„Najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že s talentom sa
nerodíme, talent sa vytvára v mozgu tak, že sa nejakej
činnosti intenzívne, s vášňou a s nadšením venujete.“
(Mária Michaličková)
Toto je druhý krok ku konceptu ježka.
Nemôžeš byť v niečom perfektný, ak pre to nie si nadšený, ak nie je pre Teba radosťou robiť
to, venovať sa tomu. Ak Tvoja práca bude súčasne Tvojou najväčšou záľubou – a Tvoja
záľuba Tvojou prácou, tak si dosiahol niečo vskutku obrovské. Už len keď si uvedomíš, že v
„robote“ stráviš zhruba osem hodín denne – to je tretina všetkého času a ak odrátaš spanie,

polovica všetkého bdelého času Tvojho života! Ak tých osem hodín bude nepríjemnou
povinnosťou, ktorú si bez nadšenia oddrieš, aby si si zarobil na živobytie a na dva týždne
dovolenky od tohto väzenia raz ročne – nebude to veľmi dobrý život. Ak ale budeš robiť
niečo, čo miluješ – potom si na vzrušujúcej dovolenke v podstate celý život.
„V roku 2007 sa americký Zappos, najväčší online predajca topánok na svete, rozhodol, že ponúkne
odmenu 1000 dolárov každému novému zamestnancovi, ktorý sa rozhodne skončiť v skúšobnej lehote.
Pred mesiacom oznámil Amazon, že túto netypickú ponuku pre svojich zamestnancov zavádzajú aj
oni. Po skončení prvého roku dostane zamestnanec ponuku na bonus 2000 dolárov, v prípade, ak sa
rozhodne pracovný pomer ukončiť. Táto sa zvyšuje každoročne o ďalších 1000 dolárov, až do výšky
5000 dolárov. Hodnoteniu tejto stratégie sa viackrát venoval Harvard Business Review. Viete čo je
hlavný dôvod a motivácia k zavedeniu tejto „bláznivej“ HR stratégie? Eliminovať vo firme ľudí, ktorí
nie sú vo firme spokojní. Nešťastní ľudia vraj robia neúspešné firmy.“ (Rastislav Bielik, blog.sme.sk)

3. KRUH: POTREBA
„Peniaze sú lepšie, než chudoba, prinajmenšom z finančných dôvodov.“
(Woody Allen, režisér, 20. st. po Kr.)

„Čo poháňa váš ekonomický motor. Všetky goodto-great spoločnosti dospeli k hlbokému
pochopeniu toho, ako čo najefektívnejšie generovať
udržateľný a masívny cash flow a ziskovosť. A
predovšetkým objavili spoločný menovateľ - zisk na
x - ktorý mal najväčší vplyv na ich ekonomiku.“
(Jim Collins)
„[To], čo iní tak potrebujú, že sú ochotní za to
zaplatiť.“ (Stephen Covey)

Mať na niečo nadanie a byť pre to nadšený je skvelé, ale… ako človek budeš potrebovať
jesť, piť, bývať, šatiť sa a zrejme aj to, pre čo máš talent a pre čo si nadšený, bude vyžadovať
nejaký ten balík peňazí. Máš dve možnosti:
 Alebo budeš osem hodín denne robiť prácu, ktorá Ťa nebaví, aby si si zarobil peniaze
na to, čo Ťa baví a čomu budeš po práci venovať oné štyri hodiny drilu denne,
 alebo nájdeš spôsob, akým to, čo Ťa baví, urobíš svojou prácou a budeš to robiť tak,
aby Ti za to niekto platil, dokonca dobre platil, či aby si sa tým Ty sám uživil ako
svojim biznisom.
Tá druhá možnosť je podstatne lepšia. Preto tretí kruh je o tom, nájsť potrebu v našom okolí
– v podobe firmy, ktorá hľadá niečo podobné do zamestnania, alebo dopytu na trhu, na ktorý

môžem svojim výrobkom, alebo službou odpovedať – a tak urobiť našu záľubu svojou
profesiou a zo svojho nadania urobiť súčasne aj nástroj obživy.

NÁVOD NA (TAKMER) DOKONALÝ ŽIVOT
„Predpokladajme, že ste si dokázali vybudovať pracovný
život, ktorý spĺňa nasledujúce tri kritériá. Po prvé, robíte
prácu, na ktorú máte genetické predpoklady alebo talent
od Boha a ak ich využijete, mohli by ste sa stať najlepším
na svete. („Mám pocit, že som bol pre túto prácu
stvorený.") Po druhé, za prácu, ktorú robíte, ste dobre
finančne ohodnotený. („Ešte za to dostanem aj
zaplatené? Vari sa mi sníva?") Po tretie, robíte prácu,
pre ktorú ste nesmierne zapálený, vykonávate ju s láskou
a z každej činnosti máte potešenie pre činnosť samotnú.
(„Teším sa, že ráno vstanem a vrhnem sa do práce a
skutočne verím v to, čo robím.") Ak sa viete priblížiť k
prieniku týchto troch kruhov a ak viete tento prienik
pretlmočiť do jednoduchej, krištáľovo čistej koncepcie,
ktorá bude slúžiť ako vodidlo pre vaše životné voľby,
potom si vytvoríte svoj vlastný Koncept ježka.“ (Jim
Collins)
Jeden rozmer tu ešte chýba, ale k nemu sa dostaneme. Tri štvrtiny Tvojho „Hlasu“ máme
vysvetlené. Teraz je na Tebe, aby si Ty sám našiel svoj vlastný osobný koncept ježka.

ÚLOHA:
 S pomocou tútora a nasledovných troch pracovných listov si dôkladne premysli všetky
tri spomenuté oblasti. Čím dôkladnejšie veci premyslíš a čím zodpovednejšie vyplníš
pracovné listy, tým pravdivejší obraz o sebe samom získaš a tým presnejšie budeš
schopný stanoviť si svoj vlastný osobný koncept ježka.
 V prvých dvoch pracovných listoch okrem toho vyplňuješ tri kategórie vecí, ktoré sú
myslené nasledovne:
o TELO: patrí sem všetko manuálne a „telesné“: šport, kondícia, telesné danosti,
ale aj remeselné zručnosti, nadanie pre prácu rukami,… Patria sem jednoducho
všetky veci, pri ktorých využívame hlavne svoje telo, svoje ruky, fyzickú prácu
a remeselnú zručnosť.
o DUŠA: hlavne oblasť umenia a vzťahov. Patrí sem napríklad maľovanie, hudba,
básnenie, sochárstvo, umelecké kováčstvo (na rozdiel od obyčajného úžitkového
kováčstva, kde prevažuje fyzická stránka veci a patrí do predchádzajúcej
kategórie),… Ale rovnako sem patrí aj umenie medziľudských vzťahov,
schopnosť vcítiť sa do iného človeka, jednať s ľuďmi, viesť ľudí, vyjednávať s

ľuďmi,… – a teda aj všetky činnosti a profesie, ktoré sú postavené na práci s
ľuďmi.
o DUCH: sem patria hlavne intelektuálne schopnosti, schopnosť analyzovať,
chápať abstraktné veci, učiť sa, poznávať, bádať,… – a teda vedecká práca,
výskum, filozofia, akademická sféra, odbory, vyžadujúce v prvom rade vysokú
mieru vedomostí, myslenia, analýzy, ako sú lekárstvo, IT technológie, jadrová
fyzika, astronómia,…

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

MÔJ PRVÝ KRUH: NADANIE
Krok 1.:
Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, o ktorých si myslíš, že na ich ROBENIE máte talent, „dar od Boha“
a pod. – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď čo najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa, maľovanie
krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“ opatrne – môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s nejakou
skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám letecké simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť pilotom
dopravného lietadla“ a pod.

TELESNÁ OBLASŤ

DUŠEVNÁ OBLASŤ

DUCHOVNÁ OBLASŤ

(šport, manuálna zručnosť, remeslné
práce, majstrovanie,…)

(umenie – literatúra, hudba,
maľovanie,…; jednanie a práca s
ľuďmi, vzťahy,…)

(intelekt, veda, filozofia, bádanie,
uvažovanie, objavovanie,…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priemer:

priemer:

priemer:

Krok 2.:
Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= mám na to fakt neskutočný talent) až po 1
(= nejaké nadanie k tomu by sa našlo…).
Krok 3.:
Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť, v
ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ):
NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej .

Príklad vyplnenie tohto pracovného listu:

MÔJ DRUHÝ KRUH: NADŠENIE
Krok 1.:
Napíš do každého stĺpca čo najviac vecí, ktoré Ťa baví ROBIŤ – teda nie „spanie“, „jedenie“ a pod. Buď čo
najkonkrétnejší, napríklad: Chodenie do lesa, maľovanie krajiniek,… S vecami z oblasti „hrania sa“ opatrne –
môžeš ich uviesť, len ak nejako súvisia s nejakou skutočnou činnosťou, napríklad „rád hrám letecké
simulátore, lebo by ma strašne bavilo byť pilotom dopravného lietadla“ a pod.

TELESNÁ OBLASŤ

DUŠEVNÁ OBLASŤ

DUCHOVNÁ OBLASŤ

(šport, manuálna zručnosť, remeslné
práce, majstrovanie,…)

(umenie – literatúra, hudba,
maľovanie,…; jednanie a práca s
ľuďmi, vzťahy,…)

(intelekt, veda, filozofia, bádanie,
uvažovanie, objavovanie,…)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
priemer:

priemer:

priemer:

Krok 2.:
Ku každej položke pridaj body v rozmedzí od 5 (= neskutočne ma to baví, som do toho
blázon) až po 1 (= tak trochu ma to baví).
Krok 3.:
Spočítaj čísla s umiestnením pre každý stĺpec zvlášť. Oblasť s najvyšším súčtom = oblasť, v
ktorej sa cítiš najlepšie a ktorá je Ti najbližšia (ale ber to s nadhľadom ):
NAJVIAC MA BAVIA VECI Z OBLASTI (zaškrtni ktorej): telesnej , duševnej , duchovnej .

Príklad vyplnenie tohto pracovného listu:

A teraz nastáva okamih pokúsiť sa spájať položky z oboch pracovných listov do tretieho
kruhu a tým je potreba – čiže hľadať riešenie rovnice: NADANIE + NADŠENIE =
POTREBA OKOLIA v podobe biznisu, či zamestnania.
Tým sa zároveň dostávame už aj k samotnému priesečníku, čiže k Tvojmu konceptu ježka.

MÔJ KONCEPT JEŽKA:
Krok 1.:
Napíš čo najviac možností profesie / zamestnanie / živnosti / biznisu, v ktorých by si mohol robiť niečo, čo
by v sebe obsahovalo NAJMENEJ jednu položku z Prvého kruhu (nadanie!) a SÚČASNE NAJMENEJ jednu
položku z Druhého kruhu (nadšenie)! POZOR, uvádzaj len naozaj REÁLNE možnosti, u ktorých je rozumný
predpoklad, že by si ich aj naozaj mohol uskutočniť!
Ku každej možnosti potom napíš SKÓRE, ktoré je SÚČTOM BODOV položiek z prvých dvoch kruhov.

#

PROFESIA… … KTORÁ V SEBE SPÁJA:
(zamestnanie, biznis, živnosť)

PRVÝ KRUH

DRUHÝ KRUH

1

Skóre = _____ .
2

Skóre = _____ .
3

Skóre = _____ .
4

Skóre = _____ .
Krok 2.:
Položka s najvyšším SKÓRE by mohla byť Tvoja ideálna voľba profesie / živnosti / biznisu /
zamestnania:

MOJA IDEÁLNA VOĽBA (= „KONCEPT JEŽKA“) JE:

Príklad vyplnenia tretieho pracovného listu:

„Hlas“ Stephena Coveya
Koncept Ježka je východiskom pre nájdenie Tvojho „Hlasu“.
„Hlas sa nachádza tam, kde sa stretávajú nadanie (vaše vrodené schopnosti a silné stránky), elán a
nadšení (veci, ktoré nám vlievajú energiu do žíl, prebúdzajú nás, zaujímajú, motivujú a inšpirujú),
potreba (vrátane toho, čo iní natoľko potrebujú, že sú ochotní za to zaplatiť) a svedomie (tichý,
nevýrazný hlas, ktorý nám hovorí, čo je správne, a nabáda nás, aby sme to urobili). Povedal som tiež,
že keď robíte prácu (v zamestnaní, v komunite, v rodine), ktorá vám umožňuje využiť svoje nadanie a
roznecuje váš elán, ktorá vyrastá z vedomia významnej potreby vo svete okolo vás, ku ktorej
uspokojeniu vás vyzýva vaše svedomie - našli ste svoj hlas, svoje miesto vo svete, kľúč k svojej duši.“
(Stephen Covey)

Posledným komponentom Hlasu je teda vedomie správnosti, hlboké vedomie, že som na
správnom mieste, tam, kde mám byť, robím to, čo je správne, k čomu ma Boh volá a teda už
to nie je len môj biznis, ale moje opravdivé životné poslanie.

HLAS KRESŤANA
Ako si si už všimol zo slov Stephena Coveya, toto vedomie správnosti ovplyvňuje aj onú
potrebu, posledný a tretí kruh konceptu ježka. Už to nie je len o tom „Zaplatí mi za to
niekto?“, ale aj o tom: „Zaplatí mi za to niekto a je to pritom vec, ktorá je správna, dobrá,
ktorá urobí svet lepším?“
Ako kresťanovi je Ti jasné, aké je Tvoje poslanie v tomto svete:
„Na všetkých … dolieha vznešená povinnosť pracovať na tom, aby sa spasiteľné
úmysly Božie čím ďalej tým viac uskutočňovali všade na svete na všetkých ľuďoch
všetkých čias“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 33).
Byť kresťanom znamená byť Božím synom (dcérou) uprostred sveta, byť Božím
veľvyslancom všade tam, kam ideme.
Zamestnanie (biznis) je pre nás vlastne už len nástroj obživy, aby sme mali všetko
potrebné na toto poslanie – ale ešte viac zámienka, aby sme sa ako Boží vyslanci dostali
tam, do tých oblastí sveta, kam by sme sa inak nikdy nedostali (a kam sa nikdy normálne
nedostane kňaz, biskup, diakon, ani rehoľník): dielne, továrne, úrady, vláda,
administratíva,… Práve na toto narážal koncil, keď vysvetľoval:
„Laici sú však povolaní najmä na to, aby zabezpečili prítomnosť a účinkovanie Cirkvi
na tých miestach a v tých okolnostiach, kde sa ona môže stať soľou zeme jedine ich
prostredníctvom. A tak každý laik, práve vďaka darom, ktorých sa mu dostalo, je
svedkom a zároveň živým nástrojom poslania samej Cirkvi „Podľa miery, akou nás
obdaroval Kristus (Ef 4,7)“ (II. vatikánsky koncil, Lumen gentium 33).
A presne o tomto je vízia Hlasu Stephena Covey:
 Nielen konať toto poslanie popri svojej práci a profesii,
 nielen občas využiť prácu a profesiu na to, aby sme poslúžili Božiemu Kráľovstvu;
 ale ideálne urobiť celú našu profesiu, celý náš koncept ježka nástrojom tejto
služby, aby jedno i druhé, služba Kráľovstvu i profesia, boli jedno!
Nie, nemusíš sa kvôli tomu stať kňazom, či rehoľníkom – aj keď je pravda, že mnohí ľudia zistili, že
táto forma je pre Hlas ideálna. A tak ľudia s vedeckými a akademickými ambíciami často volia
rehoľu jezuitov, ľudia s nadšením pre misie a prácu s ľuďmi františkánov, či dominikánov, ľudia s
túžbou venovať sa výchove detí rehoľu saleziánov, ľudia s túžbou po službe trpiacim a chorým
rehoľu milosrdných sestier Matky Terezy a podobne. Možno zistíš, že podobná cesta bude
vyhovovať aj Tebe, prečo nie?

Ale nie je to nevyhnutné. Zoberme si náš príklad:
Ako môže horár napĺňať svojou horárčinou toto poslanie?
 V prostredí horárov a lesákov byť svetlom, inšpiráciou, svedectvom o tom, že život je krásny s
Bohom a netreba k tomu borovičku, či iné podobné veci…




Samotnou prácou v prírode a v oblasti životného prostredia môže napomáhať aj v oblasti
„Božieho diela“ a starať sa o to, aby aj les naozaj bol odrazom božej krásy, nakoľko sa to len dá.
Využiť svoju profesiu na to, aby som viedol ten najlepší a najúžasnejší skautský oddiel, úzko spätý
s prírodou, s ručnou prácou, s lesom, s krásou Božieho stvorenia a tak pomáhal mladým ľuďom
nachádzať Boha… ako vraví sám Ježiš v jednom svojom mimobiblickom výroku: „Rozštiep drevo
a budem tam, nadvihni kameň a nájdeš ma.“ – a tak využíval aj svoje nadanie, možnosti a prácu
horára, aj nástroj skautingu k tomu, k čomu som povolaný.

To neznie zle, že? Alebo skutočný príklad skutočného človeka:
„François Michelin, niekdajší riaditeľ skupiny Michelin, transformoval svoju spoločnosť a celý
priemysel vďaka svojmu vizionárskemu plánu priniesť technologicky sofistikovanú radiálnu
pneumatiku na trh. Pohľad Michelina na prácu bol inšpirovaný jeho kresťanským presvedčením.
Svoju prácu chápal ako účasť na Božom stvoriteľskom diele a úsilie ľudí vytvárať najlepšie možné
produkty považoval za vznešené. Veril, že keď vyzýva svojich kolegov, aby vzhliadli do výšin
kreativity, koná tak v mene Boha. John Couretas k tomu poznamenal: „Michelinov prístup k životu je
zásadne sviatostný, a to v tom zmysle, že vo všetkom hľadá synergie a kooperatívnu výmenu medzi
Bohom a človekom.“ Tento prístup priviedol skupinu Michelin k svetovému líderstvu založenému na
poznaní, že zdrojom podnikateľského úspechu je ľudská kreativita, a nie kalkulácie a prognózy
technokratov. Pre Françoisa Michelina podnikanie nie je primárne o zarábaní peňazí. Je o službe
zákazníkom a ľuďom v podniku. Samozrejme, že v podnikateľskom svete sú ľudia, ktorí „praktizujú
kapitalizmus džungle," uznáva Michelin, „ale nemožno niekomu zakázať manželstvo len preto, lebo
na svete sú ľudia, ktorí zneužívajú deti.“ (Alexandre Havard, krátené)

PREČO JE HLAS PRE KRESŤANSTVO DÔLEŽITÝ?
Pretože kresťanstvom to je životný štýl, spôsob bytia. Nie je to niečo, čo môžem „robiť“ a
„praktizovať“ popri zamestnaní.
Preto je dôležité, aby všetko v Tvojom živote, vrátane Tvojej profesie, zamestnania, biznisu,
mohlo byť súčasťou súčasťou Tvojho života s Bohom, Tvojho kresťanstva, nástrojom tvojej
svätosti a rovnako tvojho poslania.

KRESŤANSTVO, HLAS A PRÚDENIE
Mihaly Csikszentmihalyi, americký psychológ maďarského pôvodu je pôvodcom tvrdenia, že v
samom jadre stavu šťastia je tzv. „prúdenie“ (angl. flow), ktoré popisuje ako stav, „ve kterém jsou
lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité. Tento prožitek sám je tak
radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce i za velkou cenu, pro pouhé potěšení, které jim
přináší.“ Prúdenie je teda stav maximálnej sústredenosti, maximálneho uchvátenia, ponorenia sa do
toho, čo robíme, takže celé naše bytie je zrazu zjednotené a upriamené jedným-jediným smerom k
tomu, čo robíme. Je jasné, že bez tohto sústredenia na jednu jedinú vec nie je prúdenie možné. Ak je
naša pozornosť – a naša túžba! – roztrieštená, výsledkom je nie flow, ale povrchnosť, možno dokonca
nervozita, podráždenosť, dokonca hnev, keď protichodné túžby v nás kolidujú. Preto ľudia, ktorí
usilujú o túto sústredenosť, či už vedome, alebo nevedome, vyhľadávajú miesta, kde ich nikto a nič

neruší – a ak ich niekto ruší v ich sústredení a pohltení prácou, nahnevane kričia: „Odpáľte preč!
Nechajte ma na pokoji! Nerušte ma!“

Skús si teraz predstaviť, že toto prúdenie sa netýka len nejakej jednotlivosti, ktorú
robíte, ale preniká celý Tvoj život, Tvoju existenciu, je spôsobom Tvojho bytia – a
dostaneš predstavu o tom, čo sám v sebe žije Trojjediný Boh: Dokonalý stav nekonečne
intenzívneho prúdenia, prameniaceho z dokonalej a nekonečne intenzívnej lásky troch
božských Osôb, spojených v kruhu Trojice. Už chápeme, prečo je Boh nekonečne blažený
sám v sebe? Pretože je celý, úplne a nerozdelene, nekonečne intenzívne pohrúžený do
nekonečne intenzívneho a večného stavu prúdenia, ktorého podstatou je láska, celou
pozornosťou uprená k ostatným osobám tohto svätého Spoločenstva.
Sme stvorení na to, aby sme spoločne s Bohom prežívali tento život, stav dokonalého,
nekonečne intenzívneho a nekonečne blaženého prúdenia lásky v kruhu Trojice.
To od nás ale vyžaduje rovnaký stupeň sústredenosti lásky smerom od nás k Bohu.
Neprekvapuje, že presne túto požiadavku v sebe obsahuje podľa Ježiša absolútne prvé a
najdôležitejšie prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle“ (Lk 10,27 SSV). To znamená, že
musíme byť v stave, kedy naozaj je Boh našou jedinou láskou (a spolu s Ním a z lásky k
Nemu potom milujeme aj „svojho blížneho ako seba samého“ (Lk 10,27 SSV)) – a tejto láske
a tomuto darovaniu, tejto túžbe a pozornosti nekonkuruje absolútne nič! Inak by výsledkom
nebolo prúdenie, ale konflikt, nie blaženosť, ale nervozita, hnev, podráždenosť,
rozpoltenosť a podobne – veci, ktoré bežne vidíme u ľudí, ktorí sa pre túto úplnú lásku
nerozhodli, ako konštatuje už Jakub, keď hovorí: „Taký človek nech sa nenazdáva, že
dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní“
(Jak 1,7-8 SSV) Preto v Nebi už okrem Boha nie je nič, vôbec nič, iba Boh sám, ako
svedčí Písmo: „Keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako
anjeli v nebi“ (Mk 12,25 SSV), alebo inde: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj“
(Rim 14,17 SSV) a pod.
Preto Pavol hovorí: „o telo [= o starého svetského človeka] sa nestarajte podľa jeho
žiadostí“ (Rim 13,14 SSV), pretože „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami
a žiadosťami“ (Gal 5,24 SSV) – aby sme tak mali „čisté srdce“, o ktorom Ježiš hovorí:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8 SSV) – čiže srdce, v ktorom už
niet žiadne inej, postrannej túžby a lásky, okrem tej jedinej, k Bohu a skrze Boha ku všetkým
Božím stvoreniam.
A presne o tomto je čnosť čistoty, ktorá sa ani náhodou a ani zďaleka netýka iba sexu, ako
si niekedy niektorí myslia a už vôbec sa netýka len kňazov a mníchov a podobných ľudí,
ktorí si zvolili život v celibáte. Je určená a potrebná pre všetkých bez rozdielu, pretože nie je
ničím iným, než dokonalou slobodou od všetkého, čo nie je Boh – a bez toho nie je
prúdenie Božieho života a teda spása možná:








Čistota v sexe, kedy nás jeho rozkoš už ani trochu neláka, pokojne ho použijeme, keď ide o splodenie
detí, či nepoužijeme ako tí, ktorí žijú v celibáte, ale už po ňom nijako nedychtíme, je nám ľahostajný,
nechýba nám, sme od neho slobodní.
Jeme a pijeme, aby sme žili, ale samotné jedlo a potešenie z neho je nám ľahostajné.
Vieme, ako hovorí Pavol, „žiť skromne … aj oplývať … byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu
trieť“ (Flp 4,12 SSV). Užívame peniaze i majetok, ale už po ničom z toho ani trochu netúžime, sú to
už len nástroje, sami o sebe ľahostajné.
Rovnako nám je ľahostajná chvála či hana sveta, ako hovorí otec Makários: „Buď mrtvolou a nedbej
ani na lidské bezpráví, ani na lidskou chválu jako mrtví a budeš spasen“ (Apoftegmata 476).

A to všetko nie preto, žeby sme upadli do nejakej mŕtvej apatie stoikov, ale preto, že
sme uchvátení Kristom, uchvátení nádherou Trojice a celým svojim bytím „kričíme“ na
všetky tieto veci: „Dajte pokoj! Nerušte ma! Nevidíte, že som zahľadený, zamilovaný už len
do Krista a chcem patriť už len Jemu, jedine Jemu a nikomu a ničomu, než Jemu?!“
Je pochopiteľné, že ak chceme, aby takto v stave prúdenia prebiehal celý náš život, tak čo
najväčšia jednota celého nášho života je nesmierne dôležitá! Čím viac dokážeme naše
poslanie ako synov a dcér Boha a náš život s Bohom vložiť do všetkého, čo bežne žijeme
a konáme – a čím viac všetko, osobný život, rodinný život, profesionálny život,…
dokážeme integrovať a urobiť súčasťou našej cesty k svätosti, nášho života s Bohom,
nášho Poslania, ktoré tu na zemi máme, tým lepší predpoklad pre dosiahnutie tohto stavu
prúdenia v celom našom živote.
„Aby sme priblížili optimálnemu prežívaniu [života] čo najviac, musíme urobiť … ešte posledný krok.
Zahrňuje v sebe premenu celého života v jediný zážitok plynutia. Ak sa človek podujme na
uskutočňovanie dostatočne náročného diela, z ktorého logicky vyplývajú všetky jeho ostatné
[čiastkové] ciele, pokiaľ investuje všetku energiu do rozvíjania schopností, potrebných na
dosahovanie tohto cieľa, potom bude jeho jednanie v harmónii s jeho pocitmi a názormi a jednotlivé
časti jeho života budú do seba zapadať – a každá aktivita bude „dávať zmysel“ v súčasnosti rovnako,
ako z hľadiska minulosti, či budúcnosti. Takýmto spôsobom je možné dať zmysel životu ako celku.“
(Mihály Csikszentmihályi, psychológ, 20. st. po Kr.)

Už chápeme, prečo boli a sú svätí tak neskutočne šťastní ľudia? Žiť život takejto
dokonalej jednoty celého života, opravdivý flow zmysluplnosti a dokonalosti – a to všetko
ešte navyše v prúdení jednoty a lásky s Bohom… Existuje šanca vôbec si predstaviť niečo
lepšie a krajšie a napĺňajúcejšie? A práve preto je Nebo nebom, tu na zemi, i vo večnosti!

HLAS AKO TVOJA OSOBNÁ SPIRITUALITA?
 Kresťanstvo je všeobecná cesta k zbožšteniu.
 Spiritualita je potom jej skonkrétnenie, návod, ako kresťanstvo v praxi prežívať
nejakým osvedčeným spôsobom. Môžeme mať teda saleziánsku spiritualitu, alebo
fokolarínsku spiritualitu – čiže uskutočňovať všeobecný model kresťanstva tým
konkrétnym spôsobom, ktorý je vlastná reholi saleziánov, alebo hnutiu Fokoláre. Aj
samotný skauting je vlastne takouto spiritualitou – ak sa žije v zmysle zámerov

Zakladateľa a spôsobom, na ktorý je určený a v prostredí Božieho Ľudu – Cirkvi, kam
prirodzene patrí.
 Ale po nejakom čase skautský výcvik skončí – a s ním aj jeho spiritualita. Ostanú, iste,
jeho hodnoty a ciele, ku ktorým si sa Skautským Sľubom raz a navždy zaviazal – ale
už zase len v tej všeobecnej rovine.
 Tvoj HLAS, ktorý práve ideš hľadať, tak bude plniť rolu Tvojej osobnej spirituality –
čiže konkrétneho a Tebe vlastného spôsobu, akým budeš žiť všeobecnú víziu a
napredovať po všeobecnej ceste kresťanstva, v hlbokej jednote so všetkým Putujúcim
Ľudom Božím, Cirkvou.

ÚLOHA:
 S pomocou tútora premeň svoj koncept ježka na svoj plnohodnotný Hlas ako syna
(dcéry) Boha. Daj si pritom záležať na čo najväčšom včlenení Tvojho konceptu ježka –
a teda aj jeho profesionálneho uskutočňovania – do svojho života a poslania syna
(dcéry) Boha.
 Ak ešte nie si zamestnaný – akým spôsobom svoj koncept ježka a cestu k jeho
naplneniu využiješ už tu a teraz? V skautingu? Vo farnosti?
 Čo všetko by si ešte mal k svojmu Hlasu doplniť, aby sa stal skutočnou a funkčnou
spiritualitou, ktorá bude dávať rámec a tvar celému Tvojmu ďalšiemu životu?
 S pomocou tútora si vypracuje svoj čo najkonkrétnejší a najpodrobnejší plán
uskutočnenia vízie svojho Hlasu! Písomne, samozrejme… 
 Prediskutuj s tútorom, čo presne musíš zmeniť, upraviť, začať robiť v rámci tohto
plánu už teraz.
 Po troch mesiacoch sa k tejto téme vráť a zhodnoť, ako sa ti podarilo na tento svoj
plán nabehnúť, ako už pracuješ (tvrdo!) na uskutočnení Tvojej „Hlasovej ambície“ –
prípadne k čomu si dospel, že treba zmeniť, či upraviť, v pláne, či v samotnom
koncepte Hlasu.

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Život tu a teraz
“Bdejte!“
(Boh Ježiš Kristus)

„Najdôležitejším časom je vždy prítomnosť. Najvýznamnejším človekom je
ten, ktorý práve stojí pred tebou.“
(majster Ján Eckart, mystik, 14. st. po Kr.)
„Jeden z najdôležitejších krokov vo vašom živote je koncentrácia…
jednoducho byť celým svojim vnímaním pri tom, čo robíte a nemyslieť na nič
iné. Každý z nás sa dokáže takto sústrediť na nejakú vec na okamih, či dva –
aby to ale prinášalo v našom živote skutočné ovocie, musí sa to stať našou
druhou prirodzenosťou, súčasťou nášho bežného dňa.“
(Richard Sandrak, prezývaný Malý Herkules, 21. st. po Kr,)

Štyri miesta, kde trávime svoj život






MINULOSŤ – uvažovaním o veciach, ktoré sa stali, spomienkami;
PRÍTOMNOSŤ – sústredením sa na veci, ktoré práve robíme a prežívame;
BUDÚCNOSŤ – uvažovaním o veciach, ktoré nás ešte len čakajú;
FANTÁZIA – snívaním o veciach, ktoré sú nereálne, ktoré nikdy neboli a nikdy
nebudú.

Ale len jedno je to pravé
V skutočnosti je ale život možný len v jednom z týchto miest a tým je prítomný okamih.
Boh je prítomný len TU a TERAZ, nikde inde! My sami naozaj jestvujeme len TU a
TERAZ, nikde inde! Náš život žijeme len TU a TERAZ, nikde inde! MILOVAŤ môžeme
len TU a TERAZ, nikde inde! Byť svätí a dokonalí môžeme len TU a TERAZ, nikde inde!
A byť šťastní a blažení môžeme tiež len TU a TERAZ, nikde inde!
V praxi nás od života TU A TERAZ odvádza množstvo túžob, spomienok, obáv, vecí,
starostí, povinností, bremien, sklamaní, vášní, snívania a fantázie, atď. V praxi sa úplne

míňame so sebou, s Bohom, s realitou, so životom – a teda aj so šťastím, radosťou,
úspechom,… i so samotným prúdením v našom živote.
Mnoho ľudí nežije svoj život TU a TERAZ jednoducho preto, že im pripadá natoľko nudný a
neznesiteľný, že z neho čo najviac utekajú preč. Ak ale žiješ život, na ktorý Ťa viedla Cesta Svetla,
potom Tvoj život môže byť všelijaký, len nie nudný. A potom sústredenosť a schopnosť naplno žiť
to, čo žiješ a nebyť z toho unášaný preč roztržitosťou, či zbytočným vyrušovaním sveta okolo je
bránou k ešte väčšej intenzite tohto života.
„Myseľ by sa nemala dať vyviesť z rovnováhy. Vplyvy môžu byť rôzne - vonkajšie ale aj vnútorné. Je
relatívne jednoduché odpútať sa od bolesti fyzických pohybov, oveľa viac disciplíny si však vyžaduje
dosiahnutie stavu intelektuálneho a emočného nepripútania sa.“ (kendo.sk) – alebo inými slovami,
naše už dávno známa apatheia.
„Zatiaľ čo bežné sústredenie pomerne rýchlo prechádza z jednéhoo objektu na druhý pôsobením
rozptyľujúcich vplyvov - náhodných myšlienok, zábleskov spomienok, úchvatných fantázií, zábleskov
niečoho, čo sme videli, počuli alebo vnímali inými zmyslami – vedomé vnímanie je voči rozptýleniu
odolné. Jeho podstatou je dlhodobá pozornosť, vedomé vnímanie udrží lúč sústredenia
koncentrovaný na daný okamih a udrží ho až do ďalšieho okamihu, potom do ďalšieho - a tak ďalej.“
(Tara Bennett-Goleman, psychoterapeutka, 20. st. po Kr.)

Schopnosť sústrediť sa, žiť svoj život TU a TERAZ je teda kľúčová – a obzvlášť pre
kresťanstvo, pre život s Bohom. Je priamo v srdci kontemplácie – ktorá je srdcom Neba.
„Prítomný okamih je večným rozmerom času. Večný život nie je vyhradený až pre nebo. Existuje
večný pokrm – eucharistia. V každom životnom okamihu sa človek môže sýtiť večnosťou. V dejinách
existuje výnimočný okamih Vtelenia, kedy čas i večnosť idú ruka v ruke. Táto chvíľa dáva všetkým
ostatným okamihom rozmer večnosti. Znamená to, že čím pevnejšie je človek zakotvený v Kristovi,
tým viac je zameraný na prítomný okamih. Kto berie vážne prítomný okamih a tak žije v Kristovom
čase, prebýva už tu na zemi vo večnosti.“ (Wilfrid Stinissen, karmelitán, odborník na duchovný život,
20. st. po Kr., krátené)

ÚLOHA:
 Ako si na tom so životom „tu a teraz“? S oným sústredeným, pokojným, vedomým
vnímaním, vedomou pozornosťou, pokojnou mysľou, ktorú nič neodvedie od
prítomného okamihu?
 Sú v Tvojom živote veci, ktoré Ťa zbytočne od prítomného okamihu odpútavajú?
Určite nechodíš po meste so slúchadlami na ušiach, to vari nie, ale… čo ostatné
veci? Nakoľko samo prostredie, v ktorom si – jednoduchosť a zariadenie tvojej
izby, zvuky a ruchy, spôsob práce, spôsob učenia sa,… napomáhajú tejto
nepretržitej sústredenosti? Alebo jej naopak prekážajú a sú dôvodom
nesústredenosti a roztečenosti tvojej mysle?
 Čo môžeš v tomto smere zmeniť k lepšiemu?
 Ako môžeš trénovať svoju schopnosť koncentrácie? Nájdi na internete návody,
cvičenia, techniky, ktoré by Ti umožnili trénovať život v prítomnom okamihu.

 S pomocou tútora si vypracuj plán na podporu stavu sústredenosti a prúdenia v
Tvojom živote.
 Na jeden týždeň z toho urob svoju prioritu a podriaď tomu všetko, čo sa dá.
 Po týždni spolu s tútorom zhodnoť výsledky a ujasni si, ako ďalej!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Bonus, alebo „vzorec šťastia“
Ak by sme chceli ešte viac zostručniť našich sedem bodov šťastného života, potom by sme
mohli zostaviť túto rovnicu šťastného života:

ŠŤASTIE = PRÚDENIE + SPRÁVNOSŤ
čiže sme úplne pohltení a uchvátení životom, ktorý žijeme a súčasne prežívame hlboké
vedomie správnosti, zmysluplnosti a užitočnosti toho, čo konáme, takže to už nie je len naša
práca, ale naše skutočné životné poslanie. Rovnicu si môžeme ešte rozpísať:
 PRÚDENIE = AUTOTELICKÝ ŽIVOT + SEBAAKTUALIZÁCIA
 SPRÁVNOSŤ = TRANSCENDENCIA + ZDIEĽANIE svojho života vo vzťahoch
Jediné, čomu ešte úplne nerozumieme, je pojem autotelický život:

AUTOTELICKÝ ŽIVOT
„[Autotelická osobnosť] doslova znamená "ja, ktoré je sebestačné čo do cieľov", čo je odrazom
myšlienky, že takýto jedinec má pomerne málo cieľov, ktoré by nevznikali uprostred jeho ja …
Výsledkom toho, že máme autotelickou osobnosť - že sa naučíme stanovovať si ciele, rozvinúť si
primerané schopnosti, byť vnímaví voči spätnej väzbe, vedieť sa sústrediť a byť zaujatí tým, čo
robíme - je, že môžeme mať radosť zo života, aj keď objektívne okolnosti sú drsné a neprajné. Mať
kontrolu nad svojou mysľou znamená, že doslova všetko, čo sa nám stane, môže byť pre nás zdrojom
radosti.“ (Mihaly Csikszentmihalyi)

Čiže v praxi:
 VNÚTORNÝ ZÁKLAD – život založený na svedomí a večných, nemenných
hodnotách, nie na vonkajších vplyvoch: odmena, móda, tlak okolia, vášne a
žiadostivosť,… „To, čo majú (všetky kultúry) spoločné, je niečím, čo nie je možné
prehliadnuť. Je to náuka o objektívnej hodnote, viera, že určité postoje sú skutočne
pravdivé a iné skutočne mylné a to vo vzťahu k realite, ktorá tvorí Vesmír a k tomu, čo
predstavujeme my sami“ (Clive Staples Lewis, filozof, autor, 20. st. po Kr.); „Jestvuje
len jediný spôsob, ako si poradiť so životom a to nájsť onen súbor hodnôt, ktoré
nepodliehajú módnym trendom,… ktoré sa nikdy nezmenia a budú stále prinášať

ovocie v tom zmysle, že nám aj uprostred veľmi nepokojného sveta prinesú pokoj,
zdravie a istotu“ (Dr. Thomas Hora, zakladateľ oboru metapsychiatrie, 20. st. po Kr.).
 VNÚTORNÉ CIELE – ktoré sme si vybrali a na ktorých pracujeme preto, lebo sme
na základe nášho rozumu a svedomia dospeli k záveru, že sú správne a je správne ich
konať – bez ohľadu na mienku okolia, na zisk, či stratu, príjemný pocit, či bolesť,
ľahkosť či námahu…
 VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA – kedy naše odhodlanie konať to, čo konáme,
nepramení zvonka (odmena, ocenenie, zárobok, prestíž,…), ale z nášho vnútra: konám
dobrú a správnu vec, ktorú chceme a ktorú milujeme (aj keď môže byť v danej chvíli
nepríjemná a ťažká)!
 VNÚTORNÁ ODMENA – čiže vnútorný pocit šťastia naplnenosti z toho, že žijem
zmysluplný život, konám zmysluplné veci, najlepšie ako viem zúročujem svoje
schopnosti a nadanie, stávam sa stále lepším a dokonalejším a prekonávam tak sám
seba,…
Znie to povedome? Isteže, kresťanstvo je vo svojej postate autotelické aj keď trochu iným
a podstatne plnším spôsobom:
 zmyslom nášho života nie sme my sami, ale Boh, Kristus, ktorého milujeme, pretože
On prvý miloval nás (1Jn 4,19);
 na druhej strane tento vzťah a život plne zodpovedá vízii autotelického života, pretože
žiť s Kristom znamená, že On je v nás a my v Ňom a teda naše ciele i odmeny tak už
nie sú vo „svete“ okolo nás, ani k nám z neho neprichádzajú, ale vyvierajú priamo z
nás samých, z Daru Ducha, ktorý nám bol daný a ktorý nás „životne spája s Kristom“
(porov. KKC 1129): „V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: "Ak je niekto
smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho
vnútra potečú prúdy živej vody." To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v
neho uverili“ (Jn 7,37-39 SSV).
Pekné vyznanie kresťanského autotelického života máme hneď od jedného z prvých
kresťanov v dejinách, apoštola Pavla:
„Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa,
prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo
umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na
smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele“ (2 Kor 4,8-11 SSV) a inde:
„Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom“ (Gal 1,10 SSV), či
lakonické: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21 SSV).

ZHRNUTIE
Byť kresťanom znamená žiť dokonalý a šťastný život, pretože je:
 autotelický – motívom, základom, cieľom i odmenou je Kristus Boh v nás a my v
Ňom, sme úplne slobodní od sveta, od všetkého vonkajšieho, stali sme sa „vnútorným

človekom“ (Rim 7,22; 2Kor 4,16; Ef 3,16), žijeme svoj život v nekončiacom prúdení,
plne sústredení tu a teraz, pretože náš život je plný a nádherný tu a teraz – a nikto a nič
zvonku nás o toto nemôže nijako a ničím pripraviť;
 sebaaktualizujúci – ideme za tým najväčším a najvzrušujúcejším možným cieľom a
tým je svätosti a dokonalosť, zavŕšené v našom zbožštení sa v Bohu. Všetky naše sily,
schopnosti, pozornosť i vášeň je upriamená týmto smerom – čo je ďalší dôvod, prečo
je celý náš život blaženým prúdením;
 transcendentný – máme zmysel, ktorý svojou slávou a nádherou presahuje všetky
hranice, ktorý svojou nekonečnosťou ďaleko prekonáva tento náš maličký, stiesnený a
vo všetkej svojej bohatosti stále chudobný svet, svojou večnosťou ďaleko presahuje
všetky hranice tohto konečného sveta a jeho smrteľných dní;
 zdieľaný – v jednote s Bohom a v Bohu so všetkými, ktorí žijú to isté, čo my, v
dokonalej, hlbokej jednote opravdivej priateľskej lásky, ktorá všetko spečaťuje a
všetko napĺňa rozkošou nebeskej blaženosti.
A tak s vedomým hlbokej správnosti, v stave prúdenia v Bohu a s Bohom, žijeme už tu
na zemi Nebo a tešíme sa, čím toto Nebo bude, keď padnú aj posledné hranice časnosti a
smrteľnosti a naše zbožštenie, už započaté, bude konečne zavŕšené!

Sviatosti
Sviatostiam si sa už venoval v zelenom stupni tejto odborky. Tak si to teraz už len pripomeň:

Kým pôjdeš ďalej:


… vráť sa ku 4. úlohe zeleného stupňa tejto odborky, pripomeň si ju – ako aj svoje
zistenia, ku ktorým si sa vtedy dopracoval ohľadom sviatostí a ich funkcie v živote
s Bohom!

SPOLOČNÉ DIELO BOHA A ČLOVEKA
Zbožštenie sa je po všetkých stránkach spoločné dielo Boha a človeka:
 V rozjímaní Boh vyučuje – ale my sa musíme učiť a prijímať to, čo nás učí: „A u koho
bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša
úrodu“ (Mt 13,23 SSV).
 Trénuje nás cez životné udalosti – ale my im musíme rozumieť, chápať ich mysel a
význam a spolupracovať s nimi: „Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj,
keď ťa on karhá. … Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so
synmi“ (Hebr 12,5-7 SSV)

 Prichádza, aby nás pretváral, napĺňal a ponáral do seba v modlitbe a kontemplácii – ale
musíme po tom túžiť, odumierať sebe a nechať sa uchvátiť a akoby „pohltiť“ Bohom:
„Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto
teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Alebo si myslíte, že
Písmo nadarmo hovorí: "Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva"“ (Jak
4,4-5 SSV)?
A nakoniec vo sviatostiach sa všetko toto završuje. My cez ne vystupujeme k Bohu ako
horolezci, šplhajúci na vysokú horu – a Boh nás cez tie isté sviatosti vyťahuje k sebe, za
hranice, ktoré by sem svojimi silami nikdy sami neprekonali, až k úplnému zjednoteniu so
sebou. Obzvlášť Eucharistia je denným nástrojom tohto premieňania a zjednocovania sa s
Bohom. Ale vždy to „funguje“ len do výšky našej ochoty a túžby byť takto úplne
premenení a zjednotení. Preto u mnohých ľudí sviatosti ostávajú v konečnom dôsledku
mŕtve a neúčinné – oni ich totiž prijímajú ako nejakú „povinnosť“, či „zbožný skutok“, ale
ešte neopustili cukríkové kresťanstvo, neprešli druhým a často ani prvým obrátením a stále
tak ich účinku vzdorujú a odporujú.

ÚLOHA:





Pozhováraj sa o tejto téme so svojim tútorom.
Ak je to možné, pozhováraj sa o tomto s inými, od Teba pokročilejšími katolíkmi!
Zhodnoť, nakoľko sú sviatosti v Tvojom živote účinné!
Identifikuje problémy, ktoré bránia ich ešte väčšej účinnosti (s pomocou metódy
5Prečo? sa dopátraj k ich koreňu)! Čo môžeš urobiť preto, aby si tieto problémy
odstraňoval a prekonával?
 Aký konkrétny záver pre svoj ďalší sviatostný život prijmeš?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

2. rozmer: KULTIVÁCIA VIERY
„Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá prijíma a hlása pravdu
o Kristovi, o Cirkvi a o človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý
ju autenticky interpretuje. Každé zoskupenie laikov musí byť miestom
hlásania a odovzdávania viery ako aj výchovy vo viere, ktorá má úplnosť
obsahov viery.“
(Christifideles laici 30, 1984, krátené)

Takže – čo je to viera?
VIERA AKO IDENTITA
Kto ako kresťania sme? Presne to, čo nám sám Boh oznamuje v Písme Svätom: „Tým, ktorí ho [Krista] prijali,
dal [Ježiš] moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela,
ani z vôle muža, ale z Boha.“ (Jn 1,12-13 SSV). Všimli ste si ten minulý čas? A to nie je výnimka! Počujte
samého Ježiša: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale
prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5,24 SSV). Žiaden prísľub niečoho budúceho, ale niečo, čo je už tu a teraz. Do
tretice to vysvetľuje Ján: „voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme“ (1 Jn 3,1 SSV). Áno, už tu a teraz. Boh nám
dal „Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" Sám Duch spolu s naším duchom
dosvedčuje, že sme Božie deti.“ (Rim 8,15-16 SSV). Tak, tak, už teraz. A „ak sme deti, sme aj dedičia: Boží
dedičia a Kristovi spoludedičia“ (Rim 8,17 SSV). Bohu sa totiž zapáčilo byť našim Otcom, ako hovorí Ježiš, že
odteraz „len jeden je váš Otec, ten nebeský.“ (Mt 23,9 SSV). „Je“, nie „raz možno bude...“! A pretože sa, ako
o nás hovorí Ježiš, „vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32 SSV) – tak potom platí, že už
teraz a tu „naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20 SSV).
Takže si to zhrňme: Sme ľudia? Aj Ježiš je! Je On Synom Boha? Aj my sme! Je Jeho domovom Nebo? Aj
našim je! Je On dedičom všetkého, čo Boh má a čím Boh je? Aj my sme! Je Ježiš naplnený Duchom Svätým,
Pomazaným? Aj my sme, ako svedčí Písmo: „že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám
dal zo svojho Ducha“ (1 Jn 4,13 SSV). Má toto Ježiš všetko už darované a nemusel sa o to nijako ešte len
usilovať, či zápasiť? Ale rovnako aj my už máme od Boha všetko toto dané, darované, je to už naše! Od
okamihu nášho pokrstenia nám všetko toto patrí! Všimli ste si to? Boh nás „vmanévroval“ do úplne
rovnakej situácie, v akej bol Jeho Syn Ježiš Kristus! Čo sa Boha týka, niet medzi nami a Kristom rozdielu,
ako veľmi dobre pochopili už raní kresťania: „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v
úžase a radujte sa, stali ste sa Kristom!“ (sv. Augustín), – a, všimnime si, zase hovorí nie „stanete sa, raz,
možno,...“ ale „stali ste sa!“ – a konkrétne to potom znamená, že „ôčasťou v Bohu sa človek stáva milosťou
tým, čím je Kristus svojou prirodzenosťou“ (Sv. Ján Damascénsky). A ako dosvedčuje aj Katechizmus: „Celé
Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dobrom““ (KKC 519).
Čo teda Písmo hovorí? Že náš hriech už nie je žiadnym problémom, veď „v Kristovi Boh zmieril svet(!) so
sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5,19 SSV) a namiesto toho v Kristovi „zostúpil z neba a dáva
svetu(!) život“ (Jn 6,33 SSV) – a toto všetko sa už udialo, je to už prítomná realita, už tu a teraz! A podstatou
toho života je to, že nám dáva – áno, taktiež už tu a teraz! – všetko to, čo má a čím je Jeho Jednorodený Syn
Ježiš Kristus! Z Otcovej milosti sme teda v úplne rovnakej situácii a postavení, ako syn Ježiš Kristus, ktorý
tak je vzhľadom na nás už nie jediný, ale „prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29 SSV)!
Viera kresťana teda nie je vierou v to, že existuje Boh. To je vec istá, nemusíme v to veriť, vieme to. Viera
kresťana je dôverou Bohu. A čomu presne u Boha veríme? Presne tejto novej identite, tejto novej
totožnosti!
Nie sme teda len tak, hocikto. Sme synovia a dcéry Boha. Nie sme z hocijakej rodiny, ale z tej
najaristokratickejšej: z rodiny a rodu samotného Boha. On sám je náš jediný a skutočný Otec, ako
dosvedčuje Ježiš, keď hovorí: „Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten
nebeský“ (Mt 23,9 SSV).
Sme aj tu, na zemi, pokračovateľmi v starobylom, tisícky rokov trvajúcom rode, plnom veľkých,
vznešených a skvelých súrodencov, ako o nich píše žiak apoštola Pavla: „Priblížili [ste sa] k vrchu Sion

a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému
zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k
duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k
pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova“ (Hebr 12,22-24 SSV). Zem je plná veľkých a
skvelých diel, ktoré naši súrodenci pred nami vykonali. Budovali celé civilizácie a navždy zmenili
tvárnosť zeme i osudy ľudstva. Vďačia im celé národy. Ovocie ich diel nájdeme uchovávané ako
vzácne dedičstvo ľudstva v učebniciach rovnako ako v koncertných sieňach, múzeách a galériách. Je
prítomné v továrňach i v parlamentoch rovnako ako i v samej krajine, kde žijeme. A pritom to je to
najmenšie z toho, čo dosiahli!
Spolu s nimi sme aj my už teraz Bohom ustanovení ako Boží dedičia a súrodenci samého Krista,
Boha, Pána pánov a Kráľa kráľov: „Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale
dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" Sám Duch spolu s naším
duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia“ (Rim 8,15-17 SSV).
Tak ako dávni rytieri, pochádzajúci z omnoho všednejších rodov pozemských šľachticov, všelijakých
kráľov a kráľovien, radšej zomreli, než by vrhli poškvrnu na svoj rod, ktorý považovali za veľký a
slávny, o čo viac sa to potom týka nás! Nosíme pred celým svetom Kristovo priezvisko, keď sa
voláme kresťanmi. Otvorene o sebe vyhlasujeme, že patríme do vznešeného Rodu samotného
Boha.
Veríme, že Boh nám túto identitu skutočne daroval. Veríme, že ju už máme. Veríme, že je už naša – navždy
a neodvolateľne! Nie je možné spasiť sa bez viery, pretože tento Boží dar synovstva sa dá prijať jedine
vierou.
Tak to bolo aj u Ježiša: ako človek, vo všetkom nám podobný, musel proste veriť, že naozaj synom Boha je. A
potom sa musel k tejto svoje identite aj naozaj prihlásiť, naozaj ním byť! Preto sa jedného dňa vydal za Jánom
k Jordánu a opustil svoju stolársku dielňu, kde (podľa svedectiev otcov) roky vyrábal nábytok a pluhy pre
svojich spoluobčanov. Urobil to len a jedine preto, že pevne veril, že nie je stolár, ale Syn Boha a Jeho
biznisom nie sú stoly a pluhy, ale spasenie sveta a prinesenie Jeho a Otcovho Kráľovstva na zem. Preto ten
krst ako začiatok Jeho práce na tomto diele. A Otec, plný radosti, dosvedčuje: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe
mám zaľúbenie“ (Mk 1,11 SSV) a sám Duch na Ňom s radosťou spočíva.

Úplne rovnakým spôsobom môžeme a musíme prijať Boží Dar aj my. A prijať ho musíme – lebo ak ho
neprijmeme, tak ostane mimo nás: darovaný, istý,... ale z našej strany neprijatý a odmietnutý. Preto tá
nutnosť viery. Preto Pavol píše: „človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v
Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov
podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek“ (Gal 2,16 SSV). Inými
slovami: je fajn, ak dodržiavate Desatoro, plníte si náboženské povinnosti, chodíte do kostola a veľa sa
modlíte, čítate Bibliu a vôbec, dodržiavate prikázania a tak. Ste teda zbožní a dobrí ľudia. Ale kým
neuveríte, že z Božej moci a milosti ste niečo omnoho viac – „Božie deti ... Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia“ (Rim 8,16n SSV) – tak ste stále len ľudia, pozemskí... nezbožštení... a teda nespasení.

Musíme uveriť a touto vierou prijať túto novú identitu, úplne s ňou zrásť, stotožniť sa s ňou, stať sa ňou,
alebo, ako to vystihuje Pavol: „Máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za
klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha“ (Ef 4,22-24 SSV). A na to, aby sa tak stalo, musíme uveriť naozaj celým
svojim bytím, v hebrejskej terminológii „celým srdcom“: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spásu“ (Rim 10,10 SSV).

VIERA AKO „POROZUMENIE“
Viera ale ide ďalej a musí ísť ďalej. Filozof Claude Tresmontant o viere hovorí:
„Biblický Vesmír sa rodí, stále sa vynachádza a objavuje. Viera, toto duchovné a nadprirodzené
pochopenie, je rozoznávaním tohto zárodku, ktorý pôsobí v srdci Stvorenia, ktorý je jeho počiatkom i
zmyslom. Týmto Zárodkom stvorenia je Slovo, jeho podstatou je teda význam, zmysel. Až príde v tele
[ako Ježiš Kristus], každé jeho gesto, každý čin vteleného Slova bude znamením, sémeion (v Písme
skutok, zázračný, ale aj nie, ktorý však má zvláštny symbolický význam a na niečo odkazuje, alebo
niečo odhaľuje – pozn. red.). Viera je čítaním tohto významu. Táto viera sa často zamieňa za
platónsku pistis, ktorá je jedným z posledných spôsobov poznania, jedným z najnižších, ktorý už ani
nezaslúži názov poznanie. Tak sa z viery stáva nezrozumiteľné monštrum. V Novom zákone je viera
porozumením, poznaním. „Pochopili ste to všetko?“ (Mt 13,51), „Počúvajte a pochopte!“ (15,10).
Prvé prikázanie vyžaduje milovať Boha „z celého rozumu“ (Mk 12,33) a list Efezanom hovorí, že
viera je „porozumenie Kristovmu tajomstvu“ (Ef 3,4). Viera je priľnutie k pravde. Viera ako
duchovné porozumenie je činnosť, čin, ktorý sa rodí v skrytosti srdca (srdce, léb, je v biblickom
myslení stredom a centrom, najhlbším bytostným ťažiskom človeka – nie sídlom citov, ako to
chápeme my dnes – pozn. red.), pri samom zdroji bytia.“ (Claude Tresmontant, filozof, 20. st. po Kr.,
krátené)

Viera teda vôbec neznamená iba niečo prijať a veriť tomu, lebo to „povedal pán farár“ a „je
to napísané v Biblii“.
Viera nielenže znamená prijímať veci preto, že sú overené a spoľahlivé – a pre nás, ľudí
21. storočia, navyše podložené tisícročiami trvajúcej skúsenosti – ale hlavne im porozumieť
a chápať ich, z jednotlivých čiastkových informácií typu „v nedeľu musím chodiť do
kostola“, „v Bohu sú tri božské osoby, Otec, Syn a Duch Svätý“, či „Verím v Jednu Svätú,
Katolícku a Apoštolskú Cirkev“ postupne skladať obrovský, podmanivý obraz Zmyslu a
Podstaty Boha, Vesmíru, Človeka, všetkého.
Toto je proces, ktorý trvá roky. Aj keď človek vyštuduje šesť rokov teológie a je „nabitý
vedomosťami“ – vedomosti ešte nie sú pochopenie. Pochopenie prichádza až časom a
vynaloženým úsilím – a nikdy nie je pri konci, pretože to, čo odhaľujeme, je vo svojej
podstate nekonečné: „nevyčerpateľné bohatstvo zrozumiteľného obsahu, zmyslu, takže ho
žiadna kontemplácia nemôže vyčerpať do dna a môže sa ním tešiť večne.“ (Claude
Tresmontant).

PROBLÉM NEROZUMENIA SI S BOHOM
Prečo to, čo je pre Boha radosťou, je pre nás často a sprvu vždy bremenom a povinnosťou?
To, čo Boha napĺňa blaženosťou, nás často zaťažuje a pripadá mnohým ako bremeno?
Pretože nemáme Božie postoje, Božie zmýšľanie, Božie chápanie a videnie seba samých,
ostatných ľudí, celého sveta! Nemáme vieru, ktorá rozumie.
Je to akoby sme boli v Nemecku a nevedeli ani slovo nemecky. Riešením nie je viac sa usmievať a
viac sa tváriť, že rozumieme a nedávať najavo, že sa strašne nudíme, lebo ničomu nerozumieme a
cítime sa tu ako cudzinci, neistí a opustení. Riešením je naučiť sa nemecky!

Riešením nie je viac sa premáhať a viac sa ovládať a snažiť sa navonok, vo svojom
konaní, tak nejako „polepšiť“! To by bolo pokrytectvo, možno dobromyseľné, ale hlúpe a
nikam nevedúce! Tým, že hriech zakryjeme, neprestane v nás byť – ten skutočný hriech,
ktorý nespočíva v nejakých vonkajších skutkoch, tie sú už len vonkajším prejavom hriechu.
Skutočný hriech spočíva v našom srdci, v našej mysli, ktorá nerozumie Bohu, pretože,
obrazne povedané, hovorí svetštinou namiesto nebeštiny. Nebeština je rečou Cirkvi, rečou
Neba, rečou Boha, Blaženej Trojice. Riešením nie je tváriť sa, že nemáme problém, lebo
veď si „plníme náboženské povinnosti“ a „nikomu nič zlé nerobíme“. Riešením je priznať
si problém: Áno, nehovorím Božou nebeštinou. Nehovorím, nemyslím, necítim jazykom
Boha, jazykom Neba, jazykom Cirkvi, jazykom jednoty komunity. Neviem ju. Nerozumiem
jej. Mám problém. Priznávam si ho. Vyznávam ho. A chcem ho riešiť. Chcem sa naučiť
nebesky. Chcem nebesky myslieť, vidieť, cítiť… a potom tak aj hovoriť a konať!

Ako na to?
PEVNÝ ZÁKLAD
„Boží plán Zjavenia sa uskutočňuje zároveň „činmi a slovami, ktoré sú navzájom vnútorne späté“
a navzájom sa objasňujú. Tento plán obsahuje osobitnú „Božiu výchovu [pedagógiu]“: Boh sa dáva
človeku postupne a po etapách ho pripravuje na prijatie nadprirodzeného Zjavenia, ktorým zjavuje
seba samého a ktoré vrcholí v osobe a poslaní vteleného Slova, Ježiša Krista.“ (KKC 53)
„Kristus, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé a definitívne Otcovo Slovo. V ňom
Otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto. Svätý Ján z Kríža to po toľkých iných
vyslovuje jasne, keď komentuje Hebr 1, 1-2: „Keď nám dal svojho Syna, ktorý je jeho jediné a
definitívne Slovo, spolu a naraz nám týmto svojím jediným Slovom povedal všetko a nemá už čo
povedať. Lebo čo predtým hovoril prorokom po častiach, nám už v ňom povedal všetko, keď nám ho
dal celého, totiž svojho Syna. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypytovať alebo žiadať
od neho nejaké videnie alebo zjavenie, nielenže by robil nerozumnú vec, ale urážal by Boha,
neupierajúc svoje oči jedine na Krista alebo hľadajúc inú vec alebo novotu mimo neho.““ (KKC 65)

Kristus sám je teda úplným a dokonalým zjavením Boha – pretože On sám je tým Bohom
v „podobe človeka“. Každé jedno jeho slovo, gesto, čin – pred dvetisíc rokmi rovnako ako
teraz, keď koná v Tele svojej Cirkvi a v jej údoch, kresťanoch – je súčasťou tohto Božieho
sebazjavovania sa.
Zrkadlom tohto Božieho úplného odhalenia sa v Kristovi je učenie Cirkvi, Bohom
autorizovaný zdroj informácií: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou
pohŕda“ (Lk 10,16 SSV), či „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s
vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,19-20 SSV).
Požiadavka Jána Pavla II. na vieru, ktorá „prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o Cirkvi a o človeku, v
poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky interpretuje“ nie je výzvou k slepému
prijímaniu nejakých poučiek, „o ktorých sa nediskutuje“, ale výzvou prijímať to, čo je overené,
spoľahlivé, Bohom odovzdané cez jeho autorizovaný kanál (ktorého spoľahlivosť je ako výsledkami
tak Božím konaním potvrdzovaná už tisícročia) – úplne rovnako, ako človek prijíma za overené a
autentické napríklad to, čo nejaká osobnosť sama o sebe, o svojom živote a plánoch vyjavila
novinárovi a ten to uverejnil v časopise. Tiež k tomu pristupujeme presne v tej istej „poslušnosti“,
čiže s postojom: Pozrite, veď on sám o sebe to tak povedal, je to teda spoľahlivá informácia z prvej
ruky a nie nejaká bulvárna špekulácia. Podobne Cirkev je stáročiami overený „komunikačný kanál“,
ktorým sa stále uskutočňuje ono sebajzavenie Boha v Kristovi Ježišovi – a výsledkom sú spoľahlivé
informácie o Bohu, nielen nejaké ľudské špekulácie.
„Učiteľský úrad Cirkvi koná plne v súlade s autoritou, ktorú Cirkev dostala od Krista, keď definuje
dogmy, to znamená, keď predkladá kresťanskému ľudu v záväznej forme na bezpodmienečný súhlas
pravdy viery, ktoré sú obsiahnuté v Božom zjavení alebo také, ktoré s nimi nevyhnutne súvisia.“
(KKC 80)
„Učiteľský úrad: Označenie pre úlohu Katolíckej cirkvi vysvetľovať vieru, objasňovať ju pomocou
Ducha Svätého a chrániť ju pred porušením.“ „Apoštoli sa stali svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania
a ručiteľmi jeho pravdivosti. … Na zachovanie svojej služby si vyvolili nasledovníkov: biskupov .
Nástupcovia apoštolov si dodnes uvedomujú toto splnomocnenie, ktoré im udelil Ježiš: vedú, vyučujú
a konajú bohoslužbu.“ (Youcat 92)
„Kresťanská viera nie je však „náboženstvom knihy“. Kresťanstvo je náboženstvom Božieho
„Slova“, ktoré „nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo vtelené a živé“. Aby slová Písma nezostali
akoby mŕtvou literou, je potrebné, aby nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého Boha, skrze Ducha
Svätého otvoril myseľ, žeby sme porozumeli Písmu.“ (KKC 108)
„Viera sa prednostne neodovzdáva prostredníctvom textov. V prvotnej Cirkvi sa hovorilo, že Sväté
písmo je „zapísané skôr v srdci Cirkvi ako na pergamene". Už učeníci a apoštoli získali nový život
predovšetkým cez živé spoločenstvo s Ježišom. Do tohto spoločenstva, ktoré po Ježišovom
zmŕtvychvstaní ďalej pokračovalo novým spôsobom, pozývala mladá Cirkev ďalších ľudí.“ (Youcat
12)

Prvá vec, ktorú musím urobiť, je potom práve zber týchto informácií. Oboznamovanie sa
už nielen s krátkymi poučkami (aké si niektorí možno ešte pamätáme z niektorých príprav na
prvé sväté prijímanie), ale s hutnou a tuhou potravou pre našu myseľ, ako ju odovzdáva

napríklad aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj iné dokumenty Cirkvi, či ako ich rozvíjajú
a osvetľujú diela teológov ale aj svätcov, mystikov,… A potom, z nich ako z východiska, sa
vydať na cestu za porozumením Kristovi a následne, cez porozumenie, „cez púšť slov a
myšlienok“ až k samému Živému Nestvorenému Slovu, Bohu Ježišovi Kristovi.

VIERA AKO TVORIVÝ PROCES?
V teórii tvorivosti sa rozlišujú štyri fázy tvorivého procesu: Príprava, čiže výskum, zbieranie
informácií, faktov, materiálu, ľudí… všetkého, čo potrebujeme nielen pre pochopenie, ale aj
vyriešenie problému. Inkubácia, kedy bez akéhokoľvek tlaku a stresu začíname prenikať do
nazhromaždených informácií a nechávame, aby sa voľne premiešavali a prenikali do našich
myšlienkových schém. Môže trvať rádovo minúty, ale aj roky (závisí od problému). Inšpirácia, ono
známe „Aha!“, kedy z informácií, premiešavaných vo fáze inkubácie, vzíde nápad. A nakoniec
vyhodnotenie – overenie, či objavené riešenie bude fungovať, alebo nie. Všimni si, že presne túto
schému používa už aj Tebe známy brainstorming: „premiešavanie“ nápadov jednotlivých ľudí, až z
nich „udrie blesk“ – čiže nápad, objav.

Toto je spôsob, akým do veľkej miery rastie viera práve ako porozumenie. S nárastom
informácií, ich porovnávaním, „miešaním“ v stave neustálej inkubácie, kedy neprestajne
žijeme to, o čom uvažujeme a uvažujeme o tom, čo žijeme – Boží život a napredovanie k
Nemu s Kristom a v Kristovi, – znova a znova prichádzajú okamihy inšpirácie, kedy veci do
seba zapadnú, zrazu začínajú „dávať zmysel“, vytvárajú sa medzi nimi logické vzťahy a my
sme znova o niečo viac odhalili to nevyčerpateľné a dych vyrážajúce mystérium v samej
Hĺbke všetkého.
„Litera je ako plevy, ktorými je obalené zrno, ako hrubá kôrka chleba, ktorá pokrýva jeho mäkkú
striedku. Musíme si dať tú prácu prepracovať sa ‚literou‘, prejsť ‚vyprahnutou púšťou‘ litery – ale ak
v nej kopeme do hĺbky, objavíme skrytý, priezračný a čistý prameň [čiže Živého Krista].“ (Mario
Masini, krátené)

SPOLOČENSTVO AKO MIESTO RASTU POROZUMENIA VIERY
Spoločenstvo Cirkvi – a teda zo samej povahy veci v prvom rade spoločenstvo farnosti,
obzvlášť zhmotnené v malých bázových spoločenstvách – teda má byť takýmto tvorivým
miestom, plným vzrušenej nálady, sprevádzajúcej túto fascinujúcu cestu k pochopeniu
a porozumeniu „základných problémov života, Vesmíru a vôbec“ (Douglas Adams,
Stopárov sprievodca po Galaxii). Miestom, kde sa stretávajú ľudia – ako kedysi v staroveku
na fórach filozofi, aby diskutovali medzi sebou, či stredovekí ľudia, namiesto na futbal
chodiaci na verejné filozofické dišputy, či študenti stredovekých univerzít, dišputujúci takto
medzi sebou v atmosfére plnej uvažovania, tvorivosti a hladu po poznaní – aby pod
vedením Ducha, podopretí Kristom v Tele Cirkvi, prenikali do hlbiny mystérií (gr.
mysterión – niečo, čo nie je na prvý pohľad zjavné, čo na pochopenie vyžaduje námahu a
úsilie, vnútorný a na prvý pohľad neviditeľný princíp a zmysel. V slovenčine toto slovo

trochu nešťastne prekladáme ako tajomstvo, čo skôr vyvoláva pocit utajovania a skrývania.
Lepšie sú na tom naši bratia grécki katolíci, ktorí na to majú špeciálny pojem tajina).
„Klasický protestantizmus chce Bibliu opakovať.
Pravá katolicita znamená v nej pokračovať.“
(Claude Tresmontant)

ÚLOHA:
 Ako je to s „atmosférou“ hladu po poznaní a porozumení Božích vecí u Teba? V
Tvojom malom spoločenstve? Vo farnosti? V skautskej družine? Nachádzaš tam
takéto dychtivé a inšpiratívne prostredie rastu v porozumení viery?
 Ako je to s využívaním daru Učiteľského úradu Cirkvi? U Teba? V Tvojom
spoločenstve, družine?
 Urob si doma zoznam dokumentov II. vatikánskeho koncilu a pápežských dokumentov
posledných pápežov: Pavol VI., sv. Ján Pavol II., Benedikt XVI., František I. Kde ich
môžeš nájsť a oboznámiť sa s nimi? Ktorým oblastiam sa venujú? Ktoré z týchto
dokumentov už poznáš? Ako ich v praxi využívaš – Ty, Tvoje spoločenstvo,
družina,…? Výsledky odprezentuj svojmu tútorovi!
 Ako funguje onen proces informácia – inkubácia – inšpirácia – overenie v Tvojom
vlastnom náboženskom (teologickom) uvažovaní? V Tvojom spoločenstve, družine? je
možné všade tam vypátrať známky prítomnosti niečoho podobného, tvorivej atmosféry
poznávania a odhaľovania Božích zámerov a tak?
 Na aké problémy si narazil? Čo je ich koreňom a príčinou?
 Ako by bolo možné tieto problémy odstrániť – a odstránenie ktorých z nich je v
Tvojich silách a možnostiach?
 Aký konkrétny záver z dnešnej lekcie prijmeš? Čo presne urobíš?
 Skonzultuj výsledky svojho uvažovania so svojim tútorom!
 Uskutočni svoj zámer – a zhodnoť, ako si v ňom uspel!
 Podnikni kroky na to, aby prinajmenšom v Tvojom vlastnom živote kresťana a v
Tvojom vlastnom uvažovaní bola čo najviac prítomná táto postupnosť: hlad po
poznaní – informácia – inkubácia – inšpirácia – overenie. Ako do toho zapadá
skriptúra, lektúra, lectio divina? Oboznám so svojim zámerom svojho tútora. Po dvoch
týždňoch spoločne zhodnoťte prvé skúsenosti!
Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

3. rozmer: CIRKEVNÉ COMMÚNIO
„Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v detinskej závislosti na
pápežovi, trvalom a viditeľnom princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a na
biskupovi, "viditeľnom princípe a základe jednoty" v čiastkovej Cirkvi ako aj
vo vzájomnom "oceňovaní všetkých foriem apoštolátu v Cirkvi."
Spoločenstvo s pápežom a s biskupom sa musí vyjadrovať v úprimnej ochote
prijímať ich učiteľský úrad a ich pastoračné smernice. Spoločenstvo s
Cirkvou si vyžaduje uznanie legitímneho pluralizmu laických zoskupení a
súčasne ochotu k spolupráci so všetkými.“
(Christifideles laici 30, 1984, krátené)

Commúnio – čo je to?
Nič iné, než Boží Trojičný život žitý medzi ľuďmi. Ale aby sme boli konkrétnejší…

Kým pôjdeš ďalej:
 … pripomeň si a zopakuj lekciu 6. úlohu zeleného stupňa tejto odborky:
Prostriedok a zväzok cirkevného spoločenstva.

Alebo v dvoch definíciách psychológov:
„Je to stav bytia, hlbokej jednoty s druhými, stav otvorenosti, v ktorom osoby rezonujú navzájom
napriek ich rozdielnostiam.“ (Francis Varela)
„Ako dôsledok mnohí členovia skupiny budujúcej komunitu prežívajú pocit svojej jedinečnosti a
hlbokej spoločnej jednoty, ktorý veľmi zriedkavo alebo vôbec necítili v iných skupinách. … Komunita
je spôsob ako byť spolu, zachovajúc si individuálnu autenticitu aj interpersonálnu harmóniu tak, aby
ľudia boli schopní využívať kolektívnu energiu mnohonásobne väčšiu ako je jednoduchý súčet ich
individuálnych energií.” (M. Scott Peck)

S prihliadnutím k výskumu M. Scotta Pecka môžeme opísať zhruba nasledovné znaky,
ktorými sa navonok tento stav commúnia, resp. komunity, ako ho nazývajú psychológovia:
 Jemný pokoj, ticho, počúvanie, hlboký mier – žiadne zápasenie, porovnávanie,
súperenie, nedôvera, konflikty medzi členmi skupiny nie sú.
 Prijímanie druhých takých, akí sú – bez túžby či potreby násilne meniť druhého,
prispôsobovať ho svojim predstavám a tak nad ním uplatňovať svoju moc či
zvýrazňovať seba, svoje postoje, „svoju pravdu“ a pod.
 Láska – našich známych 5 krokov lásky, ktoré charakterizujú vzťah medzi členmi
skupiny

 Jednota v odlišnostiach, ktoré nerozdeľujú, ale obohacujú (už poznáš z časti o
synergii z Cechu Svetla)
 Konsenzus v diskusii – cieľom už nie je presadenie seba, ale dobro a pravda (poznáš
z vlastností lídra 5. úrovne)
 Neautoritatívnosť – nikto netúži byť „šéfom“, ani „vedúcim“... akákoľvek autorita
je už len a jedine službou, v pokore a v trpezlivosti
 Zábavnosť, nadhľad, radostnosť aj v samých „konfliktoch“, ktoré už nie sú
bojom a zápasom, ako to bežne býva, ale radostným a vzrušujúcim hľadaním
Kristovej vôle, bez túžby presadzovať akokoľvek seba.
Kým ale k tomuto stavu prejdeme, čaká nás kus cesty, ktorou musíme prejsť a bez ktorej
žiadna komunita nikdy vzniknúť nemôže. Tieto etapy popísal práve M. Scott Peck,
spoluzakladateľ Foundation for Community Encouragement. Na základe jeho zistení a s
využitím jeho schémy môžeme teraz vytýčiť cestu ku komunite aj v prostredí Cirkvi –
farnosti, či skautingu.

Ako sa rodí komunita?
1. ETAPA: PSEUDOKOMUNITA
Predstavte si teraz, že sa naozaj rozhodneme začať učiť žiť Trojičný spôsob života.
Vytvoríme si malé stretko, ako o tom hovorí Ján Pavol II. A budeme sa nielen stretať, aby
sme niečo urobili, ale začneme sa naozaj úprimne učiť spoločne žiť, zdieľať… Čo sa stane?
Veľmi rýchlo zistíme, že sme v mnohom – vlastne takmer vo všetkom – veľmi odlišní. Máme odlišné
zvyky, názory, postoje, spôsob hovorenia, konania, správania sa, jednania. Mnohé z toho nám lezie
na nervy, mnohé nám pripadá divné. Ale sprvu sa snažíme cez to nejako preniesť. Zahryzneme si do
jazyka. Pomlčíme. Premôžeme sa. Prispôsobíme sa. Veď čo by sme neurobili pre bratov a sestry, že?
Nechceme sa hádať – v dobrej komunite predsa vládne láska, obetavosť a porozumenie, nie
konflikty! My ich teda určite vyvolávať nebudeme!
Hráme pritom jeden pred druhým divadlo. Zďaleka neodhaľujeme svoje vnútro – už vôbec nie veci,
za ktoré sa hanbíme, ktoré nás škrú… Naopak, snažíme sa pred inými vyzerať dobre, tak
„duchovne“, „na úrovni“. Keď máme niečo povedať – jedno, či modlitbu, zdieľanie nejakej
skúsenosti, alebo sa zapojiť do diskusie o zmysle úryvku Písma – snažíme sa vyberať také veci na
zdieľanie a hovoriť veci tak, premyslieť si ich vopred tak, aby sme pôsobili dobre a nie ako nejakí
tĺci.

Toto je pseudokomunita – v preklade „hranie sa na komunitu“, čiže na opravdivú Trojičnú
jednotu Cirkvi. Jej podstatou je neúprimnosť, snaha vyhýbať sa konfliktom a nezhodám,
snaha hrať divadlo a vzájomne sa presviedčať o tom, ako sa máme radi, akí sme rovnakí, ako
sa k sebe hodíme a ako nám je dobre…

ZNAKY PSEUDOKOMUNITY:
PSEUDO – čiže „akoby“ – pretože jednotu a porozumenie vytvárame ponajviac
navonok, v správaní a chovaní sa, ale nepramenia ešte naozaj vo vnútri.
VYHÝBANIE SA KONFLIKTOM – lebo veď ľudia, ktorí sa majú radi, sa nehádajú,
ale žije v harmónii a jednote, že? Navyše, konfliktom by sme riskovali rozchod a zánik
vzťahu a to nechceme!
POPIERANIE ODLIŠNOSTÍ – tvárime sa, že obaja sme rovnakí, máme rovnaké
názory (aspoň v tom, čo by mohlo vyvolať nechcený konflikt), rovnaké hodnoty a
postoje – a ak máme výhrady, preglgneme ich a necháme si ich pre seba. Nebudeme
riskovať, že by nejaké rozdielnosti ohrozili náš vzťah!
OCHOTA PREMÔCŤ SA a „prehliadať“ veci, ktoré nám u druhého lezú na nervy:
veď sa hádam nebudeme hádať, my mu to prepáčime, podriadime sa, vydržíme to,…
náš vzťah nám za to stojí!
POVRCHNOSŤ – hovoríme radšej viac o veciach, než o sebe: o politike, o počasí , o
tom, čo budeme robiť, kam pôjdeme, čo podnikneme,,…
PRETVÁRKA – skrývame svoje pravé ja, hlavne slabosti, nedostatky, hanbu,…
pretože si neveríme natoľko, aby sme sa nebáli, že to ten druhý proti nám zneužije:
ohováranie, posmech,… Preto radšej nič neohrozíme a snažíme sa pred druhými
vyzerať čo najlepšie.
NUDNOSŤ – aj keď to sprvu môže vyzerať zaujímavo, to, čo nás vzrušuje, sú naše
očakávania – nie to, čím pseudokomunita už je. Pseudokomunita vo svojej podstate má
všetky známky zle hraného divadla. Vrátane nudnosti, ktorá skôr či neskôr vypláva na
povrch.

P.S.: Stav pseudokomunity je charakteristický práve pre obdobie „romantickej lásky“ – čiže
citovej zamilovanosti medzi chlapcom a dievčaťom: obaja hrajú divadlo a sú ochotní dosť
podstúpiť a dosť obetovať, pretože túžia k sebe pripútať toho druhého – a dúfajú, že všetky
tieto obety a námahy im vrchovato vynahradí naplnenie a „šťastie až do smrti“ vo vzťahu s
práve nájdenou „pravou láskou“!

2. ETAPA: CHAOS
Časom nadšenie opadne. Začne nás to nudiť. Veci, ktoré nám liezli na nervy, nám na nervy
lezú stále viac.
Tu možno väčšina podobných stretiek skončí: ľudia sa pomaly vytratia a pomaly prestanú
na stretká chodiť. Tu im to nevyjde, tam nemajú čas – ale v skutočnosti nemajú chuť. Tá
námaha, ktorú s tým divadlom dávajú im už za nudný výsledok nestojí…
Časť možno ostane. Tí, ktorí sa rozhodli pevne a vedia, že toto je jediná cesta k spáse. Nie
nadarmo M. Scott Peck hovorí, že vernosť komunite, onen záväzok typu „Alebo sa k tej
komunite dopracujeme, alebo pritom zomrieme, ale nevzdáme to, ani sa nerozídeme!“ je pre
úspech komunity kľúčový. Uprostred agónie a konfliktov chaosu je až príliš ľahké to
vzdať…

Aj to je dôvod, prečo manželstvo – ktoré tiež ašpiruje na to byť manželskou komunitou je záväzné.
Ak sa tento záväzok odstráni, ukáže sa, že polovica manželstiev to vzdá a rozvedie sa. Niektorí to
skúsia znova a odznova – ale pretože im chýba práve vernosť, odhodlanie a schopnosť podstúpiť aj
bolesť a obetu, nikdy sa ku skutočnej láske a komunite nedopracujú…

Ale tí, ktorí sa rozhodli nevzdať to, sa pýtajú: Čo s tým? Ako to vyriešiť? Pretože konflikty,
nezhody, hádky sa množia, ľudia medzi sebou zápasia, presviedčajú každý každého o svojej
pravde. Tomuto zápasu a boju, ktorý skupinu zákonite zachváti, hovorí M. Scott Peck
pojmom chaos.

ZNAKY CHAOSU:
ODLIŠNOSTI UŽ NEMOŽNO POPIERAŤ – vyplávali na povrch, pretože už nie je
záujem, ochota, ani sila ďalej sa tváriť, že ich niet – hlavne preto, že nám riadne lezú
na nervy a miera našej obetavosti a trpezlivosti vypršala!
SNAHA POTLAČIŤ ODLIŠNOSTI – tým, že sa skupina stane uniformnou, bez
odlišností, všetci príjmu rovnaké názory, myslenie, postoje, zvyky, správanie sa,…
SNAHA PRESADIŤ SEBA – každý je úprimne presvedčený, že jeho názory a postoje
sú tie správne a tí ostatní by to mali uznať a prijať ich. Vyhovuje to našej prirodzenej
túžbe po POHODLÍ a ISTOTE (je ľahšie, keď sa zmenia iní a nie ja) aj našej túžbe po
UZNANÍ a DÔLEŽITOSTI (my sme tí múdri a ostatní prijímajú naše predstavy a
poslúchajú nás, nie sme my tí hlúpi a nesprávni). Súčasne je to snaha vyhnúť sa
utrpeniu z toho, keď iní trpia, alebo utrpenia z toho, keď nám lezú na nervy – a to tým
pre nás najlacnejším spôsobom: my ťa napomenieme, ty sa zmeníš a všetko bude v
pohode…
KONFLIKT – pretože ostatní sa usilujú o to isté: bránia sa zmene a usilujú sa namiesto
seba zmeniť iných, vrátane nás.
UTRPENIE – konflikty nikam nevedú, sú hlučné, únavné, plné bolesti, sme z nich
znechutení
STRACH ZO ZLYHANIA to korunuje a ešte umocňuje konflikt: snaha „vziať do rúk
opraty“, lebo inak sa skupina rozpadne a to bude hanba, zlyhanie,… Musíme to nejako
zachrániť… atď.

Existuje niekoľko pokušení, niekoľko slepých uličiek, ktoré nikam nevedú, ale niektorí
ľudia im podľahnú:
 ROZÍDENIE SA – s predstavou, že alebo to nemá zmysel, raz som to skúsil a stačilo
mi, bolo to sprvu, isto, pekné, ale potom sa to pokazilo, radšej sa pomodlím sám,
doma, je mi to viac platné, ako niekam chodiť… Alebo sme dospeli k názoru, že to
nebola tá pravá skupina pre nás, neboli tam tí správni ľudia, inde a s inými by sa nám
to mohlo podariť. Niekedy to naozaj môže byť pravda. Ale inokedy je to len únikový
manéver, ktorým unikáme pred utrpením chaosu – podobne, ako manželia, ktorí sa
rozvádzajú a myslia si, že s iným im to pôjde inak a lepšie. V skutočnosti ale príčiny
chaosu sú v nás – a kam pôjdeme, tam si ich vezmeme so sebou.
 POKUS O NÁVRAT DO PSEUDOKOMUNITY – pokusy typu „Sústreďme sa na to,
čo nás spája“, „Pozrite, ako pekne nám to doteraz fungovalo, nemôžeme v tom
pokračovať ďalej?“ a podobne. Ale to už nejde a Ty už isto chápeš prečo: sily, ktoré

pseudokomunitu držali nažive, sú už totiž vyčerpané a nie je možné ich oživiť, nie v
skupine, ktorá prišla až sem.
 TYRANIA – niekto ovládne skupinu, stane sa „guruom“, šéfom, autoritou a začne
ostatných riadiť. Výsledkom je, že navonok možno skupina vyzerá funkčne, ale nie je
to jednota komunity. Nie je to to commúnio, o ktorom pápež hovorí.
 ZORGANIZOVANIE SA – aby sme porozumeli:
- Organizačná štruktúra nie je zlá. Sama Cirkev má svoju hierarchickú organizačnú
štruktúru, ktorá jej dáva tvar, bez nej by bola len nefunkčným nahromadením čohosi –
asi ako črepy, keď stratia tvar krčaha. Podobne malá komunita, malé spoločenstvo
pokojne môže mať svoju štruktúru a pravidlá, ktoré mu dávajú tvar a zmysel a
uľahčujú jeho bežný život (je to presne analógia direktívneho vedenia tímu pri
krátkodobých cieľoch, aj keď sám tím už je konsenzuálnou komunitou, ako už poznáš
z odborky KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE). To je dôvod, prečo aj skutočné kláštorné
komunity majú svoju „rehoľu“, čiže spísaný štatút rehoľných pravidiel pre bežný život.
- Zlé je, ak organizácia nahradí vzťahy komunity. Ak si dáme pravidlá typu „o tomto
sa nehovorí“, „toto nerobíme“, „toto sem nepatrí“ – a pomocou takýchto pravidiel sa
snažíme chaosu vyhnúť namiesto toho, aby sme ho vyriešili. Výsledkom je tím, ale nie
komunita; zorganizovaná a možno aj výkonná skupina, ale nie communio Cirkvi.
P.S.: Stav chaosu je charakteristický práve pre obdobie skončenia „romantickej lásky“ medzi
zamilovanými manželmi: silné city opadli, už k sebe po tejto stránke v podstate „nič necítia“,
ako sa to zvykne hovoriť. obaja náhle zistili, že ten druhý nie je mýtickou „pravou láskou“,
ale obyčajným človekom z mäsa a kostí, plným nedostatkov, chýb,... ktoré dovtedy buď pre
ošiaľ zamilovanosti nevideli, alebo prehliadali a popierali... ohlasuje sa sklamanie z toho, že
scenár „a žili šťastne až do smrti“ sa stráca v nenávratne a strieda ho tvrdá, šedivá a otravná
realita...

3. ETAPA: PRÁZDNOTA, ČIŽE VYRIEŠENIE CHAOSU
Riešením je viera ako porozumenie, presne, ako sme o nej hovorili v predchádzajúcej
kapitole. V okamihu, keď všetci budeme takto myslieť, hovoriť, konať nebesky a nebeština
sa stane našim rodným jazykom, prirodzeným a samozrejmým, pretože budeme mať Božie
postoje, Božie zmýšľanie, Božie túžby – tak v tej chvíli pominie chaos v našom spoločenstve
– a my sa staneme autentickou, skutočnou komunitou.
Chaos môže mať niekoľko príčin:
 ROZDIELNOSŤ CIEĽA – U kresťanov by niečo podobné nemalo byť, pretože čo do
cieľa by sme mali byť všetci úplne zajedno: Zbožštenie. Sme tu preto, aby sme sa
zbožštili, milovanému Bohu na slávu a nám na osoh, ktorý presahuje všetky ostatné
osohy a dobrá, aké len jestvujú. Odkedy ale jestvuje na svete cukríkové kresťanstvo (ak
treba, pripomeň si ho z kapitoly Koniec „cukríkového kresťanstva“

a zákony zbožštenia sa etapy RYTIERA Rádu Svetla!), je bežné, že práve v tomto
jestvuje aj medzi formálne katolíkmi vo farnosti aj na stretkách odlišnosť.
 ROZDIELNOSŤ CESTY – Od cieľa sa odvíja cesta k cieľu. Ak túžiš po zbožštení sa,
túžiš po spoločenstve, v ktorom by si sa mohol spolu s ostatnými učiť od Krista Jeho
životu dokonalosti, zdieľanej v dokonalej jednote komunity lásky a stať sa tak svätým,
bez ohľadu na cenu, obetu, námahu a pod. Očakávaš, že Tvoje spoločenstvo bude
nabudenou skupinou ľudí, ktorí vynaložia všetky sily na to, aby sa naučili spolu žiť
Trojičnú jednotu svojich životov, commúnio podľa vzoru Boha. Ale cukríkový kresťan
vedľa Teba na to pozerá ako na zbytočnosť. On sa len nechce po smrti dostať do Pekla
– a na to, aby sa „dostal do Neba“ mu stačí modliť sa, veriť v Pána Boha, nerobiť
nijaké zlé veci a chodiť do kostola. Na stretko chodí, aby si tu trochu oddýchol, trochu
pookrial odreagoval sa, stretol sa s inými kresťanmi a príjemne strávil večer – a
potom išiel domov a tam si žil svoj život. Výsledkom je, že na seba tvrdo narazíte – a
predstavy toho jedného budú tomu druhému pripadať ako šialenstvo, ako bláznovstvo
– čo je logické. Úplne rovnako by hokejistovi pripadal nápad vyhrať zápas pomocou
zostavy kata karatistu, ktorému by zase pripadalo šialené cvičiť svoje kata s hokejkou
a v hokejovom „brnení“ a na korčuliach na ľade.
 ROZDIELNOSŤ HODNÔT – Cieľ a cesta definujú hodnoty, ktoré ctíme. Pre Teba to
bude dokonalosť, svätosť, láska, zdieľanie a jednota – a ochota tvrdej práce a obety na
ceste za týmto cieľom, pre cukríkového kresťana to ale budú hodnoty príjemného a
„Bohom požehnaného“ pozemského života, v ktorom sa mi darí a mám sa dobre a aj
spoločenstvo je len miestom, kam chodím o tieto veci prosiť a nejako tak získať toto
pozemské „požehnanie“.
 ROZDIELNOSŤ „ETIKETY“ – čiže spôsobu hovorenia, správania sa, konania,
návykov,… všetkých tých vecí, ktoré, na rozdiel od predchádzajúcich troch bodov, už
nepatria k podstate, ale k obalu, sú vonkajšie a sami osebe nie podstatné.
Ohľadom podstatných vecí radí Stephen Covey nasledovné: Alebo VÝHRA-VÝHRA,
alebo žiadna dohoda! Tejto téme sme sa venovali v CECHU SVETLA, v 10. úlohe:
vzťahy a umenie výhry pre každého – a konkrétne v podkapitole v praxi máme iba dve
rozumné voľby.
Ako už tiež vieme zo zeleného stupňa tejto odborky, z časti Prostriedok a zväzok cirkevného
spoločenstva, reálne dokážeme tu, na zemi, tvoriť jednotu komunity len zo zhruba 12
ľuďmi. Istú mieru jednoty budeme, isteže, žiť s celou farnosťou a so všetkými kresťanmi –
ale tú úplne intenzívnu dokážeme žiť len s pár ľuďmi, s onými dvanástimi. Nie je to
obmedzenie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je to v skutočnosti veľký dar od Boha:
Ježiš nás pozýva, aby sme boli s Ním úplne jedno. Preto sa stal všetkým tým, čím sme my, aby sme
sa my mohli stať všetkým tým, čím je On. Nielen nejako všeobecne, ale veľmi konkrétne: prežil
životy, podľa odhadov vedcov, dodnes asi 108 000 000 000 ľudí. A teda aj bolesť a utrpenie
108 000 000 000 ľudí. V tom je podstata Jeho obety – a to, že ju podstúpil až úplne do konca, je aj
podstata Jeho víťazstva. Teraz si predstavme, že sme prijali toto pozvanie a úplne sme sa s Kristom

zjednotili. Matematika hovorí, že ak A=C a súčasne B=C, potom platí, že aj A=B. Buďme veľkí
pesimisti a predpokladajme, že sa spasí iba 10% ľudí. Čiže niečo cez 10 miliárd ľudí. Ak sú títo ľudia
jedno s Kristom – a teda On v tejto jednote prežil všetok ich život a aj všetko ich utrpenie – a ak aj
my sme (budeme) jedno s Kristom – potom nutne aj my musíme byť jedno s tými desiatimi
miliardami! Ako hovorí Písmo: „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a
ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi“ (Gal 3,28 SSV). Neznamená to ale potom, že
prežijeme prinajmenšom podobné peklo, ako Kristus, keď navzájom budeme znášať bolesť a utrpenie
a zúfalstvo a hriech desiatich miliárd ľudí, ktoré žili títo ľudia ešte predtým, než sa stali svätými?
Veď aj Písmo hovorí: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy“ (1 Kor 12,26 SSV). Nie je
to ale desivá predstava? A nezatieňuje predstavu Neba ako naopak veľkej Božej blaženosti? V
skutočnosti nám ale nič podobné nehrozí. Boh nám to neskutočne uľahčil tým, že nás stvoril v tomto
svete a v tomto čase veľmi obmedzených. Psychológovia nás poučia, že naše maximum v zdieľaní
života toho druhého je práve ono malé spoločenstvo, tých dvanásť ľudí, v ktorom zdieľame svoje
životy a navzájom sa prijímame v radosti aj v bolesti: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky
údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“
(1 Kor 12,26-27 SSV). Čo je to 12 ľudí v porovnaní so 108 miliardami? Nič! To najmenšie a
najkrajnejšie minimum! Niet divu, že to Pavol nazýva „ľahkými súženiami“ (porov. 2Kor 4,17),
ktoré „nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8,18 SSV). Ba
dobrý Boh nám to uľahčil ešte viac, keď aj samo zdieľanie obmedzil len na vzájomné znášanie chýb
a nedostatkov navonok a na empatiu – súcit, ale nie priame prežívanie bolesti a utrpenia druhého tak,
akoby sme vskutku boli ním a v ňom – tak, ako ho pretrpel Ježiš! Aj v tomto zmysle môžeme chápať
slová Pavla: „na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je
Cirkev“ (Kol 1,24 SSV) – pretože aby sme boli Cirkvou a teda Kristovým Telom, Kristom, musel sa
najprv Kristus stať všetkým tým, čím sme my a niesť všetok hriech a bolesť sveta – ale potom je rad
na nás, aby sme vzali na seba to nepatrné utrpenie jednoty v malom spoločenstve a tak Cirkev aj
naozaj priviedli k životu – a v nej k Životu pristúpili aj my samotní! No a potom, vo Večnosti, keď sa
už spojíme aj s tými zvyšnými desiatimi miliardami spasených (alebo aj viac, alebo možno aj menej,
Pán to vie), budú už ich bolesť a utrpenie uzdravené. Budú tam, ale uzdravené, rovnako ako nám to
Pán ukázal na svojich ranách po ukrižovaní, keď vstal z mŕtvych: nestratili sa, boli stále tam, ale už
nie ako zdroj bolesti, ale oslávené. Takže aj v Nebi majú všetci spasení účasť na každom jednom, sú
navzájom jedno, ale svoju bolesť a utrpenie, teraz už v Kristovi uzdravené, zdieľajú a prežívajú
podobne, ako keď vojnoví veteráni sa po rokoch stretnú a spomínajú na všetko to, čo prežili v
zákopoch a na bojisku – ale už v tom nie je strach, bolesť a agónia, ktorú vtedy prežívali, vystriedala
ich radosť z prežitia, hrdosť z toho, že bojovali a zvíťazili. Na zemi tak na nás Pán ponechal len to
nevyhnutné, to malé minimum „utrpenia, ktoré chýba Cirkvi“, nevyhnutné na to, aby sme v sebe s
jeho pomocou mohli v malej komunite vybudovať a natrénovať si Boží Trojičný spôsob života.

Preto tu, na zemi, je namieste dôkladne zvoliť, kto bude túto „dvanástku“ tvoriť a s
kým budeme tento tréning absolvovať.
 Ak sa nezhodneme v cieli, za ktorým ideme – potom naša jednota komunity nikdy
nemôže nastať, pretože nemôžeme pozerať tým istým smerom (Exupéry), nemôžeme
kráčať tou istou cestou. Na toto naráža apoštol Pavol, keď hovorí: „Neťahajte jarmo s
neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné
svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s
neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha“ (2
Kor 6,14-16 SSV). A inde Ježiš: „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie,
hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja

proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka
proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk
12,51-53 SSV). Obaja poukazujú na to, že komunita nie je možná vždy a medzi
všetkými ľuďmi. V zásadných a podstatných otázkach musí jestvovať zhoda, inak
komunita nie je možná.
Komunitu preto nikdy nemôže utvoriť napríklad vegán s ľudožrútom. Obaja vyznávajú úplne odlišné
hodnoty, ktoré im znemožňujú spoločný život v komunite. Teraz si možno povieš: Ale prečo by sa
nemohli tolerovať a rešpektovať? Ľudožrút bude jesť okoloidúcich turistov i zvieratá a vegán to bude
rešpektovať – a zase vegán bude jesť kalerábik a mrkvičku a ľudožrút to bude rešpektovať a bude
rešpektovať aj samotného vegána a nezje ho. Áno, je to možné – ale len vtedy, ak obaja odsunú
vegánstvo aj ľudožrútstvo do pozície „nepodstatného“ a za „podstatné“ uznajú ako svoj životný cieľ
vzájomné rešpektovanie sa bez ohľadu na dobro, zlo, spravodlivosť, nespravodlivosť,… Takže zase
ich jednota je založená na niečom, v tomto prípade na ľahostajnosti k otázka dobra, zla, správnosti,
či na ľahostajnosti k životom turistov, ktorí sú konzumovaní. Aj keď v tom prípade by obaja rýchlo
prišli k tomu, že tento postoj už v samej podstate veci jednotu komunitu vylučuje… Viete si totiž
predstaviť, ako vegán svojim životom a konaním inšpiruje ľudožrúta k loveniu a jedeniu turistov?
Dodáva mu k tomu odvahu? Povzbudzuje ho k tomu? Vyzýva: Poď ulovíme a zožerieme nejakého? A
nakoniec sa teší z jeho úspechu a zdieľa s ním radosť zo zabitia a zjedenia turistu? A pritom stále je
presvedčeným vegánom a plne sa stotožňuje s príslušnou filozofiou v pozadí? A naopak, od ľudožrúta
k vegánovi?
Podobne aj v prípade cukríkového kresťana: ja nemôžem tvoriť podobnú jednotu s ním, pretože
všetko to, k čomu ho ja inšpirujem a povzbudzujem on (zatiaľ) odmieta. A zase on nijako nedokáže
inšpirovať, povzbudzovať mňa, žiť to, čo ja ani zdieľať to, čo prežívam a čo dosahujem. V tom
prípade sa alebo jeden z nás prispôsobí, alebo jediným riešením ostane (aspoň dočasné) rozídenie sa.
neznamená to, že minimálne odo mňa k nemu tam nebude postoj lásky a záujmu ako aj istý stupeň
jednoty v rámci rodiny farnosti. Len to nebude jednota tak intenzívna, ako s tými dvanástimi v
mojom malom spoločenstve – a ktorých si práve kvôli tejto jednote vyberiem tak, aby sme k sebe
dokonale ladili čo do cieľa, ktorým je zbožštenie a najlepšie aj čo do spôsobu jeho dosahovania –
porov. nasl.

 Dôležitá je aj zhoda ohľadom cesty a z nej plynúcich hodnôt. Salezián s
kartuziánom si budú (dúfajme) rozumieť ohľadom cieľa, ktorý majú spoločný. Ich cesty
sú ale úplne odlišné. Obe fungujú, kartuzián sa pre svoje zbožštenie nemusí stať
saleziánom, ani salezián kartuziánom. Ale sú príliš odlišné na to, aby bolo praktické
tvoriť vzájomnú komunitu. Bude pre oboch výhodnejšie, ak si kartuzián svojich
„dvanásť“ vyberie spomedzi kartuziánov – a salezián spomedzi saleziánov. Podobne aj
Ty zrejme považuješ za prirodzenejšie tvoriť takéto intenzívne vzťahy malej komunity
napríklad s inými katolíckymi skautmi, než napríklad síce s farníkmi, katolíkmi, ale
ľuďmi, pre ktorých spôsob uskutočňovania ich cesty k Bohu, ich spiritualita, je úplne
odlišná.
Ak by zhoda ohľadom spirituality neexistovala, nebola by to žiadna katastrofa. Ak je
cieľ spoločný a ak obe cesty k cieľu vedú, je všetko v poriadku. Len to bude
znamenať, že jedna zo strán sa bude musieť stotožniť so spiritualitou toho druhého, či
skupiny, ku ktorej sa pridáva, aby mohli ísť spolu – tak, ako by sa salezián v Grande

Chartreuse musel prispôsobiť kartuziánskej ceste k zbožšteniu sa, ak by tam chcel žiť v
jej komunite. Ak takáto zmena nerobí problém a cesta, ktorú prijímame vyhovuje, nie
je to žiaden problém.
 A čo rozdielnosti „etikety“? To sú presne tie obohacujúce odlišnosti, ktoré stoja v
pozadí synergie v tíme a v pozadí vzájomného obohacovania sa v komunite. V
okamihu, keď v predchádzajúcom vládne zhoda, stávajú sa všetky ostatné odlišnosti už
nie prekážkou, ale obohatením.
Čo teda musíme v praxi v etape prázdnoty urobiť?
Scott Peck hovorí o odstránení bariér komunity a niektoré z nich vymenúva.

ÚLOHY ETAPY PRÁZDNOTY:
Vedome odstrániť BARIÉRY hriechu, čiže sebectva, pýchy, lakomstva, strachu,… a to
najmä:
VYDANOSŤ KRISTOVI – túžime po zbožštení sa, ktoré sa uskutočňuje úplnou
vydanosťou, úplným darovaním sa Kristovi v láske. V tomto sme už úplne a dokonale
zajedno, k tomu smerujeme a tomu sa učíme. Ak by sme sa v tomo nezhodli – v úplne
zásadnom cieli a dôvode, pre ktorý komunitu tvoríme – nemá zmysel ďalej
pokračovať.
OCHOTA KOMUNIKOVAŤ – veľmi úprimne vo všetkom hľadať už nie seba, ale
Krista. Najprv počúvať, až potom byť vypočutý. Najprv pochopiť, až potom byť
pochopený. Aj to už poznáš z Cechu Svetla. A nakoniec vo všetkom úprimne hľadať
zhodu, konsenzus, ktorým nie som ani ja, ani Ty, ale Kristus.
OCHOTA BYŤ OSOBNÝM – doteraz sme často skrývali sami seba za slová „jednému
to príde ťažko…“, „človek sa natrápi, kým sa to naučí…“ a podobne. Ochota začať
hovoriť osobne „JA si myslím… JA sa bojím… MNE prekáža…“ je prvý krok k
otvoreniu sa skutočným osobným vzťahom, ako aj k prijatiu zodpovednosti za to, čo
robím, ako veci cítim a pod. Bez tohto postoja nie je vzťah komunity možný…
KONIEC PRESVEDČENIA O SVOJEJ PRAVDE – ak sledujeme cieľ, ktorým je naše
zbožštenie sa v Kristovi, je nám jasné, že to, čo hľadáme, je Kristus. Nie moje, ani
Tvoje názory, ale postoje a zmýšľanie Kristovo, život Kristov.
OCHOTA ZOMIERAŤ SEBE – sme uzrozumení s tým, že naša cesta zbožštenia, na
ktorú sme sa vydali, od nás vyžaduje zmenu myslenia a zanechanie svojich názorov a
postojov v prospech Kristových (porov. kapitolu Rytiera Rádu Svetla kapitolu Koniec
„cukríkového kresťanstva“ a zákony zbožštenia sa. Skupina, s ktorou smerujeme ku
komunite, je našou školou a nástrojom tohto zomierania starým postojom, pýche i
sebectvu.
KONIEC POTREBY MENIŤ INÝCH – po prvé už vieme, že nemôžeme iného
zmeniť, len mu k zmene napomôcť onými piatimi krokmi lásky. Takisto vieme, že pre
našu schopnosť žiť komunitu je zmeniť seba podľa Krista, nie iných. Ak sme my sami
svätí a podľa Krista, dokážeme žiť komunitu aj s ľuďmi nedokonalými a plnými chýb
(akými sme aj my) a nemáme s tým problém. Ak tu nejaký problém je, potom je to
pokušenie LENIVOSTI a pokušenie PÝCHY – a potom o to väčší dôvod namiesto
seba využiť nástroje askézy z cesty Rytiera Rádu Svetla, aby sme sa ich zbavili a
oslobodili sa od týchto pút!
ODPUSTENIE – v Písme sa označuje slovom afiémi, prepustiť niekoho na slobodu – z
pút a povrazov našich súdov, našich nárokov, očakávaní: „mal by sa správať tak a
tak… toto by nemal robiť…“. Namiesto toho prijať druhého takého aký je, milovať ho
takého aký je, odhaľovať dobro v ňom a nechať sa ním inšpirovať – a súčasne byť

inšpiráciou a povzbudením k tomu, aby, ak je u neho niečo zlé, nabral odvahu a ochotu
zmeniť sa. V takejto atmosfére vzájomného prijatia a prajnosti a vzájomnej úprimnej
pomoci konečne funguje aj to, či inak a inde nefunguje takmer nikdy: napomínanie,
ako o ňom hovorí Písmo: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho
medzi štyrmi očami“ (Mt 18,15 SSV). Bez tohto postoja, v atmosfére pýchy a sebectva,
by napomenutie vyvolalo obrannú reakciu a hnev. Ale v atmosfére odpustenia v tom
význame, aký má v Písme, sa stáva vzácnym a oceňovaným nástrojom vzájomnej
pomoci.
VÍTANIE VŠETKÝCH OSTATNÝCH ODLIŠNOSTÍ ako vítaného a vzácneho
obohacovania sa. Ak nám vadia odlišnosti iných a máme nutkanie vyvyšovať tie svoje,
je to najskôr znova prejav PÝCHY – a potom už vieme, ako s ňou s pomocou nástroja
askézy a modlitby naložiť!
KONIEC STRACHU ZO ZLYHANIA – pretože už nepotrebujeme imidž
veľaúspešných ľudí, naopak, oceňujeme aj chyby a prehry ako nevyhnutnú cestu k
úspechu a k rastu – sme nakoniec hriešnici a nedokonalí ľudia, ale zato v božej škole, v
ktorej nás Boh naučí stať sa v plnosti synmi a dcérami Boha!
KONIEC HRANIA DIVADLA a skrývania svojich slabostí, pretože už nie sme závislí
na tom, ako nás vníma okolie,… – pretože sme sa naučili aj navzájom si dôverovať. A
pretože nás naše prípadné „poníženie“ z toho, že pred inými odhalíme pravdu o seba a
svoju slabosť už netrápi. Ak hej – je to zbytkový prejav PÝCHY a potom ešte väčší
dôvod učiť sa byť priezrační a zraniteľní v rodine spoločenstva a s pomocou nástroja
askézy odstraňovať tieto putá samoľúbosti – asi rovnako, ako keď si rytier zložil svoj
oceľový pancier a namiesto hrozivého bojovníka tu zrazu stál obyčajný, krehký človek
v spodkoch a halene… Týmto krokom sa aj my vydávame napospas skupine a jej
láske, riskujeme, že nám môžu ublížiť – ale ak to neurobíme, komunita nenastane. A,
úprimne povedané, čím viac sme zakotvení v Kristovi, tým menej nás tie „ujmy“, ktoré
by nám azda mohli spôsobiť, trápia…
UČENIE SA LÁSKE – ktorá nie je citom, ani sympatiou, ale umením, rozhodnutím sa,
záväzkom a vernosťou druhému, ako si už spoznal v 6. kapitole SVITANIA Druhý
princíp. Ak treba, pripomeň si to! A ktorá sa začína úprimnými úctou a rešpektom k
tomu druhému a uskutočňuje práve tými Tebe známymi piatimi krokmi.
OCHOTA ZDIEĽAŤ SA, aby sme svoj život otvorili ostatným členom skupiny – a
súčasne aby sme sa my otvorili pre ich život, počúvali, súcitili, chápali,…
V DOBROM, AJ V ZLOM – zdieľať nielen to dobré, pekné, na čo sme hrdí, ale aj
bolesť, utrpenie, neúspechy, prehry, slabosti, hanbu,… často tou najláskavejšou vecou,
ktorú môžeme urobiť zoči - voči utrpeniu druhého človeka, je trpieť spolu s ním a
podeliť sa s ním o jeho bolesť – aj keď to bolí!
ODHODLANIE a VERNOSŤ nevzdať to, ale vytrvať v zomieraní starému JA a
budovaniu komunity ako Tela Kristovho.

Táto etapa bude etapou agónie a bolesti, pretože od nás vyžaduje skutočne a úprimne
zomierať svojmu „starému JA“, opravdivo ho „umŕtvovať Duchom“ (Rim 8,13), pribíjať ho
na kríž (Gal 5,24), aby bolo zničené (Rim 6,6) a úplne pochované s Kristom (Rim 6,4)
Bez veľkej viery, túžby a odhodlania to vzdáme. Preto je viera tak dôležitá, že bez nej
spása nie je možná! (Mk 16,16; Hebr 11,6)

4. ETAPA: KOMUNITA
Komunita je stav, ktorý nie je statický, ale dynamický. Je to trvajúca cesta, proces, ktorý
nekončí inde, až vo Večnosti. Je ako vystupovanie (či zostupovanie) po točitom schodišti:
čím hlbšie zostupujeme a tvoríme hlbšie vzťahy, intenzívnejšiu jednotu, radikálnejšie

zdieľanie sa,… tým viac narážame na nové a nové, vždy hlbšie bariéry hriechu, pýchy a
sebectva. Znova a znova, vždy na hlbšej (a často aj bolestnejšej úrovni) prežívame
postupnosť „problém – chaos – prázdnota/smrť – jednota lásky v komunite“. A tak to má
byť: komunita je ochutnávkou Neba – ale súčasne aj školou pre nebo, miestom, kde sa
očisťujeme a učíme nebeskému životu s Bohom, v Bohu a navzájom!
„V komunite a skrze komunitu je možné dosiahnuť spásu sveta. Nič nie je dôležitejšie,… pretože
ľudský rod dnes stojí na prahu sebazničenia. … K záchrane potrebujem vás a vy potrebujete mňa.
Musíme vstúpiť do vzájomnej komunity. Vzájomne sa potrebujeme. Zakladajte komunity! Začnite vo
svojej cirkvi. Začnite na svojej škole. Začnite vo vašej štvrti. Ani na okamih sa nestarajte o to, čo by
ste mali ešte robiť okrem toho. Nerobte si starosti, ku ktorej mierovej skupine sa pridať.
Nepremýšľajte o neplatení daní, protestnom obsadení továrne na rakety, účasti na demonštráciách,
alebo o tom, že napíšete list svojmu poslancovi. Nezaoberajte sa rozdávaním jedla chudobným,
poskytovaním ubytovania bezdomovcom a ochraňovaním bitých. Nie, že by ty takéto dobročinné
akcie neboli správne, alebo dôležité. Len nie sú prvoradé a ťažko budú úspešné, ak nebudú zakotvené
v komunite. Najprv sformujte komunitu!“ (Dr. Scott Peck)

PILIERE KOMUNITY:
PRAVDA – v komunite ja sám môžem byť taký, aký som a som prijímaný ostatnými
taký, aký som; rovnako ja sám ostatných prijímam a akceptujem takých, akí sú, bez
túžby meniť ich;
LÁSKA – som milovaný taký, aký som – bez podmienok, bez nejakých „Ak urobíš
toto a toto a zmeníš sa, potom…“; a aj ja milujem druhých takých, akí sú – bez
podmienok, bez nejakých „Ak urobíš toto a toto a zmeníš sa, potom…“; Neustále
zomieram všetkému sebeckému, čo sa vo mne znova ozýva (porov. etapa prázdnoty);
SLOBODA – v komunite je každý slobodný. Nie je tu snaha nikoho ovládať, ani
nikoho meniť. Prečo? Nemeníme a neovládame druhých, pretože nepoznáme ich cestu
(ktorú im Boh vo svojej Láske pripravil). Nemôžeme im nanútiť svoje riešenia a svoju
cestu, pretože tie sú NAŠE a nie ICH! Nemáme ani šancu niekoho meniť. Nie je v
našich silách zmeniť, ani uzdraviť druhého človeka. Jediné, čo dokážeme, je vytvoriť
atmosféru lásky a prijatia, v ktorej ten druhý nadobudne odvahu sám sa zmeniť a
otvoriť sa uzdraveniu.
JEDNOTA PREJAVENÁ ZDIEĽANÍM – Láska spôsobuje, že sa (slovami Biblie) „z
mnohých stáva jeden“ – jedna bytosť, jeden organizmus. Dá sa povedať, rozširujeme
hranice súkromia, ktoré normálne oddeľujú JA a OSTANÍ v našom živote. V praxi sa
táto jednota prejaví delením sa. Hĺbka delenia je, pochopiteľne, závislá od intenzity
komunity: Od delenia sa so svojimi zážitkami až po delenie sa so svojim životom,
majetkom, domovom,… – napr. rôzne kresťanské spoločenstvá, rehole,…
OTVORENÁ I UZATVORENÁ SÚČASNE – Komunita je otvorená pre každého a pre
všetkých. Neuzatvára sa pred nikým. Všetci sú v komunite prijímaní a vítaní. Na
druhej strane komunita je realistická: Ak niekto chce byť jej súčasťou a nezdieľa jej
ciele, cestu ani hodnoty, dobromyseľne mu poradí buď sa prispôsobiť, alebo si nájsť
inú, pre neho vhodnejšiu komunitu. Neodmieta ľudí len preto, že sú obtiažni a nároční
a vyžadujú od komunity veľkú námahu prijímať ich – to nakoniec nie je nič zlé, je to
skvelý nástroj odumierania pýche a sebectvu členov komunity, Bohu vďaka zaň! Ale
takisto vie, koľko takýchto ľudí dokáže „zvládnuť“ bez toho, aby sa stalo, že jej
komunitu „ukradnú“ a ona už viac nebude komunitou, ale „lotrovským pelechom“… A
v žiadnom prípade nie je komunita autobusom, kde každý nastúpi a vystúpi kedy a ako
chce. Jej podstatou je učenie sa láske a láska je záväzok. Ak niekto nie je ochotný
prijať voči komunite záväzok vernosti, potom ešte nie je na niečo podobné pripravený.
V tomto zmysle komunita je uzatvorená – podobne ako rehole, ktoré sú na jednej

strane otvorené, každý sa môže stať ich členmi – ale súčasne uzatvorené, pretože žiť s
nimi nemôže hocikto, iba ten, kto prijme ich cieľ a cestu a absolvuje prístupový proces
v podobe noviciátu.
OHĽADUPLNÁ A DISKRÉTNA – osobné veci, ktoré sa na komunite „preperú“, v
komunite aj ostanú. Je to niečo ako spovedné tajomstvo. Je vecou rešpektu a úcty voči
druhému nesklamať jeho dôveru a nezradiť jeho zraniteľnosť.

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KOMUNITY
VZŤAHY – komunita je skupina ľudí, pre ktorých sú najdôležitejšie vzťahy –
konkrétne vzťahy zdieľanej dokonalosti po vzore Trojičného Života Boha. Komunita je
utváraná vzťahmi. Komunita je komunitou vtedy, keď sa tieto vzťahy stanú láskou.
REALIZMUS – pravá komunita je imúnna voči davovému zmýšľaniu. Naopak,
prostredie, kde jednotlivci môžu slobodne vyjadrovať svoj pohľad a názor na vec a kde
každý akceptuje a počúva toho druhého, sa stáva miestom, kde sa spoločným
prispením odhaľuje pravda, ktorá je určite autentickejšia a realistickejšia, než je tomu u
subjektívneho názoru jednotlivca. Práve preto, že v sebe obsahuje tmu i svetlo,
posvätné i svetské, utrpenie i radosť, slávu i úpadok, nadšenie i skúsenosť, sú jej
úsudky a pohľady spravidla ucelené.
ROZJÍMANIE a MODLITBA – vďaka nemu dokáže byť komunita skromná a pokorná
v tom autentickom zmysle, ktorý už v 14. storočí definoval mystický spis Oblak
nevedenia ako „…pravdivé poznanie a vnímanie ľudského JA takého, aké je. Človek,
ktorý vidí a cíti seba samého takého, aký je, musí byť skutočne pokorný.“ Rozjímanie
môžeme definovať práve ako zvyšovanie uvedomovania si sveta okolo nás i seba
samých. Proces vytvárania komunity vyžaduje tento rozjímavý proces sebaspytovania
od začiatku: „Ako sa nám darí? Ideme ešte správnou cestou? Ako si počíname?“
Komunita so svojimi vzťahmi umožňuje hlbšie spoznávanie seba, i vzťahov okolo
seba.
BEZPEČNÉ MIESTO – v komunite máme odvahu stať sa znovu zraniteľnými. Je to
bezpečné miesto, kde môžeme bez strachu otvoriť svoje vnútro, priznať svoje slabosti,
kde môžeme plakať a kde sa môžeme smiať bez toho, aby sme sa báli, že niekto tieto
naše city a slabosti zneužije proti nám. Práve toho sa obávame v bežnom svete - a
nasadzujeme si preto masky ľahostajnosti, suverénnosti, sily, „bezcitnosti“,
dokonalosti… V komunite môžeme konečne tieto bremená zhodiť a (možno prvý raz v
živote) byť tým, čím sme!
MIESTO OSOBNÉHO ODZBROJENIA – ak na svete nosíme masku, ktorou bojujeme
o svoje uznanie ostatnými ľuďmi (pretože ľudia okolo nás spravidla uznávajú a
akceptujú silných a úspešných, nie smoliarskych slabochov!), núti nás zároveň tento
postoj bojovať proti iným: pozeráme sa na nich kritickým pohľadom, aby sme odhalili
ich chyby a mohli vykríknuť: „Aha, pozrite sa aký je nedokonalý, o koľko som ja
dokonalejší a viac hodný vášho uznania!“ V komunite, kde zažívame skúsenosť, že
ostatní nás akceptujú a majú radi takých, akí sme, strácame svoju skrytú agresivitu a
namiesto kritického pohľadu na seba zrazu hľadíme pohľadom plným rešpektu a
porozumenia. Komunita jednoducho vyžaduje, aby sme priznali a vyjavili pred
ostatnými svoje rany a zároveň sami sa nechali zraniť ranami iných.
MIESTO BEZSTRANNOSTI – čiže miesto, kde nejestvujú žiadne strany, ktoré by
medzi sebou zápasili a presadzovali svoju „pravdu“ oproti ostatným. Nie, že by v
komunite nejestvovala rôznosť názorov. Lenže členovia komunity, v atmosfére
vzájomnej akceptácie, už necítia potrebu bojovať za svoj názor a nie sú s ním osobne
stotožnení, takže jeho presadenie by považovali za svoje osobné víťazstvo a jeho
odmietnutie za svoju osobnú porážku. Práve preto sú schopní konštruktívnej diskusie a
nakoniec dosahovania konsenzu, kde nevíťazí ani jeden, ani druhý, ale dobro a pravda!
SKUPINA, KDE SÚ VŠETCI VODCOVIA – Jedným zo základných znakov komunity
je úplná decentralizácia autority. Komunity nepotrebuje vodcu, ktorý by ju viedol,
pretože všetci v nej získavajú podiel na vedení: plachí sú povzbudení, aby sa prejavili,
silní naopak necítia potrebu presadzovať svoju silu… Sloboda, ku ktorej komunita
pozýva a povzbudzuje, umožňuje vznik najefektívnejšieho spôsobu rozhodovania,
kolektívneho rozhodovania. Ak aj v komunite je stále formálny „vodca“, jeho úloha sa

mení skôr na úlohu facilitátora, teda toho, kto len jemne uľahčuje tento proces
rozhodovania v komunite, sám už ale nevedie, pretože komunita sa vedie - a dokáže
viesť! - sama.
ZÁVÄZNOSŤ – členovia komunity voči sebe prijímajú záväzok vzájomnej lásky a
zodpovednosti. Zaväzujú sa tak jeden druhému. už to nie je „parta dobrovoľníkov“,
ktorí sa zídu, keď sa im chce a ostanú doma, keď sa im nechce. Už je to skutočný
organizmus, súčasť Tela Cirkvi.
ORGANIZAČNÁ PODPORA – ak má komunita pretrvať, na bežné, triviálne,
každodenné veci musia byť vytvorené zabehnuté postupy. Súčasne musí presne
definovať svoje ciele, cestu, podmienky členstva… Toto všetko nakoniec vyžaduje
organizačnú štruktúru, ktorá ale komunitu nenahrádza, iba podporuje. Preto, ako sme
už povedali, majú rehole svoje regule, preto naši predkovia v minulosti vytvárali
spolky, ktoré boli volaním do komunity, ale súčasne vďaka stanovám a organizačnému
zastrešeniu mali aj svoj pevný „tvar“, jasnú cestu i ciele a jasné podmienky. Aj toto je
vec, ktorá dnes chýba mnohým „stretkám“ a „spolčám“ – a podľa toho potom žijú… i
zanikajú…

ZOPÁR PRAKTICKÝCH RÁD…
Na záver niekoľko rád, inšpirovaných M. Scott Peckom pre tých, ktorí chcú budovať
komunitu – sú skôr technického rázu a neboli písané špeciálne pre kresťanské komunity, ale
užitočné sú aj tak:
















mať spoločný cieľ – už poznáš;
odvaha ísť do neznáma – komunita sama je totiž neznámom pre väčšinu ľudí.
vyhýbať sa zovšeobecňovaniu – konkrétnosť: namiesto: „svet je zlý“ povedať konkrétne: „neviem
si rady so svojim susedom“;
hovoriť osobne: namiesto: „tie horúčavy sú strašné“ povedať: „ja osobne sa necítim v týchto
horúčavách dobre“; Oslovovať menom a – ak sme v skupine neznámych ľudí – tak sa na začiatku
hovorenia vždy „predstaviť“ menom;
byť zraniteľný, citovo prítomný – už poznáš;
vyjadrovať pravdivo všetko, čo sa mi na skupine páči, ale hlavne nepáči – byť teda pravdivý
v najhlbšom zmysle. Môže sa to zdať tvrdé, ale o to ide: čím skôr skončiť s divadielkom
pseudokomunity, čím skôr sa „prehádať“ až do konfliktu chaosu, aby sme čím skôr mohli pracovať
na zrodení komunity. Zdržiavanie sa v etape pseudokomunity je len zbytočná stratav času…;
odmietnuť pokusy zmeniť toho druhého – už poznáš;
počúvať celým srdcom;
oslobodiť sa od všetkého: predsudky, očakávania, nároky, pohľady na vec,… a ochota o všetkom
poctivo diskutovať, nepresadzovať seba, ale hľadať pravdu;
vítať bolesť rovnako ako radosť: prijať komunitu (a jej členov) celých: s radosťami i bolesťami,
víťazstvami i prehrami;
byť za akýchkoľvek okolností verný komunite – už poznáš;
dôvernosť a diskrétnosť – už poznáš;
menovky: ak ste v skupine ľudia, ktorí sa úplne nepoznajú, noste menovky, aby ste sa mohli osobne
oslovovať a vytvárať osobný vzťah – musia byť preto dostatočne veľké a viditeľné;

Commúnio a farnosť
„Pri dôkladnejšom pozorovaní sa communio Cirkvi predstavuje ako "organické
communio", podobne ako je to so živým a činným telom: Toto communio sa vyznačuje
koexistenciou rôznosti a komplementarity povolaní, životných situácií, služieb, chariziem
a zodpovedností. Vďaka tejto rôznosti a komplementarite sa každý laik nachádza vo
vzťahu k celému Telu a vnáša do neho svoj príspevok.“
(Chrsitifideles laici 20)

Malé spoločenstvo je bunkou, nie celým organizmom. Ak chce byť cirkvou, musí byť
spojená s Cirkvou prostredníctvom farnosti. Toto spojenie môže mať rôzne formy, toto je
jedna z nich:
 každé malé spoločenstvo má svojho lídra – animátora;
 animátori tvoria animátorskú bunku, ktorej lídrom je farár;
o ak je vo farnosti takýchto buniek už priveľa, delí sa farnosť na oblasti, animátori
tvoria bunku so svojim oblastným animátorom a oblastní animátori zase tvoria
bunku so svojim farárom;
 farár pripravuje raz týždenne lekcie v rámci systematického vyučovania, ktoré sa
potom preberajú na stretkách buniek, ktoré tak kráčajú aj v tomto spoločnou cestou,
všetko dopĺňané homíliami (kázňami) na liturgii a pod.;
 animátori informujú (prostredníctvom tlačiva) o tom, ako prebiehali stretnutie ich
bunky, aby farár a oblastní animátori mali prehľad o ich živote;
 súčasne od farnosti do buniek plynú informácie, oznamy, pozvania,…;
 výsledkom je, že jednotlivé bunky spoločne fungujú ako opravdivý farský organizmus
a spoločne napĺňajú poslanie, ktoré farnosť vo svete i sama k sebe má;
o pričom je možná špecializácia buniek: spevokol, miništranti, skauti, ale aj
bunky, ktoré sú obzvlášť dobré v príhovornej modlitbe, iné v sprevádzaní a
katechéze novoobrátených, iné v službe starým a chorým, iné v charite, iné v
evanjelizácii, iné v technickom zabezpečení života a činnosti farnosti,…
Toto je štruktúra, ktorú nájdeme u farských evanjelizačných buniek v bunkových farnostiach,
budovaných podľa zásad Piergiorgia Periniho.

Commúnio a eucharistia
„Farnosť spočíva na teologickej danosti, pretože ona je eucharistickým
spoločenstvom. To znamená, že ako spoločenstvo je uschopnená sláviť
Eucharistiu, v ktorej nachádza živé korene pre svoj rast, ako aj sviatostné
puto svojho communia s celou Cirkvou.“
(Christifideles laici 26)

Už vieš, že Eucharistia nás zjednocuje s Kristom a premieňa v Krista – úmerne našej ochote,
túžbe, disponovanosti. Súčasne nás aj zjednocuje navzájom v Kristovi ako v jednom Tele,
Cirkvi. Cirkev sa vskutku rodí z Eucharistie a len Cirkev môže sláviť Eucharistiu:
 Nemôžeme sláviť sviatosť, v ktorej nás Kristus privteľuje k sebe a robí z nás tak v
sebe Jedno Telo, ak naozaj netúžime jedným Telom byť a aj na tom skutočne zo
všetkých síl nepracujeme, obzvlášť s pomocou nástroja tohto commúnia, malých
bunkových spoločenstiev. Preto ak takúto jednotu nežijeme, nebudujeme – a teda
zjavne po nej netúžime – tak Eucharistia „nie je pre nás“, lebo v nás chce robiť niečo,
čo my sami nechceme. Robíme sa tak neschopnými prijímať ju a s ňou aj jej účinky.
Len ako spoločenstvo, ako Jedno Telo a teda Jedna Cirkev ju môžeme v hlbokej
jednote skutočne sláviť.
 A súčasne Eucharistia Cirkev vytvára – v nej sa stávame Jedným telom, Jedným
Kristom. A takto premenení a zjednotení v nej nachádzame silu a odhodlanie „dorásť“
do toho, čo v nás a z nás stvorila aj svojim myslením skutkami, životom, všetkým. A
znova miestom, kde takto „dorastáme“ do toho, čo v nás Boh tvorí sviatosťami, je ono
malé spoločenstvo, kde sa tejto Jednote Tela medzi sebou aj navzájom učíme.

ÚLOHA:
 Spolu s tútorom si prejdi celú túto tému. Ubezpeč sa, že si tomu porozumel. Nájdite
spoločne čo najviac príkladov: komunita Tvojej rodiny, družiny, spoločenstva,
farnosti,… spevokol, miništranti, stretká,… trieda v škole, parta kámošov z ulice,
rodiny, manželstvá,… Všetko toto sú skupiny, pohybujúce sa na rôznych úrovniach
tejto schémy.
 Skús nájsť skupiny, o ktorých si myslíš, že už začali byť komunitami. Ak sa dá, spýtaj
sa ich na cestu, akou dospeli k tomuto stavu. Hľadaj v ich príbehu našu dnešnú
schému! Sú naozaj komunitami? Alebo len hrajú presvedčivé divadlo? „Keď som sa prvý
raz stretol s pseudokomunitou, bol som z toho zmätený. Účastníci sa behom chvíľky spolu delili o
hlboké, intímne detaily svojich životov. A behom prvej prestávky sa už objímali. Rup – okamžitá
komunita! Ale niečo mi tu chýbalo. najprv som mal radosť a hovoril si: „Človeče, to je bomba! O
tých sa vôbec nemusím starať!“ Ale behom dňa vo mne vzrastal nepokoj. Nemal som ten úžasný,
radostný pocit, ktorý som v komunite vždy zažíval. Predsa sa ale skupina podľa všetkého chovala ako
skutočná komunita. … Keď sme sa nasledujúceho rána zišli, povedal som: „Ste neobvykle vzdelanou
skupinou ľudí. Myslím, že práve preto sa zdalo, že sme sa včera tak rýchlo a ľahko stali komunitou.
Ale možno to bolo príliš rýchle a príliš ľahké. Mám divný pocit, že nám niečo chýba, že v skutočnosti
ešte komunitou nie sme. Zostaňme teraz chvíľu ticho a uvidíme, ako na to budeme reagovať!“
Reakcia sa dostavila! Behom piatich minút od skončenia prestávky si títo zdanlivo nežní a jemní
ľudia div že nešli po krku. Na povrch vyplávala takmer súčasne obrovská hromada osobnej
nevraživosti. Členovia komunity si začali rýchlo a rozhnevane obúchavať o hlavu svoje rôzne názory
a vierovyznania. Bol to veľkolepý chaos a konečne sme začali pracovať na výstavbe skutočnej
komunity!“ (M. Scott Peck)

 Kde sa nachádza Tvoje malé spoločenstvo / Tvoja družina? V ktorej fáze sa nachádza?
Ak ešte nie je komunitou – čo by potrebovalo? Čo by mu mohlo napomôcť? Čo by si
pre to mohol urobiť Ty?
 Ako vnímaš, Ty i Tvoje malé spoločenstvo, úlohu Eucharistie v tomto diele a nakoľko
ste otvorení jej sile a spolupracujete s Božou milosťou, ktorá sa v nej v Kristovi dáva?
 Ako funguje spojenie Tvojej bunky / družiny s farnosťou? Ste aj reálne organickou
súčasťou organizmu farnosti? Ako konkrétne to funguje? Ak sú nejaké problémy,
nedostatky – ako by ich bolo možné odstrániť?
 Aký je postoj farnosti k malým spoločenstvám? Je v tom nejaký problém? Je možné
ho odstrániť? Môžeš pre to aj Ty niečo urobiť? Tvoja bunka? Družina? Čo konkrétne?
 Spolu s tútorom sa dopracuj ku konkrétnemu záveru: Čo presne urobím pre to, aby:
o moja bunka / družina bola stále viac komunitou?
o moja farnosť stále viac žila ako „spoločenstvo spoločenstiev“?
 Po vhodnom čase – dohodni si ho s tútorom – zhodnoťte výsledky!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

4. rozmer: APOŠTOLÁT
„Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa podieľajú, totiž
"evanjelizovanie a posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich svedomia
ako aj prenikanie rozličných spoločenstiev a prostredí Duchom Evanjelia".
V tomto zmysle sa musí od všetkých foriem laických zoskupení a od každého
jedného z nich požadovať misionársky elán, ktorý z nich robí stále viac
subjekty novej evanjelizácie.“
(Christifideles laici 30, 1984, krátené)

Prečo apoštolát?
Už starí filozofi poznali zásadu, že dobro sa túži rozdávať. Ak objavíme niečo dobré, hodnotné, túžime sa s
tým podeliť. Objavili sme skauting – a radi sa delíme so zážitkami, ktoré máme, ale ešte viac nás teší, ak sa
niekto vďaka nám stane skautom a objaví tú istú dobrú vec, ktorú sme objavili my.
Ešte viac to platí o živote s Bohom. To je hodnota nad všetky hodnoty, krása nad všetky krásy. Boh vyniesol
náš život na úplne novú rovinu kvality, dal nám to, čo by sme bez Neho nikdy nijako nemohli prežiť. Je len
samozrejmé, že sa nielenže za takúto ohromnú skúsenosť nehanbíme, ale že o nej radi a veľa hovoríme. A
najviac zo všetkého túžime, aby tú istú krásu našli a zažili aj ľudia okolo nás, obzvlášť tí, na ktorých nám
záleží, ale aj všetci ostatní.

V tom je tajomstvo apoštolov – Petra, Pavla a všetkých ostatných – ktorí po tom, čo ako prví zažili nádheru
Kristovho Daru, nevydržali mlčať, nevydržali nechať si ho iba pre seba. Museli ísť a podeliť sa so všetkými!
„Lebo nás ženie Kristova láska“
(apoštol Pavol z Tarzu; 2 Kor 5,14 SSV)
„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli,
na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“
(Ján Evanjelista; 1 Jn 1,1 SSV)

APOŠTOLÁT JE PODMIENKOU NÁŠHO ZBOŽŠTENIA SA
Katolícka Cirkev preto vo svojich dokumentoch hovorí, že
 katolíci majú „zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia“ (Ad gentes 36),
 pretože „dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu Božieho“ (Ad gentes
32)
 a preto „nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a organizovaný,
ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam nato,
jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval Krista
slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista“ (Ad gentes 16).
Prečo ten dôraz?
Ak by sme v Písme hľadali nejakú analógiu Einsteinovej rovnice e=mc2 pre kresťanstvo a
pre Božie Kráľovstvo, čiže niečo, čo by v jedinej krátkej vete dokázalo zhrnúť samotnú
podstatu kresťanstva, vážnym kandidátom by mohla byť táto veta apoštola Pavla: „[Boh si]
predsavzal ... zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef
1,9-10 SSV). Čo to znamená?
Povedané tak trochu po ľudsky: Boh – to je spoločenstvo osôb. Otec, Syn i Duch Svätý v tomto
spoločenstve milujú jeden druhého krajnou láskou, v ktorej túžia po dokonalej jednote. V tejto
jednote by ich nič nerozdeľovalo, namiesto toho by dokonale zdieľali všetko, čím ktorá osoba je.
Všetko, čo patrí jednej, patrilo by všetkým a všetko, čo patrí všetkým, by patrilo každej jednej – tak,
ako hovorí Ježiš Otcovi: „všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ (Jn 17,10 SSV). Nie je to
žiaden komunizmus, ani socializmus, ako sa snažia poniektorí nedouci hovoriť. Je to slobodné
zdieľanie zvrchovaného bytia a vlastníctva, ak by sme to tak po ľudsky povedali. Vzájomné
darovanie sa. A toto darovanie sa nie je založené na žiadnych pravidlách, zákonoch, organizačných
pokynoch, normách, smerniciach, či dokonca nejakom donucovaní. Je založené na láske, „ktorá je
zväzkom dokonalosti“ (Kol 3,14 SSV).

Táto láska tvorí tak dokonalú jednotu Troch Osôb, že dohromady sú len Jeden Boh. A
táto jednota spôsobuje, že Boh je „nekonečne ... sám v sebe blažený“ (KKC 1). Toto je onen
„Boží Pokoj“ – stav dokonalosti a blaženosti, v ktorej neexistuje žiaden konflikt, neexistuje
nič, čo by mohlo byť akokoľvek vylepšené, zdokonalené, pridané, všetko dosahuje svoju
maximálnu (čiže nekonečnú) dokonalosť a výsledkom je dokonalá Nehybnosť Dokonalosti
a Blaženosti Boha. No, možno je to ťažko predstaviteľné... ale občas, keď sa v modlitbe a v

mlčaní ponoríme do Božej Prítomnosti, tak o niečo z toho zavadíme. A v tej chvíli
ochutnávame niečo z povahy a blaženosti tejto Nehybnosti Lásky Boha. Tak, ako to zaznieva
zo slov bl. Alžbety od Najsvätejšej Trojice:
„O môj Bože, Trojica, ktorej sa klaniam, pomôž mi celkom zabudnúť na seba, aby som spočinula v
tebe nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech už nič nie je schopné narušiť môj
pokoj ani ma vyviesť z teba, o môj Nemeniteľný, ale nech ma každý okamih unáša ďalej do hĺbky
tvojho tajomstva! Upokoj moju dušu. Urob z nej svoje nebo, svoj obľúbený príbytok a miesto svojho
odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som tam úplne celá, úplne bdelá vo svojej
viere, celá v adorácii, úplne odovzdaná tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.“

Boh sa však nakoniec predsa len „rozhýbal“... Dôvod? „Stvoril človeka, aby mu dal účasť
na svojom blaženom živote“ (KKC 1). Na čom mu to chce dať účasť? Práve na tejto
dokonalej Láske, ktorá tvorí dokonalú Jednotu a je príčinou a zdrojom dokonalej Blaženosti
Boha. Takže – znova povedané po ľudsky – túžba Boha po dokonalej Jednote, ktorú
následne tvorí a žije sám v sebe, sa teraz rozprestiera na všetkých ľudí, aby tak všetci
ľudia mali účasť na tejto Jednote Boha skrze Božiu Lásku, ktorou milujeme Boha „celým
svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou“ (Mt 22,37 SSV) a medzi sebou sa
milujeme tak, ako On miluje nás (Jn 15,12).
Presne o tomto hovorí Pavol: „[Boh si] predsavzal ... zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na
nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1,9-10 SSV). „Skrze neho máme ... v jednom Duchu prístup k Otcovi“ (Ef
2,18 SSV) – a teda skrze Neho, s Ním a v Ňom (ako to denne opakuje katolícka liturgia) sa završuje
a uskutočňuje Boží plán, „posledný cieľ celého Božieho poriadku spásy“ (KKC 260): „aby stvorenia
vstúpili do dokonalej jednoty Najsvätejšej Trojice“ (KKC 260).

Teraz si predstavme, že sme toto pozvanie prijali.


Je tu teda Boh, ktorý žije dokonalú jednotu lásky sám v sebe a stvoril človeka, aby ho pozval do
tejto dokonalej jednoty lásky a aby s ním zdieľal svoj život, založený na dokonalej jednote lásky.
Aby teda bol Jeden nielen sám v sebe – v Trojici – ale aby bol Jeden so všetkými ľuďmi, ktorých
stvoril, aby ich všetkých pritiahol k sebe a aby sa tak všetci v Ňom stali s Ním Jeden – mocou tej
jednej jedinej dokonalej Lásky, ktorou Boh miluje a ku ktorej volá, aby sme ňou milovali aj my jeden
druhého: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12 SSV).



Ak teda vstupujeme do tejto Jednoty Trojice, tak to znamená, že v láske sa úplne darujeme Bohu
(ako sa On daroval nám). S Bohom potom – v úplnej Jednote s Ním – darujeme samých seba aj
ostatným ľuďom, aby sme aj s nimi vytvorili rovnakú jednotu a aby sme tak mohli všetci byť Jeden v
Bohu – jednoducho preto, že sme s Bohom Jeden a preto Jeho túžby sú už aj našimi túžbami, Jeho
ciele aj našimi cieľmi. Tak, ako sa za to modlil Ježiš pred svojou smrťou: „aby boli jedno, ako sme
my jedno - ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a
že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17,22-23 SSV).

To nevyhnutne znamená, že v sebe nosíme tú istú spaľujúcu túžbu, „aby všetci boli
jedno“ (Jn 17,21 SSV). Celým srdcom aj my túžime, aby bolo všetko v láske zjednotené
v Kristovi. Ak teda sme v Bohu, ak teda sme prijali Božieho Ducha a prijali sme Boží
Život a vstúpili sme už tu, na zemi, do života lásky a jednoty Trojice – „už teraz sme

povolaní na to, aby v nás prebývala Najsvätejšia Trojica“ (KKC 260) – potom v nás
nevyhnutne a neoddeliteľne musí byť aj táto Božia túžba, ktorá preniká celý náš život,
všetko naše konanie, naše myslenie,... presne tak, ako u Boha!
Ak by to tak nebolo – bolo by to znamením, že ešte v Bohu nie sme a ani Boh ešte nie je v nás. Veď
„nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť“ (Gal 5,20-21 SSV) a každá
nejednota je od Diabla, nie od Boha. On je dia-bolos, rozdeľovač, opak Boha. Ak by sme teda
netúžili celým srdcom, celým bytím – tak, ako Boh! – po tejto jednote všetkých v Bohu, potom by to
bol znak, že kresťanmi ani katolíkmi nie sme – v tom presnom zmysle, v aký toto slovo má: „Cirkev
nie je katolícka, pretože je v prítomnosti rozšírená po celom povrchu zeme a má veľké množstvo
príslušníkov. Bola katolícka už v to ráno na Turice, keď sa všetci jej členovia zmestili do jednej malej
miestnosti. Podľa etymológie slova „katolícka“ tvorí zo všetkých, ktorých zhromažďuje, jeden
celok.“ (Henri de Lubac, teológ, 20. st. po Kr.). A ak by sme tak napriek tomu nazývali, bolo by to
len priehľadné pokrytectvo, ktorým by sme na prvom mieste „klamali samých seba“ (porov. Jak
1,22).

V okamihu, keď si toto uvedomujeme, je zvyšok už detsky jednoduchý:


Ako sa dá docieliť táto jednota? Nie azda len a jedine dielom apoštolátu, ktorý nie je len
nejakým povrchným napomínaním, či prostým „ohlasovaním“, ale omnoho sofistikovanejším
procesom, v ktorom je našou úlohou „vynasnažovať sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na
celom svete spoznali a prijali“ (c. 225 §1 CIC) a aby sa tak „spasiteľné úmysly Božie čím ďalej tým
viac uskutočňovali všade na svete na všetkých ľuďoch všetkých čias“ (Lumen gentium 33)? Inak to
veru nejde!



Ak teda po tejto jednote naozaj túžime, oddane, hlboko, celým bytím, tak ako Boh, lebo už sa
stávame takí ako Boh – potom sa to nutne prejaví tým, že apoštolát sa stane našou hlavnou srdcovou
záležitosťou. Tak, ako u Boha, aj u nás bude našou hlavnou životnou túžbou to, aby všetci ľudia boli
vierou zjednotení v Kristovi a v láske skrze Krista zjednotení v Bohu s Bohom a teda spasení! Bude
pre nás len samozrejmé, že všetko, čo máme – naše sily, čas, nadanie, peniaze, prostriedky,
postavenie,... – zasvätíme tomuto dielu apoštolátu, čiže dielu zjednotenia všetkých v Kristovi!
Ako inak by sme aj mohli? Veď je to naša najväčšia životná túžba: svet, premenený na Božie
Kráľovstvo, v ktorom namiesto pýchy a sebectva medzi všetkými vládne láska a namiesto
ľahostajnosti a nepriateľstva blaženosť dokonalej jednoty! O tom snívame v noci, o tom uvažujeme
vo dne, do tohto konceptu a vízie sme zamilovaní, na nej celým srdcom a bez ohľadu na všetko
ostatné spoločne v Cirkvi a s Cirkvou pracujeme! Ak by sme tak nekonali – potom by sme len
samých seba usvedčili z toho, že v skutočnosti ešte ani sami sme Boží Život neprijali a teda ešte ani
nežijeme v žiadnej jednote s Bohom. Stále ostávame stratení, zatratení, synovia a dcéry nie Boha, lež
stále iba sveta...

Existuje teda jasné a nerozdeliteľné spojenie medzi spásou a apoštolátom. Ak sme prijali
spásu – a teda Boží model života – potom je apoštolát zmyslom a náplňou celého nášho
života a všetko ostatné mu slúži a je mu plne podriadené. A naopak – ak v nás nie je táto
oddanosť dielu apoštolátu, potom je to neklamný a spoľahlivý znak toho, že sme ešte Božiu
spásu neprijali a do Božieho kráľovstva – Cirkvi – sme ešte nevstúpili. Tak, ako to hovorí
Katechizmus, že „nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva
síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“ (KKC 837). Pretože ak v nás nie je túžba po

jednote lásky všetkých v Bohu ako cieli, ak v nás nie je zanietenosť pre dielo apoštolátu a
budovania Kráľovstva ako nevyhnutného a jediného nástroja na dosiahnutie tohto cieľa – tak
potom v nás žiadna láska nie je, iba ľahostajnosť, pýcha a sebectvo sveta. Ale bez lásky
neexistuje žiadna jednota s Bohom, žiadne Nebo, nič. Môžeme teda „telom“ zotrvávať v
Cirkvi (ono známe „do kostola chodím, modliť sa modlím, sviatosti mám všetky na poriadku,
Bibliu čítam, na stretká tiež chodím, v piatok sa postím, do zvončeka prispievam,...“ atď.) –
ale v skutočnosti v nej nie sme. Cirkev sa spasí, ale my ostaneme zatratení bez nej a mimo
nej, pretože sme sa nikdy nestali jej skutočnou súčasťou!
Preto teda tie vážne slová Cirkvi o apoštoláte. Pretože spása sa nevyhnutne prejavuje
zasvätením všetkých svojich síl dielu apoštolátu. A kde nie je tento postoj, tam ešte nie
je ani Božia láska, ani Božia spása.
Odovzdávanie toho, čo sme prijali vo forme apoštolátu je teda základná požiadavka života s
Bohom:
 kvôli spravodlivosti – ak iní niečo urobili pre nás a priviedli nás k životu s Bohom, je
spravodlivé, aby sme zase podobne urobili mi to isté pre iných;
 kvôli dokonalosti – život, ktorý žijeme s Bohom, je neskutočne nádherný a skvelý a
ak je tak, máme v sebe prirodzenú túžbu deliť sa s ním, od samej radosti z neho;
 kvôli láske – nemôžeme milovať iných ľudí ako Boh a pritom netúžiť podeliť sa s tým
najvzácnejším a najvzrušujúcejším, čo sme kedy našli a objavili;
 kvôli životu s Bohom – Božou túžbou je zbožštenie všetkých ľudí ich zjednotením so
Sebou v Sebe, nemôžeme žiť Boží život a mať jednotu s Bohom, ak nezdieľame
spoločne s Ním túto Jeho túžbu.

DELENIE SA A SCHÉMA LÁSKY:
Americký psychológ Scott Peck charakterizuje lásku takto: „Definujem lásku takto: je to vôľa rozšíriť svoje
„ja“ v prospech duchovného rastu, či už vlastného, alebo cudzieho.“ Milovať teda znamená pomáhať
druhému rásť. Dáva to zmysel. Presne takto Boh miluje nás. Jeho láska znamená pomáhať nám rásť, až kým
nedorastieme k svojmu cieľu a tým je naše zbožštenie sa v Bohu.
Ako by táto pomoc rásť mala prebiehať? Ak využijeme schému amerického jezuitu psychológa Johna
Powella, láska znamená zhruba toto:
1. INŠPIRÁCIA – Byť pre iných inšpiráciou k tomu, aby zatúžili rásť a napredovať k dokonalosti. Presne
toto ako prvé robí Boh: láska nás, inšpiruje nás, pozýva nás, aby sme zatúžili po tom, čím je Boh.
2. OPORA – „Som presvedčený, že základom lásky je prejaviť starosť o šťastie milovaného a a dať mu
istotu, že mi na jeho šťastí skutočne záležíí. … A tak prvá vec, ktorú musí láska urobiť, je dať mu
najavo toto: Veľmi mi na tebe záleží, chcem predovšetkým tvoje šťastie a urobím všetko, čo môžem,
aby som ti ho zaistil(a)“ (John Powell SJ). Dobre to vidíme na Ježišovi, ktorý opakovane ubezpečoval
svojich učeníkov, že ich Otec v Nebi sa o nich skutočne zaujíma a je naozaj s nimi. Vravel: „Nebuďte
teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“!
Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt

6,31–33 SSV). Hovoril: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k
nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni“ (Lk 18,7 SSV). Hovorí o cene, ktorú majú v očiach
Otca: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho
verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3,16). A aj sám, celým svojim postojom, odovzdáva svojim
učeníkom posolstvo: „Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda!“ (Mt 10,31n
SSV).
3. POVZBUDENIE K RASTU A DODÁVANIE ODVAHY K RASTU – „Stal [som sa] obeťou klamu, že
skutočná láska znamená robiť za iných to, čo by si mohli a mali urobiť sami. … Čo ľudia skutočne
potrebujú, je veriť v sebe, dôverovať v svoju schopnosť brať životné problémy a životné príležitosti do
vlastných rúk. … Dodávaním odvahy hovoríme: Ty to dokážeš!“ (John Powell SJ). Podobne to robil aj
Ježiš: Ježiš je ten, ktorý má Moc. Je pomazaný Svätým Duchom. Jeho učeníci k Nemu pozerajú ako k
Pánovi a učiteľovi, rozoznávajú v Ňom Syna Boha a klaňajú sa Mu ako Bohu. A tento Ježiš, ktorý je
pre nich nedosiahnuteľne vysoko, je svätý, jedinečný,… tento Ježiš ich zrazu začne ubezpečovať:
„Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať
ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec
oslávený v Synovi.“ (Jn 14,12n SSV). Hovorí im, že im nič nebude nemožné . Že ich Otec miluje tak,
ako miluje Jeho . Hovorí im, že už nie sú Jeho služobníci, ale priatelia a bratia. Jednoducho:
presviedča ich o tom, že sú a môžu byť nekonečne viac, než len rybári z Galilei a služobníci učiteľa
Ježiša Krista – bár je to aj hneď Syn Boha Najvyššieho!
4. VÝZVA: TAK POĎ A UROB TO! – „Záverečnou etapou lásky je výzva. Po láskavých slovách („Som pri
tebe!“) a dodaní odvahy („Ty to dokážeš!") by pravá láska mala milovaného vyzvať, aby „napol svoje
sily", aby mieril za hranice svojich možností, aby sa pokúsil o to, čo sa mu vždy zdalo príliš ťažké“
(John Powell SJ). Znova sa môžeme pozrieť na Ježiša ako na vzor. Jeho vyučovanie učeníkov viedlo
tiež nakoniec k výzve, ako je napr. táto: „Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na
cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.“ (Mt 10,7–10
SSV). Choďte a presvedčite sa, že naozaj platí to, čomu ste uverili! Skúste, že naozaj na vás spočíva
Moc Boha. Skúste a presvedčite sa, že sa naozaj o vás Otec stará! Skúste a začnite žiť a konať ako
Boží synovia – ako Ja! Ježiš vyzerá byť viditeľne sklamaný, keď Jeho učeníci stále nemajú odvahu a
dôveru k takémuto konaniu: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás
mám ešte trpieť?“ (Mt 17,17 SSV).
5. ZDIEĽANIE – výsledkom, ku ktorému takáto láska smeruje, je spoločná skúsenosť rastu, spoločná
skúsenosť radosti, ktorou nás rast, úspech, víťazstvo napĺňa. Toto všetko nás zbližuje, robí z nás
blízkych ľudí, je v samom základe Cirkvi, ktorá združuje ľudí, spoločne prežívajúcich, spoločne
zdieľajúcich skúsenosť nového života, novej dokonalosti, rastu a víťazstva v Kristovi. je to
spoločenstvo ľudí zdieľajúcich radosť z tohto rastu a oslavujúcich Boha za toto všetko. Rovnako tá
istá spoločná skúsenosť je aj v základe skautského bratstva, o ktorom píše Zakladateľ: sme bratia a
sestry, pretože máme spoločný cieľ, kráčame jednou a tou istou cestou, prežívame jednu a tú istú
skúsenosť rastu do Božej dokonalosti a Božieho života a sme naplnení jednou a tou istou radosťou z
toho všetkého. Tento záverečný cieľ, ktorým je vzájomná jednota a zdieľanie, môžeme vidieť aj u
Ježiša Krista, keď hovorí: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby
videli moju slávu, ktorú si mi dal“ (Jn 17,24 SSV), či inde: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.
Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a
pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu,

kam idem, poznáte." Tomáš mu povedal: "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"
Ježiš mu odpovedal: "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,2-6
SSV). Toto zdieľanie nás vzájomne inšpiruje, čím nás dostáva znova k prvému bodu – a tým sa tento
cyklus stále znova a znova opakuje, stále viac a viac prehlbuje.
V praxi to teda znamená:






Žiť tak, aby sme iných svojim životom inšpirovali k túžbe po raste k dokonalosti;
Správať sa k iným tak, aby sa nerozpakovali obrátiť sa na nás ako na spoločníkov a sprievodcov v
naplnení tejto svojej túžby, pretože cítia, že ich rešpektujeme a že nám na nich záleží;
Povzbudiť ich a dodať im odvahu pokúsiť sa o krok smerom k novému, dať im odvahu rásť;
Vyzvať ich a pozvať ich: Poď, urobíme to! Skúsime to! Ak sa to podarí, budem sa radovať spolu s
tebou! A ak nie – som s tebou, neboj sa!
Zdieľať s nimi skúsenosť napredovania a radosť z úspechu a ponúknuť im svoje priateľstvo na
spoločnej ceste.

Ak to neurobíme – tak aj keď sme mu možno pomohli vymaľovať garáž, pomohli sme mu s ťažkým
nákupom, utešili sme ho, keď bol smutný, pomohli sme mu vybaviť prechodný pobyt, postrážili sme mu psa
a poliali kvety kým bol na dovolenka, nakoniec všetko vybledne na pozadí toho, že nakoniec sme neuspeli.
Zlyhali sme. To najdôležitejšie, na čom jedinom nakoniec záleží a bude záležať, sme mu odovzdať
nedokázali: Večný Život v Bohu a s Bohom. V konečnom dôsledku sme mu teda vôbec osožní neboli…

Marketingový model apoštolátu
Apoštolát nie je žiadne záhadná vec. V podstate sa veľmi podobá bežnému biznisu:
 robíme reklamu
 na extrémne vzácny a luxusný tovar, ktorým je zbožštenie,
 ktorý je extrémne drahý – toho, kto ho chce, bude stáť celý jeho doterajší život
 a hľadáme cesty a spôsoby, ako ľudí presvedčiť, aby si ho kúpili a tak zvýšiť „obrat“
firmy Božie Kráľovstvo… 
Obdobou evanjelizátora vo svetskej sfére môže byť napríklad fitness tréner: podobne
ako on, ani my neponúkame vec, ktorú by si mohol kúpiť, lebo Nebo nie je vec (aj keď
cukríkoví kresťania to tak chápu: nebo je vec, ktorú si kúpiš tým, že uveríš v Krista ako
osobného Spasiteľa a budeš sa modliť a chodiť do kostola). Nebo nie je ani služba, ktorú by
sme my mohli urobiť za iných, ako napríklad keď účtovníčka urobí účtovníctvo firme, ktorá
si ju najme. Boží život sa dá len žiť a Božími synmi sa dá len byť a my môžeme iných ľudí
len namotivovať, aby po tom túžili, úplne rovnako, ako fitness tréner môže len namotivovať
ľudí, aby chceli byť fit a potom im pomôcť, aby sa takými stali, ale nemôže im svaly a
kondíciu predať v krabičke v proteínovom bare, ani nemôže cvičiť a trénovať namiesto nich.
Poďme sa teda od „synov sveta“ (porov. Lk 16,8) učiť umeniu apoštolátu!

NIEKOĽKO TECHNICKÝCH POJMOV
 apoštolát – súbor všetkých činností a úkonov, smerujúcich k tomu, aby niekto, kto v
Boha neverí a Boží život nežije, uveril, obrátil sa a vydal sa na cestu zbožštenia sa v
Bohu;
 evanjelizácia – prvé zvestovanie, ohlasovanie, čiže prvé informovanie iného človeka a
jeho zoznamovanie s radostnou zvesťou Evanjelia o Bohu, o Kristovi, o našej novej
identite a o povolaní k zbožšteniu;
 evanjelizátor – kresťan vo funkcii „pracovníka prvého kontaktu“, ktorý evanjelizuje
iného človeka, vydáva mu svoje osobné svedectvo o svojej skúsenosti s Kristom a so
životom s Ním a súčasne mu oznamuje, že to isté je dostupné aj pre toho druhého;
 obrátenie – to už poznáš;
 katechéza – nasledovné vyučovanie človeka, ktorý chce túto cestu nastúpiť, o tom, čo
je potrebné poznať a urobiť – asi ako keď fitness tréner vysvetľuje budúcemu klientovi,
čo je posilovňa, aké vybavenie bude potrebovať, koľko a ako často to bude chcieť
trénovať a čo môže od toho a za aký čas očakávať.
 katechumenát – obdobie prípravy na prijatie iniciačných sviatostí, ktorého cieľom je
priviesť „k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského
života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom“ (KKC 1248). Je to etapa, počas ktorej
evanjelizovaný a pre Krista už rozhodnutý človek, čiže katechumen, s pomocou
katechézy prechádza cestou očisťovania a pripravuje sa na svoje druhé obrátenie a na
plné včlenenie sa do Cirkvi.
 iniciačné sviatosti – krst, eucharistia a birmovanie, ktorých prijatím sa katechumen
plne začleňuje do Tela Cirkvi.
 mystagógia – obdobie, v ktorom je novopokrstený vovádzaný do „tajomstiev“, čiže
mystérií života s Bohom prostredníctvom sviatostí.

1. TRÉNER, ČIŽE EVANJELIZÁTOR
Tréner musí byť v prvom rade tréner: musí mať poznatky, skúsenosti, certifikáty, musí byť schopný
robiť to, čo robí. Ak to nevie, nemôže byť trénerom.

Aj my ako kresťania musíme byť v prvom rade kompetentní a schopní odovzdávať
Evanjelium a vovádzať iných ľudí do života s Bohom. To od nás vyžaduje, aby sme s Bohom
už skutočne žili, aby sme mali svoju osobnú skúsenosť s Bohom, ale aby sme aj malí
dostatočné poznatky o Bohu, o Božom živote, o Veľkom pozvaní, ktoré nám Boh daroval a
ktoré už sami žijeme.
Pokiaľ si sa dostal na Ceste Svetla až sem, malo byt byť už u Teba samozrejmé.

2. FITNESCENTRUM, ČIŽE CIRKEV
Tréner potrebuje miesto, kde môže konať svoju činnosť. Iste, v núdzi by mohol trénovať ľudí aj u seba
v obývačke, ale bolo by to veľmi obmedzené, veľmi nedokonalé a nakoniec by mu tam asi nikto
nechodil a uprednostnili by dobre vybavenú konkurenciu. Potrebuje preto posilovňu, v ktorej by
mohol ľudí prijímať a trénovať. Bez neho v podstate nedokáže svoju profesiu vykonávať.

My ešte viac potrebujeme Cirkev. Neodovzdávame totiž len tak hocičo, ale Boží život.
Evanjelizovať znamená vovádzať iných ľudí do Božieho života. Môžete tento život iným
ľuďom odovzdať slovami? Nie. Znameniami a zázrakmi? Nie. Televíziou? Rádiom?
Knihami? Nie. Nič z toho nedokáže odovzdať život. Jedine Cirkev – konkrétne cirkevné
spoločenstvo, ktoré tento Život žije – to môže a dokáže! Dokonca ani jednotlivec to úplne
nedokáže. Pretože Boží život je životom komunity! Je to Trojičný život Božej lásky a ten
nemôžeme žiť sami a osamotene. Ježiš hovorí: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v
mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20 SSV) – ak ale zhromaždení v Jeho Mene nie
sme – nie je medzi nami! A ani to ešte nestačí! Potrebujeme sviatosti, ktoré toto dielo v
človeku zavŕšia a dokončia. Nehovoriac o všetkom ostatnom, čo Cirkev poskytuje „v pozadí“
procesu apoštolátu, ako napríklad „certifikovanú zvesť“ o Bohu v podaní Učiteľského úradu
Cirkvi, či jej know-how ako dosahovať a žiť Boží život…
Bezprostredne na apoštolát potrebujeme dve „funkcie“ Cirkvi:
 malé bunkové spoločenstvo, v ktorom žijeme Trojičné commúnio Božieho Života a
Cirkvi a kam môžeme evanjelizovaného človeka pozvať, zaviesť, prijať a „trénovať“
podobne, ako fitnes tréner pozýva svojich klientov do posilovne a tam ich trénuje;
 spojené s farnosťou, v ktorej sa nachádzajú sviatosti a liturgia, nástroje pre už
obrátených, ktorými sa zbožštenie človeka završuje a ktoré pripomínajú sofistikované
posilovacie stroje a ťažké činky v posilovni, určenée pre pokročilých cvičencov.

Kým pôjdeš ďalej…
… odpovedz si na otázky:
 Mám k dispozícii takéto malé spoločenstvo, ktorého som členom? Skautská
družina – ak je ona Tvojim malým spoločenstvom – je fajn, ale je príliš špecifická
na to, aby som do nej mohol privádzať iných, často dospelých ľudí, aby v nej do
seba nasávali Boží život, takže nemusí vždy vyhovovať. Na druhej strane, v spojení
s nástrojom skautingu môže byť skvelým nástrojom apoštolátu mladých ľudí,
lepším, ako mnohé ostatné druhy spoločenstiev.
 Sme pevne napojení na farnosť a na „služby“, ktoré farnosť poskytuje? Vrátane
následnej katechézy, mystagógie, sviatostí,…?

3. KLIENTELA, ČIŽE OIKOS
Náš tréner nebude trénovať ľudí v Austrálii, ani na ISS, ale ľudí, ktorí žijú v spádovej oblasti
posilovne. Preto si ujasní, kto sú to – mladí, starí ľudia, školy, kluby,… – a na nich sa zameria vo
svojej marketingovaj stratégii.

V apoštoláte našou klientelou je naše okolie, označované často grécky termínom oikos.
Okolie, to sú ľudia, s ktorými sme najlepšie denne spolu a s ktorými trávime najviac
času a ktorí nám pripadajú ako najperspektívnejší pre naše zámery apoštolátu:
 rodina a súrodenci
 susedia
 priatelia a známi
 spolupracovníci a spolužiaci
Zhruba by sa malo jednať o nejakých ±15 ľudí.
Kritérium „najvhodnejší“ je dosť dôležité a je obsiahnuté v zásade „pre dobro slabých sa
(najprv) venovať silným“. Znie to ako nejaký nezmysel, ale má to hlbokú logiku:
 Ak sa najprv zameriaš na tých, ktorí majú dobré predpoklady a dispozíciu a sú
náchylní prijať Evanjelium, výsledkom bude, že z nich vytvoríš dobré a fungujúce
spoločenstvo, zložené sprvu zo „silných“. Potom ale môžeš doňho postupne, „kus po
kuse“ prijímať „slabých“, čiže tých problémovejších. Pôjde to preto, že budú vidieť na
tomto spoločenstve, ako a čo žije a prebudí sa v nich túžba žiť rovnako (porov. ďalej)
– a samo spoločenstvo bude dosť silné a živé na to, aby ich v sebe pretváralo.
 Ak sa ale sústredíš na problémových, je to riziko. Môže to vyjsť, ale aj nemusí.
Môže sa stať, že ich nedokážeš motivovať (lebo ani veľmi ešte nemáš čím), nedokážeš
im pomôcť, pretože spoločenstvo, ktoré z nich tvoríš, sa topí v zraneniach a
problémoch, alebo dokonca rozvrátia Tvoje vlastné spoločenstvo tým, že mu
znemožnia normálne žiť a fungovať… a výsledok bude omnoho horší a nakoniec
nepomôžeš ani slabým, ani silným…
Preto je lepšie najprv zo „silných“ vybudovať spoločenstvo ako pevnú základňu – a potom
do neho prijímať aj „slabých“ a problémových, aby v ňom našli uzdravenie.
Rovnako náš fitnes tréner sa najprv bude venovať tým, ktorí majú predpoklady a lásku
k športu a potom, keď už bude fitnescentrum prosperovať, môže začať uvažovať o
ďalších programoch pre mladistvých z nápravného zariadenia, alebo pre ľudí z
redukačného centra a podobne. Ale isto nimi začínať nebude…
Podobne skauting – úplne prirodzene najprv budujeme fungujúci oddiel a družiny z
„bezproblémových detí“ – a až potom, keď je už dostatočne silný a zabehnutý, môžeme
skúsiť poskytovať v jeho kolektíve pomoc aj problémovým deťom, toľkým, koľko
dokážeme ustáť bez toho, aby nám družinu či oddiel rozvrátili…

Kým pôjdeš ďalej…
 Vytvor si zoznam svojho oikos – čiže zhruba 12 – ľudí tvojho okolia, alebo inak: 10
ľudí + Tvoja rodina.

4. REKLAMA, ČIŽE SVEDECTVO ŽIVOTA
Klienti musia do fitnescentra prísť – a na to slúži reklama. „Keby som mal posledné tri doláre, dva z
nich dám na reklamu,“ hovorieval vraj starý Henri Ford. Mal pravdu. Bez reklamy, čiže bez toho,
aby sa ľudia dozvedeli, že nejaké fitnescentrum v ich okolí existuje, ale ešte viac bez túžby chodiť tam
a platiť tam za to, že budú tvrdo drieť a cvičiť, by podnik nášho trénera skončil skôr, než by začal…

Zásadnou podstatou reklamy je vzbudzovanie potreby ako odpovede na problém. Alebo
poetickejšie slovami Exupéryho: „prebudiť smäd a vyznačiť cestu k studni“. Napríklad:
Sedíš si doma a nič ti nechýba. Behneš na internet a tam zrazu objavíš reklamu na úplne úžasný
nástroj prežitia, kombinujúci za smiešnych 20€ nafukovací matrac, nôž, sekeru, zápalky, baterku a
hrebeň… V tej chvíli si uvedomíš problém: Ja to nemám a strašne mi to chýba, nedokážem bez toho
žiť! A z problému sa odvíja túžba: Ihneď si to idem objednať, už sa neviem dočkať, ako budú na
tábore všetci závidieť, keď to tam vytiahnem!
Podobne to platí aj o fitnes trénerovi: Kým ľudia netrénovaní a dengľaví žijú medzi rovnakými
ľuďmi, ako sú oni, neuvedomujú si, že by mali nejaký problém. A tak tréner vylepí plagáty s
Arnoldom Schwarzeneggrom, alebo s fešnými vyšportovanými kráskami… je skvelé, ak dokonca on
sám je tak vymykaný, že môže ísť niekam do parku, na pláž, urobiť šou, upútať pozornosť, povedať,
aké je to skvelé a tak… a zrazu tí ľudia si začnú uvedomovať, že majú problém: sme slabí, nič
nezvládneme, vyzeráme hrozne… a zatúžia po riešení, ktorým je permanentka do čerstvo otvoreného
fitnescentra.

Kde nie je smäd, tam je zbytočné vyznačovať cestu k studni, nikto po nej nepôjde. A zase ak
nedokážeme cestu k studni jasne vyznačiť a presvedčiť iných, že k studni naozaj vedie, tak je
to tiež nanič, hoci smädní, aj tak nikto po nej nepôjde.
V kresťanstve to funguje úplne rovnako. BOŽÍ ŽIVOT – ak ním naozaj je – sa presadzuje
„vlastnou váhou“, čiže jednoducho tým, že je sám osebe atraktívny, zaujímavý, ľudí
fascinuje, inšpiruje, túžia po ňom – a obracajú sa na nás, aby sme im pomohli dosahovať a
žiť to, čo vidia na nás!
 Ak sme kresťania, potom žijeme závideniahodný, plný, šťastný a radostný život.
Ak totiž nežijeme život, ktorý by nám ostatní ľudia závideli, obdivovali nás, cítili, že
majú problém, keď sú o takýto život ukrátení – potom naše volanie k obráteniu nebude
nikto počúvať a budeme pre nich len otravný hmyz, asi ako keď na dvere zabúchajú
neodbytní podomoví predajcovia nejakého haraburdia, alebo Jehovoví svedkovia… A
potom to znamená, že s nami samotnými nie je niečo v poriadku a asi by sme my sami
mali najprv vyhľadať niekoho, kto by nám pomohol žiť plný život s Bohom. Ale to už,
dúfajme, nie je Tvoj problém, že nie?
 Tento život musí byť vidieť. Ak by sme ho žili skryto a v súkromí, ako by sa o ňom
mohli dozvedieť? Preto skauti majú svoje rovnošaty a vešajú fotky na facebook a robia
rôzne PR akcie, nie? A preto aj my, kresťania, sme povolaní žiť svoje život v celej
jeho radosti navonok, verejne, všetkým na očiach, ako hovorí Ježiš: „Nech tak svieti
vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je

na nebesiach“ (Mt 5,16 SSV), alebo apoštol Pavol: „Všetko robte bez šomrania a
pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred
zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete“ (Flp 2,1415 SSV).
 A nakoniec musíme ostatných presvedčiť, že oná katolícka cesta, ktorú
ponúkame, naozaj funguje. Aj o tom je svedectvo nášho života, veď ňou sami ideme,
sami sme ňou pretváraní. Ak teda ľudia obdivujú a závidia to, čo žijeme, tak súčasne
tým potvrdzujú účinnosť cesty, ktorá nás k tomuto životu priviedla.
Preto, mimochodom, evanjelizácia nie je karhanie, napomínanie, kritizovanie,
prehováranie, hádanie sa, prikazovanie, vnucovanie, vydieranie, ani nič podobné.
Evanjelizácia je delenie sa so skúsenosťou nového Života s Kristom, delenie sa so samým
novým Životom, odovzdávanie radostnej zvesti o osobe ježiša krista, v ktorom toto všetko je
a v ktorom to všetko môžeme nájsť, ktorý nás miluje, ktorý nám odpustil hriechy, ktorý
zomrel za nás, uzdravuje nás, dáva nám život a s ktorým môžeme žiť šťastne naveky!

Kým pôjdeš ďalej…
… odpovedz si na otázky:
 Žiješ závideniahodný Boží život?
 Žiješ ho otvorene, sebavedome, „na očiach“?
 Závidia Ti ľudia naokolo? Obdivujú Ťa? Si svetlom, hviezdou?

5. PORADENSTVO, ČIŽE VÝSLOVNÉ EVANJELIZOVANIE
Problém a túžba sami osebe fitnescentrum nenaplnia. Je potrebné ďalšie: ODVAHA navštíviť ho. Ak
bude mať povesť „hardcore búcharne“, kde chodia samé svalnaté ozruty s tvrdým výrazom v tvári,
bežný smrteľník sa ani neodváži vojsť, nieto tam chodiť trénovať. A potom druhá vec a tou je
PORADENSTVO, schopnosť na nesmelé otázky klienta milo a vecne odpovedať a nasmerovať ho
ohľaduplne na tú správnu cestu: kúpiť permanentku, zaplatiť vytvorenie tréningového plánu, priplatiť
si osobnú asistenciu trénera, vziať nejaké letáky a materiály…

V apoštoláte je to obdobné. „Tichá závisť“ ľudí naokolo je síce lichotivá, ale nikam sama
osebe nevedie. Musíme im „otvoriť dvierka“, Čiže urobiť dve veci:
1) ABY SA ODVÁŽILI OPÝTAŤ. Bránou k tomu sú vzťahy priateľstva. Prostredníctvom
ústretovosti, služby,… pracujeme na tom, aby sme sa s ľuďmi z nášho oikosu úprimne
priatelili. Pomoc druhému človekovi, služba druhému človekovi, to je brána, ktorá nám
otvára dvere do jeho života a ku vzťahu s týmto človekom. Sociológ Rodney Stark píše:
„Ľudia majú sklony prijať náboženstvo nejakej skupiny vtedy, keď ich sociálne putá k jej
členom prevážia nad tými, ktoré majú k ľuďom mimo nej a ktorí konverzii odporujú. … Aby
ste niekoho obrátili, musíte byť, alebo stať sa jeho blízkym a dôverným priateľom. … To,
samozrejme, predpokladá, že misionári majú voľné pole pôsobnosti na budovanie týchto
vzťahov a sú ochotní trpezlivo pracovať aj roky bez toho, aby videli výsledky.“

My túžime, aby sme boli osožní ľuďom okolo nás tým jediným spôsobom, na ktorom
nakoniec bude záležať: tým, že im sprostredkujeme Dar Božieho synovstva, Dar Božieho
života, Dar zbožštenia. Na to sa ale najprv musíme stať ich priateľmi, aby v nás videli
druhov, o ktorých sa môžu oprieť. Často až s tým či dokonca až potom prichádza na rad
úloha inšpirovať ich, potom povzbudenie, potom výzva – a nakoniec radosť zdieľania
spoločnej skúsenosti a spoločného Daru. Priateľstvo sa ale začína veľmi prozaicky:
zdvorilosťou a úctou, pomocou a službou. Tu začíname. Lord Baden-Powell nám to cez
Zákon znova a znova pripomína!
2) POSKYTNÚŤ PORADENSTVO, ČIŽE VÝSLOVNÚ EVANJELIZÁCIU.
Niektorí ľudia tu začínajú. Potom sa divia, keď ich ostatní berú ako otravných ľudí. Všimnime si, že
Ježiš takto nekonal. Ježiš kázal zástupom, ale boli to zástupy, ktoré chodili za Ním, nie On, kto
chodil od domu k domu, klopal na dvere a tak. Aj keď apoštolov posielal po dedinách hlásať, kládol
im na srdce zásadu nevnucovať sa tam, kde po vás (zatiaľ) netúžia: „Ale keby vás na niektorom
mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim“ (Mk
6,11 SSV). Podobne pracoval apoštol Pavol: Najprv zvestoval evanjelium tým, ktorí sa o podobné
veci zaujímali a chceli ho počúvať: „Vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace rozprával a
presviedčal o Božom kráľovstve“ (Sk 19,8 SSV). Keď sa ale niektorí ľudia rozhodli túto zvesť
neprijať, nenútil ich, ani nenaliehal: „Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili
Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole“ (Sk 19,9
SSV).

Slovná evanjelizácia má niekoľko pravidiel:
REAGUJE NA PROBLÉM A ODPOVEDÁ NA OTÁZKU – k tomu smerovala príprava
pôdy v predchádzajúcich krokoch: svedectvo života, inšpirovanie, priateľstvo a vytváranie
vzťahu a pod. Z tohto všetkého nakoniec vzíde oná otázka: „Čo máme robiť, bratia?“ (Sk
2,37 SSV). A na ňu konečne evanjelizácia odpovedá.
Hovorí sa tomu princíp červeného a zeleného svetla:
NEHOVORÍME NASILU O KRISTOVI ľuďom, ktorí sú vyslovene nepriateľsky naladení voči
Bohu, kresťanstvu, náboženstvu,… alebo výslovne dávajú najavo odmietnutie voči Evanjeliu,
nemajú oň záujem, nechcú o ňom počúvať, ani hovoriť: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte
svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.“
(Mt 7,6 SSV)
ANI ĽAHOSTAJNOSŤ A NEZÁUJEM nie sú ešte tou dobrou pôdou. Človek stále nevidí
problém a preto ani necíti potrebu riešenia. Ak by sme mu teraz začali hustiť do hlavy „riešenie“
Evanjelia, tak skôr by sme v ňom vyvolali odpor, než jeho prijatie – „oranžová“ by sa zmenila na
„červenú“. Na druhej strane ale nie je nepriateľský – a pre nás to znamená, že môžeme ešte
popracovať na príprave pôdy. Tá môže prebudiť záujem, záujem túžbu a túžba je otvorenou bránou
k prijatiu Krista – očakávaným „zeleným svetlom“.
SKUTOČNÝ ZÁUJEM otvára dvere evanjelizácii. A to sa deje, keď človek na nás vidí kvalitu
života s Bohom, radosť, ktorá z neho plynie, vidí Božie skutky a pociťuje podmanivú silu Božej
lásky aj v našich skutkoch a správaní. Zrazu cíti PROBLÉM, pretože aj on by chcel niečo také žiť –
a túži po RIEŠENÍ svojho problému a je pripravený prijať ho z našich úst vo forme
EVANJELIZÁCIE. A vtedy treba jasne a otvorene konať, hovoriť a nemlčať.

Toto platí nielen pre situáciu a rozhodovanie, či o Kristovi začať hovoriť, alebo nie, ale aj
počas samotného rozhovoru:
 Kým svieti v rozhovore „zelené svetlo“ – hovoríme.
 Ak vidíme, že svetlo „oranžovie“, dokonca „červenie“ a dotyčný už nemá záujem v
rozhovore pokračovať, či dokonca začína odporovať, nepokračujeme. nemáme sa kam
ponáhľať, je našim oikosom, našim okolím, sme s ním denne, je nám „vydaný
napospas“ a asi nám nikde neutečie. Lepšie je ostať jeho priateľom a zachovať si šancu
pokračovať v rozhovore zajtra, než príliš tlačiť na pílu dnes, dostať sa do konfliktu,
vyvolať u toho druhého odmietnutie, odpor – a zabuchnúť si tak k nemu dvere ak nie
natrvalo, tak isto nadlho…
Pekný príklad vidíme u apoštola Pavla v Aténach:
„Zaviedli ho na Areopág a vraveli: "Môžeme vedieť, čo je to za nové učenie, ktoré hlásaš? Veď
čosi divné nám donášaš do uší. Preto chceme vedieť, čo to má byť." Pavol si stal doprostred
areopágu a hovoril...
Ako (ale) počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom
inokedy." Tak Pavol spomedzi nich odišiel.“ (Sk 17,18-33 SSV)

NETLAČÍ, ALE INFORMUJE:
Našou úlohou nie je človeka presvedčiť, ani donútiť, či dotlačiť, či inak manipulovať k tomu,
aby sa zmenil a obrátil. Našou úlohou je informovať, zvestovať, odovzdávať radostnú správu
o Evanjeliu: „Aby bola odpoveď viery ľudská, „človek má dobrovoľne odpovedať Bohu
vierou; preto nikto nemá byť nútený prijať vieru proti svojej vôli. Úkon viery je totiž samou
svojou povahou dobrovoľný.“ „Boh isto volá ľudí, aby mu slúžili v duchu a pravde, takže sú
viazaní vo svedomí, ale nie sú nútení... To sa dokonale ukázalo v Ježišovi Kristovi.“ Kristus
síce pozýval k viere a k obráteniu, ale nijakým spôsobom k tomu nenútil. „Vydal svedectvo
pravde, ale nechcel ju nasilu nanútiť tým, ktorí jej odporovali. Lebo jeho kráľovstvo... sa
vzmáha... láskou, ktorou Kristus vyzdvihnutý na kríži priťahuje ľudí k sebe.“ (KKC 160)
Inšpirovať nás môžu dva príklady:
Prvý je z inštrukcií firmy, ktorá sa živila podomovým predajom vysávačov. Svojim predajcom
neustále hovorila: Keď pôjdete do niektorého domu, vždy si opakujte: Nejdem predávať. Idem iba
informovať. Poviem im o našich úžasných vysávačoch a potom hneď pôjdem preč. To len keby
náhodou strašne naliehali, že si hneď chcú jeden kúpiť, tak len čírou náhodou mám v aute zopár
kusov a jeden im môžem predať… Princíp je jednoduchý: Ak idem s myšlienkou „chcem predať“,
budem podvedome naliehať na toho druhého, aby si vec kúpil. Ten sa môže cítiť pod tlakom, zaťať
sa a odmietnuť. Alebo podľahnúť, ale neskôr oľutovať a obrátiť sa opačným smerom. Ale ak idem s
myšlienkou „idem len informovať, nič viac!“ – budem to robiť uvoľnene, bez nátlaku – a vytvorím
tak priestor na to, aby si človek tovar slobodne kúpil.
Druhá pochádza z rozhovoru Lurdskej vizionárky, sv. Bernadetty Soubirusovej. Keď ju predvolali
pred policajného komisára Jacometa, ktorý v zjavenia neveril a Bernadettu mal za malú podvodníčku,

počas jedného rozhovoru na ňu kričal: „Mňa nepresvedčíš, maličká!“ Načo mu Bernadetta odvetila:
„Mojou úlohou nie je presviedčať, pane. Mojou úlohou je informovať. To som urobila a môžem
ísť…“

ČERPÁ Z VLASTNEJ SKÚSENOSTI – čiže z toho, čo sme my sami zažili na svojej ceste
s Kristom. Skúsenosť je len veľmi ťažko spochybniteľná a je pritom osobná, nie je to nejaká
teória typu „pán farár povedal, že pápež povedal, že Ježiš povedal…“
AK TREBA, POVZBUDZUJE – aj keď nepresviedčame, dodávanie odvahy je OK. je to
druhý krok lásky. Inšpirovali sme až doteraz svojim životom, konaním, zjavom… Dodávali
sme odvahu tým, že sme ponúkli priateľstvo a vytvorili vzťah – a aj teraz je na nás, aby sme
so svedectvom reagovali aj na prípadné pochybnosti typu „Ja neviem, u mňa by to asi
nefungovalo“ – a vtedy, práve vtedy, na takúto otázku reagujeme presne týmto
povzbudením: „Ja si myslím, že áno. Pán je dobrý, nikoho neodmietne. Som si istý, že to
bude fungovať aj u teba!“ Stále je to ale odpovedanie na otázku toho druhého:
 Tá prvý je: Aké je Tvoje tajomstvo? A naša odpoveď znie: Kristus!
 Tá druhá je: Ak by som to chcel aj ja, čo by som mal urobiť? A naša odpoveď: to,
čo ja, uveriť, obrátiť sa, prijať Ducha Svätého a začať žiť nový Život v rodine Cirkvi.
 A tretia je: Keď ja neviem, či by som to dokázal a či by u mňa niečo také
fungovalo… A naša odpoveď znie: Som si istý, že áno, nakoniec, stačí skúsiť a overiť
si to.
Ale vždy je to odpoveď na otázku toho druhého, odpoveď na jeho „zelené svetlo“, ktoré
svieti a kým svieti.

Kým pôjdeš ďalej…
 Ak si sa doteraz dostal do podobnej situácie, rozhovoru, polemiky, diskusie s iným
človekom o viere – nakoľko si sa už sám od seba podľa týchto pravidiel správal?
 Ak nie – skús si vy mysli tieto situácie prehrať, aspoň pár – a pouvažuj, ako by sa
Tvoj prístup v nich zmenil, ak by si sa správal podľa týchto zásad. Bolo by to lepšie,
alebo rovnaké, alebo horšie, než to, ako to bolo v skutočnosti?

6. ZODPOVEDANIE OTÁZOK
Aj vo fitnescentre má zákazník často nejaké otázky, týkajúce sa toho, či to nie je nebezpečné… či
proteíny nie sú tie anaboliká, či ako sa to volá… či mu to nebude škodiť na srdce a na kĺby… a
dievčatá sa zase boja, že oni nechcú byť po troch tréningoch tak svalnaté, ako kulturistka Alina Popa
po desiatich rokoch profesionálnej tvrdej driny… je na našom trénerovi, aby im ich s úsmevom
zodpovedal a ich obavy rozptýlil.

V prípade života s Kristom je to veľmi podobné. Táto fáza „zodpovedania otázok“ môže
trvať jeden deň, ale aj dlho – môžu to byť týždne, možno mesiace rozhovorov, diskusií,
otázok a odpovedí… Ten druhý môže mať mnoho zranení, mnoho nejasností, veriť množstvu
mýtov a legiend ohľadom kresťanstva, Cirkvi,… je dôležité, aby sme vedeli aj v tejto oblasti

odpovedať, fakticky, úprimne… Ak je to nad naše sily, môžeme navrhnúť stretnutie s bratom
(sestrou) z nášho, či iného spoločenstva, ktorý sa v tomto vyzná viac. Príjemná, priateľská,
nekonfrontačná diskusia pre kávičke, alebo pri zmrzline môže byť príjemným zážitkom,
príležitosťou pre ďalšie svedectvo samým zjavom aj toho druhého brata (sestry) a pre
postupnú a nenásilnú pomoc tomu druhému s odstraňovaním bariér a prekážok, ktoré na
svojej ceste ku Kristovi má.

Kým pôjdeš ďalej…
 Aké najčastejšie výhrady voči náboženstvu, kresťanstvu a Katolíckej cirkvi medzi
ľuďmi sú? Skús s pomocou tútora spísať zoznam tých najčastejších.
 Vedel by si na ne odpovedať? poznáš príslušné fakty? Vieš, čo je pravda a čo mýty
a „čierne legendy“?
 Kde môžeš nájsť informácie k týmto témam? na tému apologetiky, ako sa často
odborne tejto činnosti obhajovania viery a Cirkvi hovorí?
 Urob si krátku rešerš na všetky témy, kde by si nevedel vecne reagovať a s jej
pomocou si doplň svoje vedomosti!

7. „TRÉNING ZDARMA“, ALEBO POZVANIE DO SPOLOČENSTVA
Nerozhodnému klientovi môže fitnescentrum ponúknuť napríklad „jeden tréning zdarma“ – poďte a
zadarmo si vyskúšajte tréningovú hodinu s našim fitnes trénerom, či niečo podobné. je to zadarmo, je
to nezáväzné, prečo by to dotyčný nevyskúšal? A potom, keď sa mu to zapáči, ľahšie sa rozhodne
„upísať sa“ formou permanentky…

Podobne budeme postupovať možno aj my. Keď situácia dozreje, môžeme toho druhého ešte
ako hosťa pozvať do nášho spoločenstva (resp. skautskej družiny), aby ho videl, aby zažil,
ako funguje… zatiaľ ako vítaný hosť, nezáväzne, aby videl, ako to žije a funguje…

8. PERMANENTKA, ALEBO OBRÁTENIE A ROZHODNUTIE PRE KRISTA
Zakúpením permanentky sa zo záujemcu stáva klient. je to kľúčový krok, ktorým sa skončila
„namotávacia“ fáza – a začína sa nový vzťah tréner – klient cvičenec.

V okamihu, keď je náš človek rozhodnutý, pozveme ho k obráteniu a k rozhodnutiu sa pre
Krista. Najlepšie formou modlitby, kedy ho necháme, aby vlastnými slovami vyznal svoju
hriešnosť, oľutoval svoje hriechy, vyznal vieru v Krista i svoje rozhodnutie nasledovať Ho.
Ostatní sa potom pridajú svojou modlitbou za neho, za to, aby ho Boh na tejto ceste
sprevádzal, požehnával, napĺňal svojim Duchom…
Tým sa v jeho živote začína katechumenát a prvá, prípravná fáza jeho duchovnej cesty ku
kresťanstvu. Odteraz je dotyčný riadnym členom Tvojho malého spoločenstva (resp.
skautskej družiny), ktorá ho s radosťou prijíma, možno nezaškodí malá radostná oslava na
stretku / družinovke, srdečné objatie,…

Ak je nepokrstený, bude to zrejme znamenať aj zapojenie sa do „úradného“ programu
formovania katechumenov vo farnosti. Ale aj keď ten bude prispievať katechézami a
vyučovaním, to skutočné zázemie, rodina, ktorá s ním bude túto jeho cestu absolvovať, bude
vždy toto Tvoje malé spoločenstvo, do ktorého si ho priviedol.

9. TRÉNOVANIE, ALEBO PRÁCA SA EŠTE LEN ZAČÍNA
Kúpením permanentky sa pre posilovňu práca nekončí, naopak, ešte sa len začína. Teraz je na
trénerovi a poslivoni, aby splnila svoje sľuby a pomohla klientovi získať to, čo mu sľúbila. skvelú
postavu, veľké svaly, kondíciu…

Úplne rovnako aj v prípade evanjelizácie teraz práce ešte len začína. Je dobré mať na pamäti
najmenej dve veci:
 To, čo vyučuje najviac, je samotný príklad spoločenstva a jeho členov. Katechéza,
informácie, to všetko je pekná vec, ale najviac a najlepšie sa dotyčný naučí
kresťanstvu tým, že bude spolu s Vami žiť to, čo žijete Vy a od Vás a Vášho príkladu
a vzoru sa bude „odkukávaním“ učiť byť ako Vy. tak to funguje v Cirkvi od počiatku a
hovorí sa tomu učeníctvo. Robil to tak Ježiš: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy
robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13,15 SSV); Pavol: „Napodobňujte ma, ako aj ja
napodobňujem Krista“ (1 Kor 11,1 SSV) i ostatní kresťania v Cirkvi: „Aby ste
napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení“ (Hebr 6,12 SSV).
 Pripomeň si situačné vedenie tímu z odborky KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE. Tvoj
priateľ je teraz plný motivácie a nadšenia, súčasne ale potrebuje a aj očakáva
direktívne vedenie a vysvetľovanie, pretože je úplným nováčikom. Ale aj on na tejto
svojej ceste postupne príde ku „kríze na pol ceste“ a bude potrebovať povzbudenie a
podržanie komunity… a potom, ako bude rásť v Kristovi, bude potrebovať stále viac
voľnosti a dôvery a spoluúčasti na živote svojom i spoločenstva, až kým sa z neho
nestane „rovný medzi rovnými“, dospelý a zrelý člen bunky.

Kým pôjdeš ďalej…
 Bol si už niekedy svedkom, či dokonca účastníkom takéhoto učeníckeho procesu v
rámci nejakého spoločenstva, alebo farnosti?
 Ako je na tom farnosť so svojou schopnosťou poskytovať takéto osobné učeníctvo
ľuďom, ktorí chcú byť kresťanmi – ale aj svojim vlastným členom?

10. REGISTRÁCIA V SAKST, ALEBO O PRIVEDENÍ DO FARNOSTI
Tí, ktorí to v posilovaní začnú brať fakt vážne, čiže súťažne, sú nakoniec privedení k tomu, aby sa
registrovali v príslušnej športovej asociácii (SAKST), ktorá je členom príslušnej medzinárodnej
federácie (IFBB) – a tým si otvorili dvere k súťaženiu, možno dokonca k profesionálnej kariére…

Aj u nás posledným krokom je časom pozvať a priviesť nášho nového člena k spoločenstvu
farnosti… ku sviatostiam… k Cirkvi, ktorá je miestna i svetová, so všetkým, čo ponúka: od

„profesionálnej kariéry“ kňaza, rehoľníka pre niektorých… cez nástroje a pomôcky, ktoré
ponúka… až po „súťaže“ v podobe podujatí, akcií, seminárov, exercícií, kampaní,… Tam
potom môže pokračovať cesta nášho nového člena mystagógiou a potom, rok za rokom, až k
zrelosti, k svätosti, k „zmocneniu sa večného života“ (porov. 1Tim 6,12).

Evanjelizácia a schéme lásky
Obe schémy si veľmi dobre zodpovedajú. Súčasne nám pomáhajú pochopiť, aký kus práce je
potrebné vykonať a koľko trpezlivosti mať, kým sa dostaneme k výslovnému ohlasovaniu
Krista a dokonca k výzve k obráteniu a zmene života toho druhého!

Podobnú postupnosť môžeme vidieť aj v technike evanjelizácie SIEŤ farských
evanjelizačných buniek Piergiorgia Periniho:

ÚLOHA:
 Ako je na tom Tvoja evanjelizačná zručnosť? Ak treba – čo konkrétne urobíš pre jej
zdokonalenie?
 Ako je na tom tvoje evanjelizačné nasadenie? Je apoštolát v Tvojom živote prioritou –
nie preto, že je to „prikázané“, ale preto, že po tom sám túžiš, deliť sa s Božím
životom a Božou radosťou v Tebe? Ak nie – kde je problém?
 Ako je na tom Tvoje malé spoločenstvo / družina? Ak nie veľmi dobre – čo konkrétne
urobíš pre zlepšenie tohto stavu? Čo je v Tvojich silách a možnostiach?
 Výsledky prekonzultuj s tútorom.
 Zrealizuj a vyhodnoť!

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

5. rozmer. SPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ
„Povinnosť angažovanej prítomnosti v ľudskej spoločnosti, ktorá sa vo svetle
sociálneho učenia Cirkvi stavia do služby človeka a jeho plnej dôstojnosti.
Zoskupenia laikov musia vyvolávať živé vloženie sa do účasti a do solidarity,
aby vytvárali v spoločnosti spravodlivejšie a bratskejšie životné podmienky.“
(Christifideles laici 30, 1984, krátené)

Idea v pozadí: evanjelizácia spoločnosti
 Podobne, ako môžeme evanjelizovať jednotlivca, môže a má byť evanjelizovaná aj
sama spoločnosť, v ktorej žijeme.
 Tak, ako cieľom evanjelizácie jednotlivca je obrátenie, výsledkom evanjelizácie
spoločnosti je kultúra, kresťanstvom ovplyvnená a sformovaná kultúra, akú vidíme
ešte stále v Európe: akokoľvek je proti kresťanstvu bojované, akokoľvek je snaha
vytlačiť ho zo spoločnosti a hlavne z verejného života, predsa všetko – od bežnej
morálky bežného slušného človeka cez princípy vedy a ekonomiky až po otázku práv,
slobody, usporiadania spoločnosti a zákonov, všetko je ešte stále do veľkej miery
kresťanské. Vďaka čomu je Európa a Západ všeobecne ešte stále veľmi dobrým
miestom na život.
 A tak, ako sa pôda pre evanjelizáciu spoločnosti pripravuje službou a tvorbou vzťahov,
tak sa pôda pre evanjelizáciu spoločnosti pripravuje spoločenskou angažovanosťou,
čiže aktívnym úsilím o to, aby sme prispeli k lepšej, spravodlivejšej, bezpečnejšej
spoločnosti, kde sa lepšie ľuďom žije. Preto napríklad Svätopluk (ktorý bol všetko iné,
len nie ľudomilný a už vôbec nie kresťanský vladyka) aspoň sprvu podporoval misiu
sv. Cyrila a Metoda: pretože stať sa kresťanskou krajinou znamenalo vydať sa na
cestu kultúrnosti a stať sa súčasťou klubu civilizovaných krajín. Z rovnakých dôvodov
všetky totalitné systémy, od francúzskych jakobínov až po ruských komunistov a
nemeckých nacistov, považovali Cirkev a kresťanstvo za nepriateľa číslo jedna,
pretože stála v ceste ich zlovoľným tyranským ambíciám.
Je to teda požiadavka a zároveň prejav autentického kresťanstva, ako o ňom hovorí Ježiš:
„Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa
všetko prekvasí“ (Mt 13,33 SSV).

Cirkev a štát v sebe a vedľa seba
MINIMUM VERZUS MAXIMUM
 ŠTÁT je tu pre všetkých svojich obyvateľov. Ako taký by mal byť MINIMÁLNY –
čiže v sebe sústreďovať to nevyhnutné minimum (spravidla sa sem ráta
zákonodarstvo, súdnictvo a vymáhanie práva, policajná ochrana a obrana pred
vonkajším nepriateľom, zahraničná politika,…), potrebné na to, aby mohol účinne
poskytovať služby všetkým svojim obyvateľom a umožnil im napĺňať ich základné
ľudské práva: bezpečnosť, sloboda, vlastníctvo, dosahovanie šťastia, podpora a pomoc
v núdzi,…
 CIRKEV je v samej svoje podstate maximalistická. Predstavuje komplexný a vo
svojej podstate extrémny spôsob života, v ktorom človek prekračuje svoje hranice a
nesený Božou Mocou sa pripodobňuje Bohu. Cenou za to je fakt, že je určená len

pre tých, ktorí si takýto život zvolia, nemôže byť „vnútená“ všetkým ľuďom, vždy
bude „ostrovom“ uprostred sveta.
Pretože členovia, aj nečlenovia Cirkvi sú rovnako občanmi štátu, rovnako sa podieľajú na
jeho živote a rovnako ho financujú svojimi daňami – je logické, aby aj štát maximálne
zohľadňoval rozumné požiadavky oboch skupín v záujme spoločného dobra všetkých svojich
občanov – a najlepšie rešpektovaním svojej vlastnej „minimálnosti“… (na rozdiel od
napríklad osvieteneckých požiadaviek na absolútnu totalitnosť zbožšteného štátu).

SPOLOČNÝ ZÁKLAD
Spoločným základom cirkvi a štátu je idea prirodzeného zákona, čiže práv, ktoré sú vrodené
človekovi a neodňateľné človekovi nikým a ničím. Príkladom ich vymenovania je napríklad
Deklarácia nezávislosti USA: „Tieto pravdy považujeme za samozrejmé, že totiž všetci ľudia
sú stvorení seberovní a že sú svojím Stvoriteľom obdarení neodňateľnými právami, ako je
právo na život, slobodu a hľadanie šťastia.“ Ale sú tu, samozrejme, aj prirodzené a
neodňateľné povinnosti, plynúce zo spravodlivosti: Neubližovať, rešpektovať vlastníctvo,
neupierať iným slobodu, nepodvádzať,… Podieľať sa primerane na fungovaní štátu a
spoločnosti, byť primerane solidárny s ostatnými členmi spoločnosti,… atď.
 Pre štát predstavuje prirodzený zákon hranicu, po ktorú je oprávnený ísť, ak sa
nechce viazať na žiadne konkrétne náboženstvo, ideológiu, filozofiu, ale byť tu
rovnako pre všetkých.
 Pre cirkev naopak predstavuje prirodzený zákon východisko, z ktorého pokračuje
ďalej – samo kresťanstvo sa tak začína až za hranicou prirodzeného zákona.

POTREBUJÚ SA?
Západná civilizácia vznikla vďaka kresťanstvu a na základe kresťanstva. Bez
kresťanských hodnôt takmer isto neprežije. „Naša ústava bola vytvorená len pre morálne
pevný a veriaci ľud. K vládnutiu inému ľudu sa vonkoncom nehodí.“ (John Adams, 2.
prezident USA). Napríklad USA boli od počiatku zakladané na cirkevnom a náboženskom
princípe:
„Model, ktorý kolonisti uplatňovali [v Amerike] pripomínal kláštor viac, než si puritáni dokázali
priznať. Takisto pripomínal staré kláštorné hospodárstva v Anglicku. Niekde, ako napríklad v
Plymouthe, prisťahovať sa do mesta znamenali pridať sa k cirkvi, alebo aspoň do istej miery sa
podriadiť jej rade starších. … A tak Moravianské bratstvo vzrastalo v Betleheme, Amishi v
Lancastri, Mennoniti v Germantowne…“ (Anthony Esolen, expert na rozvoj Západnej civilizácie, 20.
st. po Kr.)

Západná civilizácia vznikla a bola cieľavedome vytvorená v rámci štruktúry Katolíckej
cirkvi. Ústup vplyvu Cirkvi, rozštiepenie západného kresťanstva a nárast moci

sekularizovaného štátu naopak viedli k veľkým tragédiám: Tridsaťročná vojna, Francúzska
revolúcia, napoleonske vojny, koloniálne vojny, dve svetové vojny, totalitné režimy,…
„Človek sa nedokáže stať dokonalým sám osebe. Potrebuje pomoc. A tak to nie je náboženstvo, ktoré
by potrebovalo oporu štátu, ale štát, ktorý nedokáže žiť dlho bez náboženstva. Madison, hoci nebol
priateľsky naklonený k žiadnej existujúcej cirkvi, to veľmi dobre chápal.“ (Anthony Esolen, expert na
rozvoj Západnej civilizácie, 20. st. po Kr.)
„Duch kresťanstva sa rozšíril a hlboko zakorenil v západnej spoločnosti. Kresťanské idey umožnili
spoločnosti pokrok skrz iniciatívu úplne obyčajných ľudí. Kresťanstvo tiež umožnilo počatie
spoločnej, jednotnej civilizácie, ktorá prekračuje hranice jednotlivých kmeňov a národov a ktorá je
založená na princípoch spravodlivosti a rovnosti.“ (Chris Smith, Anthony Koch, 20. st. po Kr.)

Zatiaľ čo Cirkev celkom dobre fungovala a funguje aj tam, kde nemá žiadnu podporu štátu –
dokonca aj prostredí prenasledovania a útlaku – ukazuje sa, že pre štát samotný je
prítomnosť Katolíckej cirkvi (a analogicky aj väčšiny iných cirkví) jednoznačným
prínosom.
„Som ateista, a predsa som zastal v úžase pred … [tým], čo kresťanské organizácie robia, [čo] sa
celkom líši od práce sekulárnych mimovládnych organizácií … V Afrike totiž kresťanstvo mení srdcia
a ducha ľudí. Ich prerod je skutočný a ich zmena je k lepšiemu.“ (Matthew Paris, The Times, 20. st.
po Kr.)
„Za posledných 50 rokov sa v podstate všetci historici vedy vrátane A. C. Crombieho, Dávida
Lindberga, Edwarda Granta, StanleyhoJakiho, Thomasa Goldsteina aj. L. Heilbrona zhodli, že
vedeckotechnická revolúcia vďačí za svoj vznik Cirkvi. … Sotva sa nájde v ranom stredoveku počin,
ktorý mal kľúčový vplyv na vývoj civilizácie a v ktorom by mnísi nehrali vedúcu úlohu. … katolícki
myslitelia uviedli do života myšlienku medzinárodného práva v našom dnešnom ponímaní. … Vo
všetkých týchto oblastiach zanechala Cirkev v srdci európskej civilizácie nezmazateľnú stopu a vždy
bola významnou hybnou silou. Katolícka cirkev bola nenahraditeľný tvorca západnej civilizácie.“
(Thomas E. Woods, historik, 20. st. po Kr.)

Michel Albert, autor knihy Kapitalizmus proti kapitalizmu, to vidí zhruba takto:
Verejná sféra zabezpečuje spoločné dobro celej spoločnosti.
Aby mohla túto funkciu plniť, nefunguje úplne podľa
trhových pravidiel, ale je financovaná, alebo aspoň dotovaná z
verejných zdrojov. Patrí sem aj Cirkev (cirkvi).

Súkromná sféra zabezpečuje hlavne súkromný prospech
jednotlivcov, skupín, združení,… Spoločnému dobru prispieva
buď priamo svojou činnosťou (tovar, služby,…), ale aj formou
príspevku na život spoločnosti (= dane, odvody,…).

Na rozdiel od anglosaského modelu, kde cirkvi v podstate „podnikajú“ s náboženstvom, aby
sa uživili v trhovom systéme; Albert ich vidí (spolu so školstvom, zdravotníctvom,…) vo
verejnom sektore, pretože vďaka nim v Západnej spoločnosti profituje celá spoločnosť,
nielen ich členovia a teda slúžia všetkým – vrátane ateistov, či príslušníkov iných
náboženstiev.
Je to analogické, ako keď z fungujúcej verejnej dopravy profitujú aj tí, ktorí ju nepoužívajú (a teda
neplatia cestovné): menej upchaté cesty pre vodičov áut, čistejší vzduch, menej hluku,… alebo ako z
fungujúceho systému zdravotníctva profitujú aj zdraví ľudia – napríklad zamestnávatelia, ktorí majú
zdravších a výkonnejších a menej fluktuujúcich zamestnancov a pod.

A čo Cirkev? Potrebuje štát?
 Cirkev sa neviaže na žiaden spôsob vlády, ideológie, zriadenia,…
 Cirkev funguje po celom svete, bez ohľadu na to, či jej je štát naklonený
priateľsky, je ľahostajný, alebo úplne nepriateľský.
 Cirkev sa angažuje vo verejnej sfére, pretože je to prejav lásky k blížnemu: „Nikto z
nás nemôže povedať: „Mňa sa to netýka, pretože vládnu tí druhí…“. Nie, nie, som
zodpovedný za ich vládu a musím sa čo najviac vynasnažiť, aby vládli dobre. Musím se
také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podľa
sociálnej náuky Cirkvi je politika jednou z najvyšších foriem milosrdnej lásky, pretože
je to služba spoločnému dobru. nemôžem si teda pred ňou umyť ruky. Každý z nás jej
musí niečo venovať.“ (pápež František)
 Predsa ale dokáže zrejme urobiť viac tam, kde jej je prostredie priateľské, kde
existuje zdravý, nezideologizovaný právny, slobodný a demokratický štát. Je pre ňu
určite výhodnejšie pracovať a žiť v podmienkach slobodného štátu, s garantovanými
právami, jasnými hodnotami čo do prirodzenej morálky, čiže v tomto všetkom
kompatibilného s kresťanstvom…

ODBOŽŠTENIE ŠTÁTU KRESŤANSTVOM
Jedným z najväčších darov Západného kresťanstva je jasné odlíšenie oblastí štátu a Cirkvi.
Hoci Cirkev ovplyvňuje štát a často jej predstavitelia zastávali a aj zastávajú štátne funkcie,
Cirkev nie je štátom. Následne štát je odbožštený, odideologizovaný, oddelený od
náboženstva – a stáva sa tak sekulárnym nástrojom služby všetkým svojim občanom.
„Kresťanstvo už od začiatku uznalo oddelenie nábozenstva od štátnej moci a existenciu rôznych
náboženských a svetských úradov – „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Bozie, Bohu“.”
(Chris Smith, Richard Koch)
„Žiaden pozemský vládca sa nemôže po Kristovom narodení ešte vydávať za vládcu absolútneho a za
celok, žiaden nemôže zavŕšiť históriu, zmierovať bohov, vyhlasovať svetový mier. … Politická oblasť
nie je ničím božským. Bola oslobodená pre sebe samu, pre svoje pozemské ciele. Začína sa jej vlastná
história, ktorá už nie je spojená s náboženstvom a s kultom. V mnohých ohľadoch sa začína až teraz.“
(Hans Maier, politik, 20. st. po Kr.)

„Vidíme tu zárodok myšlienky obmedzenia štátnej moci. Tá vychádza z kresťanskej predstavy, že
vládcova ríša je ohraničená a existujú hranice, ktoré panovník jednoducho nesmie prekročiť. Tieto
medze pôvodne vytýčila Cirkev. Králi a Cirkev síce po stáročia bojovali o to, kadiaľ právnu hranicu
medzi oboma sférami viesť, napriek tomu sa ale zhodovali, že takáto deliaca čiara existuje.“ (Dinesh
D’Souza, analytik, poradca porezidenta R. Reagana; 20. st. po Kr., upravené, krátené)
„Pozrime sa teda na charakteristické rysy západnej kresťanskej civilizácie, ako sa ustanovila v
stredoveku. Čo vidíme? Do tej doby nepredstaviteľné oddelenie moci svetskej a duchovnej. …
[Vidíme] obmedzenie moci svetskej mocou duchovnou. Lord Acton napísal, že Katolícka cirkev bola
tou inštitúciou v dejinách, ktorá bola schopná sa čelne stretnúť so štátom a v tomto stretu nebyť
porazená; inštitúciou, ktorá bola najviac schopná obmedziť moc štátu. Ak pod politickým
liberalizmom rozumieme obmedzenie moci štátu, potom – akokoľvek paradoxne to znie – Katolícka
cirkev je tou najliberálnejšou inštitúciou v dejinách.” (Roman Joch, publicista, bývalý poradca
českého premiéra P. Nečasa)
„Nech bola autorita feudálneho kráľa akákoľvek, kráľ nevlastnil nijaký z atribútov, ktoré sa uznávajú
ako symboly zvrchovanej moci: nemohol vyhlasovať všeobecné zákony, ani vyberať dane z celého
kráľovstva, ani postaviť armádu.“ (Régine Pernoudová, medievalistka)

NÁVRAT ŠTÁTOCIRKVÍ
S reformáciou sa znova začali zlievať dohromady štát a cirkev. vznikajú štátne cirkvi,
presadzované zákonmi, ktorých „pápežmi“ sú svetskí panovníci a „koncilmi“ mestské rady a
parlamenty. Alebo inými slovami: protestantské cirkvi v daných krajinách kapitulovali štátu,
štát ich ovládol a sám sa stal cirkvou.
„Martin Luther … vyzýval na odpor proti katolíckej cirkvi pod vládou feudálov, vyzýval zveriť im
obranu viery, a jeho pričinením sa reformácia stala hračkou v rukách svetskej moci … cirkev zmizla
a jej úlohu nahrádzal štát.“ (Miroslav Kučera)
Po uchopení moci v Ženeve Kalvín zakázal tanec, cudzoložstvo sa trestalo smrťou, dokonca
obhajoval popravy malých detí. Len v roku 1546 bolo 76 ľudí poslaných do vyhnanstva a 58
popravených za prehrešky proti „kresťanskej morálke“. Zwingli sa nerozpakoval využívať na
presadzovanie svojich náboženských reforiem mestskú radu v Zürichu. Jeho cirkev hrala dominantnú
úlohu vo veciach správy a života mesta. Jeho predstava štátocirkvi inšpirovala anglickú kráľovnú
Alžbetu pri stvárňovaní obdobnej štátnej anglikánskej cirkvi.
„Roku 1530 bola luteránska reformácia uzákonená ako štátne náboženstvo v Švédsku, roku 1536 v
Dánsku. Anglický kráľ Henrich VIII. … prinútil anglické duchovenstvo odriecť poslušnosť
pápežovi… prenasledoval katolíkov, luteránov aj kalvínov.“ (aktuality.sk)

S osvietenstvom sa objavuje ďalší koncept štátu, ktorý je súčasne akousi sekulárnou cirkvou
a teda je v samej podstate ideologický, neobmedzený a absolutistický.
„Súčasná sekularizácia vyrastá z rozkolu západného kresťanstva v 16. storočí. Vtedy sa náboženstvo
stalo súkromnou záležitosťou.“ (Kurt kardinál Koch)

„Suverénny nezávislý štát odrážal Lutherovo ponímanie človeka ako suverénneho a na ničom
nezávislého indivídua. … Lutherov silný zmysel pre ľudskú hriešnosť ho na začiatku 16. storočia
viedol k tomu, aby obhajoval ideu absolutistickiého štátu, aj keď ten sa nestal realitou ešte ďalších
sto rokov. Pre Luthera hlavnou úlohou štátu bolo násilím krotiť svojich občanov ‚tým istým
spôsobom, akým sa divé zviera zväzuje lanami a reťazami‘.“ (Karen Armstrongová, religionistka)
„Stačí len spoločnosť zbaviť všetkého tmárskeho, neracionálneho, egoistického, atd. A o tom, čo je
neracionálne a naopak rozumné, rozhodujú osvietenci. Oni majú spasiť ľudstvo a nástrojom tejto
svetskej "spásy" je pochopiteľne politická, ekonomická či spoločenská reforma – tj. štátna moc. Ku
slovu "osvietenský" nutne patrí slovo "absolutizmus", pretože absolutistický štát je schopný
najefektívnejšie vykonať reformy a tým obšťastniť ľudstvo. Osvietenci nemali nič proti absolutizmu –
iba požadovali, aby absolutistickí vládcovia vládli podľa ich rád (tj. v ich chápaní, podľa
"rozumu").“ (Roman Joch)
„Filozof Thomas Hobbes napríklad argumentoval, že my všetci máme rovnaké právo na slivky zo
stromu, železo v kopcoch, Jánovu manželku, či Máriino zlato. Takáto rovnosť ale vedie k vojnám.
Preto svoje práva postupujeme suverénnemu štátu, tzv. ‚Leviathanovi‘ (bibl. slovo pre draka – pozn.
red.). Hobbes netvrdí, že na čele Leviathana má byť Bohom pomazaný kráľ. Nejestvuje žiadne „Božie
pomazanie“. Dokonca nejestvuje ani žiadna potreba kráľa. Namiesto neho môže rovnako dobre
poslúžiť napríklad rada. Pointa je ale v tom, že Leviathan JE ABSOLÚTNY. Zjednotený štát je bohom
v porovnaní s jeho členmi. On sám JE právom. Má právo určiť kto a koľko bude vlastniť. Kto a koho
bude uctievať. Riadi vaše príchody a odchody. Musí ich riadiť, pretože ľudia ako jednotlivci sú ako
náhodné atómy, narážajúce jeden na druhý v bezzmyselnej existencii, keď hľadajú rozkoš a utekajú
pred bolesťou.“ (Anthony Esolen, expert na rozvoj Západnej civilizácie, 20. st. po Kr.)
„Absencia cirkvi ako mocenskej protiváhy štátu sa skončila uzurpáciou všetkej moci jedným orgánom
(či už to bol panovník alebo mestská rada) a získaním väčšej kontroly nad životom jednotlivca, čím sa
porušila stáročia dodržiavaná tradícia dualizmu svetskej a cirkevnej moci.“ (Miroslav Kučera)

VOLANIE PO ODDELENÍ ŠTÁTU OD CIRKVI A NÁBOŽENSTVA
Požiadavka na „odluku štátu od cirkvi“, vznesená najmä v Severnej Amerike, reagovala
práve na toto spojenie cirkví a štátu v protestantských štátocirkvách, kde náboženstvo bolo
ovládané, regulované a vynucované v jedinej štátom schválenej podobe aj za cenu
prenasledovania a násilia.
Jej cieľom nebolo vytlačiť náboženstvo zo „sekulárneho štátu“, ale naopak, vytlačiť štát z
cirkví a náboženstva! Čiže pokus o obnovenie onej stredovekej „deliacej čiary“, ktorá by
zabránila štátu hrať sa na cirkev a preberať na seba funkcie týkajúce sa viery a náboženstva
(vrátane tomu, čomu dnes hovoríme ideológie, čo nie sú nič iné, než sekulárne formy
náboženstva).
„V roku 1634 priplávali z Anglicka na palube lodí Ark a Dove katolícki a protestantskí usadlíci na
Ostrov sv. Klementa v Južnom Marylande. Prišli na pozvanie katolíckeho lorda Baltimora, ktorý
dostal Maryland od protestantského anglického kráľa Karola I. Zatiaľ čo katolíci a protestanti v
Európe sa medzi sebou zabíjali, lord Baltimore si vysníval Maryland ako spoločnosť, kde budú ľudia
rôzneho vierovyznania spoločne nažívať v pokoji. Táto vízia bola v Marylande čoskoro (r. 1649)

legislatívne zakotvená v zákone týkajúcom sa náboženstva (tiež nazývanom „tolerančný zákon“),
ktorý bol prvým zákonom na ochranu práva jednotlivca na slobodu svedomia v našej národnej
histórii.“ (Administratívna komisia Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov)
„Pojem „odluka štátu a cirkvi“ bol po prvý raz použitý baptistami, zápasiacimi o náboženskú
toleranciu vo Virgínii, kde oficiálnym štátnym náboženstvom bola anglikánka (episkopálna) cirkev.
Ústava sa neusilovala potláčať verejné prejavy náboženstva. Ranná republika vítala verejné prejavy
náboženstva, každú nedeľu sa konali služby Božie v Kapitole a na ministerstve financií. Vzhľad
mnohých federálnych budov je pozoruhodne biblický. Naši predkovia nikdy nezamýšľali vytlačiť
cirkev zo spoločnosti. Len pochopili, že niektoré štáty nemajú jednotné náboženstvo a že žijeme a
uctievame Boha rôzne. Ale aj nekresťanskí Zakladatelia považovali náboženstvo za podstatné pre
štát.“ (dividedstates.com)

 Cieľom teda nie je vytlačenie náboženstva z politického a verejného života,
pretože tam – ako dnes na Západe k vlastnej škode sledujeme – zohráva pre našu
civilizáciu podstatnú a nenahraditeľnú úlohu.
 Cieľom je zabrániť štátu, aby sa stotožnil s akýmkoľvek náboženstvom, vierou,
ideológiou, filozofiou, ktorú by začal vnucovať svojim občanom, pričom by využíval
legislatívu a mocenské zložky na jej presadzovanie a na potláčanie „konkurenčných“
názorov.

ÚLOHY:
 Spolu s tútorom sa porozprávaj o tejto téme a ujasni si všetky veci – ak treba, pátrajte
po internete, či v knižných zdrojoch.
 Aká je z tohto pohľadu dnešná situácia v Slovenskej republike? Európskej únii?
 Je štát dôkladne oddelený od cirkvi a náboženstva a nemá žiadne funkcie, ktoré by
spadali do oblasti náboženstva, viery, ideológie a pod.? Alebo nie? Aká je súčasná
situácia a aké sú trendy?
 Miera slobody občanov v rámci Slovenskej republiky a EÚ je rovnaká, rastie, alebo
klesá? Štát – jeho zásahy do života ľudí a jeho regulácie: ostávajú rovnaké? rastú?
Zmenšujú sa? Aký trend je by mal byť správny? Prečo?
 Koncepty ako multikulturalizmus, tzv. rodová rovnosť, politická korektnosť,… a
spôsob, akým s nimi štáty narábajú – potvrdzujú, alebo popierajú princíp oddelenia
štátu od cirkvi a náboženstva?
 Akú úlohu by mali cirkev a náboženstvo (konkrétne kresťanstvo, pretože ono je
základom našej civilizácie) hrať vo verejnom a politickom živote? Kedy by Cirkev
prekročila onú „deliaci čiaru“ a prestala by byť oddelená od štátu? V čom presne táto
deliaca čiara spočíva a kadiaľ vlastne vedie? Čo upiera Cirkvi ako štátne – a čo upiera
štátu ako cirkevné?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

Cirkev a kresťan vo svete politiky a verejného života
CIRKEV V MODERNOM ŠTÁTE
„Cirkev sa obracia so svojou sociálnou náukou na človeka „vloženého do zložitej siete
vzťahov modernej spoločnosti“. „Cirkev, skúsená znalkyňa ľudstva“, to dokáže pochopiť
a má preň slovo života, ktoré zaznieva v historických a sociálnych okolnostiach ľudskej
existencie v jeho povolaní a v jeho túžbach, v jeho hraniciach a ťažkostiach, v jeho
právach a úlohách.“
(Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi)

Aké miesto má v demokratickej spoločnosti náboženstvo? A čo vlastne presne by sme
pod pojmom „náboženstvo“ mali chápať v tom najširšom zmysle slova? Čo vlastne znamená
v praxi mať „slobodu náboženstva“ – znamená to slobodu k čomu?
„Prameňom a syntézou týchto [ľudských] práv je v istom zmysle náboženská sloboda ponímaná
ako právo žiť v pravde vlastnej viery a v zhode s transcendentnou dôstojnosťou vlastnej osoby.“
(Kompend. soc. náuky Cirkvi)

Náboženstvo a štátna moc sa pohybujú akoby v obdobnom vzťahu, v akom sa v rámci
štátu pohybuje parlament a vláda:
 Parlament je kompetentný definovať zákony, na základe ktorých a v rámci ktorých
môže vláda konať. Vláda nesmie prijímať zákony – a zase parlament nesmie mať
výkonnú vládnu moc a podieľať sa na riadení štátu.
 O úroveň vyššie to vcelku platí o štáte a Cirkvi (a náboženstve všeobecne): Cirkev
definuje „morálne zákony“, na základe ktorých potom štát (nimi obmedzený) koná a
spravuje spoločnosť. Štát nemá právo a nesmie zasahovať do týchto oblastí hodnôt a
morálky (a ani k tomu nie je kompetentný) – a Cirkev zase nemá právo a nesmie
zasahovať do priameho riadenia štátu (parlament, vláda, súdnictvo) – a tiež k tomu ani
nie je nijako kompetentná.
Práve tadiaľ vedie oná „deliaca čiara“ medzi štátom a Cirkvou.
Kedykoľvek si štát uzurpoval práva a kompetencie Cirkvi – či už to bolo osvietenstvo, nacizmus,
fašizmus, komunizmus, súčasný neomarxistický liberalizmus – výsledkom bola a je vždy pohroma.
Úplne rovnako, ako keď štát prestal rešpektovať morálne a hodnotové hranice, stanovené
náboženstvom, ako zase vidieť v dnešnom klientelizme, oligarchizme a pod.: „Keď sa v politike
nehľadí na morálku, je to vždy deformujúce a v konečnom dôsledku na to doplácame všetci. A keď je
politika podriadená ekonomickým silám a záujmovým skupinám, speje do slepej uličky“ (Iveta
Radičová, toho času premiérka SR); „Politika sa už dávnejšie zmenila na profesionálne
organizované public relations a marketing. Technológia moci je nekompromisná a nemá nič
spoločné s hľadaním pravdy o spoločnosti (alebo sebe).“ (Ľubomír Jaško, komentátor)
Podobne nikdy nefunguje to, keď sa Cirkev kdekoľvek, aj keď len miestne a čiastkovo, snaží
konať ako štát a priamo sa zapája do politického zápasu a stotožňuje sa s jednou konkrétnou stranou

proti inej konkrétnej strane za použitia mocenských nástrojov vlastných štátu (napr. tzv. „teológia
oslobodenia“ a pod.).

KRESŤAN V MODERNOM ŠTÁTE
„Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta,
umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky, totiž politika je jednou z najvyšších foriem lásky,
pretože sa usiluje o spoločné dobro. A laickí kresťania musia pracovať v politike. Poviete mi: ‚Ale to
nie je ľahké‘. Ale ani stať sa kňazom nie je jednoduché. Neexistujú jednoduché veci v živote. ‚Politika
je špinavá‘, ale zaujímalo by ma, prečo? Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom?
Je jednoduché obviňovať iných... ale ja, čo robím ja? Povinnosťou kresťana je pracovať pre spoločné
dobro, a mnohokrát sa to dá dosiahnuť práve cez politiku.“ (pápež František)
„Sociálne učenie Cirkvi je utvorené vnútorným spojením s ľudskou dôstojnosťou tak, že ho môžu
pochopiť aj tí, ktorí nepatria k spoločenstvu veriacich. Preto treba naliehavo šíriť poznatky o ňom,
študovať ho a prekonávať nevedomosť o ňom aj v prostredí kresťanov. To si vyžaduje novo budovanú
Európu, ktorá potrebuje ľudí vychovaných podľa týchto hodnôt, pripravených angažovať sa za
dosiahnutie všeobecného blaha. Na to je potrebná prítomnosť kresťanských laikov, ktorí by mali
účinkovať ako zodpovední za rozličné oblasti občianskeho života, hospodárstva, kultúry,
zdravotníctva a politiky tak, aby v nich mohli šíriť hodnoty Božieho kráľovstva.“ (Ján Pavol II.,
Ecclesia in Europa 99)
„Rovnaké ocenenie si zaslúži práca, ktorú konajú kresťanskí laici, muži i ženy, … Musíme im byť
vďační za ich odvážne svedectvo lásky a oddanosti: za hodnoty, ktoré evanjelizujú široké oblasti
politiky, spoločenského pôsobenia, hospodárstva, kultúry, ekológie, medzinárodného života, rodiny,
výchovy, rozličných profesií, práce i sveta utrpenia.“ (Ján Pavol II., Ecclesia in Europa 41)
„Oblasti misionárskej prítomnosti a činnosti laikov sú veľmi široko roztrúsené. "Prvým poľom je
veľký a komplikovaný svet politiky, sociálnej skutočnosti, hospodárstva", na miestnej, národnej i
medzinárodnej úrovni.“ (Ján Pavol II., Redemptoris missio 72)

A nakoniec jeden zásadný text Jána Pavla II.:
„Láska, ktorá slúži človeku a miluje ho, nemôže byť odtrhnutá od spravodlivosti: jedna ako
aj druhá vyžadujú, každá svojím spôsobom, plné uznanie práv osoby, ktorým je spoločnosť so
všetkými svojimi štruktúrami a inštitúciami priradená. Aby kresťansky inšpiroval časný
poriadok v spomenutom zmysle služby človeku, nemôžu sa laici zrieknuť zapojenia sa do
"politiky", to znamená, do rozličných a mnohorakých iniciatív, na hospodárskej, sociálnej,
zákonodárnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia organickému a systematickému
podporovaniu všeobecného dobra. Ako synodálni otcovia opätovne konštatovali, majú všetci
a každý jednotlivo, povinnosť a právo zúčastňovať sa na politike, aj keď rozličným a
komplementárnym spôsobom i úrovňou a na základe rozličných a komplementárnych úloh i
zodpovednosti. Obžaloby arrivizmu, modloslužby moci, egoizmu a korupcie, ktoré sa neraz
vznášajú proti členom vlády, poslancom parlamentov, vládnucim triedam a politickým
stranám, ako aj rozšírená mienka, že politika je oblasťou nevyhnutného morálneho
ohrozenia, žiadnym spôsobom neospravedlňuje skepticizmus, alebo odvrátenie sa kresťanov

od verejných záležitostí. Ale skôr na tomto pozadí nadobúdajú plný význam slová II.
vatikánskeho koncilu: "Cirkev pokladá za chválitebnú a úctyhodnú činnosť tých, čo sa v
službe ľudí venujú verejným záujmom a berú na seba zodpovednosť za tieto záležitosti".
Politika, ktorá je zameraná na osobu a spoločnosť, nachádza svoje základné kritérium v úsilí
o všeobecné dobro, ako o dobro všetkých ľudí a celého človeka, dobro, ktoré sa ponúka
slobodnému a zodpovednému prijatiu jednotlivcom a skupinám. "Politické spoločenstvo" tak čítame v konštitúcii Gaudium et spes - "jestuje teda v záujme verejného blaha, v ňom má
plné opodstatnenie a svoj zmysel, z neho odvodzuje aj svoje pôvodné a vlastné právo.
Verejné blaho však spočíva v súhrne spoločenských podmienok, v ktorých by mohli
jednotlivci, rodiny a organizácie plnšie a ľahšie dosiahnuť svoju vlastnú dokonalosť".
Politika zameraná na človeka a spoločnosť, nachádza ponad to svoje kontinuitné smernice v
obrane a podporovaní spravodlivosti, ktorú chápe ako "čnosť", ku ktorej sa všetci musia
vychovávať, a ako "morálnu silu", ktorá nesie úsilie o uznanie práv a povinností všetkých a
každého jedného na základe osobnej dôstojnosti človeka. Pri vykonávaní verejnej moci je
rozhodujúci duch služby. Iba tento môže udržať činnosť politikov, povedľa nutnej
kompetencie a schopnosti, "priehľadnou" a "čistou", ako to ľud oprávnene žiada.
Predpokladom toho je odmietanie a rozhodné premáhanie určitých pokušení, ako je
nečestnosť a lož, premárnenie verejných prostriedkov v prospech niekoľkých a so
ziskuchtivými záujmami, používanie dvojznačných a nedovolených spôsobov, aby sa v
každom prípade moc získala, udržala a zväčšila. Ako vyzdvihuje konštitúcia Gaudium et
spes, laici, ktorí sa angažujú v politike, majú rešpektovať autonómiu pozemských
skutočností: "Je veľmi dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny názor
na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou, a robiť jasný rozdiel medzi tým, čo
jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú vo svojom mene ako občania, dajúc sa viesť
svojím kresťanským svedomím, a čo konajú v mene Cirkvi vedno so svojimi duchovnými
pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom nesplýva s
politickým spoločenstvom, ani sa neviaže na žiaden politický systém, takže je symbolom a
zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osobnosti." Súčasne musia laici - tak sa to dnes
pociťuje ako naliehavá nutnosť a zodpovednosť - vydávať svedectvo o tých ľudských
hodnotách evanjelia, ktoré sú hlboko spojené s politickou činnosťou: sloboda a
spravodlivosť, solidarita, vernosť a nezištná oddanosť dobru všetkých, jednoduchý spôsob
života, prednostná láska voči chudobným a posledným. Predpokladom toho je, že sú nesení
svojou účasťou na živote Cirkvi a osvietení jej sociálnym učením. Pritom im môže byť veľkou
pomocou blízkosť ich spoločenstiev a ich pastierov. Štýl a prostriedky na uskutočňovanie
politiky, ktorá chce mať za cieľ opravdivý rozvoj ľudí, sú dané v solidarite. Táto vzbudzuje
aktívnu a zodpovednú účasť všetkých na politickom živote, počínajúc pri jednotlivých
občanoch až po rozličné skupiny, od odborov až po strany: spoločne a jednotlivo sme všetci
adresátmi a protagonistami politiky. Ako som napísal v encyklike Sollicitudo Rei socialis,
solidarita v tomto zmysle "nie je pocitom prázdneho súcitu alebo povrchného dotknutia
utrpenia toľkých ľudí - blízkych, alebo vzdialených. Naopak, ona je pevnou a stálou
rozhodnosťou zasadiť sa za "spoločné dobro", to znamená za dobro všetkých a každého

jedného, pretože sme všetci zodpovední za všetkých". Politická solidarita sa chce dnes
uskutočňovať v takej šírke, ktorá presahuje jednotlivý národ alebo jednotlivý blok národov a
predstavuje sa ako kontinuitálna alebo univerzálna. Ovocím solidárnej politickej činnosti,
ale žiaľ ešte nedozretým, ktoré si všetci želajú, je mier. Vzhľadom na všetky fenomény, ktoré
popierajú alebo ohrozujú mier, nemôžu zostať laici indiferentnými, dištancovanými alebo
nedotknutými: násilie a vojna, mučenie a terorizmus, koncentračné tábory, militarizovanie
politiky, zbrojenie, ohrozenie nukleárnymi zbraňami. Ako učeníci Ježiša, ktorý je "Kniežaťom
pokoja" (Iz 9,5) a "naším Pokojom" (Ef 2,14), musia laici "budovať mier" (Mt 5,8) obrátením
"srdca", ako aj angažovaním sa za pravdu, slobodu, spravodlivosť a lásku, ktoré sú
nevyhnutnými základmi mieru. Laici musia spolupracovať so všetkými, ktorí opravdivo
hľadajú mier a požívať špecifické národné a medzinárodné organizmy, aby dali do pohybu
od základu proces formovania vedomia, ktorý by prekonával prevládajúcu kultúru egoizmu,
násilia, pomsty i nepriateľstva a podporoval by na všetkých úrovniach kultúru solidarity.
Táto kultúra je "cestou" k mieru a súčasne k "rozvoju". Synodálni otcovia vyzvali kresťanov,
aby odmietli neprijateľné formy násilia, aby pestovali ochotu k dialógu a k mieru a
zasadzovali sa na zriadenie spravodlivého sociálneho a medzinárodného poriadku.“
(Christifideles laici 42)

ÚLOHY:
 Akú funkciu, postavenie, poslanie a zodpovednosť máš Ty ako kresťan vo verejnom
živote? V ktorých oblastiach a ako by si mal byť aktívny?
 Ako na tom reálne si? Ako je na tom tvoje malé spoločenstvo / družina?
 Urob si zoznam sociálnych encyklík pápežov a skús zistiť, o čom zhruba jednotlivé
encykliky písali. Ako ovplyvnili Európu? Európsku úniu?
 Vysvetli základné piliere sociálnej náuky Cirkvi: Princíp spoločného dobra;
Univerzálne určenie dobier; princíp subsidiarity; Účasť; Princíp solidarity. Nájdi k nim
priliehavé texty z Katechizmu, alebo z Kompendia sociálnej náuky Cirkvi, alebo z
iných dokumentov Cirkvi, či aspoň solídnych zdrojov (napr. skrípt, učebníc).
 Na základe textov z rovnakých zdrojov vysvetli, ako sociálna náuky Cirkvi vníma
manželstvo, rodinu, prácu, právo na prácu, práva robotníkov (zamestnancov),
podnikanie a práva i povinnosti podnikateľa, vzťah k súkromnému vlastníctvu, otázky
politiky, štátnej moci a demokracie, ekologické otázky.
 S výsledkami oboznám svojho tútora a podiskutuj s ním o tom.
 Aké konkrétne závery pre seba samého prijmeš v oblasti spoločenskej angažovanosti?
Čo urobíš? Ako v tom to smere (ak treba) skúsiš ovplyvniť svoje malé spoločenstvo /
družinu?

Splnené dňa: ___________, podpis tútora: ________________________________

