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Deviate stretnutie kurzu farských buniek 

FORMOVANIE 
UČENÍKOV 



Domáca úloha 
VYHODNOTENIE 

• Urobil som si štúdium Biblie na str. 155 a 156 

• Preštudoval som si Ex 18,13-27 a vypracoval 
som úlohy na strane 157 

• Vrátil som sa k „Desatoru vedúceho“ a k 
„ingredienciám úspechu“ na stranách 148 a 149. 
Pouvažoval som nad nimi. Ak už som v nejakom 
spoločenstve, uvažoval som, nakoľko ich v ňom 
nachádzam – a prípadne čo iné by som z nášho 
spoločenstva vzal a doplnili tým zmienené 
zoznamy. 

• Dokonca som si našiel čas a prešiel som si 
informatívne strany 151 až 154, body 3 až 6, aby 
som získal celkový rámcový pohľad na 
fungovanie buniek v rámci ich širšej štruktúry. 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



strana 159 

Konečný cieľ „SIETE“ 

Formovanie 
učeníkov 



strana 160 

Nič, než učeníci… 
„Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a 
učili početný zástup. V Antiochii 
učeníkov prvý raz nazvali 
kresťanmi.“ 

(Sk 11,26 SSV) 

„Kristus spôsobuje, aby sme všetko, 
čo žil on, mohli žiť v ňom a on to 
mohol žiť v nás. … Sme povolaní, 
aby sme boli jedno s ním; ako údom 
svojho tela nám dáva účasť na tom, 
čo prežil vo svojom tele pre nás a 
ako náš vzor.“ 

(KKC 521) 

„Kristovi učeníci sa mu majú 
pripodobňovať, kým v nich nebude 
stvárnený.“ 

(KKC 562) 



PRIPOMENUTIE… 



PRIPOMENUTIE… 



„A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, 
a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem  18 a 
budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a 
dcérami, hovorí všemohúci Pán.“  

(2 Kor 6,17-18 SSV) 

„Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: 
zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“  

(1 Pt 2,11 SSV) 
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Pripravení na Exodus 

• Evanjelium je úradné vyhlásenie 
KONKURZU NA ŽIVOT V NEBI. 

• Kresťanstvo je EXODUS – putovanie, 
odchod, „emigrácia“ do Neba. 

• Podstatou tejto „emigrácie“  

nie je odchod z nejakého miesta na 
iné miesto,  

ale z nejakého stavu do iného stavu: 
konkrétne zo stavu „hriešnosti“ 
(svetskosti) do stavu „svätosti“ a 
pripravenosti na život v Nebi. 

• Katechumenát je ako dokončenie 
„balenia sa na cestu“: po jeho 
skončení sme plne vyzbrojení a 
vystrojení všetkým potrebným, aby 
sme túto cestu nastúpili. 



„Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej 
nik neuvidí Pána.“  

(Hebr 12,14 SSV) 

„Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu 
môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?  47 A ak 
pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? 
Nerobia to aj pohania?  48 Vy teda buďte dokonalí, ako 
je dokonalý váš nebeský Otec.“  

(Mt 5,46-48 SSV) 

„Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, 
aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili 
hriechu.  7 Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od 
hriechu.”  

(Rim 6,6-7 SSV) 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 
… keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa 
svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal  
10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v 
hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,  11 
veď v ňom sme sa stali dedičmi…“  

 (Ef 1,3-11 SSV) 
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Cieľ 
• NAUČIŤ SA TROJIČNÝ SPÔSOB 
ŽIVOTA, ktorým sa v Nebi, čiže v 
Trojici, žije (KKC 260, 1024) a ním je 

SVÄTOSŤ, čiže dokonalosť v láske (KKC 
915, 1709), ktorá súčasne vyžaduje a 
predpokladá 

APATHEIU, čiže úplnú a dokonalú 
nesebeckosť. 

• ÚPLNE SA ZJEDNOTIŤ S KRISTOM V 
JEHO TELE, KTORÝM JE CIRKEV, 
pretože skrze Neho máme prístup k 
Otcovi a do spoločenstva Trojice:  

v Nebi blažení nežijú v Trojici ako nejaká 
„štvrtá osoba“ Trojice,  

ale ako súčasť Druhej božskej osoby, Krista, 
ako Kristovo Telo, ktorým sa stali a v 
ktorom sa s Kristom úplne zjednotili. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 
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Dve poslania bunky 
Aj keď sa teda bunky zvyknú nazývať 
FARSKÉ EVANJELIZÁČNÉ BUNKY,  

1) EVANJELIZÁCIA je len polovicou ich 
poslania a zodpovednosti. Tou druhou, 
minimálne rovnako dôležitou, je byť 
miestom 

2) FORMOVANIA UČENÍKOV K SVÄTOSTI, 
bez ktorej by evanjelizácia nemala žiaden 
zmysel, bola by ako „pozvanie na obed, 
ktorý sa nekoná“…  

Formovanie učeníkov sa ale na druhej 
strane zase prejaví v tom, že sa 
pripodobníme Kristovi aj v Jeho 
apoštolskom diele – a teda každá 
skutočná formácia učeníkov sa prejaví v 
tom, že sa učeníci stanú APOŠTOLMI a 
EVANJELIZÁTORMI. 

„Kto prijal evanjelium, stáva sa nakoniec aj sám 
jeho ohlasovateľom. V tom spočíva dôkaz 
pravdivosti evanjelizácie. Je to akýsi skúšobný 
kameň. Nie je totiž možné, aby niekto prijal Božie 
slovo a uveril v Božie kráľovstvo a nestal by sa 
jeho svedkom a hlásateľom.“ 

(Evangelii nuntiandi ) 



PRIPOMENUTIE… 
Alebo z 1. prípravného stretnutia: formovať k tomuto! 
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Dve poslania bunky 

EVANJELIZOVANIE 
(obzvlášť sa v nej uskutočňuje láska a tvorenie) 

SPOLOČNÝ RAST K SVÄTOSTI 
Definitívnym začlenením 
evanjelizovaného do organizmu farnosti 
ako spoločenstva malých spoločenstiev – 
práve cez takéto malé spoločenstvo, čiže 
bunku – sa teda  

EŠTE LEN ZAČÍNA 
ten pravý kresťanský život, prežívaný v 
dvoch kľúčových rozmeroch: 

• ON SÁM rastie v spoločenstve smerom k 
svätosti, čiže dokonalosti v láske a bunka 
je miestom, kde takto rastie; 

• VOČI SVETU vyráža akoby na 
„evanjelizačné výpravy“, aby do SIETE 
zachytil ďalších ľudí a odovzdal im to, čo aj 
on sám prijal (porov. 1Kor 15,3) 

o
so

b
n

á 
ce

st
a 

osobná služba 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



strany 160 až 161 

Kto je to „učeník“? 
• CHCE sa učiť; 

• PRIJÍMA UČENIE niekoho iného – myšlienky a postoje Krista; 

• HLBOKO MENÍ svoj model myslenia a spôsob života, nie sú to 
len nejaké „abstraktné idei“, či nejaké „intelektuálne poučky“, 
ktoré si od Učiteľa osvojuje; 

• BÝVA s Učiteľom – zdieľa s Ním Jeho život, životný štýl; 

• NASLEDUJE Učiteľa a nebojí sa obetí ani námahy na ceste; 

• JE PODRIADENÝ autorite Krista, ktorý koná, vyučuje a vedie v 
Tele Katolíckej Cirkvi a jej hlavy, úradu apoštolov, nie z 
donútenia, ale z dychtivosti lásky – úplne rovnako, ako je Ježiš v 
láske podriadený svojmu Otcovi; 

• JE POVOLANÝ STAŤ SA APOŠTOLOM a ohlasovateľom 
Evanjelia a na túto službu sa vedome a dôkladne pripravuje; 

• NECHÁVA SA VIESŤ DUCHOM SVÄTÝM, Jeho Mocou, ktorú už 
sám na sebe zakúsil a teraz túži, aby cez neho táto Moc Ducha 
prúdila ďalej. 



VŠEOBECNÉ strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
1. ĽUDSKÝ VZOR: „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem 
Krista” (1 Kor 11,1 SSV). Je dôležité mať niekoho, kto je zrelým 
kresťanom a pomáha nám v našom raste (popri duchovnom 
vedení zo strany kňaza). Ideálne ak je týmto zrelým kresťanom 
vedúci bunky – pre možno 90% ľudí katechéza nie je o 
prijímaní poučiek a náuky, ale viac o nasledovaní vzoru, ktorý 
vidia a s ktorým žijú. 

2. ROZHODNÚŤ SA PRE ÚZKE VZŤAHY PRIATEĽSTVA: Bunka nie 
je „stretko, kam chodím“, ale „rodina, kde žijem“ a kde sme 
skutoční priatelia, bratia a sestry, na ktorých nám záleží a kde 
žijeme priateľskú jednotu: „buďte jedna duša a jedna myseľ“ 
(Flp 2,2 SSV). 

3. VZÁJOMNÁ PODRIADENOSŤ: „podriaďujte sa jedni druhým v 
bázni pred Kristom“ (Ef 5,21 SSV). Členovia bunky sa rozumne 
podriaďujú vedeniu vedúceho bunky, ktorý sa zase podriaďuje 
potrebám i problémom členov bunky a slúži im. A všetci sa 
vzájomne podriaďujú jedni druhým v tom zmysle, že sa nikto 
nesnaží presadzovať seba, ale slúžia si navzájom v opravdivej 
láske – „umývať si vzájomne nohy“. 



VŠEOBECNÉ strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
4. ZRIEKNUŤ SA SEBA SAMÉHO: „Nerobte nič z nevraživosti ani 
pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za 
vyššieho” (Flp 2,3 SSV). Bez tohto vnútorného postoja 
nedokážeme slúžiť. Namiesto spoločenstva, kde si slúžime 
navzájom, všetko je darom a obdarovaní všetko máme – porov. 
„Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom 
alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti, alebo 
polia,  aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, 
domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s 
prenasledovaním, a v budúcom veku večný život“ (Mk 10,29-30 
SSV) – by sme tak boli iba obyčajným svetským „čímsi“, kde 
navzájom sebecky so sebou bojujeme a zápasíme a 
presadzujeme samých seba: „Ale ak sa medzi sebou hryziete a 
žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili“ (Gal 5,15 
SSV)! 

V praxi to znamená zrieknuť sa nielen svojho sebectva a pýchy, 
ale aj konkrétnych vecí, všetkého, čo nie je v zhode s 
kresťanským spôsobom života: pitie, hazard, ohováranie, 
nečestnosť,… 



VŠEOBECNÉ strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
5. NIESŤ SVOJ KRÍŽ: Podstatou Ježišovho kríža nie je utrpenie ani 
smrť, ale poslušnosť lásky, kedy z lásky k Otcovi a k nám 
podstupuje to, čo od Neho Otec očakáva a čo my od Neho zúfalo 
potrebujeme – aj keď to znamená zaplatiť strašlivú cenu a vziať na 
seba všetko utrpenie a bolesť celého sveta (Youcat 101). „Kríž“ tak 
začína vo chvíli, keď sa naša vôľa nezhoduje s Kristovou vôľou 
(„Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich” (Mt 26,39 
SSV)) a víťazstvom sa završuje v okamihu, keď z lásky svoju vôľu 
ukrižujeme a zanecháme („No nie ako ja chcem, ale ako ty” (Mt 
26,39 SSV)). 

6. UČENIE SA: Nielen v zmysle „informovať”, ale hlavne „formovať”. 
Stali sme učeníkmi Krista nie, aby sme sa niečo teoreticky naučili a 
nadobudli nejaké „náboženské vedomosti” (aj tie sú dôležité), ale 
hlavne aby sme sa naučili žiť úplne po novom: „Kto hovorí, že ostáva 
v ňom, má aj sám žiť, ako žil on” (1 Jn 2,6 SSV). A kým sa tak stane, 
musíme sa ešte predtým stať, prijať novú identitu: „Už nežijem ja, 
ale vo mne žije Kristus” (Gal 2,20 SSV), „Krista ste si obliekli“ (Gal 
3,27 SSV) – a presne toto je kresťanská viera: nová identita Božieho 
syna/dcéry, prijatá od Boha. 



VŠEOBECNÉ 

ETAPY VÝVOJA COMMUNIA V BUNKE: 

V tímovej terminológii to poznajú pod pojmami: 

- Forming 
- Storming 
- Norming 
- Performing 

V komunitnej terminológii to poznajú pod pojmami: 

- Pseudokomunita 
- Chaos 
- Prázdnota 
- Komunita 

 

V kresťanstve to poznáme už najmenej 
dve tisícročia pod pojmami: 

- Pokrytectvo (fromálne „kresťanstvo“) 
- Uznanie hriechov a pokánie 
- Obrátenie a odumieranie sebe 
- Communio Cirkvi 

 

strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
7. VERNOSŤ: Vernosť zásadám, vernosť Kristovi, v konaní… Ale je 
tu ešte jeden rozmer vernosti: 

Tretia etapa – etapa 
odumierania sebe – je často 
ťažká, bolestivá, naše ego 
zúfalo narieka, často sa vo 
svojej samoľúbosti a pýche 
cítime zranení, nepochopení, 
urazení, nedocenení,… 

AK BY SME TO VZDALI a 
odišli by sme preč, bunka by 
sa rozpadla a nesplnila by 
svoj cieľ formovať nás podľa 
Krista (bežne sa to deje). 

VERNOSŤ BUNKE (komunite) 
je zásadným predpokladom 
úspechu: „nerozídeme sa, 
kým to neprekonáme a 
nezvíťazíme!“ 



KONKRÉTNE strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
8. POSLUŠNOSŤ AUTORITE: Vedúci bunky má autoritu, ktorú prijal 
a ktorá je delegovaná od pastiera farnosti, farára, ktorý je, pod 
autoritou biskupa, jej vlastným pastierom (c. 515 §1 CIC). Je 
dôležité, aby u farára bol postoj poslušnosti voči biskupovi, u 
vedúceho bunky postoj poslušnosti voči farárovi a u členov bunky 
postoj poslušnosti voči vedúcemu bunky. A aby to bola poslušnosť 
úcty a lásky, farnosť nie je „armáda“, nie je založená na „drile“ a 
na „rozkazovaní“, ale jej „postupnosť velenia“ je daná láskou, v 
ktorej pastieri slúžia a rešpektom a úctou, v ktorej podriadení túto 
ich službu prijímajú. 

9. VYKONÁVANÁ PRÁCA JE PODRIADENÁ RADE VEDÚCEHO: Aby sa 
človek niečo naučil, musí pracovať s inými. Dnes sa tomu hovorí 
„tímová práca“, kde vedúci (bunky, oblasti, farár,…) je „tímovým 
lídrom“. Ak konáme na vlastnú päsť, individuálne, hoci aj s 
postojom „sám to urobím rýchlejšie a lepšie“ – možno to tak aj 
naozaj urobím, ale neporastieme v jednote ani v porozumení a tak 
nakoniec aj to, čo dokážem, neposlúži rastu bunky, farnosti, Cirkvi, 
ani Božieho života lásky a jednoty v nás! 



KONKRÉTNE strany 163 až 165 

Dvanásť princípov formácie 
10. SPLNENIE ZVERENÝCH ÚLOH: Je to požiadavka lásky. Láska je 
záväzok voči milovanému – a v tomto prípade voči bunke, farnosti, 
voči bratom a sestrám, voči Kristovi, ktorý je prítomný v Cirkvi. 
tento záväzok lásky sa potom prejavuje tak, že: 

- VYKONÁM, čo mi bolo zverené, aj keby som mal preto obetovať 
niečo iné, či podstúpiť námahu a podobne; 

- TAK, AKO MI TO BOLO ZVERENÉ – čiže pod autoritou 
pastiera/vedúceho, v súlade s ostatnými, tímovo, koordinovane, 
ohľaduplne,… 

11. UZNANIE ZO STRANY ŠTRUKTÚRY: Naša služba sa odohráva 
vždy v organizme Cirkvi a teda v jeho viditeľnej štruktúre. Vždy. V 
nej slúžime – a v nej nás Kristus ďalej povoláva ku konkrétnym 
službám a záväzkom pre dobro Kráľovstva. 

12. ZVOLENIE DO FUNKCIE A VLASTNÁ SLUŽBA: Ak takto žijeme a 
slúžime, je možné, že časom aj my budeme povolaní do služby 
vedúceho a bude nám zverené formovanie iných tak, ako iní 
formovali nás: „Pastorácia v meste má umožniť čo najväčšiemu 
počtu pokrstených stať sa skúsenými vodcami, plnými lásky…“ 
(Carlo Maria kardinál Martini) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



OTÁZKA NA VÁS… 

EŠTE RAZ: 
Aké sú dve hlavné  
úlohy a poslania  
bunky? 



PRIPOMENUTIE… 



BUNKA 
je kľúčovým miestom tohto 
„výcviku ku svätosti“, 
pretože  

• predstavuje maximálny 
počet ľudí,  

• ktorých sme schopní 
„psychologicky zvládnuť“  

• a súčasne s nimi tráviť 
dostatočné množstvo času 
na to,  

aby sme mohli podobný 
životný štýl vzájomnej 
služby vytvoriť. 

 

V BUNKE tak rastieme v 
prvom rade spoločným 
životom, nie „aktivitami“, 
vrátane stretnutí – je dobré 
si to znova pripomenúť! 
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Služba ako nástroj 
FORMOVANIE K SVÄTOSTI – čiže k dokonalosti v láske. 

Láska = slúžiť milovanému a usilovať o jeho dobro a šťastie. 

Láska v rámci bunky = slúžiť si navzájom a usilovať o dobro 
pre seba navzájom – čiže v prvom rade o spásu a dokonalosť 
v láske aj u toho druhého.: 

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. (1Kor 12,26-27 SSV); „Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte 
sa vzájomne v úctivosti (Rim 12,10 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. (Flp 2,2-
3 SSV)“; „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov 
zákon. (Gal 6,2 SSV)“; „Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy 
iného. (1Kor 10,24 SSV)“; „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a 
rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe 
navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil 
Boh v Kristovi! (Ef 4,31-32 SSV)“;  „Láska je trpezlivá, láska 
je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa 
z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (1Kor 13,4-
7 SSV) 



FARNOSŤ 
Ak by sa bunka uzatvorila 
do seba, stala by sa sektou. 

Nie je fyzicky možné tráviť 
toľko času a byť si v tomto 
smere tak blízki s celou 
farnosťou, ako sme si blízki v 
rámci bunky. 

To ale nič nemení na našej 
láske ku všetkým bratom a 
sestrám vo farnosti a na 
našej túžbe slúžiť si 
navzájom tak, ako najlepšie 
dokážeme – ako jednotlivci, 
ale aj spoločne ako bunka. 

 

Obdobne potom ako farnosť 
zase dekanátu a diecéze… a 
spolu s diecézou národu, 
Cirkvi vo svete…  
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Služba ako nástroj 
Láska v rámci 
farnosti = čiže 
takisto 
vzájomná 
služba 
navzájom –  

napríklad aj 
formou prijatia 

konkrétnej 
služby „mimo 

hranice“ 
bunky, v 

samotnom 
organizme 

farnosti: 

(príklad farnosti v Miláne) 



OTÁZKA NA VÁS… 

AKÉ 
podoby služby by ste našli  
v našej farnosti?  
Aké funkcie by tu pripadali 
do úvahy?  
Čo farnosť potrebuje? 



FARNOSŤ 
Ak by sa bunka uzatvorila 
do seba, stala by sa sektou. 

Nie je fyzicky možné tráviť 
toľko času a byť si v tomto 
smere tak blízki s celou 
farnosťou, ako sme si blízki v 
rámci bunky. 

To ale nič nemení na našej 
láske ku všetkým bratom a 
sestrám vo farnosti a na 
našej túžbe slúžiť si 
navzájom tak, ako najlepšie 
dokážeme – ako jednotlivci, 
ale aj spoločne ako bunka. 

 

Obdobne potom ako farnosť 
zase dekanátu a diecéze… a 
spolu s diecézou národu, 
Cirkvi vo svete…  
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Služba ako nástroj 
Láska v rámci 
farnosti = čiže 
takisto 
vzájomná 
služba 
navzájom –  

Ale láska sa 
neobmedzuje 
len na nejakú 

konkrétnu 
službu. 

Farnosť sama je 
totiž vo svojej 

podstate 
spoločenstvom 

služby Bohu, 
svetu i sebe 

navzájom: 

KERYGMA – MARTYRIA 

Vzájomné ohlasovanie Božieho 
slova, poučovanie sa i svedectvo 
života a Božieho konania v nás. 

LEITÚRGIA 

Spoločné slávenie liturgie, spoločná 
modlitba,… 

DIAKONIA 

Vzájomná služba lásky – či už v 
spomenutej službe v rámci farnosti, 
ale mimo jej rámec, podľa potreby. 

(porov. Benedikt XVI.) 



OTÁZKA NA VÁS… 

AKO 
sa tieto tri rozmery života 
farnosti – kerygma/martyria; 
leitúrgia a diakonia – 
prejavujú v našej farnosti 
dnes? 

Ako by sa do nich mohla 
zapojiť bunka? 



SVET 
Ježiš prišiel priviesť domov, 
do Neba, všetkých ľudí. 

Miloval všetkých a vo 
svojom srdci niesol starosť o 
všetkých ľudí. 

Milovať ako Ježiš znamená 
milovať kvalitatívne ako Ježiš 
(až do krajnosti), ale aj 
kvantitatívne ako Ježiš: 
všetkých. 

Prejavom lásky k svetu je 
práve apoštolát: 

• modlitba za svet; 

• angažovanosť vo svete za 
spoločné dobro; 

• služba ľuďom (oikos); 

• evanjelizácia; 

atď. (porov. „SIEŤ“) 
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Služba ako nástroj 
Láska v rámci sveta =  

NEČAKAŤ, kým ľudia prídu 
k nám,  

ale (tak ako Ježiš) ÍSŤ V 
ÚSTERTY ľuďom, ktorí žijú 

vo svete okolo nás a 
prinášať im Boží život v 

podobe lásky, čiže 
priateľstva, priateľskej 

služby, prijatia, 
porozumenia, rešpektu a 

úcty,… 
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Nie z donútenia…! 

„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; 
kto seje štedro, štedro bude aj žať.  7 
Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo 
žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu 
Boh miluje.“  

(2 Kor 9,6-7 SSV) 

„Srdcom Ježiša Krista“ – pretože sa Mu pripodobňujeme v Jeho láske a 
túžbe po spáse sveta a sami slobodne prijímame túto starosť a 

zodpovednosť za spásu všetkých a túžime, dychtíme, aby sa Kristovo 
dielo uskutočnilo na „všetkých ľuďoch, všetkých čias a všetkých 

národoch“ – tak, ako On sám! 



STRACH 

strany 161 až 162 

Pozor na…! 

HANBA 
Dnešný svet nám nástojčivo a 
drzo vnucuje pocit až 
menejcennosti, obmedzenosti: 
„tí zaostalí a naivní veriaci…“, 
obzvlášť kresťania (iné „viery“ 
zjavne až tak zaostalé nie sú) 

Podobne môže naša pýcha 
vnímať službu v rámci farnosti 
ako niečo ponižujúce – 
upratovať kostol, opravovať 
niekomu vodovod, byť 
poskokom pre iných… veď aj 
som KTOSI, to je pod moju 
úroveň, ešte tak nanajvýš 
niekde zasadať ako dôležitý 
šéf, ale toto?!  

Strach z výsmechu, z 
odsúdenia, z toho, čo na 
to povedia iní… strach z 
nepriateľskej reakcie 
okolia,… 

Obzvlášť v dnešnej 
relatívnej „multikultúrnej“, 
„tolerantnej“ atmosfére sa 
vníma svedectvo o Kristovi 
a apoštolát ako niečo až 
neprístojné, zlé, fanatické, 
dokonca nenávistné, 
niečo, čo sa „netoleruje“… 
ešte tak doma, 
súkromne,… ale verejne?!  



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Domáca úloha 
strana 166 a 172 

• Urobte si štúdium Biblie na str. 166 

• Ozrejmite si: 

… dôležitosť formácie učeníkov; 

… dôležitosť základných predpokladov 
učeníctva: dvanásť princípov, význam služby,… a 
stotožnite sa s nimi; 

… dôležitosť a význam nášho povolania k službe 
v rámci Cirkvi, aj „za hranicami“ bunky; 

• Zvážte prijatie konkrétnej (a teda aj do istej 
miery záväznej) služby v rámci farnosti; 

• Usilujte sa aj liturgiu prežívať ako dôležitý a 
veľmi účinný nástroj ako evanjelizácie, tak 
formácie učeníkov, čiže nás všetkých. 



Koniec kurzu 

09 

Deviate stretnutie kurzu farských buniek 

FORMOVANIE 
UČENÍKOV 


