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Milí mladí priatelia,

na našej spoločnej ceste za  Kristom – Pravdou nemôžeme 
obísť takú dôležitú skutočnosť, akou je život v Kristovej Cirkvi. 
O  Cirkvi sme už spolu hovorili v  druhom zväzku edície Cesta 
k Pravde, v knižke Kto je Kristus? V nej sme Cirkev predstavili ako 
neomylnú učiteľku a vysvetľovateľku Božieho zjavenia. Toto zja-
venie sa uskutočnilo ako starozákonné zjavenie a  prostredníc-
tvom Ježiša Krista a apoštolov. Hovorili sme o Cirkvi z hľadiska 
jej učiteľského poslania.

Teraz nebudeme hovoriť o Cirkvi v takomto zmysle. Nemie-
nime podávať ani teológiu Cirkvi. Zamyslíme sa nad jej podsta-
tou a štruktúrou, aby sme čo najplnšie prežívali svoj kresťan-
ský život v nej, aby sa Cirkev mohla aj pre nás stať znamením 
našej osobnej spásy.

Pôjde teda o  vec maximálne dôležitú, pôjde o  našu spásu. 
Ak si uvedomíme, že mimo Cirkvi niet spásy, myslím, že ne-
treba o dôležitosti a potrebe tejto témy viac hovoriť. Radšej po-
prosme Ducha Svätého, ktorý je dušou, princípom božského ži-
vota v Cirkvi, a teda aj v nás, o svetlo, aby sme pochopili vážnosť 
nášho vzťahu k Cirkvi a aby nás posilnil naplno prežívať svoje 
začlenenie do nej.

V prvej kapitole sa zamyslíme nad podstatou Cirkvi z rôznych 
obrazov a podobenstiev, ktoré nám o Cirkvi povedal sám jej Za-
kladateľ.

Na základe poznania podstaty Cirkvi ako viditeľného spolo-
čenstva jednej viery, nádeje a  lásky budeme v  druhej kapitole 
hovoriť všeobecne o tom, ako sa Cirkev buduje.

V tretej kapitole bude reč o prostriedkoch, ktorými sa budu-
jú cirkevné spoločenstvá, kde prežívame svoje plnšie začlenenie 
do Cirkvi.

Váš priateľ
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I. ČO JE CIRKEV?

Už v  úvode sme povedali, že nemienime písať teologický 
traktát o Cirkvi. Necítime sa na to schopní a nepovažujeme to 
ani za potrebné, lebo to už urobili kompetentnejšie osoby, a to 
na  Druhom vatikánskom koncile (1962 – 1965), ktorý tejto 
problematike venoval najväčšiu pozornosť. Tu sa Cirkev zamýš-
ľala hlbšie nad svojou podstatou, nad svojím poslaním vo svete 
a nad svojím postojom k dnešnému svetu. Asi 3500 účastníkov, 
z toho asi 2500 biskupov z celého sveta pod vedením pápežov, 
najprv Jána XXIII. a potom Pavla VI., výsledky tohto zamysle-
nia a  poznania uložili do  dvoch nesmierne dôležitých doku-
mentov o  Cirkvi: do  vieroučnej konštitúcie Cirkvi, ktorá sa 
volá SVETLO NÁRODOV (SN), a do pastorálnej konštitúcie 
o Cirkvi s názvom RADOSŤ A NÁDEJ (RN). No aj iné doku-
menty tohto koncilu majú silný cirkevný ráz a  pojednávajú 
o rôznych stavoch a javoch súvisiacich so životom Cirkvi.

Tí, čo túžia hlbšie poznať učenie o  Cirkvi a  jej postoje 
k  dnešnému svetu, nech si pozorne preštudujú dokumenty 
Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré vyšli aj u nás v slovenskom 
preklade. Okrem toho sú prístupné aj niektoré komentáre k do-
kumentom a pápežské encykliky z predkoncilového a pokonci-
lového obdobia, ako ich uvedieme na konci tejto knižky.

V tejto kapitole sa hlbšie zamyslíme nad  podstatou Cirkvi, 
aby sme z toho mohli odvodiť aj náš praktický postoj k nej, ktorý 
vyjadríme plnším prežívaním svojho života v nej.

Kapitolu rozdelíme na tri časti:

1. O podstate Cirkvi z jej obrazov vo Svätom písme. 

2. O znakoch a hierarchickom usporiadaní Cirkvi.

3. O rôznych stupňoch príslušnosti k Cirkvi.

– o –
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1. O podstate Cirkvi z jej obrazov vo Svätom písme

Pri uvažovaní o Cirkvi sa občas ocitneme v podobnej situácii, 
ako keď uvažujeme o Božej podstate, aj keď nám je Cirkev oveľa 
prístupnejšia ako Božia podstata. Máme hovoriť o čomsi, čo sa 
ľudskou rečou nedá celkom vystihnúť. Slová, ktorými vyjadru-
jeme pojmy, nestačia na opis nadprirodzených skutočností, lebo 
sme ich čerpali spravidla z  poznania hmotného, prirodzeného 
sveta. Božia podstata sa nedá vyjadriť žiadnym slovom. Preto 
pri opisovaní hromadíme viaceré slová – pojmy, aby sme aspoň 
čo-to mohli povedať o absolútne jednoduchej, dokonalej Božej 
podstate. Túto podstatu si všímame z  rôznych uhlov, hľadísk, 
a tak prichádzame k poznaniu, ktoré vyjadrujeme napríklad ta-
kýmito výrazmi: absolútna Pravda, absolútna Krása, absolútne 
Dobro, absolútna Spravodlivosť, nekonečná Láska... ktoré aspoň 
trocha sprístupňujú poznanie Božej podstaty. Ani jeden z týchto 
pojmov však nemôže vyjadriť skutočnú podstatu Boha. Na to sú 
ľudské slová slabé... Ale predsa nám aspoň čosi povedia, a aj to 
nedokonalé poznanie, ktoré takto o Bohu získavame, môže v nás 
prebudiť lásku k nebeskému Otcovi, ktorého sme deťmi.

V podobnej situácii sa môžeme ocitnúť, keď hovoríme o pod-
state Cirkvi. Ide o ustanovizeň nadprirodzenú, ktorá má okrem 
božského prvku aj prvky ľudské. Keby bola Cirkev javom čisto 
ľudským, dalo by sa o nej hovoriť ako napríklad o OSN alebo ako 
o UNESCO, NATO a podobne. Cirkev je však aj božskou usta-
novizňou, a práve pre tento božský prvok ju nemožno ľudskými 
slovami presne vystihnúť. Cirkev je tajomstvom, ku ktorému sa 
môžeme priblížiť, a to aj zmyslami, lebo je aj viditeľná, ale nik-
dy ju v prítomnom živote nepochopíme, lebo je aj neviditeľná, 
zmyslom neprístupná, vzhľadom na svoj božský prvok.

Cirkev je teda ustanovizeň božsko-ľudská. Toto je nesmier-
ne dôležité aj na pochopenie života v nej. Je v nej život božský 
– teda bezchybný, dokonalý, krásny, večný, nemeniteľný, ale je 
v nej aj prvok, a teda aj život ľudský. A kde sú ľudia, sú aj chyby, 
nedostatky, slabosti, ktoré aj keď nemusia byť vždy hriechom, sú 
zlom a deformujú krásu Kristovej nevesty. Tento ľudský prvok je 
premenlivý, závisí od času, okolností i priestoru, v ktorom Cir-
kev žije. Preto má Cirkev aj svoje ľudské dejiny. Božské dejiny 
Cirkev nemá, lebo božský prvok sa v nej nemení. A kde nie sú 
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zmeny, tam nemôžu byť ani dejiny. Ľudské dejiny Cirkvi obsahu-
jú dobré, ale aj zlé ľudské skutky a udalosti. Ak niekto z cirkev-
ných dejín vyberá len zlé, z ľudskej slabosti vyplývajúce udalosti 
a  skutky niektorých jednotlivcov, prípadne cirkevných spolo-
čenstiev, dopúšťa sa nespravodlivosti, lebo úmyselne zakrýva 
a zatajuje dobro, ktorého bolo a je v Cirkvi neporovnateľne viac. 
Okrem toho úplne zabúda, že Cirkev je aj božská ustanovizeň. 
A božský prvok do nej vnáša neporovnateľnú dokonalosť a krásu 
v porovnaní s inými, čisto ľudskými ustanovizňami.

Podstatu Cirkvi objasňoval sám Pán Ježiš v rôznych obra-
zoch, prirovnaniach a podobenstvách, ktorými chcel vyjadriť 
svoje poslanie. Koncil vymenúva všetky charakteristiky Cirkvi 
a snaží sa vyjadriť jej podstatu na základe rôznych obrazov, čer-
paných zo Svätého písma. 

„Tajomstvo svätej Cirkvi sa prejavuje v  jej založení. Pán 
Ježiš totiž položil základy svojej Cirkvi ohlasovaním bla-
hozvesti, čiže príchodu Božieho kráľovstva, ktoré bolo od ve-
kov prisľúbené v Písmach: ,Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo.‘ A  toto kráľovstvo žiari ľuďom v  Kristových slo-
vách, v jeho skutkoch a v jeho prítomnosti. Pánovo slovo sa 
totiž prirovnáva k semenu, ktoré sa seje na pole: tí, ktorí ho 
počúvajú s vierou a sú pričlenení ku Kristovmu maličkému 
stádu, prijali samo Božie kráľovstvo; semeno potom z vlastnej 
sily klíči a rastie až do času žatvy. Aj Ježišove zázraky potvr-
dzujú, že kráľovstvo už prišlo na zem: ,Ale ak ja Božím prstom 
vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.‘ 
No kráľovstvo sa stáva zjavným predovšetkým v samej osobe 
Krista – Syna Božieho a Syna človeka – ktorý prišiel, ,aby sám 
slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých‘.

Keď Ježiš po smrti, ktorú za ľudí podstúpil na kríži, vstal 
z mŕtvych, zjavil sa ako Pán a Mesiáš a ako Kňaz ustanove-
ný naveky a na svojich učeníkov vylial Ducha prisľúbeného 
od Otca. A tak Cirkev, vystrojená darmi svojho Zakladateľa 
a verne zachovávajúca jeho prikázania lásky, pokory a seba-
zaprenia, dostáva poslanie ohlasovať Kristovo a Božie krá-
ľovstvo a  zakladať ho v  každom národe. Ona sama je zá-
rodkom a počiatkom tohto kráľovstva na zemi. A zatiaľ čo 
pomaly rastie, túži po  plnom príchode Božieho kráľovstva 
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a zo všetkých síl dúfa a veľmi túžobne si želá spojiť sa v sláve 
so svojím Kráľom“ (SN 5).

„Ako už v Starom zákone sa zjavenie o Božom kráľovstve 
často podáva v predobrazoch, tak i teraz poznávame vnútor-
nú povahu Cirkvi z rozličných obrazov naznačených už v kni-
hách prorokov a prevzatých z pastierskeho či roľníckeho živo-
ta, prípadne z budovania stavieb, alebo aj z rodiny a svadby.

Cirkev je vskutku OVČINEC, ktorého jedinou a  nevy-
hnutnou bránou je Kristus. Je aj stádom, o ktorom sám Boh 
zvestoval, že bude jeho pastierom; a hoci sú ovce tohto stáda 
pod správou ľudských pastierov, predsa ich neprestajne vedie 
a živí sám Kristus, Dobrý pastier a Knieža pastierov, ktorý po-
ložil svoj život za ovce.

Cirkev je POLE, Božia roľa. Na tomto poli rastie prasta-
rá oliva, ktorej svätým koreňom boli patriarchovia a v ktorej 
došlo a dôjde k zmiereniu Židov a pohanov. Cirkev vysadil 
nebeský Hospodár ako ušľachtilú vinicu. Pravý vinič je Kris-
tus: on dáva život a úrodnosť ratolestiam, čiže nám, ktorí pro-
stredníctvom Cirkvi ostávame v ňom a bez neho nemôžeme 
urobiť nič.

Cirkev sa častejšie nazýva aj BOŽOU STAVBOU. Sám 
Pán sa prirovnal ku kameňu, ktorý stavitelia síce zavrhli, ale 
on sa stal kameňom uholným. Na tomto základe apoštoli bu-
dujú Cirkev, ktorá od  neho dostáva svoju pevnosť a  súdrž-
nosť. Túto stavbu zdobia rozličné pomenovania: Boží dom, 
v ktorom býva Božia RODINA, Boží príbytok v Duchu, Boží 
stánok medzi ľuďmi, a  najmä svätý CHRÁM, znázornený 
svätyňami z kameňa, ktorý ospevujú svätí otcovia a ktorý li-
turgia právom prirovnáva k svätému mestu, novému Jeru-
zalemu. Do  neho sme totiž tu na  zemi vbudovaní ako živé 
kamene. Ján kontempluje toto sväté mesto, ako pri obnove-
ní sveta zostupuje z  neba od  Boha, vystrojené ako nevesta, 
ozdobená pre svojho ženícha.

Cirkev sa volá aj Jeruzalem, ktorý je hore a je našou mat-
kou. Opisuje sa ako nepoškvrnená nevesta nepoškvrneného 
Baránka, ktorú Kristus miloval a  seba samého vydal za ňu, 
aby ju posvätil, ktorú spojil so sebou nerozlučnou zmluvou 
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a neprestajne ju živí a opatruje. Keď ju očistil, chcel, aby s ním 
bola spojená a jemu poddaná v láske a vo vernosti; a napokon 
ju ustavične zahŕňa nebeskými darmi, aby sme pochopili lás-
ku Božiu a Kristovu k nám, ktorá prevyšuje všetko poznanie. 
Kým však Cirkev putuje na tejto zemi ďaleko od Pána, cíti sa 
ako vo vyhnanstve, a má hľadať a poznávať to, čo je hore, kde 
Kristus sedí po Božej pravici, kde je život Cirkvi skrytý s Kris-
tom v Bohu, až kým sa so svojím Ženíchom nezjaví v sláve“ 
(SN 6).

Aby sme mohli uskutočniť cieľ, ktorý sme si vytýčili v úvode – 
poznať, ako najplnšie prežívať svoje začlenenie do Cirkvi – na to 
nám najlepšie poslúži obraz Cirkvi, ktorý zanechal vo  svojich 
listoch svätý Pavol. On Cirkev nazýva TAJOMNÝM KRISTO-
VÝM TELOM. Tomuto obrazu venoval najväčšiu pozornosť aj 
koncil:

„Boží Syn v ľudskej prirodzenosti, ktorú na seba vzal, svo-
jou smrťou a svojím vzkriesením premohol smrť, vykúpil člo-
veka a pretvoril ho na nové stvorenie. Keď totiž udelil svojho 
Ducha, svojich bratov, zvolaných zo všetkých národov, tajom-
ne ustanovil ako svoje telo.

V tomto tele sa vlieva Kristov život do  veriacich, ktorí 
sa prostredníctvom sviatostí tajomne, ale skutočne spájajú 
s umučeným a osláveným Kristom. Krstom sa totiž stávame 
podobní Kristovi: ,My všetci… boli sme v jednom Duchu po-
krstení v jedno telo.‘ Týmto posvätným obradom sa naznaču-
je a uskutočňuje účasť na Kristovej smrti a na jeho vzkriesení: 
,Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť,‘ ale ,ak sme 
s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu bude-
me podobní aj v zmŕtvychvstaní‘. Pri lámaní eucharistického 
chleba máme skutočne účasť na Pánovom tele a sme povzne-
sení do  spoločenstva s  ním i  medzi sebou. ,Keďže je jeden 
chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel 
na jednom chlebe.‘ Tak sa my všetci stávame údmi tohto tela, 
no jednotlivo sme si navzájom údmi.

Ale tak ako všetky údy ľudského tela, hoci ich je mno-
ho, tvoria len jedno telo, takisto sú spojení aj veriaci v Kris-
ta. Aj pri  budovaní Kristovho tela jestvuje rozličnosť údov 
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a  služieb. Jeden je Duch, ktorý rozdeľuje rozmanité dary 
podľa svojho bohatstva a  podľa potreby služieb na  úžitok 
Cirkvi. Medzi týmito darmi vyniká milosť apoštolov, ktorých 
autorite sám Duch podrobuje aj charizmatikov. Tento Duch 
svojou mocou a vnútorným spojením jednotlivých častí zjed-
nocuje telo a  vzbudzuje i  roznecuje medzi veriacimi lásku. 
Preto keď trpí jeden úd, trpia spolu s ním aj všetky ostatné, 
a keď sa dostane cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy.

Hlavou tohto tela je Kristus. On je obraz neviditeľné-
ho Boha a v ňom bolo všetko stvorené. On je pred všetkým 
a  všetko v  ňom má svoje jestvovanie. On je hlavou tela, 
ktorým je Cirkev. On je počiatok, prvorodený z  mŕtvych, 
on má vo všetkom prvenstvo. Veľkosťou svojej moci vládne 
nad všetkým, čo je na nebi i čo je na zemi, a svojou všetko 
prevyšujúcou dokonalosťou a účinnosťou naplňuje celé telo 
bohatstvom svojej slávy.

Všetky údy sa mu majú pripodobniť, kým nebude v nich 
stvárnený Kristus. Preto sme vovedení do tajomstiev jeho ži-
vota, stávame sa mu podobnými, spolu s ním umierame a spo-
lu s ním sme vzkriesení, kým nebudeme spolu s ním kraľovať. 
Kým ako pozemskí pútnici kráčame v jeho šľapajach v súžení 
a prenasledovaní, máme ako telo účasť na utrpení hlavy, trpí-
me spolu s ním, aby sme boli spolu s ním aj oslávení.

Z neho celé telo, vyživované a pospájané väzivami a spo-
jivami, rastie Božím vzrastom. On sám vo  svojom tele, to 
jest v Cirkvi, stále rozdeľuje dary služieb, ktorými si s  jeho 
pomocou navzájom pomáhame k spáse, aby sme konali podľa 
pravdy a v láske všestranne vrastali do Krista, ktorý je našou 
hlavou.

Aby sme sa v ňom neprestajne obnovovali, dal nám účasť 
na svojom Duchu, ktorý je ten istý v hlave i v údoch a celé 
telo tak oživuje, zjednocuje a dáva do pohybu, že jeho účin-
kovanie mohli svätí otcovia porovnať s úlohou, ktorú má ži-
votný princíp, čiže duša v ľudskom tele.

Kristus naozaj miluje Cirkev ako svoju nevestu a stal sa 
vzorom muža milujúceho svoju manželku ako svoje vlastné 
telo; Cirkev je zasa podriadená svojej hlave. ,Keďže v  ňom 
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telesne prebýva všetka plnosť božstva‘, Kristus napĺňa Cirkev, 
ktorá je jeho telom a jeho plnosťou, svojimi božskými darmi, 
aby aj ona smerovala a dospela k úplnej Božej plnosti“ (SN 7). 

– o –

Koncil vychádza z týchto obrazov a definuje Cirkev ako  
„viditeľný organizmus viery, nádeje a lásky na tejto zemi a pro-
stredníctvom nej rozširuje medzi všetkých svoju milosť“ (SN 8).

– o –

2. O znakoch a hierarchickom usporiadaní Cirkvi

Z uvedených obrazov Cirkvi, a  najmä z  toho, že Cirkev je 
Kristovým tajomným telom a viditeľným spoločenstvom viery, 
nádeje a lásky, vyplývajú aj jej štyri charakteristické znaky, kto-
ré verejne vyznávame aj v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery, 
keď hovoríme: Verím v  jednu, svätú, katolícku a  apoštolskú 
Cirkev.

Jednota vyplýva z toho, že všetci tvoríme jedno telo s jednou 
hlavou, spojení jedným Duchom lásky, jedným učením, jednou 
vierou a nádejou, tými istými sviatosťami, ktoré umožňujú život 
mystického tela.

Každé odštiepenie údu od  tela značí jeho smrť. Ratolesť, kto-
rá nie je spojená s viničom, uschne. Úd, ktorý sa izoluje od  tela, 
odumrie. Táto jednota ležala Kristovi na  srdci najväčšmi, ako to 
možno vidieť aj z  jeho veľkňazskej modlitby pri Poslednej večeri 
pred jeho umučením: „Otče, aby všetci boli jedno“ (porov. Jn 17, 21).

Jednota s Kristom umožňuje všetkým údom mystického tela 
ich apoštolskú účinnosť podľa Pánových slov: „Bezo mňa nemô-
žete urobiť nič“ (Jn 15, 5). 

Svätosť: Cirkev je svätá preto, že svätá je jej Hlava, sväté je jej 
učenie a má prostriedky na posväcovanie duší. Krstom sme boli 
vštepení do Krista a milosťou posväcujúcou, ktorá ako „božská 
miazga“ roznáša život do každého údu, sa stávame svätými, čiže 
sme spojení s Bohom. Svätý je nielen Kristus – Hlava, ale kaž-
dý živý úd Cirkvi. Svätosť je takým charakteristickým znakom 



11

Cirkvi, že kto by bol bez nej, patrí do Cirkvi asi tak, ako patrí su-
chý konár na rozkvitnutý strom. Do Cirkvi patria aj tí hriešnici, 
ktorí aj dlhý čas zotrvávajú v ťažkom hriechu, hoci táto prísluš-
nosť je iba k telu, nie k duši Cirkvi. Obrátením nevstupujú znova 
do Cirkvi, ale „suchá ratolesť ožíva“. Ak sa však neobrátia, budú 
„vyťatí a hodení na oheň“.

Je pravda, a hovorí to aj koncil, že Cirkev zahŕňa vo svojom 
lone aj hriešnikov. Ale v tom istom článku (SN 8) hovorí, že je 
svätá a  zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča 
cestou pokánia a obnovy. A tak ako na strome sú nielen zdra-
vé a  suché konáre, ale aj choré, podobne aj v  Cirkvi sú „svätí 
hriešnici“, ktorí sa síce dopustili všedného hriechu, ale pritom 
zostávajú v milosti posväcujúcej, ktorá ich robí svätými. Ide teda 
o hriešnikov, ktorí robia pokánie, a keď zhrešia, hoci aj ťažko, 
ľutujú to a chcú sa napraviť. Práve nadprirodzenou a dokonalou 
ľútosťou alebo sviatosťou pokánia opäť získavajú milosť posvä-
cujúcu a stávajú sa svätými. Zotrvávanie v smrteľnom hriechu 
nie je ich dlhotrvajúcim stavom. Často je to iba okamih, keď si 
uvedomia svoje previnenie, po ktorom nasleduje hlboká ľútosť. 
Ťažko však hovoriť o spasiteľnej prítomnosti v Cirkvi pri tých, 
ktorí bez ľútosti zotrvávajú aj dlhší čas v hriechu, sústavne Boha 
urážajú svojou ľahostajnosťou a  prestupovaním jeho príkazov. 
Ich správanie je urážkou Kristovej nevesty, ktorú si Kristus pri-
pravil slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podob-
ného, ale ktorá je svätá a nepoškvrnená (porov. Ef 5, 27). Možno 
v takomto prípade tvrdiť, že Kristova nevesta je „nepoškvrnená“?

Kristova nevesta je svätá, aj keď okrem Krista všetci v nej sú 
hriešnici. Sú to však takí hriešnici, ktorí sa úprimne snažia robiť 
pokánie. Pre týchto je Cirkev nástrojom spásy. Ak však pokánie 
nerobia, sám krst a  jeho formálne prežívanie nestačí na spásu 
duší a na plnú účasť na živote Cirkvi.

Katolíckosť - všeobecnosť vyplýva z  poslania Cirkvi. Boh 
chce spásu všetkých ľudí každej doby, každého stavu, každej 
rasy a národnosti. Túto spásu sa od večnosti rozhodol vykonať 
cez Cirkev, ako o tom krásne hovorí koncil:

„Večný Otec z  úplne slobodného a  tajomného rozhod-
nutia svojej múdrosti a dobroty stvoril celý svet a rozhodol, 
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že povznesie ľudí k účasti na Božom živote, a neopustil ich, 
ani keď padli v Adamovi, ale vždy im poskytoval prostriedky 
na spásu so zreteľom na Krista Vykupiteľa, ktorý ,je obraz ne-
viditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia‘. A všet-
kých vyvolených, ktorých Otec pred vekmi ,predpoznal, tých 
aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby 
on bol prvorodený medzi mnohými bratmi‘. Tých však, ktorí 
veria v Krista, sa rozhodol zhromaždiť vo svätej Cirkvi, na-
značenej v predobrazoch už od počiatku sveta, obdivuhodne 
pripravovanej v dejinách izraelského ľudu a v Starom zákone 
a založenej v posledných časoch, ktorá sa stala zjavnou vylia-
tím Ducha Svätého a na konci vekov dosiahne zavŕšenie v slá-
ve. A  vtedy, ako čítame u  svätých otcov, všetci spravodliví, 
počnúc Adamom, ,od spravodlivého Ábela až po posledného 
vyvoleného‘, budú zhromaždení vo všeobecnej Cirkvi u Otca“ 
(SN 2).

Zo všeobecnosti vyplýva aj misiovosť Cirkvi. Cirkev je posla-
ná hlásať evanjelium každému stvoreniu. Ak by Cirkev prestala 
byť misionárskou, nespĺňala by svoje poslanie. Cirkev nemôže 
byť uzavretým getom len pre privilegovanú vrstvu ľudí alebo ná-
rod. Misiovosť ju poháňa medzi všetky národy. A Kristova láska 
k všetkým ľuďom vedie tisíce misionárov, aby zanechali rodnú 
krajinu a hlásali evanjelium vo všetkých svetadieloch i za cenu 
nesmiernych obetí. Povinnosť hlásať evanjelium všetkým náro-
dom sa vzťahuje na všetkých členov Cirkvi a vyplýva z ich bir-
movného poslania.

Apoštolskosť: Kristus založil Cirkev na Petrovi a apoštoloch, 
ktorí ju budovali a šírili. Petrovi nástupcovia ju ako múdri stavi-
telia budujú hlásaním neporušenej náuky apoštolov, odovzdáva-
ním apoštolskej moci biskupom, ktorí ostávajú s nimi v stálom 
spojení, vytvárajúc tak kolégium biskupov. Duch apoštolov má 
vanúť z každého živého údu mystického tela a má sa prejavovať 
apoštolátom v tom prostredí, v ktorom sa práve nachádza.

– o –

Vlastnosti Cirkvi by mali byť viditeľné aj na  jednotlivých 
údoch Kristovho mystického tela. Preto nezaškodí, ak si z tohto 
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hľadiska urobíme malé spytovanie svedomia. Môže nám poslú-
žiť, aby sme si utvorili správny obraz o našom osobnom postoji 
k Cirkvi 

Jednota: Môžem povedať, že moja viera a poznanie Krista je 
vierou a poznaním, ktoré hlása a učí Cirkev? – Nevytvoril som 
si vlastnú vierouku, a najmä vlastnú morálku silným „zriedením 
evanjelia“? – Vyznávam autoritu a neomylnosť pápeža a konci-
lov? – Vyznávam a hájim ich učenie? – Prijímam ho bezvýhradne 
v duchu poslušnosti Cirkvi? – Nedovoľujem si kritizovať pápež-
ské encykliky alebo učenie koncilov? – Užívam sviatosti ako pro-
striedky jednoty s Kristom a bratmi a sestrami?

Svätosť: Usilujem sa o stály život v milosti posväcujúcej a sna-
žím sa hneď likvidovať hriech úprimnou ľútosťou a sviatostným 
pokáním? – Som pevne rozhodnutý usilovať sa o  dosiahnutie 
kresťanskej dokonalosti podľa Pánovho príkazu: Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec!? – Snažím sa byť čoraz lep-
ší, alebo som sa vo svojom duchovnom a náboženskom živote 
uspokojil s dosiahnutou úrovňou? – Usilujem sa denne o svätosť 
čítaním Božieho slova a meditáciou o ňom, prijímaním sviatostí, 
spytovaním svedomia a službami lásky bratom a sestrám?

Katolíckosť: Som naozaj všeobecný, katolícky, čiže pre všet-
kých ako svätý Pavol, ktorý sa stal pre všetkých všetkým, len aby 
všetkých získal pre  Krista?! – Nie som egoista, ktorý myslí iba 
na uspokojenie svojich chúťok, ktorý rád prijíma služby, ale ne-
rád slúži iným? Žijem svoj život so všeobecnou Cirkvou, spojený 
s ňou rozhlasom, tlačou alebo televíziou, ak nemôžem byť inými 
prostriedkami a iným spôsobom účastný na jej vonkajšom živo-
te?

Apoštolskosť: Som preniknutý túžbou pracovať na spáse duší 
a šíriť Kristovo kráľovstvo? – Ako sa snažím o vnútorný apoštolát 
(modlitbami, obetami, sebazapreniami za obrátenie hriešnikov 
a nevercov)? – Čo môj vonkajší apoštolát (osobný príklad, slová, 
poučovanie, napomínanie, povzbudzovanie, šírenie tlače a  ná-
boženských kníh...)? – Napomáham nejakým spôsobom apošto-
lát iných? – Nežiarlim na ich úspechy?

– o –
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Okrem týchto štyroch znakov pravej Kristovej Cirkvi, ktoré 
sú znakmi aj našej príslušnosti k nej, treba hovoriť o ďalšej cha-
rakteristike Cirkvi, ktorú jej vtlačil sám Kristus, a to je jej hierar-
chické usporiadanie.

Koncil zhrnuje svoje učenie o  hierarchickom usporiadaní 
Cirkvi do týchto slov:

„Na spravovanie a stály vzrast Božieho ľudu Kristus Pán 
ustanovil vo svojej Cirkvi rozličné služby, ktoré sú zamerané 
na dobro celého tela. Lebo služobníci, ktorí majú posvätnú 
moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, ktorí patria do Božie-
ho ľudu – a preto sa tešia skutočnej kresťanskej dôstojnosti –, 
sledovali v slobode a poriadku ten istý cieľ a dosiahli spásu.

Tento posvätný cirkevný snem, kráčajúc v šľapajach Prvé-
ho vatikánskeho koncilu, spolu s ním učí a vyhlasuje, že Ježiš 
Kristus, večný Pastier, založil svätú Cirkev, poslal apoštolov, 
ako on sám bol poslaný Otcom, a  chcel, aby ich nástupco-
via, totiž biskupi, boli v jeho Cirkvi pastiermi až do skončenia 
vekov. Aby však episkopát bol len jeden a jednotný, postavil 
na čelo ostatných apoštolov blahoslaveného Petra a v ňom 
ustanovil večný, viditeľný princíp a  základ jednoty viery 
i spoločenstva. Toto učenie o ustanovení, neprestajnom tr-
vaní, moci a  zmysle posvätného primátu rímskeho pápeža 
a o jeho neomylnom učiteľskom úrade posvätný koncil znovu 
predkladá všetkým veriacim pevne veriť, a pokračujúc v za-
čatom diele, uzniesol sa vyznať a vyhlásiť pred tvárou všet-
kých učenie o biskupoch, nástupcoch apoštolov, ktorí spolu 
s Petrovým nástupcom, Kristovým námestníkom a viditeľ-
nou hlavou celej Cirkvi, spravujú dom živého Boha“ (SN 18).

„Keď sa Pán Ježiš pomodlil k Otcovi, povolal k sebe tých, 
ktorých sám chcel, ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby 
ich poslal hlásať Božie kráľovstvo. Týchto apoštolov ustano-
vil na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na ktorého čelo 
postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich. Najprv ich poslal 
k  synom Izraela a  potom k  všetkým národom, aby, účastní 
na jeho moci, spravili všetky národy jeho učeníkmi, posväco-
vali ich, viedli, a tak rozširovali Cirkev a pod vedením Pána 
ju svojou službou opatrovali po všetky dni až do skončenia 
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vekov. V  tomto poslaní boli v plnej miere potvrdení na Tu-
ríce, podľa Pánovho prisľúbenia: ,… keď zostúpi na vás Svä-
tý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme 
i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.‘ Odvtedy 
apoštoli, všade hlásajúc evanjelium – ktoré počúvajúci prijí-
majú pôsobením Ducha Svätého –, zhromažďujú všeobecnú 
Cirkev, Pánom založenú na apoštoloch a postavenú na blaho-
slavenom Petrovi, ich kniežati, a na uholnom kameni, ktorým 
je sám Ježiš Kristus“ (SN 19).

„Božské poslanie, ktoré Kristus zveril apoštolom, bude tr-
vať až do skončenia vekov, lebo evanjelium, ktoré majú odo-
vzdávať, je pre Cirkev navždy základom celého jej života. Pre-
tože Cirkev je hierarchicky usporiadaná spoločnosť, apoštoli 
sa postarali o ustanovenie svojich nástupcov.

Mali totiž nielen rozličných spolupracovníkov vo  svojej 
službe, ale – aby poslanie, ktoré im bolo zverené, pokračo-
valo aj po ich smrti – odovzdali svojim bezprostredným spo-
lupracovníkom akoby na spôsob testamentu úlohu dokončiť 
a upevňovať dielo, ktoré začali, pričom im odporúčali bdieť 
nad celým stádom, v ktorom ich Duch Svätý ustanovil, aby 
pásli Božiu Cirkev. Ustanovili teda takýchto mužov a potom 
im dali dispozície, aby po ich smrti iní osvedčení muži prebrali 
ich službu. Medzi rozličnými službami, ktoré sa už od prvot-
ných čias vykonávajú v Cirkvi, má podľa svedectva Tradície 
hlavné miesto služba tých, ktorí – ustanovení za biskupov – 
prostredníctvom nástupníctva, ktoré pokračuje od začiatku, 
sú výhonkami apoštolských koreňov. Ako svedčí svätý Irenej, 
prostredníctvom tých, ktorých apoštoli ustanovili za  bis-
kupov, a ich nástupcov až po naše časy sa po celom svete 
prejavuje a uchováva apoštolská tradícia.

Biskupi sa teda spolu s presbytermi a diakonmi, svojimi 
pomocníkmi, podujali na službu spoločenstva a stoja v Bo-
žom mene na čele stáda, ktorému sú pastiermi ako učitelia 
viery, kňazi posvätnej bohoslužby a služobníci pri vedení 
Cirkvi. Ako však trvá úrad, ktorý Pán osobitne zveril Petrovi, 
prvému z apoštolov, a ktorý sa má prenášať na jeho nástupcov, 
tak trvá aj úrad apoštolov spravovať Cirkev, ktorý má natrva-
lo vykonávať posvätný biskupský stav. Preto posvätný koncil 
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učí, že biskupi z Božieho ustanovenia nastúpili na miesto 
apoštolov ako pastieri Cirkvi a že kto ich počúva, počúva 
Krista, a kto nimi pohŕda, pohŕda Kristom, ako aj tým, ktorý 
Krista poslal“ (SN 20).

Teda moc v  Cirkvi má Kristus a  tí, ktorých on sám určil 
za svojich nástupcov: apoštoli – biskupi – kňazi a diakoni. Táto 
moc sa nezískava demokratickými voľbami, ale kladením rúk sa 
odovzdáva tým, ktorých si Pán povolal. Odovzdávajú ju tí, ktorí 
dostali túto moc vysviackou alebo pápežskou voľbou. Hodnosť 
a  moc, ktorá sa získava kňazským alebo biskupským sväte-
ním, prípadne zvolením za pápeža, nie je daná na to, aby sa jej 
nositelia vyvyšovali nad Boží ľud, ale aby mu slúžili. Autorita 
v Cirkvi je služba Božiemu ľudu. A čím väčšiu autoritu má nie-
kto v Cirkvi, tým ho to zaväzuje k väčšej službe. Sám pápež je 
sluha sluhov Božích. Ak niekto z cirkevných hodnostárov, ktorí 
tvoria cirkevnú hierarchiu, chápe autoritu ináč, tak nepochopil 
evanjelium v tom najzákladnejšom bode. Mal by si dobre preme-
ditovať state z Jánovho evanjelia, ktoré hovoria o umývaní nôh 
apoštolov Kristom a o jeho slovách: „Chápete, čo som vám uro-
bil? Vy ma oslovujete: ,Učiteľ‘ a ,Pane‘, a dobre hovoríte, lebo to 
som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte 
jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy 
robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 12 – 15).

Komu nestačí toto, nech si prečíta 32. článok Svetla národov, 
z ktorého vyberáme aspoň úryvok:

„Laici teda, tak ako majú z Božej láskavosti za brata Krista, 
ktorý – hoci je Pánom všetkého – prišiel slúžiť, a nie dať sa 
obsluhovať, takisto majú za bratov tých, ktorí konajú posvät-
nú službu a v Kristovom mene vyučujú, posväcujú, vedú Bo-
žiu rodinu a starajú sa o ňu, aby všetci plnili nové prikázanie 
lásky. O tomto vzťahu krásne hovorí svätý Augustín: ,Hoci sa 
ma zmocňuje strach, že som pre vás, zároveň ma teší, že som 
spolu s vami. Pre vás som totiž ako biskup, ale spolu s vami 
som kresťan. Tamto sa volá povinnosť, toto milosť. Tamto je 
nebezpečné, toto spasiteľné‘“ (SN 32).

– o –



17

3. O rôznych stupňoch príslušnosti k Cirkvi

Svätý Otec Pavol VI. v jednom zo svojich audienčných preja-
vov, ktoré mával takmer každú stredu, odpovedal na otázku „Čo 
je Cirkev?“ takto:

„Cirkev predstavuje tajomné spojenie ľudí s Bohom Ot-
com a medzi sebou, a to Kristovým prostredníctvom v Du-
chu Svätom. Inými slovami: Cirkev je Boží ľud, ktorý več-
ný Otec zhromažďuje z  každého národa, z  každého miesta 
na zemi a z každého dejinného obdobia. Pán Ježiš vykupuje 
tento Boží ľud svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a Duch Svä-
tý ho poučuje vnútorným svetlom, posväcuje ho milosťou, 
zjednocuje ho vierou, nádejou a láskou a vedie ho prostred-
níctvom viditeľnej služby tých, ktorí sú ustanovení pásť stádo 
zmierené Kristovou krvou“ (KN, 8. augusta 1976).

Z tejto definície a  opisu Cirkvi možno vyvodiť aj odpoveď 
na otázku:

Kto patrí do Cirkvi?

Všetci tí, čo sú spojení s Bohom v Duchu Svätom.

Cítite, ako sa zrazu ostré hranice príslušnosti k Cirkvi rozply-
nuli do neviditeľných a nedozerných diaľok?

Kedysi sme si mysleli – hoci to Cirkev nikdy neučila, nanajvýš 
niektorí teológovia –, že do Cirkvi patria iba rímski katolíci, po-
krstení a spojení s pápežom. Dnes toto tvrdenie neobstojí. Cir-
kev takto nikdy oficiálne neučila.

Do Cirkvi patria všetci tí, čo sú nejakým spôsobom spojení 
s Bohom Otcom v Duchu Svätom. Tí, ktorí toto spojenie vedo-
me a dobrovoľne, schizmou, bludárstvom a apostázou narušili, 
do Cirkvi nepatria. Vyplýva to aj z obrazu Cirkvi ako ovčinca, 
v ktorom sa Kristus prirovnáva k bráne, nielen k pastierovi stá-
da. Do ovčinca sa vstupuje touto bránou: „Ja som brána k ov-
ciam. Kto vojde cezo mňa, bude spasený“ (porov. Jn 10, 7 – 9).

„Reč Krista je jasná a výrazná. On je bránou do Cirkvi. Kto 
neprijíma Krista, ten nemôže byť v Cirkvi. Spojenie s Kris-
tom, uznanie Krista, prijatie Krista otvára bránu do ovčinca, 
Cirkvi.
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Kto neprijíma Krista ako Bohočloveka, nemôže byť čle-
nom Cirkvi. Nie sú členmi Cirkvi pohania, budhisti, moha-
medáni, ale ani tí, čo neveria v Krista. Preto Kristus v tej istej 
reči, ktorú sme uviedli vyššie, hovorí: ,Mám však aj iné ovce, 
ktoré nepatria do tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť (sem) 
a budú počúvať na môj hlas. A bude jeden ovčinec a  jeden 
pastier‘“ (porov. Tomko: Svetlo národov, s. 39).

Pán Ježiš povedal: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiah-
ne Otec“ (Jn 6, 44). A na inom mieste v rozhovore s Nikodémom: 
„Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn člove-
ka“ (Jn 3, 13), t. j. Kristus a tí, ktorých Otec skrze Ducha Svätého 
pritiahol k sebe a spojil do mystického tela, Cirkvi. Teda mimo 
Cirkvi niet spásy. Do neba sa môže dostať iba ten, kto sa nechá 
pritiahnuť do Cirkvi Otcovým Duchom. Pán na  inom mieste 
hovorí toto: „Kto uverí a  dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto 
neuverí, bude odsúdený“ (Mk 16, 16). Teda len ten, kto neuveril, 
ak mal možnosť uveriť v Krista, ale tvrdošijne sa vzoprel pôso-
beniu Ducha Svätého, ktorý pôsobí aj cez svedomie človeka, 
len ten bude mimo Cirkvi a nebude spasený, ak sa neobráti.

Všetci ostatní, ktorí sa vedome nebránia prijať celú Kristovu 
náuku, budú spasení, ak sa nechajú k nemu priťahovať Otcovým 
Duchom. A pritom si ani nemusia uvedomovať, že ich ťahá Duch 
Svätý, napríklad cez ich svedomie, a tak im vnuká, čo majú robiť. 
Teda aj ateisti, aj pohania – modloslužobníci, aj mohamedáni 
a židia a členovia iných kresťanských a nekresťanských spolo-
čenstiev – ak len žijú podľa prirodzeného zákona – títo všetci 
rozličným spôsobom prislúchajú k  Božiemu ľudu. Ak v  tejto 
príslušnosti vytrvajú, budú spasení. Toto je jasná náuka Cirkvi 
i  Druhého vatikánskeho koncilu. Kto by mal o  nej pochybnosti, 
nech si pozorne prečíta 13. – 16. článok konštitúcie Svetlo národov.

– o –

Na názornejšie a  ľahšie pochopenie náuky o  príslušnos-
ti do  Cirkvi, cirkevní teológovia vytvorili náuku o  tele a  duši 
Cirkvi. Túto náuku učil už svätý Augustín. Vysvetlil ju aj Druhý 
vatikánsky koncil (SN 14) a pápež Pavol VI. o nej hovorí v dia-
lógoch so  Jeanom Guittonom. Podľa tejto náuky Cirkev ako 
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Kristovo mystické telo je živým telom, živým organizmom. 
Každý živý organizmus musí mať životný princíp, zdroj života 
a koordinátora všetkých činností. Týmto životným princípom 
je duša. Aj v Kristovom mystickom tele ako v živom organizme 
sa to deje analogicky. Pôsobí v ňom duša, a tou je sám Kristov 
Duch, ktorý je aj Otcovým Duchom. Spojením duše a tela vzni-
ká živé telo. Aj v tajomnom Kristovom tele treba rozlišovať „telo“ 
a „dušu“ Cirkvi.

K telu Cirkvi patria všetci pokrstení, či už vodou, túžbou ale-
bo krvou. 

K duši Cirkvi patria všetci tí, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom, ale pritom úprimne usilujú o svätosť. Vedie ich Duch Svä-
tý prostredníctvom ich svedomia k čoraz plnšiemu začleneniu 
do Cirkvi.

Ak je niekto pokrstený a je v stave milosti, patrí aj k telu, aj 
k duši Cirkvi. Ak ťažko zhreší, prislúcha iba k telu a je jeho mŕt-
vym údom. Ak sa nebude kajať, nemôže byť spasený. Úprimným 
pokáním nastáva oživenie mŕtveho údu milosťou posväcujúcou, 
a tým sa aj začleňuje do duše Cirkvi.

„Do spoločenstva Cirkvi sú naplno včlenení tí, ktorí majú 
Kristovho Ducha, prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej 
ustanovené prostriedky spásy a sú v jej viditeľnom organizme 
spojení s  Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom naj-
vyššieho veľkňaza a biskupov –, a to zväzkami vyznania viery, 
sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva. Ale nespasí sa, 
hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva 
síce v  lone Cirkvi „telom“, ale nie „srdcom“. Nikto zo synov 
a z dcér Cirkvi nech však nezabúda, že svoje jedinečné posta-
venie nemá pripisovať svojim zásluhám, ale má za ne vďačiť 
osobitnej Kristovej milosti, a ak s ňou nebudú v súlade naše 
myšlienky, slová a skutky, nielenže sa nespasíme, ale navyše 
budeme prísnejšie súdení“ (SN 14).

– o –

Cirkev si možno predstaviť ako Boží ľud, ktorý sa zhromaž-
ďuje okolo centra – Krista v rôznych vzdialenostiach, akoby 
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v sústredných kruhoch. Tí, ktorí sú pokrstení a naplno zjedno-
tení s Kristom, patria do najbližšieho sústredného kruhu. To sú 
tí, čo úprimne prežívajú svoj život v Katolíckej cirkvi a snažia sa 
o dokonalé nasledovanie Krista podľa svojho povolania, užívajúc 
všetky prostriedky milosti. Na ďalších sústredných kruhoch sú 
úprimne žijúci kresťania, potom nekresťania, pohania a ateisti. 
Títo všetci patria k duši Cirkvi, ak sa úprimne snažia žiť podľa 
svojho svedomia a  neodmietajú poznať Krista, alebo žiť podľa 
jeho náuky. K týmto posledným sa však často radia aj katolíci, 
ktorí iba živoria vo  viere a  sú leniví hlbšie poznávať a  väčšmi 
milovať Krista v  bratoch. Nezriedka sa svojou láskou dostane 
bližšie ku Kristovi ateista alebo pohan, ktorý ho nemal možnosť 
poznať. Miluje však bratov a sestry a slúži im podľa hlasu svedo-
mia, cez ktoré ho Duch Svätý čoraz väčšmi priťahuje k stredu, 
ku Kristovi.

Aké radostné je poznanie, že aj pohania a bratia ateisti môžu 
byť spasení, ba patria aj do Cirkvi, ak len vlastnou vinou neod-
mietli vieru v Krista. Toto nás, katolíkov, nesmie viesť k pohodl-
nému založeniu rúk a k spoliehaniu sa na Kristovo milosrden-
stvo, že aj tak budú spasení, načo by sme sa mali namáhať zves-
tovať im evanjelium.

Boh chce spásu všetkých uskutočniť v  Kristovi. Ľahostajný 
postoj k šíreniu evanjelia je neuposlúchnutím príkazu: „Choďte 
do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 
16, 15). Ak by sme ho neplnili z lenivosti a pohodlnosti, začali by 
sme sa vzďaľovať od Krista, stredu Cirkvi, a pomaly by sme sa vy-
čleňovali ako neplodné alebo suché ratolesti viniča von z Cirkvi, 
a teda aj mimo možnosti spásy!

– o –
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II. AKO SA BUDUJE CIRKEV?

Cirkev je Božia rodina. Sú to Božie deti zhromaždené okolo 
Otca spolu s jeho Synom a naplnené jeho Duchom.

Božia milosť nás robí Božími deťmi a  oprávňuje nás volať 
k  Bohu: Abba! Otče! Ak sa snažíme plniť Otcovu vôľu, sám 
Boží Syn nás vyhlasuje za svojich bratov a sestry, keď hovorí: 
„Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra, i matka“ (Mt 12, 50).

Aby sme mohli plniť vôľu nebeského Otca, musíme najprv 
poznať jeho i jeho vôľu. To značí uveriť v neho. Ale ako uveriť, ak 
nám nikto nehovorí o Otcovi a jeho vôli? Viera je z počutia a po-
čutie z hlásania. Najprv tu teda musí byť ktosi, kto Kristovu náu-
ku hlása, aby sme ju mohli počuť a uveriť jej. Ak by sme aj uverili 
v Boha Otca a poznali jeho vôľu, čo by nám to osožilo, keby sme 
nemali nádej, že za splnenie Otcovej vôle dosiahneme od neho 
odmenu – večný život v blaženom spoločenstve ľudí s Bohom. 
A tak nás spoločná nádej na budúce večné dobro pobáda, aby 
sme plnili Božiu vôľu. Božia vôľa je vyjadrená v  prikázaniach, 
ktoré možno stručne nazvať službami lásky Bohu, bratom a ses-
trám. A tak okrem spoločnej viery a nádeje pristupuje ešte ďalšie 
puto, ktoré spolu viaže Božiu rodinu, Cirkev. Týmto putom je 
láska, ktorá sa bude prejavovať vzájomnými službami. Až tam, 
kde vznikne spoločenstvo viery, nádeje a  lásky, tam sa vytvorí 
Božia rodina, Cirkev, Kristovo tajomné telo, Boží ľud zhromaž-
dený okolo večného Otca podľa jeho odvekej túžby a večného 
plánu spásy ľudstva.

Teraz už môžeme odpovedať na otázku: Ako sa tvorí a buduje 
Cirkev? Cirkev sa tvorí a buduje:

1. spoločnou a jedinou vierou v Krista,
2. spoločnou a jedinou nádejou, že dosiahneme večný  

 život s Kristom, 
3. vzájomnou láskou, ktorá sa prejavuje vzájomnými služ-   

 bami medzi všetkými údmi Kristovho mystického tela.
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Takto svoju Cirkev začal budovať sám Kristus. A my, ak ho 
milujeme, nemôžeme pri  jej budovaní postupovať ináč. Kris-
tus ju budoval tým, že spĺňal svoje trojaké poslanie, poslanie 
proroka, kňaza a kráľa – pastiera. Ako prorok zvestoval ľuďom 
Božiu vôľu hlásaním náuky o Božom kráľovstve. Ako kňaz obe-
toval svoj život na kríži, aby nám umožnil splniť nádej, že do-
siahneme večný život. Ako kráľ svojimi službami lásky, ktorou 
nás miloval až na smrť, šíril a roznecoval lásku medzi všetkými 
svojimi učeníkmi.

– o –

1. Cirkev sa buduje spoločnou a jedinou vierou v Krista

Cirkev sa tvorí Božím slovom. Kristus ako rozsievač sial slo-
vá náuky, ktorú prijal od Otca a celú ju zveril apoštolom spolu 
s  poslaním hlásať evanjelium celému tvorstvu. Cirkev sa tvorí 
Božím slovom, ktoré v poslucháčoch prebúdza rozhodnutie pri-
jať ho, uveriť mu. Aby táto viera v Božie slovo bola spoločná a je-
diná, musí byť jediný a neomylný aj učiteľ a vysvetľovateľ Božích 
slov. Je ním Peter, ktorý má „po obrátení utvrdzovať svojich bra-
tov“, a sú ním apoštoli spolu s Petrom. Pán im prisľúbil ustavičnú 
asistenciu a  svoju prítomnosť až do  konca sveta. Sľúbil im, že 
im pošle Učiteľa, Obrancu, Ducha pravdy, ktorý im pripomenie 
všetko, čo ich on učil, a vyučí ich všetkému, čo majú ako jeho 
poslanci vedieť a hlásať všetkým generáciám až do konca sveta.

Peter a apoštoli zomreli. Poslanie učiť a hlásať evanjelium os-
talo a kladením rúk sa prenáša pri biskupskej vysviacke na bis-
kupov. Prvenstvo, primát medzi biskupmi, má rímsky biskup 
– pápež. On je viditeľným princípom jednoty viery celej Cirkvi 
i vtedy, keď sa Cirkev zhromažďuje na  konciloch, aby aktuali-
zovala Božie slovo na súčasné pomery vo svete. Pápež a biskupi 
s ním zjednotení majú učiť Boží ľud veriť pravej a neporušenej 
Kristovej náuke, obsiahnutej vo Svätom písme a v učení prvotnej 
Cirkvi. Oni a len oni neomylne aplikujú Kristove slová aj pri rie-
šení dnešných problémov a budú tak robiť až do konca sveta.

Spôsob vyjadrenia nemeniteľných právd vieroučných 
i  mravoučných (tzv. dogiem) bude v  rozličných dobách rôz-
ny. Čím viac sa rozvíja vedecké poznanie v  oblasti prírodných 



23

a spoločenských vied, tým plnšie bude i chápanie náboženských 
právd a Kristových slov, ktoré budú v každej epoche pomáhať 
riešiť existujúce problémy.

Jedna viera je teda zaručená neomylným učiteľsko-pro-
rockým poslaním biskupov, ktorí sú zjednotení s pápežom.

Šírenie jedinej a  pravej viery je určené všetkým členom 
Cirkvi, ktorí službu hlásania Kristovej náuky vykonávajú pod do-
zorom biskupov a ich pomocníkov, kňazov a diakonov. Túto služ-
bu budú môcť členovia Cirkvi napĺňať len vtedy, keď budú Kris-
tovo učenie dobre poznať, budú o ňom uvažovať, no najmä, ak 
budú podľa neho žiť. Najúčinnejšími hlásateľmi evanjelia sú tí, 
čo Božie slovo nielen počúvajú a poznajú, ale čo ho aj v živote 
zachovávajú. Pánovo podobenstvo o mužovi, ktorý si vybudoval 
dom na skale (Mt 7, 24 – 27), je potvrdením týchto slov.

Tak to bolo od počiatkov Cirkvi. Cirkev sa vždy najlepšie ší-
rila, rástla a budovala tam, kde kresťania žili podľa svojej viery 
v duchu Pánových slov: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, 
aby videli vaše dobré skutky a  oslavovali vášho Otca, ktorý je 
na nebesiach“ (Mt 5, 16).

To predpokladá denné rozjímavé čítanie Svätého písma, naj-
mä evanjelia, štúdium koncilových dokumentov, najmä Druhé-
ho vatikánskeho koncilu, pápežských okružných listov veriacim 
celého sveta, takzvaných encyklík, v ktorých pápeži riešia aktu-
álne problémy, tlačiace ľudstvo, veriacich i neveriacich.

Nie je možné, aby sme mali všeobecnú, pevnú, živú a  stá-
lu vieru, ak nebudeme Božie slovo denne prijímať v rozjímaní, 
v  duchovnom čítaní, v  kázňach a  náboženských prednáškach, 
v  náboženských dialógoch so  vzdelanými kresťanmi a  čítaním 
dobrých náboženských kníh. Ak sa dnes vyskytuje kríza viery 
v Cirkvi alebo aj v nás samotných, jej príčinou je najmä nábo-
ženská nevedomosť katolíkov. Nepoznáme svoju vieru, a preto 
ju nemôžeme obhájiť ani slovom, a tobôž nie svojím životom!

Ak nám úprimne záleží na budovaní Cirkvi, ak túžime, aby 
rástla kvantitatívne i kvalitatívne, musíme sa denne živiť Božím 
slovom aspoň natoľko, ako sa živíme telesným pokrmom. Božie 
slovo budeme prijímať zo Svätého písma a z učenia Cirkvi. Bu-
deme to robiť pokorne, poslušne a vo vedomí Kristových slov: 
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„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ 
(Lk 10, 16). Akékoľvek pochybné diskusie o  koncilových uzne-
seniach, o  pápežských encyklikách alebo inštrukciách posvät-
ných kongregácií, ktoré boli schválené pápežom a majú viero-
učný alebo mravoučný obsah, sú proti Kristovi. Sú pohŕdaním 
Kristom, búraním jednej viery a trhaním Kristovho mystického 
tela na  kusy, čo musí takýchto rozkolníkov viesť k  odlúčeniu 
od Cirkvi, a tým aj od spásy, ak len nebudú robiť pokánie.

To neznačí, že nemôžu prísť na nás pochybnosti o viere. Tie 
budú vždy prichádzať. Sme však povinní riešiť ich. Môžeme to 
robiť štúdiom náboženskej literatúry alebo tým, že sa obrátime 
na tých, čo vedú Boží ľud ako učitelia viery. Sú to buď miestni 
kňazi, alebo duchovný vodca, ktorý je bezprostredným tlmoční-
kom zjavenej pravdy a Božej vôle a zástupcom Cirkvi pre tých, 
ktorých vedie.

– o –

2. Cirkev sa buduje jedinou a spoločnou nádejou

Spoločná viera plodí aj spoločnú nádej. Nádej je očakávanie 
budúceho dobra. Svätý Pavol hovorí: „Kto prichádza k  Bohu, 
musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú“ (Hebr 11, 6).

Keby sme nemali nádej, že dosiahneme večnú odmenu v nebi, 
nemali by sme dôvod veriť, a tobôž nie žiť podľa viery. Ak máme 
nádej na večný život, hoci sme sa previnili, je to preto, lebo Kris-
tus nám svojou smrťou na  kríži, ktorú denne sprítomňuje Eu-
charistiou, umožnil zmieriť sa s  Bohom v  každej chvíli svojho 
života. On ako večný Veľkňaz sa prostredníctvom svätej omše 
neprestajne obetuje nebeskému Otcovi a prináša obetu za hrie-
chy. Keby nebolo jeho ustavičnej obety, nemali by sme ani nádej 
na  večný život. Svojím zmŕtvychvstaním nás upevnil v  nádeji, 
že aj my raz vstaneme spolu s ním k večnému životu, a zároveň 
vo viere, že posmrtný život a vzkriesenie sú realita. Hovorí: „Ja 
som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie“ 
(Jn 11, 25). A inde: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, 
má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 53 – 54). 
Eucharistický Kristus je teda zdrojom večného života a zárukou 
radostného vzkriesenia.



25

V Eucharistii sa spájame nielen s  Kristom, ale aj s  bratmi 
a sestrami, a tvoríme tak tajomnú jednotu v Kristovi, jeho mys-
tické telo. Cirkev sa vždy tvorila Božím slovom a Eucharistiou. 
Krásne o tom hovorí svätý Pavol: 

„Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou 
na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kris-
tovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, 
lebo všetci máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10, 16 – 17).

Eucharistia zbližovala prvých kresťanov väčšmi ako pokrvné 
zväzky. Cítili sa nielen Božími deťmi, ale aj skutočnými bratmi 
a sestrami v Kristovi, ako to píše svätý Pavol: 

„Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími syn-
mi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si ob-
liekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, 
niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. 
A  keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a  podľa 
prisľúbenia dedičmi“ (Gal 3, 26 – 29).

– o –

3. Cirkev sa buduje silou lásky, ktorá sa prejavuje  
     vzájomnými službami

„Viera bez skutkov je mŕtva“, práve tak aj nádej na dosiahnu-
tie večného života. Jasne to vyplýva z Pánových slov, ktoré povie 
na konci sveta tým, ktorí pôjdu do večného zatratenia:

„Odíďte odo mňa, zlorečení, do  večného ohňa, ktorý je 
pripravený diablovi a  jeho anjelom! Lebo som bol hladný, 
a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol 
som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli 
ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ Vtedy 
mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo 
smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo cho-
rého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on od-
povie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému 
z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25, 41 – 45).
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A  povedal to aj bohatému mladíkovi, keď sa pýtal, ako do-
siahne večný život: „Ak chceš vojsť do života, zachovávaj priká-
zania!“ (Mt 19, 17).

A  zvedavému, pokúšajúcemu zákonníkovi, ktorý sa pýtal 
na to isté, prikazuje robiť to, čo je v zákone lásky: „Milovať bu-
deš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, 
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho 
ako seba samého!“ (Lk 10, 27).

Kristus zjednodušil zákonodarstvo vo  svojej Cirkvi na  jedi-
né novozákonné prikázanie, aby sme sa navzájom tak milovali, 
ako on miloval nás (porov. Jn 13, 34). A  na lásku treba aspoň 
dvoch ľudí. Ale to nestačí. Kristus sa stotožňuje so všetkými ma-
ličkými, trpiacimi i  zdravými: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.“ A tak 
na  praktické realizovanie lásky treba spoločenstvo viacerých 
bratov a sestier, údov Kristovho tajomného tela. 

Z náuky o Kristovom mystickom tele je zrejmé, že všetky údy 
musia byť navzájom viazané službami všetkých druhov. Žiaden 
úd sa nemôže v tele izolovať a povedať, že iné údy nepotrebu-
je. Všetky živé údy navzájom od seba závisia vo svojej existencii 
i činnosti. No najmä tie, ktoré navzájom susedia, ktoré žijú v tes-
nej blízkosti.

Spoločný život v Cirkvi si nevyhnutne vyžaduje lásku, ktorá 
sa prejavuje vzájomnými duchovnými alebo fyzickými službami, 
ako si o tom povieme podrobnejšie v ďalšej časti našej knižky. 
Kde nie je táto bratská väzba na členov Cirkvi prostredníctvom 
vzájomnej lásky – služby, tam nemôže byť reč o  Cirkvi. Láska 
ku  Kristovi a  k  bratom zhromažďuje a  zjednocuje Boží ľud 
v horizontálnej rovine, v ktorej sú si všetci navzájom bratmi 
a sestrami.

Láska sa však prejavuje nielen službou, ale aj poslušnos-
ťou voči zodpovednej autorite vo  veciach viery a  mravov, ako 
aj učenlivosťou v ostatných veciach. A to je druhá väzba, ktorá 
spája všetky údy prostredníctvom iných údov s Hlavou, z ktorej 
ako z centra vychádzajú impulzy na činnosť a vzájomné služby. 
A táto druhá väzba vo vertikálnom smere, ktorá sa uskutoč-
ňuje poslušnosťou, nie je o nič menej dôležitá ako väzba ho-
rizontálna, ktorá sa uskutočňuje bratskou láskou, čiže službou. 
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Ide o  poslušnosť voči Hlave – Kristovi, ktorá sa uskutočňuje pro-
stredníctvom hierarchickej zložky Cirkvi, reprezentovanej linkou: 
Kristus – neviditeľná Hlava, pápež – viditeľná hlava, biskup, miestny 
kňaz alebo predstavený. Oni sú z Kristovho poverenia vodcami Bo-
žieho ľudu a na nich sa vzťahujú aj slová, ktoré Pán kedysi adresoval 
apoštolom: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 
pohŕda“ (Lk 10, 16). Tam, kde chýba hierarchická väzba poslušnosti, 
tam nemôže byť reč o plnom začlenení do Cirkvi. Na plné začlene-
nie do Cirkvi nestačí len bratská láska, služby lásky bez poslušnosti, 
no práve tak na to nestačí iba poslušnosť bez služieb.

Plné začlenenie do Kristovho tajomného tela sa musí realizovať 
súčasne obidvoma väzbami: poslušnosťou i službami lásky. Obidve 
sú krásne symbolizované znakom kresťanstva – krížom: vodorov-
né ramená pripomínajú otvorenú náruč – lásku, ktorá slúži, a zvis-
lé brvno spája zem s nebom – pripomína poslušnosť Božieho Syna, 
ktorá spojila nebo so zemou. Podľa svätého Pavla každý kresťan 
je s Kristom pribitý na kríži a už nežije on, ale žije v ňom Kristus.

Služby bratskej lásky možno prakticky uskutočňovať spra-
vidla v neveľmi rozsiahlej skupine bratov a sestier, ktorí vytvá-
rajú spoločenstvo, akúsi skupinovú „domácu“ cirkev, ako sa to 
spomína v apoštolských listoch. Členovia tohto spoločenstva sú 
navzájom spojení jednotným duchovným vedením, ktoré vyko-
náva ten istý duchovný vodca alebo viacerí vodcovia v tom istom 
duchu. Ideálne by bolo, keby vedenie vykonával miestny farár, 
ktorý by cez farské spoločenstvá pôsobil aj na ostatných členov 
farnosti. Prostredníctvom duchovného vodcu sú viaceré spolo-
čenstvá viazané medzi sebou vzájomnými službami aspoň v ur-
čitých oblastiach a  zároveň sú napojené cez  biskupa a  pápeža 
na hlavu Cirkvi, Krista.

V malej skupine ľudí možno prežívať život tak, ako ho žili prví 
kresťania a ako o ňom hovorí svätý Lukáš v  Skutkoch apoštolov 
(Sk 2, 42 – 47 a 4, 32 – 35).

„Vytrvalo sa zúčastňovali na  učení apoštolov a  na brat-
skom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všet-
kých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa 
dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po-
spolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky 
a rozdeľovali ich všetkým, ako kto potreboval...“ (Sk 2, 42 – 45).
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Aby sa zabránilo izolácii malých spoločenstiev od všeobec-
nej Cirkvi, ktorej základnou organizačnou jednotkou je farské 
spoločenstvo a väčšou jednotkou diecéza, je potrebný duchovný 
vodca, ktorý má vhľad do viacerých spoločenstiev a ktorý môže 
vzájomné služby týchto spoločenstiev usmerňovať podľa potre-
by. Je ním spravidla farár alebo jeho zástupca.

Duchovný vodca, ktorý takéto spoločenstvo vedie, bude bdieť 
nad  tým, aby si členovia nezačali namýšľať, že sú „elitní kresťa-
nia“, a aby sa neseparovali od tých, ktorí nežijú takým životom ako 
oni. Život v spoločenstve je len jednou z možných foriem plnšieho 
a intenzívnejšieho prežívania života v Cirkvi a vo farnosti.

Spoločenstvo tvorí kvas. Kristova náuka a  láska má kvasiť 
v celom farskom spoločenstve. Je ako semienko, čo vyklíči a po-
stupne rastie apoštolskou aktivitou, ktorá vyviera zo svedeckého 
života všetkých členov spoločenstva.

Ak tí, čo sú mimo Cirkvi alebo ďaleko od jej stredu, uvidia, 
ako sa členovia spoločenstva navzájom milujú a  slúžia jeden 
druhému aj iným, Duch Svätý k  nim bude pričleňovať ďalšie 
a ďalšie údy určené na spasenie, ako to robil prvým kresťanom, 
ktorí boli milí všetkým.

Takáto skupinová cirkev, spojená so  všeobecnou Cirkvou, 
môže byť účinným kvasom v  dnešnom svete, zaplavenom ma-
monom a pôžitkárstvom. Svet sa ináč napraviť nedá, len láskou, 
čiže službou ľuďom. Jeden človek tu však nič nezmôže. No ak 
sa dvaja alebo traja kresťania zjednotia v láske, Kristus je medzi 
nimi osobitným spôsobom prítomný a tvoria cirkev. Ak sa svojou 
poslušnosťou voči cirkevnej hierarchii nechajú v službách lásky 
usmerňovať, môžu účinne prispieť k budovaniu Cirkvi, a tým aj 
napomáhať spásu ľudstva.

Až pokiaľ má ísť kresťan v  láske k  bratom, naznačuje sám 
Kristus svojím životom, smrťou i slovami: „Nik nemá väčšiu lás-
ku ako ten, kto položí život za svojich bratov“ (porov. Jn 15, 13). 
Takúto lásku k Cirkvi mal Kristus a na takúto lásku vyzýva aj nás 
pri jej budovaní.

– o –
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III. AKO PRAKTICKY POSTUPOVAŤ PRI  
       BUDOVANÍ KRISTOVEJ CIRKVI?

Žijeme vo svete, ktorý sa značne odcudzil Kristovmu duchu. 
Je ovládaný duchom hmotárskym, rozkošníckym, duchom pý-
chy, ktorá chce vynikať, vládnuť a rozkazovať. Ľudia si narobi-
li bôžikov z peňazí, zo zamestnania, z bytov, áut, z osôb alebo 
z osobných záľub, koníčkov. Pre ne sú ochotní zničiť a zradiť aj 
tie najkrajšie ľudské a kresťanské ideály.

A že sú takí, na  tom máme nemalý podiel aj my, kresťania, 
najmä katolíci, kňazi, biskupi a  rehoľníci. Nežili sme a  nežije-
me podľa vzoru prvých kresťanov. Často sme sa ničím nelíšili 
a nelíšime od tých, ktorých ovláda duch sveta, inšpirovaný zlým 
duchom. Náš život nebol a nie je svedectvom o Kristovi, ktoré 
by pôsobilo na celý svet ozdravujúco. Cirkev si to na Druhom 
vatikánskom koncile uvedomila a  rozhodla sa urobiť obnovu 
najprv vo svojom vnútri, aby zažiarila jej krása ako krása Kristo-
vej nevesty a aby touto krásou priťahovala k sebe predovšetkým 
oddelených bratov, a potom aj pohanov a ateistov.

Aj my by sme sa každý osobne pokáním mali usilovať o vnú-
tornú obnovu. Ak to myslíme s Kristom a s jeho Cirkvou úprim-
ne a chceme sa stať jej budovateľmi a svedeckými kresťanmi, tak 
to budeme robiť:

1. úprimným a dôsledným prístupom k Božiemu slovu,
2. skvalitnením našich modlitieb,
3. začlenením do bratského spoločenstva,
4. uskutočňovaním služieb lásky v spoločenstve a mimo neho,
5. odstraňovaním prekážok, ktoré rušia budovanie spolo-

čenstva – cirkvi,
6. intenzívnym prijímaním a prežívaním sviatostí, ktoré usta-

novil Kristus. Pôjde najmä o sviatosť pokánia a častú účasť 
na Eucharistii. Ako máme tieto sviatosti osožne prijímať, 
vysvetlili sme si v predchádzajúcich zväzkoch našej edície.

– o –
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1. Úprimný a dôsledný prístup k Božiemu slovu

Základ celej obnovy je v hlbokom poznaní a osvojení si Kris-
tovej náuky a Kristovho ducha, ktorý k nám hovorí zo Svätého 
písma a z učenia Cirkvi.

Žiaľ, až donedávna sa Sväté písmo nachádzalo zväčša len 
v rukách oddelených bratov, protestantov, ktorí z neho čerpali 
silu pre svoj duchovný život a útechu v utrpení, a v rukách teo-
lógov, ktorí ho študovali. Ostatní ľudia sa k nemu nedostali, ale-
bo len v obmedzenom množstve. Iní ho uložili na čestné miesto 
v knižnici, kde zapadalo prachom. Slovo života, ktorým povstalo 
všetko, ktoré bolo na počiatku a bez ktorého nemôže nič dobré 
povstať, toto slovo sme uväznili. Zo strachu, aby sa mylne nevy-
svetľovalo, nedali sme mu vyklíčiť v ľudských srdciach. Zabudli 
sme, že Božie slovo bolo vložené do Cirkvi, že Sväté písmo sa 
tiež rodilo v Cirkvi, v Božom ľude. To však značí, že aj chápať 
ho možno najlepšie tam, kde vzniklo – v spoločenstve veriacich, 
v Cirkvi, v súlade s jej neomylným učiteľským úradom.

A ak sa aj čítalo Božie slovo pri bohoslužbe, čítalo sa v latinči-
ne, až neskôr v ľudovej reči, takže sa to podobalo siatiu semena, 
ktoré nemohlo vzklíčiť. Žiaľ, dodnes to v niektorých kostoloch 
vyzerá tak, že živé Božie slovo je pre  mnohých mŕtvym seme-
nom, ktoré neprináša život. Je zrejmé, že takýto spôsob vysluho-
vania Božieho slova nestačil a ani nestačí. Nepodceňujeme ho, 
ale je naozaj málo účinný, a to aj vtedy, ak je spojený s homíliou, 
čiže praktickým výkladom počutého evanjelia a  s aplikáciou 
na dnešný život.

Dnes sa od každého kresťana žiada dvojaký prístup k Božie-
mu slovu: individuálny a kolektívny.

Individuálny sa uskutočňuje štúdiom Svätého písma alebo 
meditáciou, modlitbou zo Svätého písma. Ak má Božie slovo 
prinášať úrodu v  tých, ktorí ho prijali, potom sa žiada takýto 
prístup. Sväté písmo ako Božie slovo alebo študujeme, alebo sa 
z neho modlíme. Čítame noviny, romány, básne a knihy rôzneho 
druhu. Aj pri poučných a hodnotných umeleckých dielach je po-
trebné, aby sme nielen čítali, ale aby sme sa aj zamýšľali nad slo-
vami a  vetami, ak chceme z  nich mať úžitok alebo sa chceme 
obohatiť novým poznaním. Tým väčšmi to platí o Svätom písme, 
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v ktorom nám Boh hovorí o tom, aký je, akých nás chce mať, čo 
máme robiť, aby sme boli šťastní na zemi a večne blažení v nebi.

S akou úctou a pozornosťou sledujeme slová vzácnych ľudí, 
osobností zo sveta politiky, vedy alebo umenia! A keď sa nám 
prihovára Boh, mali by sme byť menej pozorní? A najmä vtedy, 
keď nám hovorí o veci maximálne dôležitej, o našej spáse!

Je potrebné, aby sme si pri každom čítaní Svätého písma uve-
domili, že Božie slovo je aktuálne Božie oslovenie vo  chvíli, 
keď ho počúvame. Je to oslovenie nás všetkých, ktorí ho po-
čúvame alebo čítame. Bolo by správne uvádzať ho slovami: Toto 
hovorí Pán v tejto chvíli mne, nám! Ak ho čítam sám, tak mne, 
ale cezo mňa sa prihovára aj druhým. Ak ho čítame spolu, hovorí 
všetkým, aj tomu, kto Božie slovo číta, aj tomu, čo ho počúva. 
A prihovára sa všetkým ostatným, ktorí ho nevnímajú priamo, 
ale iba nepriamo cez nás. 

Ak si toto uvedomíme, potom musíme zbystriť sluch, stích-
nuť a  pozorne počúvať, čo nám chce Pán povedať v  tej chvíli, 
keď sa číta slovo. Úcta k Svätému písmu si však vyžaduje aj viac, 
nielen tiché a pozorné počúvanie alebo čítanie. Ak nás niekto 
osloví, treba aj odpovedať. Boh nás cez Božie slovo oslovil, teda 
chce a čaká od nás úprimnú a serióznu odpoveď. A na tú sa treba 
pripraviť aspoň tak svedomito a uvážene ako na rozhovor s vý-
značnou osobnosťou, ktorá má nad nami moc a od vôle ktorej 
závisí náš osud. Ako by sme sa vtedy usilovali pozorne počúvať, 
zachytiť každé slovo, premyslieť si ho, správne ho pochopiť aj 
v súvislosti s inými slovami, ktorými sa nám už prihovoril! Určite 
by sme mu neskákali do reči, ale snažili by sme sa dať premysle-
nú, uváženú odpoveď.

A tak to robíme aj pri oslovení Božím slovom. Hovorí Boh, 
hovorí mne osobne. Hovorí mi niečo nesmierne dôležité pre čas-
nosť i večnosť! Počúvam ho pozorne, snažím sa zachytiť jeho slo-
vá z textu Svätého písma. Snažím sa ich pochopiť a vytušiť, čo mi 
nimi chce povedať. Usilujem sa poznať seba samého vzhľadom 
na počutú pravdu. Zisťujem, kde sa mám napraviť, čo mám robiť, 
aby som nepočúval nadarmo, lebo Boh sa nemusí opakovať, keď 
raz prehovorí!
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Ak sa snažíme takto postupovať pri  počúvaní alebo čítaní 
Svätého písma, vtedy Božie slovo študujeme. Poznávame Božiu 
vôľu a seba samých vzhľadom na poznanú Božiu vôľu.

To však nestačí.

Nestačí počúvať, uvažovať, poznávať Boha a  seba. Iba štú-
dium nestačí. Po  oslovení sa žiada aj odpoveď. Moja odpoveď 
Bohu je začiatkom dialógu s Bohom. Je to modlitba, meditácia 
vychádzajúca zo srdca, ktoré poznalo, čo Boh od neho chce, a je 
rozhodnuté plniť zjavenú Božiu vôľu. Je to odpoveď dieťaťa, kto-
ré oslovil Otec, ktoré si chce zachovať Otcovu priazeň a  lásku 
a je rozhodnuté urobiť to, čo mu Boh naznačil. Túto vôľu splniť 
Otcovo prianie má vyjadriť úctivá odpoveď, i keď nám ešte ne-
musí byť jasné, akým konkrétnym činom. Preto mám právo pýtať 
sa aj na spôsob, akým mám splniť to, čo mi Otec vo svojom slove 
naznačil. Preto ďalej počúvam Otcove odpovede, ktoré mi dáva 
cez Ducha Svätého, pôsobiaceho v mojom srdci, vo svedomí... 
A  potom zasa odpovedám, prípadne sa znova pýtam. Vediem 
s Otcom dialóg dovtedy, kým mi nie je jasné, čo mám konkrét-
ne urobiť, aby som splnil jeho vôľu. Možno tento dialóg bude 
trvať s prestávkami aj celý deň, týždeň, mesiac i roky... Závisí to 
od toho, čo Boh od nás chce. Čím je rozhodnutie vážnejšie, tým 
dlhšie zvykne dialóg trvať. No niekedy to môže byť iba niekoľko 
minút. Boh nežiada vždy veľké veci. Niekedy chce jednorazovú 
odpoveď a skutky, ako to spravidla býva pri pravidelných den-
ných meditáciách.

Žiadne Božie slovo by nemalo ostať bez odpovede, bez mod-
litby, dialógu s Bohom.

Je len prirodzené, že našu odpoveď slovami by mala sprevá-
dzať aj odpoveď skutkami, ktoré vyplynú z meditácie o Božom 
slove. To sú skutky viery, ktoré robia našu vieru živou, lebo podľa 
slov svätého Jakuba je viera bez skutkov mŕtva.

Je možné, že Boh niekedy nežiada bezprostredný vonkajší 
čin ako odpoveď na  jeho oslovenie. Stačia mu slová našej lás-
ky, odhodlanie robiť to, čo od nás chce, v budúcnosti. Tým nás 
nepriamo pripravuje na odpoveď skutkami, ktoré bude od nás 
žiadať neskôr.
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Takýto prístup k Božiemu slovu, to je nový pokoncilový prí-
stup, ktorý praktizovali prví kresťania už pred dvetisíc rokmi. 
Prví kresťania žili z Božieho slova a vedeli texty Svätého písma 
nielen naspamäť, ale sa aj z nich modlili, čerpali posilu pri pre-
nasledovaní a v ťažkostiach, ktoré sprevádzali ich kresťanský ži-
vot v niektorých obdobiach.

Kristus povedal, že jeho slová sú život. Ak teda chceme žiť 
kresťansky a  naplno s  Kristom, potom musíme denne brať 
do rúk Sväté písmo, najmä Nový zákon, a nechávať sa Kristom 
oslovovať, poučovať a posilňovať v našom každodennom kres-
ťanskom živote.

Takto v nás bude rásť Božie kráľovstvo, budeme živými údmi 
Kristovho tajomného tela a budeme blahodarne oživovať aj os-
tatné údy Cirkvi.

Pokiaľ ide o rozsah, nečítajme veľa. Často na celý deň stačí je-
den verš alebo jedna stať s niekoľkými veršami. Pokiaľ ide o čas, 
stačí aj niekoľko minút, ale nech je to vždy meditatívne.

– o –

Okrem individuálneho prístupu poznáme aj kolektívny prí-
stup k Božiemu slovu v spoločenstve bratov a sestier. Môže sa 
uskutočniť počas svätej omše alebo mimo nej.

O čo ide?

Povedali sme, že živnou pôdou, do  ktorej Kristus sial svoje 
slová a zjavenú náuku, ktorú prijal od Otca, bola Cirkev, spolo-
čenstvo veriacich, ktoré viedli apoštoli a  ich nástupcovia, bis-
kupi. Cirkev z  množstva kníh a  spisov napísaných v  1. storočí 
po Kristovi vybrala tie, ktoré užívame ako Písmo sväté Nového 
zákona. Zostavila zoznam všetkých posvätných kníh starozákon-
ných i novozákonných, takzvaný posvätný kánon, ktorého knihy 
sa zhodujú s  učením Ježiša Krista, aj keď ho celé neobsahujú. 
Celá Kristova náuka je uložená v živom slove Cirkvi, ktorá bde-
la nad  neporušenosťou kníh Svätého písma. Je teda prirodze-
né čítať Božie slovo v Cirkvi, aj keď ju reprezentujú len dvaja či 
traja zídení v Kristovom mene. On je medzi nimi a skrze Ducha 
Svätého dáva plnšie pochopiť zmysel čítaného textu. Skúsenosti 



34

zo spoločného čítania Božieho slova v spoločenstvách to potvr-
dzujú. Koľko plodných, podnetných reakcií možno počuť z úst 
tých, ktorí sa zišli počúvať Božie slovo, zamyslieť sa nad  ním 
a pochopiť, čo im chce Pán povedať, a ktorí sa nehanbia dať od-
poveď Pánovi ani pred bratmi a sestrami. V modlitbe pred člen-
mi spoločenstva zverejnia aj svoje rozhodnutie, ako chcú Božie 
slovo realizovať cez deň alebo v čase do ďalšieho stretnutia. Stá-
va sa, že Pán k nám neprehovorí priamo cez svoje slovo, ale často 
cez  reakciu brata alebo sestry objasní zmysel textu, upozorní 
nás a vyzve, čo máme robiť. Takto prežité stretnutie nad Božím 
slovom v spoločenstve bratov a sestier sa stáva nezabudnuteľ-
ným zážitkom. Tu sa dá očividne prežívať Kristova prítomnosť 
v Cirkvi.

Ako by mohlo konkrétne vyzerať takéto stretnutie nad Bo-
žím slovom?

Ak sa zídu dvaja, traja alebo viacerí úprimne veriaci kresťa-
nia, jeden z nich sa na úvod v mene všetkých pomodlí. Poďakuje 
Otcovi za milosť, že sa mohli stretnúť, a poprosí Krista, aby bol 
medzi nimi. Potom vzýva Ducha Svätého, aby im osvietil rozum, 
aby pochopili a  zachytili, čo im chce Kristus vnuknúť ako Ot-
covu vôľu, a aby posilnil ich vôľu, žeby vedeli aj uskutočniť, čo 
od nich Pán očakáva. Potom tento veriaci pomaly, zreteľne číta 
pripravený alebo náhodne zvolený úryvok z  evanjelia. Ostatní 
stoja a pozorne počúvajú. Môžu aj sledovať čítaný text vo svojich 
vlastných evanjeliách, ktoré by bolo dobré mať so sebou, aby sa 
požičiavaním nerušili pri  uvažovaní, ktoré nasleduje po  prečí-
taní úryvku. Veriaci zakončí čítanie slovami: „Počuli sme slovo 
Pánovo,“ na čo ostatní odpovedia: „Chvála tebe, Kriste.“

Potom si všetci sadnú. Z prečítaného textu sa snažia vybrať 
aspoň jednu vetu alebo myšlienku, ktorá ich zaujala. Ak nestači-
lo jedno čítanie, tak si každý sám, individuálne číta text viackrát, 
až kým mu „nezaznie“ jedna veta, prípadne jedno slovo. To je to, 
čo chce Pán textom povedať bezprostredne jemu.

Túto vetu si môže dotyčný aj zapísať a potom už uvažuje len 
nad ňou. Dáva ju do súvisu s celým textom, ale aj s inými miesta-
mi z Písma, ktoré pozná spamäti, a snaží sa ju pochopiť. Ak sa 
ťažko sústreďuje pri rozmýšľaní, môže si úvahu aj písať. Písaním 
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sa ľahšie dosiahne sústredenosť. Nie je to síce nutné, ale je to 
výborná pomôcka pre mnohých, čo majú problémy s koncentrá-
ciou. Po skončení úvahy, v ktorej sa snažia pochopiť text a apli-
kovať ho na  vlastný život, nasleduje druhá časť, a  to odpoveď 
na výzvu. Vykonáva sa slovami vo forme improvizovanej, nefor-
mulovanej modlitby, ktorú si možno aj písať. Členovia spoločen-
stva sa potom snažia konkrétnym, presne určeným predsavzatím 
vyjadriť rozhodnutie skutkom odpovedať na Božiu výzvu, ktorá 
im zaznela v počutom Božom slove.

Potom odpovedajú pred bratmi a sestrami na Pánovu výzvu 
buď v poradí, ako sedia vedľa seba, alebo v ľubovoľnom poradí. 
Oboznamujú ich s tým, čo im Pán povedal a ako chcú na jeho 
výzvu reagovať. Tieto reakcie by mali byť spontánne, nenútené, 
celkom ponechané na  slobodné rozhodnutie prítomných. Ak 
by sme svojimi reakciami mali pohoršiť slabších vo viere, radšej 
mlčíme alebo odpovieme len všeobecne. V žiadnom prípade ne-
smieme nikoho ani slovami, ani vlastnou úprimnosťou nútiť, aby 
vyjavil svoje vnútorné stavy alebo stav svojho svedomia. Hriechy 
patria do spovede, a to najmä hriechy proti čistote a tie, ktorých 
zverejnením by sme narušili lásku a dôveru medzi bratmi. Prá-
ve na základe reakcií možno vidieť osožnosť takéhoto prístupu 
k  Božiemu slovu. Odhaľuje sa tu mnohorakosť pôsobenia Bo-
žieho slova v dušiach a Cirkev sa obohacuje poznaním, povzbu-
dzuje úprimnosťou a upevňuje spoločnou modlitbou všetkých, 
aby bratia a sestry splnili, čo Pánovi sľúbili. „Amen“ po každej 
reakcii na počuté Božie slovo je súhlasom Cirkvi s prosbou brata 
alebo sestry, ktorú v  mene Krista prednáša Otcovi. Ak sme si 
písali úvahu, modlitbu i predsavzatie, potom prečítame, čo sme 
napísali. Písaním si môžu pomáhať najmä začiatočníci a tí, čo sa 
hanbia, prípadne ťažšie vyjadrujú.

Po skončení všetkých odpovedí – reakcií sa jeden za všetkých 
vlastnými slovami poďakuje za  počuté Božie slovo, za  osviete-
nie, poprosí o silu plniť to, čo všetci sľúbili. Môže pridať prosby 
za  potreby iných bratov a  sestier alebo za  potreby všeobecnej 
Cirkvi.

Tento spôsob spoločnej meditácie možno robiť aj počas svätej 
omše po prečítaní evanjelia. Kňaz má aspoň niekoľkými slova-
mi dať veriacim podnet na zamyslenie, ktoré by malo v tichosti 
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nasledovať po každej homílii. Každý v tichu uvažuje o počutom 
Božom slove, odpovedá sám v sebe Pánovi a pripomenie si svoje 
predsavzatie, ako to robíme pri spoločnej meditácii.

Keby sa to robilo pri každej svätej omši, určite by to bolo vi-
dieť na raste viery a lásky veriacich a naše farnosti by začali oží-
vať.

Povrchnosť, plynúca z náhlenia pri čítaní Božieho slova a pri 
slávení svätej omše, zabíja nábožnosť, vedie k plytkosti, nezried-
ka k ateizmu a často aj k opovrhovaniu „ceremóniami“ v kostole. 
Kto má na tom hlavný podiel viny, na to musia odpovedať tí, čo 
sú zodpovední za vysluhovanie Božieho slova a tela.

Dobre prežitá bohoslužba slova nás spojí s Kristom cez jeho 
slovo a cez spoločenstvo bratov a sestier. Dá nám schopnosť pln-
šie prežiť aj tretie spojivo s Kristom, Eucharistiu, vo svätom pri-
jímaní. Takto prežívaná svätá omša pomôže budovať z farnosti 
spoločenstvo jednej viery, nádeje a lásky, Božiu Cirkev.

– o –

2. Skvalitnenie našich modlitieb

Úprimný postoj k  Božiemu slovu nás privádza k  rozhovoru 
s Bohom, k modlitbe. Ak sa kresťan naplní Božím slovom, ne-
môže žiť bez  modlitby. Modlitba sa mu stane takou potrebou 
pre dušu, ako je dýchanie pre telo. Jeho život sa vlastne zmení 
na  ustavičnú modlitbu. Práve tak to prikazoval prvým kresťa-
nom apoštol Pavol: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, 
všetko robte na Božiu slávu!“ (1 Kor 10, 31). A na inom mieste: 
„Ustavične sa modlite!“ (1 Sol 5, 17).

Je vôbec možné ustavične sa modliť?

Závisí to od toho, ako chápeme modlitbu. Pokiaľ by sme ňou 
mysleli len recitovanie naučených modlitieb, určite by sa to ne-
dalo.

Modlitba je rozhovor s Bohom.

Prvým a najväčším modleníkom, ktorý od večnosti vedie svoj 
nepretržitý rozhovor s Otcom v Duchu Svätom, je sám Kristus. 
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Nikto iný na  svete sa nevie modliť dokonalejšie a  vytrvalejšie 
ako on, ani Božia Matka, preblahoslavená Panna Mária. A žiadna 
iná modlitba nemôže byť Otcovi taká milá a ľúbezná a zároveň 
v účinkoch taká silná ako Kristova modlitba.

Kristus prijal ľudskú prirodzenosť. Tým aj nám umožnil za-
členiť sa do  jeho mystického tela, Cirkvi. Umožnil nám stať sa 
ním. A  preto nikto z  ľudí nie je schopný modliť sa lepšie, do-
konalejšie a účinnejšie ako jeho mystické telo. Cirkev si je toho 
vedomá, a  preto sa ustavične modlí svoju oficiálnu cirkevnú 
modlitbu hodín na posvätenie času, takzvanú liturgiu hodín, 
až kým sa nespojí so svojím nebeským Ženíchom pri jeho dru-
hom príchode. V tejto modlitbe Cirkvi sa celý Boží ľud ustavične 
modlí a prednáša Bohu modlitbu oslavy, vďaky a prosby za všet-
kých ľudí skrze nášho Pána Ježiša Krista. Každá iná len ľudská 
modlitba, prednášaná jednotlivcom akokoľvek dobrým, je me-
nej účinná a menej dokonalá ako modlitba Cirkvi, liturgia hodín, 
ktorú ľudovo nazývame breviárom.

– o –

No aj iným spôsobom sa možno modliť, aj keď nie tak doko-
nale.

Modlitba je rozhovor s  Bohom. Je to pozdvihnutie mysle 
k Bohu, dialóg s ním, ktorý začína Boh a my naň odpovedáme. 
Túto formu modlitby nazývame meditáciou.

Boh nás môže osloviť rozličným spôsobom, najzreteľnej-
šie svojím slovom zo  Svätého písma, ako sme o  tom hovori-
li v predchádzajúcej stati. No nielen takto. Môže nás osloviť aj 
prostredníctvom ľudí, bratov a  sestier, ktorých podobu často 
berie na  seba: „Čokoľvek ste urobili jednému z  týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste to urobili“ (Mt 25, 40). A nemusí to 
byť vždy kňaz, duchovný vodca, biskup alebo pápež ako oficiálni 
hlásatelia Božieho slova. Boh nás môže osloviť cez otca, matku, 
učiteľa či priateľa, ktorého nám posiela do cesty.

A nemusí nás osloviť vždy iba slovami. Často k  nám hovo-
rí udalosťami, javmi a  skutkami, ktorých sme svedkami. Ho-
vorí k  nám smrťou niekoho, chorobou, hriechom, narodením, 
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živelnými pohromami, krásou prírody, hviezdnatou oblohou, 
rozkvitnutou lúkou, stromami, spevom vtákov na svitaní... Tre-
ba sa len zahľadieť, započúvať a stíchnuť. To je prvý predpo-
klad dobrej modlitby, ak chceme zachytiť Boží hlas zvonka alebo 
znútra cez svedomie. To je to: „Vojdi do svojej izby, zatvor za se-
bou dvere a modli sa k svojmu Otcovi“ (porov. Mt 6, 6).

Po stíchnutí uvažujeme, čo nám chce Boh povedať všetkým 
tým, čo sa stalo alebo čo vidíme. Možno nám chce hovoriť o svo-
jej veľkosti, činnosti, dobrote, všemohúcnosti... možno o  na-
šej pominuteľnosti, nestálosti, nevernosti... možno nám hovorí 
o potrebe pomôcť bratom, sestrám... Lenže uvažujme a donúť-
me sa, aby sme pochopili, čo nám chce Pán povedať, a aby sme 
na  jeho oslovenie odpovedali slovami zo  srdca. Cítime, že tu 
slová plynú spontánne, bez formuliek. Modlitba vyviera zo srd-
ca a je výrazom toho, čím sa naplnilo srdce pri Božom oslovení...

Možno pri čítaní Božieho slova ihneď a bez uvažovania po-
chopíme zmysel toho, čo čítame alebo počúvame. Najmä ak ide 
o udalosti a skutky z Kristovho života (narodenie, bičovanie, krí-
žová cesta, ukrižovanie...). Vtedy možno osožne zapojiť do me-
ditácie aj zmysly a  fantáziu. V  duchu si detailne predstavíme 
opisovanú scénu alebo udalosť a snažíme sa vnímať jednotlivé 
osoby, ich slová alebo počínanie. Tento spôsob, pri ktorom za-
mestnávame svoje zmysly a fantáziu, môže v nás vyvolať rovnaké 
pocity ako uvažovanie a môže nás podnietiť do úprimnej odpo-
vede Pánovi.

No hlavné je, aby sme si na meditáciu našli dosť času! Čo 
najväčšmi ubíja, ničí, robí neúčinnou našu modlitbu i  nás sa-
mých, je zhon. Nedáme si na modlitbu čas, lebo sa stále kamsi 
ženieme a utekáme, a to pred sebou i pred Bohom. Tak sa stá-
vame hluchými a neschopnými vnímať jeho oslovenia. Boh pre-
chádza popri nás, a my ho neregistrujeme. Nemáme naňho čas!

– o –

Oddávať sa meditatívnej modlitbe nie je vždy možné, aspoň 
kým žijeme na  zemi. Meditácia bude dokonalá až v  nebi. Tu 
na zemi nás z nej často vyruší potreba slúžiť údom mystického 
tela i ostatným ľuďom rôznymi skutkami, ktoré si vyžaduje láska. 
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Musíme prerušiť rozjímanie, hoci to neznačí, že musíme prerušiť 
modlitbu. Boh nás takisto oslovuje nielen slovami, ale aj skut-
kami, činnosťou, udalosťami... práve tak sa mu môžeme aj my 
prihovoriť... Robíme to skutkovou modlitbou.

A nedá sa povedať, že by reč skutkov bola menej účinná ako 
reč slov pri meditácii. Naopak. Táto modlitba je ovocím medi-
tácie, ktorá nás núti, aby sme skutkami zvestovali Božiu slávu 
a hovorili o Božej láske a dobrote aj pred inými.

Ak každý skutok, ktorý je svojou povahou mravne dobrý 
alebo aspoň mravne indiferentný (napríklad spánok, jedenie, 
šport, štúdium, upratovanie), uvedomelo ponúkneme Pánovi, 
najlepšie hneď zrána, stáva sa súčasťou našej celodennej mod-
litby skutkov, ktorá sa začala a vyvrela pri meditácii. Oživuje sa 
krátkymi strelnými modlitbami cez deň. Krátkymi modlitbami 
plníme ďalšiu Pánovu radu: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako 
pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako 
by ste ho prosili“ (Mt 6, 7 – 8). Tieto modlitby majú byť krátky-
mi, bezprostrednými reakciami na  to, čo momentálne cítime, 
potrebujeme, prežívame. Sú to reakcie detí, ktoré si spomenú 
na Otca, kedykoľvek ho potrebujú v núdzi, aby sa požalovali ale-
bo podelili o radosť z úspechu, či ho odprosili, ak cítia previne-
nie. On ako Otec na nich hľadí s nesmiernou láskou, najmä ak sú 
v stave milosti.

– o –

No nie vždy sa nám darí meditovať alebo vysielať k  Otcovi 
krátke výzvy. Poznáme to z  vlastnej skúsenosti a  obdivujeme 
tých, ktorým bol daný dar modlitby a spojenia s Bohom. Či je 
to pre veľký nával práce, pre množstvo služieb a z nich plynúcej 
únavy alebo pre chorobu, keď akosi nevieme nadviazať rozho-
vor s Bohom ani tvorivou neformulovanou modlitbou, ani me-
ditáciou. Niekedy nás aj Boh skúša a skrýva sa v duši za mraky, 
ktoré sa nad ňou zbiehajú vo chvíľach bezútešnosti, znechutenia 
a slabosti.

Čo vtedy robiť?

Prestať sa modliť? Nútiť sa do meditácie?
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Aj nútiť sa treba. Ale je tu ešte iná možnosť. Cirkev ju vždy vy-
užívala, a to nielen v oficiálnej modlitbe na posvätenie času, v li-
turgii hodín, ale aj v súkromnej modlitbe jednotlivcov. V liturgii 
hodín sa Cirkev obracia na Otca slovami Syna, prorokov a svä-
tých a prednáša ju skrze Krista. Cirkev nám prichádza na pomoc 
aj formulovanými modlitbami. Pochádzajú od Krista (Otče náš) 
alebo od  svätých, ktorí dostali dar modlitby v  bohatšej miere, 
prípadne ich zostavila Cirkev, ktorá takto vykonáva svoj učiteľ-
ský úrad. Formulované modlitby nás spájajú s  ich pôvodcami 
alebo so samotnou Cirkvou vo chvíľach, keď sa nevládzeme ale-
bo jednoducho ešte nevieme tvorivo modliť. Môžu byť výbornou 
pomôckou pre náš rozhovor s Bohom. Okrem toho ich používa-
me aj pri spoločnej modlitbe, pri bohoslužbách a pri stretnutí 
spoločenstva.

Aby tieto modlitby mali očakávaný účinok, netreba ich na-
hromadiť veľa. Treba ich recitovať pomaly a uvedomovať si zmy-
sel slov a viet, lebo ak si neuvedomujeme, čo hovoríme, tam sa 
končí naša modlitba...

Obsahovo najbohatšou a  najkrajšou vzorovou modlitbou 
je tá, ktorú naučil apoštolov sám Ježiš, keď ho o to prosili. No 
všimnime si, že keď im ju odovzdával, nepovedal: Keď sa mod-
lite, hovorte toto, ale: „Vy sa budete modliť takto“ (Mt 6, 9). Tým 
nám Pán naznačil dve veci: jednak to, aby sa naše modlitby po-
dobali Otčenášu aj čo do obsahu, aj čo do poradia prosieb, ktoré 
obsahuje, a jednak to, že ide o modlitbu spoločenstva. Hovoríme 
v nej Otče náš a nie Otče môj.

A tu je aj druhý dôvod, pre ktorý Cirkev zostavovala a schva-
ľovala formulovanú modlitbu: vonkajšou jednotou slov chcela 
naznačiť jednotu celého spoločenstva, spoločne prosiaceho 
v mene Krista. Pritom sa Cirkev opiera o slová: „Hovorím vám: 
Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú 
dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi“ (Mt 18, 19 – 20).

Formulované modlitby sa teda dobre hodia pre veľké cirkev-
né spoločenstvá a sú výborným prostriedkom, ktorý môže byť 



41

výrazom vnútornej jednoty a jednomyseľnosti tých, ktorí sa ich 
modlia.

Ak ide o  dlhšie spoločné modlitby zhromaždeného Božie-
ho ľudu, nech nás netrápi, že sa nevieme stále sústrediť. Uve-
domme si, že vtedy sa s nami modlí aj vždy sústredený Kristus 
a viacerí sústredení bratia a sestry. Boh od nás nežiada nemož-
né, ale dobrú vôľu, úmysel modliť sa s Cirkvou a snahu o sústre-
denosť, i keď pre ľudskú slabosť často upadáme do roztržitosti. 
Nesnažme sa úplne odstrániť formulované modlitby zo  svojho 
života. Tým by sme odstraňovali čosi, čo patrí k zdravej tradícii 
Cirkvi. Odstráňme formalizmus a  povrchnosť z  našich indivi-
duálnych modlitieb, ako aj lenivosť modliť sa tvorivo. Naučené 
formulované modlitby nám môžu byť v takýchto prípadoch vý-
bornou pomôckou. Okrem toho nás účinne spájajú s Kristovým 
tajomným telom, Cirkvou, ktorá nám ich predkladá skôr ako 
vzory modlitieb, a nie ako formuly na mechanické odrecitovanie 
bez ducha a srdca.

Modlitba je rozhovor s Bohom. A je to rozhovor vždy krás-
ny, ak je úprimný, opravdivý, vyvierajúci zo srdca ako čistá voda 
z prameňa, ktorá osviežuje tých, čo sa modlia, i tých, na ktorých 
sa ovocie modlitby vzťahuje.

– o –

Najdokonalejším, najvznešenejším a  najcennejším úkonom 
na svete je svätá omša. V nej sa podivuhodným spôsobom spája 
modliaci a obetujúci Kristus so svojím mystickým telom. Vzdáva 
tak najdokonalejšiu oslavu, chválu a vďaku svojmu Otcovi a záro-
veň aj najúčinnejšiu prosbu o zmierenie a požehnanie pre všetky 
údy svojho tela.

Žiadna iná modlitba ani úkon nemôže svojou dokonalosťou, 
vznešenosťou, veľkosťou a  účinnosťou prevýšiť svätú omšu. 
Omša je syntézou modlitby, obety a Božieho slova v najdokona-
lejšej podobe. Z toho plynie, že veriaci kresťan nemôže vykonať 
nič väčšie, nič záslužnejšie pre svoju dušu a pre spásu iných, ako 
sa zúčastniť aktívne a úprimne na svätej omši.
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Aj koncil začal reformu Cirkvi liturgickou reformou. Na pr-
vom mieste sprístupnil veriacim bohatstvá svätej omše, ktorá sa 
v priebehu minulých stáročí stala pre väčšinu kresťanov čímsi 
nezaujímavým, nepútavým, a bohužiaľ, aj neúčinným. To preto, 
že Cirkev prestala denne živiť svoje deti evanjeliom. Len den-
né meditovanie nad  evanjeliom môže vzbudiť potrebu účasti 
na omši a pomôcť pochopiť hĺbku a veľkosť Božej lásky, ktorá 
sa rozdáva v  Eucharistii. Ak pochopíme evanjelium a  Eucha-
ristiu, nutne pocítime potrebu denne sa na nej zúčastňovať spolu 
so svätým prijímaním, bez ktorého nemôžeme byť naplno účast-
ní na plodoch omše. Podrobne sme si o  tom hovorili v knižke 
Čo je svätá omša?

Od koncilu nás delí vyše päťdesiat rokov. Dosť na to, aby sa 
ukázala správnosť línie, ktorú koncil naznačil aj obnovenou li-
turgiou. Sprístupnil Božie slovo, svätú omšu dal do ľudovej reči 
a vrelo vyzýva veriacich na časté spájanie s Kristom vo svätom 
prijímaní.

Ak to myslíme úprimne so spásou svojej duše i so svojím za-
členením do Cirkvi, pochopme, že sa to dá urobiť len pomocou 
Božieho slova a modlitby, a to najmä modlitby eucharistickej. 

– o –

3. Začlenenie do bratského spoločenstva

Spoločenstvo je spojenie viacerých s  jedným cieľom. 
Pre Cirkev je týmto cieľom spása duší. 

Nestačí však spoločný cieľ. Tento cieľ sa dosahuje určitými 
prostriedkami, ktoré musia byť spoločné. Prostriedky, ktoré 
používa Cirkev na spásu duší, sú Božie slovo, modlitba, sviatosti, 
hmotné a duchovné služby lásky tým, ktorí ich potrebujú, du-
chovné vedenie, prípadne aj určité hmotné prostriedky. Užíva-
nie týchto prostriedkov Cirkev usmerňuje práve pomocou du-
chovného vedenia.

Toto musí byť jasné všetkým, ktorí chcú do  spoločenstva 
vstúpiť a  budovať tak malú skupinovú cirkev, ktorá sa má stať 
vo farskom spoločenstve kvasom. Farské spoločenstvo tvorí zák-
ladnú organizačnú jednotku Cirkvi na čele s farárom.



43

Službami lásky sa majú uspokojovať predovšetkým potreby 
členov spoločenstva podľa slov svätého Pavla: „Robme dobre 
všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich!“ (Gal 6, 10), teda 
členom spoločenstva, a až potom ostatným veriacim a neveria-
cim.

To predpokladá vzájomné poznanie členov spoločenstva, ako 
aj ich potrieb. Tu sme pri základnom predpoklade na budovanie 
spoločenstva, pri spoločnom stretaní sa všetkých, čo do spolo-
čenstva patria.

Ako často?

Spočiatku častejšie. Na  začiatku by bolo dobré stráviť spo-
lu niekoľko dní, či už na rekreácii, alebo na duchovných cviče-
niach. Potom je potrebné aspoň raz v týždni sa stretnúť, a to naj-
mä v začiatkoch.

Čo robiť na stretnutí spoločenstva?

To, čím sa buduje Cirkev: počúvať Božie slovo, odpovedať 
naň slovami i skutkami. To značí modliť sa a úprimne referovať 
o svojom vonkajšom a vnútornom živote, aby sa všetci členovia 
spoločenstva čo najlepšie spoznali. Pritom poukážeme na svo-
je kladné i záporné vlastnosti, na svoje dary a chyby, nadbytky 
i potreby.

Ak ide o prvé stretnutie s novým členom alebo ak sú viacerí 
členovia noví, potom by mali spontánne porozprávať svoj ži-
votopis a svoj aktuálny stav. Úprimnosť jedného povzbudzuje 
k úprimnosti aj ostatných. Mlčanie a skrývanie jedného vyvoláva 
mlčanie, neúprimnosť a skrývanie aj druhých. Vzniká tým napä-
tie, nedôvera a znemožňuje sa účinná služba a rast lásky, ktorá 
má byť hybnou silou celého spoločenstva. Je úlohou duchovné-
ho vodcu posúdiť, do akej miery sa máme otvoriť pri referovaní 
o svojich slabostiach, aby sa azda slabší vo viere nepohoršili ale-
bo neodstrašili. Je samozrejmé, že do otvorenosti a úprimnosti 
nesmieme nikoho nútiť ani presviedčaním. Slobodu svedomia 
treba v každom prípade rešpektovať.

Rast spoločenstva, Cirkvi, možno merať aj úprimnosťou 
a otvorenosťou pri podelení sa, ktoré by mohlo obsahovať tieto 
body:
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1. Zdravotný stav
2. Existenčné zaistenie
3. Zamestnanie
4. Povolanie: krstné
  birmovné
  osobitné
5. Kontakty, ktoré povolaniu prekážajú, ktoré ho  

napomáhajú a ktoré ho podmieňujú.

Podrobne sme si o tejto schéme rozprávali v 11. zväzku našej 
edície Cesta k Pravde nazvanom O duchovnom vedení.

Ak má spoločenstvo viac členov (napríklad päť až sedem), 
podrobne môžu referovať každý týždeň len dvaja-traja a všetci sa 
vystriedajú po dvoch, respektíve troch týždňoch. Vtedy referujú 
o celom období od posledného referovania. Ak sú v spoločen-
stve manželia, pri  jednom stretnutí referuje iba jeden a druhý 
ho dopĺňa. Ostatní členovia spoločenstva, ktorí nereferujú pod-
robne, predložia iba súrne otázky na riešenie, aby sa stretnutia 
veľmi nepredlžovali a neskracovali sa referáty.

Z referovania by mali bratia a sestry zo spoločenstva po-
znať naše osobné potreby i duchovné a hmotné prebytky, ako 
sú napríklad nové poznatky, ktoré sme získali štúdiom, skúse-
nosťami, prebytky v šatstve, vo financiách... voľný čas a schop-
nosti, ktorými môžeme poslúžiť aj iným, alebo služby, ktoré by 
sme radi prijali. Mali by sa poznať aj potreby tých, s ktorými sa 
kontaktujeme mimo spoločenstva.

Poznanie potrieb na  základe referovania núti členov spolo-
čenstva, aby prejavili svoju lásku uspokojovaním prejavených 
potrieb, čiže rôznymi službami lásky. Pôjde o uspokojovanie po-
trieb hmotných (peniaze, auto, byt, strava, šatstvo...) alebo du-
chovných (poučovanie, povzbudzovanie, napomínanie, modlit-
ba...), ako o tom budeme hovoriť v ďalšej časti.

Ako dlho má trvať stretnutie?

Závisí to od toho, ako často sa členovia stretávajú, a od ich 
počtu. Pri týždennom stretaní trvá dve-tri hodiny.

Nie je to priveľa? Najmä ak ide o manželov, ktorí majú viac 
malých detí?
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Vôbec nie. Oni viac ako iní potrebujú oddych a povzbudenie. 
Počas stretnutia im bratia a sestry z  iných spoločenstiev doze-
rajú na  deti, aby mohli stretnutie v  pokoji prežiť. Pochopme: 
ak sa nám Cirkev stane rodinou a ak sa máme radi, potom čas 
na stretnutí letí a my cítime, že nás rozchod bolí, tak ako apoš-
tolov na hore Tábor pri Ježišovom premenení. Aj nám sa tu zjaví 
Kristus v  bratoch a  sestrách a  aj my pocítime to, čo apoštoli: 
„Dobre nám je tu.“ Stretnutie spoločenstva nám nahradí aj kino, 
televíziu, šport, karty a iné zábavy, ktoré sme hľadali len na roz-
ptýlenie. Isteže bude treba obmedziť alebo úplne odstrániť zby-
točné návštevy, pri ktorých sa iba je, pije, kartuje, prípadne po-
zerá televízia, a ktoré nás oberajú o vnútorný pokoj a robia vnú-
torne prázdnymi. Len si spomeňme, koľko času ľudia strácajú 
týmito „jalovými“ návštevami známych alebo rodiny!

Pri stretnutí, ktoré trvá dlhšie ako tri hodiny, možno pri re-
ferovaní ponúknuť malinovku, čaj, kávu, zákusok alebo ovocie. 
Nikdy však nerobme hostiny ani večere, ani pred stretnutím, 
ani po ňom! Na hostiny si naplánujme iné stretnutia, napríklad 
pri príležitosti menín, narodenín, sviatkov, krstu a podobne. Tre-
ba zabrániť tomu, aby sa stretania spoločenstva zvrhli na preteky 
vo varení a vypekaní, prípadne na pitky, ako sa to stalo s agapa-
mi prvých kresťanov. Možno o tom čítať v Prvom liste Korinťanom:

„Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate 
na  lepšie, ale na horšie. Predovšetkým počúvam, že sú me-
dzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A sčasti tomu aj 
verím. Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, 
kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie 
Pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru 
a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte vari domy, kde 
môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete 
zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám 
vás chváliť? Za toto vás nepochválim“ (1 Kor 11, 17 – 22).

Ak sa spoločenstvo schádza raz za  dva týždne, potom sa 
stretnutie predĺži podľa potreby.

Po skončení referovania o tom, čo sme prežili a aké máme 
plány a  potreby, mali by sa členovia spoločenstva dohodnúť, 
ako konkrétne budú pomáhať riešiť naznačené a  prednesené 
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problémy a  ako sa budú usilovať uspokojovať potreby bra-
tov a  sestier. Dohodnú sa na  poskytovaní príslušných služieb. 
Bez toho by sa nemalo skončiť žiadne stretnutie. Ináč sa stane 
jalovým, neplodným posedením náboženských snobov, ale nie 
kresťanov – apoštolov. Je samozrejmé, že veci, o ktorých sa ho-
vorilo pri referovaní, si vyžadujú diskrétne mlčanie pred cudzí-
mi. Ináč sa naruší dôvera členov spoločenstva.

Stretnutie sa končí spoločnou modlitbou, v  ktorej jeden 
z  prítomných (ostatní sa postupne striedajú) prednesie všetky 
spomínané potreby Pánovi a spoločne poprosia Otca, aby im ich 
pomáhal riešiť. Poďakuje sa za milosť stretnutia i za dobro, kto-
ré sa vykonalo s Božou pomocou. Spomenú si na potreby celej 
Cirkvi, na potreby iných bratov a sestier, prípadne spoločenstiev.

Po spoločnej modlitbe sa rozídu. Muži, respektíve chlapci ne-
zabudnú na povinnú službu lásky odprevadiť domov slobodné 
sestry, ak sa stretnutie končí večer alebo v noci.

– o –

Okrem tohto programu by bolo ideálne, keby sa na každom 
takomto stretnutí alebo aspoň raz mesačne, prípadne štvrťroč-
ne, slávila na začiatku alebo na záver Eucharistia. Cirkev dáva 
súhlas na takéto slávenie Eucharistie aj v súkromných domoch. 
Najlepšie je sláviť Eucharistiu na začiatku stretnutia. Vtedy môže 
byť miesto homílie spoločná meditácia nad  prečítaným evan-
jeliom. Ak sa slávi Eucharistia na  konci stretnutia, respektíve 
pri mesačných obnovách, vtedy môže byť svätá omša bez homí-
lie a meditácia je na začiatku stretnutia. V tomto prípade možno 
spoločnú modlitbu veriacich improvizovať a komponovať z po-
trieb členov spoločenstva, o  ktorých sa na  stretnutí hovorilo. 
Sväté prijímanie sa môže vysluhovať pod obidvoma spôsobmi.

– o –

Ak sa stretá spoločenstvo týždenne, je dobré využiť jed-
no stretnutie v  mesiaci na  duchovnú obnovu. Počas takéhoto 
stretnutia sa referovanie vynecháva a každý po dôkladnom spy-
tovaní svedomia podľa schémy o duchovnom vedení alebo podľa 
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inej schémy pripravenej na tento cieľ stručne oboznámi ostat-
ných členov spoločenstva s  tým, v  čom v  uplynulom mesiaci 
pokročil, v čom sa zhoršil a v čom sa bude v budúcom mesiaci 
snažiť urobiť nápravu. Po  tomto spytovaní svedomia, ktoré by 
malo trvať pol hodiny až hodinu, nasledujú sväté spovede, po-
čas ktorých si ostatní členovia v tichosti dokončievajú prípravu 
na sviatosť pokánia alebo si čítajú z dajakej duchovnej knižky. 
Duchovná obnova by mala byť duchovným sústredením. Pre-
to sa vyhýbame zbytočnému rozptyľovaniu nepotrebnými 
rozhovormi. Po skončení spovedí sa slávi Eucharistia. Stretnutie 
sa začína meditáciou nad vhodne zvoleným textom zo Svätého 
písma, buď podľa liturgického obdobia, alebo príležitostného 
sviatku.

Obnovy by mali byť raz mesačne, minimálne raz za štvrťrok. Ak 
je možné, bolo by dobré prežiť obnovy spoločenstva na chate ale-
bo vo vhodnom byte, kde by sa členovia spoločenstva mohli nielen 
duchovne, ale aj telesne zrekreovať a utužiť duchovnú rodinu.

– o –

Duchovné usmerňovanie spoločenstva robí duchov-
ný vodca, ktorý by mal mať okrem spoločného kontaktu aj 
individuálne rozhovory s  vedenými. Ak je kňazom, môžu si 
u  neho vykonávať aj sviatosť pokánia. Pri  duchovnej obnove 
by spovedník, ktorý nie je duchovným vodcom členov spolo-
čenstva, nemal zasahovať do vecí, ktoré patria do kompetencie 
duchovného vodcu. Sviatosť pokánia pri duchovnej obnove sa 
môže vysluhovať aj podľa nového Obradu sviatosti pokánia pre via-
cerých kajúcnikov. Počas Pôstneho a Adventného obdobia možno 
robiť obnovy vo forme kajúcich pobožností.

– o –

O začleňovaní alebo uvoľňovaní členov spoločenstva roz-
hoduje duchovný vodca po konzultácii so všetkými členmi spo-
ločenstva. Patrí to k jeho úradu pastiera. On má usmerňovať an-
gažovanosť členov spoločenstva podľa potrieb farnosti, v ktorej 
spoločenstvo žije, a  ak je to možné, po  dohode s  farárom, ak 
sám farár nie je duchovným vodcom členov. Ak by miestny farár 
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nemal pochopenie pre  takúto činnosť v  spoločenstve, iniciatívu 
preberá duchovný vodca a členovia spoločenstva. Mali by o svo-
jej činnosti informovať vyššiu cirkevnú autoritu, aby sa farnosť 
netrieštila.

– o –

Treba výslovne zdôrazniť, že nikto nemôže nikoho nútiť vstu-
povať do  spoločenstva, zotrvávať v  ňom a  pri stretnutiach sa 
vyznávať z hriechov a slabostí. Ak niekto cíti vnútornú potrebu 
vyznať sa zo svojich slabostí aj pred bratmi a sestrami, so súhlasom 
duchovného vodcu to môže urobiť, ale nikto ho nesmie k tomu nú-
tiť ani psychickým nátlakom. Úprimnosť a otvorenosť sú predpo-
kladom účinnosti takýchto stretnutí. Ak sa daktorý člen ani po via-
cerých stretnutiach nevie pred bratmi a sestrami otvoriť, bude lep-
šie, ak zo spoločenstva odíde, aby ho nebrzdil alebo nerozkladal. 
Možno v inom spoločenstve sa mu podarí byť otvoreným. Treba to 
úprimne povedať duchovnému vodcovi a on mu už naznačí, kde by 
sa mal o to pokúsiť. Odísť svojvoľne, bez poradenia sa s duchov-
ným vodcom alebo s členmi spoločenstva, ak kontakt s duchovným 
vodcom nie je možný, je nerozumné opovrhnutie milosťou. Žiaľ, 
môže to znamenať aj postupné odlúčenie od všeobecnej Cirkvi.

– o –

Keďže v  spoločenstve sa spájajú viacerí s  tým istým cieľom, 
ktorý chcú dosahovať spoločnými prostriedkami, je zrejmé, že nie-
ktoré spoločenstvo môže byť zamerané celkom špecificky. Závisí 
to od jeho zloženia. Môžu ho tvoriť napríklad len diecézni kňazi, 
a tak vzniká kňazské spoločenstvo. Inokedy ho tvoria laici, ktorí 
sa rozhodli žiť spoločne a šíriť Božie kráľovstvo vo svete. Oni tvo-
ria spoločenstvo slobodných laikov. Tí, čo skladajú rehoľné sľuby, 
vytvárajú špecifické spoločenstvá rehoľné, ktoré voláme rehoľné 
komunity.

Táto špecializácia môže byť aj podľa druhu apoštolského zame-
rania. Tak sa môžu spájať do spoločenstiev tí, ktorí sa chcú venovať 
službe slova písaním, rozmnožovaním kníh alebo nahrávok; ale-
bo tí, ktorí sa chcú venovať chorým a starým; iní sa zameriavajú 
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na službu rodinám s väčším počtom detí, ďalší zasa na katechi-
zovanie mladých ľudí.

Väčšina spoločenstiev je však zmiešaná aj čo do pohlavia, aj 
čo do stavu, aj čo do rôznosti apoštolského zamerania.

Niektorí horliví kresťania cítia v  sebe povolanie zasvätiť sa 
určitému apoštolátu, napríklad medzi chudobnou a opustenou 
mládežou, iní medzi chorými a starými... Títo svoje povolanie 
môžu realizovať v rôznych cirkevných združeniach, založených 
pri  rehoľných komunitách a  pracujúcich pod  ich duchovným 
vedením. Život v  takýchto spoločenstvách sa riadi pravidlami 
apoštolského života príslušného združenia.

– o –

4. Uskutočňovanie služieb lásky v spoločenstve a mimo neho 

Z Božieho slova poznávame, že sa Božími deťmi nielen nazý-
vame, ale nimi aj sme (porov. 1 Jn 3, 1). Je to vďaka nekonečnej 
Božej láske. Ak plníme vôľu Boha, stávame sa Ježišovými bratmi 
a sestrami, navzájom sme si bratmi a sestrami, a tvoríme tak Bo-
žiu rodinu, Boží ľud.

Božie slovo nás vedie k  spoločnej modlitbe, k  spoločnému 
osloveniu Otca skrze Krista v  Duchu Svätom, ktorý prichádza 
do našich sŕdc spolu s milosťou posväcujúcou pri krste. No spá-
ja nás nielen slovo a  modlitba. V  Eucharistii sa stávame jedno 
s Kristom i navzájom. Vstupujeme do jednoty a tvoríme Kristovo 
tajomné telo, ktorého hlavou je on a  my údmi. Podľa zjavenej 
náuky vieme od svätého Pavla, že Duch Svätý, ktorý nás oživuje 
a inšpiruje k nadprirodzeným činom, nás pre dobro celku obda-
rúva rôznymi darmi a robí schopnými na rôzne služby, bez kto-
rých nemôže mystické telo žiť a rásť. 

„Vy ste Kristovo telo a  jednotlivo ste údy. A v Cirkvi Boh 
niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za proro-
kov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravo-
vať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov“ (1 Kor 12, 27 – 28).

Je povinnosťou každého údu rozmnožovať dary, ktoré dostal 
pre dobro celku, a usilovať sa dosiahnuť aj iné dary: „Ale usilujte 
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sa o vyššie dary milosti!“ (1 Kor 12, 32). „Usilujte sa mať ich v hoj-
nosti na budovanie Cirkvi!“ (1 Kor 14, 12).

No všetky tieto dary, charizmy, by boli málo účinné, keby sme 
neboli naplnení nadprirodzenou láskou, ktorá nás robí ozajst-
nými bratmi a sestrami:

„A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem: Keby som hovoril 
ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by 
som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá 
a  všetku vedu a  keby som mal takú silnú vieru, že by som 
vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby 
som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som 
nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína 
sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, neroz-
čuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa 
z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 12, 31; 13, 1 – 8). 

– o –

Duch Svätý v  každej dobe dáva Cirkvi rôznych charizmati-
kov, rôzne dary a služby, ktoré zaväzujú obdarovaného. Tak je to 
aj v súčasnosti. Aby sme nemali pochybnosti a nejasnosti, ako 
pomocou služieb lásky budovať naše spoločenstvá, rozoberieme 
si tie najpotrebnejšie a najaktuálnejšie služby pre našu dobu 
a pomery, v ktorých žijeme. 

– o –

Prvá, základná služba lásky k bratom, je svedectvo osobné-
ho príkladu.

Začlenenie do spoločenstva nie je samoúčelné, len pre pocit 
vlastného uspokojenia z náboženskej dostatočnosti. Má výlučne 
apoštolské zameranie: je to práca na spáse vlastnej duše a potom 
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duše bratov a  sestier zo  spoločenstva, s  ktorými sme vytvori-
li duchovnú rodinu. Okrem toho je to spoločná práca na spáse 
duší iných ľudí, ktorým treba sprístupniť Kristovu náuku.

Prvým predpokladom úspešného apoštolátu a šírenia evanje-
lia je svedectvo vlastného života v tom prostredí, kde žijeme. Ak 
v nás nevidia dobrých, slušných, zdvorilých, mravných, pracovi-
tých, poctivých, úprimných, pravdovravných, usilovných, ochot-
ných, skromných, verných, veselých a priateľských ľudí, tak naše 
kresťanské svedectvo je nanič. Najprv musíme byť dobrými 
ľuďmi, až potom môžeme byť dobrými kresťanmi. A pri tomto 
ľudskom a kresťanskom vyzrievaní nám majú pomáhať svojimi 
službami bratia zo spoločenstva.

Kresťan v tom prostredí, kde žije, nezačne rozprávať o Kristo-
vi, presviedčať o pravdách evanjelia. Bude hovoriť až vtedy, keď 
sa ho budú pýtať na jeho presvedčenie, a teda aj na Krista. Zato 
však bude žiť tak, aby sa ho pýtali...

Túto službu svedectva osobného príkladu predchádzajú 
a sprevádzajú ďalšie služby lásky, ktoré si kvôli prehľadnosti roz-
delíme na duchovné a hmotné služby.

Všetky vyvierajú z lásky, ktorá je dávaním sa druhým. Z lásky 
sa Otec dáva Synovi a Syn Otcovi v Duchu Svätom. Preto aj kres-
ťan takouto láskou miluje svojich bratov a sestry. Tieto služby 
lásky bude ponúkať aj iným. Nebude čakať, až ho o ne požia-
dajú. To by nestačilo. Oveľa ťažšie, ale pritom potrebné je vedieť 
služby lásky od druhých aj prijať. Správny kresťan to musí ve-
dieť aj za cenu pokorenia.

– o –

a) Duchovné služby lásky

Služba vedenia – poskytujú ju duchovní vodcovia tým, ktorí 
ich o  to požiadajú v snahe čo najlepšie realizovať svoje krstné 
a osobitné povolanie.

Služba poučovania – spočíva v odovzdávaní kresťanskej ná-
uky katechizovaním, besedami, prednáškami, písaním a  pre-
pisovaním kníh, nahrávaním a  prehrávaním náboženských 
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programov na  zvukové nosiče, premietaním náboženských 
diapozitívov, filmov, umeleckou tvorbou, napríklad tvorbou ná-
boženských piesní, básní, obrazov, sôch. Túto službu stručne 
označujeme ako službu slova.

Služba naprávania iných – robíme ju napomínaním, po-
vzbudzovaním, karhaním, radením v pochybnostiach, vždy však 
v duchu lásky, pričom pamätáme na Pánove slová: „Prečo vidíš 
smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?“ 
(Mt 7, 3). Sem patrí aj služba zabraňovania zlu slovami alebo iným 
protestom, ak je účinný.

Služba úsmevu a  súcitu – dnes prepotrebná. Musí však 
prýštiť zo srdca vnútorne vyrovnaného, čistého, plného Krista aj 
v utrpení, aj v radosti. Je to plnenie Pánových slov: „Radujte sa 
s radujúcimi, plačte s plačúcimi!“ (Rim 12, 15).

Služba odpúšťania – a to nielen tým, ktorí prijímajú sviatosť 
pokánia, ale každému, kto sa voči nám previnil, lebo ak zo srd-
ca neodpustíme bratom, ani Otec neodpustí nám! Keď konáme 
túto službu, plníme príkaz: „Slnko nech nezapadá nad  vaším 
hnevom“ (Ef 4, 26). 

Služba zmierovania – ktorú Pán prikázal slovami: „Ak tvoj 
brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom 
a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom“ (Mt 5, 23 – 24). Sem 
patrí aj sprostredkovanie zmierenia dvoch protivníkov.

Služba vzájomných modlitieb – tak často prikazovaná apoš-
tolmi, aby sme sa jeden za druhého modlili, aj za svoje vzájomné 
potreby duchovné i telesné. K tejto službe patrí modlitba a svä-
té omše za zosnulých veriacich.

– o –

b) Hmotné, fyzické služby lásky

Je ich veľa. Ťažko vymenovať príležitosti, pri  ktorých sa dá 
hmotne, fyzicky poslúžiť. No spomenieme aspoň tie najmar-
kantnejšie možnosti.

Služba pomoci finančnej alebo vecnej – dnes tak veľmi po-
trebná. Tu môžeme plniť Pánove slová o  rozdávaní prebytkov, 
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ktoré môže zožrať moľa a hrdza. A nečakajme úroky, ak iba po-
žičiavame. Ak máme viac, ako potrebujeme, rozdajme to. Tak to 
žiada evanjelium.

Služba mnohodetným rodinám – v ktorých sú malé deti, aby 
manželia mohli čerpať silu z častejšieho stretania sa s Kristom 
na svätej omši aj vo všedné dni a z bratských stretnutí v spolo-
čenstve. Ide tu najmä o dozor nad deťmi a pomoc pri domácich 
prácach (umývanie oblokov, veľké pranie, žehlenie, šitie...).

Služba starým a  ťažko chorým – upratovaním, nákupmi, 
sprevádzaním alebo poskytnutím možnosti vyrozprávať sa, vy-
žalovať, čítať im z kníh... To platí aj pre opustených ľudí.

Služby brigádnické – pri stavbe rodinných domov, pri upra-
tovaní alebo maľovaní bytov. Brigádnické práce v  záhradách, 
najmä ak sú nárazové. Tu je vhodné aj stretnutie spoločenstva. 
Ak si členovia spoločenstva budú takto pomáhať, iste to podporí 
rodinného ducha.

Služby údržby – starosť o autá, chaty a iné prostriedky, ktoré 
slúžia na apoštolské ciele a umožňujú ich majiteľom alebo užíva-
teľom lepšie využiť čas na iné služby bratom a sestrám. Pán umyl 
nohy apoštolom, my by sme mohli aspoň občas umyť niekomu 
auto, najmä ak aj nás na ňom vozí pri apoštolských podujatiach...

Služby hostiteľské – prijať na bývanie trvalé alebo prechod-
né toho, kto nemá byt, alebo ho nechať prenocovať, pohostiť, 
občerstviť.

Služby chorým – navštíviť ich, potešiť, zabezpečiť Eucha-
ristiu, prípadne sviatosť pokánia, poupratovať im izbu, ošetriť 
ich, zabezpečiť stravu...

– o –

Ak milujeme Krista v bratoch, láska nám otvorí oči, uvidíme 
ich potreby a budeme im môcť účinne poslúžiť. Aby naša služ-
ba bola účinná, nezabúdajme, že musí byť rozumná, nenápad-
ná, ochotná a radostná, sprevádzaná úsmevom, aby ten, komu 
slúžime, nemal pocit menejcennosti, necítil sa ponížený, ale aby 
cítil teplo bratskej lásky.
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Naša služba nech je najmä rozumná. To bude vtedy, ak sa 
nebudeme násilím vnucovať, vtierať a nútiť iných prijať našu 
službu, ktorú možno ani nepotrebujú a je im trápne odmietnuť 
ju. Nepreháňajme teda a nevymýšľajme si potreby iných, ale ro-
zumne odhadnime, aby sme neboli trápni...

Okrem rozumnosti sa pri našich službách vyžaduje aj nená-
padnosť. Nenápadnosť v  spôsobe, akým slúžime: Nech nevie 
tvoja ľavá ruka, čo robí pravá! Slúžme tak, aby o našej službe ve-
del Boh, a nie aby nás obslúžený obdivoval a chválil. Nenápad-
nosť je aj v tom, že sa nevyhýbame malým, drobným službám, 
pri ktorých sa nedá vyniknúť.

– o –

Služby nestačí vedieť len poskytovať, ale treba ich vedieť aj 
prijímať, ako sme už povedali. Boh sám chcel, aby sme ich konali, 
a teda aj prijímali. Prijímame ich s vďačnosťou, nie so samozrej-
mosťou, ba čo je horšie, s vypočítavosťou. Dajme si pozor, aby 
sme nevyužívali ochotu iných poslúžiť na skrývanie a pestovanie 
vlastného pohodlia a lenivosti. Niektorí využívajú služby iných 
na vlastné obohacovanie na úkor iných. Je to hnusný egoizmus, 
ktorý nesmieme svojimi službami podporovať.

Na druhej strane sa nesnažme hneď splácať dlžobu, ktorú cí-
time po prijatí služby. Je to znak pýchy, ak chceme hneď vracať 
služby, aj keď inou formou. Uvedomme si, že sú v živote obdo-
bia, keď služby viac od bratov a sestier prijímame, ako poskytu-
jeme, napríklad mladí manželia s  viacerými deťmi. Až neskôr, 
ak Boh dá, budú môcť aj oni slúžiť iným, aj keď zrejme nie tým, 
ktorí im slúžili.

Láska nie je obchod, aby sme za  služby hneď vyrovnávali 
dlhy. Dajme možnosť slúžiť tým, ktorí sú bohatší. Oni budú môcť 
prejaviť lásku a my budeme mať možnosť cvičiť sa v pokore. Ani 
bez lásky, ani bez pokory sa nepáčime Pánovi, ktorý tiež slúžil 
a prijímal služby.

– o –
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5. O prekážkach života v spoločenstvách

Už posledné slová nás uviedli do tejto poslednej časti našej 
knižky o živote v spoločenstvách. Kristus povedal, že kráľovstvo 
Božie sa podobá roli, na ktorú bola zasiata pšenica. Ale ani dia-
bol nebol menej činný ako rozsievač pšenice. V  nestráženom 
okamihu nasial medzi pšenicu kúkoľ.

Tak je to aj v spoločenstvách. Vstupujú do nich ľudia s chy-
bami, vášňami, náklonnosťami nie vždy najlepšími. Chcú sa však 
pomocou bratov a sestier stať lepšími. A to je dostatočný dôvod 
pre diabla, aby bol aktívny. Pôsobí na ľudí, ak nie sú dosť ostra-
žití, cez  kanály trojakej žiadostivosti – tela, očí a  pýchy života 
– seje rozbroje, roztržky, nezhody a cudzoložstvá aspoň v myš-
lienkach, obžerstvá, opilstvá a im podobné nešváry a hriechy. Ak 
sa včas nezbadajú a nezlikvidujú, môžu spôsobiť rozpad celého 
spoločenstva, ba aj návrat jednotlivcov k  hriechu, ktorý zane-
chali pred vstupom do  spoločenstva. Pánove slová o  tom, ako 
zlý duch odíde, vyhnaný z človeka pokáním, a po čase sa vracia 
nie sám, ale posilnený siedmimi ďalšími a  znova dobýva toho, 
koho opustil, sú vážnou výstrahou. Ak sa človek napadnutý zlým 
duchom neoprie o bratov a sestry v spoločenstve, ostane sám, 
a  „beda samému“. Stav takéhoto človeka bude horší, ako bol 
pred obrátením.

Verme týmto slovám a  buďme dosť múdri. Stálym bojom 
so svojou hlavnou chybou sa usilujme likvidovať kanály sied-
mich hlavných hriechov: pýchy, lakomstva, smilstva, závis-
ti, hnevu, obžerstva a lenivosti, ktorými vniká diabol do nás 
a cez nás do spoločenstva. Službou napomínania a povzbudzo-
vania si môžeme vzájomne pomáhať pri ich likvidovaní, ak len 
nad nimi nebudeme „taktne“ a „zo strachu“ pred výbuchmi brata 
alebo sestry mlčať. Mlčať vtedy, keď treba likvidovať zlo pouká-
zaním naň, značí spolupracovať so zlom. A to je hriech. Ak člen 
spoločenstva reaguje na  bratské napomenutie a  pripomienky 
len hnevom a urazenosťou, ak si nič nechce priznať, bude lepšie, 
ak zo spoločenstva odíde. Zabudol totiž na prvoradý cieľ spo-
ločenstva: pracovať na spáse svojej duše i duše bratov a sestier, 
a to pomocou bratov a sestier zo spoločenstva. 

– o –
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ZÁVER

Čím zakončiť túto krátku úvahu o živote v Cirkvi? Neodchý-
lili sme sa od tradičného učenia a nezablúdili pri predstavovaní 
nových foriem života v Cirkvi? Nestaneme sa takýmto životom 
„sektármi“, ktorí sa odtrhli od Cirkvi a zablúdili v teórii aj praxi?

O tom nech rozhodne Cirkev sama cestou toho, kto ju zastu-
puje pri cirkevnom schválení tohto dielka. Nechceli sme sa a ne-
chceme sa odtrhnúť od svojej matky Cirkvi. Túžime len úprimne 
po tom, aby sa zaskvela v takej kráse, aká náleží Kristovej neveste. 
Túžime, aby bola oveľa plodnejšia ako doteraz, aby sa na nej za-
skvela jej pôvodná krása z rokov jej mladosti, keď v sebe nosila, 
rodila a živila tých prvých, ktorí sa tak veľmi navzájom milovali, 
že pohania pri pohľade na nich volali: „Pozrite sa, ako sa navzájom 
milujú!“ A túžili stať sa členmi tejto milujúcej sa Božej rodiny...

Toto je aj naša najúprimnejšia túžba. A  sme ochotní opra-
viť, odvolať a opustiť všetko, čo by pri budovaní takejto jednej, 
svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi prekážalo osobne v nás 
i v bratoch a sestrách, ktorí sú nám zverení.

Útechou a istotou, že sme na dobrej ceste, a zároveň aj inšpi-
ráciou k tomuto dielu boli slová svätého Lukáša zo Skutkov apoš-
tolov. Nech jeho slová poslúžia ako stručný obsah tejto knižky 
a norma na posúdenie jej pravdivosti a správnosti všetkým, ktorí 
úprimne túžia žiť životom Kristovým, tak ako žili tí prví...

„Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom 
spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa 
zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množ-
stvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko 
mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich 
všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne 
zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou 
a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí 
všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali 
byť spasení“ (Sk 2, 42 – 47).

– o – 

OAMDG et BMV!
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Dejiny spásy

DOKUMENTY Druhého vatikánskeho koncilu  
(najmä Svetlo národov, Radosť a nádej)

DUBOIS, Jean: Áno, Pane

DUBOIS, Jean: Tri základné témy (O Božom slove, o modlitbe, 
o živote v spoločenstvách)

DUBOIS, Jean: Verím a vyznávam

GUARDINI, Romano: O modlitbe

JÁN PAVOL II.: Apoštolská exhortácia o rodinných  
spoločenstvách

JÁN PAVOL II.: Encyklika o sociálnej starostlivosti Cirkvi

PAVOL VI.: Encyklika o Cirkvi

PIUS XII.: Encyklika o tajomnom tele Kristovom

Posynodálny apoštolský list o povolaní a poslaní laikov  
v Cirkvi a vo svete

TOMKO, Jozef: Kresťan v dnešnom svete

TOMKO, Jozef: Svetlo národov
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