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… alebo porozumenie toho, ako to bolo odjakživa a kde je deliaca čiara medzi „vonku“ a „vnútri“ 

Už sme to spomenuli v minulej úvahe, ale ešte sa k Rodney Starko-
vi vrátim: „Aj keď naznášali chodenie do kostola a o kresťanstve 
toho vedeli len veľmi málo, Európania v čase Reformácie neboli 
neveriaci. Lenže, ako konštatuje Gerald Strauss, ‚praktizovali svoju 
vlastnú formu náboženstva, ktorá bola pestrou zmeskou starobylých 
rituálov, tradičných zvykov, katolíckych pozostatkov, ktoré nebolo 
možné vykoreniť a k tomu veľkej porcie mágie, ktorá im mala 
pomôcť prežiť v ich každodennom živote‘. Toto ľudové náboženstvo 
často volalo k Bohu, k Ježišovi, k Márii a rôznym svätým rovnako, 
ako k rôznym pohanským bôžikom a bohyniam (a často vyvolávalo 
aj menších duchov, ako sú víly, škriatkovia a démoni), ale len preto, 
aby si nejako získali ich pomoc, pričom sa len pramálo zaujímali o 
také veci ako spasenie sa. Miesto toho kládli dôraz na naliehavé, 
hmatateľné a všedné veci, ako sú zdravie, plodnosť, počasie, sex a 
dobrá úroda. V konečnom dôsledku, ťažiskom tohto ľudového 
náboženstva bola, ako vždy, mágia. A na tomto spôsobe prežívania 
náboženstva sa ani dnes v Európe veľa nezmenilo.“ 

Ako na túto realitu reagovať? V prvom rade uvedomením si, že tu 
vždy bola, je a vždy bude. Je obsiahnutá dokonca v tej jednej 
veľkej vete, zhrňujúcej samú podstatu kresťanstva: „Boh sa stal 
človekom, aby sa človek stal Bohom“. Najprv je to Boh, ktorý 
vychádza sám zo seba a vstupuje do nášho, ľudského sveta. A 
následne sú to ľudia, ktorí s vierou nasledujú Vteleného Boha, aby s 
Ním spoločne vstúpili do vnútorného Božieho sveta a života. 

Tú prvú oblasť, vo svete, si nazvime „vonkajšou“, „verejnou“ a tú 
druhú, v Bohu, „vnútornou“, „súkromnou“. No a práve tá vonkajšia 
oblasť zodpovedá onomu magickému ponímaniu, ktoré opisuje 
Rodney Stark.  

V čase Krista viedla deliaca čiara týchto dvoch oblastí medzi 
zástupmi a učeníkmi. Zástupy – to boli ľudia, ktorí sledovali svoje 
svetské a pozemské ciele. Spása, Nebo,… ich veľmi nezaujímali. 
Ježiš bol pre nich možnosťou, ako tieto svoje ciele dosiahnuť, často 
jednou z iných, zvyčajne tou poslednou: „Veľa vystála od mnohých 
lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej 
vždy horšie.  27 Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu 
a dotkla sa jeho šiat.  28 Povedala si totiž: "Ak sa dotknem čo len 
jeho odevu, ozdraviem."“ (Mk 5,26-28 SSV). Ježiš ich túžbu často 
naplnil – ako práve u onej ženy: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. 
Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby“ (Mk 5,34 SSV). 
Oceňuje jej vieru, ktorou v Ňom táto žena rozpoznala nie bežného 
človeka, ale niekoho, kto vládne Božou Mocou, aj keď to ešte 
nebola viera v Krista ako Syna Boha a Mesiáša, ani viera Jeho 
slovám a Evanjeliu o Kráľovstve. Keď títo ľudia dosiahli, čo chceli, 
zvyčajne sa už k Ježišovi nevrátili, aspoň nie v tej chvíli. Ich 
„magické“ očakávanie bolo naplnené, pozemská potreba uspokoje-
ná, za ničím iným a väčším v tej chvíli nešli. 

Niektorí ale boli týmito Božími skutkami hlboko zasiahnutí a 
Ježišove slová počúvali o niečo viac, než len jedným uchom dnu a 
druhým von a odpovedali na ne – spomeňme Petra: „Padol Ježišovi 
k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hrieš-
ny."  9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad 
úlovkom rýb, ktoré chytili.  10 Takisto aj Zebedejových synov Jaku-
ba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal 
Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí."  11 A keď pritiah-
li lode k brehu, opustili všetko a išli za ním“ (Lk 5,8-11 SSV). Peter 
a jeho spoločníci v tejto chvíli prechádzajú „zvonku dovnútra“, z 
„verejnej oblasti do súkromnej“, od zástupov k učeníkom, ktorým 
Ježiš „v súkromí všetko vysvetlil“ (Mk 4,34 SSV). Iste, so svojimi 
pozemskými túžbami budú ešte hodne dlho zápasiť, kým z nich 
vyrastú, ale ich vzťah k Ježišovi už nie je magický. Počúvajú Jeho 

slovo, snažia sa Ho pochopiť, učia sa od neho, nasledujú Ho 
smerom k Jeho Kráľovstvu, bár si ho aj predstavujú ešte stále 
veľmi pozemsky. 

Po Turiciach viedla táto deliaca čiara medzi synagógou, čiže 
spoločenstvom Židov ako „vonkajšou verejnou“ oblasťou a 
rodiacou sa Cirkvou ako „vnútornou a súkromnou“ oblasťou 
Božej Rodiny (Ef 2,19). Mnohí „zvonku“ mali voči apoštolom 
podobné magické nádeje ako predtým voči Ježišovi, napríklad: 
„Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, 
aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade 
pôjde.  16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, 
prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdra-
vovali“  (Sk 5,15-16 SSV). Niektorí ale vďaka týmto znameniam 
uverili apoštolskému Zvestovaniu Krista, prijali Evanjelium a 
prešli do „vnútornej súkromnej“ oblasti a tou bolo spoločenstvo 
Cirkvi, ako svedčí Písmo: „Všetci svorne zotrvávali v Šalamúno-
vom stĺporadí.  13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud 
ich velebil“ (Sk 5,12-13 SSV). 

Podobne to vidíme u Pavla: Začína vo „vonkajšej verejnej“ oblasti 
ohlasovaním – aby potom tí, ktorí uverili, prešli do „vnútornej 
súkromnej“ oblasti spoločenstva Cirkvi: „Vošiel do synagógy a 
smelo hovoril; tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom 
kráľovstve.  9 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 19,8-9 SSV). 

V Cirkvi prvých storočí bol touto deliacou čiarou katechumenát. 
Na jeho „vonkajšej verejnej“ strane bolo Zvestovanie Krista, 
ohlasovanie Evanjelia a predkatechumenát (čiže zodpovedanie 
otázok a pod.). Katechumenát bol potom vstupnou bránou do 
„vnútornej súkromnej“ oblasti, ktorou bolo spoločenstvo Cirkvi a 
obzvlášť Eucharistia a svet sviatostí, kam bol novopokrstený 
uvádzaný formou mystagógie. 

Po pokresťančení Európy sa veci zmenili. Kostoly viac neboli 
utajené miesta v domoch, či v katakombách. Ani sv. omša viac 
nebola uzatvoreným slávením, na ktoré sa nepovolaný človek 
doslova fyzicky nemohol len tak dostať, či na ňu nejako „naďa-
biť“. Oboje sa stalo verejným a otvoreným. 

Kadiaľ vedie deliaca čiara dnes?  

Dnes – vďaka už povedanému – kostoly a sv. omše patria svojou 
povahou do oblasti „vonkajšej a verejnej“, s voľným prístupom 
pre kohokoľvek a kedykoľvek. Neprekvapuje teda, že v nich vo 
väčšine, podľa niektorých odhadov zhruba na 90-95%, nachádza-
me práve „zástupy“, čiže ľudí s presne oným magickým prístupom 
k Bohu a kresťanstvu Rodneyho Starka. Krátko a stručne, musíme 
si uvedomiť, že v kostole na sv. omši (a obdobne v škole na 
náboženskej výchove, na sobášoch,…) sa dnes neschádzajú (len) 
veriaci ľudia. Schádzajú sa tam v omnoho väčšom počte neveriaci, 
ktorí nejakým spôsobom sympatizujú s katolicizmom, možno s 
Cirkvou (a zase iní ju srdečne nenávidia a prskajú na ňu), majú 
nejaký ten záujem o Krista a istú formu „magického“ vzťahu k 
Nemu. Toť vše. Táto skupina ľudí tu vždy bola, je a vždy bude, 
len si treba uvedomiť, že dnes je miestom jej zhromaždiska kostol 
a nedeľná sv. omša (ak sa tam vôbec unúvajú, lebo 90% katolícky 
pokrstených ľudí sa do kostola bežne až vôbec neunúva a postačia 
si ak, tak s dvomi návštevami kostola na Vianoce a na Veľkú noc). 

A kde dnes nachádzame „učeníkov“? V malých bázových spolo-
čenstvách, ako ich nazval blahej pamäti sv. Ján Pavol II. V nich sa 
zhromažďujú tí, ktorým nestačí len si vyprosiť „zdravie a Božiu 
pomoc do života“, a „mať na poriadku“ všetky predpísané úkony a 



rituály, ale túžia počúvať Krista, učiť sa od Neho, nasledovať Ho a 
hľadať najprv a celým srdcom Božie Kráľovstvo, stávajúc sa tak, 
slovami Písma, na zemi už len cudzincami a pútnikmi na ceste do 
Vlasti. 

Čo z toho vyplýva pre pastoráciu? V čase Reformácie si reformátori 
mysleli, že dobre pripravení kazatelia, vyučujúci v kázňach kate-
chizmus, pomôžu ľuďom stať sa skutočnými kresťanmi. Nestalo sa 
tak. Ľudia v kostole im vôbec nerozumeli. Ako poznamenal v 17. 
storočí filozof John Locke, pokojne mohli kázať po arabsky a 
výsledok by bol rovnaký. Jednak preto, že počúvajúcim chýbali 
často aj najzákladnejšie náboženské vedomosti a spomenuté kázne 
boli vysoko „nad ich hlavami“ (Rodney Stark), jednak preto, že im 
nerozumeli aj z toho dôvodu, že sa míňali s ich túžbami a s ich 
životom: Kazateľ hovoril o nebi, o spáse, o ospravodlivení – a oni 
dumali o zdraví, o úrode, o sexe a podobne…  

A toto je, myslím, to dôležité aj pre nás. Uvedomiť si, že dnes už 
kostol nie je „vnútri“, ale „von“ – a teda nie je naplnený „učeník-
mi“, ale „zástupmi“, ktoré neprišli kvôli spáse a Nebu, ale hlavne 
kvôli Božej pomoci v ich svetskom a pozemskom živote a svet-
ských a pozemských túžbach. Iste, v kostole sú aj učeníci a vyslu-
hujú sa tam (hlavne pre nich) mocné a nesmierne vzácne sviatosti – 
ale sú len malou menšinou. Pre drvivú väčšinu návštevníkov 
kostola je Pán Boh len jedným z mnohých prostriedkov a pomôcok, 
ku ktorým sa utiekajú v túžbe dosiahnuť svoje pozemské a svetské 
ciele – a, ako ukazujú výskumy, značné percento z nich spokojne 
využije aj ďalšie „obdobné“ možnosti, ako dosiahnuť to svoje, 
vrátane kartárok, veštíc, mágov, rôznych ezoterikov a senzibilov, ba 
aj sami sa nebudú rozpakovať praktizovať podobné magické veci, 
nosiť oné „červené šnúrky“ proti urieknutiu a podobne. Farnosť, 
Cirkev, spoločenstvo… to pre nich neznamená v podstate nič, 
rovnako ako Nebo, či spása… to všetko je v tejto chvíli úplne mimo 
ich životov aj záujmov, neuvažujú o tom, nerozumejú tomu a vôbec 
ich to netrápi ani im to nechýba. 

Kostol tak prestáva byť miestom vyučovania a stáva sa „Areopá-
gom“, miestom ohlasovania: Zvestovania Krista a potom, následne, 
prvého a základného ohlasovania Evanjelia1. Určite kostol nie je 
miestom vyučovania, už nie. Skúšať to znamená nielen plytvať 
časom, námahou, ale aj príležitosťou. Znamená to totiž často v 
ľuďoch vyvolať iba odpor, nepochopenie, pohoršenie,… stalo sa, 
nakoniec aj Ježišovi, poznáme ono „Tvrdá je to reč! Kto to môže 
počúvať?!“ (Jn 6,60 SSV). Ježiš ale toto „utŕžil“ v polemike, ktorej 
sa dosť dobre vyhnúť nemohol a navyše v kruhu už učeníkov – a 
ani to nestačilo na to, aby dokázali Jeho slová prijať! Bolo by 
márne a nerozumné sa o podobné fiasko z vlastnej iniciatívy 
usilovať, že? Ak si uvedomíme, kto sú naši poslucháči v kostole, 
potom nám je jasné, že kázne, vedené v duchu Zvestovania Krista a 
následne základného ohlasovania Evanjelia sú omnoho lepším a 
produktívnejším spôsobom, ako zúročiť tento vzácny čas a mož-
nosť osloviť ľudí, ktorí ešte stále dobrovoľne do kostola prídu… 

Pre tých, ktorí uveria a zatúžia po Božom Kráľovstve, potom 
farnosť ponúka (aspoň by mala ponúkať) možnosť pokrstového 
katechumenátu pre už pokrstených (KKC 1231), či riadneho kate-
chumenátu pre ešte nepokrstených, ktorý je onou deliacou čiarou aj 
dnes. A cez neho sa potom dostáva obrátený a v Krista dospelo a 
zrelo veriaci človek do „vnútornej a súkromnej“ oblasti, ktorou je 
spoločenstvo Cirkvi, skonkrétnené v malom bázovom spoločenstve 
(porov. Christifideles laici sv. Jána Pavla II.). Tam potom prebieha 
mystagógia, skutočné vyučovanie, formovanie, duchovný život, 
dozrievanie k svätosti.  

To nás odbremeňuje od prípadných výčitiek nad tým, že v kostole 
„nevyučujeme“ a neposkytujeme „pevnú stravu“ Kristovho učenia. 
Túto pevnú stravu totiž poskytujeme týmto ľuďom, ktorí ju potre-
bujú, chcú a sú schopní prijať, práve v týchto spoločenstvách, vo 
farskom organizme, ktorý je „spoločenstvom spoločenstiev“. Čo 
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presne zodpovedá aj rade Písma: „Nik, kto dostáva mlieko, nechá-
pe slovo spravodlivosti, lebo je ešte dieťa.  14 Pevný pokrm je pre 
dokonalých, pre tých, čo návykom majú vycvičené zmysly na 
rozlišovanie dobra od zla“  (Hebr 5,13-14 SSV).  

Znova teda lepšie chápeme, prečo sv. Ján Pavol II. tvrdil, že bez 
malých spoločenstiev farnosť nemôže byť živá. Ak vo farnosti 
tento mechanizmus neexistuje, tak máme len dve možnosti: 

 alebo vyučujeme v kostole „pevný pokrm“ – ale na ujmu a 
často odstrašenie tých 90-95%, ktorí ešte stále žijú svoje magické 
„kresťanstvo“, v Kristovo Evanjelium ešte neuverili a k nasledo-
vaniu Krista sa ešte nerozhodli, ani po ňom netúžia; 

 alebo v kostole podávame „mliečko“ – ale zase na ujmu a 
škodu tých 5-10%, ktorí už v Krista uverili, túžia po Ňom, chcú a 
potrebujú počuť viac – ale nepočujú a nedostávajú a farnosť na 
nich v podstate kašle. Takí sa potom často vyberú do siekt, pretože 
tam svoju túžbu po vyučovaní uspokoja, hoci neriešia (a ani to zo 
samej povahy veci to ešte nedokážu), či toto vyučovanie je naozaj 
dobré a správne a či skutočne vedie do života… čo je veľká škoda. 

Ak teda chceme vo farnosti primerane pastoračne pôsobiť, musí-
me v nej mať tieto tri veci: 

VONKAJŠOK – verejná sféra, prístupná pre všetkých, v ktorej sa 
zvestuje Kristus a ohlasuje Evanjelium: kostol a sv. omše, vyučo-
vanie náboženstva v škole, rôzne verejné farské akcie; 

DELIACU ČIARU, resp. PRECHODOVÝ „RITUÁL“ – vypraco-
vaný a funkčný model (aj pokrstového) katechumenátu; 

VNÚTRO – malé spoločenstvá učeníkov, zotrvávajúce „na učení 
apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na 
modlitbách“ (Sk 2,42 SSV), podieľajúce sa spolu s pastiermi na 
ohlasovaní Krista a Evanjelia ľuďom „vonku“ a pripravené, 
ochotné a schopné prijať novoobrátených katechumenov do svojho 
stredu. 

Váš Inky 


