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Jeden ranokresťanský  
príbeh úspechu 



Čo do úspešnosti misijnej práce, 
nemá zrejme apoštol Pavol 
konkurenciu nielen v apoštolskej 
dobe, ale veľa jej nenájde ani vo 
zvyšku dejín… 

Aj sám si je toho nakoniec vcelku 
jasne vedomý: 

„Z Božej milosti som tým, čím 
som, a jeho milosť nebola vo 
mne márna. Veď som pracoval 
viac ako oni všetci, vlastne ani 
nie ja, ale Božia milosť so 
mnou.“  

(1Kor 15,10 SSV) 



? 

V čom spočívalo 
jadro Pavlovho 
úspechu? 

Akú „metódu“ 
používal pri svojej 
misijnej práci? 



Pavlovo tajomstvo 
1. časť: 

„… ale hlasatel to není, jasný pane!“ 





… táto rovnica naplno platí až o Cirkvi Víťaznej 
(oslávenej) v Nebi, vo Večnosti. 

Cirkev Bojujúca (putujúca)  tu, na zemi, je skôr 
akoby „predsieňou“ Kráľovstva: je ním, skutočne a 
reálne – ale ešte nie v jeho úplne v sláve a 
nepoškvrnenosti. 

Súčasne ale je niečím, čím Cirkev Víťazná v Nebi už 
nie je, lebo to už nepotrebuje… 



Bojujúca Cirkev na zemi je niečo ako 

„STROJ NA VÝROBU 
BOŽÍCH SYNOV A DCÉR“  

Akoby božsko-ľudské „zariadenie“ 
(továreň ) uspôsobené na to, aby 
všade tam, kde je, umožňovalo 
premenu človeka na Boha – jeho 
znovuzrodenie a zbožštenie sa v Bohu. 



Jej „mechanizmus“ vskutku obsahuje všetko potrebné: 

APOŠTOLSKÝ ÚRAD ako zdroj pravdivej, úplnej a spoľahlivej 
zvesti Evanjelia Ježiša Krista; 

KRST ako prostriedok uzatvorenia Zmluvy s Bohom a 
spojenia sa s Ním v TELE KRISTA, ktorým Cirkev je; 

SPOLOČENSTVO ako miesto, kde sa dá naučiť a žiť Boží 
model Trojičného života; 

SVIATOSTI ako pramene Božej moci a milosti, miesto oslavy 
a zavŕšenia jednoty Boha a ľudí; 

DAR DUCHA SVÄTÉHO, ktorý všetko preniká a oživuje a 
sprevádza zázrakmi, znameniami, posilňuje charizmami a 
darmi,… 

SLUŽBA APOŠTOLÁTU, v ktorej sa zjednocujeme s Kristovým 
poslaním v službe Otcovi… atď. 
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„"Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému 
zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono 
je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď 
vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho 
strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia 
na jeho konároch.“ Ďalšie podobenstvo im 
povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, 
ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až 
sa všetko prekvasí.““ 

 (Mt 13,31-33 SSV) 

Tieto slová Ježiš hovorí 
o Božom kráľovstve tu, 
na zemi – o Cirkvi! 



Pavol si zrejme veľmi dobre tento fakt 
uvedomil: 

• že ak niekde Cirkev zapustí korene, a 
začne „fungovať“ ako miesto, kde sa z 
ľudí stávajú synovia a dcéry Boha, 

• potom bude už sama od seba ďalej rásť 
a postupne prekvasovať prostredie, v 
ktorom sa nachádza: 

„S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek 
hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v 
noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o 
tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: 
najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno 
v klase.“ 

 (Mk 4,26-28 SSV) 



Kto teda bol Pavol?  

Ohlasovateľ Evanjelia? Učiteľ? Teológ? Prorok? 
Charizmatik? 

Iste, všetko toto… Ale v prvom rade bol 

ZAKLADATEĽOM CIRKEVNÝCH 
SPOLOČENSTIEV. 

Na tom postavil svoju úspešnú stratégiu: 

• zasiať všade, kde prišiel, semienko skutočnej jedinej 
Katolíckej cirkvi, 

• a keď sa ujalo, mohol s pokojným srdcom ísť ďalej a 
nechať ho, aby ďalej už samo rástlo v Duchu a plnilo tak 
svoju úlohu postupne prekvasiť svet, v ktorom rástlo. 
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„Postačí tedy, pokud (kdekoli, ve shromáždění, 
ve městě nebo na venkově) se dva spolu setkají 
v Kristově jednotě. Právě toto je počátek 
tajemství církve. Pavel zakládal všude, kam 
přišel, pouze malá společenství. Co myslíte, kolik 
lidí tvořilo takové společenství, když z něj Pavel 
odcházel dále? V Aténách, Korintu i Filipech jich 
bylo jen několik. Snad hrstka; tam, kde šlo o 
výjimečně velké společenství, možná okolo sta. 
A Pavel přitom říká: „Už nemám v Asii více co 
dělat, všechno je obráceno." Co tedy dělal? 
Založil životaschopnou buňku,která měla 
později prokvasit své okolí. Pavlovým úkolem 
bylo založit živou buňku.“ 

(Hans Buob) 
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Pavlovo tajomstvo 
2. časť: 

Pre dobro slabých sa venovať silným! 



„Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, 
ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich 
mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia 
alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli 
sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. 
A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 
Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. … Vy 
ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v 
Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za 
apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za 
učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary 
uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných 
jazykov.“ 

(1Kor 12,12-14.27n SSV) 

„On ustanovil niektorých za apoštolov, 
niektorých za prorokov, iných za evanjelistov 
a iných za pastierov a učiteľov, aby 
pripravovali svätých na dielo služby, na 
budovanie Kristovho tela.“ 

 (Ef 4,11-12 SSV) 

Ježiš Kristus nepriniesol ZVESŤ 
Evanjelia. 

Ježiš Kristus priniesol „INŠTITÚCIU“, 
ktorou je Božie Kráľovstvo, 
zhmotnené v Katolíckej Cirkvi – 
Božej rodine a Kristovom Tele 
súčasne. 

Táto rodina nie je nijaká 
„beztvará masa“ fandov Ježiša 
Krista, ale má svoju jasnú 
štruktúru, ktorej základ položil 
sám Ježiš vytvorením úradu 
apoštolov. 
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„Zavesené“ na túto kostru 
štruktúry sú údy dohromady 
opravdivým organizmom, 
opravdivým telom – a vďaka 
sviatostiam opravdivým Telom 
Krista. 

Bez nej ostávajú len beztvarým 
a života neschopným „mäsom“ 
– v praxi „davom ľudí, ktorí sa 
náhodou stretli na bohoslužbe 
v kostole“… 



. 
DIELO SV. BENEDIKTA: 

„Svätý Benedikt sa bez akýchkoľvek 
pochybností stal patrónom Európy. 
Benediktíni - jeho deti - sa stali otcami 
európskej civilizácie.“ 

(GREGOIRE, R. - MOULIN, L. - OURSEL, R.:  
The Monastic Realm) 

Na začiatku bola štruktúra: REGULA SV. 
BENEDIKTA, považovaná za „normu ISO 
9000“ stredovekej Európy, podľa ktorej sa 
organizovali nielen kláštory, ale napríklad aj 
dvor a administratíva Karola Veľkého. 

Na jej základe vznikali 
organizované spoločenstvá, 
opátstva, ktoré mali ohromný 
úspech – na vrchole ich vplyvu 
bolo v Európa vedľa seba až  
37 000 benediktínskych kláštorov! 



. 
KATOLÍCKE SPOLKY: 

istý starší dôchodca mi raz povedal: 

„Pán farár, to, čo nám chýba, je spolková 
činnosť. Musíme obnoviť katolícke spolky.“ 

Keď som sa nad tým zamyslel, myslím, že 
mal pravdu…: 

SPOLOK, to je spoločenstvo, ktoré je 
podporené jasnou štruktúrou, jasným cieľom 
a jasnou predstavou záväzkov, ktoré od 
svojich členov očakáva. 

Je tak skutočným ORGANIZMOM  

– na rozdiel od dnes moderných „STRETIEK“, 
ktoré nemajú štruktúru žiadnu. Chodí si do 
nich kto chce, kedy chce, bez toho, 
aby bolo jasné, kam vlastne stretko 
smeruje, o čo mu ide, čo od svojich 
členov očakáva… 
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– na rozdiel od dnes moderných „STRETIEK“, 
ktoré nemajú štruktúru žiadnu. Chodí si do 
nich kto chce, kedy chce, bez toho, 
aby bolo jasné, kam vlastne stretko 
smeruje, o čo mu ide, čo od svojich 
členov očakáva… 

„Cílem skupiny je však závazné společenství, nikoli 
hromada suchých kostí, jakými často býváme, 
rozházených kostí povalujících se jen tak po pláni, jak je 
viděl prorok Ezechiel. … Intenzívní základní modlitební 
skupina musí stát v naprosto pevné jednotě. Úplně stačí, 
tvoří-li ji pouze dva lidé – avšak v jednotě. Oni pak musí 
chápat celý svůj modlitební život vždy jako službu pro 
budování celého těla, v žádném případě tedy jako 
soukromé uspokojování svých potřeb. … Zde můžeme 
velice snadno rozlišit, podobá-li se skupina průchozímu 
bufetu nebo jde-li o opravdivé životní společenství, 
závazné společenství věřících, kteří jsou skutečně jedno v 
Kristu a mohou se na sebe navzájem spolehnout. … Je 
nutné a rozhodující, abychom se ve farních 
společenstvích i modlitebních skupinách stávali 
závaznými společenstvími - i kdyby mělo jít nejprve o dva 
nebo tři lidi. Závaznost znamená vždy také život v 
jednotě: abych i v týdnu myslel na druhé, aby mi druzí 
byli důležitější než já sám sobě.“ 

(Hans Buob) 
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„Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu 
vošli do synagógy a sadli si. Po čítaní zo Zákona a Prorokov im 
predstavení synagógy odkázali: "Bratia, ak máte nejaké 
povzbudivé slovo pre ľud, hovorte!“ Tu Pavol vstal, rukou dal 
znamenie, aby bolo ticho, a povedal…“ 

 (Sk 13,14-16 SSV) 

„V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že 
uverilo veľké množstvo Židov a Grékov.“ 

(Sk 14,1 SSV) 

„V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že 
sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam 
zišli. Počúvala aj istá žena menom Lýdia, predavačka purpuru z 
mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce…“ 

 (Sk 16,13-14 SSV) 

„Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Keď ta 
prišli, vošli do židovskej synagógy…“  

(Sk 17,10 SSV) 

„Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril; tri mesiace 
rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve.“  

(Sk 19,8 SSV) 

Pavlova metóda je veľmi inšpiratívna 
k tomu, čomu dnes čelíme pri výzve 

NOVEJ EVANJELIZÁCIE (= 
reevanjelizácie katolíkov v Katolíckych 

farnostiach): 

Pavol stavia na jestvujúcej 
štruktúre židovstva – a ako 
na prvých sa obracia na 
„silných“ – čiže už na 
veriacich, zapálených a 
horlivých Židov. 

Im najprv adresuje svoje 
Evanjelium. 



Preto sa ako prvým 
venuje SILNÝM, ktorí 
dokážu Evanjelium 
prijať a vytvoriť takéto 
silné a stabilné 
spoločenstvo. 

Potom, keď bude toto 
spoločenstvo žiť a 
fungovať, môže sa stať 
miestom záchrany aj 
pre vlažných a slabých… 

„On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a 
iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k 
zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.“  

(Ef 4,11-13 SSV) 

… sa Pavol ako prvým venuje SILNÝM! 
Veľmi dobre si uvedomuje, že základom 
úspechu je založiť na danom mieste 

FUNGUJÚCE 
SPOLOČENSTVO CIRKVI, 

do ktorého môžu byť následne pozývaní 
evanjelizovaní ľudia a v ktorom môžu 
všetci rásť smerom k dospelosti v Kristovi: 



„Evanjelizácia sa uskutočňuje službou, 
vytváraním vzájomných vzťahov a priateľstva. 
Nevyhnutne príde deň, kedy vyvstanú otázky a 
vtedy celkom prirodzene môžeme svedčiť o 
našej viere.“ 

(Jean Luc-Moens, komunita Emanuel) 

 

„Aby ste niekoho obrátili, musíte byť, alebo 
stať sa jeho blízkym a dôverným priateľom. 
Prví misionári musia len pomaly formovať úzke 
vzťahy so zopár ľuďmi, ktorí dokážu pritiahnuť 
k novej viere zase svojich priateľov a 
príbuzných. To, samozrejme, predpokladá, že 
misionári … sú ochotní trpezlivo pracovať aj 
roky bez toho, aby videli výsledky.“ 

(Rodney Stark, sociológ) 

 

… zistenie moderných sociológov: 
Pavol začína svoju 

evanjelizáciu tam, kde 
má najväčší 

predpoklad: medzi 
„blížnymi“, 

súkmeňovcami, ktorí 
ho prijímajú ako 

„svojho“, majú s ním 
spoločnú vieru, 

kultúru,… a sú tak 
najbližší pojmu 

„priateľ“. 
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i 
Cirkev je miesto, kde sa ľudia pretvárajú na Božích 
synov a dcéry a osvojujú si Boží život. 

Ak niekde opravdivo jestvuje Cirkev, tak bude 
úplne zákonite a sama od seba rásť – leda by ju 
niekto násilne zničil, vyvraždil,… 

Ak niekde Cirkev nejestvuje – potom všetko 
pastoračné úsilie vyjde nazmar, pretože sa bude 
podobať obrovskej kampani za to, aby rodičia 
posielali deti do školy v kraji, kde žiadna škola 
nejestvuje…  

Prvé, čo musíme urobiť, je preto vytvoriť hoci aj 
malé, ale predsa živé a fungujúce spoločenstvo 
Cirkvi – čiže rodinu žijúcu Trojičný model života v 
Bohu. 



? 

Ako by sme túto 
prvú Pavlovu 
zásadu mohli 
využiť pri našej 
pastoračnej práci? 



Pavlovo tajomstvo 
3. časť: 

Kerygma ako matrica pre stvárnenie  
novej cirkevnej mentality. 



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

Ako založiť Cirkev? 

V dvoch krokoch! 

1) VYTVORIŤ TELO; 

2) NAPOJIŤ HO NA 
HLAVU. 



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

APOŠTOLSKÝ ÚRAD a MAGISTÉRIUM, vďaka 
ktorému sme sa „vyučili“ o Kristovi a spoznali 
Ho; 

KRST a SILA DUCHA SVÄTÉHO, vďaka ktorým 
bol Božou mocou stvorený náš „nový človek“, 
pripravený na to, aby sme si ho „obliekli“ a 
tak sa stali „novým stvorením“. 

ODLOŽENIE STARÉHO ČLOVEKA, zomretie 
starému životu, umŕtvenie starého človeka, 
pochovanie s Kristom; 

OBLEČENIE NOVÉHO ČLOVEKA, čiže prijatie 
nového spôsobu života „podľa Boha“.  

VÝSLEDKOM je „TELO“ – čiže Cirkev, 
spoločenstvo Cirkvi, v ktorom žijeme Boží život 
založený na láske, jednote, vzájomnej podpore – 
až kým nedosiahneme „plnosť Kristovho veku“, 
dokonalosť! 



HLAVA: 

KRISTUS – 
• Apoštolský úrad 
• Magistérium 
• Sviatosti 
• dar Ducha Svätého 

TELO: 

ĽUDIA –  
• spoločenstvo, 
Božia rodina; 
• v ktorej žijeme 
nový, Boží život, 
v pravej 
svätosti. 

„… oddelil učeníkov a každý deň 
hovoril v Tyrannovej škole. To 
trvalo dva roky…“ 

 (Sk 19,9-10 SSV) 

„A keď im po jednotlivých 
cirkvách ustanovili starších, 
modlili sa a postili a odporúčali 
ich Pánovi, v ktorého uverili.“ 

 (Sk 14,23 SSV) 



Existuje jeden zvláštny postoj, 
ktorý sa tiahne ako červená niť 
v pozadí všetkých mimoriadne 
úspešných profesií, podnikov, 
spoločností a spoločenstiev… 

A, áno, je kľúčový aj 
pri „stvorení tela“, 
čiže cirkevného 
spoločenstva! 



„Americký biznis konzultant  
Jim Collins vo svojej knihe Z 
dobrého skvelé vytvoril pojem  

„líder piatej úrovne“. 
(etrend.sk) 

Jim Collins 

(1958 – ) 

Americký obchodný 
konzultant, autor, 

prednášateľ, 
odborník na 

udržateľnosť a rast 
firiem 



Dve kľúčové vlastnosti: 

SILNÁ 
PROFESIONÁLNA 

DRAVOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

Líder 5 úrovne je podľa 
Collinsa človek, ktorý v 

sebe dokáže SPOJIŤ 
vlastnosti, ktoré bežne 

považujeme za skôr 
PROTIKLADNÉ: 



Iný odborník, Alexandre Havard: 

SILNÁ 
PROFESIONÁLNA 

DRAVOSŤ 
VEĽKODUŠNOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 

„Lídri sú veľkodušní, veľkomyseľní a 
uvedomujú si svoj potenciál dosiahnuť 
veľkosť. Ich snom je dosiahnutie vrcholu 
profesionálneho života a osobnej 
dokonalosti. … Veľkodušná vízia lídra slúži 
druhým - členom rodiny, zákazníkom a 
kolegom, krajine a celému ľudstvu. Táto 
vznešená ambícia slúžiť je jedným z plodov 
nádhernej cnosti pokory.  
Vďaka pokore získavajú lídri spontánnu úctu 
k tomu, čo je Božie v každom stvorení. Táto 
úcta nabáda na službu druhým. Lídri slúžia 
Bohu prítomnému v ľuďoch. Ak konajú 
konzistentne, vypestujú si návyk služby.“ 



„… chceme-li skutečně porozumět ideálu rytířství, 
měli bychom si uvědomit slova, jež řekl sir Ector 

mrtvému rytíři Lancelotovi (v díle Le Morte Darthur 
od sira Thomase Maloryho):  

„Byls tím nejmírnějším mužem, jenž kdy jedl v sálu 
mezi dámami; a byls tím nejtvrdším rytířem ke svým 

smrtelným nepřátelům, jenž se kdy oháněl kopím.“ 

Lewis upozorňuje, že důležitost tohoto ideálu spočívá 
právě v tom dvojitém požadavku, jenž vznáší na 

člověka.  

Rytíř není kompromisem mezi prudkostí a mírností; 
je vyhrocením prudkosti a zároveň i vyhrocením 

mírnosti. … učil pokoře a shovívavosti velké 
válečníky, a požadoval chrabrost od zdvořilých a 

mírných lidí.“ 

(Roman Joch) 

Nakoniec C. S. Lewis…: 
SILNÁ 

PROFESIONÁLNA 
DRAVOSŤ 

VEĽKODUŠNOSŤ 
PRUDKOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 
MIERNOSŤ 



krátko a stručne… 
SILNÁ 

PROFESIONÁLNA 
DRAVOSŤ 

VEĽKODUŠNOSŤ 
PRUDKOSŤ 

OSOBNÁ 
SKROMNOSŤ 

POKORA 
MIERNOSŤ 

súčasne a v dokonalej harmónii 

VEĽKOSŤ  
i MALOSŤ 



VEĽKOSŤ 
„On, hoci má božskú 
prirodzenosť,  

MALOSŤ 
nepridŕžal sa svojej rovnosti 
s Bohom, ale zriekol sa seba 
samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný 
ľuďom; a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za 
človeka. Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na 
smrť na kríži. 

 VEĽKOSŤ 
Preto ho Boh nad všetko 
povýšil a dal mu meno, ktoré 
je nad každé iné meno…“ 

 (Flp 2,6-9 SSV) 

VEĽKOSŤ 
„Pane, náš Vládca, aké 
vznešené je tvoje meno na 
celej zemi! Tvoja veleba sa 
vznáša nad nebesia. Z úst 
nemluvniat a dojčeniec 
pripravil si si chválu 
naprotiveň svojim 
nepriateľom, aby si umlčal 
pomstivého nepriateľa.  

MALOSŤ 
Keď hľadím na nebesia, 
dielo tvojich rúk, na 
mesiac a na hviezdy, ktoré 
si ty stvoril: čože je človek, 
že naň pamätáš, a syn 
človeka, že sa ho ujímaš?“ 

 (Ž 8,2-5 SSV) 

Presne toto – 
spojenie 

úplnej 
VEĽKOSTI a 

úplnej 
MALOSTI – 

charakterizuje 
Boha: 



VEĽKOSŤ 
„On, hoci má božskú 
prirodzenosť,  

MALOSŤ 
nepridŕžal sa svojej rovnosti 
s Bohom, ale zriekol sa seba 
samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný 
ľuďom; a podľa vonkajšieho 
zjavu bol pokladaný za 
človeka. Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na 
smrť na kríži. 

 VEĽKOSŤ 
Preto ho Boh nad všetko 
povýšil a dal mu meno, ktoré 
je nad každé iné meno…“ 

 (Flp 2,6-9 SSV) 

VEĽKOSŤ 
„Pane, náš Vládca, aké 
vznešené je tvoje meno na 
celej zemi! Tvoja veleba sa 
vznáša nad nebesia. Z úst 
nemluvniat a dojčeniec 
pripravil si si chválu 
naprotiveň svojim 
nepriateľom, aby si umlčal 
pomstivého nepriateľa.  

MALOSŤ 
Keď hľadím na nebesia, 
dielo tvojich rúk, na 
mesiac a na hviezdy, ktoré 
si ty stvoril: čože je človek, 
že naň pamätáš, a syn 
človeka, že sa ho ujímaš?“ 

 (Ž 8,2-5 SSV) 

Presne toto – 
spojenie 

úplnej 
VEĽKOSTI a 

úplnej 
MALOSTI – 

charakterizuje 
Boha: 

Alebo povedané „poetickejšie“: 

Boh je dostatočne veľký na to, 
aby si mohol dovoliť byť malým; 

a súčasne je dostatočne malý na 
to, aby bol skutočne veľký… 



VEĽKOSŤ: 
„Vy ste svetlo sveta.“  

(Mt 5,14 SSV) 

„Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“  

(Mt 5,48 SSV) 

„Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, 
nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto 
je v Božom kráľovstve menší, je 
väčší ako on.“  

(Lk 7,28 SSV) 

 

… znamená v sebe úplne dokonale spojiť presne tieto isté 
vlastnosti: byť „malým“ a „veľkým“ súčasne, v dokonalej 
harmónii a bez akéhokoľvek rozporu! 

MALOSŤ: 
„Ak sa neobrátite a nebudete ako 
deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva. Kto sa teda poníži ako 
toto dieťa, ten je najväčší v 
nebeskom kráľovstve.“ 

 (Mt 18,3-4 SSV) 

„Ale kto sa bude chcieť stať medzi 
vami veľkým, bude vaším 
služobníkom.  A kto bude chcieť byť 
medzi vami prvý, bude sluhom 
všetkých.“ 

 (Mk 10,43-44 SSV) 



Základom pre túto „malú 
veľkosť“ a „veľkú malosť“ je 
hlboké zažitie dvoch Božích 
„úkonov“: 

• ODPUSTENIE 
• VYVÝŠENIE 



PAVOL o oboch píše jedným dychom: 

ODPUSTENIE: 

„Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte 
bezmocní. Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa 
azda niekto odhodlal umrieť. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.  

VYVÝŠENIE: 

Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už 
ospravedlnení jeho krvou! Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou 
jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení 
budeme spasení jeho životom. A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom 
skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli 
zmierenie.“ 

 (Rim 5,6-11 SSV) 



MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako 
nepriateľ Boha a vo svojom 
hriechu som bol a sám osebe 
stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje 
hriechy, pozdvihol ma, vyvolil, 
dal mi svojho Ducha a ustanovil 
ma svojim synom a dedičom 
všetkého, aby som bol bohom na 
obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), Bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som 
tak bol bohom v Bohu, 
osláveným, nesmrteľným, 
blaženým! 

A TO VŠETKO bez akejkoľvek 
mojej zásluhy, či moci, či 
schopnosti, všetko ako číry a 
nezaslúžený dar Božej lásky a 
milosti, darovaný mi napriek 
tomu, že som ničotný človiečik a 
navyše dokonca hriešnik, 
donedávna nepriateľ Boha a 
ničiteľ Jeho diel! 

 



MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako 
nepriateľ Boha a vo svojom 
hriechu som bol a sám osebe 
stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje 
hriechy, pozdvihol ma, vyvolil, 
dal mi svojho Ducha a ustanovil 
ma svojim synom a dedičom 
všetkého, aby som bol bohom na 
obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), Bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som 
tak bol bohom v Bohu, 
osláveným, nesmrteľným, 
blaženým! 

A TO VŠETKO bez akejkoľvek 
mojej zásluhy, či moci, či 
schopnosti, všetko ako číry a 
nezaslúžený dar Božej lásky a 
milosti, darovaný mi napriek 
tomu, že som ničotný človiečik a 
navyše dokonca hriešnik, 
donedávna nepriateľ Boha a 
ničiteľ Jeho diel! 

 

PAVLOVA SKÚSENOSŤ MALOSTI A VEĽKOSTI: 

„…poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa 
aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som 
hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu 
cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť 
nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni 
všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.“ 

 (1Kor 15,8-10 SSV) 



VEĽKOSŤ BEZ MALOSTI vedie k pýche, 
farizejstvu, posudzovaniu, odsudzovaniu 

iných, k sebectvu a individualizmu, 
bezohľadnosti, tvrdosti, hnevu, pohŕdaniu 

druhými,… a to je PEKLO. 

MALOSŤ BEZ VEĽKOSTI vedie 
zase k zúfalstvu, skleslosti, 
rezignácii, závisti, nenávisti, 
poddaniu sa hriechu, 
priemernosti, lakomstvu, 
ľahostajnosti, skleslosti,… a to 
je tiež PEKLO. 
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MALOSŤ VO VEĽKOSTI: 

Som hriešnik, žil som ako nepriateľ 
Boha a vo svojom hriechu som bol a 
sám osebe stále som úplne bezmocný. 

ALE BOH mi odpustil moje hriechy, 
pozdvihol ma, vyvolil, dal mi svojho 
Ducha a ustanovil ma svojim synom a 
dedičom všetkého, aby som bol 
bohom na obraz Boha! 

VEĽKOSŤ V MALOSTI: 

Som Boží syn (dcéra), bohom 
milovaný, vyvolený, vzácny. Som 
dedičom samého Boha, aby som tak 
bol bohom v Bohu, osláveným, 
nesmrteľným, blaženým! 

ALE TO VŠETKO bez akejkoľvek mojej 
zásluhy, či moci, či schopnosti, všetko 
ako číry a nezaslúžený dar Božej lásky 
a milosti, darovaný mi napriek tomu, 
že som ničotný človiečik a navyše 
dokonca hriešnik, donedávna 
nepriateľ Boha a ničiteľ Jeho diel! 

 

! 
Skúsme teraz chvíľu zotrvať v tichu 
a do hĺbky prežiť oboje: 

„JA som hriešnik, ale Boh MNE 
odpustil a MŇA vyvýšil!“ 



ZOMRETIE SEBE… 

Nemusím sa už viac starať o seba, o svoj život, 
pretože Boh mi už všetko daroval a v Ňom už 
všetko je úplne isté a bezpečné. Môžem úplne 
zabudnúť na seba, lebo na mňa pamätá On, 
môžem úplne zanechať starý život, lebo On mi 
dal nový: 

„Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.“ (Kol 3,3 SSV) 

„Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.” 
(Jn 10,28 SSV) 

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on 
vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?” (Rim 8,31-32 SSV) 

LÁSKA K BOHU A K ĽUĎOM… 

Ak Boh pre mňa toľko urobil: odpustil mi, 
zomrel za mňa, vyvýšil ma, dal mi všetko, 
samého seba… AKO BY SOM HO MOHOL 
NEMILOVAŤ A NEDAŤ MU ÚPLNE VŠETKO? 

A ak to isté urobil aj pre ľudí okolo mňa, aby sa 
zachránili – AKO BY SOM MOHOL LEN TAK 
SEDIEŤ A NEUROBIŤ VŠETKO, ČO LEN DOKÁŽEM, 
ABY SOM ICH ZÁCHRANE NAPOMOHOL? 

„Lebo nás ženie Kristova láska, keď si 
uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, 
teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj 
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý 
za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“  (2Kor 5,14-
15 SSV) 

ODPUSTENIE a VYVÝŠENIE sú potom motívom aj k ďalším 
dvom KĽÚČOVÝM POSTOJOM, ktoré tvoria komunitu Cirkvi: 



ZOMRETIE SEBE… 

Nemusím sa už viac starať o seba, o svoj život, 
pretože Boh mi už všetko daroval a v Ňom už 
všetko je úplne isté a bezpečné. Môžem úplne 
zabudnúť na seba, lebo na mňa pamätá On, 
môžem úplne zanechať starý život, lebo On mi 
dal nový: 

„Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v 
Bohu.“ (Kol 3,3 SSV) 

„Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.” 
(Jn 10,28 SSV) 

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on 
vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás 
všetkých, akože by nám s ním nedaroval 
všetko!?” (Rim 8,31-32 SSV) 

LÁSKA K BOHU A K ĽUĎOM… 

Ak Boh pre mňa toľko urobil: odpustil mi, 
zomrel za mňa, vyvýšil ma, dal mi všetko, 
samého seba… AKO BY SOM HO MOHOL 
NEMILOVAŤ A NEDAŤ MU ÚPLNE VŠETKO? 

A ak to isté urobil aj pre ľudí okolo mňa, aby sa 
zachránili – AKO BY SOM MOHOL LEN TAK 
SEDIEŤ A NEUROBIŤ VŠETKO, ČO LEN DOKÁŽEM, 
ABY SOM ICH ZÁCHRANE NAPOMOHOL? 

„Lebo nás ženie Kristova láska, keď si 
uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, 
teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj 
tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý 
za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“  (2Kor 5,14-
15 SSV) 

ODPUSTENIE a VYVÝŠENIE sú potom motívom aj k ďalším 
dvom KĽÚČOVÝM POSTOJOM, ktoré tvoria komunitu Cirkvi: 

AK SME NAOZAJ UVERILI V KRISTA, POTOM: 

• Máme ISTOTU nového Života a novej Vlasti, ktoré sú v Ňom isté a 
pripravené pre nás; 

• Potom nám už NEMÔŽE ZÁLEŽAŤ na ničom pozemskom, na ničom, 
čím tu, na zemi, sme, čo máme, čo žijeme… 

• A, naopak, VIAC NEŽ NA ČOMKOĽVEK INOM nám musí záležať na 
tom, aby Kristovo dielo, za ktoré platil vlastným životom a vlastnou 
Krvou, nevyšlo nazmar vinou našej lenivosti, nekonania, či dokonca 
pohoršenia!  

• Lebo ak by to tak nebolo – tak potom by sme ALEBO boli samým 
diablom a satanom v ľudskej podobe, so bezohľadným, krutým a 
bezcitným srdcom z kameňa,… 

• … ALEBO sme Kristovi v skutočnosti ani trošku neuverili! 



PETER a APOŠTOLI: 

„A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a 
zvestovať Krista, Ježiša.“ (Sk 5,42 SSV) 

FILIP: 

„Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista.“ 
(Sk 8,5 SSV) 

PAVOL: 

„A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni 
vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa, 
že zvestuje cudzie božstvá." Zvestoval totiž Ježiša a 
zmŕtvychvstanie.“ (Sk 17,18 SSV) 

„Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my 
však ohlasujeme ukrižovaného Krista!“ (1Kor 1,22-23 SSV) 

To je dôvod, prečo (nielen) Pavol, 
všade, kam prišiel, OHLASOVAL KRISTA! 



ODPUSTENIE 
hriechov, slabostí,… 

VYVÝŠENIE 
Božie synovstvo, zbožštenie 

ZOMRETIE SEBE 

Môj život je už isto ukrytý v 
Bohu a moja vlasť je v Nebi. Na 
ničom pozemskom mi už ani 
trochu nezáleží, nič z toho ma 
už neteší, zanechávam to.  

MALOSŤ: 

Som HRIEŠNIK a jediným mojim 
šťastím je, že Boh mi odpustil, 
vykúpil ma na kríži a zachránil! 

VEĽKOSŤ: 

Som synom (dcérou) Boha, 
vzácnym, milovaným, 
vyvoleným – aj keď som si to 
nijako a ničím nezaslúžil, skôr 
naopak! 

LÁSKA 

Milujem Boha, pretože som 
Jeho veľkým dlžníkom – a preto 
urobím všetko pre Neho a pre 
Jeho dielo v ľuďoch okolo mňa! 

Cirkev, ktorá je 
„továrňou na 

výrobu Božích 
detí“ (alebo, ak 

chcete, tak 
„farmou na 
pestovanie 

Božích detí“ ) 
sa tak rodí z 

Krista 
nasledovne: 

JEŽIŠ KRISTUS 

CIRKEV 
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i 
KERYGMA – jasné ohlasovanie OSOBY Ježiša Krista, 
BOŽEJ LÁSKY, ODPUSTENIA HRIECHOV,… – je akoby 
matricou, ktorá vytvára 

JEDINEČNY MIX – nie kompromis, ale synergickú (= 
vzájomne sa umocňujúcu) symbiózu (= spolužitie) 
MALOSTI a VEĽKOSTI,  

KTORÉ VEDÚ k LÁSKE a túžbe slúžiť Bohu a blížnym 
na jednej strane, a k dôveryplnému ODUMRETIU 
strachu, sebectvu, pýche, nepriateľstvu,… na 
druhej strane. 

Z TOHTO JEDINEČNÉHO POSTOJA SA 
POTOM RODÍ ROVNAKO JEDINEČNÉ 
SPOLOČENSTVO CIRKVI. 



? 

Ako by sme túto 
druhú Pavlovu 
zásadu mohli 
využiť pri našej 
pastoračnej práci? 



Pavlovo tajomstvo 
4. časť: 

Nie sme samovražedné kamikadze, 
alebo o ujasnení si priorít. 



„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov…“ 

„Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata…“ 

„No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto 
svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty 
bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.“ 

„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo 
proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so 
svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.“  

„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu 
bratovi.“ 

„Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič, čo pohoršuje tvojho brata.“ 

„Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto 
nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma 
mu zaslepila oči.“  

„Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním 
zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?“ 

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto 
nemiluje, ostáva v smrti.“ 

„ Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my 
sme povinní dávať život za bratov.“ 

Niekedy si možno 
úplne 
neuvedomujeme, 
že všetky tieto 
požiadavky sa 
týkajú vzťahu K 
BRATOM – čiže 
vzťahov VO VNÚTRI 
RODINY CIRKVI! 

Nie je to univerzálne 
pravidlo správania sa ku 
všetkým ľuďom! 
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Niekedy si ale 
napriek tomu 
mnohí myslia, že 
toto je pravidlo, 
ktoré by mal 
kresťan zachovávať 
voči VŠETKÝM 
ľuďom, lebo veď 
„všetci ľudia sú 
bratia a sestry“! 

Výsledkom je  
„kamikadze kresťanstvo“. 



Výsledkom je  
„kamikadze kresťanstvo“. 

Podľa neho by sa kresťan mal najlepšie v 
prvých 24-och hodinách vydať zo 
všetkého svojho majetku a všetko 
porozdávať ľuďom okolo seba, ktorí 
majú akýkoľvek problém, či nedostatok, 
aby ho zmiernil – a potom, na druhý 
deň, sa asi zaradil medzi nich, ale 
šťastný, že je chudobný, ako predsa bol 
Pán Ježiš… 

Takto by nás rád videl aj svet: 
ako nejakú charitatívnu a 
sociálnu spoločnosť, 
pomáhajúcu bezdomovcom a 
ľuďom v hmotnej núdzi – ale 
inak sa nemontujúcu do behu 
a života sveta… 

Niekedy si ale 
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bratia a sestry“! 

Výsledkom je, že: 

• väčšina ľudí odmietne (veľmi oprávnene!) túto predstavu 
ako utopickú, nereálnu, bláznivú,… a ostatnú na úrovni 
pochopiteľnejšieho „cukríkového kresťanstva“; 

• časť horlivejších žije s neustálym pocitom viny, že tak 
neurobili; 

• a svet na nás ukazuje prstom a hovorí: „Ako môžete o sebe 
hovoriť, že ste kresťania, ak ste takéto kamikadze neurobili, 
há?“ 
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hovoriť, že ste kresťania, ak ste takéto kamikadze neurobili, 
há?“ 

A tam, kde sa Cirkev touto 
cestou vydá, sa postupne 
začne meniť zo spoločenstva 
spásy na možno skvelo 
zorganizovanú a dobre 
premazanú sociálnu a 
charitatívnu organizáciu, 
ktorá koná fúru záslužnej a 
právom oceňovanej 
dobročinnej práce, 

akurát že už nie je Cirkvou – 
spoločenstvom spásy, 
ľudom, žijúcim Trojičný Boží 
život… 



… Ježiš ani náhodou nežil ako nejaký „filantrop“ vydávajúci sa zo seba v skutkoch 
dobročinnosti, naopak, v tomto smere bol dosť zdržanlivý: 

ČI UŽ FINANČNÁ DOBROČINNOSŤ: 

„Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu 
Ježiš povedal: "Nakúp, čo budeme potrebovať na 
sviatky," alebo aby dal niečo chudobným.“  

(Jn 13,29 SSV) 

ALEBO UZDRAVOVANIE CHORÝCH: 

„I uzdravil mnohých, ktorých trápili 
rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých 
duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho 
poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal 
a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto 
a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s 
ním pobrali sa za ním. Keď ho našli, 
povedali mu: "Všetci ťa hľadajú.“ On im 
odvetil: "Poďme inde, do susedných 
dedín, aby som aj tam kázal, veď na to 
som prišiel."“  

(Mk 1,34-38 SSV) 

Ježiš rozhodne nebol 
„kamikadze“, ktorý by sa 

okamžite zo všetkého vydal, 
aby nakŕmil a uzdravil a zaodel 
všetkých ľudí na celom svete…  



Ak ale Cirkev nezaložíte – potom 
kde môže človek prijať a žiť Boží 
život a spasiť sa? 

A ak toho človeka just za cenu aj 
tých najvyšších obetí nakŕmite a 
zaodejete a ubytujete – ale 
nakoniec sa zatratí, naozaj ste mu 
tým pomohli? 

„Veď čo osoží človekovi, keby aj 
celý svet získal, a svojej duši by 
uškodil?! Lebo za čo vymení 
človek svoju dušu?!“  
(Mk 8,36-37 SSV) 

… V skutočnosti Ježiš robil niečo omnoho dôležitejšie: ZAKLADAL CIRKEV, formoval 
jej budúcich pastierov (apoštolov), vyučoval jej prvých členov (iných 72 učeníkov) 
a pripravoval pôdu pre jej príchod (vyučoval zástupy a konal znamenia)! 

MÁ TO SVOJU LOGIKU 

Cirkev = Boží život = spása. 

Ak založíte Cirkevné spoločenstvo, vyriešite hneď dve veci: 

• Máte tu RODINU, v ktorej „kto mal mnoho, nemal 
prebytok, a kto málo, nemal nedostatok“  (2Kor 8,15 SSV) – 
a teda ste vytvorili prostredie, kde „medzi nimi nebolo 
núdzneho“ (Sk 4,34 SSV), otvorené pre všetkých; 

• a súčasne poskytuje ľuďom bránu k SPÁSE, k zbožšteniu: 
„Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil 
dom…, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, 
… a v budúcom veku večný život“ (Mk 10,29-30 SSV) 



„Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa milovali 
navzájom. Aby ste sa aj vy 
vzájomne milovali, ako som 
ja miloval vás. Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji 
učeníci, ak sa budete 
navzájom milovať.“  

(Jn 13,34-35 SSV) 

„A slávu, ktorú 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 17,22-23 SSV) 

Vzťahy medzi bratmi 
v Rodine Cirkvi 

Základom je cirkevné spoločenstvo – 
teda ľudia, ktorí sa navzájom 
ZAVIAZALI (aj toto je aspekt Novej 
ZMLUVY!) že budú žiť podľa 
TROJIČNÉHO MODELU Boha, 
premáhať každé sebectvo a učiť sa 
spoločne tvoriť opravdivú jednotu 
lásky podľa Kristovho príkazu a 
želania: 
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Vzťahy medzi bratmi 
v Rodine Cirkvi 

Základom je cirkevné spoločenstvo – 
teda ľudia, ktorí sa navzájom 
ZAVIAZALI, že budú žiť podľa 
TROJIČNÉHO MODELU Boha, 
premáhať každé sebectvo a učiť sa 
spoločne tvoriť opravdivú jednotu 
lásky podľa Kristovho príkazu a 
želania: 

Vo vnútri tohto spoločenstva a medzi jeho členmi potom 
vládne to, čo Ján Pavol II. nazval spiritualitou spoločenstva: 

„Stojí pred nami veľká výzva: urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva. Čo to konkrétne 
znamená? …  

Spriritualita spoločenstva, to je predovšetkým zameranie pohľadu srdca na tajomstvo 
trojjediného 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) 



Jednota lásky s 
Bohom a 

spoločenstvo s 
Bohom 

Spoločenstvo, „zrkadliace“ Trojjediného 
Boha na zemi, je potom ako spoločenstvo 
Cirkvi schopné vstúpiť do opravdivej 
jednoty s Trojjediným Bohom (podobnosť 
vedúca k jednote). 

Deje sa tak v modlitbe, ale predovšetkým 
v obrovskom Božom dare, sviatostiach a 
predovšetkým Eucharistii! 

CIRKEV 

BOH 



Nakoniec je tu 
vzťah k svetu, k 
ľuďom, ktorí sú 
mimo tejto Zmluvy 
a tohto 
spoločenstva. 

Nakoľko nám to sily, rozum a možnosti 
dovolia, prejavujeme svoju prajnú lásku 
aj smerom von: 

PRINAJMENŠOM: „Ak je to možné a 
závisí to od vás, žite v pokoji so 
všetkými ľuďmi“ (Rim 12:18 SSV); 

A AK SA DÁ, tak 
aj v priamom 
konaní dobrých 
skutkov: „robme 
dobre všetkým, 
ale najmä 
členom rodiny 
veriacich“ 
(Gal 6,10 SSV) 

CIRKEV 
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CIRKEV 

BOH 
Kresťanstvo znamená vybudovať RODINU CIRKVI, v ktorej žijú ľudia ako 
jedna rodina podľa zásad EVANJELIA, podľa vzoru Krista – a v ktorej preto 
ani „niet núdznych“ (porov. Sk 4,34), pretože sa všetci navzájom 
pretekajú nielen v užitočnej práci (porov. 2 Sol 3,10), ale aj vo vzájomnej 
službe a pomoci, ak ju niekto potrebuje (Kol 3,14; 1 Kor 16,14). 

CIRKEV JE POTOM OTVORENÁ KAŽDÉMU a každý, kto chce – a je ochotný 
prijať podmienky jej jestvovania, totiž Evanjelium a jeho životný štýl – tak 
môže urobiť a v tomto je podstata kresťanskej služby svetu: vytvára 
Cirkev, ostrov lásky, bezpečia a vzájomnosti uprostred sveta. 

Preto napríklad aj apoštol Peter rozlišuje: „Všetkých si ctite, bratov 
milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte“ (1Pt 2,17 SSV): 

• VŠETKÝCH si ctiť – gr. timaó: vážiť si, rešpektovať niekoho, priznávať mu 
cenu, hodnotu,… 

• BRATOV milovať – gr. agapaó: mať k niekomu hlboký cit, náklonnosť, 
byť k nemu dobročinný, zaujímať sa o jeho dobro, slúžiť mu,… 



Nakoniec je tu 
vzťah k svetu, k 
ľuďom, ktorí sú 
mimo tejto Zmluvy 
a tohto 
spoločenstva. 

Nakoľko nám to sily, rozum a možnosti 
dovolia, prejavujeme svoju prajnú lásku 
aj smerom von: 

PRINAJMENŠOM: „Ak je to možné a 
závisí to od vás, žite v pokoji so 
všetkými ľuďmi“ (Rim 12:18 SSV); 

A AK SA DÁ, tak 
aj v priamom 
konaní dobrých 
skutkov: „robme 
dobre všetkým, 
ale najmä 
členom rodiny 
veriacich“ 
(Gal 6,10 SSV) 

CIRKEV 

BOH 
Kresťanstvo znamená vybudovať RODINU CIRKVI, v ktorej žijú ľudia ako 
jedna rodina podľa zásad EVANJELIA, podľa vzoru Krista – a v ktorej preto 
ani „niet núdznych“ (porov. Sk 4,34), pretože sa všetci navzájom 
pretekajú nielen v užitočnej práci (porov. 2 Sol 3,10), ale aj vo vzájomnej 
službe a pomoci, ak ju niekto potrebuje (Kol 3,14; 1 Kor 16,14). 

CIRKEV JE POTOM OTVORENÁ KAŽDÉMU a každý, kto chce – a je ochotný 
prijať podmienky jej jestvovania, totiž Evanjelium a jeho životný štýl – tak 
môže urobiť a v tomto je podstata kresťanskej služby svetu: vytvára 
Cirkev, ostrov lásky, bezpečia a vzájomnosti uprostred sveta. 
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„LÁSKA K NEPRIATEĽOM“ 

Podobne, ako slovo „nenávisť“ v hebrejskom myslení vyjadruje všetko, čo nie je výlučná 
láska – od „milujem Ťa, ale až na druhom svete“ až po „nenávidím Ťa a prajem Ti pomalú 
a bolestivú smrť!“; 

aj slovo NEPRIATEĽ odzrkadľuje v NZ v podstate všetkých ľudí, ktorí nepatria 
medzi okruh „blížnych“ (v SZ to bol príslušník národa, rodiny, klanu,…), čiže 
nie je to brat/sestra v rodine Cirkvi, ale je to nie-priateľ, človek mimo, 
protivník, stojaci v opozícii – čiže človek „zo sveta“. 

Pravidlá správania sa k nepriateľom tak môžeme chápať ako pravidlá 
správania sa k „ľuďom zo sveta“, k ľuďom stojacim „mimo rodiny Cirkvi“: 

„Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj 
druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď 
ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto 
ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 
Počuli ste, že bolo povedané: “Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť 
svojho nepriateľa.” Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a 
modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a 
posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5,38-45 SSV) 
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Ako by sme túto 
tretiu Pavlovu 
zásadu mohli 
využiť pri našej 
pastoračnej práci? 



Naše tajomstvo 
  

Jedna zásadná chyba pastoračnej praxe 
(nielen) na Slovensku… 



DOBRÁ A AKTÍVNA FARNOSŤ 

je tá, kde sa veľa robí: 

• slávia omše a slávnosti a vysluhujú 
sviatosti; 

• konajú sa púte, akadémie, pobožnosti, 
semináre, duchovné obnovy; 

• organizuje sa miništrantský futbalový 
turnaj; 

• pozývajú sa rôzni kazatelia a osobnosti a 
robia sa prednášky a diskusie; 

• funguje vo farnosti charita a pomáha 
ľuďom v núdzi;… 

DOBRÍ A PRAKTIZUJÚCI (!) KRESŤANIA SÚ 
POTOM TÍ, KTORÍ… 

• navštevujú bohoslužby; 

• majú „na poriadku“ všetky sviatosti; 

• chodia na všetky tieto akcie, zúčastňujú sa 
ich; 

• možno aj pomáhajú pri ich organizovaní;… 

ALE 

potom, po ich skončení, sa rozídu domov, 
aby si tam sami a súkromne žili svoje 
životy, svoje kresťanstvo, svoj vzťah s 
Bohom… 

Obávam sa, že bežná prax pastorácie na Slovensku 
namiesto na VZŤAHY kladie dôraz na AKTIVITY: 



PROTESTANTIZMUS 

ktorý nemá zmysel pre 
„vtelenie spásy“. 

Spása je vec súkromná 
medzi mnou a človekom. 
Síce „chodím do zboru“ – 
ale ten nie je Cirkvou, tá 
je kdesi „tam“, 
neviditeľná, 
nehmatateľná, 
nekonkrétna…  

Dôležitá nie je Cirkev, ale 
osobná viera v osobného 
Spasiteľa, Krista… 

SEKULARIZMUS 

ktorý svojou tradíciou 
nadväzuje na tento 
protestantský a neskôr 
osvietenecký obraz, v 
ktorom náboženstvo je 
navýsosť súkromná 
záležitosť jednotlivého 
občana – dokonca 
chránená zákonom o 
ochrane osobných 
údajov! – ktorá ale nemá 
žiaden vonkajší, 
spoločenský dopad… 

Do istej miery je to výsledok dvojakého tlaku: 



PROTESTANTIZMUS 

ktorý nemá zmysel pre 
„vtelenie spásy“. 

Spása je vec súkromná 
medzi mnou a človekom. 
Síce „chodím do zboru“ – 
ale ten nie je Cirkvou, tá 
je kdesi „tam“, 
neviditeľná, 
nehmatateľná, 
nekonkrétna…  

Dôležitá nie je Cirkev, ale 
osobná viera v osobného 
Spasiteľa, Krista… 

SEKULARIZMUS 

ktorý svojou tradíciou 
nadväzuje na tento 
protestantský a neskôr 
osvietenecký obraz, v 
ktorom náboženstvo je 
navýsosť súkromná 
záležitosť jednotlivého 
občana – dokonca 
chránená zákonom o 
ochrane osobných 
údajov! – ktorá ale nemá 
žiaden vonkajší, 
spoločenský dopad… 

Do istej miery je to výsledok dvojakého tlaku: 

Tomuto trendu akoby potom zodpovedala aj  
„personálna politika“ Cirkvi na Slovensku: 

• NAMIESTO farára, o ktorom platí: „Je potrebné, aby sa farár tešil 
stálosti, a preto má byť vymenovaný na neobmedzený čas“ (c. 522 CIC) 
– pretože jeho úlohou je byť otcom rodiny farnosti a napomáhať a aj 
sám tvoriť vzťahy, ktoré robia Cirkev cirkvou a farnosť farnosťou,… 

• SÚ MENOVANÍ často len administrátori (aby sa dali ľahšie prekladať), 
farári na určitý čas, či aj bez toho často prekladaní, lebo veď sa už za 
ten čas „opočúvali“ a treba niekoho, kto zase začne robiť nejaké nové 
aktivity a zaujme doterajšími aktivitami znudené publikum „veriacich“ 
vo farnosti (ako v nejakom variéte, či cirkuse)… 
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Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. 

Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; 

odpustenie, kde sa množia urážky; 

jednotu, kde vládne nesvornosť. 

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; 

vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; 

svetlo tým, co tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia. 

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby 
mňa potešovali; 

skôr chápať iných, než aby mňa chápali; 

skôr milovať iných, než aby mňa milovali. 

Pretože len keď dávame – nadobúdame; 

len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; 

len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; 

len keď odumierame sebe – povstáváme k večnému životu. 

Amen. 
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