
Katechéza pre dospelých - katechetický materiál na každý mesiac je vydávaný 
pre potreby farností Košickej arcidiecézy z príležitosti slávenia Roku sv. Ondreja. 

Vydanie pripravil :
Rímskokatolícky Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83  Košice

tel.: +42155 6828148  mail: abukosice@kbs.sk

Október 2011

8. EvanjElizácia prostrEdníctvom čítania znamEnia čias

Spolu s Ondrejom a ostatnými apoštolmi sa pýtať Pána (Mk 13, 1-4)

Azda najvhodnejším textom, 
ktorý nás dokáže voviesť do danej 
témy je text z úvodu Pastoračné-
ho plánu Katolíckej cirkvi na Slo-
vensku 2007 – 2013, kde čítame: 

Za poslaním celej Cirkvi je sám 
Ježiš Kristus – jej zakladateľ, 
ktorý v nej a cez ňu pôsobí. To 
umožňuje každému spoločenstvu 
a v každej situácii zdvihnúť hlavu 
a dívať sa nielen dozadu – z čoho 
je potrebné neraz sa poučiť, ale 
aj pozrieť sa dopredu. Poslaním 
Cirkvi podľa Petrovho vzoru nie 
je preto ani tak sústrediť sa na 
vlny ohrozenia, ktoré sa valia na 
jej loďku a prepadnúť strachu 
či lamentáciám, ako skôr zahľa-
dieť sa na Krista a na jeho vôľu, 
zachytiť sa jeho ruky a spolu s 
Pavlom povedať: „Už nežĳem ja, 
ale vo mne žĳe – a teda aj koná – 

Kristus“ (porov. Gal 2, 20). Boh 
nám aj dnes, ako kedysi Panne 
Márii, zjavuje svoju vôľu, ako sa 
Boží plán má sprítomniť v sú-
časných ľudských dejinách. Pred 
nami stojí jedna jediná úloha: pý-
tať sa spolu s Pannou Máriou, 
„ako sa to stane“ (Lk 1, 34a). 

Potreba pastoračného plá-
novania vychádza v prvom rade 
zo samotnej koncepcie Božie-
ho spásneho konania, v ktorom 
je vždy prvý Boh, ktorý oslovuje 
svoj ľud, ktorý vychádza v ústre-
ty človeku a naša pozícia je vďač-
nou odpoveďou na túto základnú 
Božiu iniciatívu. Ide o pokorné 
hľadanie Božej vôle tu a teraz, 
ale súčasne aj o ochotu odváž-
ne vykročiť tým smerom, ktorým 
nás Boh volá. Najjasnejším prí-
kladom je exodus vyvoleného ná-
roda z egyptského otroctva, kto-

zejov, pre ktorých aj Ježiš, aj sle-
pec, aj jeho rodičia, aj každý iný, 
bol zlý a hriešny. Ak budeme slepí 
voči aj vlastným pozitívam a dob-
ru, ktoré je rovnako v každom z 
nás, to nás môže viesť k rezigná-
cii a k totálnemu odmietnutiu aj 
Božieho zrna. Ak však dokážeme 
čeliť napätiu, ktoré plynie z toho, 
že v každom z nás je oboje, to nás 
privádza k opravdivej pokore.

Žijeme vo veľmi zvodnej kultú-
re, ktorá veľmi rýchlo odstraňuje 
bolesť, príliš rýchlo dáva odpo-
vede, príliš rýchlo podnecuje. A 
tak naša chudoba a úbohosť je 
veľmi rýchlo naplnená falošnými 
spôsobmi a rýchlymi riešeniami. 
A tak sa zbavujeme bolesti pred-
tým, akoby sme spoznali to, čomu 
nás má naučiť. Sám Ježiš veľmi 
rázne upozorňoval, že bohatým 
je veľmi ťažko prísť do nebeské-
ho kráľovstva. Kresťanský pohľad 
nás učí, že tento svet je chrámom 
a nákup a predaj v chráme je jedi-
ná vec, ktorá Pána Ježiša priviedla 
k násilnému činu v jeruzalemskom 
chráme. Pre dušu neexistuje tr-
hová cena. 

„Toto pokolenie je zlé pokole-
nie. Žiada znamenie, ale zname-
nie nedostane, iba ak znamenie 
Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš 
znamením pre Ninivčanov, tak 

bude aj Syn človeka pre toto po-
kolenie.“ (Lk 11,29-30)

Keď naša činnosť (činnosť 
Cirkvi) bude iba ľudským dielom, 
vtedy sa rozpadne. A iba keď sa 
stane Božím dielom, v zmysle 
našej odpovede na Božie zjave-
nie, naplní svoje poslanie. O tom 
svedčí aj pokus ľudstva vybudo-
vať mesto a s ním vežu, ktorá by 
sa dotýkala neba. Tento pokus 
zlyháva, mesto nie je dostavané 
a ľudia sa roztratia po všetkých 
končinách zeme (Gn 11,1-9). Na 
konci Biblie však, toto mesto do-
chádza k svojmu zavŕšeniu, pre-
tože už nie je viac budované ľud-
skou pýchou, ale ono schádza z 
neba (Zjv 21,2.10). 

 Učeník sa pýtal svojho maj-
stra: Čo môžem urobiť, aby som 
bol osvietený? Majster mu odpo-
vedal: Preto môžeš urobiť asi tak 
málo, ako môžeš urobiť pre to, 
aby vyšlo slnko. Učeník namietal: 
načo sú potom duchovné cviče-
nia, ktoré mi predpisuješ? Maj-
ster odpovedal s pokojom: Aby si 
nezaspal, keď vyjde slnko.

Pomáhajme si navzájom bdieť, 
vnímať svetlo, ktoré prichádza 
zhora a chce osvetľovať našu 
cestu a neustále naň poukazovať, 
aby sme naplnili svoje poslanie v 
tejto dobe. 
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rý Boh viedol oblakom a ohnivým 
stĺpom a ktorý sa stal aj vzorom 
pre každú činnosť Božieho ľudu. 
Plánovať činnosť Cirkvi je teda 
prejavom autentickej chudo-
by ducha, kde načúvanie Duchu 
Svätému je základným postojom 
viery nielen ľudskej osoby, ale 
aj kresťanského spoločenstva. 
Túto skutočnosť je v súčasnej 
dobe potrebné azda ešte viac 
zdôrazniť pre „privatizáciu vie-
ry“, čo je dôsledkom jednak bý-
valého režimu ako aj súčasného 
synkretického trendu. 

Perspektíva pastoračného 
plánovania je charakteristickou 
črtou Božieho zjavenia, pričom 
nejde o presvedčenie, že všetko 
sa dá naplánovať a podľa tohto 
plánovania aj uskutočniť, ale ani 
o pasívne prĳímanie budúcnosti. 
Je to perspektíva eschatologic-
kej viery, v ktorej Pán prichádza 
v ústrety nám (Božia aktivita) 
a my kráčame k nemu (činnosť 
Cirkvi). Pastoračné plánovanie 
preto nie je módou, ale spôsob 
ako byť verný svojmu poslaniu 
tu a teraz. 

Za znamenia čias môžeme po-
važovať „spôsoby vyjadrovania 
našej doby“, znamenia, ktoré v 
posvätných dejinách zjavujú Boží 
plán a zámer. Sú to znaky Božích 
úmyslov, prejavujúce sa v uda-
lostiach, potrebách a túžbach 
súčasných ľudí. Druhý vatikán-

sky koncil vyjadril presvedčenie, 
že čítať znamenia čias je dar aj 
úloha: „Všetok Boží ľud, obzvlášť 
duchovní pastieri a teológovia 
majú s pomocou Ducha Sväté-
ho pozorne počúvať, rozoznávať 
a vysvetľovať rozličné spôsoby 
vyjadrovania našej doby a vedieť 
ich posúdiť vo svetle Božieho 
slova...“ (Gaudium et spes, 44).

Tieto slová nám všetkým pri-
pomínajú a zároveň aj upozorňu-
jú, že pastorácia – čiže činnosť 
Cirkvi – nemôže stať na ľudských 
základoch, na ľudskej aktivi-
te, hoci by bola veľmi šľachetná 
a vznešená. Ona stojí, resp. má 
stáť na Božom základe, na jeho 
vôli, na ktorú má človek ako aj 
spoločenstvo veriacich adekvátne 
odpovedať. 

Náš Boh je Emanuel, Boh s 
nami, a tak aj jeho pôsobenie je 
tu a teraz. Zmyslom duchovného 
života nie je dostať sa niekam, ale 
odhaľovať jeho prítomnosť, res-
pektíve jeho absenciu v tom, čo 
prežívame. My, ľudia západnej ci-
vilizácie, sa častokrát v našom ži-
vote orientujeme na dosiahnutie 
nejakého cieľa. Používame pritom 
rôzne prostriedky, pričom sa stá-
vame ich spotrebitelia, aby sme 
sa za ich pomoci niekam dostali. 

Táto koncepcia sa však nemôže 
týkať nášho duchovného života, 
lebo my nemôžeme dôjsť niekam 

inam k Božej prítomnosti, ako v 
tom, čo prežívame v prítomnom 
okamihu. A keď to nedokážeme v 
ňom, nedokážeme to ani v žiad-
nom inom. Duchovný život sa 
týka vždy aktuálneho videnia, či 
bdenia (porov. Mt 25,13; Lk 12,37; 
Mk 13,33–37). 

V tomto duchu aj modlitba nie 
je iba vyslovovaním akýchsi si 
slov, či myšlienok, ale je spôso-
bom prežívania života v Prítom-
nosti (Ustavične sa modlite...), 
ba v radosti z tejto Prítomnosti. 
Ak toho budeme schopní, potom 
budeme schopní vnímať aj pô-
sobenie Toho, ktorý je a ktorý tu 
koná, aby nás viedol. 

Biblia nám prináša jasný model, 
ktorý spočíva v tom, že keď sa 
prežijú isté udalosti spásy, nesta-
čí ich iba prežiť, ale je potrebné 
na nich pamätať a pripomínať si 
ich. Toto pripomínanie má inter-
pretačnú funkciu aj pre ostatné 
udalosti. Jedinečnou a jedine po-
stačujúcou udalosťou všetkého, 
čo bolo, čo je a čo bude, je uda-
losť Ježiša Krista. Hieronymove: 
ignorantiam Scripturarum, igno-
rantiam Christi (neznalosť Pís-
ma znamená neschopnosť po-
znať Krista), môžeme doplniť o 
ignorantiam Christi, ignorantiam 
opera Dei (neznalosť Krista zna-
mená neschopnosť poznať Božie 
pôsobenie).

V tomto duchu si môžeme pri-

pomenúť aj známy príbeh slepého 
od narodenia v 9. kapitole Jánovho 
evanjelia. Začína jednoduchou, ale 
geniálnou vetou: Ježiš vidí muža 
slepého od narodenia. To je to, čo 
Ježiš robí: On vidí. A to je to, čo je 
pravda o nás: sme od narodenia 
slepí. Učeníci sa ho pýtajú: Kto 
zhrešil, že sa tento muž narodil 
slepý, jeho rodičia alebo on sám? 
Ježiš odmieta takéto zmýšľanie a 
posúva ho na inú úroveň. Použije 
blato, pomaže slepému oči a on je 
uzdravený. Zvyšok tejto kapitoly 
opisuje, ako sa kvôli tomuto činu 
hádali s Ježišom tí, ktorí sa po-
kladali za dobrých. Slepec na to 
všetko odpovie veľmi jednoducho, 
ale veľmi výstižne: Viem len to, že 
som bol slepý, a teraz vidím. 

Ježiš (vo verši 39 až 41) ukon-
čuje tento príbeh zdrvujúcimi slo-
vami: „Súdiť som prišiel na tento 
svet: aby tí, čo nevidia, videli, a 
tí, čo vidia, aby oslepli.“ Začuli to 
farizeji, čo boli pri ňom, a povedali 
mu: „Sme azda aj my slepí?!“ Ježiš 
im odpovedal: „Keby ste boli slepí, 
nemali by ste hriech. Vy však ho-
voríte: „Vidíme.“ A tak váš hriech 
ostáva.

Táto slepota sa týka teda aj na-
šej hriešnosti a našej náklonnosti 
k zlému. Ak sa budeme chovať ako 
slepí voči vlastnému zlu (kúkoľu), 
ktoré je v každom nás, budeme to 
zlo a hriech vidieť všade dookola 
– ako to bolo v prípade tých fari-
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