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… alebo o pastoračných problémoch súčasnej katolíckej cirkevnej praxe 

1. časť: Ekmanov strom 
Ulf Ekman svoju knihu Veľký objav začína slovami: „Nachádzam 
sa v kancelárii budúceho albánskeho prezidenta Saliho Berishu. Je 
apríl 1992 a v Albánsku som sa ocitol v krátkom čase už po druhý 
raz. Počas mojej prvej návštevy pred rokom, v septembri 1991, 
som zažil niečo neuveriteľné. Bol som pastorom Slova života a od 
komunistických úradov sme dostali povolenie uskutočniť „kultúrnu 
výmenu“, ktorá mala formu veľkého verejného kresťanského 
zhromaždenia na štadióne v Tirane. … Spolu so mnou je v kance-
lárii budúceho prezidenta jeho žoviálny starý tajomník. Podíde ku 
mne a radostne povie lámanou angličtinou: „Aj ja som katolík!“ 
Zjavne je nadšený, že stretol brata vo viere. Jeho slová, ale aj 
radosť, ktorá z neho žiarila, ma prekvapili. … V mysli sa mi 
premietli scény z dejín Cirkvi. Som protestant, nie katolík, a neve-
del som, ako mám odpovedať. Luteráni, metodisti a baptisti, 
Apoštolská cirkev, charizmatické hnutie, Hnutie viery; všetky tieto 
rozličné varianty kresťanstva mi prebehli pred očami. Zdalo sa mi, 
že vidím sám seba na konci malého konárika vysoko hore na 
mohutnom strome. Vo vetre sa trochu hojdám, vediem vnútornú 
polemiku o rozličnom používaní hovorenia jazykmi. Je to veľmi 
zvláštny pocit. Zdá sa mi, že toto všetko sa mužovi predo mnou 
nedá vysvetliť. Ako by som mu mohol objasniť, že vlastne nie som 
katolík, ale patrím k nejakej cirkvi, čo sa nazýva Slovo života? 
Pred sebou vidím roztrieštenú cirkev v celej jej konkrétnej situácii, 
akoby ju ožiaril blesk, a v zlomku sekundy pochopím, že napriek 
všetkej úspešnej misionárskej práci sa nachádzam na samom 
okraji Cirkvi. Aj ja mám podiel na jej súčasnom rozdelení. A tak sa 
trocha rozpačito usmejem, pozriem mu do očí a poviem: „Oh, 
thaťs wonderful, brother! Ó, to je úžasné, brat môj!“ Zdá sa, že nič 
iné nemôžem povedať.“  

Strom. Obraz Cirkvi Kristovej ako stromu. V čom však spočíva 
kmeň? A čo robí perifériu perifériou? Ak tento obraz skombinuje-
me s cestou uvedenia do kresťanského života, kresťanskou iniciá-
ciou, ako sa koná v kresťanstve od nepamäti, objaví sa vodítko. 
Výsledok, ak by sme ho nakreslili, by mohol vyzerať nejako takto: 

 
Postupnosť kresťanskej iniciácie sme podrobnejšie opísali v úvahe 
č. 477, preto teraz iba v krátkosti a s prihliadnutím k cieľu tohto 
nášho dnešného uvažovania: 

1) ZVESTOVANIE KRISTA: „Ježiš je Pán a Boh. Ježiš Ťa 
miluje. Ježiš zomrel za Tvoje hriechy a priniesol Ti odpustenie od 
Boha. Si spasený, nie pre svoje zásluhy, ale z Božej lásky a Božou 
Mocou, zadarmo! Ježiš je brána k Otcovi a k Večnému Životu! 
Uver v Neho ako vo svojho Spasiteľa! Vyznaj svoje hriechy a 
prijmi Krista!“  

Toto je zvesť, ktorá je spoločná (na zanedbateľné výnimky) všet-
kým kresťanským denomináciám na svete. Túto autentickú kato-
lícku zvesť o Kristovi ohlasujú tak bratia protestanti ako aj bratia 
ortodoxní. Boh prisľúbil, že toto ohlasovanie bude dosvedčovať 
znameniami a zázrakmi1. Neprekvapuje teda, že všade tam, kde sa 
Boží služobníci a hlásatelia Krista vo viere odvažujú spoliehať na 
Božiu moc, Boh koná. Charizmy, znamenia a zázraky sprevádzajú-
ce ohlasovanie Krista, sa tak úplne legitímne a na základe Božích 
prísľubov objavujú rovnako u protestantských, ortodoxných i 
katolíckych zvestovateľov Krista Spasiteľa a Vykupiteľa sveta. 

2) ZVESTOVANIE EVANJELIA, Božieho a Kristovho Evanje-
lia o Božom Kráľovstve. Tu už na „periférii stromu“ nastáva 
problém. Pre mnohých bratov protestantov uverením v Krista 
kauza končí: „Uveril si v Krista, si spasený človek, keď zomrieš, 
pôjdeš rovno do Neba.“ Otázka čo je to Nebo je už potom nepod-
statná. Je tam dobre, skvelo, blažene – a isto lepšie ako v Pekle! – 
tak čo viac ešte o tom treba vedieť? Už len stačí čakať, kým sa 
naplní čas – a využiť toto obdobie čakania na oslavu Boha a 
zvestovanie Krista iným, nespaseným ľuďom – a potom je to už na 
anjeloch, aby nás do toho Neba vyniesli. Tam nás Kristus zahalí 
plášťom svojej spravodlivosti a tým bude naše spasenie zavŕšené. 

Ježiš ale hovorí niečo odlišné: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.  
25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, 
začnete klopať na dvere a volať: “Pane, otvor nám!” A on vám 
povie: “Ja neviem, odkiaľ ste!”  26 Vtedy začnete hovoriť: “Jedli 
sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.”  27 Ale on vám povie: 
“Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprá-
vosť!”  28 Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abra-
hám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste 
vyhodení von“ (Lk 13,24-28 SSV). Ježiš hovorí, že do Božieho 
Kráľovstva musíme vojsť. A to skôr, než zomrieme a „hospodár 
vstane a zatvorí dvere“. Chápeme teda naliehavú otázku učeníkov: 
„Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu“ (Jn 14,5 
SSV)?! Ak spása je jedna vec a spasenie sa druhá, ak spásou nám 
Ježiš dokorán otvoril Bránu do Kráľovstva a svojou Krvou zaplatil 
mýto na ceste doň, avšak spasenie sa znamená, že my sami musíme 
tou cestou prejsť a do Kráľovstva vojsť – potom je na mieste dať si 
a veľmi naliehavo otázku: ČO je to Božie Kráľovstvo? V ČOM 
spočíva? A AKO sa doň vchádza?  

Presne toto je obsahom evanjelizácie v pravom zmysle slova: 
Zvesť o Božom Kráľovstve a o jeho povahe. Tu už väčšina protes-
tantských denominácií (ako vidieť na obrázku) ostáva pozadu, 
pretože tejto otázke sa nevenujú a v praxi jej preto následne ani 
nerozumejú2. Katolícka aj ortodoxné cirkvi však toto poznanie 

                                                           
1 „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať 
zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,  18 hady budú brať do rúk a ak niečo 
smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."  19 
Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.  20 Oni 
sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, 
ktoré ich sprevádzali.“  (Mk 16,17-20 SSV) 
2 porov. úvaha 478, str. 1 vpravo 



majú a (aspoň teoreticky) ho aj odovzdávajú3. 

3) PREDKATECHUMENÁT, alebo obdobie zodpovedania 
otázok. Človek, ktorý na základe faktov a znamení uveril v Krista 
ako Boha a Spasiteľa, počul zvesť Evanjelia o Božom Kráľovstve. 
Je jej naklonený, ale v mnohom ešte nemá jasno. V spoločenstve 
učeníkov – čiže kresťanov, ktorí už na ceste do Kráľovstva sú – tak 
kladie svoje otázky ohľadom Kráľovstva a cesty doň a dostáva na 
ne odpovede4: čiastočne slovami a vysvetlením, čiastočne samot-
ným životom a príkladom kresťanov, dom ktorých spoločenstva 
týmto nakukuje, ba dokonca sa už na niečom z ich života ako hosť 
už aj podieľa. Toto spoločenstvo je dôležité, pretože súčasťou 
Evanjelia je aj informácia o tom, že univerzálnym nástrojom a 
miestom spásy je Kristom založená Cirkev5 – skonkrétnená práve v 
takomto malom bázovom spoločenstve kresťanov v rámci farnosti6. 
Na konci tohto obdobia má už dotyčný základné informácie o tom 
kto je Boh, kto je Kristus, čo je Božie Kráľovstvo, čiže spása a ako 
sa doň v princípe vstupuje. Toto posledné je dôležité: Chápe, ako 
sa vchádza do Božieho Kráľovstva, prečo práve tak, prečo nijako 
inak a prečo to ani byť inak nemôže a ako to vychádza zo samej 
povahy spásy a Neba, čiže Kráľovstva7. 

4) KATECHUMENÁT: Keď sú otázky zodpovedané a všetko 
vysvetlené, prichádza prvé obrátenie a rozhodnutie nastúpiť na 
Cestu k spaseniu sa. Cestou k nemu je farnosťou ponúkaný kate-
chumenát, o ktorom Cirkev hovorí: „Katechéza pre katechumenov 
má byť vhodne rozvrhnutá, prispôsobená liturgickému roku, 
založená na sláveniach bohoslužby slova. Usiluje sa oboznámiť 
katechumena s článkami viery a prikázaniami, pomôcť mu spoznať 
tajomstvo spásy, naučiť sa modliť k Bohu, vyznávať vieru, zacho-
vávať Kristovu vôľu a uskutočňovať lásku k blížnemu“ (porov. 
Ordo initiationis christianae adultorum, 19). Vo všeobecnosti sa 
odporúča, aby katechumenát trval v rozmedzí dvoch rokov (porov. 
Ordo initiationis christianae adultorum, 20; Liturgia 6 (1996) 28). 
Vzhľadom na ciele, ktoré má, je jasné, že jeho náplňou je nielen 
katechetický program, zameraný na dôkladné zvládnutie náuky 
Katolíckej Cirkvi a jej know-how ohľadom cesty spasenia sa, ale aj 
konkrétna prax, ktorá prebieha v spoločenstve Cirkvi – a teda 
konkrétne v niektorom onom malom bázovom spoločenstve, ktoré 
jediné ponúka možnosti príkladom a samotným žitím odovzdávať 
Boží spôsob života a učiť mu takto formovaného katechumena.  

5) MYSTAGÓGIA, alebo uvedenie do mystérií, čiže sviatostí a 
ich moci, prijímania a využívania na ceste spasenia sa. Predpokla-
dajú už druhé obrátenie, ktoré je, mimochodom, cieľom formácie 
katechumenov. Ním sa završuje prvotné obrátenie a viera dosahuje 
zrelosť. V tejto zrelosti teraz prichádzajú na rad mocné nástroje, 
ktorými sviatosti sú, aby ich teraz už skutočný kresťan začal stále 
viac využívať na vzrast Božieho života v sebe.  

6) CIRKEV, čiže JEDNOTA S KRISTOM je potom posledná 
etapa tejto cesty, etapa, ktorá nekončí. Sviatosti sú nástrojom 
naštepenia človeka na Krista v Jeho Tele, ktorým je Cirkev. Sú 
základom jednoty, ktorou Cirkev je. Mocou sviatostí sa uskutočňu-
je úplná premena človeka v Krista v Tele Cirkvi. A samo Nebo nie 
je ničím iným, než tou istou Cirkvou, už oslávenou, v Nebi. Preto 
je Cirkev poslednou, na zemi najdlhšou a v konečnom dôsledku 
večnou a cieľovou etapou Cesty. V úplnej plnosti do tejto posled-
nej fázy vchádza tu na zemi už len Katolícka Cirkev. 

                                                           
3 porov. bunková katechéza 397 
4 „Prijatiu do katechumenátu predchádza predkatechumenát, počas ktorého sa koná 
evanjelizácia. V nej sa ohlasuje tajomstvo trojjediného Boha, vysvetľuje evanjelium, 
osvojujú sa základy duchovného života a základné pravdy kresťanskej náuky“ 
(porov. Ordo initiationis christianae adultorum, 9-13)  
5 porov. bunková katechéza 513, obšírnejšie v úvahe 476 
6 „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“ (Christifideles laici 26) 
7 porov. napr. úvahu 339, alebo kratšie 482 

2. časť: Bútľavá cirkev 
Ak sa pozrieme dnes na prax katolíkov na Slovensku, zistíme 
zaujímavú vec: 

1) ZVESTOVANIE KRISTA – beží naplno. Katolíci, protestanti, 
ortodoxní, všetci sa činia. Veľkolepé podujatia ako Godzone, 
Kampaň pre Ježiša, kurzy ako Filip,… všetko beží.  

2) ZVESTOVANIE EVANELIA – tu už začína problém. V praxi 
obrovská väčšina kresťanov nemá poňatia čo je Nebo a ako sa doň 
vchádza: „Väčšina katolíkov v Amerike jednoducho nevie, ako sa 
dostať do neba, ako byť spasený. Môže to znieť ako extrémne alebo 
zveličené vyhlásenie, ale viem, že je to pravda z rokov učiteľskej 
praxe...“ (Peter Kreeft). U nás, myslím, je situácia v porovnaní s 
USA ešte o kus horšia… V tomto spočíva racionálne jadro výhrad 
mnohých kňazov voči vyššie spomenutým podujatiam. V koneč-
nom dôsledku totiž v praxi často končia naozaj protestantsky… 
čiže od začiatku nedokončene a následne nefunkčne. 

3) PREDKATECHUMENÁT tiež neveľmi funguje. Jednak kvôli 
spomenutej nevedomosti, jedna kvôli v praxi nefungujúcim far-
ským spoločenstvám, pretože v nich neexistuje práve oná štruktúra 
malých živých spoločenstiev – a bez nich, ako vraví sv. Ján Pavol 
II., nemôže byť farnosť živou farnosťou. Ľudia vracajúci sa naprí-
klad Godzone tak nemajú kam ísť, nemajú sa od koho dopočuť 
evanjelium o Božom kráľovstve, kde uvidieť, ako kresťanstvo v 
normálnom svete vyzerá a ostávajú stratení. 

4) KATECHUMENÁT – obzvlášť pokrstový v zmysle KKC 1231 
– v podstate ako štandardný program, plošne farnosťou ponúkaný 
farníkom medzi 1. sv. prijímaním a birmovkou (čo je miesto práve 
preň) v praxi neexistuje.  

Pokiaľ však predsa niečo na spôsob katechézy a vyučovania v 
Cirkvi existuje, má problém – podobný, aký majú prinajmenšom 
mnohé protestantské denominácie: Pretože nebolo odovzdané 
evanjelium o Božom kráľovstve a zodpovedané otázky o tom, čo je 
nevyhnutné na vojdenie doň, nejestvuje ani porozumenie tomu, čo 
by vlastne mal kresťan žiť a konať, čo dodržiavať a čo nie, čo treba 
a čo netreba pre spásu urobiť. Výsledkom sú potom spravidla dva 
úlety: 

… alebo postoj „Takto je to v Biblii/učení Cirkvi napísané, takto to 
Boh prikazuje, takto to musíme dodržiavať“ – a ovocím je zákon-
níctvo, mechanické a spravidla vonkajšie dodržiavanie niečoho, 
čomu dosť dobre nerozumieme; 

… alebo postoj „Kristus Ježiš zrušil zákon prikázaní, my už sme 
slobodní, nemusíme sa týmto zaťažovať, hlavne žiť podľa toho, čo 
pokladáme za dobré a správne, prijímať Božie požehnanie, napĺňať 
svoje ciele a túžby…“ – a výsledkom je to, čo Božie slovo oddávna 
pranierovalo na Izraelitoch: „Videl som tento ľud a pozri, je to ľud 
nepoddajnej šije“ (Dt 9,13 SSV), „Preto som ich ponechal v 
tvrdosti ich srdca: nech si len idú za svojimi preludmi“ (Ž 81,13 
SSV). 

Mnohí ľudia tvárou v tvár takejto katechéze odmietnu kresťanstvo, 
lebo im pripadá nelogické, nerozumné, plné podivných a pre nich 
nezrozumiteľných príkazov, ktoré im nedávajú zmysel a ktorých 
jediným zdôvodnením, ktorého sa im dostalo, je ono „Boh to tak 
prikazuje“, „Cirkev to tak vyučuje“, „Takto tomu veríme“ a pod. 
Iní sa zase vykašľú na katechézu a vyučovanie a z množstva 
rôznych názorov a mienok si vyberú tie, ktoré im vyhovujú a 
rozhodnú sa veriť, že práve tie sú správne, lebo „oni tomu tak 
veria“ a im sa to tak páči. V protestantskej časti kresťanstva to 
potom ústi do bežného výberu tej denominácie, zboru, cirkvi, ktorá 
sa „mi pozdáva“ a ktorá „mi vyhovuje“ – či dokonca k založeniu si 
vlastnej cirkvi podľa svojich predstáv…  

Výsledok je ale stále rovnaký – ak nezasiahne veľká Božia milosť 
v srdci úprimne hľadajúcom, katechéza sa úplne míňa účinkom.  

5) MYSTAGÓGIA – tá v akejsi forme existuje. Od poučení pred 
krstom dieťaťa, snúbencov pred manželstvom až po rôzne kurzy a 
obnovy pre manželov je toho celkom dosť. Na to, koľko úsilia sa 



do toho vkladá, sú ale výsledky veľmi skromné. Prečo? Už asi 
vieme: kvôli onej bútľavine v našom strome. Bežnému katolíkovi 
je totiž na začiatku zvestovaný Kristus. Potom nič – a nakoniec 
hneď hup, mystagógia. Lenže on jej nerozumie. Nechápe ju. Nie je 
na ňu pripravený. A tak si nakoniec povie niečo v zmysle: No 
dobre, tak ja to poučenie nejako prežijem, veď tí kňazi tiež musia 
niečo robiť a z niečoho žiť, tak dobre… ale súčasne ostáva stále na 
úrovni prvotného zvestovania Krista ako milosrdného, všetko 
odpúšťajúceho Spasiteľa. A pretože mu nikdy nebolo odovzdané 
Evanjelium o Kráľovstve, nebol nikdy uvedený do kresťanského 
života a nechápe Cestu do Kráľovstva – tak ho to nakoniec zvedie 
(podobne ako pred 500 rokmi Luthera) k onomu: „No, veď sa nado 
mnou už len ten dobrý Pán Boh nejako zmiluje. Veď nie som tak 
zlý, aby som si zaslúžil Peklo, nie? A keby – veď mi už len hádam 
odpustí, veď ja v Neho verím!“ A tak sa ani nejako neznepokojuje, 
že vlastne vôbec nerozumie tomu, čo tam ten farár hovorí. A ak 
rozumie, pripadá mu to divné. A ak to skúsi, pripadá mu to strašne 
ťažké a neuskutočniteľné (pretože stále nerozumie princípom 
fungovania kresťanstva, robí to často zle a úplne od veci a hlavne  
preto, že nikdy nebol v rámci kresťanskej iniciácie dovedený 
spoločenstvom k onomu druhému kresťanskému obráteniu, stále je 
len na úrovni prvého obrátenia, či dokonca len onoho prvotného 
záujmu a prvotnej viery v Krista. 

ZÁVER: Kým nebudú naše farnosti živé a funkčné… a teda kým v 
nich nebudú v zmysle Christifideles laici 26 existovať malé spolo-
čenstvá, pastoračne angažované… a kým nebudeme v Cirkvi 
nielen zvestovať Krista, ale aj odovzdávať Evanjelium… a kým 
nebude fungovať kompletný proces kresťanskej iniciácie… dovte-
dy nebude fungovať nič, alebo len veľmi málo a len so šťastím. 
Pokojne môžeme vyhodiť milióny na podujatia prvotného zvesto-
vania Krista a na druhej strane vynaložiť tisícky hodín na sviatost-
né (mystagogické) poučenia a kurzy a obnovy o tom, ako žiť 
sviatostne svoj život. Ale kým tu bude tá priepasť v strede, tá 
bútľavina, bude to v zásade nanič. Kde tu možno niekto bez našej 
veľkej zásluhy túto priepasť akosi prekoná, ale vždy to bude len 
výnimka. Ak chceme niečo dokázať, musíme sa sústrediť na to, 
aby sme tento bútľavý problém čo najskôr vyriešili. Musíme najprv 
postaviť na nohy farnosť a to spojazdnením cesty kresťanskej 
iniciácie pre tých, ktorí v nej ešte ostali. Inak to nepôjde – čísla a 
štatistky hovoria nakoniec sami za seba, len pred nimi oči nezatvá-
rať. Vzhľadom na vynaloženú energiu a prostriedky je Katolícka 
cirkev v SR zúfalo neúčinná a neefektívna. To je proste fakt. A 
najskôr zrejme práve kvôli tomuto problému v jej praxi. 

Váš Inky 


