
Bernhard Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner (ed.)

Misijný manifest





Bernhard Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner (ed.)

Misijný manifest
Tézy pre comeback Cirkvi



Mission Manifest.
Die Thesen für das Comeback der Kirche

edited by Bernard Meuser, Johannes Hartl, Karl Wallner
© 2018 Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau

Slovak edition © Pápežské misijné diela na Slovensku, 
Bratislava 2020

www.misijnediela.sk
Texty Svätého písma © Spolok svätého Vojtecha,

Trnava 2018
www.ssv.sk

ISBN 978-80-570-1568-0

http://www.ssv.sk


5

Obsah

Predhovor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
Preambula a desať téz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Úvod
Čo chceme a čo sa stane, keď bude spolupracovať 

čoraz viac ľudí... .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   17

Michael Prüller
Preambula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23

Markus Wittal
1. Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili 

k Ježišovi Kristovi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   51

Karl Wallner OCist
2. Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden  . . . . .   65

Sophia Kubyová
3. Sme presvedčení, že šance nikdy neboli 

väčšie ako teraz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   93

Maximilian Oettingen
4. Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách 

a nebudeme robiť nijaké rozdiely... .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    115

Marie-Sophie Maasburgová
5. Veríme, že naša misia bude taká mocná, 

ako sú naše modlitby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   125

Johannes Hartl
6. Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, ktorí 

sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, 
krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi  . . . . . . . . . . . . . .   137



6

Bernhard Meuser
7. Musíme nanovo objaviť obsah viery  . . . . . . . . . . . .   153

Martin Iten
8. Chceme misionárčiť, 

nie indoktrinárčiť .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    175

Katharina Fasslerová
9. Potrebujeme „demokratizáciu“ misie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    189

Hans Buob SAC
10. Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, 

aby sme iných mohli priviesť k Ježišovi  . . . . . . . . .   207

O autoroch .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    217



7

Predhovor

Až niekoľko mesiacov po tom, ako som prišiel do švajčiarske-
ho St. Gallenu do služieb sekretariátu Rady európskych bis-
kupských konferencií, som si všimol, že sa to odohralo práve 
v období zrodu Misijného manifestu. Od januára 2018 uplynul 
dostatočne dlhý čas, ktorý ma stále utvrdzuje o jeho aktuálnos-
ti pre Slovensko.
Projekt vznikol zdola v  prostredí katolíckych mládežníckych 
spoločenstiev, komunít a  hnutí Nemecka, Rakúska a  Švajčiar-
ska, pretože iniciátori a prívrženci manifestu pokladajú svoju 
domovinu za misijné územie. Jeho slávnostný štart je zachyte-
ný na 25-minútovom videu, ktoré nájdete na webovej stránke 
www.missionmanifest.online. Je príznačné, ako sa krásne do-
pĺňa charizmatický a hierarchický rozmer Cirkvi: popri nadše-
ných laikoch tu má slovo mních, biskup, kardinál či zástupkyňa 
vatikánskeho dikastéria pre novú evanjelizáciu.
Všetkých desať bodov manifestu, podľa ktorých je štruktúrova-
ná táto kniha, prakticky rozvíja programový dokument pápe-
ža Františka Evangelii gaudium. Apoštolská exhortácia vzišla zo 
synody o novej evanjelizácii. Reaguje na „eróziu viery“, charak-
teristickú pre modernú kultúru konzumizmu. Pozýva všetkých 
členov Cirkvi, aby sa stali misijnými učeníkmi, neustále vychá-
dzajúcimi zo zóny pohodlných a falošných istôt. V takomto po-
stoji dokáže žiť iba niekto, pre koho kresťanstvo nie je „etickým 
rozhodnutím alebo veľkolepou myšlienkou, ale skôr stretnutím 
s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový hori-
zont“ (DCE 1). Ozvena týchto slov z prvého bodu programo-
vej encykliky Benedikta XVI. sa tiahne ako červená niť celou 
knihou. Osobný vzťah s Kristom, ktorý bol pred pontifikátom 
emeritného pápeža doménou slovníka evanjelikálnych kazate-
ľov, našiel vďaka nemu náležité miesto v učení Katolíckej cirkvi. 
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Táto publikácia je hlasným apelom, aby sa z Cirkvi zasadajúcej 
stala Cirkev kľačiaca a vychádzajúca.
Slovensko je už vyše pätnásť rokov súčasťou Európskej únie, 
ktorá sa dlhodobo odkláňa od svojich kresťanských koreňov. 
Jav globalizácie nemusí znamenať, že budeme prijímať len ne-
gatíva západnej kultúry. Je tu veľký potenciál na to, aby sme pre-
brali pozitívne skúsenosti od našich bratov a sestier, ktorí majú 
v  konfrontácii s  kultúrou pohodlia dlhodobejšie skúsenos-
ti. Plagiátorstvo, ako to píše riaditeľ Pápežských misijných diel 
v Rakúsku Karl Wallner OCist v druhej kapitole, je totiž v ob-
lasti vydarených misijných projektov nielenže bezhriešne, ale 
priam povinné. Som preto vďačný riaditeľovi Pápežských misij-
ných diel na Slovensku Ivanovi Kňazemu, že promptne reagoval 
na ponuku zorganizovať vydanie tejto knihy ako príspevku pre 
Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec Franti-
šek na október 2019.
Kiež táto publikácia prebudí, utvrdí a  rozhojní misijný zápal, 
ktorý tak veľmi potrebujeme v našich rodinách, spoločenstvách 
a  farnostiach. Už aj Cirkev na Slovensku sa dostáva do situá-
cie, v ktorej zotrvačnosť z dlhodobého hľadiska znamená úpa-
dok a zánik. Veľmi výstižne to v angličtine vyjadruje slovná hra: 

„The Church will send or the Church will end“ – „Cirkev bude ale-
bo vysielať, alebo skončí.“ Keď sme s Božou pomocou zvíťazi-
li nad tmou komunizmu, prečo by sme nemohli zvíťaziť aj nad 
hmlou konzumizmu?

Martin Michalíček
generálny sekretár Rady európskych biskupských konferencií



9

M I S I J N Ý  M A N I F E S T

Som pripravený na misie.

Volám sa         .

Mám rokov         .

Chcem, aby moja krajina našla Ježiša.
Zaväzujem sa prevziať na obdobie jedného roka určitú úlohu.1

Datum a podpis

1 Úlohy nájdete na www.missionmanifest.online
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Preambula a desať téz

PREAMBULA

Cirkev v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku s veľkou pravdepodob-
nosťou už nebude v najbližších rokoch zohrávať dôležitú rolu v spo-
ločnosti. Nie je to ani tak na škodu Cirkvi, ako je to zlé pre ľudí, kto-
rí strácajú Boha alebo nikdy nespoznajú Ježiša Krista. Sme katolícki 
kresťania v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku, ktorí trpia „eróziou 
viery“, o akej hovorí pápež František. Uvedomujeme si, že naše kra-
jiny sa stali misijným územím. Sme pripravení na misie. Želáme si, 
aby naše krajiny našli Ježiša. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú spo-
lu s nami záväzne ponoriť do vĺn modlitby. Chceli by sme spojiť tých, 
ktorí majú odvahu na nezvyčajné kroky. „Príkazom doby,“ hovorí 
tiež pápež František, „je nové smerovanie pastorácie, teda úsilie o to, 
aby všetky cirkevné štruktúry boli misionárske, aby bola pastorácia 
vo všetkých oblastiach expanzívnejšia a otvorenejšia, aby ustavične 
dodávala ,zápal‘ tým, ktorí sú činní v pastorácii, a oni tak dávali 
pozitívnu odpoveď všetkým, ktorým Ježiš ponúka svoje priateľstvo.“ 
Mnohí biskupi nasledovali túto výzvu a  dokonca ju zintenzívnili. 
Naša iniciatíva zdola ich chce podporiť.

Téza 1
Ženie nás túžba, aby sa ľudia obrátili k Ježišovi Kristovi. 
Už nestačí katolícky sa socializovať. Cirkev musí opäť chcieť, 
aby ľudia jasným rozhodnutím odovzdali svoj život Ježišovi 
Kristovi. Cirkev nie je ani tak inštitúciou alebo kultúrnym 
spolkom ako spoločenstvom s Ježišom uprostred. Ten, kto 
nasleduje Ježiša Krista ako svojho osobného Pána, zapáli 
ostatných pre vášnivé nasledovanie Ježiša.



12

Téza 2
Chceme, aby sa misie stali prioritou číslo jeden. A  síce 
prostredníctvom toho, že sa ohnisko finančných a  perso-
nálnych zdrojov Cirkvi prenesie na evanjelizáciu. „Cirkev je 
vo svojej podstate misionárska!“ Ježišova záverečná výzva 
k  jeho priateľom znie: „Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). 
Cirkev, ktorá k ľuďom neprichádza s radosťou a presvedčením, 
nemá misie a  stráca svoje prečo a  načo. Nestojí za nič. Na-
miesto toho, aby rástla, sa scvrkáva. Pre naše krajiny to zna-
mená: „The church will send or the church will end“ – „Cirkev 
bude alebo vysielať, alebo skončí.“

Téza 3
Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz. 
Deficit osobnej i  spoločnej nádeje vo svete sa zo dňa na 
deň zväčšuje. Mnohí hľadajú zmysel života a  uspokoja sa 
s malými odpoveďami. Pritom tá najväčšia nádej, ktorú si 
len možno predstaviť, je už vo svete prítomná. Evanjelium 
nestratilo nič zo svojej atraktívnosti. My kresťania sme tu 
nato, aby sme sa delili o túto nádej a nenechávali si ju pre 
seba. Tam, kde sa to deje, je pre ľudí dnešných čias lákavé 
byť kresťanom. Na svete dokonca 200 miliónov kresťanov 
počíta s  prenasledovaním, pretože sa nechcú odlúčiť od 
Ježiša, svojej jedinej nádeje.

Téza 4
Oslovíme všetkých ľudí vo svojich krajinách a nebudeme 
robiť nijaké rozdiely (ako ich nerobil ani Ježiš). Prichádza-
me ku kresťanom, k  nekresťanom, k  ľuďom iného viero-
vyznania i k tým, ktorí už vôbec neveria. Niet človeka, pre 
ktorého by Ježiš nezomrel a ktorý by nemal spoznať Ježiša. 

„Boh je láska“ (1 Jn 4, 16) a chce, „aby boli všetci ľudia spase-
ní a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4). A to chceme aj my.
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Téza 5
Veríme, že naša misia bude taká mocná, ako sú naše mod-
litby. Nové misionárske vzplanutie sa nemôže začať inak 
ako novým zápalom v pôste a modlitbe. Boh, ktorý vášnivo 
miluje všetkých ľudí, konal a  aj teraz koná, keď sa naňho 
obrátime osobne a bezvýhradne. Budú sa diať zázraky. Boh 
kráča s človekom po ceste – nech je to v slzách alebo vo vnú-
tornej odovzdanosti. „Nehanbime sa prosiť Boha ani o  tie 
najťažšie veci (ako je obrátenie veľkých hriešnikov alebo 
celých národov)“ (Charles de Foucauld).

Téza 6
Ďakujeme všetkým kresťanom mimo Katolíckej cirkvi, 
ktorí sa už dnes obetavo venujú misijnej činnosti, krstia 
a  privádzajú ľudí k  Ježišovi. My kresťania v  Katolíckej 
cirkvi vidíme ich vernosť Svätému písmu a ich odhodlanú 
blízkosť k Ježišovi. Ceníme si pozitívne impulzy reformácie. 
S pokorou sa chceme učiť – aj a práve od slobodných cirkví 

– a so všetkými našimi bratmi a sestrami spolupracovať na 
ekumenizme, aby sme sa stali misionárskymi. Vieme, že svet 
nájde Krista iba vtedy, keď opäť nájdeme jednotu a už dnes 
si ju budeme osvojovať v modlitbe a misii (porov. Jn 17, 21).

Téza 7
Musíme nanovo objaviť obsah viery, jasne a s odvahou ju 
ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (porov. 2 Tim 4, 2). 
Prijali sme ju prostredníctvom Božieho zjavenia, nachádza-
me ju zachytenú v  pôvodných dokumentoch Svätého pís-
ma a v Cirkvi sa odovzdáva prostredníctvom živej Tradície, 
ako to učí katechizmus. Tajomstvá viery sa musia ohlasovať 
úplné, ucelené, racionálne zrozumiteľné a v radosti z vykú-
penia. Musia žiariť. Ten, kto chce druhým ľuďom ohlasovať 
vieru, nemôže byť diletantom, najskôr musí pracovať na sebe 

– na svojom živote, na svojej láske a  svojich vedomostiach. 



14

Misionársky zápal si vyžaduje nové hnutie náuky viery, pre-
tože sme zabudli, čo znamená byť misionárskymi.

Téza 8
Chceme misionárčiť, nie indoktrinárčiť. Odovzdávanie 
Ježišovej misie má stále charakter pozvania. Misia je túžba 
deliť sa o svoju radosť s inými; je to slobodná, úctivá ponu-
ka pre slobodných ľudí. Misia znamená umývať ľuďom nohy, 
nie hlavu. Neprehovára, nevyvíja nátlak a nie je zlučiteľná 
s donucovaním alebo násilím. Kresťania sú nielen tolerantní 
k  tým, čo zmýšľajú inak, ale dokonca sa aktívne angažujú 
za náboženskú slobodu. Požiadavku pravdivosti kresťanskej 
viery predstavujeme bez akejkoľvek agresie. Nemôžeme 
mlčať, ak máme zdôvodniť nádej, ktorá je v  nás (porov. 
1 Pt 3, 15).

Téza 9
Potrebujeme „demokratizáciu“ misie. Nikde nie je napí-
sané, že misia, ktorú nám Ježiš zveril, je vyhradená špecia-
listom, profesionálnym ohlasovateľom, teológom, klerikom 
alebo členom rehoľných spoločenstiev. Byť misionárom je 
Kristovou výzvou pre všetkých pokrstených. Misia sa neob-
medzuje ani na určité („nekresťanské“) krajiny, kultúry ale-
bo náboženstvá. Misia trvá vždy a všade. Je to veľká, často 
zabudnutá profilová úloha všetkých kresťanov vo všetkých 
krajinách a kultúrach.

Téza 10
Musíme sa obrátiť a nájsť radosť evanjelia, aby sme iných 
mohli priviesť k  Ježišovi. Tam, kde sme sa v  myslení, ko-
naní a pocitoch prispôsobili všeobecnému humanistickému 
mainstreamu, musíme sa s odhodlaním usilovať o to, aby sme 
sa, ako hovorí pápež Benedikt XVI., „oslobodili od svetskosti 
sveta“. Misionársky profil budeme mať iba ako „noví ľudia“, 
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ktorí sú naplnení Duchom. Mali by sme však počítať s tým, 
že vytúžený zápal za vieru nebude mať vždy šťastný koniec. 
No vo vernom a  radostnom svedectve o  Ježišovi aj z utrpe-
nia a prekážok vyžaruje krása, ktorá skôr či neskôr prinesie 
ovocie.
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Úvod

Čo chceme a čo sa stane, keď bude 
spolupracovať čoraz viac ľudí...

Pretože v srdci horeli za tú istú tému, zišli sa v júni 2017 šiesti ľu-
dia z Nemecka, Rakúska a zo Švajčiarska v augsburskom dome 
modlitby. Chceli premýšľať o ceste Cirkvi vo svojich krajinách. Bol 
to Martin Iten z Zugu vo Švajčiarsku, Johannes Hartl a Bernhard 
Meuser z Augsburgu, Paul Metzlaff z Düsseldorfu, Benedikt Mi-
chal a Karl Wallner OCist z Viedne. Všetci boli zajedno v  tom, 
že Cirkev dospela do bodu, v ktorom sa ide do hĺbky. Tradičné 
nástroje pastorácie už nestačia. Konvenčné spôsoby odovzdáva-
nia viery sa roztrieštili na kúsky. Napriek tomu v skupine neza-
vládla ani depresia, ani volanie na poplach. Nikto nelamentoval 
nad dlhodobým poklesom počtu veriacich a  zvetraným cirkev-
ným prostredím, ale všetci s odvahou hľadeli dopredu. V miest-
nych cirkvách v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku je dosť sil-
ného a  miestami dokonca strhujúceho zápalu, aby sme museli 
Cirkev u nás odpísať. Rozvoj je, pravdaže, asynchrónny – v dob-
rom aj zlom sme ďalej ako pred dvadsiatimi rokmi.

Všetci súhlasili s tým, že vzhľadom na misionársky zápal nemá 
zmysel ukazovať prstom na iných, teda na biskupov, kňazov, ka-
techétov či zodpovedných vo farnosti. Známa veta „Už by ko-
nečne mali niečo robiť!“ je neprípustné delegovanie. Odovzdá-
vanie viery je vecou všetkých pokrstených a pobirmovaných, ba 
ešte viac – je to skúška viery ohňom. Vyvliekať sa so strachom 
zo zodpovednosti nás stavia pred Ježišovu otázku: „Ešte stále 
nemáte vieru?“ (Mk 4, 40). Zhodli sa aj na tom, že spása ne-
spočíva v  bilbordovej kampani a  televíznych spotoch, rozvoji 
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organizácie, štrukturálnych opatreniach a ďalšej byrokratizácii 
Cirkvi. Cirkev dokonca nezachráni ani tisícka plánovaných pra-
covných miest. To, čo Cirkev teraz potrebuje, čo jej vždy po-
mohlo vyviaznuť z  fatálnych spletitých situácií, je obrátenie, 
modlitba, odvaha na nezvyčajné riešenia, nezaujatý ústretový 
kontakt s nekresťanmi, nová orientácia na základe Svätého pís-
ma, ale predovšetkým obrátenie sa k Bohu – a to v skutočnej 
dôvere, že Boh môže znova naplniť vyschnuté „potoky na juhu 
krajiny“ (Ž 126, 4) a naplní ich, keď ho o to požiadajú.
Odstúpenie od viery nie je prirodzený zákon. Dokonca aj 
v podmienkach sekularizácie, ktorá dosiahla stav epidémie, je 
kresťanstvo možné v spoločenstve a dokonca môže byť požeh-
nané rozmachom. To nie je iba skúsenosť slobodných cirkví, 
ktoré sa teraz v hojnom množstve všade zakladajú, ale aj skú-
senosť turíčnych hnutí, spoločenstiev a aj reformovaných spo-
ločenstiev v Katolíckej cirkvi. Myslia sa tým tie farnosti a spo-
ločenstvá, ktoré (či už pred krátkym časom, alebo pred rokmi) 
vybočili z tradičných koľají ľudovej zbožnosti; farnosti, ktoré sa 
spoločne vydali na púť, založili živé bunky alebo vytvorili neja-
kú formu spoločnej modlitby. Tieto spoločenstvá sú príťažlivé, 
pretože majú „ducha“ a pretože identifikovali jadro svojho vnú-
torného prerodu. Skrátka, pod pokrievkou zdanlivo starnúcej 
Cirkvi je viac ohňa, ako si mnohí myslíme. Pri iniciatívach, ako 
je „inovácia pastorácie“, kde sa systematicky skúmajú skúsenos-
ti rozvíjajúcich sa spoločenstiev a sú k dispozícii pre nemecky 
hovoriace krajiny, sa môžu farnosti naučiť, ako sa ľudia z roz-
ličných prostredí nanovo zapaľujú pre Ježišovo posolstvo. Inak 
ako pred niekoľkými rokmi sme obdarení rastúcim počtom 
miest a osôb naplnených Duchom a inovatívnymi myšlienkami. 
Nasadneme do auta, odvezieme sa zopár kilometrov, aby sme 
sa zúčastnili na modlitbovom večeri, kde stretávame mladých 
i starších ľudí, ktorí sa rozličnými formami dennodenne osobne 
odovzdávajú Bohu, pretože v živote dostali kopanec. Rastie po-
čet veriacich, ktorí „tu“ nie sú na základe cirkevnej rutiny, ale na 
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základe autentickej skúsenosti s Bohom, nech už získali osobné 
obrátenie v  tichu Taizé, na kurze Alfa, turíčnom stretnutí, let-
nom tábore, púti mladých, pri chválach v dome modlitby, počas 
katechézy na modlitbovom festivale alebo na ceste na Svetové 
dni mládeže alebo, alebo, alebo...
Tých, ktorí opäť našli Boha, nenájdeme automaticky bežne vo 
farnosti, pretože skúsenosť s  Bohom bola predsa len vzplanu-
tím, alebo to môže byť preto, že vo farnosti nenašli oheň a lásku, 
ktorou sa dali zapáliť. Farnosti by to mali chápať ako pozitívnu 
provokáciu. Lebo Bert Brecht má pravdu: „Muž, ktorý dlho ne-
videl pána K., pozdravil ho slovami: ,Vôbec ste sa nezmenili.‘ – 
,Och!‘ povedal pán K. a skonal.“
Mnohé farnosti už vedia, že „Takto ďalej!“ nikam nevedie. Tušia, 
že stojíme pred historickým zlomom, ktorý nás provokuje a vy-
zýva prinajmenšom tak ako kresťanov pred päťsto rokmi na re-
volučný prevrat, ktorý priniesla reformácia. Dekoratívne kres-
ťanstvo, ktoré je prítomné ešte na mnohých miestach a  ktoré 
sa ľudí dotýka iba okrajovo, sa drobí ako starý gyps. Bez refor-
mácie, bez ochoty nechať sa hlboko vnútri zmeniť evanjeliom, 
nemá Cirkev nijakú budúcnosť. Odložíme ju ako oblečenie, 
ktoré vyšlo z módy.
Nemusíme mať však strach z nových vecí. Mohlo by nám byť 
akurát nevoľno pri predstave, že v  Cirkvi musí všetko zostať 
presne tak, ako je to stanovené v starých zmluvách so štátom, 
služobných predpisoch, pastoračných plánoch, zápisoch z  po-
rád, otváracích hodinách a  pracovných zmluvách. Premýšľa-
nie nad evanjeliom privádza späť k veľkej línii a uvoľňuje: „Cir-
kev“ je možná bez konkordátov, fakúlt a katedrál, áno, takmer 
bez všetkého toho, čo ju dnes diskvalifikuje v  očiach súčasní-
kov. Nie je však možná bez ohňa Ducha Svätého, bez prítom-
nosti Zmŕtvychvstalého, bez učeníkov, ktorí počúvajú jeho hlas; 
bez vysluhovania sviatostí, bez ohlasovania s  plnou mocou, 
bez živého Božieho slova, bez nezištnej služby blížnym a  nie-
koľkých ďalších kľúčových momentov, ktoré treba realizovať 
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v každej chudobnej chatrči na okraji mesta. Je pekné mať ten 
veľký zvyšok, ktorý sa dve tisícročia rozrastá. Sú to fenomény, 
ktoré historicky rástli, z ktorých sa však v inom období môže 
stať aj konštrukčné či životné bremeno a vlastne odstaví to, čo 
je kresťanské.
Dva doteraz dosť okrajové pojmy – o  tom sme presvedčení – 
budú pre budúcnosť Cirkvi čoraz dôležitejšie: pojmy „učeník“ 
a „misia“. Cirkev bez Ježišových nasledovníkov (= učeníkov) je 
monštrom, rovnako ako je monštrom, keď už Cirkev nepozná 
svoju „misiu“ alebo, aby sme to formulovali presnejšie, keď stra-
tila zmysel svojej existencie.
Poradcovia podnikateľov odporúčajú klientom, ktorí sa ocitli 
v  kríze, aby najskôr pozbierali svoje sily, motivovali spolupra-
covníkov, premýšľali o svojom produkte a posilnili svoje silné 
stránky. Práve preto napísalo šesť iniciátorov formou komu-
nitného písania Misijný manifest. Má pozbierať sily, ktoré sú 
presvedčené o Cirkvi s misijným vyžarovaním a už dnes plní 
myšlienok pracujú na odovzdávaní viery, teda na mladej, roz-
víjajúcej sa Cirkvi.
Ešte stále žijú tí, ktorých neprešla chuť na Boha a na Cirkev ani 
v ťažkých časoch, často v „atomizácii“; pôsobia tu a tam, nieke-
dy izolovane vo farnostiach a spoločenstvách, kde ešte nerozu-
mejú, že nastali nové časy. Nemusí to tak zostať. Misijný mani-
fest chce týchto ľudí povzbudiť, priviesť k sebe a spojiť.
Nadišiel čas, aby sme reflektory nasmerovali na iniciatívy, pri 
ktorých Cirkev „vychádza zo seba“ (pápež František). Je dob-
ré vyniesť ich na svetlo a priniesť ich k angažovaným pomocní-
kom a k tým, ktorí zmýšľajú podobne.
Pred vami leží „kniha“ k  Misijnému manifestu. Iniciátori sa 
sami chopili pera alebo poprosili angažovaných zástupcov hnu-
tí obnovy, aby vysvetlili preambulu a desať téz Misijného ma-
nifestu. Nevzniklo z  toho nič, čo by mohlo byť povýšené na 
programový spis, čitateľ tu však nájde mnohohlasný, často sa 
prekrývajúci obraz určitého kolektívneho presvedčenia, ktoré 
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rástlo v  duchovnej „kolektívnej inteligencii“ reformných hnu-
tí od čias koncilu. Autori a  iniciátori žijú a  pracujú celé roky 
uprostred zmien v Cirkvi; spája ich túžba, aby sa Cirkev zme-
nila udržateľne, aby zostala tým, čím je z Ježišovho poverenia.

Ako sa môžeme angažovať v rámci Misijného manifestu?

Prakticky sa to dá dvomi klikmi:

• PRVÝ KLIK. Jednotlivci, ale aj skupiny, farnosti a spoločenstvá 
môžu najskôr podpísať Misijný manifest. Dá sa to online na 
www.missionmanifest.online.

• Ten, kto ho podpíše, bude presmerovaný na druhú stra-
nu webovej stránky www.missionmanifest.online. Tam sa 
nachádza množstvo misionárskych aktivít2 – všetky akti-
vity, ktoré tam skupiny, spoločenstvá a farnosti už zapísali 
alebo ešte zapíšu. Každý, kto zorganizuje niečo, čo slúži na 
odovzdávanie viery alebo povzbudzuje veriacich, aby zís-
kali iných pre Ježiša a Cirkev, môže napísať svoju ponuku 
na túto stránku.

• DRUHÝ KLIK. Ten, kto sa podpíše, zaväzuje sa spolupracovať 
na nejakej iniciatíve alebo nejakú sám rozbehne a bude pri-
tom spolupracovať minimálne s jedným ďalším človekom.

Veľmi dôležité: Nechoď do toho sám! Pohľadaj niekoho ďalšieho na 
odovzdávanie viery! Priateľa, partnera, skupinu, niekoho, kto horí 
ako ty. Niekoho, koho zapáliš. Môžeme to nazvať „tandemovým 

2 Ten, kto hľadá ďalšie podnety na iniciatívy, nájde vynikajúce praktické impulzy v zá-
kladnom diele Otta Neubauera Mission Possible. Handbuch für neue Evangelisation, 
Freiburg 2018. Laik Otto Neubauer bol veľkým podnecovateľom a  (spoločne so svo-
jím tímom) praktickým organizátorom Viedenskej mestskej misie, pracujúcej pre školy. 
Pápežovi Benediktovi XVI. prednášal o misii a novej evanjelizácii.
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princípom“ 3. Myslí sa tým, že Ježiš nepovolával učeníkov po jed-
nom, ale vysielal ich po dvoch. Vo dvojici sa tak rýchlo neunavíme. 
Vo dvojici berieme záväzky vážne. Vo dvojici sme tvorivejší. Vo 
dvojici sa odovzdáva svedectvo lepšie.

Johannes Hartl, Bernhard Meuser, Karl Wallner

3 Pozri www.missionmanifest.online/tandem
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Michael Prüller

Preambula
Cirkev v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku s veľkou pravdepo-
dobnosťou už nebude v najbližších rokoch zohrávať dôležitú rolu 
v spoločnosti. Nie je to ani tak na škodu pre Cirkev, ako je to zlé 
pre ľudí, ktorí strácajú Boha alebo nikdy nespoznajú Ježiša Kris-
ta. Sme katolícki kresťania v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku, 
ktorí trpia „eróziou viery“, o akej hovorí pápež František. Uvedo-
mujeme si, že naše krajiny sa stali misijným územím. Sme pri-
pravení na misie. Želáme si, aby naše krajiny našli Ježiša. Pozý-
vame všetkých, ktorí sa chcú spolu s nami záväzne ponoriť do vĺn 
modlitby. Chceli by sme spojiť tých, ktorí majú odvahu na ne-
zvyčajné kroky. „Príkazom doby,“ hovorí tiež pápež František, „je 
nové smerovanie pastorácie, teda úsilie o  to, aby boli všetky cir-
kevné štruktúry misionárske, aby bola pastorácia vo všetkých ob-
lastiach expanzívnejšia a  otvorenejšia, aby ustavične dodávala 
,zápal‘ tým, ktorí sú činní v pastorácii, a oni tak dávali pozitívnu 
odpoveď všetkým, ktorým Ježiš ponúka svoje priateľstvo.“ Mnohí 
biskupi nasledovali túto výzvu a dokonca ju zintenzívnili. Naša 
iniciatíva zdola ich chce podporiť.

1. Púšť. Rozkvet. Púšť

Vo Viedenskej arcidiecéze, pre ktorú pracujem, sa v  predchá-
dzajúcom roku strojnásobil počet dospelých, ktorí sa pripravujú 
na krst. Vyvolalo to záujem médií a my sme mohli zorganizovať 
celý rad rozhovorov. Novinári kládli otázky ako: „Čo považujete 
na kresťanstve za také príťažlivé, že ste sa preň rozhodli?“ Ale-
bo: „Čo očakávate od Katolíckej cirkvi?“ Respondenti sú často 
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mladí; niekedy pozerajú trochu zdesene, akoby si s otázkou ta-
kéhoto druhu nevedeli poradiť. Hovoria radšej o Ježišovi Kristo-
vi, ako ho spoznal, ako sa pre ich stal všetkým. Občas sú to mig-
ranti, ktorí rozprávajú, ako začali doma v ohrození života čítať 
Bibliu a pritom čoraz viac pociťovali Božiu prítomnosť. Hovo-
ria, ako vo svojej viere zakúsili šťastie, dostali nádej, akú dovte-
dy nepoznali, a ako veľmi túžia po tom, aby prostredníctvom 
krstu úplne patrili Kristovi. Pre novinárov je to niekedy tráp-
ne. Akosi by boli radšej, keby ich partner v rozhovore rozprával 
o  niečom hmatateľnejšom. Napríklad o  kresťanských hodno-
tách, o spolupatričnosti v úžasnej farskej kaviarni, ale nie o ve-
ciach, ktoré nemožno brať úplne vážne. Pretože keby sme ich 
brali vážne, nemohli by sme žiť tak ako doteraz! Mnohí z nás, 
ktorí sme odmalička odchovaní na cirkevných aktivitách, nie 
sme v podstate na tom inak ako títo novinári. Už si vôbec ne-
dokážeme predstaviť, aká je to radosť objaviť Krista v dospelosti.

2. Niekedy je to iba obraz alebo film

Dospelých, ktorí žiadajú o krst, sa vždy pýtame, či by nám mohli 
porozprávať o svojej ceste viery. Často máme dojem, že to nie sú 
ľudia, ktorí hľadajú Boha, ale je to Boh, ktorý si razí cestu k člo-
veku. Neraz prekvapivo, niekedy malými krokmi, niekedy s veľ-
kou silou, inokedy veľmi dlhý čas.
Niekoľko príbehov – nie sú vymyslené: Istá pani si sadla do 
kostola, lebo si nevedela dať rady s nešťastnou láskou, a začala 
tam veriť. Niekomu istým spôsobom otvorila srdce mnohohlas-
ná chrámová hudba, takže nemohol robiť nič iné, ako vpustiť 
doň Krista. Niekto dostal od neznámeho človeka v parku Bib-
liu. Ďalší chodil kvôli svojej žene do kostola a zažil, ako podal 
Bohu prst a on ho hneď pevne objal. Jedna matka prostredníc-
tvom dcérinej prípravy na prvé sväté prijímanie spoznala túto 
neznámu bytosť menom „Boh“. Iný krstenec vstúpil z  úplne 
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pragmatických dôvodov do istého kresťanského spoločenstva, 
bol prekvapený z dôvery, sympatie, otvorenosti a lásky hostite-
ľov – a začal sa zaujímať, z čoho pramenia. Niekedy je spúšťa-
čom iba kríž, inokedy obraz či film... Niekto bol hosťom v rodi-
ne, kde sa modlili. Niekoho iného oslovili počas misií v uliciach. 
Niektorým sa ukázal Kristus dokonca vo sne a zjavil sa im ako 
Vykupiteľ.
Aj keď si mnohí pretierajú oči, predsa je tu Cirkev, ktorá v tichu 
rastie. A všade, kde rastie, sa stretávame s osudmi, na ktoré nik-
dy nezabudneme. Syn z istej neslávnej rodiny bankových lupi-
čov a pašerákov drog v Londýne sa obrátil – vo väzení – a teraz 
obracia iných. Lekárka, ktorá v minulosti robila potraty, sa teraz 
stará o deti ulice. A to sú iba výnimočné prípady. Jestvuje mno-
ho ľudí, ktorí s radosťou a úžasom hovoria o svojej novej alebo 
nanovo objavenej viere.
Všetci na svojej ceste narazili na ľudí, ktorí k nim boli bezvý-
hradne dobrí. A raz, keď na to dozrel čas, prehovorili títo ľudia 
pred nimi aj o Bohu. Na myseľ mi schádzajú slová sv. Vincen-
ta de Paul, zakladateľa rehole vincentínov: „Boh nám prikazu-
je iba rozhodiť siete, nie však loviť ryby, lebo je to on, kto ich 
necháva vojsť do siete.“ Robí to prakticky denne pred našimi 
očami. A keď to robí, je to výnimočné. Mňa sa dotýka, že Boh 
je veľký! Boh, ktorý žízni po človeku a jeho milujúcej odpove-
di. Nikdy som nebol Bohu tak blízko, ako keď som ho prinášal 
iným. Ani jedna minúta nie je taká veľká ako tá, v ktorej niekto 
spozná jeho veľkosť. Nijaká úloha nie je taká pekná ako tá, cez 
ktorú sa stávame nástrojom jeho lásky, jeho túžby po každom 
človeku. Byť misionárom, nástrojom obrátenia, je veľká radosť. 
Je to najúžasnejším a najšťastnejším zavŕšením života kresťana.
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3. Prečo teda Cirkev stráca na význame?

Ak ľudia hľadajú Boha a sú šťastní, keď ho nájdu, prečo sa čoraz 
viac ľudí od Cirkvi odkláňa, namiesto aby sa k nej prikláňali? Je 
to tak, ako sa to píše v preambule Misijného manifestu a o čo 
ide v tejto knihe: Stane sa naša Cirkev bezvýznamnou?
Z  mnohých aspektov, pravdaže, nie. Vysokoprofesionálna Ka-
tolícka charita, naše školy a materské školy prosperujú a rozras-
tajú sa. Cirkevné nemocnice, opatrovateľské domovy a domovy 
pre seniorov plnia ďalšiu dôležitú úlohu v  spoločnosti. A Cir-
kev je ešte vždy silná finančne a ponúka ešte priveľa šancí na zá-
kazky a prácu na to, aby sa zo dňa na deň stala bezvýznamnou.
Okrem toho ešte nevieme, čo prinesie hľadanie európskej iden-
tity vzhľadom na výzvu islamskej migrácie. Dôjde k renesancii 
cirkevných obyčají, k  obnoveniu procesií Božieho tela a  sláv-
ností sv. Mikuláša? A  zachová si krásny príbeh o  Márii, Joze-
fovi a osliatku v maštaľke pokrytej snehom svoj dojímavý cha-
rakter, keď sa bude považovať za jednu z  rozprávok bratov 
Grimmovcov?
To všetko sa môže stať. Cirkev sa v skutočnosti svojou „mocou“ 
viazať na seba ľudí asymptoticky určite blíži k bezvýznamnos-
ti. Pre Rakúsko mám exaktné čísla, ale zdá sa, že sú podobné 
ako v  Nemecku a  vo Švajčiarsku. V  období po druhej sveto-
vej vojne chodilo v nedeľu do kostola v každej rakúskej farnos-
ti v priemere 720 ľudí. V roku 1995 to bolo už iba 440. Dnes 
je to 190. Ak bude tento trend nezadržateľne pokračovať, bude 
v ďalšom štvrťstoročí chodiť do kostola už iba 80 ľudí. A o dve 
generácie v roku 2065 to bude už iba biednych 30. Dobre – 30 
ľudí môže ešte vždy sláviť pôsobivú bohoslužbu. Môžu dokon-
ca založiť dva biblické krúžky. Dokonca si ešte môžu pravidelne 
kupovať fair trade čokoládu z Ekvádora. No pre farnosť, ktorá 
vyžaruje do sveta, to už nestačí. Ušetrime si tieto dosť deprimu-
júce štatistiky, pozrime sa na úbytok krstov a cirkevných sobá-
šov, ako aj celoplošné vymiznutie spovede, na tiché zanikanie 



27

jedného katolíckeho časopisu za druhým. Je jasné, že štruktúra 
našich farností sa dramaticky mení. Nie musí alebo má sa zme-
niť, ale mení sa. Nedá sa tomu vyhnúť. Môžeme si iba vybrať, či 
budeme tieto procesy trpieť alebo by sme chceli na nich aktív-
ne spolupracovať.

4. Dôvody, ktoré vypadli

Erózia štruktúr neznamená, že sa stráca obsah. Pozrime sa na to 
bližšie. Nie je to tak, že zo sto dôvodov, prečo chodia ľudia v nede-
ľu do kostola, odhadom dnes už 98 neplatí – od strachu, že budem 
v dedine ako ten, čo nechodí do kostola, považovaný za asociá-
la, až po nádej, že si v kostole nájdem partnera? Ale dva najdô-
ležitejšie dôvody zostávajú – prehlbovanie priateľstva s Kristom 
a jeho spoločné vyjadrenie spolu s ostatnými. To, čo zažívame, nie 
je azda ani tak veľmi ubúdanie viery ako jej redukovanie. Nepod-
statné odpadá. Ten, kto zostáva, má podstatné dôvody.
Kto potrebuje dnes bohoslužbu, aby prekonal svoju samotu, 
keď si môže porovnateľný pocit navodiť prostredníctvom Fa-
cebooku? Ktorý 17-ročný mladík je dnes odkázaný na stolný 
tenis na fare, keď chce ísť na víkend niekam so svojimi priateľ-
mi? Dievčina už nemusí do kláštora, aby sa mohla stať zdra-
votnou sestrou. Chlapec už nemusí byť miništrantom, aby mu 
farár zaplatil gymnázium. Ten, kto má strach, že príde o  prá-
cu, už nezapaľuje sviečku, ale staví na svoje celoživotné skúse-
nosti a odbory. Kto sa obáva o svoje zdravie, konzultuje to s le-
kármi a uzavrie doplnkové zdravotné poistenie. Na koho príde 
depresia, ide k psychiatrovi. Poľnohospodári sa spoliehajú viac 
na rozumné poistenie úrody ako na kántrové dni. A  keď nie-
kto túži zažiť bezhraničnú skúsenosť s prasilami vesmíru, má 
bezbrehé možnosti urobiť to v ríši sexuality, čo je spravidla do-
konca omnoho zábavnejšie a nízkoprahovejšie ako uvedenie do 
mystickej modlitby.
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Nechýbajú ani opiáty najrôznejšieho druhu. Čo sú opiáty, defi-
noval Ambrose Bierce už v roku 1911 vo svojom Slovníku diab-
la: „Nezamknuté dvere vo väzení môjho ja. Vedú na dvor väze-
nia.“ No výlet na dvor väzenia je síce dosť coolový, ak nevieme, 
ako máme inak vyjsť z väzenia svojho ega.
Cirkvi zostala posledná doména – svet mimo „ja som ja a  to 
mi musí stačiť“. Ten, kto hľadá Boha, iba ťažko ho nájde na fol-
klórnych slávnostiach, v  kluboch alebo v  rituálnom hľadaní 
gurmánskych podnikov. Nenájde ho ani pri detoxikácii orga-
nizmu, pilatese alebo v  kameňoch šťastia. Pre ľudí, ktorí hľa-
dajú Boha, je kostol ešte vždy prístavom, v  ktorom môžu za-
kotviť so svojou túžbou. V tom spočíva sila chrámov, tam majú 
svoje USP, unique selling point – sprostredkúvajú „silu, svetlo 
a útechu priateľstva s Ježišom Kristom, spoločenstvo viery, kto-
ré ich prijíma, dáva im horizont zmyslu a života“ (pápež Franti-
šek, Evangelii gaudium).
Čelia tým dnes množstvu rozptýlení: koho prepadne kríza zmys-
lu života, môže sa pomerne dlhý čas úspešne klamať frustrač-
ným nákupom topánok, návštevou kina, novým ego-shootrom, 
aktuálnym videom Justina Biebera alebo užitočným psychofar-
makom namiesto konfrontácie so svojím Stvoriteľom. Lamen-
tovanie potom na tom už nič nezmení, ani bedákanie nad ne-
schopnosťou Cirkvi, ani plamenná reč o tom, aké sú dnes zlé 
časy. Je to tak, ako to je.

5. Všetko tu už raz bolo

A nie je to tak po prvý raz. Dejiny Cirkvi sú dejinami jej kríz. 
Keď ako zhypnotizovaní civieme na čísla merateľného úpad-
ku, nemusíme sa cítiť sami. Robili to už totiž mnohé generácie 
pred nami. Nie je málo historikov kultúry, ktorí prišli k záveru, 
že „kresťanská Európa“ v skutočnosti nikdy neexistovala. Musí-
me sa teda chrániť pred nostalgickým idealizovaním európskej 
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minulosti z pohľadu súčasnosti. Spomeňme si na obdobie dvad-
sať rokov po druhej svetovej vojne, keď kresťanské cirkvi zaži-
li mimoriadny rozkvet, ktorý nám však dnes pripadá ako „nor-
málny stav“. Pritom normálny stav je ten, ktorý máme dnes.
Odkedy som v šestnástich rokoch našiel v rodičovskej knižni-
ci knihu zápiskov Alfreda Delpa z  nacistického väzenia, mal 
na mňa tento jezuita mimoriadny vplyv. Národní socialisti ho 
popravili na Hromnice 1945, pretože spoločne s  ľuďmi z kru-
hov povstalcov navrhol plány na nové usporiadanie Nemecka 
po skončení nacistického teroru. Jeho myšlienky, ktoré písal 
zoči-voči smrti, sú do istej miery natoľko aktuálne, až to vy-
ráža dych. Už v roku 1941 v jednej prednáške hovorí: „Reč čí-
sel ukazuje ustavičný úbytok ľudí spojených s Cirkvou.“ A: „Byť 
dnes človekom Cirkvi znamená byť sám, byť cudzí, stratiť kon-
takt s  mnohými vecami, zostať nepochopený a  nesprávne po-
chopený.“ Delp už vtedy jasne a vecne hovoril o skúsenosti du-
chovnej púšte: „Stali sme sa misijnou krajinou. Toto poznanie si 
musíme uvedomiť. Prostredie a určité faktory celého života sú 
nekresťanské (...) Do misijnej krajiny možno vstúpiť iba so sku-
točnou misijnou vôľou, to znamená s vôľou zakrádať sa k iné-
mu človeku na všetkých cestách a získavať ho pre Pána Boha.“
Delp videl unavenú konzervatívnu Cirkev, ktorá stráca čas tým, 
že „čistí svoje devocionálie“ a  necíti nič z  „veľkého pochodu 
a rytmu, ktorý nás týra a  tlačí“. „Človek môže Cirkev nakaziť 
tým, (...) že sa bude takpovediac utiekať do Cirkvi pre vlastnú 
bezpečnosť a bezpečie. Ako inak by sme prešli dejinami, keby 
sme necítili dych Boha, ktorý nás chce spasiť! Cirkvou nie sme 
zo strachu, že nebudeme spasení, ale z nesmiernej misijnej vôle.“

6.  „Veď nás vôbec nechcú...“

Delp mal veru pravdu, Cirkvou sme z nesmiernej misijnej vôle, 
no táto vôľa má veľkých odporcov a jedným z nich je rezignácia. 
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Nanešťastie je toho mnoho, čo sa prihovára za to, aby sme 
rezignovali.
Vo Viedenskej arcidiecéze začal arcibiskup kardinál Chris-
toph Schönborn spoločne so svojimi pomocnými biskupmi 
a vikármi malú misijnú iniciatívu – raz v mesiaci sa otvára-
jú brány biskupskej rezidencie. Červený koberec vedie vtedy 
z ulice v starom meste Viedne cez bránu a nádvorie do arci-
biskupskej kaplnky. Kardinál Schönborn a jeho spolupracov-
níci sa vtedy rozdelia na tri skupiny. Prvá stojí pri bráne a po-
zýva okoloidúcich, aby išli ďalej. Druhá skupina ponúka na 
nádvorí kávu a polievku a pozýva prichádzajúcich na rozho-
vor. Tretia skupina má službu v kaplnke, kde je vystavená Naj-
svätejšia oltárna sviatosť, a všetci sú pozvaní sa tam posadiť 
alebo zapáliť sviečku, hodiť do schránky lístoček s  prosbou 
o modlitbu alebo si prečítať stať z Biblie. Všetci sú pozvaní, či 
už na nádvorie, alebo do kaplnky na neformálny či duchovný 
rozhovor s biskupom alebo ostatnými. Je jedno, či práve lížu 
zmrzlinu, venčia psa, či sú v meste pracovne, či sú to turisti, 
žobráci alebo školáci.
Raz sme my zamestnanci arcidiecézy prosili, či nemôžeme pri 
tom nejako pomôcť. Na jednej kolegyni bolo vidno, aká neprí-
jemná je jej táto predstava hlavne pri pomyslení, že má stáť pri 
bráne a  pozývať okoloidúcich. „Ľudia nás v  podstate ani ne-
chcú,“ vysvetlila. „Cirkev predsa iba odmietajú a o to, čo im po-
núkame, nemajú vôbec záujem.“
Poznal som to aj podľa seba. No potom som iba stručne poroz-
prával, čo som tam sám zažil: muža, ktorý najskôr uvedie päť 
rozličných dôvodov, prečo teraz nemá čas a  potom ho už vô-
bec nebude mať, no napokon príde, pol hodiny sedí so slzami 
v očiach v kaplnke a vedie intenzívny rozhovor s kňazom. Ale-
bo ženu, ktorá pri odchode vrúcne ďakuje: „Presne to som dnes 
potrebovala.“ Študentku, ktorá mi povedala, že sa pokúsila po-
modliť za skúšku, ktorá ju čaká. Prvý raz. „Ak by to fungova-
lo, to vám sľubujem, potom sa stanem katolíčkou!“ Migrantov, 
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ktorí s veľkou bázňou zapaľujú sviece. Turistov, ktorých sa do-
tkla tichá atmosféra nádvoria uprostred hluku veľkomesta.
A kolegyni som porozprával aj o tom, aký exponovaný a smieš-
ny si pripadám, keď sa postavím na ulicu, a koľko premáhania 
ma to stojí. A že väčšina ľudí iba prejde okolo. Ale že to nič.

7. Keď zostanú ryby

„Myslím si, že ľudia nás nechcú,“ povedal mi jeden kamarát 
kňaz, ktorý sa roky snaží priviesť ľudí vo svojej farnosti ku sku-
točnému priateľstvu s Kristom a skúsil už toho mnoho. Rozu-
miem mu. A predsa si myslím, že jeho postreh nezahŕňa celú 
realitu: „Ľudia“ môžu byť príliš pohltení masou, aby vnímali 
našu ponuku. No aj v mase je mnoho jednotlivcov, ktorí hľada-
jú. A my nevieme, kedy a ako nechá Boh vplávať ryby do našich 
rozhodených sietí.
A  predovšetkým platí, čo jasne pomenoval pápež František 
v Evangelii gaudium na mieste, ktoré sa cituje zriedkavo: „Nie-
kedy sa nám zdá, že sme našimi silami nedosiahli žiadny vý-
sledok, ale misia nie je obchod alebo podnikový projekt; nie je 
to humanitárna organizácia ani divadlo, aby sme počítali, koľ-
ko ľudí prišlo vďaka našej propagande; je to čosi omnoho hlb-
šie, čo uniká každému meraniu. Pán možno použije naše snahy, 
aby svoje požehnanie vylial na nejakom inom mieste, kam sa 
my nikdy nedostaneme. Duch Svätý pôsobí, ako sám chce, kedy 
chce a kde chce; my sa darúvame s odovzdanosťou, ale bez toho, 
aby sme si nárokovali vidieť jasné výsledky. Naučme sa odpočí-
vať v nežnosti Otcovho náručia uprostred nášho štedrého a tvo-
rivého snaženia. Poďme ďalej s plným nasadením, ale dovoľme, 
aby on zúrodnil naše námahy, ako sám chce.“
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8. Plač a škrípanie zubami

Keď predsa len podľahnete pokušeniu, že vás ubíja zdanlivý 
nezáujem ľudí o  priateľstvo s  Kristom, spomeňte si na Paula 
Cowleyho a jeho osud.
Tento pozoruhodný životný príbeh som na študijnej ceste v An-
glicku počul hneď dvakrát a posúvam ho tu ďalej, pretože Paul 
Cowley, ktorého nepoznám inak, iba z podania rúk, ho rozprá-
va na Youtube, a tým ho zverejnil. Prvý raz som ho zažil počas 
jednej časti kurzu Alfa. Do farského Kostola Najsvätejšej Troji-
ce v londýnskom Bromptone, kde bol už pred desaťročiami ten-
to kurz pre „nováčikov viery“ skoncipovaný, prišlo tristo ľudí. 
Večer, keď som mohol sedieť na chóre ako divák bez vstupen-
ky, išlo o tému „Prečo čítať Bibliu?“ Rečníkom bol Paul Cowley.
Začal takto: „Prvý raz vo svojom živote som videl Bibliu ako 
18-ročný, keď ma obhajovali pred súdom ako obvineného.“ 
Cowley má dnes 60, je fit, pevnej postavy. Muž z priemyselného 
mesta Manchester patrí k ľuďom, ktorým inštinktívne dôveru-
jete, pretože zo seba vyžarujú spoľahlivosť. Máte pocit, že nimi 
nemôže nič otriasť. Niekoho takého by mali radi na kapitán-
skom mostíku, keď sa potápal Titanic.
S britským humorom podal svedectvo bezútešného života: Ro-
dičia alkoholici. V šestnástich utiekol z domu i zo školy. Poulič-
né krádeže, prvé tresty, prvé podvody, rok väzenia. Ani jediná 
návšteva rodičov. Keď ho prepustili a hľadal ich, boli rozvede-
ní a presťahovaní na neznáme miesto. Jeho poslednou nádejou 
sa stala armáda. Paul Cowley sa stal profesionálnym vojakom, 
nasadeným v zahraničných misiách v Severnom Írsku a na Fal-
klandských ostrovoch. No vnútorný pokoj nenachádzal. Dva-
krát sa oženil, dvakrát nasledoval zakrátko rozvod. Trojročné-
ho syna nechal matke a odvtedy s ním už nebol v kontakte. Po 
sedemnástich rokoch Paula Cowleyho neodviedli, stal sa fitnes 
trénerom. Mal novú priateľku, ale zo strachu pred zodpoved-
nosťou sa nechcel oženiť. „Môj život,“ hovorí, „bol jeden veľký 
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chaos. Plný alkoholu, dlhov z hazardných hier, morálnych po-
blúdení a predovšetkým plný pochybností, hoci som to nikdy 
nechcel pripustiť.“
Keď sa dnes obzrie späť, je mu dôvod jasný: „V mojom živote 
nezohrával Boh nijakú rolu.“ O Bohu sa nikdy nič nedozvedel. 
Nikto mu o ňom nerozprával. Rodičia boli ateisti, v škole nebo-
lo vyučovanie náboženstva. Vo väzení a v armáde sa za celé tie 
roky nikdy osobne nestretol s kňazom.
Až keď mal 40 rokov, pozval ho jeden známy, ktorý sa stal kres-
ťanom. Pri večeri sa zhovárali o  viere a  priateľ mu dal jeden 
biblický verš. „A tým sa to všetko začalo.“ Biblický verš, ktorý 
vybral náhodne, je ten, v ktorom sa hovorí o „plači a škrípaní 
zubami“ v pekle. „Určite to nie je biblický citát, ktorý si vyberie-
me, aby sme niekoho obrátili,“ hovorí Paul Cowley. No ten ho 
už nepustil, znepokojoval ho natoľko, že chcel vedieť viac.
Ďalším krokom bol kurz viery ako ten, na ktorom Cowley te-
raz prednáša. „Vlastne som vôbec nevedel, čo ma tam čaká. Ale 
keď som vošiel cez tieto dvere tam vzadu, môj život sa zmenil.“ 
Ako hovorí Paul Cowley, na tomto kurze stretol Boha. „Boha, 
ktorý ma bezvýhradne miluje. Práve mňa.“ Jedna farnosť ho 
prijala a ponúkla mu bezpečie. Ako blesk z jasného neba mu 
zavolala jeho bývalá žena a povedala: „Tvoj syn, ktorého si 16 
rokov nevidel, ťa potrebuje.“ Pozbieral odvahu, oženil sa so 
svojou priateľkou a ešte raz sa stal otcom. Jeho dôvera v Kris-
ta rástla.
Po trojročnom štúdiu bol Paul Cowley vysvätený za kňaza An-
glikánskej cirkvi a  dnes tam pracuje spoločne so svojím sy-
nom. Vyhľadal aj svojho otca a  zmieril sa s  ním. V  súčasnos-
ti vedie Paul Cowley sociálne iniciatívy farnosti Najsvätejšej 
Trojice v Bromptone, ktorá je známa ďaleko za hranicami An-
glicka. Zaujíma sa o prepustených väzňov, bezdomovcov a ľudí 
so psychickými problémami, organizuje jedlo a kurzy pre chu-
dobných a ponúka právnu pomoc, kurzy a poradenstvo. Mnohé 
z týchto iniciatív sám založil.
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Našej skupine z katolíckej Viedenskej arcidiecézy opísal svoje 
pole pôsobnosti a zhrnul ho takto: „Na prvom mieste je prak-
tická stránka evanjelia – dávame sa ľuďom najesť, pomáhame 
im pri budovaní dôstojného života. Až potom im rozprávame 
o Bohu. Napriek tomu je to to najdôležitejšie. Sám som to zažil, 
môj život bol v troskách. A opäť sa zocelil, pretože som v štyrid-
siatke konečne našiel niekoho, kto mi rozprával o Bohu.“

9. Misia nepotrebuje veľké činy

Z tohto príbehu vyplývajú pre mňa štyri ponaučenia:
Po prvé nám hovoria o duchovnej púšti, ktorá nastane, keď sa 
cirkvi v  kresťanských krajinách stanú bezvýznamnými. Muž 
plný túžby po plnosti života musí čakať štyridsať rokov, kým 
počuje niečo o radostnej zvesti.
Príbeh Paula Cowleyho však ukazuje aj to, že misia nepotrebu-
je veľké činy, iba ochotu rozprávať o Bohu, keď na to dozrel čas. 
A spoločenstvo, ktorého láska je natoľko veľká, že pozýva ľudí 
„zvonku“, ide za nimi a kráča s nimi po ceste viery.
A vidno ešte viac – „misia“ nie je konkurenciou charity; aj histo-
ricky tvoria jednotu (porovnaj začiatky charity a diakonie). Jed-
na bez druhej by neboli kresťanskou odpoveďou na existenčnú 
ľudskú biedu. Pravá viera pohýna k obom, pretože zahŕňa spá-
su blížneho.
A príbeh Paula Cowleyho napokon svedčí aj o tom, že Boh ešte 
vždy koná zázraky. Rovnako dnes ako pred sto alebo tisíc rok-
mi. A pozýva nás, aby sme sa stali ich súčasťou.

10. Kto má nájsť Ježiša?

Teraz možno poviete, že Paul Cowley je jeden. Potom je ešte ďal-
ších desať, sto, tisíc iných. No omnoho viac takýchto príkladov 
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nie je. V preambule Misijného manifestu sa však píše: „Želá-
me si, aby naše krajiny našli Ježiša.“ Nielen tu jeden, tam druhý, 
ale naše krajiny. To nás privádza k dôležitej otázke: Čo je vlast-
ne cieľom misionárskeho zápalu Cirkvi?
Misia má jasný cieľ – smerovať ku konkrétnemu človeku a pre-
žiť život v plnosti. Kto vykonáva misijnú činnosť preto, aby ko-
nečne znova zaplnil kostol, získal peniaze alebo si zaistil spo-
ločenský vplyv, aby ako kňaz obstál pred kolegami zo svojho 
ročníka, aby iným dokázal, že Boh je s nami a nie s konkuren-
ciou – kto robí misie z týchto dôvodov, nie je misionár. Robí iba 
nábor na členstvo.
Misia nie je ani aktuálnym príkazom, aby sme zastavili islamizá-
ciu sveta alebo zachránili kresťanské dedičstvo Západu. V sku-
točnosti to dosiahneme iba tým, že bude v  Európe viac kres-
ťanov. Ale ak je pravda, že jestvuje všemohúci, milosrdný Boh, 
ktorý pozná a miluje každého jedného človeka, ktorému smie-
me nežne hovoriť abba (otecko) a ktorý pre všetkých pripravil 
nebo – ak to je pravda, potom je to také ohromujúce a veľko-
lepé, že to môžeme ohlasovať bez akýchkoľvek bočných úmys-
lov. „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a po-
čuli“ (Sk 4, 20).
Posolstvo je príliš veľké, aby sme ho dali do služby nejakej agen-
dy. Kto to však napriek tomu robí, len potvrdzuje, že tomu 
v podstate neverí. Tak ako klame ten, kto tvrdí, že ho v hĺbke 
duše dojíma Mozartovo Rekviem, a  použije ho ako hudobné 
podfarbenie v nákupnom centre, aby ľudia viac konzumovali.

11. Do akej hĺbky ide kristianizácia?

Ježišovu výzvu učeníkom pred jeho nanebovstúpením treba brať 
vážne: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna, i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). Choďte k všetkým 
národom, k všetkým ľuďom. To znamená, nie iba k niekoľkým 
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vyvoleným. K všetkým. Nikto nie je vylúčený zo spásy. Zname-
ná to však aj to, že sa máme stať učeníkmi. Nie prispievateľmi 
cirkevných zbierok alebo návštevníkmi bohoslužieb. Nie matri-
kovými katolíkmi. Máme ísť a učiť – byť učeníkmi.
Kto sú „učeníci“? Sú to ľudia, ktorí nadviazali priateľský vzťah 
s Kristom, ktorí chcú s ním prežiť svoj život, ktorí dôverujú jeho 
slovám a pretvorili ich na základný vzor svojho života. Skrátka 
ľudia, ktorí nielen v Krista veria, ale mu aj veria a nasledujú ho. 
Túto vieru nemožno zabezpečiť plošne ako gramotnosť národa 
či očkovanie proti kiahňam.
Z  tohto hľadiska možno dnešnú sekularizáciu chápať aj ako 
spätnú kristianizáciu, ktorá sa v  mnohých oblastiach nezame-
riavala na učeníctvo, ale len na príslušnosť k  náboženskému 
spoločenstvu. Americký náboženský sociológ Rodney Stark to 
opísal v  uznávanom článku pomerne drasticky: „Kresťanstvo, 
ktoré zvíťazilo nad starým Rímom, bolo masové hnutie v pro-
stredí s obrovskou konkurenciou. Kresťanstvo, ktoré potom ob-
rátilo väčšiu časť Európy iba svojím menom, bolo etablovanou, 
subvencovanou štátnou cirkvou, ktorá bažila po rozširovaní nie 
tým, že prinášala obyvateľom misiu, ale tým, že krstila kráľov, 
a tých potom vyhlasovala za národných svätcov.“
To, že v celých dejinách Západu boli aj skutoční ľudoví misio-
nári, nie je s  tým v rozpore, je to skôr dôkaz celoplošnej kris-
tianizácie, v rámci ktorej sa masovo krstili celé národy a ktorá 
v každom období poukazovala na potrebu zvýšeného obrátenia, 
ktoré by šlo do hĺbky. Z tohto pohľadu nie sme dnes na tom inak 
ako v uplynulých 1 700 rokoch.

12. Kresťanská Európa nie je za nami, ale pred 
nami

Mohlo by sa stať, že mnoho ľudí, ktorí sa už nenazývajú kres-
ťanmi, žijú dnes omnoho kresťanskejšie a sú viac prepojení ako 
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v predchádzajúcich storočiach? Zaiste, netreba zľahčovať, že sa 
narušil základný vzorec spolunažívania, ako napríklad chápa-
nie nerozlučiteľného manželstva muža a ženy a z toho vyplýva-
júca samozrejmosť celoživotnej vernosti. Na druhej strane urči-
té hodnotové postoje dnes dosiahli takú mieru, že by kresťanské 
národy z minulosti a ich kresťanskí panovníci zbledli – ako na-
príklad vedomie dôstojnosti každého človeka, úcta ku každé-
mu alebo sociálna starostlivosť o slabších... Už Augustín nás va-
roval pred unáhlenou kategorizáciou: „Mnohí, čo sú vnútri, sú 
vonku, a mnohí, ktorí sú vonku, sú vnútri.“
Misia preto nie je cesta späť k  idealizovanému stavu minulosti. 
Skutočná kristianizácia Európy nie je za nami, ale pred nami. Pri-
tom je veľmi dôležité zdôrazniť: Áno, ide o naše krajiny. Ide o celý 
kontinent. Ide o celý svet. No nejde o to, aby sme zakonzervovali 
alebo nanovo vytvorili kresťanský charakter. Matúšovo evanjelium 
by sa ani v najvoľnejšom preklade nedalo interpretovať spôsobom: 

„Choďte k všetkým národom a dajte im kresťanský charakter!“ My 
sme soľ zeme. A ak niečo treba zachovať, tak to nie je vonkajší cha-
rakter a kultúrne formy v našich krajinách. Zachovať treba chuť 
soli. Tam, kde sú kresťania, ktorí sú spolu v Kristovom mene, tam 
je Cirkev. Tam, kde sú kresťania, ktorí na základe viery prevezmú 
zodpovednosť v krajine, tam je kresťanská krajina. Je to také jed-
noduché (a zároveň nekonečne provokatívne).
Samozrejme, v  kresťanskej krajine žijú ľudia lepšie, dôstojnejšie, 
ohľaduplnejšie. A  majú viac šancí, aby spoznali Krista. Nemusia 
prežiť štyridsať rokov, aby mohli počuť „slová večného života“. Keď 
však povieme: „Chceme, aby naše krajiny našli Ježiša“, myslíme tým 
viac. Je našou najhlbšou túžbou, aby mali všetci ľudia život v plnos-
ti, nielen tí, ktorých v nedeľu stretávame vo farskej kaviarni alebo 
vo štvrtok večer na biblickom krúžku. Je to prihlásenie sa k úlohe, 
že obnovíme celý svet, prinesieme mu Boha a že sa nebudeme sta-
rať iba o svoju záhradku. Nazýva sa to obrátenie celého sveta, ktorý 
Boh tak miloval, „že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahy-
nul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
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13. Jednotlivec a obrátenie sveta

Každý kresťan, ktorý nasleduje Krista, nesie zodpovednosť za 
celý svet. Nicky Gumbel, ktorý rozvinul s kurzmi Alfa najúspeš-
nejšie misijné iniciatívy, rád nazýva ako cieľ toho, čo jeho kur-
zy spôsobujú, „obrátenie národov, obnova Cirkvi a transformá-
cia spoločnosti“.
To nie je prehnané, sú to ciele evanjelia. Hovorí sa tam o kvase, 
ktorý sa musí miesiť dovtedy, „kým všetko neprekvasí“ (Lk 13, 
20), a o „svetle sveta“ (Mt 5, 14), ktoré sa v nijakom prípade ne-
smie skryť pod mericu (Mt 5, 15). A pretože každý, kto nanovo 
spoznal Krista, je vtiahnutý aj do jeho starostlivosti a lásky pre 
celý svet, máme misiu pre celý svet.
Konkrétny jednotlivec, ktorému sa misionár venuje, sa však ne-
smie stať iba prostriedkom dosahovania cieľa. Spása každého 
jedného človeka je cestou a cieľom šírenia Božieho kráľovstva. 
Nie je za tým nijaký väčší, dôležitejší cieľ. Pretože misia je vôľa, 
aby sa blížnemu dobre darilo. Misia je vyjadrením lásky – lás-
ky Cirkvi, lásky spoločenstva, lásky kresťana. Ten, kto skutočne 
miluje a verí, nemôže robiť nič iné ako misiu. „Nemôžeme ne-
hovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). Nemôžeme? Je 
to tak aj v našom prípade? Misia ako obrátenie sa k všetkým je 
ako lakmusový test pravosti našej viery.

14. Spontánne a s otvoreným koncom?

Prednedávnom, keď sme ponúkali kurz viery, nám niekto na-
písal e-mail: Nemusí byť stretnutie Cirkvi s  ľuďmi spontánne 
a s otvoreným koncom?
Misia pozostáva z budovania vzťahov, ktoré nemajú nijaký iný 
cieľ ako ten, že sú vyjadrením lásky, starostlivosti a  láskavos-
ti voči druhému. Každý iný úmysel by vzťah zničil. Rovnako 
by bolo postavené na piesku manželstvo, v  ktorom by nebol 
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manželský partner cieľom, ale iba prostriedkom pre viac uzna-
nia, pre bohaté veno alebo garantovanú disponibilitu na sexuál-
ne výkony. Ale ani manželstvo nie je spontánne a s otvoreným 
koncom. Manželia totiž verejne vyhlasujú svoj zámer. Hovoria, 
čo uzavretím manželstva chcú: Budem ťa milovať a ctiť po všet-
ky dni svojho života. A je tu aj nádej, že nás druhý bude milo-
vať a ctiť po všetky dni svojho života. A je to veľmi konkrétny 
a veľký úmysel i nádej, že budú rodičia, a to dobrí. Aj mnoho 
menších zámerov a nádejí – spoločne si zrenovovať byt, vysadiť 
hriadku s jahodami, nosiť kvety na výročie sobáša, chodiť spo-
ločne na túry, mať veľa zábavy v posteli a podobne. Je to dob-
ré a inak ako s týmito zámermi a nádejami to ani nie je možné.
Nejestvuje ani priateľstvo, ktoré by bolo bez úmyslov a  náde-
jí. Nikto nejde na dovolenku len tak spontánne a s otvoreným 
koncom. Nijaký záchranár sa spontánne a s otvoreným koncom 
nevrhne do vĺn, v  ktorých sa práve niekto topí. Ani Boh ne-
poslal svojho Syna na svet spontánne a  s otvoreným koncom. 
Kristus neobetoval svoj život na kríži spontánne a s otvoreným 
koncom. A  ani my nemôžeme vziať na seba kríž spontánne 
a s otvoreným koncom. V každom prípade smieme mať úmy-
sel podeliť sa s niekým o to najväčšie, čo vieme. Podeliť sa o to 
najlepšie, čo máme. Smieme dúfať, že dokážeme získať niekoho 
pre Krista, pretože mu chceme dať Krista ako „život v hojnosti“ 
(porov. Jn 10, 10). Ale pri nasledovaní Krista nesmieme niko-
ho zneužívať, oberať o peniaze a klamať. A musíme rešpektovať 
slobodu iného. Boh nám dal slobodu so všetkými jej dôsledka-
mi a radšej vzal na plecia kríž, ako by nás mal obrať o slobodu. 
My musíme konať rovnako.
A  musíme si ujasniť, čo to znamená, že jeden konkrétny člo-
vek je cieľom. Ide o  trpiaceho, biedneho, osamelého, sklesnu-
tého, pochybujúceho, zúfalo dúfajúceho človeka, ktorému chce 
Kristus pomôcť vstať a osušiť mu slzy, pričom nás na to berie do 
svojej služby. Ide o život a smrť, svetlo a tmu, nádej a sklamanie. 
Je to volanie, na ktoré musíme odpovedať. My všetci.
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15. O ustavičnom zápale

Dostali sme sa k  poslednej časti preambuly Misijného mani-
festu, k tej, kde sa cituje pápež. Ide tu o misionárske štruktúry 
a „ustavičný zápal“. A tým o to, ako súvisí misionárske konanie 
jednotlivého kresťana s tým, čo robí cirkevná „hierarchia“. Pre-
tože jestvujú prípady, ktoré môžu misionársku činnosť obme-
dzovať. Chcel by som tu bližšie priblížiť tri – nebezpečenstvo, že 
sa budeme rozptyľovať kritikou cirkevnej vrchnosti; nebezpe-
čenstvo bezdôvodne čakať na „tých hore“. A ilúzia, že „vrchnosť“ 
môže vyvolať misionársky zápal.
Nebezpečenstvo rozptyľovania sa cirkevnou kritikou: Každé 
obrátenie druhého predpokladá vlastné obrátenie a aj sa ním 
začína. Zároveň to však znamená, že vlastným obrátením sa 
vždy začína aj obnova Cirkvi. Svätý František nám to už svojím 
životom ukázal. A pápež Benedikt v katechéze o sv. Františkovi 
jasne povedal, že obnova sa málokedy deje cez cirkevných hie-
rarchov, koná sa cez ľudí. Obnova sa zriedkavo uskutočňuje cez 
hierarchiu, hovorí pápež, ale vždy s hierarchiou.
Tak ako nemá zmysel čakať s  misijnou činnosťou, kým ju ne-
nariadi vlastný biskup, nemá ani zmysel chcieť obnovovať svet 
a  Cirkev akciami proti vlastnému biskupovi. Tragédiou mno-
hých reformných skupín je to, že žijú v ilúzii, že môžu petíciami 
a verejným karhaním biskupov a pápeža otvárať dvere a okná 
Duchu Svätému. Legitímne je vyjadriť svoj názor biskupom 
v rozhovore a ponúknuť lepšie riešenia. Ale hoci to nie je ne-
možné, potom je už čisto štatisticky veľmi nepravdepodobné, že 
Boh si vybral práve mňa, aby som udával nový smer jeho Cirkvi 
protestnými akciami.
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16. Kto chce, ten môže

Nebezpečenstvo čakať na hierarchiu: Odkedy úzko spolupracu-
jem s biskupom, viem, že je nielen ťažké spolupracovať s bisku-
pom, ale je to aj celkom iné, ako si to predstavujeme. Platí to 
aj pre vikárov, dekanov, farárov a  kaplánov. S  futbalovým tré-
nerom majú všetci spoločné to, že „publikum“ presne vie, čo 
všetko robia zle a  ako sa to má robiť správne. No na rozdiel 
od futbalového publika, ktoré okrem dobre načasovanému po-
vzbudzovaniu a  trúbeniu nemôže veľmi prispieť k  víťazstvu 
mužstva, obyčajný kresťan má tisíc možností, ako byť aktív-
ny. Pretože každý kresťan je hráčom na ihrisku a nie divákom 
v hľadisku (a už vôbec nie na VIP tribúne).
Misia ide napokon omnoho ďalej, ako to ukazujú karikatúry 
z  môjho detstva – muži v  reverendách sa odvážia prísť k  do-
morodým obyvateľom, ktorí ich vzápätí strčia do hrnca. Mi-
sia je omnoho viac a odohráva sa tu a teraz a vo svojich najroz-
manitejších formách nepotrebuje požehnanie biskupa. Poslanie 
a oprávnenie na misijnú činnosť je súčasťou základnej výbavy, 
ktorú dostávame pri krste a birmovaní.
Nikto si nemusí žiadať dovolenie od kňaza, aby mohol požehnať 
svoje deti, pomodliť sa pri stole, založiť modlitbové spoločen-
stvo alebo navštíviť chorého. Misia spočíva na 99 percent v po-
čúvaní, pomoci a prítomnosti. Na to nemusíme byť, pravdaže, 
vyslaní Cirkvou. Autonómia jednotlivého kresťana je neuveri-
teľne veľká. Taká veľká, že by malo vlastne otriasť každým z nás, 
čo všetko nerobíme.

17. Kto ju počúva, počúva Krista

Cirkev je pevný základ, na ktorom stojíme. A správne pochopená 
poslušnosť je uznaním, že Boh pôsobí vo svojej Cirkvi a cez ňu. 
A preto by sme nemali podnikať nič, čo je v rozpore s Cirkvou. 
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Cirkev je (nielen, ale aj) prostredníctvom hierarchie – pápeža, 
biskupov – prítomnosťou Boha na tomto svete. Biskupi sú ná-
stupcovia apoštolov, Kristus im zveril vedenie Cirkvi. „Kto ju 
počúva, počúva Krista,“ nehovorí to nejaké barokové cirkevné 
knieža, ale Druhý vatikánsky koncil, mimochodom v  nadväz-
nosti na Sväté písmo: „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami 
pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, kto-
rý ma poslal“ (Lk 10, 16).
A  tak je dnes dobré zdravé pnutie medzi tým, čo môže robiť 
kresťan jednotlivec, a medzi tým, čo môžu robiť biskupi, rehoľ-
ní predstavení, vedúci spoločenstiev. Tí, ktorí sú zodpovední za 
štruktúry, môžu podporiť misijné nadšenie, vytvoriť mu priestor 
a väčšie pole pôsobnosti – to je ich veľká úloha v dnešnom svete. 
Môžu ho aj udusiť alebo nechať vyhynúť byrokratickými proce-
dúrami. No nemôžu ho prikázať alebo zorganizovať. Povedzme 
to jasne: nič nemôžu urobiť bez nás.

18. K novým obzorom, na nohe s olovom

Nebezpečenstvo chcieť zorganizovať obrátenie: Misionársky zá-
pal je melódia, ktorú hrá Boh na svojom nástroji, Cirkvi. Dá 
sa oň prosiť, ale nedá sa doň nútiť. Tu vidím príčinu toho, pre-
čo zostalo bez odozvy toľko kolektívne organizovaných cirkev-
ných podujatí.
Jestvujú cirkevné floskuly, ktoré sa  skrátka nedajú vykynožiť. 
Moji ironickí priatelia sa radi vysmievajú z „katolíckeho infini-
tívu“, ktorý v mnohých variantoch máta v dokumentoch a vy-
hláseniach: „slúžiť človeku“, „dať priestor nádeji“, „byť blízko 
pri človeku“ a pod. Jeden z najprominentnejších príkladov je 

„vydať sa k novým obzorom“. Keď si dáte do Googla toto spo-
jenie v  nemčine spoločne so slovom Cirkev, dostanete 7  540 
výsledkov. Zdá sa, akoby jestvovali vatikánske smernice, ktoré 
každej diecéze predpisujú použiť najmenej raz výraz „k novým 
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obzorom“ ako motto pastoračného plánu, diecézneho procesu 
alebo odborného seminára o budúcnosti Cirkvi. Istý priateľ raz 
povedal: „Veď to už nikto nemôže počúvať. Malo by sa to na-
zvať ,K novým obzorom na nohe s olovom‘. Potom by sa všet-
ci prebrali!“

„Nový obzor“, a  to v  každom význame slova, aj v  tom základ-
nom, je niečo, čo v dávno osvedčených štruktúrach narazí na 
odpor. Potom sa môže stať, že kolektívne pokusy niečo začať, 
podstúpia „riziko“, že vylepšia zákaznícky servis, čo zname-
ná, že sa budú usilovať o milšiu Cirkev. Nedá sa proti tomu na-
mietať, kým sa nadšenie neunaví. Pretože s  láskavosťou v  ná-
boženstve je to ako s krásou v umení – nikoho sa v skutočnosti 
nedotýka. V  Zjavení apoštola Jána to Boh hovorí ešte trochu 
drastickejšie svojím prekvapivo málo úctivým jazykom: „Takto, 
že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ 
(Zjv 3, 16).
Pracujem v diecéze, ktorá nezostala iba pri novom začiatku, ale 
mu určila aj prioritu – Mission first! A  pociťujem na vlastnej 
koži, že obrovská loď diecéza síce neskutočne pomaly, so škrí-
paním, stonaním a mnohými stratami začína meniť svoj smer. 
A náš arcibiskup okrem toho už 25 rokov konzekventne získa-
va hnutia a  spoločenstvá, ktoré majú udržiavanie permanent-
ného zápalu vo svojej DNA. A mne je čoraz jasnejšie, že budúc-
nosť Cirkvi nespočíva v organizovaní nových aktivít, ale v tom, 
že „sa necháme vziať do služby“ od teba alebo odo mňa. A ak 
cirkevní činitelia nastavili správne výhybky, bude sa táto služba 
premieňať z individuálneho nadšenia na nadšenie Cirkvi.

19. V popredí sú tí, ktorí sú mimo

Vo svojej podstate ide pri novom začiatku o zásadnú korektú-
ru pohľadu. Keď vychádzame z  tradície národa s  95 percen-
tami pokrstených katolíkov, o  ktorých sa pastoračne starali 
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farnosti, potom platí, že na farnosti sa pozerá ako na predmostie 
vyčnievajúce do sveta. Napríklad eucharistickú slávnosť – v na-
šej diecéze sa napríklad ešte vždy koná 75-tisíc nedeľných svä-
tých omší ročne – môžeme vnímať ako prameň, z ktorého prú-
di Božia milosť nielen do priestorov kostola, ale do celého sveta 
a k všetkým ľuďom.
Ide o to, aby Cirkev bola inštitúciou, pre ktorú sú ľudia, ktorí do 
nej nepatria, ešte dôležitejší ako tí, ktorí v nej už sú. Nie je to 
prehliadanie verných kresťanov, naopak, je to dôvera, že sú pra-
vými nasledovníkmi Krista a apoštolov, ktorí stavili do hry všet-
ko, čo mali, aby získali tých, ktorí ešte nie sú v Cirkvi.
Marketingoví špecialisti by azda namietali, že je to nesprávna 
stratégia. Je totiž omnoho drahšie získať nového zákazníka, ako 
si udržať starého. No Kristus neoznačil svojich stúpencov za 
tých, ktorí sa majú starať o zákazníkov, ale za rybárov ľudí. Aj 
rybári považujú za svoju povinnosť, aby sa dobre starali o svoje 
návnady, udržiavali svoje udice a siete v špičkovom stave, oprá-
šili historku o rekordne veľkej šťuke, ktorú chytil starý otec z de-
diny, stretávali sa a delili s tými, ktorí majú podobné záujmy. No 
rybárom, ktorí nikdy nechodia na ryby, hrozí, že sa z nich sta-
nú smiešne figúrky.
Veľmi konkrétne to vidíme aj v našich farnostiach. Všade tam, 
kde sa kňaz a veriaci najskôr zameriavajú na seba samých a chcú 
skonsolidovať vlastné spoločenstvo, kým sa odvážia ísť do sveta 
a začnú si všímať iných, chýba budúcnosť. No tam, kde skúšajú 
pritiahnuť tých, ktorí stoja vonku, sa stane Cirkev atraktívnejšia 
aj pre tých, ktorí sú už v nej.

20. Rozumieme iba tomu, čo milujeme

Princíp starať sa najskôr o  tých, ktorí tu ešte nie sú, je jedno-
duchý a praktický. Môže sa oň usilovať každá organizačná jed-
notka bez akýchkoľvek nákladov – od modlitbovej skupiny až 
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po farnosť a diecézu. Môže to však mať aj ďalekosiahle a nie-
kedy bolestné dôsledky. Znamená to vzdať sa obľúbených tra-
dícii, ktoré už nemajú účinok. Znamená to tiež, že si musíme 
veľmi dobre premyslieť, či biskup verejným vyhlásením k hákli-
vej téme nedosiahne to, že skôr vyplaší ľudí na misijnom území, 
než by posilnil svoje verné stádo.
Pokus prehovoriť ľuďom do svedomia zlyháva, keď ľuďom chý-
ba pochopenie. „Rozumieme iba tomu, čo milujeme,“ píše vo 
svojom románe Démoni rakúsky spisovateľ Heimito von Dode-
rer. Myslím si, že je to pravda. Ten, kto nemiluje Cirkev, nebude 
jej rozumieť. Dnes je to normálne. Jedna anekdota hovorí o mi-
sionárovi v Indii, ktorý sa odhodlal neutiecť z pohanskej cere-
mónie, ale sa postavil na okraj a skúšal ľudí odhovárať od ich 
konania. Stál tam rok čo rok. Keď zomrel a prišiel jeho nástupca, 
pohanskí hodnostári ho prekvapili prosbou, aby robil to isté, čo 
jeho predchodca. Pretože hromženie z úzadia sa už dávno stalo 
tradičnou súčasťou slávnosti.
Je to anekdota. Zažil som však, že medzitým zjavne zaujíma-
me aj tu v Európe pozíciu exotických okrajových figúrok, kto-
ré zvláštnym spôsobom oživujú scenériu tým, že vyvolajú ri-
tuálny rozruch, ktorému nikto nerozumie. Telefonát z rakúskej 
verejnoprávnej televízie ORF: v  televízii pripravovali reportáž 
o  rastúcom akceptovaní sadomasochistických praktík v  spo-
ločnosti. Chýbal im však niekto, kto by sa k tomu vyjadril zo 
strany Cirkvi. Keď som menoval katolíckeho psychoterapeu-
ta, ktorý by mohol dôkladne vysvetliť plytkosť takýchto prak-
tík, producent pokrútil hlavou: „Nie, nie, to práve nechceme! 
Potrebujeme niekoho, kto bude na to poriadne nadávať, najlep-
šie kňaza v čiernom, pred kostolom. Takého skutočného apoš-
tola morálky. Nemáte niekoho takého?“ Nedojalo ma, že chcú 
nahradiť krokodíla v bábkovom divadle rozhnevaným kňazom. 
To sa stáva často. Viac ma prekvapilo, že túto trúfalosť vyslovi-
li nahlas a priamo. Producent si zjavne myslel, že je to rola, kto-
rú radi hráme a na ktorú niekoho radi dáme k dispozícii. Ako 
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vôbec prišiel na takú myšlienku? Má to vari niečo do činenia 
s naším komunikačným správaním?
Otázkou je, ako a akými témami sa ukazujú predstavitelia Cirkvi 
na verejnosti v misijnej krajine. Tak, že podporia misiu. Tým, 
že umožnia rast lásky k Cirkvi. Ale bez toho, aby sa z krokodí-
la stal rovno nežne sa usmievajúci žralok. To je iba príklad toho, 
aké veľké výzvy ponúka rozhodnutie pre misijnú krajinu.

21. Alfred Delp alebo sprísnené podmienky

Pustiť sa do neznámych výšok tam vonku si vyžaduje odvahu. 
A nutná je i  solídnosť. Ľudia tak ako v každom čase túžia po 
správe o Spasiteľovi, ale iba cez tisíce výhybiek veľmi ťažko do-
spejú do bodu, v ktorom spoznajú svoju potrebu spásy. Môže-
me im dohovárať prísnym výrazom v tvári? Máme kráčať ulica-
mi a volať: „Koniec je blízko. Obráťte sa!“?
Keď majú ľudia chápať Krista (vieru, Cirkev...) ako odpoveď 
na svoju azda nejasne rozpoznanú potrebu, musíme u  každé-
ho človeka s jeho potrebami začať vážne a konkrétne. Musíme 
človeka i problém brať vážne. A musíme ukázať, že máme nie-
čo, skrytý zdroj, ktorý nám pomôže byť iní, ako je zvyšok sveta 

– hlbší, láskavejší, otvorenejší, odvážnejší, milujúcejší, konzek-
ventnejší v pozornosti.
Ide o náročnú cnosť, ktorej sa kedysi hovorilo „obetavosť“. Vďa-
ka dozorcovi, ktorý mu v noci nenasadil putá tak pevne, mo-
hol si Alfred Delp v gestapáckej cele v zime 1944/1945 na malý 
lístok zapísať poznámku: „,Syn človeka neprišiel, aby sa dal ob-
sluhovať, ale aby slúžil‘ (Mk 10, 45). Rozličné skutočnosti cir-
kevnej existencie musíme už raz podriadiť tomuto zákonu 
a merať ich na základe tohto citátu, a to bude vlastne dosť. Nija-
ký človek neuverí posolstvu o spáse a Spasiteľovi, kým nebude-
me krvopotne drieť v službe fyzicky, psychicky, sociálne, ekono-
micky, mravne alebo inak chorých ľudí.“
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A potom ďalej: „Myslím si, že musíme túto vetu brať veľmi váž-
ne. To, čo Cirkev dnes znepokojuje a  tlačí, je človek. Človek 
vonku, ku ktorému už nemáme cestu a  ktorý nám už neverí. 
A človek vnútri, ktorý neverí sám sebe, pretože zažil a prežíva 
primálo lásky. Netreba preto viesť veľké reči o reformách a na-
vrhovať veľké reformné programy, ale sa pustiť do formovania 
kresťanskej osobnosti a zároveň sa vyzbrojiť, aby sme nápomoc-
ne a spásonosne čelili obrovskej ľudskej biede. (...) Cirkev musí 
samu seba chápať viac ako sviatosť, ako cestu a prostriedok, nie 
ako cieľ a koniec.“

22. Najskôr musíme byť... skôr ako niečo urobíme

Krvopotne drieť, čeliť obrovskej ľudskej biede. Neznie to ako 
prechádzka ružovým sadom. Čo sa stane, keď bude vytýčený 
smer, ktorý požaduje pápež, keď budú „všetky štruktúry Cirkvi 
misionárske“, „tradičná pastorácia expanzívnejšia a  otvorenej-
šia vo všetkých svojich oblastiach“ a „tí, ktorí sú aktívni v pasto-
rácii, budú v stave ustavičného ,zápalu‘ “ – budú však chýbať mi-
sionári? Pretože nikto nemôže robiť všetko, hovoriť presvedčivo 
o Bohu, nezištne pomáhať a ešte sa aj krvopotne lopotiť v služ-
be človeku v obrovskej biede.
Potom by sme nenašli svoju úlohu – moju, tvoju, jeho, jej, našu 
a vašu. Misia je totiž spoločným poslaním Cirkvi. V tomto po-
slaní má každý svoju špecifickú službu a nie je potrebné, aby 
všetci vedeli a robili všetko. No všetci musia byť spojení. Dnes 
znova zisťujeme to, čo bolo samozrejmosťou pre prvú generáciu 
kresťanov – že nejestvuje kresťanstvo bez účasti na službe ohla-
sovania. No nijaký strach, byť misionársky znamená, že najskôr 
musíme byť... skôr ako niečo urobíme.
Krátko po páde železnej opony sme mali mladú aupairku zo 
Slovenska. Bola síce pokrstená, ale vďaka komunistickému re-
žimu vyrastala ďaleko od Cirkvi a viery. Keď sme mali v dome 
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hostí, začala sa po niekoľkých týždňoch pýtať mojej ženy, či to 
boli znova kresťania. A ďalší raz znova. A znova. Po roku sa vrá-
tila domov. Išla za svojím farárom, začala chodiť na katechézy 
a prijala prvé sväté prijímanie i sviatosť birmovania. Bola zve-
davá na kresťanskú vieru, pretože naši hostia boli nápadne milí 
ľudia. Naši hostia nemuseli robiť nič zvláštne, aby sa stali mi-
sionármi. Bez toho, aby na to mysleli, nasledovali slová sväté-
ho Františka: „Ustavične ohlasujte evanjelium, a ak to bude po-
trebné, aj slovami.“
Nie všetci, ale mnohí prejdú od „byť“ ku „konať“. Niekto sa iba 
modlí. Iný sa stará o chorých. Ďalší sedí v spovednici. Niekto 
iba počúva. Iný navštevuje zomierajúcich. Iný čaká, kým na 
jeho dvere zaklope niekto neznámy (skúsenosť hovorí, že sa to 
stane práve vtedy, keď sa začneme za to modliť). Iný je povola-
ný začať s nejakou misionárskou aktivitou (v knihe Otta Neu-
bauera Mission Possible nájdete na to hneď dvadsať rozličných 
návrhov). Najmenej bude zrejme tých, ktorí skutočne vyjdú von 
a  prorocky prehovoria. „Bratia moji, nechcite byť mnohí uči-
teľmi,“ píše sa výstižne už v Jakubovom liste (Jak 3, 1). A všetci 
spoločne sú misionárski. V „postoji ustavičného zápalu“.

23. Dať sa viesť Duchom Svätým

Sila, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa nevzdávali postoja 
ustavičného zápalu, pochádza od Ducha Svätého. Lebo misia je 
síce radosťou a šťastím, ale aj prekonávaním sa a skúškou síl. Pat-
ria k nej aj ťažké chvíle, sklamania, čas pochybností. Skonštato-
val to už Alfred Delp: „Napriek Duchu, ktorý v nás prebýva, sme 
často unavení a nesmelí, pretože nedôverujeme Božiemu Duchu, 
že z  nás niečo spraví. Vlastnej biede veríme viac ako stvoriteľ-
ským impulzom Pána Boha, ktorý spolu s nami žije náš život.“
Musíme sa teda znova naučiť, aká nevyhnutná je modlitba k Du-
chu Svätému o Ducha Svätého, ku ktorej sa väčšinou správame 
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macošsky a vydolujeme ju nanajvýš na Turíce. Iba ten, kto verí 
v jeho zázraky a o jeho zázraky prosí, nejaké aj zažije.
Pápež František to uvádza v  jednej z najkrajších pasáží apoštol-
skej exhortácie Evangelii gaudium: Našu dôveru k  Duchu Svä-
tému „však treba niečím oživovať, a  preto ho musíme neustále 
vzývať. On nás môže uzdraviť zo všetkého, čo nám berie sily v mi-
sionárskom snažení. Je pravda, že táto dôvera v neviditeľné môže 
spôsobiť aj závrat: je to ako pohrúžiť sa do mora, v ktorom nevie-
me, čo stretneme. Ja sám som to mnohokrát zažil. Niet však väčšej 
slobody, než je tá, keď sa dáme viesť Duchom; keď sa vzdáme pre-
počítavania a kontrolovania a keď mu dovolíme, aby nás osvetľo-
val, viedol, smeroval a poháňal tam, kam on chce“ (EG 280).

24. Darovať sa ti celým životom

Takto vyzbrojení môžeme spoznať púšť našich čias v celej jej ná-
dejnej kráse i jej zdanlivo ukrytej plodnosti. Naša púšť je nád-
herný svet, ktorý Boh tak veľmi miluje, že zaň obetoval svojho 
jediného Syna.
Ešte naposledy Delp: „O  veľkých zlomoch ľudstva a  človeka 
sa rozhoduje v  púšťach. Majú zmysel a  prinášajú požehnanie, 
obrovské prázdne priestory, ktoré nechávajú človeka samého 
s tým, čo je skutočné. Púšť je jedným z najplodnejších a najfor-
movateľnejších miest v dejinách... Bol by to zlý život, keby ne-
zvládal púšte alebo sa im vyhýbal.“
Misijný manifest je pozvaním objať naše dnešné púšte ako 
šancu na veľký zlom a zvládnuť neznesiteľné, úrodné, milova-
né, rozkvitnuté púšte. Poďte do toho! Budem tam aj ja. Ako za-
čiatočník s  chvejúcimi sa kolenami, ale už veľmi netrpezlivý. 
V Božom volaní ohlasovať evanjelium som opäť našiel to, čo sa 
ma ako prísľub dotklo pred mnohými rokmi ako adolescenta 
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v jednej básni Rainera Mariu Rilkeho z roku 1899 Len raz môcť 
podarovať Boha.
Keby svet zmĺkol, onemel a stíchol.
Keby zvuk náhod silný ako víchor
ustal a s ním smiech vedľa na priedomí,
keby ustal hluk, ktorým zvučia vnemy,
a ja som sa stíšil v polnočnom bdení –:
Mohol by som var‘ v zmenenom myslení
ti stotisíc slov a úvah venovať
a obsiahnuť ťa (len chvíľu dáku)
a životu všetkému ťa darovať
ako vďaku.
(báseň preložila Slávka Rude-Porubská)
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Markus Wittal

1. Ženie nás túžba, 
aby sa ľudia obrátili 
k Ježišovi Kristovi

Už nestačí katolícky sa socializovať. Cirkev musí opäť chcieť, aby 
ľudia jasným rozhodnutím odovzdali svoj život Ježišovi Kristo-
vi. Cirkev nie je ani tak inštitúciou alebo kultúrnym spolkom ako 
spoločenstvom s Ježišom uprostred. Ten, kto nasleduje Ježiša Kris-
ta ako svojho osobného Pána, zapáli ostatných pre vášnivé nasle-
dovanie Ježiša.

Cirkev v  nemecky hovoriacich krajinách sa nachádza v  prud-
kom a čoraz viac sa zrýchľujúcom procese premien. Štruktúry, 
ktoré sa budovali celé desaťročia, sú už neudržateľné. Potreb-
ná je nová diverzná štrukturalizácia a dokonca nové dimenzo-
vanie, čo zamestnáva i oslabuje Cirkev. Už opäť sa sekularizuje 
kaplnka, zatvára kostol, ruší ponuka. Zároveň akoby sa z roka 
na rok oslabovala a onemievala viera – zdá sa, že sa vyparí ako 
džin z otvorenej fľaše vína. Odovzdávanie viery, ktoré ešte do-
nedávna napoly fungovalo v rodinách v mnohých častiach na-
šej krajiny, sa ocitá v troskách. Čo prinesie Cirkvi budúcnosť? 
Aký význam bude mať o niekoľko rokov? Tieto obavy znepoko-
jujú mnohých ľudí.
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1. Túžba nie je luxus – túžba je motorom misie

Na počiatku tohto Misijného manifestu nestojí starosť o  cir-
kevnú budúcnosť – obavy o zachovanie farností, budov a pra-
covných miest. Na počiatku stojí túžba priviesť človeka ku kon-
taktu s Kristom. Iba túžba rozširuje srdce a dáva mu schopnosť 
myslieť na druhého, prichádzať k nemu, strhnúť ho a dúfať pre 
neho v to najlepšie. Lebo hoci trpíme stavom Cirkvi, na začiat-
ku nesmie stáť obava ani strach, ani spiatočnícky postoj a už vô-
bec nie boj o niečo dávno stratené. Kresťanstvo sa nezačína tým, 
že vonku stoja budovy, ktoré sa pravidelne zapĺňajú. Kresťan-
stvo sa začína ohňom v srdci – ohňom, ktorý začína vnútri ho-
rieť, keď stretnem Krista. Začína sa presvedčením, že ak si ty, Je-
žiš, naozaj taký, ako som ťa zakúsil, potom by ťa mali spoznať aj 
ostatní. Aké mám právo nechávať si tento poklad iba pre seba? 

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). Pre mňa ako 
kňaza je to vždy dojímavá skúsenosť, keď vidím, ako sa mladí 
ľudia rozhodnú rok alebo dva venovať Bohu, aby sa počas mi-
sijnej školy alebo počas roka dobrovoľníckeho misijného poby-
tu v zahraničí naučili viac o Bohu a mohli ďalej šíriť evanjelium. 
Ale aj keď sa ľudia nechajú dotknúť duchom evanjelia a v každo-
dennom živote sa angažujú vo svojich farnostiach, je často zna-
kom ich hlbokej túžby; želajú si totiž, aby hlbšie prežívali dar, 
ktorý dostali, a delili sa oň s inými.
Túžba bola vždy impulzom, ktorý ľudí všetkých generácií, sta-
vov a sociálnych vrstiev vytrhol z rutiny: dovoliť Bohu, aby sa 
ma dotkol! Môže sa to stať deväťročnému dieťaťu, ktoré ide prvý 
raz k Pánovmu stolu; a môže sa to stať staršiemu človeku, kto-
rý celé roky žil svoju vieru skôr konvenčným spôsobom a zrazu 
objaví radosť z modlitby chvál. Aké je to povzbudzujúce, keď vi-
dím starších ľudí, ktorí sa učia vyjadriť hĺbku viery svojho srdca 
jednoduchými slovami. Mám radosť, keď ženy a muži, ktorí sú 
už na vrchole svojho života, rozvíjajú túžbu, investujú čas do in-
tenzívneho katechetického vzdelania, aby mohli lepšie prežívať 
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svoju vieru. „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ (Iz 6, 8). Táto 
otázka Boha človeku sa dotkla aj proroka Izaiáša. Dáva svoju 
znamenitú odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Ten, 
kto posiela, je vždy sám Boh. Toto poslanie môžeme iba prijať 
alebo si ho v lepšom prípade vyprosiť.
Keď všetko závisí od poslania (missio) Bohom, nemali by sme 
ešte lepšie pochopiť, že všetko sa začína nariadením, rozkazom, 
príkazom? Nariadením je tu priama a  jasná Ježišova výzva: 

„Choďte do celého sveta a  hlásajte evanjelium všetkému stvo-
reniu“ (Mk 16, 15). Táto výzva je na začiatku veľkonočného vy-
slania učeníkov. Všetko pochádza z Krista, jeho posolstva, živo-
ta, obety na kríži, zmŕtvychvstania. Misia je predovšetkým jeho 
nariadením, vôľou pre spoločenstvo učeníkov. Táto Ježišova vý-
zva je viac ako Ježišov pracovný návod pre dvanástich apoštolov 
v dávnom staroveku, ktorý bol popri iných veciach na zozname 
toho, čo všetko majú robiť. Misijná výzva chce preniknúť celý 
život i konanie a je ustavičným pozvaním začínať vždy odznova. 
Aby sme aj dnes chápali toto posolstvo, potrebujeme niekoho, 
kto nám ho sprítomní – Ducha Svätého. Bez Turíc niet veľko-
nočného vyslania na misie. A preto nejestvuje nijaká skutočná 
misia, ak naše srdce nie je permanentne naplnené Duchom Svä-
tým. Čo teda Duch Svätý robí? Dáva nám schopnosť mať účasť 
na jeho a  Ježišovej túžbe. Spôsobuje, že v  nás blčí jeho oheň. 

„Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu,“ ho-
vorí Ježiš svojim učeníkom (Jn 4, 35). Vidíme to iba výmenou 
pohľadu – tvoje oči/moje oči – moje oči/tvoje oči!
Matka Tereza dala vo svojich domoch zavesiť vedľa kríža Ježi-
šovu vetu na kríži: „I thirst“ – „Žíznim.“ Chcela tým pripome-
núť, že pomoc najchudobnejším, ktorú misionárky lásky deň čo 
deň vykonávajú, nie je nič iné ako odpoveď na Ježišov smäd po 
našej láske. Všetko sa začína túžbou, ktorá nám dáva podiel na 
väčšej túžbe Boha po ľuďoch. „Keď vystúpil a videl veľký zástup, 
zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera“ (Mk 6, 
34). Od Ježiša sa učíme základnému postoju zaujímať sa o ľudí 



54

s ich najhlbšími potrebami. Človek za človekom, stretnutie za 
stretnutím: „Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných 
čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň ra-
dosťami a  nádejami, žalosťami a  úzkosťami Kristových učení-
kov a nie je nič naozaj ľudské, čo by nenašlo ozvenu v ich srd-
ciach“ (GS 1).
Môže tento elán, ktorý na sebe intenzívne zakúšajú jednotli-
ví ľudia alebo spoločenstvá, zasiahnuť aj Cirkev s jej mnohými 
inštitúciami a miestami? Alebo len narazí na vonkajší povrch 
zabehnutých procesov? Pápež František povzbudzuje Cirkev 
v Nemecku: Príkazom doby je nová pastoračná orientácia, teda 

„urobiť všetko tak, aby sa štruktúry stali viac misijnými; aby sa 
riadna pastorácia v každej zo svojich podôb stala expanzívnej-
šou a otvorenejšou, a tak všetkých, ktorí sú aktívni v pastorač-
nej službe, disponovala k  postoju ,vychádzania‘ a  pomáhala 
tak každému, komu Ježiš ponúka svoje priateľstvo, dať pozitív-
nu odpoveď“ (EG 27). Katolícki biskupi podporujú túto cestu 
a píšu (in Gemeinsam Kirche sein – Byť spoločne Cirkvou, 50): 

„Spytovanie svedomia vo farnosti si vyslovene želá pápež Fran-
tišek, aby sa farnosť stala centrom ,neustáleho misijného snaže-
nia‘“ (EG 28).

2. Sila rozhodnutia

Zaiste dokážeme kresťanskú vieru akceptovať – ja i  ty. Zaují-
mavé to však bude vo chvíli, keď začnem považovať to, čo je 
navonok mimo mňa a  čo mi je cudzie, za svoje. Hovoríme: 
Rozhodnem sa. Bez vedomého rozhodnutia je kresťanstvo iba 
kultúrnym prejavom. Prázdnou škrupinou. Viera nie je možná 
bez osobného osvojenia.
Skúsenosť farských misií patrí medzi moje najobohacujúcejšie 
kňazské skúsenosti. Tímy misionárov, ktoré sme pri misii vy-
užili z  Komunity Emanuel, nás vždy priviedli k  ľuďom, ktorí 
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cestu do Cirkvi nenašli sami. Kľúčová otázka znie: Kam by mal 
Ježiš ísť? V prípravnej fáze farskej misie sme túto otázku položi-
li v grémiách tých farností, ktoré mali blízko ku Komunite Ema-
nuel alebo jej misijnej škole (ESM). Išlo o to, aby sme počas mi-
sijného týždňa žili spolu s nimi a nie iba pri nich a pri ľuďoch. 
Vznikli obdivuhodné myšlienky, aby sme sa s ľuďmi stretli tam, 
kde žijú a kde sa stretávajú – v školách a na univerzitách, v ná-
kupných centrách a  reštauráciách alebo na iných miestach. 
Mnohí kňazi si pritom zo srdca želali iba to, aby štyridsať až päť-
desiat ľudí, ktorých sme vyslali vo dvojiciach, pokúsili navštíviť 
naozaj všetky domácnosti farnosti – bol to sen, ktorý samotní 
kňazi vo farnosti už dnes nedokážu uskutočniť. Zažili sme pri 
tom všetko – dokorán otvorené dvere s ľuďmi, ktorí na nás ča-
kali, ale aj mnohých ľudí, ktorí sa vypytovali na Cirkev a vieru, 
a mnohé dvere zostali zatvorené.
V  mojej pamäti zostáva celý rad skúseností a  intenzívnych 
stretnutí. V istom írskom pube v Limericku, ktorý sme navští-
vili v  rámci misie, prišiel mladý zhovorčivý muž sebavedome 
ku mne: „Hello, Father!“ Nielenže zbadal, že som kňaz, ale ma 
ešte aj na základe írskej katolíckej tradície oslovil, aby mi vzá-
pätí vysvetlil, prečo pochybuje a nechodí už do kostola. Pýtal 
som sa tohto pochybujúceho človeka, čo ho vzdialilo od Cirkvi. 
Jeho odpoveď ma zarazila: „Omša!“ Hovoril mi, že keď bol mla-
dý, stále ho nútili chodiť do kostola. Liturgiu zažil preto iba veľ-
mi povrchne, v nijakom prípade si nenašiel osobný vzťah s Kris-
tom. Šokovalo ma to. Ako môže niečo, čo je pre nás sväté, čo je 
stredobodom nášho života s Kristom, odviesť ľudí z cesty viery?
Keď zažijeme výrazové formy viery iba ako bezobsahové škru-
piny, ľudia sa odvrátia, pretože sa stávajú agresívnymi z nátlaku, 
aby sa zúčastnili na niečom, čo je pre nich bezvýznamné a čo 
vnímajú prinajmenšom ako nedostatok vierohodnosti. Naopak, 
ľudí sa však hlboko dotýka, keď s otvoreným srdcom a otvore-
nými zmyslami prídu do spoločenstva, ktoré sa skutočne modlí 
a vďaka tomu sú prijatí, vtiahnutí do živého stretnutia s Kristom. 
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No treba povedať aj to, že kvalitná forma liturgie predpokladá 
živú vieru, a tým aj osobný vzťah s Kristom.
Poznám to aj na základe vlastnej skúsenosti. V mladosti som na-
priek intenzívnemu kontaktu s chrámom ako miništrant a ne-
skôr ako organista do istej miery stratil vnútorný vzťah k viere. 
Obrad mi pripadal ako vonkajší pozostatok zašlých čias. Jedi-
né, čo bolo pre mňa ešte pochopiteľné, bolo prikázanie lásky 
k blížnemu. No prostredníctvom kontaktu s ďalšími mladými, 
z ktorých vyžarovala intenzívna radosť z viery, som zistil, čo mi 
chýba a čo ma zároveň v hĺbke srdca priťahuje. Hľadal som blíz-
kosť Krista, ktorá si, ako som neskôr pochopil, vyžaduje osobné 
rozhodnutie. Dovtedy moje pery ešte nevyslovili skutočné áno 
Kristovi; aspoň nie nahlas. Ale cítil si, že sa musí stať presne to, 
bolo to nutné. A dnes som vďačný, že mi ľudia pomohli vysloviť 
toto áno. Presne tým sa začala cesta, ktorá ma priviedla k úžas-
nému dobrodružstvu viery a napokon ku kňazstvu.
Keď sa dnes pýtam angažovaných ľudí vo farnostiach, čo ich 
priviedlo k ich aktivite, tiež mi rozprávajú o svojich skúsenos-
tiach. Nijaký príbeh nie je rovnaký ako druhý, no vždy ide o hl-
bokú skúsenosť viery. „K  Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je 
ľudí,“ povedal pápež Benedikt XVI. Nie je teda nijaká štandard-
ná cesta ku kresťanstvu, ktorá je vhodná pre všetkých bez roz-
dielu. Všetky cesty však majú spoločné, že tam, kde dnes po-
chybujúci kresťan vyžaduje novú kvalitu identifikácie s Pánom, 
jestvuje prah; a ten prekročíme vedomým rozhodnutím. Otáz-
kou zostáva, či musíme takéto momenty prenechať biografickej 
náhode alebo je prirodzenou úlohou Cirkvi vedome viesť k hl-
bokým rozhodnutiam.

3. Obrátenie ako stretnutie

Smiem si vôbec želať obrátenie druhého človeka? Nie je trú-
falé myslieť si, že jeden spôsob života je lepší ako iný? Nie je 



57

to prekročenie hranice, ktorým vstupujeme do súkromnej sféry 
druhého? Istý priateľ mi rozprával o  mladej dáme, ktorá po-
važovala slovo misia „jednoducho za odpudzujúce“. Nie je to-
tiž iba kresťankou, ale aj dušou a  telom demokratkou. A  ako 
demokratka sa jej nesmierne protiví, aby „obracala“ druhých 
ľudí. Podľa jej názoru sa s inými môžeme stretnúť iba v toleran-
cii a úcte.
Kto zredukuje misiu na to, že chce presviedčať ľudí, zredukuje 
pravdu na myšlienku a zmenší tajomstvo Krista. Lebo Kristus 
nie je dogmatická poučka, ale osoba, ktorú môžeme stretnúť. 
Evanjelium je sila, ktorá presahuje naše myšlienky. Ak by išlo 
iba o  boj ideí, bola by viera ideológiou. Nejde však o  podro-
benie si určitých ideí, ale o to, aby sme vytvorili priestor, kde 
je možné stretnutie s  Kristom. Nejde ani o  výkon moci s  ná-
rokovaním si na pravdu – presne naopak, pravda je vždy bez-
branná tak ako Kristus, ktorý stojí pred Pilátom a hovorí mu, že 
jeho kráľovstvo (jeho „výkon moci“) spočíva v tom, aby vydal 
svedectvo pravde (porov. Jn 18, 37). Moc pravdy je zameraná 
na vieru, a  tak chce služba ohlasovania zasiahnuť srdce člove-
ka. V centre misijného myslenia nie je preto filozofia alebo urči-
tá náuka, ale osoba Ježiša Krista. Ide o stretnutie s Ježišom Kris-
tom, ktorý je zároveň pravda i cesta, a preto môže darovať život. 
Priateliť sa s ním znamená priblížiť sa k ohňu lásky, ktorý pre-
mení človeka znútra. Matka Tereza to vyjadrila presne, keď po-
vedala: „Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí. Me-
dzitým som sa naučila, že mojou úlohou je ľudí milovať. A láska 
obráti, koho chce.“
Jánovo evanjelium nám rozpráva o  stretnutí Ježiša so Samari-
tánkou pri Jakubovej studni (porov. Jn 4). Aj tu sa všetko začína 
túžbou alebo, povedané inak, smädom – a síce nie po vyprcha-
nej vode z útrob dedinskej studne, ale po živej vode večného 
života, ktorú môže dať iba Mesiáš, „Pomazaný Duchom“. No 
zatiaľ čo sa Ježiš rozpráva so ženou o sile živej vody, zdá sa, ako-
by v  konverzácii nastal nečakaný zlom. Ježiš prosí ženu, aby 
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zavolala svojho muža. Ukázalo sa, že žena žila v rozličných vzťa-
hoch a stále si nevie dať rady ani so súčasným vzťahom. Ježiš sa 
nebráni vložiť prst do tejto rany. Iba tak sa môže žena dozvedieť, 
že je bezvýhradne milovaná, pretože je tu niekto, kto ju pozná 
skrz-naskrz.
Až teraz obaja rozprávajú o teológii, o otázke adorovania. Ježiš 
jej ukazuje kľúč – adorácia sa musí udiať v Duchu a pravde. Ob-
rátenie, to, že sa Ježiš dotkol rany, že Dobrý pastier našiel stra-
tenú ovečku, ženu zásadne zmení. Žena, ktorá sa zjavne vyhýba 
blízkosti iných dedinčaniek, sa stane tou, ktorá k nim beží, aby 
im zvestovala: Stretla som niekoho, kto je možno Mesiáš, preto-
že mi všetko povedal. Skúsenosť Ježišovho milosrdenstva robí 
z  nej misionárku. Obrátenie teda prebieha prostredníctvom 
stretnutia s pravdou, ktorou je Ježiš. Jeho osoba je ako svetlo, 
ktoré nám – bez príkras a zároveň milosrdne – ukazuje pravdu 
nášho vlastného života.
Ako kňaz som bol často svedkom takýchto stretnutí pri Jaku-
bovej studni nielen „ako služobník Božieho milosrdenstva“ vo 
sviatosti zmierenia, ale aj ako prvý svedok jeho milosrdného 
pôsobenia. Mimoriadne dôrazne to zažívam počas večerov mi-
losrdenstva. Tieto modlitebné večery sú miestom, na ktorom sa 
mnohí – a to aj po dlhých rokoch odcudzenia sa Cirkvi – opäť 
odvážia na krok smerom k Bohu. Nech dáme tomuto poduja-
tiu akýkoľvek názov – „večer milosrdenstva“ alebo „večer zmie-
renia“, „nightfever“, „stay and pray“, „adoray“ alebo „24 hodín 
s  Ježišom“ – takéto formáty stretnutia s  Kristom sú potrebné, 
aby sa znova otvorili dvere a niekto v atmosfére modlitby vstú-
pil do slobodného Božieho svetla tak, ako sa to píše v krásnej 
básni nemeckého básnika Josepha von Eichendorffa: „... a moja 
duša naširoko rozpäla krídla. Letela tichou krajinou, akoby ná-
hlila sa za domovom.“
No potrebné je aj slovo, ktoré povoláva na obrátenie. Potrebu-
je niekoho, kto verbálne otvorí srdce – citlivo, aby sa nezavreli 
uši, ale aj s prorockou odvahou. Sám Ježiš začína svoje kázanie 
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s jasnou výzvou na obrátenie: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Bo-
žie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Bez toh-
to obrátenia sa nemôže udiať nič nové. A Pavol, ktorého sa do-
tkla Kristova láska, volá ku Korinťanom: „Sme teda Kristovými 
vyslancami a  akoby Boh napomínal skrze nás. V  Kristovom 
mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Aj Petro-
va kázeň na Turíce obsahuje túto výzvu. Intelektuálne pochope-
nie je v nasledovaní Krista iba jednou polovicou; druhá sa vzťa-
huje na celého človeka a jeho osobný život, jeho emócie, plány, 
peniaze, vzťahy. Všetko bude iné. Posolstvo Božej lásky nie je 
pochybným kompromisom s mojimi ďalšími možnosťami, ani 
príjemným alebo inšpirujúcim dodatočným prikázaním k bež-
nej ľudskosti, ale silou, ktorá premieňa človeka na niečo nepred-
vídateľne väčšie.
Tento dar zhora premieňa najskôr samotného ohlasovateľa. Pa-
vol o sebe hovorí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 
2, 21). A potom premieňa aj poslucháčov: „Keď to počuli, bolesť 
im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: ,Čo 
máme robiť, bratia?‘“ (Sk 2, 37). Treba jasne povedať, že pastorá-
cia, ktorá už nemá odvahu vyzývať na obrátenie, stráca silu, zní-
ži sa na starostlivosť o štruktúry a zo života Cirkvi urobí združe-
nie, ktoré udáva tón ľudským záujmom a potrebám. No pravda 
je aj to, že výzva na obrátenie smeruje vždy najskôr na samot-
nú Cirkev. Nezevanjelizovaní evanjelizátori si odporujú sami 
v sebe. Misionár je prvý, kto potrebuje obrátenie.

4. Aj prorok potrebuje obrátenie

Aké ľahké je hovoriť o prorockej Cirkvi, a pritom z diaľky kri-
tizovať iných. Biblický prorok sa nechápe ako niekto, kto s po-
hŕdaním hľadí na druhých, aby ich kritizoval. V  prvom rade 
musí spĺňať nároky Boha a jeho slova. Aj on potrebuje obrátenie. 
Prvým obrátením je dať súhlas na povolanie. Brilantne a vtipne 
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je to opísané v Knihe Jonáš. Nemožno ju čítať bez toho, aby sme 
sa neusmievali nad nežným Božím humorom v prístupe k pro-
rokovým slabostiam. Až keď dá Jonáš voľný priechod svojmu 
hnevu nad stratou figovníka, môže Boh položiť prorokovi dôle-
žitú otázku: Keď je tebe ľúto figovníka a ľudských vymožeností, 
ako mne nemá byť ľúto toľkých ľudí?
Obrátenie pre proroka teda znamená postaviť Božie volanie 
a spásu ľudí nad pohodlnosť svojho života. Život s Bohom má 
prioritu. Platí to aj v Novom zákone. A preto evanjelista Marek 
rozpráva príbeh o  povolaní prvých učeníkov hneď po Ježišo-
vej výzve na obrátenie (porov. Mk 1, 15 – 17). Obrátenie vedie 
k učeníctvu, učeníctvo k misii. Obrátenie znamená, že na prvé 
miesto kladieme Ježiša.
Spomínam si na rozhovor s  vedúcim misie pred jedným väč-
ším misionárskym projektom. Povedal vetu, akú som od neho 
nečakal. „Prečo to vlastne robíme?“ I keď jeho srdce horelo pre 
misiu, aj on cítil nerovnosť terénu, na ktorom sa pohyboval, 
keď vstupoval na „misijné územie“. Stále som na to musel mys-
lieť, pretože každá misia nás konfrontuje s novým a neznámym. 
I keď vo vlastnom srdci horí túžba po misii, pri pohľade na veľ-
kosť tohto poslania sa môžeme zľaknúť. Keď sa k tomu ešte pri-
dá aj určitá skúsenosť frustrácie, blíži sa to k tomu, aby sme sa 
uchýlili k Jonášovej stratégii, hľadali záchranu v úteku alebo si 
pohodlne hoveli pod figovníkom.
Či už je to vo veľkom, či sa odvážime na projekty, ktoré nás pre-
sahujú, alebo či je to v malom a v každodennosti, sú to stretnu-
tia s inými, keď cítime, že teraz máme na výber: Budem hovo-
riť o Kristovi alebo nie? Podstúpim riziko, že sa dvere otvoria 
alebo zavrú? A preto nie je otázka misie v prvom rade otázkou 
metódy, ale obrátenia. Je oveľa jednoduchšie opierať sa o bez-
pečné štruktúry, vytvorené hniezda a  známe postupy. Všetko 
nové nám prináša neistotu. No Ježiš stále volá učeníkov k no-
vému začiatku. Misia znamená pustiť sa do neistoty, vyraziť na 
okraj, k ľuďom. Pápež František možno práve preto stále hovorí 



61

o novom začiatku. Keď chceme, aby ľudia našli Boha, musí ísť 
Cirkev k  ľuďom. To je obrátenie, ktoré vyrastá zo stretnutia 
s Kristom. Posiela nás k ľuďom – aby sme uverili tomuto vola-
niu a žili ho.

5. Bez ohlasovania veľkonočného posolstva niet 
života

„Najväčší kompliment, aký môžeme prejaviť hudobníkovi, znie: 
,Zahrali ste to s  takou oddanosťou!‘“ V hudbe nestačí perfekt-
ne zahrať partitúru, musí k tomu pribudnúť obetavosť a odda-
nosť. Oddanosť ľudí zasahuje. Inak to nie je ani pri viere. Aj tu 
platí kód „obeta“. Motorom misie nie je nejaká božská dokona-
losť Vykupiteľa, ale Kristova láska. Najviac sa prejavuje v tom, 
že za nás zomrel. „Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedo-
míme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli“ (2 
Kor 5, 14). Podstatou každého ohlasovania musí teda byť to, že 
rozprávame o Kristovej obete, lebo podľa nej spoznáme Božiu 
lásku, že Boh poslal svojho Syna, aby sa za nás obetoval (porov. 
1 Jn 4, 9).
Istý mladý kresťan z  Paríža, ktorý pripravil choreografiu pre 
muzikál, mi rozprával, ako dospel k tomu, že našiel cestu z Ka-
tolíckej cirkvi do Evanjelickej. Nikto z Katolíckej cirkvi mu ne-
rozprával o tom, že Ježiš zomrel z lásky k nám za naše hriechy. 
Až táto informácia mu odkryla veľkosť Božej lásky. Keď som 
to počúval, pomyslel som si, že ten muž má pravdu. Táto téma 
nezohráva predsa nijakú rolu pri ohlasovaní. A potom mi ziš-
la na um iná myšlienka. Nie, ten človek nemá pravdu! Na kaž-
dej omši sa predsa hovorí: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvo-
je zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v  sláve.“ Teda 
túto tému máme naplno v Katolíckej cirkvi – priamo na ústred-
nom mieste. Nejestvuje ani jedna omša bez toho, aby sme ne-
ohlasovali smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ba dokonca ho 
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neoslavovali. Máme to koncentrované a  sprítomnené vo svia-
tostiach! No môžeme tiež povedať, že bez vysvetľovania, bez ve-
denia to zostáva zakopané v obradoch. A my musíme robiť všet-
ko pre to, aby sa toto posolstvo opäť ohlasovalo, aby životodarný 
obsah prenikol aj do hláv a sŕdc. Sviatosti bez otvorenia sa Slo-
vu nerozvinú svoju silu, pretože predpokladajú vieru. A to zna-
mená, že musíme pochopiť (do tej miery, ako možno pochopiť 
mystérium), čo sa tu práve deje.
Veľká noc je z tohto pohľadu absolútnym šťastím ohlasovania. 
Nie nadarmo je Veľká noc vrcholom cirkevného roka a rozjíma-
vé dni Veľkého týždňa vyžarujú zvláštnu silu – silu, ktorá veľmi 
oslovuje aj mladých. Všetko je tu koncentrované, musíme to iba 
prežívať, žiť so zanietením a ohlasovať – obnova krstných sľu-
bov počas Veľkonočnej vigílie je osobnou odpoveďou na ohla-
sovanie a slávnosť kerygmy. Potom môžeme zažiť, čo znamená 
grécke slovo keryma: hlasné a zreteľné ohlasovanie a oznamo-
vanie tej najdôležitejšej správy, proklamácia, akú prednášali an-
tickí panovníci na veľkých námestiach miest.
Jadro posolstva musí byť vždy prítomné v každej forme a spô-
sobe ohlasovania. Kurzy viery, ktoré prinášajú osobitné ovocie, 
ako napríklad kurz Alfa, dávajú osobitný priestor práve tomu-
to zámeru. Ide vždy o dve strany tej istej mince. Predná strana 
ukazuje obraz Krista – posolstvo, kto je Ježiš Kristus, čo mimo-
riadne nám spôsobuje jeho láska, čo ho vedie k  tomu, aby sa 
nám daroval. Druhá strana sa týka nás, pretože spočíva vo vý-
zve na obrátenie, na návrat k osobnému kroku viery a k vedo-
mému áno Bohu.

6. Iba naše osobné áno Bohu nám dovolí zakúsiť 
bezvýhradné Božie áno

Krsty dospelých počas Veľkonočnej vigílie sú vždy výnimoč-
nou udalosťou. Už viac ráz som zažil, že veriaci prišli ku mne 
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a hovorili: „Rád by som to sám raz zažil – stáť tam ako dospe-
lý človek a prijať krst všetkými zmyslami a celým srdcom.“ No 
to sa už stalo v detstve. Je možné dobehnúť tento vedomý krok?
Povedať áno plnosti viery, Pánovi, môžeme vždy. Katolícka cir-
kev pozná formu obradu obnoveného rozhodnutia sa pre vie-
ru – spoločnú obnovu krstných sľubov počas Veľkonočnej vigí-
lie. Je potrebná, lebo viera nie je nikdy hotová, vždy sa nachádza 
v procese rastu. Teda ju ani nevlastníme. Aj samotný žiadateľ 
o krst, ktorý niekoľko týždňov premýšľal o svojej viere, odpove-
dá na otázku, o čo prosí – o vieru. Viera ho priviedla k žiadosti 
o krst, ale táto viera musí ešte rásť. Dôsledkom veľkého rozhod-
nutia je množstvo malých každodenných rozhodnutí. Potrebu-
je veľké udanie smeru cez „radikálny“ (zakorenený) krok. Taký-
to krok nesmie nikdy nasledovať bez prípravy. Aj tu je vzorom 
liturgia, Pôstne obdobie by malo byť takýmto časom na obráte-
nie: „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy“ (2 Kor 6, 2). 
Veľká noc sa stane slávnosťou iba cez osobné obrátenie.
V každodennom živote Cirkvi sa dnes táto skúsenosť už nekoná 
dostatočne. Ako kňazovi pôsobiacemu v rozličných farnostiach 
mi je čoraz viac jasné, že naliehavo potrebujeme nové priesto-
ry a miesta na tento osobný krok. Ak sme ľudí nezasiahli v sta-
rých priestoroch a na starých miestach, alebo ak tieto miesta 
považujú za cudzie, musíme hľadať nové spôsoby, ako ich získať 
a priviesť k  stretnutiu s Kristom. Opäť privádzať k hlbokému 
rozhodnutiu je potrebné! Robiť kroky, ktoré vedú k novej hĺb-
ke vo vzťahu s Bohom! Z toho predsa prichádza do našich far-
ností skutočný život.
Prvým krokom je pozvať celkom vedome Ježiša Krista do svoj-
ho života. Ježiš sám dáva na to prisľúbenie: „Hľa, stojím pri dve-
rách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k  tomu 
vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20). Ve-
domé áno Kristovi obnovou krstnej zmluvy so skúsenosťou od-
pustenia hriechov má človeka viesť ďalej k hlbokej odovzdanos-
ti Kristovi – ako odpovede na jeho milosrdenstvo: „Bratia, pre 
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Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako 
živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohosluž-
bu“ (Rim 12, 1). Tieto kroky otvárajú nové dvere – zo stretnutia 
s Kristom sa stane vzťah s Kristom, z pokrsteného sa stane Kris-
tov učeník, ktorý má s vytrvalosťou prinášať ovocie.

„Všetci majú právo prijať evanjelium. Kresťania majú povinnosť 
hlásať ho bez toho, aby kohokoľvek vylučovali – nie však ako tí, 
ktorí nútia dodržiavať nové povinnosti, ale ako tí, ktorí spoloč-
ne prežívajú radosť, poukazujú na nový, krásny horizont a po-
núkajú výbornú hostinu. Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale 
,príťažlivosťou‘“ (pápež František v Evangelii gaudium).
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Karl Wallner OCist

2. Chceme, aby sa misie stali 
prioritou číslo jeden

A síce prostredníctvom toho, že sa ohnisko finančných a personál-
nych zdrojov Cirkvi prenesie na evanjelizáciu. „Cirkev je vo svo-
jej podstate misionárska!“ Ježišova záverečná výzva k jeho pria-
teľom znie: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna, i Ducha Svätého“ (Mt 28, 19). Cirkev, ktorá k ľuďom 
neprichádza s radosťou a presvedčením, nemá misie a stráca svo-
je prečo a načo. Nestojí za nič. Namiesto toho, aby rástla, sa scvr-
káva. Pre naše krajiny to znamená: „The church will send or the 
church will end“ – „Cirkev bude alebo vysielať, alebo skončí.“

1. Cirkev potrebuje misionársky progres

Čo by si dnes Ježiš pomyslel o nás, o svojej Cirkvi? Pápeži dali 
v poslednom čase svojim dokumentom vždy povzbudivé názvy, 
ako má napríklad prvý dokument pápeža Františka znie Evan-
gelii gaudium – Radosť z evanjelia. Povzbudenie je v poriadku. 
No vzhľadom na reálnu situáciu by sa skôr hodil názov Domi-
nus flevit – Pán zaplakal! Pretože diskrepancia medzi tým, čo 
chcel Ježiš, a tým, ako to dnes – prinajmenšom v Európe – na-
sledujeme, sa mi zdá príliš veľká. Späť k Prvotnej cirkvi! Tam 
je veľká scéna, posledné veľké vystúpenie. Zmŕtvychvstalý Je-
žiš tam stojí ako vojvodca v predvečer bitky. Ide o podrobenie 
si sveta alebo, lepšie povedané, o podrobenie si sŕdc. Ide o roz-
šírenie jeho víťazstva nad hriechom a smrťou. Vo vzduchu visí 
svetová zmena. A potom vyhlásenie rozkazu, Pánov testament, 
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ktorý slávnostne prednesie pri svojom nanebovstúpení. Matú-
šovo evanjelium nám hovorí veľké „Ite missa est!“, ktorým Ježiš 
vážne prepúšťa svojich apoštolov. Oplýva superlatívmi a maxi-
malizmami. Za vyslaním, ktorým Ježiš posiela Cirkev na ces-
tu ľudských dejín, sa skrýva univerzálna vízia: „Daná mi je 
všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky náro-
dy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a nauč-
te ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som 
s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18 – 20). 
Ježiš je tu celkom jednoznačný – oznamuje podrobenie si sve-
ta! Je to politicky nekorektné a pre tolerantné prostredie zdan-
livo nepredstaviteľné.
Keď je však Sväté písmo Svätým písmom, teda Božím slovom, 
a  nie samoobsluhou s  rozličným tovarom, musíme meditovať 
práve nad takýmito silnými, nepríjemnými, provokatívnymi pa-
sážami, aby sme naplno našli Ježiša. Boh prostredníctvom Krista 
priniesol celkom reálne svetu spásu, ktorá tu predtým nebola. Te-
raz je Božia láska, ktorá na kríži ukázala svoju bezhraničnosť, vo 
svete navždy. A Boh chce, aby túto spásonosnú Božiu prítomnosť 
nedosahoval iba exkluzívny kruh zasvätených, ale aby bola jedno-
ducho a dobre dosiahnuteľná pre všetkých. Trojjediný Boh, kto-
rý sa nám zjavil ako láska, je – ako inak? – superlatívny a maxi-
malistický. Nechce iba niektorých a nechce ani pomerne dosť ľudí, 
chce všetkých. „Chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali prav-
du“ (1 Tim 2, 4). A práve preto jestvuje Cirkev. A keďže sa Druhý 
vatikánsky koncil (1962 – 1965) zameral na otázku: „Čo sme ako 
Cirkev?“, nájdeme tam ešte ďalšie dôležité tvrdenie: „Cirkev je vo 
svojej podstate misionárska.“ A o  to ide. Cirkev je tu iba preto, 
aby jestvovala misia, a misia je odovzdávanie viery a lásky. A to je 
úloha každej novej generácie. Zabudli sme na to? Alebo prečo je 
odovzdávanie viery v našich západných krajinách tak mnohoná-
sobne prerušené, prečo je ho také ťažké opäť naštartovať?
Druhá téza Misijného manifestu požaduje prioritné postavenie 
misií vo všetkých cirkevných oblastiach. Je to provokatívne?! To 
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budú všetci stonať. Vari to nejde dobre? Nie je to prehnaná po-
žiadavka? Ak je táto téza „prehnaná“, tak „provokuje“ aj pápež 
František! Táto téza nie je radikálnejšia ako požiadavky, o kto-
rých ustavične hovorí pápež, keď v  Evangelii gaudium žiada 
konkrétne konzekvencie, aby sme Cirkev priviedli do stavu per-
manentnej misie: „Chcem zdôrazniť, že to, čo tu zamýšľam vy-
jadriť, má programový charakter a podstatné dôsledky. Dúfam, 
že všetky spoločenstvá sa budú snažiť, aby použili potrebné pro-
striedky na vykročenie po ceste pastoračného a misijného obrá-
tenia, ktoré nenechá veci v takom stave, v akom sú. Teraz nám 
netreba ,bežnú administráciu‘. Disponujme sa vo všetkých ob-
lastiach sveta do ,permanentného stavu misie‘“ (EG 25). Teraz 
však preháňa! Alebo nie?
Uvedomme si, prosím, že v  posledných desaťročiach po Dru-
hom vatikánskom koncile pápeži a mnohí biskupi nežiadali nič 
horlivejšie a naliehavejšie ako nový zápal v apoštoláte, v ohlaso-
vaní a odovzdávaní viery. Jestvuje celá záplava cirkevných do-
kumentov, ktorými nás koncil, poslední pápeži a mnohí bisku-
pi pozývajú na misiu alebo novú evanjelizáciu – od koncilových 
misijných dekrétov (Ad gentes) po laický apoštolát (Apostolicam 
actuositatem), cez veľké dokumenty Evangelii nuntiandi (1975, 
Pavol VI.), Redemptoris missio (1990, Ján Pavol II.) a ustavičné 
apely na novú evanjelizáciu Benedikta XVI. až po programo-
vý dokument Evangelii gaudium (2013) pápeža Františka. Prá-
ve opustenie komfortnej zóny a vydanie sa na cestu k  ľuďom 
sa požaduje s monotónnou zanovitosťou. Ak by sme o niekoľ-
ko desaťročí mali žialiť nad vymiznutím kresťanskej viery v Eu-
rópe, nespôsobilo by ho mlčanie pastierov! Nebráni nám apa-
tia, pretože nepoznám nijakú veriacu matku, ktorá by netrpela 
tým, keď jej deti stratia Boha; a nepoznám nijakého kňaza, kto-
rému netrhá srdce, keď sa prerieďujú lavice v kostole. Je to hl-
boký strach z dotyku misie a z toho, čo sa stane, keď sa zrazu 
odvážime na „misionársku“ prítomnosť v  obývačkách, na gri-
lovačkách a pracoviskách. Pasivita nás všetkých nesie vinu za 
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tento bludný kruh. Nám, kresťanom, čo chodia do kostola, no 
hlavne nám, cirkevným funkcionárom a  spolupracovníkom, 
ešte v mnohých smeroch nedošlo, že musíme byť misionárski! 
A  to všetci! Táto kritika sa týka aj mňa osobne, lebo objavu-
jem v sebe ešte príliš veľa ostychu, veľa bojazlivosti, príliš mno-
ho nemisionárskej mentality, výhovoriek a ustráchanosti. S tým 
musí byť koniec. „A keď je to trápne?“ počúvam často. Potom 
o to skôr. Smieme sa vzdať Boha, lebo nám je trápne priznať sa 
k nemu?
Druhý vatikánsky koncil je, mimochodom, veľmi jednoznačný 
v  tom, keď prisudzuje konečnú zodpovednosť za misijnú čin-
nosť Cirkvi biskupom, nasledovníkom apoštolov. Nie je to pre-
kvapivé, lebo biskupi sú nasledovníci apoštolov, ktorých Ježiš 
povolal z rybárskych člnov a ktorí sú v Novom zákone označe-
ní gréckym slovom „apostolos“. Grécke slovo apoštol vstúpilo 
do nemčiny, podobne ako do slovenčiny, ako prevzaté slovo. To 
je vlastne škoda, lebo „apoštol“ znie tak abstraktne úradnícky. 
Prehliadame jeho základný význam. „Apoštol“ je posol, poslaný.
Slovo sa navyše zaužívalo na označenie servilných reformátorov 
sveta, ako napríklad „apoštol zdravia“. Ak preložíme apostolos 
do latinčiny, bude to pikantnejšie, lebo potom z toho vznikne 
missionarius, misionár. Keby sme teda slovo apoštol latinizova-
li, v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery by sme nehovorili, že 

„verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev“, ale „verím 
v jednu, svätú, katolícku a misionársku Cirkev“.
Ježiš povolal rybárov a colníkov, ktorých chcel ako svojich pr-
vých žiakov a odovzdávateľov svojho posolstva, práve na tento 
cieľ; oni boli apoštolmi, prvotnými misionármi. Vybral si pri-
tom aj ľudí so špeciálnou mentalitou – rybárov! Rybári chcú 
plné siete. Rybári nie sú krajčíri, ktorí si majstrujú vo voľnom 
čase. Rybári nie sú úradníci, ktorí v  pokoji spracovávajú svo-
je dokumenty. Rybári sú netrpezliví, majú chuť na plné siete. 
A Ježiš chcel práve takéto zmýšľanie, keď povolal rybárov za ry-
bárov ľudí. Prvou kvalifikáciou Kristových učeníkov je teda to, 
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že majú chuť na plné siete. Platí to aj na ďalší obraz o  „dob-
rom pastierovi“, ktorý Ježiš používa. Dobrý pastier chce veľkú 
čriedu, čriedu s mnohými ovcami a bez ohľadu na seba samé-
ho beží za každou stratenou ovcou. To je apoštolská, misionár-
ska mentalita, ktorá musí charakterizovať Kristových učeníkov! 
Pastieri musia byť „misionárski“ a musia privádzať ľudí k „mi-
sionárskemu zmýšľaniu“. Nemôžeme vyčítať učiteľskému úradu 
Cirkvi, teda nástupcom apoštolov, že by mlčali. Nanajvýš to, že 
by mohli ľudí z času na čas poprosiť konkrétnejšie, aby nastú-
pili na loď.
Keď sa pozrieme na teóriu a výzvy, ktoré vychádzajú zo strany 
Cirkvi, tak druhá téza Misijného manifestu nehovorí o tom, čo 
je úplne nové. Teoreticky. Ide však o dôsledky. Skutočnou po-
žiadavkou tézy je skončiť s peknými „kiežby“: „Kiežby sa muse-
lo, kiežby sa mohlo, kiežby sa malo...“, a aby po slovách konečne 
nasledovali aj konkrétne skutky. Pápežovi Františkovi nechý-
ba v  tomto smere jednoznačnosť. Možno naše váhanie spočí-
va v tom, že nevieme, ako máme my kostolní rutinéri zrazu pri-
niesť na scénu „misionársky impulz“, o  ktorom hovorí pápež 
František v záverečnej kapitole Evangelii gaudium. Máme azda 
siahnuť po gitare? Neraz som si všimol, že je zbytočné iba na-
liehať. Neprináša to nič, keď ľuďom hovoríme: Modlite sa, cho-
dievajte do kostola, využívajte sviatosť zmierenia –, keď im 
prakticky a zrozumiteľne nevysvetlíte, prečo a ako.
Chcel by som k tomu pridať veľmi osobnú a praktickú poznám-
ku. Čo sa týka misionárskeho progresu, nie sme na nule. Mnohí 
biskupi, mnohé rehole a spoločenstvá sa v posledných rokoch 
naplno identifikovali s naliehavou požiadavkou pápeža Františ-
ka. Mnohé sa pohlo dopredu. Preto som rád, že vo Viedenskej 
arcidiecéze, do ktorej patrí môj kláštor Heiligenkreuz, už nie-
koľko rokov prebieha proces s názvom Mission first. Keď som 
v roku 1982 vstúpil do cisterciánskeho kláštora Heiligenkreuz 
vo Viedenskom lese, hlboko ma fascinovali slávnostné modlit-
by v chóre, duch liturgie. Nebolo to nijaké mníšstvo à la Meno 
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ruže, ale ďalší, nádherný priestor pre dušu, kde k vám Boh pri-
chádza celkom blízko. Stredobodom je modlitba, ako aj jednota 
s Cirkvou – je jedno, či sa pápež volá Ján Pavol II., Benedikt XVI. 
alebo František. Vyplýva z toho vzájomná jednota. Dôsledkom 
toho bolo, že moje mníšske spoločenstvo získavalo čoraz misij-
nejšie vyžarovanie, dokonca sa postupne stalo kláštorným „mi-
sijným centrom“. „Ako?“ mohol by sa niekto pýtať. „Kláštorné 
spoločenstvo predsa nerobí nič iné, len sa modlí!“ Kto potom 
hovorí, že „apoštoli“ musia stáť s letákmi vo Viedni na ulici Ma-
riahilfer Straße? „Apoštolát“ kráča ruka v ruke s modlitbou, na-
príklad každomesačnou modlitbou mladých s názvom „Vigília 
mladých“, ktorá pravidelne priťahuje 300 mladých ľudí vo veku 
15 až 28 rokov... Keď pápež František poukazuje na misijnú silu 
modlitby, no predovšetkým modlitby príhovoru, orodovania 
(EG 281 – 283), tak mám dôkaz transformácie svojho klášto-
ra priamo pred očami. A keď sme Heiligenkreuz dostali do mé-
dií – prostredníctvom fantastického úspechu cédečka s chorál-
mi Chant – Music for Paradise, ktorý nás v roku 2008 vyniesol 
medzi desiatku najlepších v nemeckých, rakúskych a britských 
popových hitparádach a dvom našim mníchom to prinieslo po-
zvanie do televíznej show Stavme sa, že...4 –, bolo to preto, lebo 
sme sa každý deň o 5.15 navonok nebadane a koncentrujúc sa 
výlučne na Boha schádzali na zástupnú modlitbu chvál. „S nimi 
aj my, a našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom, velebíme 
tvoje meno!“ hovorí sa v prefácii Štvrtej eucharistickej modlitby.
V tejto koncentrácii na Boha a na zástupné modlitby príhovoru 
za svet, ktorý sa odklonil od kresťanskej viery, sme mohli zažiť 
zázrak rastu. So stabilným základom modliaceho sa mníšskeho 
spoločenstva v úzadí, prosperujúcou výchovou kňazov na vyso-
kej škole, s vlastným preplneným interdiecéznym kňazským se-
minárom sa Heiligenkreuz stal Božím laboratóriom a určitým 

4 Sobotná zábavná relácia Wetten dass...?, ktorú v rokoch 1981 až 2014 vysielali nemec-
ká (ZDF), rakúska (ORF) a švajčiarska (SF DRS) verejnoprávna televízia, patrila me-
dzi najpopulárnejšie zábavné show v Európe (pozn. prekladateľa).
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druhom permanentného „misijného kempu“. Od môjho prí-
chodu v roku 1982 sa počet nás mníchov zvýšil zo 42 na 102, 
na našej vysokej škole je teraz oproti 62 študentom v roku 1999 
300 študentov, väčšina z nich sa stala kňazmi. Nepíšem to pre-
to, aby som sa vychvaľoval alebo zarmucoval iných, ktorých vý-
sledky sú slabšie. V  Heiligenkreuzi nie sme na to vôbec pyš-
ní, vidíme to skôr ako úlohu a poslanie. Sú to napokon milosti, 
ktoré nedokážu „zariadiť“ ľudia. Píšem o tom, aby som pripo-
menul, že modlitba je účinná, iba ak veríme. Mal som možnosť 
zažiť, že spoločenstvo, ktoré by chcelo byť misijné, môže zažiť 
skutočne hojné požehnanie a nevídané oslobodenie. V Cirkvi 
sa tak často hovorí o „želaniach“ a o  tom, „čo by mohlo byť“. 
V Heiligenkreuzi sú to „fakty“, ktoré možno vidieť i vnímať.
Platí to aj pre množstvo iných hnutí. Keď má byť misia prioritou 
číslo jeden, nemusíme začínať od nuly. Uprostred frustrujúceho 
vysychania cirkevného života sa nachádzajú „oázy sily“; pápež 
Benedikt XVI. tým myslel kláštory. Jestvujú početné nové du-
chovné iniciatívy a hnutia, prepchaté festivaly modlitby a prepl-
nené stretnutia mladých; v Salzburgu sa koná turíčne stretnutie, 
v Augsburgu charizmatické konferencie, na ktorých sa schádza-
jú desaťtisíce mladých ľudí na modlitbu a  katechézu; existuje 
celý rad katolíckych podujatí pre mladých. A v nijakom prípa-
de nemôžeme odpísať farnosti, ktoré podľa môjho názoru dnes 
najviac trpia na suchoty viery. V mnohých farnostiach sa začalo 
to, čo tam už vyše dvadsať rokov nebolo: biblické krúžky, kurzy 
Alfa, bunkové spoločenstvá, modlitbové stretnutia. Sú to obdi-
vuhodné transformačné procesy, ktoré vedú k prinášaniu nové-
ho ovocia. Mission first nesmie zostať iba abstraktnou požiadav-
kou, ale musí sa konkretizovať v praxi. A kde Boh dá, aby takáto 
konkretizácia priniesla ovocie, tam musíme o nej ďalej rozprá-
vať ako o tom najlepšom, a ďalej ju rozširovať.
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2. V súvislosti s misiou je plagiát povinnosťou

Aby sme dospeli k misii ako priorite, musíme sa ohliadnuť po 
„oázach“, ktorých je už veľké množstvo. Musíme sa bližšie po-
zrieť na to, prečo voda vyviera z hĺbky; a potom nemusíme mať 
strach napodobniť to, odkopírovať alebo aspoň adaptovať. Pri 
vydarených misijných iniciatívach nie je plagiát hriechom, ale 
povinnosťou!
Rád by som vo veľkom propagoval napodobňovanie. V  našej 
pastoračnej praxi naliehavo potrebujeme princíp kopírovania 
tých najlepších skúseností, úspešných receptov. O všetkom ná-
boženskom a misionárskom, čo ľudí osloví a motivuje, sa smie 
nielen rozprávať, ale musí sa to aj odkopírovať!
V  kláštore v  Heiligenkreuzi sme v  roku 1997 začali s  každome-
sačnými modlitbami pre mladých. Vigília mladých sa medzitým 
stala malým mesačným mládežníckym eventom na prvý piatok 
v mesiaci. Striedajú sa tam charizmatické modlitby chvál s grego-
riánskym chorálom, eucharistická poklona a ruženec; umožnená 
je sviatosť zmierenia a duchovné sprevádzanie, predovšetkým tu 
nechýba srdečná, nestrojená pohostinnosť. Mesiac čo mesiac pri-
chádza 250 až 300 mladých ľudí. Vzduch vibruje duchom modlit-
by, radosti a nadšenia z viery. Ako sa to začalo? Ako duchovný, po-
verený starostlivosťou o mladých, som chodil kade-tade a zbieral 
podnety na modlitby mladých u iných. Svojou prívetivosťou ma 
oslovilo Loreto v Salzburgu. Už pri vchode do modlitebne vás pri-
vítal sympatický tím mladých, konkrétne – usmievali sa, rozprá-
vali a potom vám povedali, kde sa môžete posadiť. To sme potom 
adaptovali v Heiligenkreuzi. Mnísi vítajú mladých ľudí, ktorí pri-
chádzajú k nám do Viedenského lesa prevažne autami alebo auto-
busmi, už na parkovisku, veselo sa s nimi rozprávajú a jednoducho 
im dávajú najavo, že sa tešia z ich príchodu. Pri vchode do chrámu 
stojí opäť „uvítací výbor“, tentoraz sú to mladí, ktorí rozdávajú tex-
ty piesní a sviece na sviečkovú procesiu. Mladí tak nevchádzajú do 
kostola ako cudzí, ale ako milí hostia, ktorí sa stávajú priateľmi...
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3. Berte to osobne!

V kostole badať nezvyčajnú tendenciu. Raz som to nazval „ob-
jektivizáciou“. O  viere hovoríme spôsobom, ako by ju bolo 
možné strhnúť z nejakej osoby, odtiahnuť, akoby to bola nejaká 
vec. Túto „objektivizovanú“ vieru možno potom pekne vysta-
viť v múzeu alebo knižnici, spraviť z nej metódu, posúvať ju po 
okolí, urobiť za ňu zodpovednými katechétov či matky. Keď ho-
voríme o misionárskom progrese Cirkvi, potom musíme hovo-
riť o nás. Začnem s tým ešte raz.
Vo svojom srdci som bol vždy hlboko misionársky – neviem 
prečo. Mal som totiž nesmierne nutkanie šíriť medzi ľuďmi 
túto strhujúcu myšlienku, ktorá „spadla z neba“. Od svojich se-
demnástich rokov ma táto viera v  Krista robí skutočne šťast-
ným; dáva môjmu životu stabilitu a zmysel, dovoľuje mi dýchať 
v priestore plnom milostí a zázrakov. A čo je to iné ako milosť, 
že som všade, kde som doteraz pôsobil, mohol zažiť požehna-
nie a prosperitu? Bolo to tak v čase, keď som pôsobil ako de-
dinský farár, potom 18 rokov, keď som v Heiligenkreuzi praco-
val s mladými v oblasti práce s verejnosťou, a predovšetkým na 
vysokej škole.
V  roku 2016 som bol poverený, aby som viedol Pápežské mi-
sijné diela v Rakúsku, skrátene Missio. „Prečo práve ja?“ pýtal 
som sa. „Doteraz som nebol v nijakej misijnej krajine, Pápežské 
misijné diela som takmer nepoznal, považoval som ich hlavne 
za organizáciu, ktorá zbiera dary pre mladé a chudobné cirkvi. 
OK, vidia vo mne iniciatívneho človeka a šikovného organizá-
tora zbierok. Nech ho teda majú, a povedal som áno. A potom 
došlo k prvému stretnutiu s pápežom Františkom, z ktorého mi 
ešte aj dnes naskakuje husia koža. Nikdy nezabudnem na 4. jún 
2016, keď sme ako národní riaditelia (medzi nimi aj ja ako no-
váčik z Rakúska) stáli oproti pápežovi a on sa nám nástojčivo 
prihováral. Hovoril niečo v zmysle: „Začnite najskôr modlitbou. 
Ste viac ako mimovládna organizácia. To najdôležitejšie nie je 
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organizácia, ale vášeň (,passione‘). Vašou hlavnou úlohou nie je 
zbieranie peňazí, celú Cirkev máte priviesť do stavu nadšenia.“ 
Mal som vtedy pocit: „Páter Karl, teraz k tebe hovorí Peter! Te-
raz ti osobne Peter hovorí, prečo máš robiť túto prácu.“
Z minúty na minútu sa moje poslanie zmenilo. V „Missio“ teda 
nemá ísť iba o to, aby sa vyzbieralo čo najviac peňazí pre mla-
dé a chudobné cirkvi v takzvaných „misijných diecézach“. Má to 
byť naopak. Rakúsko nemá byť len krajinou, kde mám zbierať 
peniaze pre mladé a chudobné cirkvi, ale Rakúsko má samo stáť 
v ohnisku misie. Úloha pápeža Františka ma úplne strhla. V bu-
dúcnosti budem musieť premýšľať o  tom, ako možno krajinu 
priviesť do „stavu misionárskeho nadšenia“. Samozrejme, o to 
ide! Lebo misia je tu postavená zrejme ešte pred väčšiu výzvu, 
ktorou je duchovná bieda, odpadnutie od viery. Nie je to svojím 
spôsobom rovnako dramatické ako problém chudoby mladých 
cirkví v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a Oceánii?
Pri mojej prvej návšteve Senegalu, Haiti a  Kene, kde „Mis-
sio“ mimochodom s Masajmi rozvíja primárnu misiu na okra-
ji Massai Mara (Serengeti) tým, že postavilo školu, som rých-
lo postrehol, že v týchto krajinách viera nechýba. Naopak! Od 
biskupa, akým je Joseph Decoste v najchudobnejšej diecéze na 
Haiti, sa môžete naučiť veriť. Ohromí vás, keď vidíte, ako kaž-
dý deň o 5.30 kľačí na zemi vo svojom biskupskom sídle, ktoré 
zničil hurikán, a modlí sa s kňazmi a spolupracovníkmi, ktorí 
tam bývajú, ruženec Božieho milosrdenstva a potom slávi svätú 
omšu. Prežívam obrátenie, keď v Senegale a Keni zažívam bo-
hoslužby, kde si Boha uctievajú spevom a tancom a aj dĺžkou 
a vášňou, kde je Božia láska vyjadrená tak, ako to u nás zažíva-
me iba na veľkých charizmatických podujatiach. Misijné kraji-
ny sú už dávno vzorom viery. My v Európe nutne potrebujeme 
misie!
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4. Potreba dobehnúť! Realistický pohľad na 
situáciu

Nutne potrebujeme realistické vnímanie situácie. Čo nám na-
príklad hovorí nová štúdia o mládeži, ktorú každoročne vydáva 
spoločnosť Shell o religiozite mladých Nemcov? Iba 9 percent 
mladých katolíkov sa modlí a  celých 67 percent je so svojou 
vierou nespokojných. No štúdia hovorí ešte niečo – u mladých 
moslimov je to naopak. A  pretože počet mladých moslimov 
percentuálne prudko rastie, hovorí štúdia dokonca o  náraste 

„religiozity“ mladých v Nemecku. Korelatívne k ubúdaniu kres-
ťanskej viery! Zodpovedá tomu scenár budúcnosti, ktorý v júli 
2017 načrtla štúdia Demografia a náboženstvo v Rakúsku od vý-
skumného tímu Anne Goujonovej. Podľa nej bude v roku 2046 
v Rakúsku ešte približne 45 percent katolíkov, vo Viedni sotva 
štvrtina. Tieto čísla platia v  „ideálnom prípade“, že drasticky 
klesnú počty migrantov. Ako protipól redukovania katolícke-
ho obyvateľstva stojí proporcionálne silný nárast ľudí bez kon-
fesie a  moslimov. V  roku 2046 by mohol byť každý tretí oby-
vateľ Viedne moslim. Tieto čísla teda nehovoria nič viac a nič 
menej ako to, že Rakúsko nebude v dohľadnej dobe viac kato-
lícke. V Anglicku klesne už v roku 2019 počet pokrstených na 
50 percent. Samozrejme, všetko môže byť celkom, celkom inak. 
V takýchto výpočtoch existuje vždy zneisťujúci faktor, ktorý na-
zývame „milosť“ alebo „zázrak“. Ak by sme napríklad v roku 
1982, keď som vstúpil do kláštora Heiligenkreuz, vyrátali po-
čet nových mníchov na rok 2017 na základe vtedajšej štatisti-
ky, tak by ich bolo maximálne 25. Dnes nás je 102. Vždy treba 
počítať s Božou milosťou a Božími zázrakmi, ale nesmieme byť 
pritom naivní.
V každom prípade si musíme položiť niekoľko nepohodlných 
otázok. Prečo rastie Cirkev na všetkých kontinentoch, v  Afri-
ke, Ázii, Latinskej Amerike a Oceánii, ale nie v Európe? Nie je 
to iba nedostatok detí v  západných, „kresťanských“ krajinách, 
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čo priviedlo európskych kresťanov do bludného kruhu. Preto-
že podiel kresťanského obyvateľstva sa nescvrkáva iba nedostat-
kom detí, stenčuje sa aj preto, lebo uprostred nášho spoločen-
stva odovzdávanie viery nefunguje alebo funguje zle. Či ďalšia 
alebo ešte ďalšia generácia bude veriť v Krista, pôjde na nedeľnú 
omšu a bude žiť sviatostne, je otázne. Naopak, to, že deti a vnú-
čatá prijímajú vieru svojich rodičov, sa stalo obdivuhodnou vý-
nimkou. Príliš dlho sme boli uväznení v mentalite ustráchané-
ho uspokojenia voči svetu, ktorý sa vzďaľuje Kristovi, hľadali 
sme v prvom rade konektivitu, aby sme svetu dokázali, že kres-
ťania predsa nie sú takí divní, akoby sme zahanbene chceli po-
vedať: „Sorry, sme tu aj my kresťania. Nenechajte sa nami rušiť, 
necháme vás na pokoji, ale prosím, prosím – buďte k nám milí 
a dovoľte nám spolupracovať.“
Prostredie viery vyschlo. Ako často som musel v rokoch, keď som 
bol dedinským farárom vo Viedenskom lese, počúvať argument: 

„Pán farár, som predsa katolík. Na Vianoce chodím do kostola.“ 
To je byť kresťanom ako pasívny člen, ako poznámka pod čia-
rou k celkom inej realite, ktorá už dávno emigrovala zo živej vie-
ry. A koľkí chceli u mňa ako svojho „pána farára“ zabodovať tým, 
že (ešte) nevystúpili z Cirkvi a naďalej platia cirkevný príspevok. 
Ako v nejakom bowlingovom klube, z ktorého starý otec (nech 
odpočíva v pokoji) ešte neodišiel pre členské poplatky. Ako kňaz 
som im mal vyjadriť uznanie a súhlasne prikyvovať. Hoci napl-
no oceňujem základnú substanciu spojenia s Cirkvou, so živou 
vierou to nemá nič spoločné. Kam sme sa to dostali strategicky? 
Ako mohla vzniknúť taká atmosféra, taká mentalita? Nepovedal 
im nikto, že kresťanská viera je osobný vzťah s Bohom v Kristovi 
skrze Ducha Svätého? Nikto im za deväť rokov vyučovania nábo-
ženstva nesprostredkoval, že viera si vyžaduje slobodné a zámer-
né rozhodnutie? „Cetera potest homo facere nolens, credere non 
nisi volens!“ hovorí svätý Augustín. „Všetko ostatné môže človek 
urobiť bez toho, aby chcel. Veriť však môže iba vtedy, ak naozaj 
chce“ (Augustín, Tractus 26 in Ioannem).
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Kto nás priviedol k názoru, že viera sa akoby automaticky dedí 
vplyvom prostredia? Pôda už dávno zvetrala a pre budúcnosť 
viery je neúrodná. Iba si ctiť obľúbené kresťanské tradície ako 
napríklad „pekný sobáš“ alebo „milé prvé sväté prijímanie“ ne-
prináša nijakých zapálených kresťanov! Na to potrebujeme 
misionárske, to znamená aktívne, agitujúce ohlasovanie viery 
v Krista, ktoré smeruje k ľuďom. To neznamená, že na to, aby 
sme sa stali autentickými kresťanmi, musíme zavrhnúť obľúbe-
né tradície. No z evanjelia sa musíme naučiť, že Boh na nás hľa-
dí podľa „ovocia“. Kresťanské zmýšľanie je viac ako kresťanstvo 
a viera je viac ako tradícia, byť kresťanom je viac ako kultúrna 
záležitosť. Nadšenie z  krásnej vidieckej procesie Božieho tela, 
z ktorej nájdeme množstvo fotografií, ešte nie je výrazom pravej 
dôvery v skutočne prítomného eucharistického Pána. Aplaudu-
jeme obalu, nie obsahu. Cirkev nie je Božím múzeom. Nemáme 
nič z úcty, ktorá je považovaná za čisto turisticky predajnú este-
tiku, nostalgiu ponorenú do kultúrneho bohatstva. Takáto pozi-
tívna úcta ponúka ohlasovateľom aspoň šancu poukázať od for-
my na substanciu, od vonkajšej tradície na vnútorný obsah. Ak 
sa tradícia raz celkom prelomí a viera bude úplne exkulturova-
ná, bude ohlasovanie viery ešte náročnejšie.
V  každom prípade treba skončiť s  poverami, že kresťanstvo sa 
bude ďalej dediť zachovávaním tradícií! Už v roku 2011 opísal pá-
pež Benedikt XVI. vo svojom apoštolskom liste Porta fidei feno-
mén, ktorý sa zvyčajne nazýva „sekularizácia“. Je skrátka faktom, 
že kresťanská viera v našich krajinách nie je z rozličných dôvodov 
už „jednoliatym kultúrnym kontextom“, odkazujúcim na obsahy 
viery, a zároveň na systém vzťahov myslenia a hodnotových po-
stojov ľudí (porov. Porta fidei 2). Pochopili sme dostatočne, že pri 
odovzdávaní viery musíme byť „misionárski“, teda agitujúci a tú-
žiaci zvíťaziť? Že to nejde automaticky, pretože iné rozumné (ale-
bo nezmyselné) ponuky sa zdajú byť omnoho atraktívnejšie? Uve-
domili sme si, že je luxus žiadať inkulturáciu kresťanskej viery do 
iných kultúr, zatiaľ čo u nás je čoraz viac exkulturovaná?
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Realita zaznamenaná v  číslach je taká, že Cirkev v  Európe 
a v „západnom“ svete sa nachádza v stave kvantitatívneho scvr-
kávania. Mali by sme sa z toho dokonca tešiť, pretože rozpuste-
ním sa z nej stane lepšia, čistejšia, milujúcejšia, Ježišova Cirkev? 
Takéto tézy jestvujú – a majú účelovú optimistickú príchuť. Po-
važujem ich za nezlučiteľné s evanjeliom. Ježiš nechcel malý, faj-
nový, exkluzívny krúžok; chcel spásu pre všetkých. A preto Ježiš 
začína, ako som už povedal vyššie, s rybármi a pastiermi! Plné 
siete, veľké čriedy! Osobne sa nedokážem tešiť, keď vidím deci-
movanie, prázdne kostoly, mladých ľudí, ktorí už nie sú zapá-
lení pre Ježiša, ktorým široko-ďaleko nikto nezapáli svetlo, aby 
spoznali veľký príbeh spásy. Som z toho veľmi smutný. Niekedy 
sa mi chce plakať, že sa stávame slabšími.
Smútok z  decimovania je v  poriadku. Sám Ježiš plakal nad 
uzavretosťou Jeruzalema. Nikto rád netematizuje neúspechy, 
nikto nemiluje bad news, a už vôbec nie o vlastnom spoločen-
stve veriacich. Každý je radšej víťazom ako porazeným. Ale je 
nesprávne mlčať o realite rozširujúceho sa procesu scvrkávania 
a nasadzovať si ružové okuliare. Až keď lekár určil diagnózu – 
nech by bola akokoľvek zarážajúca – môže pristúpiť k  terapii. 
Hoci je pohľad na decimovanie bolestný, je to predsa len prvý 
krok, aby sme urobili niečo správne, prijali protiopatrenia. Dú-
fam, že bolesť zo straty nepociťujú iba tí, ktorí kľačia každý deň 
na omši; doprial by som ju každému biskupstvu, každému far-
skému úradu, každému predstaviteľovi Cirkvi! Dovoľme slzám 
tiecť! Vnímajme skutočnosť a  smúťme nad ňou! Je to uzdra-
vujúcejšie, ako veci prikrášľovať. Ruku na srdce, to, čo nás ako 
ľudí oficiálne chodiacich do kostola azda blokuje, je to, že za-
tvárame oči pred hroziacou bezvýznamnosťou a silou vytvára-
nou spoločnosťou, do ktorej skĺzavame. To nás však neuchráni 
pred tým, aby sme vo svojom vnútri predsa len cítili skutočnosť 
svojej vlastnej devalvácie. Potláčanie vedie k  neurózam. Mož-
no preto sú dnes mnohí ľudia angažovaní v  Cirkvi frustrova-
ní, deprimovaní, a ako sa hovorí u nás v Rakúsku – „rozladení“. 
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Potrebujeme uzdravujúci smútok, aby sme sa potom misionár-
sky naštartovali!
Pravdaže, nie je celkom rozumné hovoriť všade na verejnosti 
o tom, čo nás tlačí. Stalo sa mi to pri nástupe na miesto riadi-
teľa Pápežských misijných diel, keď som v rozhovore o diecéz-
nych týždenníkoch povedal, že ich čítanie je pre mladých ľudí 

„masochizmom“. Kontext bol vlastne zrejmý – chcel som sa pri-
hovoriť za inovatívny prístup k sociálnym médiám v Cirkvi. Re-
daktori rakúskych katolíckych týždenníkov reagovali s bolesťou 
a hnevom. Pochopiteľne! Napriek tomu by som im aj dnes radil, 
aby sa rýchlo pozreli na klesajúci náklad a intenzívne premýšľa-
li o tom, ako možno to najlepšie z obsahu mediálne sprostred-
kovať svetu, keď zrovna nie je záujem o tlačiarenskú čerň. Bez 
odvážnych „misionárskych“ inovácií niet budúcnosti. Potrebu-
jeme odvahu na nové metódy misijného ohlasovania, a nie kri-
tizovať a brzdiť tých, ktorí sa pre ne rozhodli.
Chýba mi napríklad verejná evaluácia nášho katechetického 
úsilia a pastoračných procesov. Už len slovo „evaluácia“ je pre 
mnohých červeným súknom, pretože to znamená prácu a  se-
bareflexiu. Teda aj ja si myslím, že mnohé evaluácie sú stratou 
času a  škoda stromov, ktoré musia zahynúť pre vytlačený pa-
pier... No je jedna oblasť, pri ktorej by som si želal, aby sa raz 
poriadne evaluovala, a  tou je sviatostná pastorácia v  našich 
farnostiach. Posielame toľko katechétov a  animátorov na prí-
pravné stretnutia prvoprijímajúcich a birmovancov. Zažívame 
spontánnu ochotu, neuveriteľnú angažovanosť, obrovskú kre-
ativitu. A potom nastane veľká frustrácia. Ako je to – poveda-
né jazykom ekonomiky – s „produktivitou“, „outputom“ prvé-
ho svätého prijímania a birmovania? Mohla by si nejaká firma 
dovoliť vložiť do predpokladanej frustrujúcej produkcie toľko 
personálnych zdrojov? Čo sme fabrika na výrobu skrutiek v bý-
valej NDR, kde sa produkuje pre produkciu? Ako to po niekoľ-
kých rokoch vyzerá s motiváciou našich spolupracovníkov, kto-
rí sa statočne namáhali? Prečo sa nebilancuje? Skameneli azda 
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metódy, ktoré sa rok čo rok aplikujú? Len čo sú birmovanci „od-
birmovaní“, prichádza ďalšia skupina birmovancov, a tak ďalej. 
A kde je „output“? Keď si zaužívaná teória nevie dať rady s reali-
tou, málokedy je na vine realita. Prečo sa jasne a so zameraním 
na výsledky nediskutuje o  veku prvoprijímajúcich? Prečo sa 
odvážnejšie neexperimentuje s vekom birmovancov? Prečo je 
znovuzavedenie pôvodného poradia iniciačných sviatostí krstu, 
birmovania a Eucharistie ešte vždy tabu? To predsa treba dať na 
stôl, kde je – z teologického hľadiska – birmovanie z moci svojej 
nezmazateľnej pečate na omnoho vyššom stupni ako rané prija-
tie Eucharistie. Pápežovi Františkovi zaiste nejde o to, aby usta-
vičným hraním sa s ohňom privádzal Cirkev do stavu nepokoja, 
ale situácia je dramatická. A preto musíme pripraviť aj scenáre 
(„modelové oblasti“) na novú sviatostnú pastoráciu.
Mnohé sa hýbe pri reštrukturalizačných procesoch, ktoré pre-
biehajú takmer vo všetkých západoeurópskych diecézach. „Far-
nosti“, historicky vzniknuté teritoriálne organizačné jednotky 
pastorácie, sa personálne i  geograficky usilujeme prispôsobiť 
poklesu veriacich. Deje sa to väčšinou rušením menších farnos-
tí a vytváraním väčších farských štruktúr. Tieto procesy sú rov-
nako dôležité, ako aj bolestné. Väčšinou nemajú inú alternatívu, 
hoci sa, z historického pohľadu, v Rakúsku vytvorili naozaj ira-
cionálne farské štruktúry. Najskôr tu Jozef II. viac ako pred dve-
sto rokmi vytvoril mnohé malé farnosti. Osvietenecký cisár si 
to mohol dovoliť, pretože zrušil stovky kláštorov a klérus mohol 
rovnomerne rozdeliť i uživiť. Dnes sú dediny i osady čiastočne 
vyľudnené a opustené. Ľudia, ktorí tam ešte bývajú, sú zároveň 
väčšinou mobilní; pre väčšinu z nich nie je problém cestovať raz 
do týždňa desať kilometrov do obchodu. V Spojených štátoch 
amerických sa, mimochodom, nachádzajú pri kostoloch obrov-
ské parkoviská, pretože je samozrejmosťou ísť autom do svojho 
kostola. Je tam dobrým zvykom, že vás už na parkovisku privíta 

„uvítací výbor“! Pravdaže tam funguje dopravná služba, v rám-
ci ktorej mladí veriaci vozia na bohoslužby starších, ktorí už nie 
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sú mobilní. Som presvedčený o tom, že ak už reštrukturalizácia 
farností nie je bez alternatívy, tak vo väčšine prípadov je skrát-
ka reálna.
Súčasne však treba povedať, že ide iba o  liečbu na základe 
symptómov. To, čo nedá našim pracovným skupinám v diecé-
zach dýchať, nie je samotná liečba choroby. Reštrukturalizácia 
mi pripadá ako spájanie postelí v nemocnici. Tým sa nikto ne-
uzdraví! A ak nepristúpime na liečbu, o niekoľko rokov sa budú 
postele tlačiť ešte bližšie k sebe, a potom ešte trošku viac, a ešte 
trošku viac, až kým nebude čo prisunúť. Skutočnou príčinou 
kvantitatívneho poklesu v  oblasti viery je úpadok kvality vie-
ry – že ľudia už skrátka nepoznajú svoju vieru! A pretože ju ne-
poznajú, nemôžu ju ani milovať. A  pretože nemajú vedomos-
ti ani lásku, nie sú schopní identifikovať sa s takýmto „niečím“ 
o viere a Cirkvi. Je to vždy kvalita, ktorá prechádza do kvantity, 
a nie naopak, ako to tvrdil Karl Marx. Nebojím sa povedať: Kde 
sa dnes deje substanciálny „marketing“ pre nemateriálnu hod-
notu „viera“, s ktorým by sme boli pri misii? Marketing viery je 
to, pre čo vyslal Ježiš svoju Cirkev na cestu ľudských dejín.
Spolu so svätým Tomášom som za to, aby sme sa nechali zraniť 
realitou kresťanstva, ktoré práve kolabuje – a síce hlboko, a síce 
až k slzám! Pripúšťam pre nás fázy smútku. Potom sa však mu-
síme prebrať zo šoku, depresívneho smútku a prijať protiopat-
renia. Štatistické prognózy nie sú prírodné zákony. Keby sa šta-
tistici a  prognostici pustili v  roku 30 do Ježišovej opustenej 
a ustráchanej skupiny Dvanástich, tak by týmto galilejským ry-
bárom určite nikdy nezišlo na um, že by z nich raz vzišlo naj-
väčšie spoločenstvo veriacich na planéte – kresťanstvo, ku kto-
rému sa hlási 33 percent celosvetovej populácie, 1,3 miliardy 
z toho sú katolíci.
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5. Cesty k skutkom, cesty k novej odvahe

Veľmi som sa potešil, že mnohí katolíci zrazu objavili svo-
je kresťanstvo, keď prišli utečenci! Úžasné! Menej úžasné je to, 
že mnohí zažiarili charitatívne, no zatajili pritom svoju vieru, 
akoby to bola škvrna, ktorá sa interkultúrne skryje lepšie. Pre-
kvapilo ma, ako ostýchavo sa katolíci správali k mnohým, kto-
rí v posledných rokoch prišli do našej Európy a nie sú pokrs-
tení. Nie my katolíci, ale aj slobodné cirkvi prinášajú do našej 
západnej spoločnosti odvahu na prvotnú misiu, napríklad me-
dzi migrantmi. Istý starosta, ktorý v roku 2015 prijal veľkú sku-
pinu migrantov do telocvične vo svojej obci, chcel zvesiť kríž 

– „z  úcty“ k  moslimským hosťom, ktorých bola väčšina. Dob-
rovoľníci, aktívni veriaci katolíci dokázali starostu odhovoriť 
od tohto pochybného aktu „tolerancie“, pričom argumentova-
li tým, že musí rešpektovať aj ich, ktorí pomáhajú a ako dobro-
voľníci sa angažujú za migrantov. A tak zostal kríž visieť. A títo 
dobrovoľníci dosiahli ešte niečo omnoho viac. Pretože ich po-
moc bola hlboko motivovaná láskou k Ježišovi, vyprovokovali 
migrantov k otázkam. Dôsledkom toho bolo, že medzi mosli-
mami nastal veľký záujem o vieru ich dobrodincov, takže mno-
hí z nich boli prijatí za katechumenov. Hoci to nebol prvotný 
motív dobrovoľníkov, ich pomoc utečencom a svedectvo, ktoré 
z toho vyplynulo, boli skutočným misionárskym skutkom.
Od Mendella L. Taylora (1912 – 1999) pochádza pragmatic-
ký výrok: „The church must send or the church will end.“ – „Cir-
kev bude alebo vysielať, alebo skončí.“ Madeleine Delbrêlová 
to sformulovala podobne výstižne: „Keď nebudeme misionár-
čiť, musíme demisionárčiť!“ No najsilnejší apel na misijný zápal 
pred vlastným prahom pochádza od súčasného pápeža Františ-
ka. Jeho úvodný dokument Evangelii gaudium z roku 2013 a jeho 
programová sila je neprekonateľná: „Dobre viem, že dokumen-
ty sa dnes netešia takému záujmu ľudí ako v iných dobách a že 
bývajú rýchlo zabudnuté. Napriek tomu chcem zdôrazniť, že to, 
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čo tu zamýšľam vyjadriť, má programový charakter a  podstat-
né dôsledky. Dúfam, že všetky spoločenstvá sa budú snažiť, aby 
použili potrebné prostriedky na vykročenie po ceste pastorač-
ného a misijného obrátenia, ktoré nenechá veci v  takom stave, 
v akom sú. Teraz nám netreba ,bežnú administráciu‘. Disponuj-
me sa vo všetkých oblastiach sveta do ,permanentného stavu mi-
sie‘“ (EG 25). Jasnejšie sa to ani nedá formulovať. A čo sa deje? 
Čo robíme?
Papier je trpezlivý, to pápež vie. Preto sa aj osobne pevne opiera 
o podobenstvá. Navštevuje domovy robotníkov v Ostii; ide do 
domovov pre starých a siroty. Cirkev musí ísť von do dnešného 
sveta a nesmie sa už zašívať v sakristii. Hoci by sme mali skôr 
hovoriť o zasadačkách a kanceláriách. Náš bývalý opát Gregor 
Henckel Donnersmarck vždy poukazoval na to, že sme sa sta-
li z hýbajúcej, do sveta vyslanej Cirkvi, Cirkvou zasadacou. Keď 
si pomyslíme, že prví učeníci ešte predtým, ako v Antiochii do-
stali meno „kresťania“, boli najskôr nazvaní „stúpenci (novej) 
cesty“ a sám Ježiš bol so svojimi učeníkmi ustavične na ceste, 
kde ho učeníci nasledovali – až sa stali ľuďmi bez pozemské-
ho domova; keď k tomu pripočítame, že Ježiš označil sám seba 
za „cestu“, tak je tragické, keď sa dnes kňazi a spolupracovníci 
Cirkvi zodierajú na nekonečných zasadnutiach. Mohol by som 
tu vyjadriť veľké uznanie  grémiám, ktoré sú potrebné na ko-
ordináciu a motiváciu každej organizácie. Vážne sa však musí-
me pýtať, či ešte sme „stúpenci cesty“ alebo sme degenerovali 
na zasadaciu Cirkev, ktorá už nikoho nepohýna, pretože sa ani 
sama nehýbe. Alebo je zastarané, že máme ísť von a k ľuďom? 
Má teda aj pápež František úplne zastaraný obraz kňazstva, keď-
že raz povedal: „Keď si pomyslím na niekdajších kňazov, kto-
rí ešte poznali mená svojich farníkov, navštevovali ich; alebo – 
ako mi raz jeden z nich povedal: V každej rodine viem aj to, ako 
sa volá ich pes. Predstavte si to! ... Aké to bolo pekné!“?
Aby sa zo „zasadacej Cirkvi“ stala „kľačiaca Cirkev“, ležalo mi-
moriadne na srdci pápežovi Benediktovi XVI. Zdá sa mi, že 
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aj pápežovi Františkovi záleží na tom, aby sa zasadacia Cirkev 
zmenila na kráčajúcu a vychádzajúcu. Oboje sa dopĺňa a patrí 
navzájom k sebe. To, že sa musí zmeniť niečo konkrétne, uká-
zal pápež František aj tým, že dal prepracovať celosvetové prin-
cípy na formáciu kňazov. V dokumente z 8. decembra 2016 sa 
konštatuje, že v budúcnosti musia byť všetci kňazi formovaní 
kvázi ako „misionári“. Pre mňa bol dokument bombou! Kňaz 
zajtrajška bude definovaný ako „misionár“ na čele misionárske-
ho Božieho ľudu. Kňaz má byť Kristov učeník, ktorý vedie Boží 
ľud s „misionárskym nadšením“, „misionárskou túžbou“ a „mi-
sionárskym elánom“, ako to dokument zdôrazňuje na viacerých 
miestach. Na základe nových princípov má kňazská formá-
cia zohľadňovať štyri kritériá: musí byť „ustavičná“, „celostná“, 
musí mať „charakter spoločenstva“ a  musí obsahovať „misio-
nársku formáciu“, tak znie nové kritérium. Doteraz boli kňazi 
formovaní tak, že mohli prevziať existujúce farnosti. No takých 
je čím ďalej tým menej – a tam, kde sú, je ich existencia ohro-
zená. A preto už nestačí pripraviť kňaza ako pastiera pre hoto-
vú čriedu. V budúcnosti pôjde o to, aby sme vybudovali život 
Cirkvi, ktorý ešte vôbec nejestvuje. Je to revolučné. Nenapísal 
však už v roku 1990 sv. Ján Pavol II.: „Všetci kňazi musia mať 
misionárske srdce a misionársku mentalitu“ (Redemptoris mis-
sio 67)?
Či sa táto zmena paradigmy dotkne aj nás, vedúcich osobností, 

„vedúcej vrstvy“, kňazov, diakonov, katechétov a  pastoračných 
asistentov? Duchovní 21. storočia sa nesmú skrývať v  sakris-
tii, kancelárii ani za písacími stolmi farského úradu. Potrebu-
jú priamy kontakt s tými, pre ktorých tu sú; majú byť rozpozna-
teľní podľa „pachu po ovciach“, potrebujú zmýšľanie dobrého 
pastiera, ktorý je pripravený zanechať 99 ovečiek, aby šiel hľadať 
tú stratenú; potrebujú aj misionárske idey, aby získali dnešných 
ľudí pre Krista. Mne samému, ktorý som bol ako dieťa skôr ostý-
chavý, pomohla vtipná poznámka kňaza, ktorý pracoval s mla-
dými: „Vyjdite zo seba a choďte k mladým ľuďom. Rozprávajte 
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sa s nimi. Nemajte strach, lebo oni majú väčší strach z vás, ako 
by ste vy mohli kedy mať z nich.“
No potrební nie sú iba vodcovia Božieho ľudu. Nie sme my 
všetci pobirmovaní, a tým povolaní na svedectvo? Už Trident-
ský koncil (1545 – 1563) drasticky a veľmi názorne opísal, čo to 
znamená byť pobirmovaný. Sviatosťou získavame silu „ne Chris-
ti nomen confiteri erubescat!“ „Že sa nezačervená, keď vyzná 
Kristovo meno!“ Náš strach a obavy z  ľudí musia ustúpiť svä-
tej bezočivosti. Naša nemisionárska ustráchanosť si nájde tisíce 
výhovoriek a desaťtisíce múdrych argumentov, aby nám vysvet-
lila, že je v poriadku zotrvávať v našej nemisionárskej pasivite!
Nad naším strachom zo zapýrenia, naším ostychom zo svedec-
tva možno zvíťaziť iba milosťou a na toto víťazstvo potrebujeme 
modlitbu a obetu. Ušetrím si ďalšie reči a odporúčam vám pre-
čítať si román Georgea Bernanosa Dialógy karmelitánok.

6. Najhoršie je nerobiť nič!

To, že sa nám nový začiatok podarí iba v modlitbe a  s pomo-
cou zhora, je jasné. Jestvuje však aj „falošný fatalizmus milosti“, 
postoj typu: „Tu sa môžeme iba modliť!“ Pravdaže, v podstate 
a v prvom rade platí predovšetkým primát milosti. A, pravda-
že, ovocie nášho úsilia závisí od našich modlitieb plných dô-
very. Paulína Jaricotová (1799 – 1862), ktorá svojou priekop-
níckou prácou pre dnešné Pápežské misijné diela prispela vo 
veľkej miere k tomu, že sme sa mohli stať celosvetovou Cirkvou, 
začala tým, že motivovala dva milióny Francúzov na modlit-
bu ruženca! Všetko spočíva v Božom požehnaní. Ale tento du-
chovno-nadprirodzený aspekt nedáva dišpenz od konkrétnych 
skutkov a  činov. Ježiš pred svojím nanebovstúpením nepove-
dal učeníkom, že sa majú „iba modliť“. Vyzval ich, aby vyšli 
von, ohlasovali, robili z ľudí učeníkov, krstili atď. Naša modlitba 
musí vyústiť do konkrétneho úsilia. Kdeže je vo Svätom písme 
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napísané, že modlitba je jediným a exkluzívnym prostriedkom 
spásy? Alebo bolo „ora“ niekedy exkluzívnym princípom be-
nediktínskej a cisterciánskej spirituality? Patrilo k tomu vždy aj 

„labora“: „Modli sa a  pracuj!“ Ježiš nenechal v  nijakom prípa-
de učeníkov na brehu Galilejského jazera kľačať, na jazero ich 
poslal pracovať. Mali roztiahnuť svoje siete. Ten istý pán, ktorý 
svojich učeníkov vyzval, aby sa celý čas modlili (Lk 21, 36), ich 
poslal do práce: Prineste ryby!
Ako máme nájsť misionársky zápal, keď sa na tisícich miestach 
– v skupinkách, spoločenstvách, kruhu priateľov – nedokážeme 
zjednotiť v misionárskej práci? Mimochodom, viac informácií 
a veľmi konkrétne podnety nájdete k tomu na webovej stránke 
Misijného manifestu (www.missionmanifest.online). Najhor-
šie je nerobiť nič. Alebo tak dlho a umelo reštrukturalizovať, až 
dosiahneme zánik toho, čo bolo „dobre usporiadané“. Nie! Cir-
kevná sebaeutanázia je to posledné, čo teraz potrebujeme. Teraz 
je na rade odvaha, aj odvaha na dočasnú neprehľadnosť.
Svetelné signály nového začiatku sú predsa tu. Jestvujú nové 
iniciatívy, spoločenstvá, hnutia, živé bunky vo farnostiach. Pá-
pež František pozýva, aby vymierajúce rehoľné spoločenstvá 
podporili svojimi prostriedkami (ktoré predsa dostali od Bo-
žieho ľudu na svoje poslanie) mladé spoločenstvá. Napríklad 
v Salzburgu dali loretské sestry k dispozícii bývalý dievčenský 
internát za cenu jedného eura ročne. Práve teraz tam s Home 
Mission Base vzniká niečo, čo ďalej vyžaruje a vedie mladých 
ľudí ku Kristovi. That´s  it! Mám však úctu aj k  týmto skutoč-
ne misijným sestrám, pretože aj rehole sú silné inštitucionálne 
organizmy a ťažko sa nimi hýbe. Poznám však, žiaľ, aj mnoho 
prestarnutých spoločenstiev, ktoré sedia na svojich nehnuteľ-
nostiach a úsporách a nedokázali sa (ešte) rozhodnúť pre evan-
jeliovú veľkorysosť. Dá sa tu ešte mnohé zmeniť. Len jeden 
príklad: ako národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Ra-
kúsku som sa na ceste do Kene zúčastnil na nádherných boho-
službách s mnohými pestro oblečenými masajskými deťmi na 
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okraji národného parku Massai-Mara. Bol som dojatý z nábož-
nosti tamojšieho kňaza a z dôstojnosti, s akou slávil svätú omšu, 
zároveň však zdesený z  hrdzavého kalicha, ktorý používal na 
omši. Pekný kalich je však drahý, a tak mi zišla na um myšlienka 
znova oživiť starý zvyk Pápežských misijných diel, teda popro-
siť kňazov, aby nám odovzdali kalichy, monštrancie a  cibóriá, 
ktoré už nepoužívajú, aby sme ich mohli vziať do Afriky a Ázie. 
Mám skúsenosť, že takmer každý kňaz dostal niekedy kalich 
alebo niečo podobné, čo už nepotrebuje. A potom som urobil 
veľkú chybu, že som e-mail neposlal priamo rakúskym kňazom, 
ale táto prosba smerovala pravdepodobne na e-mailové adre-
sy farských úradov. Pravdaže som vedel, že liturgické predmety 
farností sa nemôžu len tak dávať ďalej, predávať alebo darovať, 
sú inventarizované a patria farnosti. Čo ma však potom veľmi 
zasiahlo, bola prudkosť, s akou diecézni úradníci okamžite va-
rovali predo mnou kňazov, akoby chcel národný riaditeľ Pápež-
ských misijných diel spáchať „cirkevnú krádež“. Vec sa dokonca 
dostala k niektorým generálnym vikárom, v niektorých diecé-
zach až k biskupovi. Okamžite som poslal druhý e-mail s infor-
máciou, že som tým nemyslel kalichy, ktoré vlastní farnosť, ale 
kalichy v súkromnom vlastníctve kňazov. Pochopil som, že die-
cézni úradníci musia zo svojej pozície dávať pozor na to, aby ne-
legitímne nezmizol vzácny cirkevný majetok.
Napriek tomu ma tento šok hlboko zasiahol, šok zo sily, s akou 
naša zámožná Cirkev lipne na svojich pokladoch. V  tichosti 
som si pomyslel: Ak sa budeme naďalej takto pevne pridŕžať 
našich majetkov, aj tak budú naše kalichy o pár desaťročí vysta-
vené v  múzeách; potom ich nasledujúce generácie lacno stre-
lia a  skončia v  kokteilových baroch. Tak ako možno už dnes 
nájsť tucty liturgických predmetov a paramentov na blšom trhu. 
A odkedy som spoznal chudobu mladých cirkví v Afrike, Ázii 
a Latinskej Amerike, pýtam sa tiež, či je práve v tomto čase po-
trebné a nevyhnutné každé reštaurovanie, každá cirkevná zbier-
ka, každé umelecké skrášlenie. Pravdaže, potrebujeme krásu, 
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a  práve v  liturgii. Musí to aj niečo stáť finančne. Ale priorita 
misie, ktorú požaduje pápež, znamená, že v budúcnosti zváži-
me projekt od projektu, výdavok od výdavku, či je misionár-
skym príspevkom do budúcnosti alebo či len opäť archivuje mi-
nulosť a  stará sa o  status quo. Nie je zahanbujúce, že väčšina 
mládežníckych a nových projektov musí byť namáhavo finan-
covaná z  darov a  sponzorstva, zatiaľ čo hneď vedľa sú obrov-
ské byrokratické štruktúry financované z  cirkevných príspev-
kov? Mission first zostane iba prázdnou frázou, ak sa nedotkne 
aj pokladnice.
No pri Mission first máme povinnosť my všetci, nielen vedú-
ce a správne orgány našej Katolíckej cirkvi. Nejde (iba) o „tých 
tam hore“ – ide o teba a o mňa. Keď sa raz pýtali sv. Matky Te-
rezy, čo sa musí zmeniť v Cirkvi, odpovedala: „Ja a ty!“ Každý 
z nás musí premýšľať misionársky a potom v spoločenstve s iný-
mi začať konať – ako v tandemovom princípe www.missionma-
nifest.online. Najhoršie by bolo, keby sa nerobilo nič. Pasivita 
by v súčasnej situácii kresťanskej viery znamenala samovraždu! 
Potrebujeme misionársky zápal! A ako s ním začať? Ako sa má 
udiať zázrak nového začiatku? V neskorej scholastike bola for-
mulovaná určitá istota viery: „Facienti quod est in se, Deus non 
denegat gratiam.“ To znamená: „Tomu, kto robí, čo môže, ne-
odoprie Boh milosť.“ A  to, čo som často zakúsil, môžem do-
svedčiť: Boh z mojej ochoty, zlomkovitého a neraz čisto symbo-
lického prejavu dobrej vôle robiť všetko pre neho, spravil niečo, 
čo ďaleko presahovalo moje plány a  schopnosti. Keď budeme 
kráčať s  našimi zámermi, modlitbami a  malými, ale jasnými 
skutkami misionárskym smerom, tak bude Boh otvárať jedny 
dvere za druhými a prekonáme všetky prekážky. Boh nás v na-
šom misionárskom zápale ochráni aj pred utopickými očaká-
vaniami, sebapreceňovaním a povýšenectvom, tak ako aj pred 
strachom z ľudí a bojazlivosťou. Musíme však urobiť to, čo uče-
níci, ktorí boli vyslaní po dvoch a tiež presne nevedeli, ako sa 
im bude v dedinách dariť. A na to slúži Misijný manifest. Je to 

http://www.missionmanifest.online
http://www.missionmanifest.online
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nálezisko argumentov – celé množstvo možností, ako sa pri-
dať a spolupracovať. Dva plus dva – to môže znamenať – ja so 
svojím spolubratom, ty so svojou manželkou, vy dvaja priate-
lia! Začnite! A keď si spoločne prečítate Skutky apoštolov, stranu 
za stranou sa budete pýtať: Čo to znamená pre nás? Čo si mô-
žeme vziať so sebou? „Kresťan budúcnosti bude buď misionár, 
alebo nebude vôbec,“ tak by sme mohli parafrázovať slávny vý-
rok Karla Rahnera.
Ako národný riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku som 
založil pre Rakúsko modlitbové hnutie s  názvom „Gott kann“ 

– Boh môže (www.Gott-kann.at). Na začiatku stojí opäť pápež 
František, ktorý ustavične zdôrazňuje, že všetko misijné sa musí 
začínať mystikou, dôverou v  Boha a  modlitbou. Modlitbové 
hnutie „Gott-kann“ pozýva veriacich, aby sa každý deň pomod-
lili jeden desiatok ruženca za konkrétneho mladého človeka, 
ktorý je vzdialený od Boha alebo vôbec nie je pokrstený. Kaž-
dý, kto sa pripojí k hnutiu, dostane červeno-bielo-červený ru-
ženec ako symbol toho, že ide o našu krajinu, o misiu Rakúska. 
Moja vlasť stála už často pred celkom inými výzvami, boli to 
roky 1683, 1938 alebo 1945. Pre túto chvíľu potrebujeme mi-
sijné zaostrenie a  potrebujeme obrovský impulz na modlitbu. 
Som presvedčený, že táto kombinácia je omnoho silnejšia ako 
každá čoraz frustrujúcejšia demografická prognóza.

7. Ite missa est! Von, ste poslaní!

Na záver chcem urobiť konkrétny návrh – preložme konečne 
záverečné slová svätej omše správne! Eucharistická slávnosť sa 
končí slovami prepustenia: „Ite missa est!“ Ľud odpovedá: „Deo 
gratias!“ – „Bohu vďaka!“ – a napĺňa tak svoje právo mať pri 
každej svätej omši posledné slovo. Nemecký preklad je podľa 
môjho názoru mimoriadne chybný. Pretože z  latinského „Ite 
missa est!“ vzniklo vlažné „Iďte v  mene Božom!“ Znie to tak 
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banálne, tak fádne a lenivo, pôsobí to ako: „No, tak už choďte, 
teraz to už máte za sebou, ale uchovajte si pekné pocity až do 
obeda!“ To, čo z toho vyplýva, tam nie je vyjadrené! Presne na-
opak: Ite missa est! znamená: „Teraz máte svoje poslanie, svo-
ju úlohu, teraz to príde! Začnite! Robte niečo!“ Pri správnom 
preklade by kňaz musel povedať: „Tak, a teraz šup-šup von, na-
čerpali ste dosť síl – missa est! – teraz ste poslaní von. Takže sa 
snažte, aby Boh prišiel všade tam, kam len chce! Amen!“ A ve-
riaci by mohli odpovedať: „Ďakujeme ti, dobrý Bože, že nás po-
sielaš! Ďakujeme za tvoju milosť! Vybavíme to!“ Už pápež Be-
nedikt XVI. v roku 2007 v Sacramentum caritatis (čl. 51) múdro 
premýšľal o správnejšom preklade „Ite missa est!“, no doposiaľ 
sa nič neudialo. Aj naďalej budeme na konci každej bohosluž-
by učičíkaní frázou „Iďte v mene Božom“ alebo „Iďte v pokoji“, 
ktorá vyjadruje presný opak toho, čo „Ite missa est!“ znamená: 

„Vyrazte do nepokoja misionárskeho zápalu!“ Malo by sa to nut-
ne zmeniť!
Musíme mať stále pred očami maticu – Nový zákon. Učeníci sú 
tam takí nadšení z toho, čo zažili vďaka Ježišovi, že ich to núti 
ísť do celého sveta. Pavol, ktorého potom Kristus neskôr zázrač-
ným spôsobom povolá do apoštolskej služby, píše: „Lebo nás 
ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za 
všetkých...“ (2 Kor 5, 14). Keď sme naplnení radosťou, potom cí-
time vnútorné nutkanie, sme obdarení túžbou deliť sa, rozprá-
vať o tom iným, deliť sa o radosť.
Ak dnes hľadáme ľudí a zdroje pre misionársky zápal tu u nás 
doma, tak sa to deje aj na dramatickom pozadí. Na svete je pre-
nasledovaných najmenej 1,5 milióna kresťanov, pretože sa ne-
chcú vzdať radosti z Boha. Sú krajiny, kde ľudia riskujú krk za to, 
že vlastnia Bibliu. A my máme plné gate, lebo by sa na nás mo-
hol niekto krivo pozerať, keď sa prihlásime k Ježišovi Kristovi!
Spoločenstvo Ježišových učeníkov má názov „Cirkev“, čo po-
chádza z  gréckeho slova „Kyrios“, „Pán“. Cirkev je totiž Kris-
tus, ktorý žije ďalej, ktorý kráča dejinami sveta; zastupujú 
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a  ohlasujú ho tí, ktorí patria do Cirkvi, sme to my kresťania. 
Je jasné, že prvá úloha „Cirkvi“, teda „spoločenstva patriacemu 
Kyrios“, musí spočívať v tom, že bude ľuďom prinášať Božiu lás-
ku a spásu. Meno „Ježiš“ znamená predsa „Boh-Jahve spasí“. Je-
žiš je „Spasiteľ“. Načo je dobrá Cirkev, ktorá sa vzdala toho, aby 
prinášala ľuďom spásu a vykúpenie? Prosím, motivujte sa Mi-
sijným manifestom, pápežom Františkom a  samotným Ježi-
šom! Mission first na všetkých úrovniach. Ite missa est!





93

Sophia Kubyová

3. Sme presvedčení, že šance 
nikdy neboli väčšie ako teraz

Deficit osobnej i spoločnej nádeje vo svete sa zo dňa na deň zväč-
šuje. Mnohí hľadajú zmysel života a uspokoja sa s malými odpo-
veďami. Pritom tá najväčšia nádej, ktorú si len možno predsta-
viť, je už vo svete prítomná. Evanjelium nestratilo nič zo svojej 
atraktívnosti. My kresťania sme tu nato, aby sme sa delili o túto 
nádej a nenechávali si ju pre seba. Tam, kde sa to deje, je pre ľudí 
dnešných čias lákavé byť kresťanom. Na svete dokonca 200 milió-
nov kresťanov počíta s prenasledovaním, pretože sa nechcú odlú-
čiť od Ježiša, svojej jedinej nádeje.

1. Zohľadniť epochu

Pred našimi očami sa končí jedna epocha. Zažívame, ako sa Eu-
rópa razantne odkresťančuje. Čas takzvanej „ľudovej cirkvi“ je 
za nami, znamená to – v porovnaní s ľudskými dejinami – krátky 
časový úsek, v ktorom bola celá kultúra pretkaná kresťanstvom, 
v každej dedine bol kňaz a veľké cirkevné sviatky boli štátnymi 
sviatkami, Desatoro bolo všeobecne uznávanou morálnou nor-
mou. Žijeme ešte zo zvyškov. No z formujúceho vplyvu, ktorý 
mala kedysi viera na európsku kultúru, už veľa nezostalo. Ako 
dôsledok miznúcej viery zažívame aj koniec toho výnimočného 
stavu, v ktorom sme ako veriaci kresťania aspoň uprostred ne-
meckej spoločnosti neočakávali prekážky ani nevýhody.
So zhrozením sledujeme dramatický stav kresťanstva na Blíz-
kom východe. No neskončí aj kresťanstvo Západu čoskoro 
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v múzeu? Kolínsky dóm ako sprofanované svetové kultúrne de-
dičstvo? Nebudú sa v  katedrálach vysielať priame prenosy zo 
športových podujatí a koncertov? Neskončí svätý kameň z trier-
skej katedrály v múzeu kuriozít? Chrám ako kolumbárium na 
ukladanie urien? Kláštor ako kongresové centrum? Krypta ako 
hotspot na tancovanie? Krížová cesta ako vkusný gastronomic-
ký lokál? Nedeľa rovnaký deň ako streda alebo piatok? Sväto-
martinský lampiónový sprievod ako rituál svetla? Vianoce ako 
sviatok zimy? Ten, kto sa na veci pozerá triezvo, musí povedať, 
že kresťania na Západe sú na zozname ohrozených druhov. Se-
kularizácia našej kultúry je v plnom prúde. Čo by ju malo za-
staviť? Mizne substancia viery. Pred našimi očami sa rozširuje 
duchovná púšť. Bunky živého duchovného života sa podobajú 
nanajvýš malým oázam. Čoskoro však nastane koniec. Game 
over. Zdá sa, že nie sme od toho ďaleko.
Naozaj? Nehovoria mnohí okolo nás, možno dokonca my sami: 
Ale nie, až také zlé to predsa nie je, veď sa máme všetci dobre! 
Židovsko-kresťanská kultúra, ktorá rastie celé stáročia, ovplyv-
ňuje predsa celú našu životnú realitu od právneho systému cez 
sociálne trhové hospodárstvo, vzdelávací systém po maľova-
nie, architektúru, hudbu. Cirkev je ešte vždy silnou inštitúciou, 
v Nemecku so 700-tisíc zamestnancami a miliónmi ponúk po 
celej krajine. Prameň cirkevných daní tečie vďaka dobrej kon-
junktúre silnejšie ako kedykoľvek predtým. Kostoly a biskupské 
rezidencie sa pýšia novou fasádou. No tak nás bude trochu me-
nej! To nie je dôvod na zmätok!
Áno, môžeme podľahnúť ilúzii, že je predsa všetko v  úplnom 
poriadku. No zatiaľ čo sa zaoberáme tým, aby sme sa v nijakom 
prípade nenechali vyrušovať pri spravovaní obrovských štruk-
túr, Cirkev sa z mesiaca na mesiac v sprievode nádherných omší 
s orchestrom scvrkáva. Pravda je taká, že v Nemecku vystúpi 
každý rok z Katolíckej cirkvi 160-tisíc ľudí; v Evanjelickej cirkvi 
zaznamenali v roku 2016 dokonca 190-tisíc výstupov. Ak sa na 
to pozrieme cez čísla, kresťanstvo sa nám doslova drobí medzi 
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prstami. Menšina praktizujúcich katolíkov si je pomaly, ale isto 
vedomá, že civilizácie sú smrteľné – aj tá kresťanská. Sám Ježiš 
bol realista a svojich učeníkov sa rovno spýtal: „Nájde Syn člo-
veka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8). Vo víre dejín sa vie-
ra, ktorá regionálne splodila kresťanskú civilizáciu, vždy opa-
kovane strácala a s ňou aj kresťanský charakter spoločnosti tak 
ako v  severnej Afrike v  Augustínových časoch alebo v  Turec-
ku v druhej polovici prvého tisícročia. Pozerať sa na veľké deji-
ny a na najvzácnejšie kultúrne bohatstvá, disponovať peniazmi, 
nehnuteľnosťami a úradmi – nič z toho nie je garancia budúc-
nosti. Je dôležité zaujímať sa o zachovanie kresťanskej kultúry. 
No kresťanská kultúra je dôsledok, nie príčina živej viery. Často 
smútime za kresťanskou kultúrou, nemáme však čas na modlit-
bu a budovanie vzťahu s Ježišom.
V  nijakej epoche nestačilo, aby kresťania žili iba z  duchovné-
ho kapitálu svojich predkov, a nežili zo živej viery v Ježiša Kris-
ta. Naše dejiny ovplyvnili svätci, reformy, muži a ženy, ktorí sa 
nechceli nečinne prizerať vymieraniu viery vo svojom okolí 
a žiadali, aby sa našli nové primerané formy života podľa evan-
jelia. Aktéri duchovnej obnovy pôsobili vždy v opozícii a mali 
nepriateľov. Často zapríčinili netušené oživenie viery, ktoré ne-
možno vysvetliť iba ľudskou múdrosťou a úsilím. Keď si to uve-
domíme, vidíme naše vlastné výzvy v inom svetle.

2. Tento okamih dejín

Opäť sme dospeli do bodu, v ktorom platí, že buď zanikneme, 
alebo začneme odznova. Potrebujeme nový duchovný začiatok 
v  Cirkvi. Revolúciu sŕdc a  vôle. Nové dosahovanie Božej mi-
losti. Obrátenie sa k nemu. Potrebujeme povolanie a prebude-
nie novej generácie pastierov, učiteľov a svedkov, aby ľudí, kto-
rí sú vzdialení od Boha a nepociťujú utíšenie svojej najhlbšej 
túžby, priviedli k milosrdnému Otcovi. Iba z toho môže vzísť aj 
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obnova základov našej spoločnosti. Strata kultúry a celkové zo-
surovenie sú okrem iného výsledkom vytrácajúceho sa zakore-
nenia spoločnosti v kresťanskej viere. Keď sa stráca záväzok Bo-
žích prikázaní ako návodu a miery na správny život v osobnej 
rovine, stane sa to celkom určite čoskoro aj v spoločenskom ži-
vote. Civilizácia, ktorá nekultivuje a  nezúrodňuje svoju pôdu, 
nemôže dlhodobo prosperovať. Keď sa už neklaniame živému 
biblickému Bohu, prídu iní, nemilosrdní bohovia: peniaze, moc, 
sex, politické ideológie, tanec okolo vlastného ega. Človek sa 
vždy niečomu klania, pretože je stvorený na klaňanie.
Boh nie je dnešnej dobe vzdialený väčšmi ako v prvotnom kres-
ťanstve. Naopak, som presvedčená, že nám podáva najpozoru-
hodnejší kľúč k srdciam našich súčasníkov. Musíme ho objaviť 
a zobrať si ho. Tento okamih dejín, v ktorom abdikuje konvenč-
né kresťanstvo, je jedinečnou príležitosťou na novú kreativitu 
v odovzdávaní viery. Narastajúce duchovné vákuum predstavu-
je zväčšujúcu sa dutinu, ktorá môže byť vyplnená. Ponúka sa 
nám výnimočná, úžasná šanca získavať duše pre Krista. O čo 
viac zažívame negatívne dôsledky odkresťančovania ako osob-
né utrpenie, o to jasnejšie sa ukazuje, že sú obrovské možnosti 
na kresťanskú obnovu. Pred nami sa ukazuje nový manévrova-
cí priestor, aký tu už dávno nebol. Otázka znie: Chopíme sa tej-
to príležitosti? Budeme aktérmi tejto dejinnej chvíle? Máme už 
my sami duchovnú silu, ktorú na to potrebujeme? Alebo prene-
cháme priestor iným?
Ak prirodzene nezistíme, že sa naša krajina, náš kontinent stali 
územím novej evanjelizácie, nezbadáme potrebu začať odznova 
a odvážiť sa vykročiť na nové cesty. Keď však začneme vzťaho-
vať výzvu „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetké-
mu stvoreniu“ (Mk 16, 15) opäť na seba a na našu aktuálnu si-
tuáciu, bude to zrazu napínavé. Tým svetom, o ktorom Marek 
hovorí, je náš svet, je to Európa, naša krajina, moje mesto, moja 
ulica, okruh mojich priateľov, moji kolegovia v  práci. V  po-
rovnaní s  generáciou našich rodičov a  starých rodičov, ktorí 
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vyrástli v  spoločnosti, v  ktorej boli prítomné aspoň základné 
poznatky o kresťanskej viere, máme my zásadne rozdielny vý-
chodiskový bod. Stojíme pred výzvou spoločnosti, ktorá potre-
buje novú evanjelizáciu. Táto situácia nám nedovoľuje naďalej 
zotrvávať v pasivite, vyčkávaní a starostiach o budúcnosť. Nová 
evanjelizácia predpokladá, že budú v  Európe pribúdať ľudia, 
ktorí nemajú ani poňatia o Bohu. Ľudia, ktorí budú prvý raz 
počuť evanjelium. Nová evanjelizácia znamená, že ľuďom, ktorí 
možno ani nevedia, že boli kedysi pokrstení v mene trojjediné-
ho Boha, prinesieme evanjelium a radosť zo živej viery.
Iné epochy poli poznačené vojnou, biedou, hladom, povstania-
mi, epidémiami a  totalitnými režimami. Toho všetkého zostá-
va naša generácia aspoň v nemecky hovoriacej Európe, vďaka 
Bohu, momentálne uchránená. To, čo však v dnešnej dobe na-
proti tomu zažívame, je kríza, ktorá sa ľudí dotýka v  ich naj-
hlbších, najintímnejších otázkach a  túžbach. Naša doba je po-
značená stratou zmyslu života a orientácie, a to súčasne v stave 
blahobytu, aký tu ešte nikdy nebol. Dnešní ľudia nemali azda 
ešte nikdy tak málo odpovedí na veľké existenciálne otázky svoj-
ho bytia: Odkiaľ pochádzam, kto som, kam idem, čo je zmysel 
môjho života? Odpovede na ne sa strácajú do tej miery, v akej 
sa vytráca viera, a Biblia v tom lepšom prípade už nie je ničím 
viac ako zaujímavým príbehom.
Prieskumy verejnej mienky zachytávajú rapídne vytrácanie vie-
ry v číslach. Vyplýva z nich, že narastajúca časť spoločnosti už 
nezažíva kresťanský charakter spoločnosti. Iní ešte zažili klasic-
kú kresťanskú socializáciu – večernú modlitbou s mamou, lis-
tovanie v detskej Biblii, vyučovanie náboženstva –, ale tá troška, 
ktorú zachytili z veľkého príbehu, v nich nezapálila oheň a ne-
sprostredkovala vieru, ktorá by mohla ustáť prvú búrku. Čo-
raz viac máme do činenia s ľuďmi, ktorí sa už nevedia pomodliť 
Otče náš a nevedia, čo slávime na Vianoce a Veľkú noc.
To však ukrýva aj jednu šancu: jestvuje mladá generácia, ktorá 
už nemusí bojovať boj, aby sa vymanila zo zdanlivého a niekedy 
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skutočného tlaku kultúrne dominantného kresťanstva. Boj, kto-
rý viedli naši rodičia a starí rodičia za posledných štyridsať ro-
kov, už nie je náš. Naša životná energia už neprúdi do debát 
o sexuálnej revolúcii, feminizme alebo ateizme. Tieto témy ne-
zaujímajú na ulici už nikoho pod tridsať rokov. Dodnes vlád-
nuce politické, svetonázorové a náboženské poriadky neumož-
ňujú už primerane opísať situáciu dnešnej mladej generácie. 
Ľavicový, pravicový, liberálny, konzervatívny, tradicionalistický, 
pokrokový? Do takýchto kategórií sa už nedá zmestiť životná 
realita spoločnosti a Cirkvi. Rovnako ťažko sa dá do týchto ka-
tegórií vtesnať evanjelium. Taký pápež Benedikt, ktorý je svo-
jím chápaním „ekológie človeka“ konzekventnejšie zelený ako 
zelení? Taký pápež František, ktorý v  utečeneckej dráme dví-
ha svoj hlas silnejšie ako ľavičiari? Evanjelium nie je ani tradi-
cionalistické, ani pokrokové; ani liberálne, ani konzervatívne; 
ani ľavicové, ani pravicové. Je to správa bez dátumu vypršania 
platnosti, posolstvo o spáse, ktoré je pre každú generáciu vždy 
nanovo živé. Dáva do centra pozornosti človeka a  jeho vzťah 
k Bohu. Každá generácia je povolaná, aby rozvíjala svoju kreati-
vitu a objavovala nové cesty a metódy, ako túto dôležitú správu 
priniesť do sveta. Prekračovanie politických alebo svetonázoro-
vých etikiet, ktoré je vlastné evanjeliu, vynikajúco zapadá do sú-
časnej doby. Mladí ľudia majú v tomto smere najlepšie predpo-
klady, aby sa nechali nadchnúť šírkou evanjelia.
Veľkou výzvou pre nás kresťanov je to, aby sme ohlasovali evan-
jelium tak, aby sa ľudí opäť dotýkalo existenciálne. Dovtedy, 
kým pre mnohých zostane náboženskou zvesťou, ktorú si na 
hodinu raz v týždni máme vypočuť, ktorá však nerozvinie svo-
ju silu a  neprenikne do každodenného života, nemôžeme sa 
čudovať, že ľudia nájdu vzrušujúcu zábavu niekde vo svete pl-
nom potešenia. V čase, keď je všetko dovolené a zdá sa, že je 
možné vybojovať si akékoľvek mysliteľné slobody, je až príliš 
jednoduché, aby evanjelium zlyhalo hneď dvojnásobne – buď 
tým, že si ho v opozícii k mentalite „anything goes“ zamieňame 
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s  moralistickým zoznamom, alebo tým, že sa pokúšame udr-
žať ľudí v dobrej nálade bagatelizovaným posolstvom o dobrých 
pocitoch bez akýchkoľvek nárokov. Tým si nikoho nezískame. 
Prečo by sa mal niekto podriadiť morálnym nárokom evanje-
lia, keď najskôr nezažil Boha ako živého a  prinášajúceho spá-
su? Prečo by sa mal zaujímať o  evanjelium? A  ten, kto nikdy 
nezakúsil premieňajúcu silu evanjelia a v zásade chce mať len 
odobrený svoj permisívny životný štýl z najvyšších miest, sa tiež 
neobráti, keď mu bude Cirkev potichu šelestiť do ucha: „Nič nie 
je také dôležité, hlavné je, že sa cítiš dobre.“
Kde je východiskový bod? Dnešná takmer bezhraničná sloboda 
je už tiež istý čas dezorientovaná. Sloboda nie je garanciou šťas-
tia. Cirkev môže dnešným dezorientovaným ľuďom rozmazna-
ným slobodou ponúknuť obrovské bohatstvo. Vieme to? Ešte? 
Už? Alebo si aj my sami v kútiku duše myslíme, že evanjelium 
nás oberá o slobodu? Kým nedokážeme – napríklad v MHD – 
vydať osobné svedectvo o tom, že Ježiš Kristus našu slobodu ne-
obmedzuje, ale jej dáva zmysel a smer, zostanú aj tie najlepšie 
stratégie bez výsledkov. Až vtedy, keď vo vlastnom živote vie-
rohodne dokážeme, že je to náš vzťah k živému Bohu, čo nás 
oslobodzuje pre autentický, napínavý, prekvapujúci, ambicióz-
ny, často dobrodružný život, bude naša viera opäť zaujímavá. 
Potom už nebude mať ani kostol povesť nudného miesta, kde 
môžeme stretnúť Boha. Slobodné deti, ktoré od života očakáva-
jú mnoho, chcú viac ako polovičatí ľudia utláčaní konvenčným 
kresťanstvom.
V nás všetkých hlodá pokušenie postupne sa vzdialiť od Boha 
a rozmnožovať svoje šťastie na vlastnú päsť. Dôsledky odvráte-
nia sa od Boha zažívajú nielen „ľudia vzdialení od viery“ (ako 
sa kedysi nazývali), ale aj kresťania poznajú chlad lásky a tupý 
stav, ktorý z  toho vyplýva. Ježiš na to poukazuje v Mt 24, 12: 

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ 
Chceme priviesť ľudí k Bohu, no sami sme často vzdialení od 
Boha a stále mimo; buď sme nadšení alebo skľúčení, medzitým, 
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čo sa odvraciame od Boha alebo sa na  neho obraciame; sme 
hriešnici, ktorí spôsobujú utrpenie. „Odkiaľ sú medzi vami boje 
a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostivostí, ktoré 
broja vo vašich údoch?“ píše apoštol Jakub (4, 1). Evanjelium 
bude atraktívne vtedy, keď sami pocítime jeho silu, ktorá nás 
robí schopnými vybrať si v tomto vnútornom boji dobro. Je to 
premieňajúca sila evanjelia, ktoré dokážeme ohlasovať iba vte-
dy, ak z neho sami žijeme.
Zároveň jestvuje neslýchané prisľúbenie, ktoré môžeme čítať 
v  súčasnej situácii: „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte 
väčšmi rozhojnila milosť, aby tak ako hriech vládol v smrti, aj 
milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Kris-
ta, nášho Pána“ (Rim 5, 20 – 21). Paradoxne, milosti je o to viac, 
o čo väčší je hriech. Máme Boha, ktorý nám ponúka tým viac 
milostí, čím viac sa my ľudia od neho odvraciame. Aké rozpo-
ruplné je evanjelium!
V našej chaotickej dobe, v ktorej je hriech taký mocný, ponú-
ka Boh obrovskú milosť. Aby sme videli jedinečné šance na 
obnovu viery v  našich časoch, musíme pochopiť veľké defici-
ty dnešnej doby. Kde sa najviac prejavuje vzdialenie sa od Boha, 
kde najviac cítiť vychladnutie lásky? Vidím dve veľké rany – 
stratu spoločenstva a stratu identity. V jednej nádhernej mod-
litbe brata Rogera sa hovorí: „Otvorená rana v nás je miestom, 
na ktoré nalievaš svoju lásku.“

3. Prvá rana – strata spoločenstva

Čoraz menej sme viazaní v stabilnom ľudskom prostredí, v sieti 
sociálnych vzťahov, z ktorých sa tvorí vedomie bezpečia a spo-
lupatričnosti. Od ľudí sa dnes očakáva, že budú konať mobil-
ne, flexibilne, nezávisle, individuálne. Tieto vlastnosti sú ideá-
lom a požiadavkou súčasne. Chceme, a zároveň musíme tak žiť, 
ak chceme držať krok s nárokmi osobného i pracovného života. 
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Stratu spoločenstva možno badať predovšetkým v bezprostred-
nom osobnom prostredí. Každý rok sa v  Nemecku rozpadne 
160-tisíc manželstiev. Dobrá polovica manželských párov mala 
maloleté deti. Rozídu sa, zanechajú hlboko zranených mladých 
ľudí. V  spoločnosti, kde štát zabezpečuje všetky mysliteľné ri-
ziká, je starostlivosť v  miestnych spoločenstvách rodiny, pria-
teľov, sociálneho prostredia zbytočná. Osobnú nezávislosť nám 
predávajú ako ideál pokrokovej spoločnosti, ktorého odvráte-
ná strana však vedie k  novej národnej chorobe – osamelosti. 
V Škandinávii, kde je individuálna nezávislosť už dlho ohláse-
ným cieľom vlády, žilo už v roku 2015 vyše 30 percent obyva-
teľov v jednočlenných domácnostiach. Žijú, pracujú, zomierajú 
bez ľudskej, rodinnej náklonnosti? Veľa sa hovorí o participá-
cii, inklúzii, interaktivite. Napriek tomu sa ľudia všetkých spo-
ločenských vrstiev a vekových kategórií cítia čoraz osamelejší, 
túžia po spoločenstve, ľudskom teple a spolupatričnosti, nedo-
kážu ju však nájsť.
No my hovoríme ešte o jednom, celkom rozdielnom druhu spo-
ločenstva, takom, ktoré nás učí byť solidárnymi s najslabšími 
v našej spoločnosti. Kresťanská solidarita so slabými je založe-
ná na presvedčení, že človek je obrazom Boha. Toto presvedče-
nie bolo vždy chápané aj ako morálny imperatív, ktorý prikazu-
je vážiť si a chrániť blížneho v jeho dôstojnosti a práve na život. 
V tejto súvislosti nemožno zamlčať ani miliónnásobné vypove-
danie tohto solidárneho spoločenstva ľudí prostredníctvom za-
bíjania nenarodených detí – iba v samotnom Nemecku sa deje 
každý deň približne tisíckrát. Nespravodlivosť v takomto rozsa-
hu nemôže zostať bez psychosociálnych a duševných následkov 
pre všetkých zúčastnených – tak pre ženy, ako i mužov.
Zároveň je rovnako silná túžba po spoločenstve, na prvom 
mieste po pevnom partnerskom vzťahu, manželstve a  rodine. 
Väčšina si želá stabilné, trvalé vzťahy. A tie si želajú deti. No me-
dzi želaním a skutočnosťou je vždy dramatický rozdiel. Strach 
viazať sa alebo dokonca neschopnosť nadväzovať vzťahy stále 
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sťažujú to, aby človek našiel v živote trvalé vlastné šťastie a bez-
pečnosť a dával ju ďalej druhým. Budovanie trvalých, pevných 
vzťahov, ktoré vydržia aj vtedy, keď nastanú ťažké časy, je dnes 
pre psychické zaťaženie, sexualistickú kultúru a ustavičnú pre-
zentáciu rozvodu ako možnosti úniku, čoraz ťažšie. Žiť v spo-
ločenstve znamená dokázať natrvalo povýšiť to, čo nás spája, 
nad to, čo nás rozdeľuje. Zdá sa, že práve na toto umenie sme 
zabudli.
Tá najväčšia a najhlbšia osamelosť však vzniká vtedy, keď už člo-
vek nepozná Boha. Keď sa Boh, Stvoriteľ a Vykupiteľ, stáva cu-
dzincom, zrodí sa z toho neuveriteľná osamelosť, ktorú nemož-
no ničím utíšiť. Človeku nezostane nič iné ako krehké vzťahy 
tohto sveta. Keď sa rozpadnú aj tie, padne do bezodnej diery.
Ježiš nám k  tomu ponúka radikálne opačný model. Vytvoril 
spoločenstvo a stará sa o to, aby táto sieť vzťahov pokračovala 
v dejinách ďalej. Hovoríme mu Cirkev. Cirkev je spoločenstvo 
s Bohom a spoločenstvo medzi ľuďmi navzájom. No je Cirkev 
u nás ešte vždy spoločenstvom vzťahov – je Cirkev communiom, 
ktoré vzniká z toho, že Ježiš je jej stredobodom? Farnosti sa spá-
jajú do čoraz väčších jednotiek bez toho, aby bola kompenzova-
ná anonymita, ktorá čoraz viac zasahuje do megakultúry. Kde 
dnes Cirkev ponúka konkrétne spoločenstvo, ktoré vychádza 
z  krátkeho rozhovoru po nedeľnej svätej omši? Keď odhliad-
neme od duchovných spoločenstiev, zbytočne budeme v Cirkvi 
hľadať miesto, kde môžeme zažiť kresťanské communio. Láska 
je pritom ten výnimočný znak, podľa ktorého majú ľudia spo-
znať kresťanov (porov. Jn 13, 34 – 35). Ako je dnes láska kon-
krétna medzi kresťanmi? Kde sa nachádzajú miesta, kde sa jej 
môžeme učiť a nasýtiť sa ňou?
Keď sa Cirkev opäť stane miestom pravého kresťanského spo-
ločenstva – spoločenstvom spoločenstiev – ponúkne niečo, čo 
sa nestane iba malým prameňom. Stane sa miestom, na ktoré 
isto a bezpečne patríme – nie na základe sympatie alebo dob-
rej organizácie, ale preto, že sa schádzame ako bratia a  sestry 
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v Kristovi. Špecificky kresťanské spoločenstvo vzniká tam, kde 
majú ľudia skúsenosť, že ich Boh pozná v ich najhlbšom vnútri, 
a napriek tomu ich miluje. Ako by sme na základe tejto skúse-
nosti mohli nemilovať druhých, nedeliť sa s nimi o bolesť, a do-
konca nevziať na seba ich starosti? To je základ kresťanského 
communia, ktoré sa nedá porovnať s  nijakým iným spoločen-
stvom. Skúsenosť odpustenia a Božej lásky umožňuje originál-
nu kresťanskú kvalitu vzájomnej lásky. Keď ju v Cirkvi opäť za-
žijeme a  budeme vyžarovať, ľudia budú prichádzať a  pýtať sa 
na dôvod radosti, ktorá pramení zo skúsenosti tohto spolo-
čenstva. O čo heterogénnejšie je konkrétne kresťanské (farské) 
spoločenstvo v sociálnej spolupatričnosti, o to viac bude vyža-
rovať Božie skutky a svedčiť o nich. Keď vytvorí kresťanské spo-
ločenstvo advokát s  robotníkom, bezdomovec s  poradkyňou 
podnikateľov, Maročan s  Nemcom, slobodná matka s  bezdet-
ným párom – začnú ľudia milovať tak ako Boh. „Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom mi-
lovať“ (Jn 13, 35). No platí to aj naopak: podľa vzájomnej lásky 
ľudí spoznajú ľudia Božiu lásku. Začnú prichádzať v zástupoch, 
keď v Cirkvi nájdu to, čo im dnes tak veľmi chýba – bezvýhrad-
né prijatie a spolupatričnosť.

4. Druhá rana – strata identity

Druhá strata charakterizuje ľudí dnešných čias: ešte nikdy ne-
boli ľudia takí hrdí na svoju individualitu a zároveň takí neistí 
vo svojej identite. Zo všetkých strán nás spochybňujú; na jed-
nej strane technickým pokrokom, na druhej strane útokom na 
našu najhlbšiu identitu muža a ženy.
Ľudský génius otvoril cestu netušenému technickému pokro-
ku, ale aj možnostiam nevýslovného ničenia. Útly smartfón 
má omnoho väčší výkon, aký mala k  dispozícii NASA, keď 
letel prvý človek na Mesiac. Zároveň sedí v  Ázii diktátor pri 
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gombíku, ktorého stlačenie by mohlo znamenať vyhubenie mi-
liónov ľudí. Stroje a  počítače nám na jednej strane uľahčujú 
prácu, na druhej strane vzniká konkurenčný boj medzi člove-
kom a strojom, ktorý človeka spochybňuje. V tomto boji o efek-
tívnosť a precíznosť ťahá človek za kratší koniec. Zdá sa, že už 
nestačia jeho prirodzené schopnosti. Tým, že už nie je konku-
rencieschopný, stáva sa človek nerastnou surovinou transhu-
mánnej technickej optimalizácie – od čipu v  krvnom riečis-
ku, ktorý zabezpečuje nepretržitú bioanalýzu, po mozog, ktorý 
priamym pripojením na počítač získava nadľudské schopnos-
ti, o čo sa svojho času pokúsil napríklad zakladateľ Tesly Elon 
Musk. Vznikajú tak celkom nové otázky o identite. Keď človek 
a  stroj čoraz viac splývajú, kto je potom človek? Je bez tech-
nických prostriedkov ešte „človekom“? Má ešte nejakú hodnotu 
alebo sa počíta iba stúpajúca produktivita, ktorá sa dá dosiah-
nuť len splynutím s technikou? Čo znamená byť obrazom Boha, 
keď taký, ako ho stvoril Boh, už nestačí?
S  technikou prenikla kontrola nad človekom do najintímnej-
ších oblastí. Rozmnožovanie sa môže diať v laboratóriách; nie 
je nevyhnutne ovocím sexuálneho aktu muža a ženy. Čoskoro 
bude možné geneticky nadizajnovať človeka na želanie a kon-
figurovať ho ako auto. Vajíčka a  spermie sa budú objednávať 
cez internet. Brucho náhradnej matky si ľudia prenajmú s die-
ťaťom na želanie v  nerozvinutej krajine za zvýhodnenú cenu 
a dieťa sa bude produkovať za peniaze spolu s právom na vrá-
tenie v prípade nedostatočnej „kvality“, ako to ukazuje prípad 
Baby Gammy5 v Thajsku. Komerčné výstavy reprodukčnej me-
dicíny, na ktorých môžu byť návštevníci okrem iného informo-
vaní o  možnostiach adopcie alebo náhradného materstva, sa 

5 V decembri 2013 porodila Thajčanka Pattaramon Janbua ako náhradná matka austrál-
skeho páru dvojičky chlapca Gammy a dievča Pipah. Keď sa ultrazvukom v siedmom 
mesiaci tehotenstva zistilo, že chlapec bude mať Downov syndróm, biologickí rodi-
čia žiadali, aby bol vykonaný jeho umelý potrat, čo náhradná matka odmietla a obe 
deti porodila, pričom bola oficiálne vyhlásená za rodnú matku syna Gammyho – pozn. 
prekl.
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konajú v našich krajinách pravidelne, mnohé ako „Men having 
Babies“, exkluzívne pre homosexuálnych mužských zákazníkov. 
Postupuje výskum umelej maternice, čo by celkom odľudštilo 
rozmnožovanie človeka. Aj tu sa spochybňuje človek v  kľúčo-
vej oblasti svojej existencie. Kto je, keď už nebude potrebný ani 
na vlastnú reprodukciu alebo bude slúžiť iba distribútorom su-
rovín (vajíčka a spermie)? Kde naberú takto narodené deti svo-
ju identitu, keď budú oklamané vo svojom pôvode a rodinnej 
histórii? Ako môže takto zrodený človek cítiť, že niekam patrí, 
keď je od prvej chvíle svojej existencie vyprodukovaný technic-
ky, kúpený a predaný?
Strata identity je dnes vyprovokovaná aj politicky genderovou 
teóriou. Či je niekto muž alebo žena, už neurčuje biologické po-
hlavie, ale je to „skutočnosť, čím sa cíti byť“, ktorá potom môže 
splynúť s  jeho pohlavím, ale nemusí. Táto „skutočnosť, čím sa 
cíti byť“ sa logicky neobmedzuje iba na dve pohlavia, ale na ne-
konečný počet predstaviteľných pohlaví a identít, pre ktoré budú 
ako na bežiacom páse vymyslené nové mená. Facebook ponú-
ka v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii medzi-
časom už 71 možností, aby každý mohol nájsť takú identitu, akú 

„naozaj“ má. Najvyšší cieľ sa totiž nazýva „gender fluidity“, teda 
vôbec nie pevne stanovená identita, ale taká, ktorá sa stále vyví-
ja. Ak však človek už nemá svoju identitu, ak jeho telo už nemá 
nič spoločné s jeho podstatou, keď jeho stvorená skutočnosť už 
nič neznamená alebo na niečo poukazuje, potom to nie je iba 
útok na človeka, ale aj útok na toho, kto človeka stvoril ako muža 
a ženu. Keď sa naša stvorená prirodzenosť chápe ako potláčanie 
vymysleného pohlavia a  odlúčenie od tejto pohlavnej identity 
ako ultimatívna sloboda, nie je to nič iné ako najhlbšie popie-
ranie dobroty stvorenia. Nikto nikdy to predtým nesformulo-
val s takouto radikálnosťou. Nihilizmus odmietania vlastného ja 
sťažuje človeku, aby si vytváral vzťahy s ty, či už je to človek, ale-
bo Boh. Takáto strata identity nemôže zostať bez následkov. Ľu-
dia, ktorí musia svoju identitu ustavične objavovať a vymýšľať 
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nanovo, sú bezradní, nezakorenení, labilní. Zažívajú neistotu 
v najintímnejšej oblasti svojho bytia a usilujú sa politickým bo-
jom ubezpečiť o sociálnom i právnom uznaní seba samých. Ľud-
ská bieda, ktorá sa skrýva za takto sériovo vyrobenou stratou 
identity, je veľká. Títo ľudia majú v srdciach tú istú túžbu ako 
každý jeden z nás. Chcú byť uznaní, prijatí a milovaní.
Z tejto bolesti vzniká jedinečná šanca na ohlasovanie Boha, kto-
rý nás povolal už v tele matky; ktorý nás zavolal po mene, ešte 
keď sme boli v  lone svojej matky (porov. Iz 49, 1). Biblia má 
ohromujúco široký pojem pre identitu, opačný k  istým iden-
titným tendenciám, ktoré nie sú vhodné ako odpoveď na stra-
tu identity. „Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodné-
ho, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“ 
(Gal 3, 28). Jediná a prvá identita, ktorú dostávame v Ježišovi 
Kristovi a cez neho, je tá, že sme Božími deťmi. Sme v ňom jed-
no, pretože máme jednu prirodzenosť ako Božie deti. Ako takí 
sme pre Boha natoľko vzácni, že sa počas celých dejín spásy po-
kúša získať lásku človeka. „Pretože si drahý mojim očiam, vzác-
ny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj 
život“ (Iz 43, 4). Nemohlo by byť krajšej, radikálnejšej odpove-
de na spochybnenie človeka technikou, odľudštené rozmnožo-
vanie a politickú genderovú teóriu. Bohu stačí neoptimálny člo-
vek, človek taký, aký je. Táto „hrudka zeme“ (tento pojem si 
zvolil Thomas Mann vo svojich románoch o Jozefovi pre člove-
ka vytvoreného z hliny) je mu totiž natoľko vzácna, že sa pre ňu 
stáva človekom a dobrovoľne ide na kríž. Človek, ktorý bol vy-
robený v laboratóriu, nepozná svojich predkov a nie je súčasťou 
histórie nijakej rodiny, môže prostredníctvom svojej hodnoty, 
ktorú mu prisúdil Boh, nájsť uzdravenie svojej identity.
No Biblia nám otvára ešte ďalšiu, precíznejšiu identitu človeka. 
Človek nie je stvorený iba ako Božie dieťa a na Boží obraz, ale 
ako muž a žena (porov. Gn 1, 27). To neodporuje textu z Listu 
Galaťanom. Každá z týchto biblických výpovedí má totiž iné vý-
chodisko. Zatiaľ čo v tom, že sme Božie deti a patríme Kristovi, 
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nezohráva rozdiel medzi mužom a ženou už nijakú rolu, Kniha 
Genezis hovorí o  ľudskej prirodzenosti, pohlavnosti a komple-
mentárnosti, ktorá sa ukazuje v Božom stvorení. Človek vo svo-
jej podstate nie je surová asexuálna masa, ktorá získava svoju 
identitu v priebehu života. Nie je ani duchom, ktorý je uväzne-
ný vo svojom tele, s ktorým inak nemá mnoho spoločné. Nemá 
ani telo, ako by to bol iba náhodný módny doplnok, má telo 
s dušou. Je jednotou tela a ducha, ktoré v pozemskom živote 
nemožno od seba oddeliť. Skutočnosť, že máme telo muža ale-
bo ženy, teda nie je nič hovoriacou náhodou. Tento fakt vypo-
vedá niečo základné o tom, kto sme, a zároveň nám dáva posla-
nie i povolanie, aby sme sa ako muž a žena stali telom. Identitu 
v  biblickom zmysle možno teda odčítať aj z  tela. Každú údaj-
nú teológiu, ktorá postulovala oddelenie ducha a tela, odmietla 
Cirkev ako nepravdivú. Úlohou Cirkvi je a vždy bude ukazovať 
človeku jeho vlastnú krásu ako jednotu tela a duše. Ide pritom 
menej o  akademickú filozofiu (ktorej sa napokon nemôžeme 
vzdať), než o to, ako človeku znova vysvetľovať, čo je ľudské, vy-
svetľovať mu jeho samého. Znovuobjavenie mužskosti a  žen-
skosti, sexuality, identity nie v úzkom stereotypnom zmysle, ale 
naširoko a v slobode, ktorú najskôr otvára evanjelium, je obrov-
skou úlohou dnešnej Cirkvi. Pretože ak človek už nevie, kto je, 
môže iba ťažko vstupovať do stabilných vzťahov a rozvíjať zdra-
vý vzťah k rovnakému či opačnému pohlaviu.

5. Ošetrujte rany srdca

Obidve epochálne skúsenosti straty, totiž strata spoločenstva 
a strata identity, pripúšťajú dôkaz z opaku, že dve korešpondujú-
ce hlavné bolesti dnešného človeka sú osamelosť a existenciálna 
neistota. Ľudia sa cítia byť prevalcovaní zmenami, ktoré sa zda-
jú také veľké a nezastaviteľné, že sa jednotlivec cíti bezmocný. 
Duša človeka reaguje na to seizmograficky a  ukazuje rozsah 
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krízy. Vyše pol miliardy ľudí na svete trpí depresiami alebo stav-
mi strachu a život dokážu zniesť iba so psychofarmakami a an-
tidepresívami. Medzi dvanásť najväčších konzumentov na svete 
patria bohaté krajiny takzvaného prvého sveta, deväť z nich leží 
v západnej Európe. V samotnom Nemecku sa za posledné štyri 
roky zvýšila konzumácia antidepresív o 46 percent. Mnohí, kto-
rí to napriek braniu antidepresív a medikamentóznych upoko-
jujúcich prostriedkov nezvládnu, spáchajú samovraždu. Medzi 
10- až 24-ročnými je podľa Svetovej zdravotnej organizácie sa-
movražda už druhou najčastejšou príčinou smrti. Čoraz častej-
šie sa vymáha aj „sebaurčujúce“ odpútanie od života ako „právo“ 
a vymoženosť osvety. V susedných krajinách je eutanázia bež-
ná, v Belgicku je od roku 2014 dokonca legalizovaná asistencia 
pri zomieraní detí a mladých s neznesiteľnými alebo neutíšiteľ-
nými bolesťami.
V spoločnosti, z ktorej sa rapídne vytratila vrúcnosť a bezpečie, 
a ľudia už nevedia, v koho alebo v čo môžu dúfať, sa stávame 
svedkami infarktu ľudstva. Tieto zmeny sa nedejú nikde inde, 
ako uprostred nás. Prechádzajú našimi srdcami, krížia všetky 
spoločenské vrstvy. „Nikto nie je ostrovom“ (Thomas Merton). 
Ani Cirkev.
Ako máme hovoriť o  nádeji, keď utrpenie naberá také obrát-
ky? Evanjelium nesľubuje, že príde spoločenský raj, v  pozna-
ní človeka je mimoriadne realistické a nepodporuje vieru tam, 
kde by sa mohol človek zachrániť vlastnými silami. Jestvuje 
však uzdravujúca, premieňajúca sila evanjelia. Nezávisí od toho, 
či sú podmienky ľahké alebo ťažké, turbulentné alebo pokoj-
né. Viditeľná je v dejinách a živote často práve za dramatických 
okolností – v záchrane z  ťažkostí, z  „Už nemôžem ďalej!“ Na-
stal plošný požiar radosti, s ktorým vstúpili prví kresťania do 
plánu svetových dejín, hoci spočiatku sa zdalo, že všetka nádej 
bola podvedená na kríži. Radosť vyrástla v domácich cirkvách 
a katakombách, preukázala sa počas prenasledovania, obohati-
la sa prílivom chudobných a svoju identitu získala svedectvom 
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mučeníkov. To, čo kresťanstvo neznáša, je zovšednenie, jeho 
premena na nedeľný event, na vnútornú políciu alebo nábožen-
skú inštitúciu. Dusí sa príliš mnohými peniazmi, kríva na príliš 
pohodlné privilégiá. No rozrastá sa tam, kde sa ľudia opäť za-
čínajú modliť, vytvárať spoločenstvá, idú na okraj spoločnosti. 
Kresťanstvo prichádza z okraja a potrebuje okraje. Božie kráľov-
stvo sa paradoxne šíri práve v beznádeji, ťažkostiach, dokonca 
aj v prenasledovaní. Na celom svete rastie počet tých, ktorí stre-
távajú živého Boha neraz za tých najťažších okolností.
Veľké ľudské utrpenie, ktoré vidíme dnes uprostred dobre si-
tuovanej spoločnosti, nie je z  pohľadu Cirkvi prekážkou, ale 
šancou. Evanjelium má silu premeniť osamelosť a  krízu iden-
tity dnešných dní znútra. Musíme však mať odvahu uskutoč-
niť túto radikálnu zmenu perspektívy, z ktorej ohlasovania nie 
je pápež František unavený: „(Cirkev) je povolaná, aby vyšla zo 
seba a šla na okraje. Nielen na geografické okraje, ale na hranice 
ľudskej existencie: na okraje mystéria hriechu, bolesti, nespra-
vodlivosti, ignorácie, chýbajúcej náboženskej praxe, na okraje 
myslenia, akejkoľvek biedy“ (príhovor kardinála Jorgeho Ma-
riu Bergoglia pred konkláve). Svet, práve náš západný, leží du-
chovne i ľudsky na nemocničnom lôžku. Potrebuje uzdravenie, 
no bez Boha hľadá márne lekára. Pápež František hovorí: „To je 
misia Cirkvi, takej Cirkvi, ktorá uzdravuje a ošetruje. V minu-
losti som hovoril o Cirkvi ako o poľnom lazarete. Tak je to! Je 
toľko ranených! Je toľko ľudí, ktorí potrebujú ošetriť! Je to úlo-
ha Cirkvi. Ošetrujte rany srdca, otvárajte brány Bohu, pretože 
je dobrý a všetko odpúšťa, pretože Boh je nežný Otec. Boh na 
nás vždy čaká!“
Je to naša Cirkev dneška? Ak beží, bežme aj my von na ulice, 
stretávajme ľudí tam, kde najviac trpia, v  ich samote a  strate 
orientácie, aby sme im zakričali: „Máme lekára!“ Poháňa nás 
úloha uzdravovať ľudí, ukazovať im smer, dávať im novú ná-
dej? Sme pripravení dovoliť, aby nás Pán uzdravil a  nasmero-
val, a z tejto skúsenosti milosrdenstva a novozískanej nádeje sa 
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ponáhľať k ľuďom? Sme si vedomí svojej veľkej zodpovednosti? 
„Keď zabudneme na toto poslanie,“ hovorí ďalej pápež František, 
„potom zabudneme aj na chudobu a apoštolský zápal! Ak všet-
ku svoju nádej vkladáme do týchto prostriedkov, potom sa Cir-
kev stáva čoraz viac neziskovou organizáciou, ktorá síce vyzerá 
pekne a milo, pôsobí mocne, no nezodpovedá evanjeliu, preto-
že jej chýba duch, chudoba a sila spásy.“

6. O chudobe, prameňoch sily a nádeje

Dávať môžeme iba to, čo sme sami prijali. My veriaci kresťania 
nie sme iný druh človeka v duchu motta „my a oni“. Aj my mô-
žeme trpieť osamelosťou, hlbokou neistotou, ktorú dnes zaží-
vajú mnohí ľudia. Keď seba samých považujeme za imúnnych 
a  svoj život neprenecháme Bohu a  nebudeme sa modliť, aby 
prišiel a  uzdravil nás, nemôžeme byť Cirkvou, ktorá v  duchu 
evanjelia rozvíja „chudobu a spásonosnú silu“. Áno, dnes je je-
dinečná šanca ohlasovať ľuďom evanjelium, ale sme schopní to 
vnímať? Žijeme sami to, čo je veľmi naliehavé podávať ďalej? 
Alebo sa podobáme dobre organizovanej neziskovke so šľachet-
nými humanitárnymi cieľmi? Je náš život volaním po uzdrave-
ní alebo spásou skrze Boha? „Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, 
zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála“ (Jer 17, 
14). Alebo zostáva Boh pre nás navonok dobrým známym, kto-
rého síce radi privedieme do pekne zariadeného salónu, ale za-
iste nie do komory či spálne?
Veľkú, konečnú nádej na spásu, ktorá na nás čaká prostredníc-
tvom každého utrpenia, každej nespravodlivosti, nám môže da-
rovať iba Boh, v ktorom sú spravodlivosť i milosrdenstvo jedno. 
Veriť v to, že nespravodlivosť nemá posledné slovo, je ľudskou 
potrebou. Hoci v tomto živote zažívame toľko nespravodlivosti, 
napokon bude všetko dobré. Keby bol však Boh iba spravodli-
vý, ale nie milosrdný, musel by celý náš život byť ako úzkostlivá 
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otázka žalmistu: „Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprá-
vosť, Pane, kto obstojí?“ (Ž 130, 3)? Boh nás však spasí prostred-
níctvom spravodlivosti a milosti (porov. Rim 5, 17).
Z tejto konečnej istoty, ktorá nám je naveky prisľúbená a nemô-
že nám byť vzatá nijakým utrpením, nijakou ranou osudu, v ni-
jakej epoche, vyrastá nádej. Jedna veľká nádej, že pri Ježišovi na 
nás čaká život v plnosti (porov. Jn 10, 10). Už dávno sme ju za-
nedbali, možno dokonca na ňu aj zabudli, pretože väčšina z nás 
vyrástla bez potreby z nej žiť. Keďže sme si však všimli, že časy 
pohodlného kresťanstva sa končia, nastal čas, aby sme si položi-
li otázku o jednej, skutočnej, kľúčovej kresťanskej nádeji.
Nádej môže vzniknúť iba vtedy, keď svoju agendu a osud sve-
ta necháme preniknúť Božím pohľadom. Keď odhodíme všetky 
masky a dovolíme Bohu, aby na nás hľadel, zmení nás to. Jeho 
pohľad v  nás uvoľňuje netušené sily, umožňuje nádej a  obno-
vu Cirkvi.
Keď ako Cirkev dáme ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, aspoň tu-
šenie tejto nádeje, mnohí dostanú chuť kráčať ďalej po jej sto-
pách. Staviť celú svoju dôveru iba na prácu, blahobyt, rodinu, 
polovičato pohodlný život je pre mnohých málo. Bez tej jedinej 
veľkej nádeje, bez poznania Ježiša Krista číha vnútri vždy strach, 
že zdanlivé istoty by sa predsa len mohli zlomiť. Medzi dôvod-
mi, prečo dnes páry nechcú deti, sa občas uvádza, že deti nema-
jú byť privedené do takého neistého a chaotického sveta. To je 
pochopiteľné zo svetského pohľadu. No nechýba práve tu nádej, 
ktorá je silnejšia ako nevypočítateľnosť dnešných čias?
Prostredníctvom Biblie sú nádej a  viera zameniteľné pojmy. 
Môžeme dúfať, pretože veríme v  jedného Boha, ktorý objíma 
a preniká celý svet a ktorý je verný svojim prisľúbeniam (porov. 
Hebr 10, 23). Biblický Boh nie je skrátka iba prvý hýbateľ, ako 
ho nazval Aristoteles, ktorý stvoril svet, a potom ho ponechal 
svojmu osudu. Nie je ani iba vzdialenou prvou príčinou, ktorá 
dáva všetko do pohybu a potom ponecháva svet na seba. Boh, 
ktorého nám zjavuje Biblia, má srdce, ktoré pulzuje a cíti celými 
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dejinami. Veríme v Boha, ktorému nie je ľahostajný náš osud, 
ktorý môže zasiahnuť do dejín, a  to ustavične tajomným spô-
sobom aj robí. Boh spolucíti nielen s osudom ľudstva, ale s kaž-
dým jedným z nás osobne, s našou bolesťou, radosťou, s našimi 
bojmi i zlyhaniami.
Nádej vzniká do tej miery, do akej žijeme z istoty, že Boh na nás 
osobne myslí a miluje nás spôsobom, ktorý nepozná podmien-
ky ani nevernosť. Nádej vzniká, keď dokážeme žiť s vedomím, 
že raz budeme žiť s Bohom vo večnosti, s vedomím dokonalého 
utíšenia našej hlbokej túžby po bezvýhradnej láske. Keby toto 
bola živá realita viery medzi pokrstenými, kostoly by boli plné, 
život Cirkvi by prekvital, farnosti by sa rozrastali. Veď ako by 
sme mohli nechváliť Boha a spraviť ho stredobodom nášho ži-
vota, keď je tým, čo dnes človek zúfalo hľadá – verným Bohom, 
skalou, na ktorej môžeme postaviť svoj život?
V  nemecky hovoriacich krajinách poukazujú počty výstupov 
z Cirkvi, zatvorených kostolov, ale aj demografického rozvoja 
členov Cirkvi, počet kandidátov kňazstva a párov, ktoré sa ob-
medzujú iba na civilný sobáš, na to, že to nie je realita väčšiny 
pokrstených. Kríza Cirkvi je kríza viery a kríza viery je kríza 
kresťanskej nádeje. Zabudli sme, že Boha potrebujeme existen-
ciálne, aby sa náš život vydaril. Zvykli sme si na to, že s trochou 
inteligencie a práce dokážeme uskutočňovať svoje malé nádeje 
na pomerne dobrý život – nádej na kariéru, nájsť životnú lás-
ku, založiť si rodinu, mať všetko potrebné pre život. To všetko 
je dobré a treba sa o to usilovať! No o čo viac nosných základov 
v osobnom živote i na spoločenskej a svetovej úrovni sa podlo-
mí, o to je dôležitejšia nezničiteľná kresťanská nádej – nádej na 
večný život.
Bez viery v  živého Boha chýba horizont nádeje. V  rovnakej 
miere, ako veľa ľudí dnes deprimuje skľučujúci smútok a nedo-
statok zmyslu života, túžia po niečom, čo môže ich život natr-
valo nasmerovať. Odpoveďou na to nie je sprevádzanie, recep-
ty na sebapoznanie a zábava. Cirkev v podstate nemá dať nič 
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viac ako Ježiša. V koncentrovanom dávkovaní, mocným ohla-
sovaním slova, s kreativitou a sviatostným životom. Svoj život je 
možné postaviť na Ježišovi – tu a navždy. Prostredníctvom neho 
sa zlomí aj osteň smrti. Boh sám ju pretrpel a porazil zmŕtvych-
vstaním. Boh nám sľubuje dobrú a šťastnú budúcnosť!
Kresťanská nádej nás neodkazuje iba na šťastnú budúcnosť; to 
je výčitka, ktorá sa často vznáša voči Cirkvi. Keby bola prav-
divá, boli by kresťania cynici bez súcitu s  trpiacimi, nezúčast-
není, bez záujmu. No kresťania sa na celom svete zasadzujú za 
svojich blížnych, pretože sú viazaní dvojnásobným prikázaním 
lásky. „Milovať budeš 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).
Ako by sme mohli neodovzdávať nádej, z ktorej sami žijeme? 
„Veď z plnosti srdca hovoria ústa“ (Mt 12, 34). Naozaj z nej žije-
me? Je prisľúbenie večného života v plnosti konkrétne a dosta-
točne príťažlivé pre nás samých, aby sme na základe neho uspo-
riadali svoj život? Nepochybne potrebujeme my sami, naša 
Cirkev, obnovu túžby po Bohu, po večnom živote. Problémom 
Cirkvi zaiste už nie je, že priveľa hovorí o pekle, ale že má iba 
málo čo povedať o nebi. Postavy evanjelia, ktoré zažili skutočné 
stretnutie s Pánom, a to zmenilo ich život, sú ľudia, ktorí majú 
veľkú túžbu po „niečom viac“. Ak sa neuveriteľné prisľúbenie 
evanjelia pre nás pokrstených nestane živou, vytúženou sku-
točnosťou, nemôže dať Cirkev svetu viac ako trochu ľudského 
zmiernenia jeho utrpenia. Potom bude ako nezisková organi-
zácia, ktorá robí dobré diela. Kde je naša túžba po živom Bohu, 
naša vášeň pre neho? Každý človek nesie v  sebe neutíšiteľnú 
túžbu po naplnení, po šťastí. Aj bez toho, aby sme poznali Boha, 
žijeme intuitívne podľa niečoho, náš život má nejaký smer, tu-
šíme, že musí byť niečo viac ako nedokonalé prchavé zlomky 
šťastia, ktoré zakúšame vo svojom živote a ktoré nás predsa svo-
jou prchavosťou a dočasnosťou nedokážu uspokojiť. Tu sa nám 
dnes ponúkajú jedinečné, veľké šance na odovzdávanie viery 
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v dnešnom svete. Ide o  spásonosné, ohromné stretnutie s Bo-
hom. Nikde inde sa nenachádza prameň obnovy. Vieru mož-
no ďalej odovzdávať iba „prebytkom“, pretekajúcou túžbou po 
tom, ktorý jediný môže dokonale naplniť ľudskú túžbu. Kto iný, 
ak nie Cirkev, môže ukázať cestu k  prameňu živej vody? Pra-
meň preteká a  rozširujúca sa púšť túžobne čaká na to, kto ju 
občerství.
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Maximilian Oettingen

4. Oslovíme všetkých ľudí vo svojich 
krajinách a nebudeme robiť 
nijaké rozdiely...

... ako ich nerobil ani Ježiš. Prichádzame ku kresťanom, k nekres-
ťanom, k ľuďom iného vierovyznania i k tým, ktorí už vôbec neve-
ria. Niet človeka, pre ktorého by Ježiš nezomrel a ktorý by nemal 
spoznať Ježiša. „Boh je láska“ (1 Jn 4, 16) a chce, „aby boli všetci 
ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4). A to chceme aj my.

Bol som naozaj fascinovaný. Stáli tam títo mladí ľudia a usta-
vične rozprávali o moci Ježiša Krista. O tom, aké je dôležité, že 
Ježiš Kristus ako Pán a Boh každého z nás nielen pozná, ale aj 
rešpektuje. A rozprávali o „odovzdaní života Ježišovi“. Pôsobili 
pritom na mňa tak normálne, boli v mojom veku, možno o dva-

-tri roky starší – a boli ešte aj cooloví.

1. Kerygma, katechéza, teológia

Bol som fascinovaný – a  rozpoltený. Lebo v  hĺbke duše som 
hneď cítil, že Ježiš v nijakom prípade nebol „Pánom môjho ži-
vota“. To, čo som vedel, bolo, že Boh, že Ježiš jestvoval. V det-
stve a mladosti som už čosi z viery prežil. O tom, že Boh existu-
je, som nepochyboval. Veď som bol príliš často na púťach, aby 
som mal intelektuálne právo pochybovať o Božej existencii. No 
táto požiadavka, táto náročná požiadavka, že Ježiš je Pán, môj 
Pán a môj Boh, ten, kto má naozaj čo hovoriť do môjho života, 
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táto požiadavka bola pre mňa nová. A naozaj ťažká. Pritom je 
to obsiahnuté v bežných modlitbách: „Pán môj a Boh môj, vez-
mi odo mňa všetko, čo mi bráni ísť k tebe. Pán môj a Boh môj, 
daj mi všetko, čo mi pomáha na ceste k tebe. Pán môj a Boh môj, 
vezmi ma sebe a daj ma celkom tebe.“
Bol som fascinovaný, úplne rozhodený – a  vlastne som mal 
strach. Čo by sa stalo, keby som prijal Ježiša za svojho Pána? 
Nedostal by som sa vo svojom živote na nudné, otupené miesto, 
nebol by som nudný sám pre seba, keby som si začal na 100 per-
cent s Ježišom? Nemusel by som chodiť s bledou, vycivenou tvá-
rou cez víkendy ako dobrovoľník rozdávať polievku? Nepred-
pokladalo by sa automaticky, že sa stanem kňazom? A keď nie, 
nemusel by som sa potom oženiť so starou, škaredou ženou, 
ktorá by pravdepodobne nemala zuby? Kresťania, to boli pre 
mňa títo zvláštni ľudia s podivným outfitom.
Vo mne sa však prebudila skutočná túžba po jeho moci v mo-
jom živote. Rád by som Ježišovi dôveroval, ale najskôr som 
skrátka nemohol. Istý dobrý priateľ mi dal potom cennú radu. 
Povedal: „Maximilian, táto rozpoltenosť, to, čo prežívaš, je nor-
málne. Dôležité je, aby si teraz začal, vyznal svojimi ústami, že 
dôveruješ Ježišovi, že sa v  tvojom živote môže stať jeho vôľa. 
A raz tomu budeš môcť veriť aj srdcom.“
Moja reakcia? Pripadal som si pristihnutý pri čine. Lebo pri slo-
vách Otčenáša „buď vôľa tvoja“ som mal trik. Skrátka, pokúšal 
som sa, ako to len šlo, neartikulovať ich tak zreteľne. A preto-
že som často a veľa mrmlal, myslel som si, že pre Božie uši by 
to pôsobilo napokon veľmi prirodzene, keby pri modlitbe zo-
stali jedno-dve slová nezrozumiteľné: „Otče náš, ktorý si na ne-
besiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, mrmlanie, 
ako v nebi, tak i na zemi.“ Celé roky som sa domnieval, že s tou-
to stratégiou mám pevnú pôdu pod nohami. Boh nemohol tieto 
tri slová vôbec počuť. To by sa odteraz zmenilo. Začal som vy-
slovovať „buď vôľa tvoja“ znova a znova, a síce pomaly a jasne.
To všetko sa odohralo na púti v Medžugorí, uprostred 90. rokov 
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minulého storočia. A pretože sa tam okrem modlitby nedá toho 
veľa robiť, opakoval som tieto slová často: „Pane, nech sa stane 
tvoja vôľa!“ Bolo to skutočné vyznanie perami – zdá sa to prosté 
a obyčajné –, ale nachádzal som sa na dobrodružnom začiatku.
Naša pútnická skupina bola vtedy „charizmatická“ a veľmi mala 
rada spievané modlitby chvál. Takže riadne veľa „chvál“! Pred 
raňajkami, na ceste na omšu, počas omše, po omši, pred obe-
dom, na ceste do hôr aj na ceste späť. Stále chvály. A pravdupo-
vediac, táto forma zbožnosti ma unavovala, no títo ľudia mali 
v sebe zároveň čosi radostné a krásne. Niečo, čo som ja nemal. 
Povedané poeticky: Zvádzali ma, „nuž dal som sa zviesť“ (po-
rov. Jer 20, 7).
A potom nastal istý okamih, na ktorý nikdy nezabudnem. Stá-
li sme pred obrovskou plochou, všade boli kríže. Väčšinou dre-
vené, niektoré z kameňa. Zastavili nás, aby sa každý z nás sám 
a v tichu pomodlil pred jedným z krížov. Vzadu, trochu obďa-
leč, stál veľký biely kríž. Tam by som sa mohol pomodliť; v kaž-
dom prípade by som tam najlepšie povedal svoje vyznanie. Išiel 
som teda tam, kľakol som si so sklonenou hlavou a vyslovil som 
vetu: „Pane, nech sa stane tvoja vôľa!“ Po chvíli som pozdvihol 
zrak a dole pri nohe kríža sa nachádzala veta, zaujímavé bolo, že 
v nemčine, ktorá mi pripadala nejaká známa a v tej chvíli ma za-
siahla hlboko do srdca: „Pane, nech sa stane tvoja vôľa!“ Strach 
zo mňa spadol. Moja rozpoltenosť sa začala strácať.

„Pane, tvoja vôľa nech sa stane!“ Bola to moja veta, moja modlit-
ba po zvyšok dňa, vlastne po zvyšok tejto púte; jedna z viet, kto-
ré začali ovplyvňovať môj život. A čím častejšie som sa ju mod-
lil, tým viac som tušil, že Boh to so mnou myslí veľmi dobre, že 
pod jeho zrakom by som sa uzdravil a že so svojím Pánom a Bo-
hom môžem urobiť prvé jednoduché kroky v  jeho nasledova-
ní. Závoj strachu z dôsledkov skutočného nasledovania Krista 
sa roztrhol.
Po niekoľkých hodinách sa vo mne vynorila zaujímavá otázka: 
Nemohol by som sa cez prázdniny na konci semestra na mesiac 
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presťahovať k tomu priateľovi, ktorý mi poradil vyznanie pera-
mi? Tam, iba tam, taký som mal dojem, by som začal tušiť, ako 
by to malo ísť s mojím životom ďalej.
Na spiatočnej ceste z tejto púte, mal som vtedy 22 rokov, som 
sa zastavil u priateľov. Večer som si ľahol do vane a od radosti 
som búchal do vody. Prvý raz vo svojom dospelom živote som 
urobil konkrétne rozhodnutie pre Ježiša. Samozrejme, každá 
cesta k  Ježišovi a s ním je jedinečná. No keď ide o nasledova-
nie Krista, pri všetkých rozličných cestách je potrebný moment 
rozhodnutia. Ten okamih, keď zanecháme svoje „siete“ a začne-
me nasledovať Ježiša (porov. Mk 1, 18). Raz musíme dať od-
poveď na jednoduchú otázku, či je Ježiš Kristus náš Pán a Boh. 
A pravdaže, touto odpoveďou nie je ani náhodou všetko vyba-
vené. Je to „iba“ začiatok. Pravdepodobne dostanete aj dobrú 
radu, aby ste odpoveď na túto otázku opakovali znova a znova. 
No bod, do ktorého by som chcel dospieť, je: Kladieme si túto 
otázku dosť často? Kladieme si ju vôbec? A keď sa opýtame zá-
sadnejšie: Predkladáme ju ľuďom, pre ktorých Ježiš nie je Pá-
nom a Bohom?
Tým by som bol pri otázke kerygmy, teda prvého ohlasovania, 
ktoré opisuje pápež František v  Evangelii gaudium takto: „Ke-
rygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe ja-
zykov a vďaka nemu veríme v Krista, ktorý nám svojou smrťou 
i  zmŕtvychvstaním odhaľuje a  sprostredkúva nekonečné Ot-
covo milosrdenstvo. Na pery katechétu sa neustále vracia toto 
prvé ohlasovanie: ,Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, 
aby ťa zachránil, a teraz žije po tvojom boku každý deň, aby ťa 
osvietil, posilnil a oslobodil.‘ Keď hovoríme, že toto ohlasova-
nie je ,prvé‘, neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň 
zabudne, alebo že je možné ho nahradiť inými obsahmi, kto-
ré ho prevyšujú. Je prvým v  kvalitatívnom zmysle, pretože je 
hlavným ohlasovaním, teda tým, ktoré treba vždy znovu roz-
ličnými spôsobmi počúvať a  stále nanovo ohlasovať počas ka-
techézy, rozličnými formami, vo všetkých etapách a vo všetkých 
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situáciách“ (porov. 164). Toto vysvetlenie kerygmy treba vyte-
sať do skaly!
Keby sa ma dnes niekto spýtal, čo ma v  roku 1995 tak pohlo, 
potom by som odpovedal: Bola to kerygma. Navonok taká jed-
noduchá, no predsa silná, pretože sa zdá, že vo svojej artikulá-
cii spôsobila to, čo obsahovala: „Ježiš ťa miluje, chce byť tvojím 
Pánom a Bohom. Dal si mu už dovolenie, aby sa stal Pánom 
tvojho života?“ Ako rád by som sa vtedy zaoberal abstraktný-
mi teologickými otázkami a pri pive mudroval o hĺbke Najsvä-
tejšej Trojice alebo o vzťahu rozumu a viery. Namiesto toho išlo 
o môj osobný život. Jestvovali strhujúce „svedectvá života“, pre-
pletené s týmito provokatívnymi otázkami o základných priori-
tách môjho života. Zavŕtali sa do môjho vnútra. Nenechali ma 
chladného. Musel som zaujať postoj.
V prvých storočiach Cirkvi jestvoval jasný rozdiel medzi keryg-
mou a  katechézou, hovorí páter Raniero Cantalamessa v  die-
le Kríž, Božia sila a múdrosť. Kerygma bola východiskom vie-
ry a katechéza mala túto vieru formovať. Bolo to zakorenené 
v presvedčení, že samotná viera začína rásť iba prostredníctvom 
počúvania kerygmy.6 Aký stredobod si kladieme v  našom cir-
kevnom ohlasovaní? Aká by bola vaša odpoveď?
Som presvedčený, že jestvuje prvé ohlasovanie a  jestvuje ka-
techéza, poznáme aj význam dobrej teológie. No v  cirkevnej 
praxi máme poradie vymenovaných foriem ohlasovania posta-
vené na hlavu. Prinajmenšom v nemecky hovoriacich krajinách 
sa príliš venujeme teológii, ale vôbec nie katechéze. A iba zried-
kavo funguje prvé ohlasovanie. No práve ono je nenahraditeľ-
né, aby mohla byť viera v Ježiša vôbec prijatá a mohla ďalej rásť. 
A keď sa ma pýtajú, ako by mohla Cirkev opäť získať nejaký vý-
znam v živote ľudí, hovorím: Postavte veci späť z hlavy na nohy!
Cantalamessovými slovami: „Katechéza a  teológia Cirkvi sú 
ako majestátny strom, ktorý vyrástol z tohto semienka (kerygmy, 

6 Raniero Cantalamessa, Das Kreuz, Gottes Kraft und Weisheit, Köln 1999, s. 15 n.
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pozn. autora). Zatiaľ čo ono samo (teda kerygma, pozn. auto-
ra) – ako sa to deje s prirodzeným semenom – je v priebehu 
času zároveň zakopané.“7 A tak sa stáva, že ľudia, ktorí sú ďale-
ko od viery a nejakým spôsobom sú konfrontovaní s cirkevným 
životom, prichádzajú často do kontaktu s teológiou. Táto teoló-
gia je, pravdaže, opäť veľmi relevantná, ale nie pre každého, nie-
kto musí najskôr počuť kerygmu a potom byť usmernený kate-
cheticky. Inak je to ako rozprava o didaktike plávania bez toho, 
aby sme boli vo vode. Dnes stojíme, aspoň podľa mojej mienky, 
pred veľkou výzvou, aby sme zjednodušili a vyprofilovali naše 
cirkevné ohlasovanie. Musí byť zrozumiteľnejšie, a  predovšet-
kým musí viesť k postojom. Naša teológia rástla viac ako dve 
tisícročia. Teraz však musíme byť chudobní, vykopať kerygmu 
a nanovo si ju nacvičiť. Musí byť na začiatku nášho ohlasovania, 
musí byť jeho stredom a charakteristickým prvkom.
Už v roku 1958 upozornil Joseph Ratzinger na to, že sa nachá-
dzame na „ceste k malému stádu“; že ani priestorová expanzia 
nášho stredoeurópskeho kultúrneho priestoru nie je porovna-
teľná s  priestorovou expanziou kresťanstva v  našich zemepis-
ných šírkach. To, prirodzene, v  sebe zahŕňa aj to, že jestvujú 
miesta, na ktorých je Ježiš Pánom, a  mnohé, na ktorých Pá-
nom nie je. No čo sa vlastne stane, ak sa niekto zrazu presťahuje 
z jedného miesta na druhé, keď sa teda niekto vyberie do oblasti, 
ktorá je kresťanská? Zmení územného Pána. Vtedy je potrebné 
jasné vyznanie, čím skôr, tým lepšie. Spočíva to v podstate veci. 
A my sa radi podvolíme moci Ježiša Krista, pretože „jeho zásta-
va“ nad nami „je láska“ (porov. Pies 2, 4).
Ohlasovanie, ktoré pozýva na vyznanie, prijme svoju dynamiku 
z kerygmy, nebude – ako sa to píše v štvrtej téze Misijného ma-
nifestu – robiť nijaké rozdiely, tak ako ani Ježiš nerobil nijaké 
rozdiely. Bude sa rovnakým spôsobom obracať na formálnych 
kresťanov i na nekresťanov, na exveriacich i na inak veriacich 

7 Tamže, s. 17.
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a jednoduchými otázkami ich bude provokovať, či je Ježiš naozaj 
Pánom. Pravdaže, potrebné sú aj mnohé ďalšie kroky, rozumné 
kroky, ktoré diferencujú, formujú a inkarnujú; kroky, ktoré sme 
robili po celý náš život. No bez vyznania na začiatku cesty, bez 
osobného kompromisu, že Ježiš je naozaj Pán, Majster, ktorého 
nasledujeme a od ktorého sa učíme, bude táto cesta ťažká. To, čo 
v roku 1958 už prorocky naznačil „mladý a nespútaný reformá-
tor“, vykričaný teológ Ratzinger, sa už dávno stalo skutočnos-
ťou. Sme na ceste k malému stádu. A tento proces môže priniesť 
ovocie – okrem iného vtedy, keď postavíme kerygmu na začiatok 
cirkevného ohlasovania a otázku o Pánovi postavíme do stredu.
Medzi nami, sme už tak ďaleko? Venujeme dostatočnú pozornosť 
prvému ohlasovaniu napríklad v našich vzdelávacích moduloch? 
Poznáme jeho milé provokácie? Alebo máme strach, že ľudí vyľa-
káme? Niekedy mám dojem, že dokonca ani niektorí teológovia 
(hoci sa stále nekonečne krútia okolo autonómie a slobody člove-
ka) ešte neprešli týmto prvotným procesom: že všetko sa začína 
tým, že kormidlo svojho života odovzdáme Ježišovi.

2. Nasledovanie má svoju cenu

Vo svojom diele Akú chcel Ježiš farnosť? nemecký teológ Ger-
hard Lohfink zaujímavo poznamenáva: „Ježiš nepovoláva celý 
Izrael na učeníctvo. Okrem učeníkov jestvuje široké spektrum 
ľudí, ktorí sa otvárajú Ježišovmu evanjeliu a jeho výzvu na ob-
rátenie berú vážne, no nestávajú sa bezprostredne jeho nasle-
dovníkmi. A  tak sa samovoľne vytvárajú tri skupiny: okruh 
Dvanástich, ktorí sú už v evanjeliách stotožňovaní s apoštolmi, 
potom okruh učeníkov, ktorý je podstatne väčší, no zároveň je 
bezprostredným nasledovníkom Ježiša, a napokon ľud, do tej 
miery, ako pozitívne prijíma Ježišovo nasledovanie.“8 

8 Gerhard Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Freiburg 1991, s. 209.
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Mnohých z  národa Ježiš osloví a  obrátia sa, ich život sa však 
nezmení ako v prípade Zacheja (porov. Lk 19, 1 n.). Mnohých 
Pán povolá a oni sa s ním vydajú aj na skutočné putovanie (po-
rov. o. i. Mk 1, 16 n.). Dvanástich si napokon Pán vyvolí z kru-
hu učeníkov. Nazve ich apoštolmi (porov. Lk 6, 13). Zatiaľ takto, 
takto jasne.
Delegované usmernenie, ktoré zvyčajne sprevádza toto rozlišo-
vanie, je, že aj dnes potrebujeme všetky tri skupiny osôb: „apoš-
tolov“, „ľud“ a „učeníkov“. Učeníkmi sa myslia muži a ženy, kto-
rí nasledujú Pána aj navonok, a on ich posiela do takých miest 
a  na také miesta, „kam sa sám chystal ísť“ (porov. Lk 10, 1). 
Myslím si, že práve v katolíckom kontexte by sa zaplnila nieke-
dy hlboká priepasť medzi „ľudom“ a „apoštolmi“, keby jestvo-
val dostatočne veľký okruh „učeníkov“. Takáto skupina osôb by 
fungovala v obidvoch smeroch súčasne, k „ľudu“ i „apoštolom“ 
ako spájací prvok.
Nemáme v tejto súvislosti tendenciu robiť v našom cirkevnom 
ohlasovaní komunikačné rozdiely? Je správne, ak sa zameriava-
me na „cieľovú skupinu“, teda napríklad sa ináč prihovárame 

„ľudu“, inak „učeníkom“ a „apoštolom“?
Keď počúvam nás, kresťanov, najmä vtedy, keď robíme ohlasova-
nie „ľudu“, často mi to pripadá, ako by sme chceli byť „nízkopra-
hoví“. Ohrada, ktorá vedie do náboženského života, nesmie byť 
príliš vysoká. Náš jazyk musí byť „kontaktný“ vzhľadom na zvy-
ky našich čias a  našej generácie. Chceme „strhnúť“ všetkých, 
takže sa prihovárame rozličným skupinám rozdielne a  žobre-
me pritom o priazeň más možno aj preto, aby sme získali a udr-
žali si čo najväčší počet platiteľov cirkevných príspevkov a daní. 
To všetko je prirodzene zrejmé a pochopiteľné, no nie je to ces-
ta k Ježišovi. Práve keď sa prihováral k väčšiemu počtu ľudí, Je-
žiš veľmi zdôrazňoval, že jeho nasledovanie niečo stojí, a síce 
poriadne veľa.
V Markovi 8, 34 – 35 čítame (vlastné zdôraznenie, pozn. auto-
ra): „Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: ,Kto 
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chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a na-
sleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale 
kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.‘“ 
Aj v dvojitom podobenstve o stavbe veže a o vojne hovorí Ježiš 
k veľkej skupine ľudí o cene nasledovania: „Išli s ním veľké zá-
stupy. Tu sa obrátil a povedal im: ,Ak niekto prichádza ku mne 
a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, ses-
try, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za 
mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom‘“ (Lk 
14, 25 n.). V Lukášovi 11, 29 čítame (vlastné zdôraznenie, pozn. 
autora): „Keď sa schádzali zástupy, začal hovoriť: ,Toto pokole-
nie je zlé pokolenie.‘“ Po nasýtení „veľkého množstva ľudí“ (po-
rov. Jn 6, 2 n.) prichádza reč o eucharistickom chlebe (porov. Jn 
6, 22 n.), ktorú Ježiš začína podozrením, že „zástup“ ho nenasle-
duje pre „znamenia“, ale preto, že sa mohol nasýtiť (porov. Jn 6, 
26). Nasleduje nanajvýš kontroverzný rozhovor o identite Pána, 
načo ho „mnohí z jeho učeníkov“ opustili a „viac s ním necho-
dili“ (porov. Jn 6, 66). A jediná otázka, ktorú Ježiš v tejto chví-
li kladie Dvanástim, je: „Aj vy chcete odísť?“ (porov. Jn 6, 67).

Otázka pre nás: Čo by Ježiš povedal v sobotu večer po Téme dňa 
o Slove na nedeľu?9 Mám tiché podozrenie, že jeho prvé slová 
by zneli asi takto: „Kto chce byť mojím učeníkom, nech vezme 
každý deň na seba svoj kríž...“ Alebo aj vtipná predstava: Ježiš 
pozerá Slovo na nedeľu. Ktovie, či by si pomyslel, že je to vysie-
lanie o ňom?

Pravdaže, je dôležité, aby sme boli milí a priateľskí. Samozrejme, 
je dôležité rozvíjať v našich farnostiach pohostinnosť a otvore-
nosť voči iným. Zaiste je dôležité zamerať sa na to, aby na zá-
klade takýchto ľudí získali záujem o kresťanstvo aj veľké masy. 

9 Náboženská relácia nemeckej verejnoprávnej televízie, ktorá sa vysiela každú sobotu 
večer.
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No zároveň si musím stále klásť nasledujúce otázky: Kedy som 
naposledy rozprával o  sebazapieraní a  prijatí kríža, a  to pred 
veľkou skupinou ľudí? Ako často som zdôrazňoval, že rodi-
na je úžasná a jedinečná, no pri nasledovaní Krista je vždy až 
na druhom mieste? Poukazujem na to, že na začiatku nasledo-
vania Krista – podobne ako pri stavbe veže – si máme sadnúť, 
aby sme si premysleli, či skutočne chceme kráčať po tejto ces-
te. Kedy som naposledy verejne povedal, že situáciu kresťanov 
možno porovnať so životom vojakov, a  síce v  relatívne malej 
armáde krátko pred bojom proti podstatne väčšiemu vojsku? 
Zdôrazňujem, že bezduché, čisto konvenčné kresťanstvo nie je 
vhodné ani na hnojisko? Ako reagujem, keď ľudia opúšťajú naše 
spoločenstvá a modlitbové skupiny? Obraciam sa vtedy skutoč-
ne na ostatných a pýtam sa, či chcú odísť aj oni?
Nasledovanie Krista niečo stojí. A musíme to hovoriť.
Boh je láska (porov. Jn 4, 16) a chce, „aby boli všetci ľudia spa-
sení a  poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4). Nekonštatuje pritom, že 

„budú ako Boh“, ale že sa „zriekol seba samého, vzal si priro-
dzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zja-
vu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 7). A touto cestou zostupu 
musíme dnes kráčať aj pri ohlasovaní. Ide o  to, aby sme pre-
sunuli akcent – z  vysokej teológie na jednoduchosť kerygmy, 
k  tomu prvému ohlasovaniu, ktoré je preniknuté ohňom Du-
cha, ktoré je viazané na autentické svedectvo toho, kto ohlasu-
je, a ktoré očaruje.
Lebo nasledovanie Krista je pretkané fascinujúcou krásou, ho-
vorí o „najkrajšom z ľudských synov“ (porov. Ž 45, 3).
A to musí byť na nás vidieť.
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Marie-Sophie Maasburgová

5. Veríme, že naša misia bude taká 
mocná, ako sú naše modlitby

Nové misionárske vzplanutie sa nemôže začať inak ako novým 
zápalom v pôste a modlitbe. Boh, ktorý vášnivo miluje všetkých 
ľudí, konal a aj teraz koná, keď sa naňho obrátime osobne a bez-
výhradne. Budú sa diať zázraky. Boh kráča s človekom po ceste – 
nech je to v slzách alebo vo vnútornej odovzdanosti. „Nehanbime 
sa prosiť Boha ani o tie najťažšie veci (ako je obrátenie veľkých 
hriešnikov alebo celých národov)“ (Charles de Foucauld).

1. Posledná možnosť

„Tu sa môžeme už iba modliť.“ Je to veta, ktorú často počúvam; 
na rade je pravidelne, keď nastane bezvýchodisková situácia, 
príde neliečiteľná choroba alebo sa stratí každá nádej. Stiesňuje 
ma. Pýtam sa, v čom to spočíva. Spočíva to azda v nenápadnom 
slovíčku „iba“? Tu sa možno už „iba“ modliť. V tomto „iba“ vib-
ruje istá rezignácia. Už sme skúsili všetko, všetko ľudsky možné. 
Teraz môžeme dúfať už „len“ v poslednú možnosť, že jestvuje 
nejaká vyššia sila, ktorej sa hádam ešte predsa len uráči vypočuť 
moju prosbu, aby som sa vyhol metafyzickej poruche a situácia 
sa v poslednej chvíli zvrátila.

„Tu sa môžeme už iba modliť.“ Keď to počujem, všetko sa vo 
mne búri: Nie, len nie „už iba“! Kedykoľvek sa môžeme obrá-
tiť na láskavého, všemohúceho a úžasného Otca na nebesiach, 
všetko mu predložiť, porozprávať, dokonca ho s  lamentova-
ním urážať – vždy nás vypočuje, hoci často nerozumieme, akú 
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odpoveď dáva, ako ju dáva a kedy ju dáva. V našej rodine sme 
už mnoho ráz mohli zažiť silu modlitby. Môžeme svedčiť o tom, 
že Boh uzdravuje. Môjho brata už pred piatimi rokmi uzdra-
vil z medicínsky neliečiteľného nádoru. Mnohí sa za to modlili.
V Starom i Novom zákone je mnoho miest, ktoré nás vyzývajú 
modliť sa – v každom čase, vedení vďačnosťou a radosťou. Jedna 
pasáž, ktorá má obzvlášť dojíma, sa nachádza v Liste Filipanom: 

„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou 
a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží po-
koj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše 
mysle v Kristovi Ježišovi (Flp 4, 6 n.). Nie je to úžasné, že sme vy-
zvaní, aby sme si nerobili starosti? Možno si teraz niekto pomyslí: 

„To sa ľahko povie. Nemôžem predsa svoje ustarané myšlienky len 
tak jednoducho odložiť.“ Na to je tu druhá veta. Keď prichádzame 
v dôvere k Otcovi a s vďakou mu prinášame svoje prosby, potom 
nás naplní Boží pokoj. Tým, že mu dáme svoje starosti a predstú-
pime pred neho so žiadosťami, jedným dychom nám vloží do srd-
ca pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Boh nás predbieha; 
kedykoľvek jeho slovo od nás niečo žiada, je v tom zahrnutá už aj 
starosť o to, aby sme aj dokázali to, čo od nás žiada. Z vlastnej skú-
senosti môžem povedať, že sa oplatí vyskúšať to.

2. Dovoľte, aby sme modlitbu dali opäť na začiatok

Som presvedčená, že pri téme modlitby musíme od základov 
zmeniť myslenie. Je načase, aby sme krásu a plnú moc, ktorú 
vkladáme do modlitby, objavili nanovo a urobili tak v našom ži-
vote revolúciu. Myslím si, že je načase, aby sme modlitbu dali 
opäť na začiatok. A nielen to. Je načase, aby modlitby prenik-
li náš život, aby sme nanovo zažili ich účinok a stretli toho, kto 
čaká na druhom konci – Ježiša Krista.
Preto sa musíme pozrieť, čo je vlastne modlitba. Najlepšie bude, 
ak sa opýtame toho, kto je sám odpoveďou. Keď Ježiša učeníci 
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prosia: „Pane, nauč nás modliť sa“, berie ich otázku úplne váž-
ne a učí ich slovami: „Vy sa budete modliť takto: Otče náš, kto-
rý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, 
buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každoden-
ný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame 
svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé-
ho (Mt 6, 9 – 13). Dovoľte, aby sme ešte raz dôkladnejšie pre-
skúmali prvú polovicu týchto slov a ponorili sa do toho, čo Ježiš 
naučil svojich učeníkov.

3. Prvé slovo: Otče náš, ktorý si na nebesiach

Ježiš oslovuje Boha ako Otca. Už v týchto prvých slovách mod-
litby nám ukazuje intímny a  úžasný vzťah, aký smieme mať 
k Bohu. Môžeme sa naňho obracať, ako sa obracia dieťa na svoj-
ho otca. Medzi nami ľuďmi je dobrý otec ten, ktorý pozná svoje 
dieťa. Môžem to sledovať na svojom mužovi; vie, čo potrebujú 
naše deti; bol tu odo dňa ich splodenia; sprevádzal ich a tešil sa 
na ne. Hľadí na ne a preniká ho láska i potreba pomáhať svojim 
deťom na ich ceste, sprevádzať ich životom a mať k nim vnú-
torný vzťah. Tiež by ich chcel vyzvať, aby aj ony vnútorne rástli 
a dozreli na samostatné, zdravé dospelé osobnosti. Chcel by pre 
svoje deti to najlepšie.
Zaiste sú ľudia, pre ktorých je prístup a vzťah k Bohu Otcovi 
ťažký, pretože nezažili dobrého, ale zlého, neprítomného, do-
konca zneužívajúceho otca. Veď aj keď sme mali alebo máme 
dobrého otca, tak nebol a nie je predsa dokonalý. Som presved-
čená, že každý z nás potrebuje uzdravenie svojho obrazu otca 
a k tomuto uzdraveniu môže viesť iba stretnutie s naším Otcom 
v nebi. Iba Boh je jediný dokonalý otec. Je dokonale dobrý.
Svoje áno nám vyslovil pri stvorení sveta. Keď sa naňho ob-
raciame, je to vždy druhý krok vo vzťahu, pretože prvý krok 
ku mne už spravil on. Stvoril nás a už v lone matky nás zavolal 
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po mene. Pozná nás a nekonečne túži po tom, aby sme chceli 
spoznať aj my jeho. Je Otcom na výsostiach, milosrdný, najbo-
hatší Otec na svete. Keď nás Ježiš pozýva, aby sme svojho Boha 
nazývali Otcom, vytvára most do vesmíru a sľubuje nám netu-
šenú kvalitu v našom vzťahu k Bohu, kvalitu, akú nepozná ni-
jaké iné náboženstvo: synovstvo. Nehovorí to len tak, že sme 
Božie deti, je to skutočnosť. A ako deti sme aj dedičia. A ako de-
dičia máme plnú moc v slovách i skutkoch s jeho Synom Ježi-
šom Kristom a skrze neho.
Keď kráčame k modlitbe s týmto postojom, automaticky sa nám 
otvára nová dimenzia, v ktorej je všetko možné a v ktorej stret-
neme Otca. Môžeme sa naňho obrátiť v hlbokej dôvere, že vie, 
čo potrebujeme. A vo vedomí, že nás vidí, počuje a odpovedá 
nám. To Ježiš opakovane zdôrazňuje. Po tom, čo naučil učení-
kov modliť sa, v  Lukášovom evanjeliu hovorí: „Aj ja vám ho-
vorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria 
vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu otvoria. Ak niekoho z  vás ako otca poprosí syn 
o  rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, 
podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého 
tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 9 n.).
Pozoruhodné sú tu dva aspekty. Na jednej strane pohľad na Otca 

– dokonalého a dobrého Otca. Na druhej strane to, čo nám chce 
dať – Ducha Svätého – a s ním seba samého. To chcel od úplného 
začiatku: mať vzťah a spoločenstvo s človekom, so svojím stvore-
ním. „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, 
naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ 
(Jn 14, 26). Duch Svätý je ten, ktorý v nás môže pôsobiť a pôsobí. 
S dôverou v Božie slovo smieme vstupovať do modlitby so všet-
kou svojou slabosťou a  nedokonalosťou. Pretože nám bolo pri-
sľúbené: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo 
nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa 
prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26).



129

4. Druhé slovo: Posväť sa meno tvoje

Čo to znamená? „Svätosť“ je niečo, čo si vyžaduje osobitné 
miesto, ktoré je iné ako všetko ostatné, ktoré sa vymyká všet-
kému zvyčajnému, ktoré je výnimočné a  vyberané, aby plni-
lo zvláštne poslanie. Jeho meno nám má byť sväté. Jemu patrí 
všetka sláva. Krásu jeho mena – Jahve, Abba, Otec – smieme 
objaviť nanovo. Už len tým, že ctíme, posväcujeme a  vyvyšu-
jeme jeho meno, vstupujeme do priestoru, v  ktorom stretáva-
me Boha. Skrýva sa však za tým omnoho viac. Tým, že nám 
Boh zjavuje svoje meno, stáva sa pre nás tým, s kým sa môžeme 
rozprávať, a stáva sa nám blízkym. Môžeme k nemu volať. Pro-
stredníctvom Ježiša Krista nám predložil svoju podstatu a svo-
ju vôľu. A tak nemusíme komunikovať s cudzou neistotou, ale 
v dokonalej dôvere sa smieme obracať naňho, osobného Boha.

5. Tretie slovo: Príď kráľovstvo tvoje

V modlitbe, ktorú naučil Ježiš svojich učeníkov, nadväzuje na to, 
čo im už predtým často vštepoval: Božie kráľovstvo je už blíz-
ko, nie je také vzdialené. Ježiš dokonca hovorí: „Lebo Božie krá-
ľovstvo je medzi vami“ (Lk 17, 21). A predsa učí, aby sme prosili, 
aby toto kráľovstvo prišlo. Odporuje si to? Tak ako často pri Bo-
žom slove, nejde ani tu o buď – alebo, ale o nielen – ale aj. V roz-
hovore so židovským učencom Nikodémom Ježiš hovorí: „Ak sa 
niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo“ (Jn 3, 3). 
To mi ukazuje, že Božie kráľovstvo je už skutočne medzi nami. 
Každý však nie je schopný vidieť ho a zároveň žiť v ňom. „Príď 
kráľovstvo tvoje“ je túžobná prosba, aby sme kráľovstvo, ktoré 
už nastalo, pocítili a zažili akoby na vlastnej koži. Boh nám má 
otvoriť oči na všetku starostlivosť a krásu, ktorú už pre nás pri-
pravil. A je to úpenlivá prosba, čo rozširuje toto kráľovstvo. Že 
prichádza s mocou a je viditeľné pre nás a čoraz viac ľudí.
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6. Štvrté slovo: Buď vôľa tvoja

Boh teda má vôľu, vôľu pre nás a náš život. Pre každého jed-
notlivca, pre rodiny a národy. A pretože je dobrý skrz-naskrz, 
je dobrá aj jeho vôľa pre nás, dokonca lepšia, ako by sme pre 
seba kedy mohli chcieť. Keď sa v pohľade na to, že Boh je náš 
milujúci Otec, naladíme na túto modlitbu, tak v hlbokej dô-
vere, že Otcova vôľa by chcela pre nás to najlepšie. On naozaj 
vie, čo potrebujeme, aj keď to my sami ešte nevieme. Je to ako 
s vôľou malého dieťaťa – dieťa je závislé od toho, že jeho ro-
dičia chcú preň to, čo je dobré. Zažívam to pri svojom štvor-
ročnom synovi. Ako často nastávajú situácie, keď chce nie-
čo, čo by mu škodilo. Ešte je vo veku, keď dôveruje, že jeho 
rodičia majú pravdu, keď niečo povedia. Poslúchne, keď ho 
upozorníme, príde, keď ho zavoláme, je ochotný uveriť, že to 
s ním myslíme dobre. A pritom sme vo svojom rodičovstve 
takí omylní a nedokonalí. O čo viac môžeme dôverovať v to, 
že Božia vôľa je dobrá!

7. Piate slovo: Ako v nebi, tak i na zemi

Modliť sa o nebo na zemi! To je to, čo robíme. Ako kresťania to 
smieme zakaždým zažiť, keď sa spoločne modlíme, smieme tak 
vstúpiť do tejto nekonečnej rozšírenej reality. Nebo i zem nie sú 
oddelené. Božia vôľa sa má stať – tu i tam.

8. Šieste slovo: Chlieb náš každodenný daj nám 
dnes

Ježiš nás tu učí dokonalej dôvere, dôvere aj v  najmenšie veci 
bežného života. Túto dimenziu môžem doma deň čo deň za-
žívať so svojím dieťaťom. Boh má o mňa záujem – o všetko, čo 
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robím a čo ma zaujíma. Je uprostred našich každodenných ža-
lostí, starostí a bied. Ale aj v našej radosti a v našom smiechu.
Ako často som mohla zažiť, že sa situácia vyriešila alebo zmeni-
la úplne nečakaným spôsobom, keď sme ho privolali do nášho 
stredu. V najbanálnejších veciach. Pri prebaľovaní, varení ale-
bo na ceste do materskej školy. Boh vie, čo potrebujeme, a sta-
rá sa o to, aby sme boli nasýtení. Zároveň hovorí o nepochopi-
teľnej skutočnosti, pretože sa sám označil za „chlieb života“ (Jn 
6, 35 a 48). Aj tu je opäť zjavné, čo je Božie srdce – chcel by sa 
nám darovať a byť s nami v tom najintímnejšom vzťahu. Tým, 
že prosíme Otca, aby nám dal náš každodenný chlieb, prosíme 
ho, aby dostal našu podobu. A on to robí prostredníctvom svoj-
ho Syna Ježiša Krista.
V  posledných mesiacoch som bola konkrétne konfrontovaná 
s niektorými otázkami: Ako sa máme modliť, kde sa máme mod-
liť, čím smieme Boha zaťažovať a o čo sa musíme predsa len po-
starať sami? „Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže.“ U mňa 
to platilo, keď som sa vzdala mnohých naučených a vlastnoruč-
ne nastavených pravidiel a  spôsobov správania. Museli sa vo 
mne zrútiť ozajstné myšlienkové opevnenia. Bol to a  je to mi-
lostiplný proces, aby som sa z  toho vymanila a  pripustila, že 
Boh sa stará o môj „každodenný chlieb“. Že ma počúva, aj keď 
sa s  jedným rumázgajúcim dieťaťom v náručí a  s druhým na-
durdeným, ktoré držím za ruku, pokúšam prísť načas k lekáro-
vi. Že ma počúva, keď už nenachádzam slová a  fungujem iba 
zo zotrvačnosti. Že ma počúva, keď dokážem ešte niečo krátko 
zamrmlať, skôr ako večer unavená zaspím. Stará sa o mňa – vo 
všetkých mojich potrebách. Predovšetkým však tým, že sa mi 
zakaždým sám nanovo daruje. Som taká vďačná za tento pro-
ces i skúsenosť, že Božie slovo je pravdivé a verné. Že naozaj pri-
chádza ku mne s pokojom, ktorý prevyšuje moje chápanie, keď 
naňho zložím všetky svoje starosti.
Na tomto mieste chcem povzbudiť k  tomu, aby sme Boha 
zo srdca naozaj pozvali, aby nám naozaj dával „chlieb náš 
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každodenný“. Fyzický chlieb, duchovný chlieb, emocionál-
ny chlieb, skrátka všetko, čo potrebujeme na prežitie. Moje že-
lanie je, aby sa s  nami stretlo v  našich najbanálnejších a  kaž-
dodenných situáciách. Chcem sa prihovoriť aj za to, aby sme 
ho pochopili a zvnútornili ako „každodenný chlieb“. Zažijeme 
zázraky.
Na tomto miesto som ešte raz vyložila Otče náš a rozložila som 
ho na jednotlivé časti, pretože v ňom nachádzame všetko, čo 
potrebujeme, keď ide o  veľkú tému prežitia Cirkvi, tému Mi-
sijného manifestu. Ide o otázky: Budeme ešte zajtra kresťania? 
Bude u nás ešte o niekoľko desaťročí jestvovať Katolícka cirkev?
Áno, je tam všetko. Máme Otca, ktorý nám je nablízku a pozná 
naše starosti – starosť matky o svoje dieťa tu kategoricky v nija-
kom prípade nie je rozdielna od starostí biskupa o svoje farnos-
ti. Sväté a mocné meno tohto Otca sa nám zjavilo; máme akoby 
jeho vizitku, môžeme mu kedykoľvek zavolať. Znamenia jeho 
kráľovstva sú zjavné, jeho vôľa je čitateľná.
Som presvedčená o  tom, že sa práve naplno krúti tisícka stra-
tegických hláv a milióny sú zapálené pri tvorbe pastoračných 
plánov. Nechcem o tom hovoriť v zlom, ale modlia sa tí, čo ro-
bia rozhodnutia? Modlia sa úpenlivo, dennodenne, pred svoji-
mi strategickými zasadnutiami, po svojich strategických hrách, 
a síce (podľa Lutherovho výroku) tak, „akoby bola každá práca 
zbytočná“? Až potom máme právo aj „pracovať tak, akoby bola 
každá modlitba zbytočná“. Modlitba, aby do našich krajín pre-
nikla mocná Božia prítomnosť, musí byť na prvom, nie na po-
slednom mieste. Boh Otec chce pre nás to najlepšie, už má plá-
ny, ktoré pretromfnú tie naše. Je to primálo, že mu na konci dňa 
so zbožným pohľadom strčíme pod nos naše štrukturálne mo-
dely i spôsoby konania a modlíme sa: „Pane, naša vôľa nech sa 
stane!“ „Na konci,“ hovorí C. S. Lewis, „budú pred Bohom stáť 
iba dve skupiny ľudí : tí, ktorí Bohu povedia: ,Buď vôľa tvoja‘, a tí, 
ktorým povie Boh: ,Buď vôľa tvoja.‘ “
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9. Modliť sa! A postiť

U evanjelistu Matúša nachádzame tajomný výrok; nenachádza 
sa vo všetkých prekladoch Biblie, pretože ide o neskoršiu tex-
tovú tradíciu; znie: „Tento druh (diabolstva) sa nedá vyhnať 
ináč, iba modlitbou a pôstom“ (Mt 17, 21). Zodpovedá Ježišov-
mu duchu, ktorý sa pred svojím verejným účinkovaním stiahol 
v modlitbe a pôste do púšte a postavil sa tam zoči-voči satano-
vi. Charles de Foucauld nástojčivo píše, že práve v púšti treba 

„prosiť o tie najťažšie veci, ako je obrátenie veľkých hriešnikov 
alebo celých národov“. Pôst v  kombinácii s  modlitbou je to-
tiž najsilnejšou zbraňou. Pôst nie je nijaká možnosť. Pôst patrí 
k modlitbe.
Postiť sa môžeme mnohými spôsobmi. Ide o to, aby sme sa dob-
rovoľne vzdali niečoho, čo potrebujeme alebo chceme. Tým, že 
sa postíme, otvárame sa jedinečným spôsobom Bohu. Uvoľňu-
jeme priestor, ktorý môže vyplniť. Tým, že si niečo odoprieme 
(napríklad jedlo), vytvoríme priestor na stretnutie s  ním. Je-
žiš dáva jasné usmernenia, ako sa máme postiť: nie nahlas, ale 
potichu. V  skrytosti. Lebo náš Otec vidí aj v  skrytosti. Preto 
nemáme mať zamračenú tvár. Naopak, máme sa postiť a  pri-
tom oslavovať, smiať sa s priateľmi a vychutnávať život. Nech 
sa zriekneme čohokoľvek, máme to predložiť v skrytosti Páno-
vi. Iba jemu.
V pôste sa nanovo nastavujeme, hovoríme „áno“ v našom ko-
naní Bohu a pozývame ho. Keď to robíme s radostným srdcom, 
tak môžeme mať istotu, že to Boh vidí, prijíma, a tak sa s nami 
stretáva osobitným spôsobom. Tento rok som to mohla prežiť 
veľmi jasne. Vo februári som začala dvanásťdňový pôst. Bolo to 
prvý raz, že som sa postila s čisto duchovnou motiváciou: 12 
dní iba voda a  džús bez toho, aby zohrával nejakú rolu zdra-
votný aspekt alebo chudnutie. Modlila som sa v čase, keď som 
musela s niečím bojovať, a bola som intenzívne konfrontovaná 
so sebou a svojou vnútornou špinou. Keď som sa začala postiť, 
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Boh ma od prvého dňa bohato obdarovával a bola som premo-
žená jeho vernosťou. Priviedol ma do novej dimenzie modlitby, 
aby som sa mohla každý deň ustavične modliť so svojimi deťmi 
bez toho, aby som sa namáhala. Naopak, uvoľnilo sa mnoho ra-
dosti a pokoja. V týchto dňoch som ho mohla stretnúť celkom 
nanovo a môj „chlieb každodenný“ som mohla prijímať novým 
spôsobom. Bola to veľmi silná skúsenosť.
V čase, keď sa z pôstu stalo sekularizované wellness cvičenie, by 
som chcela pozvať k  tomu, aby sme nanovo objavili pôst. Je to 
úžasná šanca dať Pánovi priestor a jednoducho vidieť, čo pre nás 
prichystal. Nejedzme, posilní to naše duchovné zmysly. Pôst sa 
pre mňa otvoril ako modlitba v skutku. Tým, že si niečo odopriem, 
dám mu tento priestor a poviem „buď vôľa tvoja“, môžem sa oso-
bitným spôsobom zjednotiť s jeho vôľou. Je to úžasné a silné.

10. O modlitbe, misii a prebytku

Som presvedčená, že osobné stretnutie s  Ježišom Kristom je 
miestom, kde môže začať každý jeden z  nás svoje stretnutie 
s Bohom. A tak ako dieťa zažíva a spoznáva svojho otca, rastie 
aj jeho dôvera v to, čo otec robí a ako pôsobí. Dovoľte si začia-
tok v malom, aby ste mohli rásť. Staneme sa živým svedectvom 
jeho kráľovstva a už náš život bude prvou tehličkou misie. Keď 
zažijeme, ako sa Boh stará o náš každodenný chlieb, a tak svoj 
vzťah k nemu pocítime ako základ a rast, potom budeme aj my 
rásť v modlitbe, odvahe a dôvere, že môžeme od neho žiadať 
mnoho a ešte viac. Nebudeme iba prijímať, budeme prekypovať 
tak, že to bude prechádzať na iných. To, čo prechádza na iných, 
nepochádza z našej sily, ale z prebytku, ktorý dáva Boh. Preby-
tok sa deje v modliacom srdci, keď sa modlíme a chceli by sme 
prekypovať vďakou a radosťou.
Som hlboko presvedčená o  tom, že Boh by chcel mať k  nám 
láskyplný vzťah, lebo je sám osebe láska a  vzťah vo svojej 
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trojjedinosti. Môcť pocítiť, aký je tento vzťah a ako pôsobí, po-
silňuje moju túžbu, aby každý človek mohol spoznať Boha tým-
to spôsobom. Moje vlastné skúsenosti s  Bohom vyzbrojujú 
moju modlitbu trúfalosťou – prosiť ho o VIAC. A to mi dáva 
odvahu každý deň opätovne prekonávať svoj ľudský strach nosiť 
na perách jeho meno, rozprávať o ňom ľuďom a nasledovať jeho 
poslanie, aby sa evanjelium ohlasovalo celému svetu.

11. Modlitba, ktorá vrchy prenáša

Keď sa spoločne modlíme a útočíme na nebeského Otca, aby 
sa niečo zmenilo, tak sme pri tom, ako sa prenášajú vrchy; za-
žijeme zázrak a môžeme byť svedkami viacerých obrátení, ako 
by sme si kedy vedeli predstaviť. Nádherne sa to píše v Žalme 
133: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu (...) Sťa rosa 
na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje po-
žehnanie a život naveky.“ Nachádzame tu veľmi silnú výpoveď: 
tam, kde bratia žijú pospolu, udeľuje Pán svoje požehnanie. Je 
to jeho prísľub.
Sila spočíva v tom, keď sa s inými zjednotíme „v duchu“ a spo-
ločne sa modlíme. V  Matúšovi Ježiš hovorí: „Ak budú dvaja 
z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od 
môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 19). Ak by sme túto 
vetu nenechali samostatnú, ale spomenuli si, čo nás Ježiš učil 
v Otčenáši, potom sa v nás musí niečo prebudiť a  zajasať. Po-
tom musíme byť preniknutí hlbokou nádejou, že naša modlitba 
preniká srdce Otca a my ho tak pobádame k tomu, aby zasiahol 
a konal to, po čom už dlho túži naše srdce.
Nehovorím to tu len tak, zažila som to celkom prakticky; dlho 
sme sa v kruhu susedov a priateľov modlili na rozličné úmysly. 
Bolo to dobré. No po istom čase sme sa rozhodli, že si na kaž-
dé stretnutie vyberieme tému, pri ktorej sa zjednotíme a s kto-
rou spoločne predstúpime pred Pána. Cvičili sme sa v  tejto 
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„modlitbe jednoty“ a mohli sme novým, doteraz nepoznaným 
spôsobom zažiť, ako naša modlitba skutočne zmenila náš život, 
ako sa zmenila situácia a pohli sa zdanlivo nemenné veci. Bol to 
pre mňa ohromný objav. Bola som si vedomá toho, aká silná je 
naša modlitba a ako hlasno sa ozýva v Božom srdci, keď koná-
me spolu a jednotne sa modlíme na jeden úmysel.
Nech sa vám zapíše do srdca jedna silná prosba: aby sme kona-
li spolu – prekračujúc konfesionálne hranice – spoločne a jed-
notne sa zasadzovali za oživenie viery a misijnú vlnu v Európe. 
Zoberme si tento úmysel so sebou – do našich rodín, domovov, 
farností, chrámov a domov modlitby. A naliehajme spoločne na 
Boha tak dlho, kým nezačne konať! „Jednotná modlitba“ je mi-
mochodom jedna z konkrétne opísaných možností spolupráce 
na stránke www.missionmanifest.online. Ten, kto podpíše Mi-
sijný manifest (a urobí prvý klik), je potom pozvaný urobiť aj 
druhý klik a zúčastniť sa na iniciatíve, respektíve rozbehnúť nie-
čo „misionárske“.
Misijný manifest chceme postaviť na modlitbe a pôste. Modlit-
ba má byť na prvom mieste, byť východiskom a základom toh-
to hnutia. Modlitba je podstata toho, aby misia rástla a darilo sa 
jej. Každý, bez ohľadu na to, k akej úlohe sa zaviazal, je pozva-
ný zjednotiť sa v tejto modlitbe. Modlitbe za to, aby všetci ľudia 
počuli radostnú zvesť, aby sa rozšírili naše srdcia a prijali sme ju, 
aby každý človek prijal Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.
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Johannes Hartl

6. Ďakujeme všetkým kresťanom 
mimo Katolíckej cirkvi, ktorí sa 
už dnes obetavo venujú misijnej 
činnosti, krstia a privádzajú ľudí 
k Ježišovi

My kresťania v  Katolíckej cirkvi vidíme ich vernosť Svätému 
písmu a  ich odhodlanú blízkosť k  Ježišovi. Ceníme si pozitívne 
impulzy reformácie. S  pokorou sa chceme učiť – aj a  práve od 
slobodných cirkví – a so všetkými našimi bratmi a sestrami spo-
lupracovať na ekumenizme, aby sme sa stali misionárskymi. Vie-
me, že svet nájde Krista iba vtedy, keď opäť nájdeme jednotu a už 
dnes si ju budeme osvojovať v modlitbe a misii (porov. Jn 17, 21).

V teórii je mnohé ľahšie ako v praxi. Zdá sa, že to v každom 
prípade platí pre ekuménu. Aj približne sto rokov po vzniku 
ekumenického hnutia nie sú vysvetlené podstatné otázky ná-
uky viery. Prekvapujúce však je, v koľkých bodoch už muselo 
zavládnuť porozumenie. Spoločným Vyhlásením o ospravedlne-
ní bol v  roku 1999 jednotne sformulovaný jeden z  bodov ne-
vyhnutný pre reformátorov. Trochu odľahčene by sme to mohli 
zhrnúť tak, že evanjelickí i katolícki kresťania ohlasujeme v zá-
sade rovnaké evanjelium o spáse prostredníctvom Ježiša Kris-
ta a o potrebe viery v neho. „Aby svet uveril,“ modlí sa Ježiš 
noc pred svojou smrťou o jednotu svojich učeníkov (Jn 17, 21). 
Mali by sme mať stále pred očami: Jednota je conditio sine qua 
non o  svedectve, nevyhnutný predpoklad, aby vôbec mohlo 
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svedectvo kresťanov vo svete niečo dosiahnuť. Druhý vatikán-
sky koncil rovnako ako pápeži posledných desaťročí zdôrazňu-
jú dôležitosť ekumenickej spolupráce.

1. Učiť sa od slobodných cirkví

Jestvuje intenzívne ekumenické úsilie. Autentické vzťahy však 
majú vždy niečo spoločné so stretnutím na rovnakej úrov-
ni. Táto rovnocennosť je vyjadrená v ochote prijať perspektívu 
toho druhého a pripisovať jej reálny význam. Päťsto rokov po 
reformácii si preto musíme klásť otázku, či my katolíci vo vzťa-
hu k dejinám reformácie vychádzame z možnosti, že aj my sme 
niečo stratili. Lebo zakaždým, keď sa rozpadne nejaký vzťah, 
strácajú niečo obe strany. Pri každom rozdelení vznikajú od-
mietavé a hraničné hnutia; keď sa už raz stalo niečo nemožným, 
chceli by sme sa o to viac a o to s väčšími dôvodmi dištancovať 
od tej strany, ktorá je teraz odcudzená.
Reformácia tak formulovala štyri základné zásady so špeciál-
nym sola alebo solus: sola scriptura, sola gratia, sola fide a  so-
lus Christus. Iba Písmo, iba skrze milosť, iba cez vieru a Kristus 
je jediný Prostredník. Najkontroverznejšími teologickými kni-
hami o týchto zásadách sú zaplnené celé knižnice. Katolíci to-
tiž nemôžu s nimi súhlasiť bezvýhradne. To však neznamená, 
že by protestanti zdôraznením týchto štyroch zásad nevložili 
prst do skutočnej rany. Naozaj sa môžeme pýtať, ako by sa vô-
bec mohla rozšíriť reformácia, keby štyri poučky zdôrazňované 
reformáciou neboli v skutočnosti v Katolíckej cirkvi podexpo-
nované. Funguje to dnes inak? Nemusí tu ísť pritom o akade-
mickú teológiu. No aplikujme to na priemerne katolícky socia-
lizovaných ľudí v Nemecku, Rakúsku alebo vo Švajčiarsku. Je 
si väčšina z  týchto ľudí vedomá, že Ježiš je jediný Spasiteľ? Je 
prednostné postavenie Svätého písma zvnútornenou súčasťou 
života viery? Je vôbec známe prvotné kresťanské učenie, podľa 
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ktorého ľuďom neprinášajú spásonosný dar vykúpenia iba ná-
božné skutky, ale viera plná dôvery v nezaslúženú Božiu milosť? 
Téza tejto kapitoly hovorí: nie, to všetko je známe desivo malé-
mu počtu katolíkov. A ďalej to, že katolíci sa môžu na rozhodu-
júcich miestach učiť od protestantov. Dokonca musia. A to aj – 
a síce v osobitnej miere – od slobodných cirkví.

2. Heréza nesprávneho akcentu

Môžeme vedieť všetko a predsa, keď na to príde, nedokážeme do-
stať na jazyk to podstatné. Ak by sme hodnotili štyri sola refor-
mácie ako dogmatické zásady a podčiarkli by sme požiadavku ich 
výlučnosti, boli by pre katolíkov rýchlo neúnosné. Ak ich však čí-
tame ako artikulačné znaky, správajú sa inak. Vo vete, ktorú vyslo-
víme, nedávame prízvuk rovnako na každé slovo. Jazyk žije – tak 
ako hudba – z artikulácie. Až prízvuk ukáže, čo je najviac dôležité, 
k čomu smeruje veta alebo melódia. Keď vstúpil na scénu Martin 
Luther, mala kresťanská teológia už takmer 1500 rokov. Viac ako 
tisíc rokov po vzostupe alexandrijskej kristológie a niekoľko desať-
ročí po veľkých majstroch scholastiky so stovkami súm a komen-
tárov kladie augustiniánsky mních banálne jednoduchú otázku: 

„Ako dosiahnem milostivého Boha?“ Vlastne je šokujúce, že vô-
bec musel takúto otázku položiť. Martin Luther, ktorý bol predsa 
docentom teológie, nenašiel na to zjavne ešte nijakú uspokojujú-
cu odpoveď. Uprostred kozmu učenia, ktoré získal cez Augustína, 
Aristotela a Akvinského, sa ukázala medzera, táto otázka o milosti-
vom Bohu. To, že Martin Luther našiel odpoveď napokon v jedno-
duchom texte Listu Rimanom a že bola taká oslobodzujúca, hovo-
rí mnoho o stave Cirkvi v čase reformácie. To, čo „objavil“ Luther, 
nebolo vôbec nové učenie. Samozrejme, List Rimanom bol známy 
už v 15. storočí. Samozrejme, Cirkev už pred Martinom Lutherom 
učila, že jestvuje Božia milosť, ktorá človeka spasí. No pravdepo-
dobne bolo oveľa viac zdôrazňované niečo iné.
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Teologické pravdy sú nezriedkavo symfonické. Sú ako meló-
die, ktoré dávajú zmysel a  pekne znejú až v  kontexte partitú-
ry. Boh je láska, no musíme pozorne počúvať. Je aj spravodlivý. 
Boh vypočuje modlitby, no musíme pozorne počúvať. Jestvuje 
aj tajomstvo temnoty viery, zlyhania a zdanlivej neprítomnosti 
Boha. Keby sme sledovali iba čisto luteránsky katechizmus ale-
bo prvé reformátorské poznatky a porovnali by sme ich s kato-
líckymi textami, vznikol by dojem zredukovania. Celok je tro-
chu prehľadnejší. Katolícka teológia spoznala v sola prehnané 
zúženie. Veď ešte jestvujú diela, cez ktoré človek spolupracu-
je s Božou milosťou. Jestvuje predsa aj Tradícia, ktorá mi Pís-
mo sprostredkovala úplne prvé. „Katolícky“ znamená „všeob-
jímajúci“. O katolíckej teológii možno skutočne povedať jedno: 
je mimoriadne bohatá na nuansy a detaily. Môže sa pochváliť 
bohatou učiteľskou tradíciou. Ak sa pozrieme na prax viery od 
sviatostí cez úrady, liturgiu a svätcov po zvyky, vidíme, že sme 
konfrontovaní s vysoko komplexným náboženským systémom. 
So systémom, v ktorom aj môžeme stratiť prehľad.
Každú vlnu reformácie možno chápať ako pokus o zredukova-
nie komplexnosti. Veľký slogan znie stále „späť“: späť k pôvo-
du, späť k autentickým začiatkom, späť k veľkej láske. Reformá-
cii sa nedarí inak. Čoskoro našla reformátorov, ktorí opäť chceli 
to isté „späť“. Už niekoľko desaťročí po konfesionálnych voj-
nách prišlo s pietistami a puritánmi hnutie, ktoré bolo v opozí-
cii proti cirkevne stabilizovanej protestantskej ortodoxii. Opäť 
išlo o bezprostredný vzťah k Bohu, o osobnú zbožnosť. Presne 
ten bod, ktorým začal Luther. Zdá sa, že sa rýchlo stratil z obzo-
ru. A má to do činenia s akcentom.
Teológia žije podobne ako jazyk zo správneho akcentu. Ne-
jestvujú len nesprávne alebo pravdivé vety, ale aj také, ktoré sú 
akcentované svojským spôsobom, takže je prekrútený ich vý-
znam. Čo sa môžu katolíci naučiť od protestantov? Význam 
správneho akcentu. Katolícka dogmatika pozná učenie o „hie-
rarchii právd“. Tá hovorí, že nie všetky teologické výpovede sú 
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pre vieru rovnako podstatné. Samozrejme, tvrdenie, že Ježiš 
Kristus je pravý človek a pravý Boh, má dôležitejší význam ako 
tvrdenie, že celibát je predpokladom kňazskej vysviacky, hoci 
oboje učí Katolícka cirkev. Je u Cirkvi, ktorá je taká bohatá na 
články viery, sviatky a tradície, nemysliteľné, že dôjde k presu-
nutiu akcentu na druhoradé alebo treťoradé témy, cez ktoré sa 
stratí z obzoru to podstatné? Bezpochyby, je to možné a pravde-
podobne je to naozaj ten prípad. Nejestvuje iba heréza objektív-
ne nesprávneho učenia. Existuje aj heréza nesprávneho akcentu.
Ťažká formulácia. No nejde o nič menej ako o otázku, či ľudia 
vedia, čo je potrebné pre ich spásu. Čo vie cirkevne napoly so-
cializovaný katolík o svojej viere? Vie a verí, že Ježiš Kristus je 
pravý človek a pravý Boh? Že je cestou k Otcovi? Že je jedinou 
cestou, a nielen jednou medzi mnohými? Vie, že osobná viera 
v Ježiša Krista je rozhodujúca pre jeho spásu? Alebo vie len to, 
že kňazi sa nesmú ženiť, že máme pápeža, že na Vianoce spie-
vame Tichú noc a napokon všetci ľudia prídu do neba, pretože 
sú takí dobrí?

3. Dôraz na evanjelium spásy

Jadro kresťanského posolstva je zrejmé v  prvej kázni po Veľ-
kej noci. Na Turíce ohlasuje Peter smrť a zmŕtvychvstanie Ježi-
ša. „Čo máme robiť?“ To bola logická otázka poslucháčov, kto-
rým Peter prenikol do srdca (Sk 2, 37). Ohlasovanie evanjelia si 
nevyžadovalo intelektuálne poznatky, ale konkrétny krok ob-
rátenia sa k Pánovi. Takéto osobné rozhodnutie pre Ježiša po-
stupne stráca rešpekt, keď sa celý národ obráti na kresťanskú 
vieru a  dojčatá sa krstia na základe rozhodnutia rodičov. Slo-
bodné cirkvi sú podľa svojej definície cirkvami rozhodnutia. 
Aby ste k  nim mohli patriť, nestačí sa stať členom cirkvi, ale 
sa vyžaduje individuálne rozhodnutie. Dôraz na potrebu vlast-
ného rozhodnutia môžeme vnímať – naprieč všetkými vlnami 
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vzniku evanjelikálnych spoločenstiev – ako ústrednú charak-
teristiku spájajúcu slobodné cirkvi. Isteže, „rozhodnutie“ na-
chádzame aj v náboženských hnutiach vrcholného stredoveku, 
v kazateľskej činnosti veľkých katolíckych svätcov, áno je hlbo-
ko biblické a kresťanské. Ignaciánske duchovné cvičenia sú od 
úplného základu postavené na obidvoch pojmoch, na „voľbe“ 
a „rozhodnutí“.
Pre takéto rozhodnutie je správny akcent základom, lebo ako 
sme už spomenuli, nie všetky výpovede o viere sú v Cirkvi rov-
nako kľúčové. No to, že jestvuje Boh, že je trojjediná láska, že Je-
žiš Kristus je jedinou cestou k nemu, že jeho smrť a zmŕtvych-
vstanie nám dávajú nový život, to je jadro kresťanstva. Úroveň 
akademického vzdelania medzi predstavenými Cirkvi a  šírka 
našej teologickej tradície je pokladom i pokušením zároveň. Ten, 
kto má strach z jednoduchých odpovedí, nebude dávať čoskoro 
nijaké. Nutne sa musíme nanovo naučiť umeniu redukcie a ak-
centu toho podstatného. Čo je ústrednou výpoveďou evanjelia 
a aký konkrétny krok obrátenia vyplýva z toho pre jednotlivca? 
Tieto dve zložky turíčnej kázne by mali charakterizovať kresťan-
skú kázeň vo všeobecnosti. Čoraz viac ľudí v Európe nepozná 
základnú podstatu kresťanskej viery. To, že zrozumiteľne vyjad-
ríme, čo je podstatným jadrom posolstva, a  vyzveme na sku-
točné obrátenie, je základnou didaktickou jednotkou pre kato-
líkov. Najlepšie sa to môžu naučiť od slobodných cirkví. Žijeme 
v slobodných časoch. Už nerastieme vo viere automaticky, mu-
síme si ju vybrať. Keď už nebude nikoho, kto si v mladosti ale-
bo dospelosti vedome vyberie vieru tým, že sa hlavou i srdcom 
rozhodne pre Ježiša Krista, Cirkev relatívne rýchlo vymrie. Cir-
kev, ktorej noví členovia prídu k nej tradičnou cestou získavania 
sviatostí v  rodine, môže, pravdaže, tiež ešte dlho vydržať, pri-
čom bude jedno, ako sa jej bude dariť získavať osobne rozhod-
nutých kresťanov.
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4. Pragmatizmus ako teologická disciplína

Predstavte si, že ste v  reštaurácii, v  ktorej nie je čo zjesť. Má 
príjemnú atmosféru, čašníci sú milí, stoly starostlivo prestreté, 
z kuchyne sa šíri vôňa... No predsa tu nie je nič na jedenie. Tá 
predstava je bizarná, pretože každému je jasné, že taká reštau-
rácia by musela pomerne skoro zavrieť. Rovnako by musel za-
vrieť pekár, u  ktorého by nebolo chleba, taxikár, ktorý už ne-
jazdí taxíkom. Čo je absurdné na týchto obrazoch? Personál 
reštaurácie, pekár i  taxikár dostávajú nezávisle od svojich vý-
konov pevný plat. Väčšina nezmyselne zamestnaných sa sťažuje 
iba za zatvorenými dverami; a sťažuje sa skôr na zlý plat ako na 
skutočnosť, že zákazník nedostal poriadnu obsluhu.
Toto výsmešné porovnanie nemá vsugerovať, že by sa v Katolíc-
kej cirkvi v nemecky hovoriacich krajinách nerobilo nič zmys-
luplné. Má len poukázať na nebezpečenstvo, ktoré vznikne, keď 
vypadnú riadiace sily, ktoré korigujú ponuku inštitúcie vo vzťa-
hu k dosahovaniu špecifických cieľov. Cieľ cirkevného konania 
určil Ježiš Kristus: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite 
ich v  mene Otca i  Syna, i  Ducha Svätého a  naučte ich zacho-
vávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19 n.). To je cieľ 

„rodinného podniku“ Cirkvi. Prirodzene: „Úspech nie je meno 
Boha“; na tomto pojme raz Martin Buber ukázal diskrepanciu 
medzi našimi a božskými myšlienkami o efektívnosti. A pred-
sa si v  niektorom bode musíme položiť otázku, či to, čo pod-
nikáme v Pánovom mene, naozaj slúži cieľu, o ktorý sa usilo-
val. Nepovedal totiž len: „Robte čokoľvek, len aby to stále bolo 
od srdca“, ale mu išlo konkrétne o to, „robiť“ učeníkov. Úlohou 
Cirkvi je teda pozývať ľudí, aby nasledovali Ježiša Krista. Ak sa 
jej to nedarí, podobá sa reštaurácii, ktorá robí všetko iné, ako 
servíruje jedlo. Každá kresťanská inštitúcia – či katolícka alebo 
patriaca k slobodným cirkvám – je v nebezpečenstve, že stratí 
spred očí svoj vlastný cieľ. Veľká strategická výhoda slobodných 
cirkví je však čisto materiálna závislosť od dosiahnutia cieľa. 
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Toto tvrdenie znie trochu materialisticky, no nehovorí nič iné 
ako to, že slobodné cirkvi budú jestvovať dovtedy, kým budú 
prinášať presvedčených ľudí. A preto sa v ich prípade právom 
domnievam, že majú know-how na to, ako získavať ľudí a dlho-
dobo sa udržať.
Jeden z prvých rozhovorov, ktorý som viedol s vedúcim spolupra-
covníkom jednej prudko sa rozvíjajúcej slobodnej cirkvi – bolo to 
pred mnohými rokmi – ma ako katolíka konfrontoval s veličinou, 
ktorá bola pre mňa neznáma: s pragmatizmom. Keď som rozprá-
val o kráse a bohatstve katolíckej liturgie, sviatostiach a úradoch, 
môj priateľ neoponoval v tom zmysle, že on to všetko vidí teologic-
ky úplne inak. Iba lakonicky poznamenal, že mu štruktúry a kon-
cepty jeho slobodnej cirkvi pripadajú omnoho pragmatickejšie. Sú 
skrátka prispôsobené reálnym potrebám. Slovo „pragmatický“ ma 
vtedy vyľakalo. Má sa Cirkev ustavične podriaďovať diktátu okam-
žitých požiadaviek alebo čistej účelovosti? Samozrejme, to nejde 
v otázkach učenia, a nevyhnutne ani v liturgii. Ak existuje niečo 
ako „katolícky princíp“, tak potom spočíva v  tom, že tieto veliči-
ny neobjavujeme stále nanovo, ale že ich silu čerpáme z rozvíjajú-
cej sa objektivity Tradície. Tu je teda nemožné, aby išlo primárne 
o „pragmatizmus“. Závisí to však od toho, ako je oboje sprostred-
kované. A  definitívne sa pragmatizmus uplatňuje v  evanjelizácii 
a formách pastorácie. Práve tu sa máme naozaj čo učiť.
V nasledujúcich odsekoch budú vymenované tematické okruhy, 
ktoré majú veľký význam pre misionárske poslanie kresťanov, 
no napriek tomu sa mnohým aktívnym katolíkom javia ako 
málo známe. Ide pritom o témy, ktoré sú v slobodných cirkvách 
na základe ich zásadne rozdielnej organizačnej forme etablova-
né tendenčne silnejšie. Hoci nie je každá jedna slobodná cirkev 
mimoriadne silná v každej z  týchto oblastí, ani nejde o priro-
dzene slobodnocirkevné témy alebo také, ktorými by príklad-
ným spôsobom nežili aj katolícke farnosti. No celosvetový roz-
voj slobodných cirkví obsahuje posolstvo, ktoré katolíci nesmú 
prehliadnuť, ak má ísť o comeback Cirkvi.
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5. Malé skupinky

Poznanie, že viera potrebuje malé skupiny viazané na spoločen-
stvo, možno v kresťanstve označiť za univerzálny pohľad. Malé 
skupinky ako prostriedok evanjelizácie prvý raz plánovane 
a štruktúrovane zaviedol pravdepodobne John Wesley v 18. sto-
ročí. Nové hnutie, ktoré vzniklo okolo neho, jeho brata Charlesa 
a Georga Whitefielda v Anglikánskej cirkvi, bolo zakrátko po-
menované ako „metodizmus“. Strategicky, pragmaticky orien-
tované hnutie misie a posväcovania, ktoré od samého začiatku 
pracovalo úplne iným spôsobom ako anglická cirkev. Nie div, 
že metodizmus sa už zakrátko po generácii zakladateľov oddelil 
od Anglikánskej cirkvi a vydal sa slobodnou cestou, hoci dnes 
sa už iba zriedkavo zaraďuje k slobodným cirkvám. Vplyv me-
todizmu, osobitne na Veľkú Britániu a Spojené štáty americké 
(USA), nemožno vôbec preceňovať. A práca v malých skupin-
kách je prakticky tiež pevnou súčasťou každej slobodnej cirkvi 
v nemecky hovoriacom priestore.
Hoci sú rovnako živé malé skupinky aj v mnohých katolíckych 
hnutiach a spoločenstvách, napríklad klasické „modlitbové sku-
piny“ v  Charizmatickej obnove, v  slobodných cirkvách vznik-
lo neporovnateľné bohatstvo skúseností, že sa tam možno naj-
lepšie učiť princípom úspešných modelov malých skupín. Ako 
môže byť taká skupina aj misionársky aktívna, možno študovať 
napríklad na hnutí „International Christian Fellowship“ (ICF), 
ktoré sa prvých dvadsať rokov po svojom založení v  Zürichu 
ohromným tempom rozšírilo v nemecky hovoriacom priestore 
práve medzi mladými ľuďmi a vo veľkých mestách. Model ma-
lých skupín ICF sa zameriava na rýchlu integráciu ešte neveria-
cich a realistickú analýzu osobnej situácie viery. No nielen tam, 
v takmer každej väčšej a rozvíjajúcej sa slobodnej cirkvi zohrá-
vajú malé skupinky rozhodujúcu rolu. Pre vedúcich skupiniek 
jestvujú bežné vzdelávacie moduly, pre stretnutia skupín je pri-
pravený obsah, existujú usmernenia na konanie vo vyhrotených 
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situáciách, stratégie na multiplikovanie. Ten, kto sa chce dozve-
dieť niečo viac o efektívnom fungovaní malých skupín, ide naj-
radšej do školy tam, kde sú najväčšie skúsenosti – do rozvíjajú-
cich sa slobodných cirkví.
Typickým znakom obrodeneckých hnutí, ktoré spravidla viedli 
k zakladaniu slobodných cirkví, boli výzvy na osobné rozhod-
nutie. Pod názvom „altar call“ („oltárna výzva“) tvorí pozvanie 
prísť dopredu klasický záver evanjelikálnych kázní s  názvom 

„great awakenings“ (cca. 1730 – 1760 a cca. 1800 – 1840, hlav-
ne v USA), ako aj obrodenecké hnutie Charlesa G. Finneyho 
(1792 – 1875, USA). Každá z  týchto obrodeneckých vĺn bola 
cielene zameraná na obrátenie neveriacich alebo vlažných a do-
tkla sa miliónov. Z  obrodeneckých hnutí vznikli nielen histo-
ricky mnohé súčasné slobodné cirkvi, získali z nich aj základný 
metodický a  teologický charakter (porov. McGrath, Alister E.: 
Der Weg der christlichen Theologie, München 1997). Centrálnou 
zložkou učenia je potreba osobného obrátenia (McGrath, 108). 
Pretože adresáti ohlasovania v obrodeneckých hnutiach sú do-
spelí a krst v detstve bol prinajmenšom pri vzniku hnutí uzna-
ný ako platný, nebol krst vonkajším znakom úspešného obráte-
nia. Krok celkového rozhodnutia nasledovať Ježiša sa označuje 
rozdielne, nikdy však úplne nechýba. Na poli katolíckej chariz-
matickej obnovy, ktorá je mnohými prvkami ovplyvnená evan-
jelikalizmom, sa etabloval napríklad pojem „odovzdanie života“. 
Myslí sa tým aktívne, osobné a existenciálne rozhodnutie žiť to, 
čo vlastne znamená sviatosť krstu.
Krstom detí sa moment vedomého rozhodnutia v  katolíckej 
praxi západného sveta dostal čoraz viac do zabudnutia. V praxi 
by mala sviatosť birmovania znamenať krok k slobodne vybra-
nej, aktívnej viere; to však funguje iba zriedkavo. Spoločenstvá 
ako Neokatechumenátna cesta právom poukazujú na potrebu 
osobnej iniciácie vo viere u  dospelého alebo mladého člove-
ka. V moderne sa rúcajú zabehnuté cirkevné štruktúry a čoraz 
viac silnie tlak na rozhodnutie jednotlivca. Či niekto skutočne 
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aktívne verí, sa radikálnym spôsobom stalo protikladom voľby 
vlastného životného modelu (porov. Taylor, Charles: Ein säkula-
res Zeitalter, 1999). Proporcionálne k tomuto rozvoju a vzniku 
plurálnych možností hľadania zmyslu života a orientácie musí 
rásť schopnosť Cirkvi takéto rozhodnutia podnecovať a sprevá-
dzať. Často však na to chýba už slovná zásoba. Zdá sa, že ani ka-
techizmus, ani cirkevné právo nepoznajú kategóriu „osobného 
obrátenia“. Vzniká tu pritom ešte aj veľký rozdiel medzi kres-
ťanom, ktorý v  prvom rade patrí do Cirkvi na základe rodin-
nej tradície, a tým, u ktorého sa udialo vnútorné obrátenie a ve-
domé rozhodnutie. To, že jestvuje niečo ako osobné obrátenie 
a ako môže vyzerať, sa treba naučiť úplne odznova. Napríklad 
od slobodných cirkví.

6. Nízkoprahové bohoslužby

Keď svätý František uskutočnil zrejme prvú jasličkovú pobož-
nosť v dejinách Cirkvi, preukázal zrejme rovnakú citlivosť prí-
stupu k  svojej „cieľovej skupine“ ako don Bosco, ktorý kázal 
pred deťmi ulice v Turíne s maňuškami. Vplyvní kazatelia hľa-
dali vždy formy, ktorými čo najpriamejšie oslovovali adresátov 
ohlasovania. V protiklade k formám bohoslužieb Cirkvi, ktoré 
vychádzali zo starobylej tradície a boli často silne ritualizované, 
vťahujú slobodné cirkvi od začiatku účastníkov bohoslužby do 
diania, a síce iba svojou schopnosťou oslovovať ľudí. Zatiaľ čo 
katolíci išli v minulosti často na svätú omšu na základe zaužíva-
ných zvyklostí a z dôvodu „nedeľnej povinnosti“, úplne nezávis-
le od toho, či ich oslovila kázeň alebo chrámová hudba, slobod-
né cirkvi nemôžu stavať na takejto tradičnej väzbe.
Pravdaže, aj v slobodných cirkvách došlo k omylom. A že je ne-
bezpečná aj orientácia na „návštevníkov“, že v liturgii nemôže 
ísť iba o to, ako zabaviť publikum, je isté. Napriek tomu sú však 
návštevníci bohoslužieb súčasnosti i budúcnosti prevažne takí, 
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ktorí sa pre návštevu rozhodnú z určitého dôvodu. Ak chce ne-
jaká farnosť rásť, potrebuje podujatia a bohoslužby, ktoré náv-
števníkovi vzdialenému od Cirkvi čo najviac umožnia, aby sa 
vôbec pre návštevu rozhodol a  napokon sa tam aj dobre cítil. 
V  osemdesiatych rokoch minulého storočia bol prostredníc-
tvom Billa Hybelsa v  Chicagu známy koncept „seeker sensiti-
ve church“ (cirkev citlivá na hľadajúcich). Jeho farnosť „Willow 
Creek“ (Vŕbový potok) vedome nerobila bohoslužby v chráme, 
ale na mieste, ktoré bolo blízke návštevníkom, ktorí už nechce-
li mať nič spoločné s cirkvou – v kine. Mnohé z narastajúcich 
slobodných cirkví v nemecky hovoriacom priestore si volia rov-
nakú cestu. Využívajú budovy, ktoré nepôsobia ako kostol a ani 
ním nie sú. „Ako musí vyzerať bohoslužba, aby sa na nej s ra-
dosťou zúčastnil niekto, kto je vzdialený od viery?“ znie základ-
ná otázka najsilnejšie sa rozrastajúcich slobodných cirkví. Že 
tento spôsob približovania sa ľuďom nemusí byť sprevádzaný 
zrieďovaním posolstva, sa azda najpôsobivejšie ukazuje v cirkvi 

„Redeemer Presbyterian Church“ v Manhattane, ktorej sa pod 
vedením svojho mimoriadne presvedčivého pastora Tima Kel-
lera podarilo dosiahnuť intenzívne filozoficko-teologické dis-
kusie s dnešnou dobou. Ako presbyteriánska farnosť nemá síce 
slobodnocirkevný charakter, no spôsobom svojej práce a  no-
vozaloženým spoločenstvom v New Yorku, ktoré vychádza zo 
svojho materského spoločenstva, je evanjelikálnej cirkvi veľmi 
podobná (porov. Keller, Tim: Center Church, 2015).
Výber hudby, kazateľský štýl, funkcia uvítacieho tímu – to všet-
ko sa môžeme naučiť od slobodných cirkví bez toho, aby sme 
sa museli vzdať toho, čo je vo svojej podstate katolícke. Týka 
sa to predovšetkým foriem, ktoré nie sú liturgické, ale evanjeli-
začné. Klasická protestantská liturgia pozostáva zo spievaných 
chvál, po ktorých nasleduje kázeň a ponuka osobnej modlitby 
alebo výzva na rozhodnutie. Takýto formát nemôže, samozrej-
me, nahradiť katolícku Eucharistiu a ani sa s ňou nemôže mie-
šať. Na otvorený večer, veľké stretnutie v športovej hale alebo 
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na misionárske open-air podujatie sa však tento formát vyni-
kajúco hodí, aby sme tak oslovili ľudí novým spôsobom. Pozva-
nie na nedeľnú svätú omšu alebo na kurz viery môže byť potom 
druhým krokom.

7. Vedenie a podnikateľský prístup

V cirkevnom práve je plná moc vedenia spojená s vysviackou. 
Je tým síce teologicky vyjadrená dôležitosť, no kritérium kva-
lity pre de facto vykonávané vedenie tým dané nie je. Vysväte-
ný kňaz či biskup môže byť dobrý, ale aj nie veľmi dobrý vodca. 
Mimochodom, spôsob vedenia v Cirkvi sa takto vníma i mimo 
oblastí definovaných v cirkevnom práve. V posledných desaťro-
čiach vynaložili cirkevné inštitúcie množstvo peňazí, aby si dali 
poradiť v oblasti manažmentu od profesionálnych, často seku-
lárnych firiem. Takéto postupy môžu byť napokon užitočné, no 
nezriedka bývajú selektívne. A  preto sa ponúka zásadná otáz-
ka, či vôbec zodpovedá podstate cirkevného apoštolátu, že do-
volíme, aby sme sa nechali rozvíjať podľa kategórií spoločnos-
ti McKinsey.
V  Cirkvi nesie spravidla vedúca osobnosť na nižších a  stred-
ných pozíciách iba malú zodpovednosť za financie a má aj malé 
kompetencie pri výbere personálu. Miestny farár dostáva k dis-
pozícii pastoračnú asistentku rovnako ako pevný plat. Zatiaľ čo 
tento model garantuje stabilitu, nie je príliš dobrý v  tom, aby 
pozitívne ovplyvnil dynamický rozvoj nových iniciatív.
Jednoduchý príklad. To, či je podnikateľský nápad predava-
ča cukrovej vaty na stanici dobrá myšlienka, sa zrejme rýchlo 
prejaví na obrate. Ak je myšlienka dobrá a nastane spokojnosť 
s kvalitou i službami, môže si predavač cukrovej vaty dobre žiť 
a  možno aj zamestnať ďalších. Po čase bude mať možno viac 
stánkov a  veľa zamestnancov, potom k  jeho úlohám pribud-
ne aj úloha vedenia. Ak sa preukáže ako dobrý vodca, bude 
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jeho podnikanie pravdepodobne ďalej rásť, pribudnú produkty 
i stánky, zlepšia sa služby i kvalita. Keby predavač dostával, od-
hliadnuc od svojho reálneho predaja, vždy rovnaký plat a  ne-
smel by rozhodnúť, akí ľudia budú preňho pracovať, mal by me-
nej zodpovednosti. Mohol by síce spôsobiť menšiu škodu, no 
nemohol by nabrať kurz smerom k  expanzii. Na to by musel 
byť predavač mimoriadne nadaný, ochotný niesť zodpovednosť, 
dobre motivovaný a ešte k  tomu zásobený ideovými a materi-
álnymi stimulmi na úspešnú prevádzku. Ak by to všetko tak 
nebolo, pokračoval by stánok s cukrovou vatou síce ďalej, ale 
s menej zákazníkmi a zlým servisom.
Ak nájdeme v priebehu desaťročia úspešnú a rozvíjajúcu sa or-
ganizáciu, právom sa nazdávame sa, že má kompetentné vede-
nie. Hoci sú nepochybne v katolíckych inštitúciách nespočetní 
vynikajúci vedúci pracovníci, vedúce osobnosti, ktoré dokážu 
úspešne viesť misionárske iniciatívy, spravidla nachádzame ta-
kéto pracovné sily obzvlášť v  slobodných cirkvách. Semináre 
o vodcovstve, moduly na vzdelávanie nových spolupracovníkov, 
workshopy na rozvíjanie nových vízií – v mnohých, práve mlad-
ších slobodných cirkvách to všetko nepatrí do slovníka podni-
kateľského sveta, ale k cirkevnému roku. „Vision Sunday“, teda 
jedna nedeľa v roku, počas ktorej sa káže a premýšľa o vízii far-
nosti, už medzičasom funguje na mnohých miestach odvtedy, 
čo s ňou začal Andy Stanley v „Northpoint Community Church“ 
v Atlante. Andy Stanley nie je iba pastor tejto protestantskej far-
nosti, ktorá patrí k najväčším v USA a týždenne ju navštevuje 
36-tisíc ľudí, ale je aj známy rečník a autor kníh o téme vodcov-
stva. Nasleduje vzor svojho mentora Billa Hybelsa – aj na kon-
gresoch „Willow-Creek“ v USA a Nemecku ide bez strachu z te-
lesného dotyku tak o biblické témy, ako aj o princípy vedenia.
Kompetentné vedenie nie je v slobodných cirkvách totiž nijaký 
luxus pre výnimočne angažovaných. Ak pastor nedokáže viero-
hodne sprostredkovať víziu, nadchnúť dobrovoľníkov a využiť 
ich schopnosti, ak sa mu nepodarí získať s posolstvom nových 
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ľudí, potom sa farnosť scvrkáva. Ak sa farnosť scvrkáva, má me-
nej peňazí. Po čase nebude môcť zaplatiť sekretárku, neskôr ne-
bude mať kanceláriu. Miesto pastora sa napokon ohrozí samo.
Keďže odborná úroveň teologického vzdelania tých, ktorí budú 
v budúcnosti zodpovední za vedenie v Katolíckej cirkvi, vždy 
prevyšuje úroveň kolegov zo slobodných cirkví, mohol by sa 
naliehavý deficit kompetentného vedenia vyrovnať tak, že bu-
deme natoľko pokorní, aby sme šli do školy tam, kde bola táto 
kompetencia razantne optimalizovaná z dôvodov prežitia – do 
slobodných cirkví.

8. Pohľad do budúcnosti

Pretože nastal čas na nový misionársky začiatok v Cirkvi, zosta-
vili sme tento Misijný manifest. Okrem iného nám má otvoriť 
oči, aby sme sa my katolíci dokázali učiť. Pretože evanjelium si 
zaslúži best practice. Nejde však iba o to, aby sme niečo odkuka-
li a pokračovali s konkurenciou, ktorú sme si nacvičovali päť-
sto rokov. To, že sedíme na jednej lodi, pochopili medzičasom 
už mnohí. To, že treba potom aj veslovať jedným smerom, je už 
menej známe. Pre roztrieštených kresťanov majú postkresťan-
skí Európania právom čoraz menej pochopenia. Iba máločo tak 
veľmi ochromuje svedectvo pred svetom ako dojem, že kresťa-
nia nie sú pred svetom zajedno ani v podstatnom presvedčení. 
Aj tam, kde naďalej pretrvávajú konfesionálne rozdiely (a tak to 
aj smie byť!), je spolupráca príkazom doby. Práve zo spoluži-
tia so slobodnými cirkvami by sa mali katolíci veľmi veľa učiť. 
Ich jazyková kompetencia, pokiaľ ide o jadro evanjelia, ich bez-
prostrednosť vyzvať ľudí, aby sa rozhodli, a ich pragmatizmus 
vo výbere formy – už len prinajmenšom tieto body by mohli byť 
podstatným príspevkom k tomu, aby sa Katolícka cirkev v ne-
mecky hovoriacich krajinách rozvíjala a dosiahla misionársky 
rozkvet.
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Bernhard Meuser

7. Musíme nanovo objaviť 
obsah viery

... jasne a s odvahou ju ohlasovať, či je to „vhod alebo nevhod“ (po-
rov. 2 Tim 4, 2). Prijali sme ju prostredníctvom Božieho zjavenia, 
nachádzame ju zachytenú v pôvodných dokumentoch Svätého pís-
ma a v Cirkvi sa odovzdáva prostredníctvom živej Tradície, ako to 
učí katechizmus. Tajomstvá viery sa musia ohlasovať úplné, uce-
lené, racionálne zrozumiteľné a v radosti z vykúpenia. Musia žia-
riť. Ten, kto chce druhým ľuďom ohlasovať vieru, nemôže byť di-
letantom, najskôr musí pracovať na sebe – na svojom živote, na 
svojej láske a svojich vedomostiach. Misionársky zápal si vyžadu-
je nové hnutie náuky viery, pretože sme zabudli, čo znamená byť 
misionárskymi.

Keby bola Cirkev tým, čo sa o nej hovorí v médiách prostred-
níctvom škandálov, musela by všetko nechať tak a čo najrých-
lejšie ďaleko utiecť. Ale ten, kto žije s Cirkvou, vie, že okrem 
zaujímavých príbehov jestvuje iná, tichá Cirkev, ktorá sa ne-
objavuje v  nijakom bulvárnom plátku a  v  ktorej sa dejú ne-
zvyčajné, úžasné veci: ľudia navštevujú osamelých a chorých, 
bdejú pri chorých, umožňujú chudobným, aby získali základ-
nú pomoc, starajú sa o to, aby deti robili iné skvelé veci. Nikto 
nevie, koľko lásky prišlo a deň čo deň prichádza na svet pro-
stredníctvom tak kritizovanej Cirkvi. Napriek tomu opustilo 
v roku 2016 Katolícku cirkev v Nemecku presne 162 093 ľudí. 
No je tu aj 9 053 ľudí, ktorí do Cirkvi vstúpili alebo sa do nej 
vrátili. Rozhodli sa napriek verejnej mienke. Poznám jedného 
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z  tých, ktorí prišli napriek všetkým trendom: mladého pod-
nikového ekonóma. Po niekoľkých rokoch v jednej slobodnej 
cirkvi objavil sviatosti a našiel cestu do Cirkvi. Pýtal som sa 
ho, ako sa teraz cíti ako „katolík“.

1. Klopanie znútra

V kútiku duše som dúfal, že bude hovoriť o povzbudzujúcich 
skúsenostiach, no jeho odpoveď ma vzala. Nie, nenariekal nad 
škandálmi posledných rokov. Svoju cestu do Cirkvi pomenoval 
dokonca ako „najväčšie šťastie“ svojho života. No sotva to po-
vedal, nasledovalo neskrývané sklamanie: „Ľudia idú na svätú 
omšu otupení a bez slova z nej odchádzajú. Nedá sa s nimi ho-
voriť o  viere; môžeš sa s  nimi zhovárať o  najintímnejších ve-
ciach, ale nie o Bohu. O svojej viere vedia málo alebo ťa hneď 
pošlú za kňazom.“ A potom ešte povedal: „Poznám množstvo 
mladých ľudí, ktorí by radi prišli, ale neviem, kam ich mám 
poslať.“
Bolo pre mňa ťažké počúvať to. Sám som musel premýšľať: Kam 
by som poslal človeka, ktorý by mi povedal, že by sa dal rád po-
krstiť a zúčastňoval sa na živote Cirkvi? Potom mi zišiel na my-
seľ celý rad farností a spoločenstiev, v ktorých vládne atmosfé-
ra vitality, pohostinnosti a  radosti. Bol som si istý, že by tam 
s otvorenou náručou prijali človeka, ktorý hľadá a neisto klope, 
ale je plný ochoty záväzne k nim patriť.
Nuž zhodnotenie mladého ekonóma som nepočul po prvý raz. 
Viac ráz som mal možnosť sprevádzať kúsok na ceste do Cirkvi 
ľudí, ktorí sa k viere dostali zvonku. Vždy som zažil ich rýpavé 
otázky, zvedavosť, chuť učiť sa a poznatky, ktoré si osvojili v re-
kordnom čase. A potom vždy prišla správa o clash of civiliza-
tions – nepríjemným stretom nových kresťanov s realitou bež-
nej farnosti. „Noví“ hľadali rozdiel, ktorý spôsobuje rozdielnosť. 
Dúfali, že nájdu zapálených kresťanov, ktorí by ich voviedli do 
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tajomstiev viery. Namiesto toho často natrafili na Cirkev, ktorá 
sa usilovala držať krok práve s tým mainstreamom, ktorý „noví“ 
práve s výdychom opustili. S údivom si pretreli oči, keď vo far-
nostiach narazili na nedostatok nádeje, zlú náladu, hnev, mr-
zutosť, zatrpknutosť. A ja som musel odpovedať na ich otázky: 
Čo sa to s touto Cirkvou stalo? Prečo sú tu iba starí ľudia? Čo 
to majú za komické témy? Prečo tieto farnosti nežiaria? Nechcú 
rásť? Nechcú prichádzať k  ľuďom? Nemajú záujem pritiahnuť 
ľudí, ktorí majú záujem o vieru?
Vo svojej programovej reči pred konkláve vykreslil kardinál Jor-
ge Mario Bergoglio kritický obraz Cirkvi, ktorá sa „krúti oko-
lo seba“. Potom sa predsa len stal pápežom, ale nielen preto si 
kladie otázky: Krúžime aj my okolo seba? Berieme vážne ľudí 
vzdialených od Cirkvi? Majú tí, ktorí majú záujem, vôbec šan-
cu spoznať známky života Cirkvi v jej inštitucionálnej prítom-
nosti? Znaky s pridanou hodnotou pre spoločnosť? Znaky uka-
zujúce nesebeckú a  láskavú Cirkev, namiesto toho, aby sme 
pretriasali jej privilegovanosť a  krivdy? Musia to byť zname-
nia ako v  otázke utečencov, keď stará dobrá Cirkev na mno-
hých miestach ukázala na Božom svetle nečakanú sociálnu dy-
namiku. Mnohí dávali klobúk dole, pretože zistili, že kresťania 
jestvujú.
To však nemení nič na bolestnej skutočnosti. Keď ide o to, aby 
sme prichádzali k ľuďom a získavali ich pre vieru, sú slobodné 
cirkvi dobrý kus pred nami. A nespočíva to iba v priveľmi kon-
centrovanom posolstve evanjelikálov, ktorí hovoria, že „všetko, 
čo potrebuješ, je Biblia a Ježiš“. Slobodné cirkvi prekvitajú, pre-
tože s odvahou oslovujú mladých ľudí, pretože im ponúkajú do-
mov plný ľudskosti a aj omnoho viac ako anonymné bohoslužby 
a kávu z automatu. Slobodné cirkvi sa hlásia k misii a vzdeláva-
jú v nej seba i druhých. Ten, kto príde a s odvahou prijme „ol-
tárnu výzvu“, stáva sa zakrátko sám misionárom. Ich doteraz 
najúčinnejšia iniciatíva má názov, ktorý by v  tradičnom teo-
logickom prostredí mohol vyvolať škrípanie zubami: „Európa 
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má byť spasená.“ Faktom však je, že stavia na nohy desaťtisí-
ce (mladých) ľudí zo všetkých konfesií. Tí, ktorí s nimi spolu-
pracujú, veria vo „vzkriesenie“ (= spoločenské obrátenie k vie-
re spôsobené Bohom) Európy; za to sa modlia a postia. Je jedno, 
ako konkrétne sa postavíme k tejto iniciatíve, v každom prípa-
de ukazuje, že argumenty, ktoré sú často predostierané zo strany 
Cirkvi, napríklad sekularizácia, ktorá ľudí omámi a vzdiali od 
viery, nie sú všeobecne platné a že nemôže byť reč o všeobecnej 
neosloviteľnosti alebo náboženskej nemuzikálnosti tejto gene-
rácie. Sú to výhovorky, ako sa vyvliecť z obnovy.
Každý si môže spočítať kolaps Cirkvi v  nemecky hovoriacich 
oblastiach. Zatiaľ čo „konkurencia“ stavia haly, aby zvládla svo-
ju popularitu, pastoračné úrady Cirkvi sa zameriavajú na re-
dimenzovanie a  navrhujú scenáre na využitie alebo zbúranie 
prázdnych kostolov. A  zatiaľ čo sa slobodné cirkvi nenútene 
zaoberajú misionárskou ofenzívou, teológovia oboch veľkých 
cirkví majú ešte vždy bolenie brucha už len pri spomenutí slo-
va „misia“; chápu ho ako súčasť tolerantnej spoločnosti a pojem 
považujú za kontaminovaný. Keďže však raz musí prísť aj na čís-
la, pomaly premýšľame. Tak prišla už v roku 2003 v evanjelic-
kom Nemeckom farskom liste na pretras téma „Misia – ako sa ti 
darí?“ Do istého príspevku sa zatúlala, prirodzene, mnohovrav-
ná veta kňaza zo stredného Nemecka: „V krajine, ktorá má sla-
bé štruktúry a ktorá je oslabená odchodmi, sa cirkevné dane na-
pokon musia udržať. A od toho závisí dokonca aj môj plat, ktorý 
by mal zostať najmenej na 80 percentách.“ To nie je vtip!
Zaiste, ten, kto v misii vidí iba výdavky na propagáciu, ktoré tre-
ba vynaložiť, aby sme udržali štruktúry, zaistili pracovné mies-
ta v Cirkvi, dôchodky a spoločenské postavenie, ten urobí všet-
ko preto, aby Cirkev spravil mrazuvzdornou. Zatiahne strešné 
okná a zatvorí dvere kostola v nádeji, že sa vietor aj v zlom svete 
raz obráti. Raz niekto opäť zaklope na dvere chrámu! A keď nie, 
budem už prinajmenšom na dôchodku a s karavanom na Sicílii.
Jedno je však isté, pápeža Františka nemožno obviňovať z tejto 
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stratégie. V  spomínanom prejave pred konkláve totiž použil 
motív o dverách kostola – pravdaže, aby ho postavil na hlavu. 
Neskorší pápež nemal pripravený nijaký trik na to, aby prichá-
dzali masy klopať na dvere. Skôr sa pýtal, či to nemôže byť tak, 
že „Ježiš klope znútra, aby sme mohli vojsť“. O čosi neskôr bol 
zvolený a  už o  šesť mesiacov predložil svoj programový text, 
ktorého význam nebol v miestnych cirkvách v západnej Európe 
dodnes uznaný. Pápež František nastavil svoj pontifikát s Evan-
gelii gaudium s kľúčovým slovom „evanjelizácia“. Evanjelizácia, 
čo by to malo byť? Je to pojem zo slovného poľa misie. Zatiaľ 
čo pojem misia sa prednostne používa tam, kde sa z nekresťa-
nov majú stať kresťania, „evanjelizácia“ sa používa tam, kde by 
chceli byť pokrstení kresťania, ktorí stratili základné istoty, opäť 
privedení k plnosti evanjelia, a tým k „radosti“. Dôvodom evan-
jelizácie je teda kríza identity, historická kolízia, deformácia 
Cirkvi, že jestvujú krajiny, v ktorých sa ešte poctivo krstí, kto-
rých „kresťania“ však bez rozdielu už nevedia, že sú kresťania.
Nie je to však okrajová téma? Nie sú dôležitejšie veci, ako dať do 
laty „vlažných kresťanov“? Pápeža Františka vnímame dávno aj 
pri iných témach – ako udatného bojovníka na strane chudob-
ných a životného prostredia, ako apoštola pokoja. Pápež mimo-
chodom trvá na vlastnom zozname priorít: Mission first! Najdô-
ležitejšie je, aby ľudia prišli k Ježišovi. A keď už pokrstení nie sú 
pri Ježišovi, potom im treba evanjelium ohlasovať novým spô-
sobom dovtedy, kým ho nebudú počuť. „Evanjelizácia,“ hovorí 
pápež „je dôvodom jestvovania Cirkvi. Ohlasovanie evanjelia je 
,sladkou, potešujúcou radosťou‘ (Pavol VI). Je to sám Ježiš Kris-
tus, kto nás na to nabáda znútra.“ Dôvod jestvovania Cirkvi! 
Byť misionársky, ohlasovať spásonosné posolstvo patrí k jadru 

„novej cesty“. „Dnes je čas na misiu, a to je čas na odvahu!“ ho-
vorí pápež František.
Zdá sa, že Cirkev v západnej Európe má dnes ďaleko od  svojej 
najlepšej kondície. Keby bola vo forme, pretekala by na druhých. 
Nemohla by vydržať, keby nedovolila druhým, aby mali účasť na 
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radosti evanjelia. Chuť na misiu je teda veľký indikátor prevádz-
kovej teploty. Mala by sa značne zvýšiť, inak to nejde. Poveda-
né biblicky: Cirkev neprináša „ovocie“ (Jn 15, 16). To si vyžaduje 
viac ako prepnutie niektorých pák.

2. Deformácia – re-formácia – formácia

My všetci v Cirkvi potrebujeme formáciu, a predsa slovo „for-
mácia“ nie je v nemčine bežné; odvodené je z latinčiny a vo vše-
obecnosti označuje „vytváranie určitej formy“, nejakej podoby. 
Vo filozofii je starodávna dvojica protikladov matéria a forma. 
Športovec alebo hudobník, ktorý nie je „vo forme“, nie je schop-
ný podať dobrý výkon. Ešte horšia je deformácia. Auto defor-
mované pri autonehode je nepoužiteľné. Pri deformovanej tvári 
sa musíme pýtať na identitu človeka.
Kresťana by sme mali spoznať istým spôsobom podľa jeho 
správania. Už pred viac ako pol storočím francúzsky spisova-
teľ Georges Bernanos povedal: „Nestrácame vieru, ale prestáva-
me dávať životu formu. To je všetko.“ V hlave sme ešte kresťania, 
ale niečo tu už nesedí. Vyhýbame sa istým miestam, zanecháva-
me isté zvyklosti, už sa nepriznávame k určitým názorom. Jed-
ného dňa nebude môcť nikto z môjho bytu, diára, mojej kniž-
nice a výpisu z účtu usúdiť, že som kresťan. Viera sa vyparila, 
rozplynula sa v ničotu. Už nezohráva nijakú rolu v mojom spô-
sobe nakupovania a mojom životopise. To „prečo“ nebolo dosť 
mocné na to, aby som poznačil svoj život, dal mu zmysel, for-
mu a podobu.
To, čo platí pre mnohých jednotlivcov, platí aj pre Cirkev ako 
celok. Obmenený Bernanos: „Cirkev nestratíme, ale presta-
ne dávať formu nášmu životu. To je všetko.“ Príčinou úpad-
ku atraktivity Cirkvi nie je sekularizácia, rozširujúci sa ateiz-
mus, multináboženská konkurencia alebo náboženský mobing, 
ale jej znetvorená štruktúra, viacznačný obraz, ktorý ponúka. 
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Možno ju považovať za mnohé: za múzeum – pretože opatru-
je staré umelecké vzácnosti; za bohatú – pretože vlastní pozem-
ky a nehnuteľnosti; za úrad alebo inštitúciu – lebo má byrokra-
tické štruktúry; za vzdelávaciu inštitúciu – pretože prevádzkuje 
materské školy, školy a vysoké školy; za koncern sociálnej sta-
rostlivosti – lebo spravuje nemocnice a domovy pre seniorov; 
za nedeľný event – lebo ponúka náboženský program; za mo-
rálnu inštitúciu – pretože komentuje aktuálne dianie; za deko-
ráciu i útechu – pri sobášoch a pohreboch. Sekundárne a  ter-
ciárne zlúčeniny a prebujnenie vytvorili bizarný obraz, ktorého 
jadro už mnohí ľudia nespoznávajú. Pozná ho samotná Cirkev?
Čoraz viac ľudí (aj v Cirkvi) hovorí: Neviem, na čo „to“ tu je. 
To je najčastejšia požiadavka od cirkví v nemecky hovoriacom 
priestore – musí znova nájsť svoju špecifickú „podobu“, svo-
ju identitu, potrebu, svoju odlišovaciu rozdielnosť, svoje načo. 
Prečo sme tu? Prečo sa tu dnes stretávame? Lebo to vždy tak 
bolo?
Raz som bol pri zlučovaní piatich farností. Farár, príjemný, du-
chovný človek, pozval svojich tridsiatich najangažovanejších 
farníkov na duchovnú obnovu, aby ich priviedol ku koreňom 
spoločného povolania. Mal dobrú myšlienku, že by sme mali za-
čať tým, že si budeme v malých skupinkách rozprávať o našich 
dejinách viery: „Som tu, pretože...“ A  hoci boli tieto dni ľud-
sky úspechom, v mysli mi zostal obraz, ako mal každý v pléne 
povedať, čo ho priviedlo k viere, aby „tu“ bol ako kresťan. V 28 
príbehoch išlo o škôlku, dobrovoľné hasičstvo, koledy a službu 
pri občerstvení počas farských hodov. To všetko je dobré a pek-
né. Iba dvaja účastníci, pravdaže, porozprávali príbeh s  Bo-
hom, a  to práve tí, na ktorých sa ostatní pozerali zhora, pre-
tože ako členovia charizmatického hnutia patrili zdanlivo tak 
trochu na okraj komunity. A tak ďalej nepovažujeme za zvlášt-
ne, že jestvuje veľká skupina ľudí, ktorí si z vernosti tradícii a za 
prehnané peniaze nárokujú od Cirkvi na isté rituálne a podpor-
né služby namiesto toho, aby sa obslúžili na voľnom trhu. Deti 
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prekuknú falošný svet intuitívne. Vyhýbajú sa Cirkvi „akoby“. 
Zrejme na to treba viac myslieť pri často opakovanej sťažnosti, 
že deti sa nedajú prinútiť, aby išli do kostola vo farnosti, ani pe-
niazmi, ani peknými slovami.
Keď Cirkev nie je vo forme, keď sme my kresťania mimo formy, 
musíme sa vrátiť k svojim základom a nanovo si položiť otázku, 
čo robí Cirkev Cirkvou a kresťanov kresťanmi. Bolo to tak pri 
všetkých reformách Cirkvi, u Gregora Veľkého, pri clunyjskej 
reforme, pri zrode cisterciánov. Bolo to tak aj v prípade Luthera, 
ktorý zoči-voči očividnej deformácii Cirkvi požadoval re-for-
máciu – opätovné získanie základnej alebo vlastnej formy, na 
ktorú Katolícka cirkev odpovedala proti-re-formáciou. Refor-
mácia by bola vynikajúcim slovom, keby nebola zaťažená rea-
litou rozdelenia.
Forma je dôležitá. Form follows function (forma nasleduje funk-
ciu), napísal raz Horatio Greenough ako hlavné motto archi-
tektúry. Môžeme tiež povedať: Form follows content (forma na-
sleduje obsah). Rozklad formy je pravdepodobne dôsledkom 
obsahu, ktorý je čoraz hmlistejší, a výsledkom neistého ohlaso-
vania. Keď sa Cirkev stáva viacznačnou, neznamená to len od-
chod mnohých ľudí z Cirkvi; začínajú sa vytvárať aj konventiku-
ly, strany a sekty; odtrhnú sa a vytvoria inú identitu, pri ktorej 
majú obsah i forma vytvoriť novú zhodnú formu. Ježiš však svo-
jej Cirkvi zaistil princíp formy chránený pred stratou identity, 
ale práve táto cesta štiepenia (pokračujúca ad infinitum) budu-
je na všeobecnej Cirkvi vždy nové lepšie cirkvi: „Aby všetci boli 
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, 
aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, 
ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty 
vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma 
ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa“ (Jn 17, 21 – 23). 
Je jasnejšie ako čokoľvek iné v Novom zákone, že Pán nechcel 
množstvo konfesií a multiprávd, ale jednotu, k základu ktorej 
vyzýval už Pavol: „Usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku 
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pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej 
nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 
Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4, 3 – 6).
Cirkevná cesta vedie vždy dovnútra, do nevyčerpateľného ta-
jomstva Cirkvi, nie von. Strata formy si vyžaduje formáciu, 
vzdelávanie, tréning, naučenie sa zabudnutého a  tiež školu. 
Kresťanstvo musí z evanjelia opäť získať určitú nezameniteľnú 
formu. S  Benediktom z  Nursie (480 – 547 po Kr.) máme his-
torický príklad takejto re-formácie prostredníctvom vnútornej 
obnovy. Jeho storočie, šieste, bolo poznačené všeobecným spo-
ločenským i  cirkevným úpadkom. Nemravnosť mesta Rím sa 
odrážala v katastrofálnych vnútrocirkevných pomeroch; vo Vi-
covare mnísi dokonca usilovali o život svojho opáta Benedikta, 
snažiaceho sa o reformy. So skupinou spoločníkov sa napokon 
rozhodol nanovo žiť a  vyučovať starý ideál cirkevného spolo-
čenstva na vrchu Montecassino. Vznikla z toho benediktínska 
Regula, ktorej božský poriadok pokoja ovplyvnil Európu. Mnísi 
ešte aj dnes žijú podľa tejto Reguly.
Benedikt nariadil pre seba a  svojich druhov, ohrozených exis-
tenčnou krízou, „školu Pánovej služby“ – tréningový úsporný 
kurz, cvičebný program. Ide o disciplínu, upevnenie posilňova-
cími exercíciami, sústredenie na to, čo je podstatné. To všetko 
sa deje, aby nastal pokrok, podobne ako privádzame rozbúre-
nú vodu do umelo regulovaného koryta rieky, aby sa rozvinula 
nakopená sila. Benedikt hovorí: „Chceme zriadiť školu Pánovej 
služby. Jej založením nedúfame, že sa zaviažeme k niečomu tvr-
dému a ťažkému. Ak by však z dobre mieneného dôvodu bola 
prísnejšia, aby sme napravili chyby a zachovali lásku, tak sa ne-
nechaj zmiasť strachom a nezutekaj z cesty spásy; na začiatku 
nemôže byť iná ako úzka. Ten, kto však pokročí v kláštornom 
živote a vo viere, tomu sa rozšíri srdce a bude kráčať s nevýslov-
ným šťastím lásky po ceste Božích príkazov.“
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3. Cirkev, ktorá opäť získa formu

Významný text od Benedikta obsahuje ústredné prvky obno-
vy. Športovec, ktorý zabudol určitú techniku, si hľadá nového 
trénera a ide k nemu ešte raz do školy. Inak to nie je ani u kres-
ťana, ktorý zistí, že sa stratila jeho radosť a zmysel jeho života 
ako kresťana. Tak sa tu povie, že potrebuje evanjelizáciu. Mož-
no tento človek skonštatuje, že sa vlastne nikdy nenaučil zák-
ladné techniky svojho „športového umenia“. Potom potrebuje 
proces iniciácie prostredníctvom katechézy. Začína sa s „Chcel 
by som...“ Potom ho niekto vezme za ruku a krok za krokom 
ho prevedie všetkým, čo je dôležité, aby už nebol diletantom 
vo viere ako amatér v krasokorčuľovaní. Jedného dňa skonšta-
tuje: Viem, čo musím vedieť o Bohu a Cirkvi. Dokážem to, čo 
odo mňa Boh požaduje. Chcem to, čo vedie k mojej spáse. Som 
šťastný, že som teraz vo forme. Môžem kráčať sám.
Podľa Helmuta Fenda je škola zacielená na štyri elementy: na kva-
lifikáciu, socializáciu, selekciu a letigitimitu. Kvalifikovaný kresťan, 
kresťan s profilom vie, čo to znamená byť poznačený menom svoj-
ho Pána, čo znamená nasledovanie Krista a čo sa od neho vyžaduje. 
Pozná spoločnú vieru Cirkvi a je schopný „obhájiť sa pred každým, 
kto vás vyzýva zdôvodniť nádej“ (1 Pt 3, 15), ktorou by sa kresťania 
mali odlišovať od ľudí s menšou alebo nijakou nádejou. Socializo-
vaný kresťan je kresťan, ktorý sa s hlbokým odôvodnením integru-
je do Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Hľadá spojenie a záväzné an-
gažovanie v blízkosti nejakého spoločenstva alebo farnosti. Všade 
bude nachádzať hriešnikov, ale Pán bol s hriešnikmi solidárny; už 
nie je nijaký dôvod dištancovať sa od spoločenstva. Kvalitnejší kres-
ťan je kresťan, ktorý nekoná najskôr na základe svojich zručností 
a vedomostí, ale z iniciatívy Boha, ktorý si ho vyvolil a celkom pres-
ne povolal; je to niekto, kto pozná svoje charizmy a zvláštne dary, 
niekto, kto našiel svoju rolu v Božom kráľovstve. Legitímny kresťan 
nežije z vlastnej milosti. Všetko, čím je, je skrze Božiu milosť, skrze 
sviatosti Cirkvi a živé Božie slovo.
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Druhý bod trénera Benedikta z Nursie je, že sa vyberieme (aby 
sme sa stali kresťanmi) do nezvyčajnej školy, totiž do „školy 
Pánovej služby“. Cirkev sa stáva Cirkvou prostredníctvom Je-
žiša uprostred, skrze jeho rozdávanie seba samého. On je Alfa 
a  Omega. Hľadať ho (a  tým Božie kráľovstvo), žiť pre neho 
(a tým pre príchod kráľovstva) je základným momentom kres-
ťanskej existencie, nie je ním naše uspokojenie potrieb pro-
stredníctvom náboženstva. To je to navyše, čo nám bude pri-
dané (Mt 6, 33). Ten, ktorý sa za nás obetoval, chce konkrétny 
vzťah, chce našu osobnú obetu, chce dokonca priateľstvo (Jn 15, 
15). Čo znamená ísť do Ježišovej školy, rozhodnúť sa pre Ježi-
ša, žiť s ním celý deň, byť s Pánom v kontakte cez modlitbu, pý-
tať sa ho na konkrétnu podobu života, chváliť ho – sa môžeme 
naučiť od evanjelikálnych kresťanov. A ešte viac, keď hovoríme 
o „učeníkoch“.
Tretí bod je, že nám tým nie je nariadené „nič tvrdé a ťažké“: 

„Moje jarmo je príjemné a  moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30). 
Jednoznačnosť, ktorá vstúpi do života, keď premiestnime stre-
dobod pozornosti na Ježiša, prinesie do nášho života odľahče-
nie a koherenciu. Ťažké je to pre kresťanov, ktorí lavírujú medzi 
požiadavkami doby a  svedectvom. „Keď stojíš pred ateistom,“ 
hovorí pápež František, „ktorý ti hovorí, že neverí v Boha, tak 
mu môžeš prečítať celú knižnicu, v ktorej sa píše, že Boh jestvu-
je, môžeš aj dokázať, že Boh existuje, a nebude veriť. Keď však 
vydáš pred týmto ateistom svedectvo súdržnosti kresťanského 
života, začne v  jeho srdci niečo pracovať. Bude to práve tvo-
je svedectvo, ktoré v ňom vyvolá nepokoj, na ktorom pracuje 
Duch Svätý. Je to milosť, o ktorú musíme prosiť my všetci, celá 
Cirkev: ,Pane, daj, aby sme boli súdržní!‘“
Štvrtý bod. Ten, kto sa vyberie do Pánovej školy, napreduje vo 
viere. Vedie duchovný život, a  to znamená vnútorný rast vo 
vzťahu inšpirovaný Bohom, zrelosť získanú v krízach. Stali sme 
sa hlavne Cirkvou konzumných kresťanov; mnohí využívajú jej 
služby a  pastoračné ponuky, keď ich neprilepí do kresla lepší 
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program v televízii namiesto toho, aby sa s  Ježišom a ostatný-
mi kresťanmi vydali na spoločnú cestu transformácie, ktorá za 
zákrutou ponúka fascinujúce výhľady. Smútkom konzumných 
kresťanov je stagnácia, pretože vo svojom živote neočakávajú 
nijaké skutočné zázraky. A preto ani nepostupujú. Život sa im 
javí taký, aký je, a  kresťanstvo môže byť iba polevou na stále 
rovnakom pudingu. Potrebujeme pokročilých, skúsených kres-
ťanov, ktorí majú svoj príbeh s Ježišom a môžu podať svedectvo 
z prvej ruky, že Ježiš žije a zapísal sa do ich života.
Posledný bod sa dotýka cieľa. Benedikt z Nursie dáva prísľub 
hodný zamyslenia pre toho, kto sa nechá vziať do Pánovej ško-
ly. Takémuto „žiakovi“ sa „rozšíri srdce a bude kráčať s nevý-
slovným šťastím lásky po ceste Božích príkazov“. Široké srdce! 
Nevýslovné šťastie! Veľké slová! Nikto by nemal byť prekvapený, 
že sa „radosť“ nachádza na ústrednom mieste v Evangelii gau-
dium. Pápež František dáva ten istý mocný prísľub evanjelizova-
nej, evanjeliom nanovo vyformovanej Cirkvi: „Radosť evanjelia 
napĺňa srdce a celý život tých, ktorí stretávajú Ježiša... S Ježišom 
prichádza vždy – vždy a znova – radosť.“

4. Príhovor za Cirkev s misiou

Odhliadnuc od slobodných cirkví jestvuje dnes aj v Katolíckej 
cirkvi nová túžba po farnostiach a spoločenstvách, ktoré už nie 
sú iba divákmi, ale mnohí ich členovia sú zapojení do rozvo-
ja misionárskej dynamiky. Čoraz viac laikov i kňazov premýšľa, 
ako sa dnes nanovo vyjadriť. Sú vďační za podnety pápeža Fran-
tiška, ktorý už pred konkláve varoval pred Cirkvou zameranou 
na seba a neraz sa nezdráhal označiť za „chorú“ Cirkev, ktorá 
sa orientuje na svoje postavenie a fixuje sa na vnútorné potre-
by, či poukázať na ňu ako „pokrivenú ženu“, teda na osobu, kto-
rá je deformovaná. František načrtol aj potrebný kurz nápravy: 

„Cirkev krúžiaca okolo seba si myslí – bez toho, aby si toho bola 
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vedomá –, že má vlastné svetlo. Prestala byť ,tajomstvom svet-
la‘ a potom dáva priestor tomu strašnému zlu ,duchovného zo-
svetštenia‘ (podľa slov de Lubaca najhoršiemu zlu, aké sa môže 
Cirkvi stať). Takáto Cirkev žije, aby v nej jeden druhého okia-
dzal. Zjednodušene povedané, jestvujú dva obrazy Cirkvi: ohla-
sujúca Cirkev, ktorá vychádza zo seba, ktorá ,úctivo počúva Bo-
žie slovo a verne ho ohlasuje‘; a zosvetštená Cirkev, ktorá žije 
v sebe, zo seba a pre seba.“
Pápež František načrtol jasnú líniu. Ak nechce Cirkev dostať 
amorfnú podobu, ak chce opäť získať príťažlivý „vzhľad“ a do-
stať sa do formy, musí vyjsť zo seba. Koniec s obzeraním sa v zr-
kadle! S odvolávaním sa na správnych a privilegovaných! Hor’ 
sa do služby tým, čo sú na okraji! Pustime sa do radosti evanje-
lia; to sa dá iba cez evanjelizáciu; a „evanjelizácia predpokladá 
apoštolské zanietenie“.
Čo je to apoštolské zanietenie? Je to miera optimizmu Prvotnej 
cirkvi, radosti apoštolov, zvlášť veľkého apoštola národov Pavla. 
A preto opäť čítajme Skutky apoštolov, čítajme Pavlove listy! Stačí 
si prečítať tri Pavlove vety alebo tri strany Skutkov apoštolov, aby 
sme boli ohromení evidentnosťou misijného rozmeru v Novom 
zákone. Okamžite pochopíme, že misia nie je iba okamihom kres-
ťanskej počiatočnej dynamiky, tých tridsiatich rokov, počas kto-
rých sa takmer celý známy antický svet obrátil na kresťanstvo. Tam, 
kde žije Cirkev, tam je misia. A tam, kde je misia, tam žije Cirkev. 
Objavme v  sebe mystické hnacie motory, ktoré boli dostatočne 
silné, aby priviedli Pavla z jeho osobného životného väzenia k čo-
raz novšiemu človeku! Dotknutý skutočnosťou Zmŕtvychvstalého 
sa cítil doslova hnaný, aby odovzdával božské breaking news. Po-
trebujeme, aby Boh v nás ešte raz zapálil tento oheň. Potrebujeme 
vášeň padajúcu z neba, ktorá nás strhne a pohne k tomu, aby sme 
vieru odovzdávali od človeka k človeku, z generácie na generáciu 
ako to najcennejšie, čo máme. To je „apoštolské zanietenie“.

„Apoštolské zanietenie“ žiadal s veľkým dôrazom aj koncil. Kon-
ciloví otcovia nevideli v misii dodatok k normálnemu programu; 
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misiu odôvodnili z Najsvätejšej Trojice a upriamili na ňu Cirkev: 
„Putujúca Cirkev je svojou povahou misionárska, lebo má svoj 
pôvod v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého podľa plánu 
Boha Otca“ (Ad gentes 2). Povedané inými slovami, tak ako nie 
je mysliteľný kresťanský Boh bez poslania, tak nie je možná Cir-
kev a farnosť bez misie. A tam, kde to historicky predsa len vy-
skúšali, stratila Cirkev silu, prepadla sa jej podoba.
Zamyslime sa ešte raz dôkladnejšie nad misijným príkazom 
a  zároveň kriticky sami nad sebou. Robíme to, čo v  ňom sto-
jí, čo požaduje Ježiš? Ježiš hovorí najskôr o „moci na nebi i na 
zemi“, ktorá mu je daná: „Choďte teda, učte všetky národy a krs-
tite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zacho-
vávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všet-
ky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18 – 20). Potom posiela.
Keď sa na to pozrieme na dennom svetle, pozostáva misijný prí-
kaz z troch častí, ktoré v sebe majú aj en detail: 1. Učte... 2. Krsti-
te... 3. Naučte zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Áno, ešte 
krstíme (ad 2). Máme však zámer, aby sme z ľudí, ktorí sa dajú 
pokrstiť (ad 1), robili učeníkov, a síce zo „všetkých“? Tak to pred-
sa žiada misijný príkaz. Čo to vôbec znamená – učeníci? Potre-
bujeme na to byť kresťanmi? Mali by sme sa zamyslieť nad bez-
mocnosťou, ktorá sa šíri zoči-voči Ježišovej požiadavke. Všetci 

„náboženskí nadšenci“, čítame vo Wikipédii, by mali mať svojich 
„učeníkov“ zhromaždených okolo seba, a padajú tam také pojmy 
ako „žiak“, „oddaní nasledovníci“. A v misijnom príkaze je ešte 
uvedené, že máme zachovávať všetko, čo Ježiš prikázal (ad 3). To 
práve nie je stredobodom pastoračných potrieb.
Prijatie môže znamenať, že sa s  Ježišovým misijným príkazom 
nanajvýš fragmentárne obrátime na seba a ľudí, ktorí nám boli 
zverení. Nedajme sa zmiasť, na mnohých miestach sa stretáva-
me s  kurióznym faktom „spoločenstiev bez učeníkov“, teda ta-
kých, ktoré fungujú dovtedy, kým majú peniaze. Uspokoja sa 
s  tým, že pozostávajú z  pasívnych („pokrstených“) členov, kto-
rým predkladajú ponuky. Kresťanstvo však nie je nijaká ponuka, 
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ale zjavenie. Nikoho to nerobím šťastným – ľudí ani kňazov, ktorí 
zažívajú odcudzenie na rôzne spôsoby. Kľúč k téme misionárske-
ho vyžarovania je pripravený v Novom zákone: v slove „učeníci“.

5. Ako objavíme kresťana a priateľstvo

Slovo „kresťan“ sa prekvapujúco objavuje už v Novom zákone, 
totiž v 1 Pt 4, 16, kde sa píše: „Kto však trpí ako kresťan, nech 
sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.“ Môžeme 
ísť však ešte ďalej do Ježišových čias a nájsť v nich „kresťanov“, 
ktorí sa v evanjeliách nazývajú „učeníci“. Ježiš vidí dvoch rybá-
rov pri Genezaretskom jazere (Mt 4, 18 n.) a volá ich do svojej 
blízkosti. U Jána sú to dvaja, ktorí niečo počuli o Ježišovi a sami 
od seba ho nasledovali; Ježiš sa ich pýta: „,Čo hľadáte?‘ Oni mu 
povedali: ,Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?‘ 
Odpovedal im: ,Poďte a uvidíte!‘ Šli teda, videli, kde býva“ (Jn 1, 
38 – 39). Učenie sa pozorovaním.
Postupne vidíme, že títo učeníci, ktorí sa pridávajú, získavajú 
nenahraditeľnú skúsenosť v  Ježišovej blízkosti, pravidelne sa 
učia a dokonca sú skúšaní (Jn 6, 67: „Aj vy chcete odísť?“), až po 
sugestívnu scénu, v ktorej je Peter vyprovokovaný k prvému vy-
znaniu viery (a tým k prototypu kresťanského vyznania vôbec). 

„,A za koho ma pokladáte vy?‘ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon 
Peter: ,Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.‘ “ Tento proces, ktorým 
prešli učeníci, sa končí v Jn 15, 15 istým spôsobom povýšenia 
do šľachtického stavu: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha 
nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som 
vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“
Kto je to „priateľ“? Sallustius (86 – 35 pred Kr.), ktorého si Au-
gustín mimoriadne cenil, našiel ešte skôr ako Ježiš formuláciu, 
ktorá by tiež mohla byť súčasťou Nového zákona: Priateľstvo 
je „idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est“ – 
to isté chcieť a to isté nechcieť. „Priateľstvo,“ hovorí francúzska 
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filozofka Simone Weilová, „má byť radosťou, ktorá sa rozdáva 
zdarma ako radosť z umenia alebo zo života... Je istým druhom 
milosti.“ Hovorí dokonca o  „priateľstve pre Božích priateľov“. 
Keďže slová priateľ, učeník a kresťan môžeme použiť ako syno-
nymá, je kresťan, teda človek povolaný do priateľstva z milosti, 
Kristovým priateľom a  priateľom Kristových priateľov, a  záro-
veň obhajcom jednoty. Je niekým, kto hľadá blízkosť k Ježišovi 
alebo je do nej pozvaný, kto v každom prípade za ním ide alebo 
ho nasleduje, a ktorý chce následne to isté, čo chce Ježiš, a ne-
chce to, čo nechce Ježiš. Ježiš je k učeníkom absolútne otvorený 
(„... pretože som vám oznámil všetko“, Jn 15, 15); očakáva však 
to isté aj od toho, kto prijíma jeho priateľstvo. Ide teda o vnú-
torný vzťah dôvery, ktorý v sebe zahŕňa nahliadnutie do najin-
tímnejších vecí.
Jánovo evanjelium je – odhliadnuc od obšírnych častí – jedineč-
nou veľkou školou učeníctva. Vetu za vetou odkrýva Ježiš svo-
jim priateľom vôľu Otca, mohli by sme aj povedať – zmysel sve-
ta. Učeník spoznal Ježiša, išiel k nemu do školy, nechal sa ním 
skúšať a vyznaním obstál v skúške. Mal možnosť odísť, no roz-
hodol sa pre priateľstvo. V Lk 10, 1 je to 72 priateľov, ktorí dostá-
vajú od Ježiša nejakú – nie, konkrétnu misiu. Majú ísť „po dvoch“ 
(teda v spoločenstve a vo vzájomnom povzbudzovaní svedčiť) 
do každého mesta a na každé miesto, „kam sa sám chystal ísť“ – 
veľmi dôležitá časť vety. Ide teda o prípravnú, istým spôsobom 
adventnú misiu. Priateľský vzťah kulminuje v Ježišovej posled-
nej veľkej službe priateľom, v umývaní nôh (Jn 13), v ktorom je 
obsiahnuté, čo učeníci „teraz ešte“ (Jn 13, 7) nemôžu pochopiť 

– smrť z lásky. A dáva svojim učeníkom ešte aj fundamentálne 
životné pravidlo pre všetky budúce spoločenstvá v jeho mene: 

„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte je-
den druhému nohy umývať“ (Jn 13, 14).
Keď Ježiš zhromaždil okolo seba učeníkov, vytvoril tak aj okruh 
priateľov a  ako najväčšiu hodnotu si cenil priateľstvo. Priate-
ľom sa stávame dobrovoľne. Priatelia sa navzájom delia o život 
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a vedomosti. Priatelia ďakujú jeden za druhého, áno, dokonca 
už vopred. Priatelia majú vysoký stupeň identifikácie, zatiaľ čo 
Ježiš ide ešte ďalej: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).
Niekedy to vyzerá aj takto: vo Vatikáne nie je nijaký predse-
da predstavenstva, ktorý by sa venoval tomu, aby svoj podnik 
úspešne viedol s disciplinovanou armádou sakrálnych úradní-
kov. Petrova skala je iba jedným momentom v Cirkvi. Cirkev 
tak prinajmenšom trvá na priateľstve, spoločenstve učeníkov, 
ktorí sú osobne povolaní Cirkvou a ktorí s Cirkvou spolupracu-
jú. Prílišné zdôrazňovanie hierarchie vedie často k  štrukturál-
nemu modelu, v rámci ktorého sú vo farnosti iba dva druhy ľudí. 
Tí, ktorí vedú, a tí, ktorí sú vedení. Jedni, väčšinou zamestnaní, 
sú hore a vpredu a robia program; tí druhí, laici, sú dole a vzadu, 
odsúdení na to, aby sa ich program páčil a zatlieskali mu – po-
kiaľ tiež nesnívajú o tom, že chcú byť hore a vpredu, napríklad 
tým, že sa zapoja do nejakej služby alebo získajú nejaký ten post. 
To má len málo čo do činenia s priateľstvom.
Kresťanstvo, Cirkev, misia – všetkým týmto veciam porozumie-
me lepšie, keď ich začneme chápať od témy učeníctva. Kresťan 
je učeníkom, teda Ježišovým priateľom, žije v intímnej interak-
cii so svojím Pánom; identifikuje sa s ním a v spoločenstve zdo-
láva svoju misiu – a táto misia je misia priateľstva, nie násilné 
prepadnutie. Kresťan je tu na to, aby pozýval ľudí do priateľ-
stva s Ježišom a pripravil Ježišov príchod v konkrétnych veciach. 
A to v Ježišovom mene. Iba to a nič iné znamená výzva, aby sme 
robili zo všetkých ľudí učeníkov; nejde o nábor alebo verbova-
nie, ani o moc, vplyv, spásu duší, suverenitu vzdušného priesto-
ru, počty členov; ide o dar priateľstva s Ježišom. To je poslanie, 
ktoré bolo zverené Ježišovým priateľom. „Pán nás poslal, aby 
sme ohlasovali, nie aby sme vytvárali prozelytov,“ hovorí pá-
pež František.
To, ako sa máme stať kresťanmi podľa Krista, si môžeme veľmi 
dobre preštudovať v Prvotnej cirkvi v inštitúte katechumenátu. 
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Katechumenát je škola učeníctva v Cirkvi. Tak ako ona vedie 
k Ježišovi a vyjadruje sa sviatostne ako Kristovo telo. Cesta ka-
techézy, ktorá vrcholí vo veľkonočnom krstnom mystériu, ná-
zorne dosvedčuje, ako prebiehala integrácia – delením sa. Dele-
ním sa o život a učenie, postupnou, priateľskou účasťou na živote, 
sprostredkovaním učenia, ohlasovaním, rozjímaním, modlitbou. 
Prijatie do Cirkvi sa udialo v krste. Podobne ako každá sviatosť, 
aj krst pozostáva zo signum a  verbum – z  posvätného znaku 
a príznačného slova. Krstenec musel poznať verbum, logos, ro-
zum, zmysel sviatosti, aby mohol prijať signum a odsúhlasiť ho. 
Slúžila na to iniciácia. Odsúhlasenie neznamenalo iba pôsobe-
nie sviatosti, ani iba prijatie do Kristovho tela – znamenalo za-
čiatok praxe. Zrodil sa praktizujúci kresťan.
Katechumenát je v  Cirkvi a  kresťanstve ústrednou iniciáciou. 
Nedá sa ničím nahradiť. Inými slovami, nemožno sa stať kres-
ťanom, ani stále byť kresťanom, ak sme neprešli týmto proce-
som, v krajnom prípade aspoň formou večerného štúdia. Preto-
že katechézu možno dobehnúť. Cudzie slová evanjelizácia alebo 
nová evanjelizácia neznamenajú nič iné, ako sa nanovo spriate-
liť s vierou, v spoločenstve ju spoznať do hĺbky, a tak opäť nájsť 
zmysel i radosť z viery.

6.  „Milovať môžeme iba to, čo poznáme“ 
(Tomáš Akvinský)

Keď cisár Konštantín objavil kresťanstvo, on i jeho nasledovníci 
priniesli oltáre kresťanov z katakomb a domácich cirkví do re-
prezentatívnych kultúrnych priestorov, kde zrazu začali Ukri-
žovaného uctievať byzantským spôsobom. Prvý Petrov chrám, 
ktorý dal cisár Konštantín postaviť, 120-krát prevýšil kostol 
v  Dura-Europos – jeden z  najstaršie doložených domov kres-
ťanskej obce. Predsa však stojí za otázku, či to bolo preň povýše-
ním alebo degradáciou. A stojí to aj za ďalšiu otázku, či obnova 
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Cirkvi neznamená, že sa máme vrátiť „späť do domov!“ a do-
žadovať sa stretnutí s  priateľmi. Obrovské sakrálne priestory 
môžu zviesť k mylnému názoru, že Cirkev sa nachádza predo-
všetkým v kostole a povolanie laikov spočíva skôr v podmanení 
si sakristie ako v podmanení si sveta.
Ak sa niečo ukázalo ako prínosné v nových evanjelikálnych hnu-
tiach, potom je to oživenie malých buniek, domácich krúžkov, 
a tým reprivatizácia kresťanstva, v istom zmysle aj jeho odpro-
fesionalizovanie. Treba pripomenúť, že sa tým nemyslí stiahnu-
tie kresťanstva z verejného priestoru, ale opätovné preniknutie 
kresťanstva do súkromného života, do modlitbových krúžkov, 
stretnutí priateľov, pracovných skupín, biblických a debatných 
krúžkov, sietí, školských spoločenstiev a ďalších spoločenstiev, 
teda tých, ktorí sa schádzajú súkromne a v prehľadnom počte, 
a síce s jasným zameraním na to, čo je tým rozdielom – so za-
meraním na Ježiša, Zmŕtvychvstalého, ktorý žije uprostred svo-
jich učeníkov. Domáca cirkev je predovšetkým miestom, kde 
kresťan nachádza druhého človeka, kde vzniká jadro kruhu 
učeníkov, ktoré má v sebe dostatok ohňa, aby z priateľstva s Je-
žišom bolo otvorené pre iných a prichádzalo k nim. V Skutkoch 
apoštolov to boli ženy, ktoré otvorili svoje domy a pre rozširova-
nie viery otvárali dvere i brány. Keď budú domy a byty – a nie 
v prvom rade farské úrady – opäť dýchať kresťanským duchom, 
vznikne to, čo by sa mohlo nazvať „prostredím misie“ – jedno-
duchým miestom pohostinnosti, v ktorom sa môžeme s ľuďmi 
z blízkeho okolia deliť o život a učenie, jedlo a skúsenosť, pria-
teľov i utrpenie. Tu sa môže ekklesia – zhromaždenie ľudu, tento 
pradávny výraz pre Cirkev – opäť naplno stať realitou, pretože 
je tu priestor priateľstva, ktorý zahŕňa iných, vágne hľadajúcich 
zmysel alebo spoločenstvo, alebo transcendentnosť.
Je to odvážna vízia, verím však, že ľudia majú hlad po tom, aby sa 
delili o najhlbšie veci namiesto toho, aby putovali od jednej gri-
lovačky k druhej. Musíme len mať odvahu otvoriť naše súkrom-
né domy a vytvoriť rámec na duchovné stretnutie a  rozhovor 
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o  viere – tak ako sa to robí na kurzoch Alfa a  iných iniciatí-
vach. Už neverím na veľký „dialóg“ v 27 pastoračných centrách, 
ale na tisícnásobný rozhovor o presvedčených a presvedčivých 
učeníkoch so svojimi susedmi, priateľmi, príbuznými a kolega-
mi v práci. Tam sa uskutočňuje misia, ktorú nám zveril Ježiš – 
od človeka k človeku, od úst k ústam, od srdca k srdcu. Misia je 
istým spôsobom likvidáciou Cirkvi, jej skvapalňovaním a „de-
mokratizáciou“. V tomto kontexte sú predmety viery zrozumi-
teľné, tam vzniká záväzné communio, ktoré môže ponúknuť viac 
ako lacné klišé. „Milovať môžeme iba to, čo poznáme,“ hovo-
rí Tomáš Akvinský. Aké je dôležité, aby ľudia spoznali kresťan-
stvo cez láskavých svedkov! A aké je dôležité, aby boli svedko-
via, ktorí milujú svoje povolanie, pretože cezeň získali hlboké 
a trvalé poznatky.
Učeníci potrebujú dve knihy, aby sa stali učeníkmi – v prvom 
rade Bibliu a  potom katechizmus. Boli časy, keď sa katolícki 
kresťania držali ďaleko od Biblie a  úplne stavali na katechiz-
me; bolo tam predsa všetko, čo musí vedieť kresťan, aby mohol 
byť kresťanom. Potom sme od evanjelických kresťanov spozna-
li dôležitý význam Svätého písma a zahodili sme katechizmus 
do koša. Pravda je taká, že potrebujeme oboje. Všetky refor-
mné hnutia v Katolíckej cirkvi sú ovocím nového čítania Svä-
tého písma, znásobeného sústredenia na živé Božie slovo, tvo-
riace život. Milióny katolíckych kresťanov zistili, že môžeme piť 
z  prameňa, že sa môžeme nechať viesť Božím slovom v  kon-
krétnom dni, nechať sa uzdravovať, rozmaznávať, povzbudzo-
vať a poslať na cestu. Ale čo by sme vedeli o viere a živote Cirkvi, 
keby sme sa odvolávali iba na Bibliu a nie na Tradíciu Cirkvi? 
Nevedeli by sme, prečo si spoločenstvo Cirkvi vysoko cení De-
satoro a uznáva sedem sviatostí, prečo nie je Nanebovstúpenie 
Dňom otcov, prečo vlastne Cirkev pozná cyklický cirkevný rok 
s  opakujúcimi sa spomienkami svätých, obradmi a  radostný-
mi slávnosťami. Nevedeli by sme, prečo si Cirkev vysoko váži 
nedeľu, prečo máme v Cirkvi kňazov, biskupov a úrady, prečo 
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veríme v Najsvätejšiu Trojicu a v nedeľu sa schádzame na Eu-
charistii – veci, ktoré sa dajú nájsť v každom katechizme. Vie-
ra nie je lipnutie na vzdialenom historickom Ježišovi, ale skú-
senosť Ježiša v  Cirkvi, ktorú nám sprostredkoval, na mieste, 
kde môžeme bývať v dobrej konkretizácii božského poriadku 
a s pravidlami formujúcimi život. Katechizmus udržiava v ko-
lektívnej pamäti aj nepatrné momenty utvárajúce okolitý svet 
a dáva im zažiariť. Katechizmus je hermeneutický kľúč k Cirkvi. 
Je knihou, v ktorej je v súvislostiach pomenované, rozumne vy-
svetlené a Cirkvou potvrdené všetko, v čo môžeme právom dú-
fať, v čo je potrebné veriť a čo máme konzekventne robiť, aby 
sme boli kresťanmi. Alternatíva k rastu vo viere v živej diskusii 
s propriom viery znamená synkretizmus, polovičaté vedomosti, 
vlastné dielo. Teda vôbec nič.
Potrebujeme oboje, Bibliu i katechizmus. Lebo môžeme „milo-
vať len to, čo poznáme“. Jestvuje skutočná šanca, aby kresťania 
opäť získali svoj profil a Cirkev podobu i nezameniteľný formát. 
Cesta k  misionárskej Cirkvi vedie cez nové hnutie života vie-
ry, cez laikov, ktorí sa vzdelávajú prostredníctvom Biblie a ka-
techizmu, ktorí majú chuť na hlbšie poznatky, ktorí sa stretáva-
jú a v láske i vzájomnom počúvaní spoločne premýšľajú o tom 
najväčšom na svete – o Bohu. Pritiahnu aj iných, pretože „tým“ 
prekypujú.
Jeden z najkrajších príbehov, ktoré som prežil s katechizmom 
pre mladých Youcat, som neprežil ja sám. Rozprával mi ho pred 
časom istý muž štyridsiatnik. Kňaz jeho aj iných ľudí z farnos-
ti úpenlivo prosil, aby prevzali skupinu birmovancov. Keď kňaz 
opustil miestnosť, oslovení hľadeli bezradne jeden na druhého. 
Ktosi povedal: „Ak by sme mali byť predsa len úprimní, nemá-
me o tom ani páru!“ Všetci prikývli, no ktosi povedal: „Nemá-
me síce o tom ani páru, ale máme fúru času, kým sa začne prí-
prava na birmovku. Mohli by sme predsa niečo urobiť!“ Niekto 
navrhol, aby sa každý týždeň stretávali, čítali Youcat a diskuto-
vali. Dohodli sa na tom. „A viete čo,“ povedal muž, „bolo to to 
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najlepšie, čo nám mohlo napadnúť. Začali sme. A otvárali sme 
oči. Už sme doslova horeli túžbou, aby sme sa s našimi mladý-
mi delili o vieru, ktorej hodnotu sme po prvý raz vo svojom ži-
vote sami spoznali.“
Spoločne s priateľmi odkrývať vieru – to môže priniesť viac zá-
bavy, ako keď sa spolu hráme, varíme, pozeráme filmy. Nielenže 
to vzdeláva, ale aj privádza človeka do duševnej hĺbky, v ktorej 
v nás žije Ježiš. A potom sa stane skutočnou aj veľká vízia o spo-
ločenstve farnosti. Potom sa už nebudú okolo oltára schádzať 
diváci, ale učeníci a rozrastajúci sa počet učeníkov, na túto sláv-
nosť bez konca, na ktorú musíme bezpodmienečne prísť.
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Martin Iten

8. Chceme misionárčiť, 
nie indoktrinárčiť

Odovzdávanie Ježišovej misie má stále charakter pozvania. Mi-
sia je túžba deliť sa o svoju radosť s inými; je to slobodná, úctivá 
ponuka pre slobodných ľudí. Misia znamená umývať ľuďom nohy, 
nie hlavu. Neprehovára, nevyvíja nátlak a nie je zlučiteľná s do-
nucovaním alebo násilím. Kresťania sú nielen tolerantní k tým, čo 
zmýšľajú inak, ale dokonca sa aktívne angažujú za náboženskú 
slobodu. Požiadavku pravdivosti kresťanskej viery predstavujeme 
bez akejkoľvek agresie. Nemôžeme mlčať, ak máme zdôvodniť ná-
dej, ktorá je v nás (porov. 1 Pt 3, 15).

Viem si predstaviť, že táto téza bude niektorým čitateľom, ob-
zvlášť tým, ktorí sú voči Cirkvi naladení kriticky, pripadať pro-
vokatívna. Mnohé príbehy vytrhnuté z  kontextu sú zhustené 
do jedného veľkého príbehu o  „misii“. Cirkev je údajne hlbo-
ko zapletená do krvavých útokov „kresťanských“ mocnárov na 
krajiny a národy. Má sa zúčastňovať na plienení a ničení nedo-
tknutých území. A napokon – prostredníctvom misie – oberie 
človeka nielen o zem, ale ešte aj o jeho dušu.
Hoci krížové výpravy neboli čisto historicky vojnami vedúcimi 
k obráteniu, sú dnes slová misia a krížová výprava v mysliach 
mnohých ľudí synonymá. S  ohňom a  mečom bolo postarané 
o  to, aby sa ľudia s  pokorou „plazili pred krížom“. V  nemči-
ne ide o slovný zvrat, ktorý pochádza zo stredovekého zvyku. 
V tom čase sa úkon kajúcnosti vykonával tak, že sa človek na 
Zelený štvrtok alebo Veľký piatok plazil ku krížu pri oltári. Byť 
ovplyvnený misiou a obrátiť sa znamenalo dlho to, že ustúpime 



176

subtílnemu násiliu a vonkajšiemu tlaku. Na základe obrátenia 
istého priateľa napísal Heinrich Heine v  roku 1825 báseň Od-
padlíkovi a v nej tieto verše:

„Priplazil si sa sklonený
ku krížu, čo si ho nectíš
a čo v prachu ponížený
tak rád by videl si, mieniš.“
(báseň preložila Slávka Rude-Porubská)

V  roku 1851 však premýšľal Heine inak: „Keď ležíte na smr-
teľnej posteli, ste veľmi citlivý a  chceli by ste sa zmieriť s  Bo-
hom i so svetom... Básne, ktoré obsahujú len náznak irónie voči 
Bohu, som s úzkostným zanietením spálil.“
Takže misia ako vyjadrenie násilných dejín kresťanstva? Hoci 
jestvuje množstvo „čiernych legiend“ a historických fake news, 
napriek tomu, že býva historický súvis medzi misiou a  nási-
lím väčšinou mnohonásobne skreslený, žiaľ, nedá sa spochyb-
niť, že cirkevné misijné úsilie prebiehalo často inak ako prí-
kladne a  v  nijakom prípade sa vždy nezameriavalo na ducha 
evanjelia. V skutočnosti Cirkev uskutočňovala neraz svoju mi-
sijnú činnosť v závetrí krutých despotov a dobyvateľov. Vzala 
pritom na seba veľkú vinu a zapríčinila množstvo utrpenia, už 
len napríklad keby išlo o „apoštola Indiánov“ Bartolomého de 
las Casas a  úžasné jezuitské redukcie v  Paraguaji. Cirkev fak-
ticky vo veľkej miere ignorovala práve tie zásady, ktoré sú for-
mulované v ôsmej téze Misijného manifestu. To sa jej dodnes 
vyčíta. Nemálo ľudí má sklon aj k tomu, že Cirkvi upiera prá-
vo na misijnú prácu. V súčasnosti sa vyvíja veľké politické úsi-
lie o to, aby bolo náboženstvo vytlačené do súkromnej sféry. Sú 
to jasné výpovede pre kresťanstvo, aby do sekularizovanej spo-
ločnosti predsa len neprichádzalo ako misionárske. Zaiste je za 
tieto požiadavky väčšinou vinná čoraz viac sa rozširujúca seku-
larizácia a v princípe prehnané požiadavky v prístupe k iným 
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náboženstvám. No v  spoločnosti získavajú čoraz väčší ohlas – 
misia sa považuje za nebezpečnú, ako vec radikálov, prinajmen-
šom fundamentalistov. S tým nechcú mať civilizovaní tolerant-
ní občania nič spoločné. Aj vnútri Cirkvi nemá pojem „misia“ 
na mnohých miestach dobrý cveng, v  mnohých ľuďoch vyvo-
láva len nepríjemné asociácie. Myslia na manipuláciu, násilie, 
indoktríny a intoleranciu. A to aj vtedy, keď pojem „misia“ do-
sahuje vonku vo svete konjunktúru ako nikdy predtým. Všet-
ci majú svoju „misiu“ v marketingu, hospodárstve alebo špor-
te. Slovo „misia“ získalo nový a úplne pozitívny význam, všade 
sa uchytilo.

1. Vrátiť späť pojmy

Misia nie je jediný pojem, ktorý sa z Cirkvi vytratil. Aj iné, hlbo-
ko kresťanské pojmy ako láska, sloboda, úcta alebo tolerancia sa 
odklonili od svojho pôvodného významu. Sú zafarbené nanovo 
a zabudli sme, že sú to pojmy so silne kresťanským podfarbením 
a pôvodom. Biskup Stefan Oster, poverený Biskupskou konfe-
renciou Nemecka pastoráciou mládeže, hovorí v tomto kontex-
te dokonca o „zvrhnutí“ pojmu „láska“. Láska môže dnes poslú-
žiť na všetko možné, všetko možné znamená lásku – a niekedy 
aj nič. V každom prípade priemerný sekularizovaný človek 21. 
storočia zaiste vo svojej meditácii o láske nemyslí na to, že „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ 
(Jn 15, 13). Podobne to platí aj o momentálne obľúbenom slove 
tolerancia, ktoré tak ako nijaký iný pojem vstúpilo do politic-
kých debát. „Tolerancia“ sa stala smernicou smerníc a nechýba-
jú inštancie, ktoré si osobujú absolútnu morálnu zvrchovanosť 
na základe toho, s čím sa zhoduje pojem tolerancie, a toho, čo 
prepadlo všeobecnému odsúdeniu. „Tolerancia“ sa odpojila od 
toho, čo je dobré a zlé, a stala sa tak totalitnou zbraňou svojvôle; 
má chrániť to, čo chcem mať ja, ako to chcem mať a do čoho sa 
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nemá nikto starať. Pôvodne to bola cnosť, ktorá bola potrebná 
na to, aby sme „tolerovali“ iný názor, aj keď nebol správny. Kaž-
dá výpoveď s požiadavkou na pravdu je v tomto horizonte dô-
kazom „netolerancie“; to platí aj pre: „Ja som cesta, pravda a ži-
vot“ (Jn 14, 6). Sorry, Ježiš – cesta, pravda, variant života! Nech 
žije rôznosť! „Nesúhlasím s  tým, čo hovoríš, ale do smrti bu-
dem obhajovať právo na to, aby si to povedal.“ Tento výrok ne-
pochádza od Voltaira, ktorému sa často pripisuje, ale od Evelyn 
Beatrice Hallovej. Zahŕňa, čo je tolerancia v  pravde. Nie od-
stránenie neželaných názorov, ale umožnenie slobodného, ne-
cenzurovaného vyjadrenia názoru. V škrtení novej „tolerancie“ 
vyzerá naše kresťanské ohlasovanie a misia, pravdaže, úplne ne-
možne. Slovo tolerancia je pritom odvodené od tolerare: znášať, 
vydržať, strpieť. Ježiš bol tolerantný – znášal cudzoložnicu, je-
dol s mýtnikmi a hriešnikmi a niesol naše hriechy. Musíme si 
opäť osvojiť tieto pojmy, ktoré sú vo svojej pôvodnej definícii 
rýdzo kresťanské, a nechať ich zažiariť vo svetle evanjelia. Na-
príklad tým, že sa budeme angažovať za náboženskú slobodu. 
Aké by to bolo pekné, keby boli katolíci vnímaní v spoločnos-
ti ako ľudia, ktorí žijú ako svedkovia pravej lásky a tolerancie? 
A to nielen preto, že dostávajú priestor, ale preto, lebo dávajú 
priestor všetkým. Poučili sme sa už z  lekcie, akú nám tak ne-
prekonateľne po skončení nacizmu uštedril evanjelický teológ 
Martin Niemöller? „Keď nacisti brali komunistov, mlčal som; 
nebol som komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, 
mlčal som; nebol som sociálny demokrat. Keď brali odborárov, 
mlčal som; nebol som odborár. Keď brali mňa, nebolo už niko-
ho, kto by mohol protestovať.“ Mali by sme to vidieť ako výzvu 
i šancu, že máme v tomto čase možnosť prejaviť sa novým spô-
sobom práve cez tieto pojmy, ktoré sú zdanlivo celkom strate-
né. K misionárskej komunikácii dnešných čias patrí, že aktívne 
prispejeme k objasneniu definície pojmov a ukážeme perspek-
tívu nádeje, lásky a viery.
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2. Misia mimo kresťanského kruhu priateľov

Ako kresťania sme v nebezpečenstve utiahnuť sa vo svojom du-
chovnom živote do svojich príjemných spoločenstiev, kde nám 
nikto nebude klásť ťažké otázky a kde budeme žiť svoju vieru 
v zdanlivo bezpečnom prostredí. Na jednej strane je to pocho-
piteľné, no vietor, ktorý fúka do tváre veriacim kresťanom, je čo-
raz ostrejší; v práci, v škole, všeobecne v spoločnosti. Zoči-voči 
tomu je rozpačité mlčanie a stiahnutie sa skrátka a dobre fatál-
ne. Dôsledky sú katastrofálne. Naša aktuálna kríza Cirkvi a vie-
ry, aspoň podľa mňa, je toho konkrétnym následkom. Osobne 
som mal možnosť získať z priateľstva s najrozličnejšími ľuďmi 
z nekresťanských kruhov tie najcennejšie skúsenosti aj na svojej 
ceste viery. Misia funguje iba vtedy, keď opustíme svoje „bub-
liny“ a útulné zóny. Priateľstvá mimo kresťanského prostredia 
nepomáhajú iba v tom, že nestratíme kontakt, ale sú aj najlep-
ším misijným územím.
Osobitný príbeh ma spája s Valentinom Abgottsponom, hlásia-
cim sa k ateizmu, ktorý má výrazný vplyv na verejnú mienku 
vo Švajčiarsku. Valentin sa stal v  širšej verejnosti známym na 
konci prvého desaťročia tretieho tisícročia, keď ako učiteľ vo 
svojej triede zvesil zo steny kríž a – napriek príkazu vedenia – 
sa zdráhal dať ho späť. Viedlo to k škandálu a napokon k jeho 
prepusteniu. Valentin šiel so svojím príbehom do médií a od 
tej doby sa vždy obšírne vyjadroval k otázkam odluky Cirkvi 
od štátu. Ako „splnomocnenec sekularizácie“ voľnomyšlienkar-
ského hnutia, ktoré môže byť podľa Richarda Dawkinsa pričle-
nené k takzvanému Novému ateizmu, je ostrým a často veľmi 
agresívnym kritikom Cirkvi. Valentin je mimoriadne nepríjem-
ný, niekedy aj nespravodlivý. Spoznal som ho pri „útoku“, keď 
chcel totiž prezlečený za katolíckeho kňaza spoločne s dvomi 
priateľmi sabotovať nemecko-švajčiarske Svetové dni mládeže. 
Cieľom troch ateistov bolo urobiť rozruch na stretnutí mladých 
s biskupom. Ako zodpovedný za toto stretnutie som okamžite 
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vyhľadal príležitosť na rozhovor s Valentinom, ktorého som po-
znal z médií, a mohol som tak zabrániť eskalácii počas poduja-
tia. Skrátka, v istý deň v bizarnej situácii sme začali svoju nezvy-
čajnú známosť, ktorá trvá už viac rokov.
Vrcholom nášho doterajšieho vzťahu bol experiment, ktorý 
sme spoločne uskutočnili v  roku 2012. Valentina som pozval 
na desaťdňovú púť. Na oplátku mi prisľúbil, že by ma zobral 
na medzinárodnú konferenciu ateistov. Obaja sme chceli lep-
šie spoznať a pochopiť životnú realitu toho druhého. Bol som 
neskutočne zvedavý na konferenciu, na ktorej bol Valentin jed-
ným z rečníkov, a pravdaže – to priznávam – mal som aj vzne-
šený úmysel azda ho aj obrátiť na našej spoločnej púti. Valentin 
bol takpovediac mojím misijným objektom. Poriadne som sa 
do toho pustil, intenzívne som sa modlil za to, aby sa Pán do-
tkol jeho srdca. Spolu so mnou sa modlilo mnoho iných ľudí.
Spolu s  Valentinom sme potom strávili desať veľmi intenzív-
nych dní. V autobuse sme sedeli vedľa seba, v hosteli sme sa de-
lili o  spoločnú izbu. Valentinova konfrontácia s  koncentrova-
ným katolicizmom, ktorý sa na tejto púti prejavoval v modlitbe 
ruženca, každodennej svätej omši, počúvaní kázní a životných 
svedectiev, ako aj v  ďalších rozličných modlitbách počas dňa, 
viedla, pravdaže, k vzrušujúcim a niekedy aj rozčúleným disku-
siám. Zo svojho pohľadu považoval túto naivnú vieru v Boha za 
smiešnu, za absolútne neprimeranú dobe a istým spôsobom aj 
za nebezpečnú. Jeho kritika bola fundamentálna a zároveň ni-
čivá. No vyvolala vo mne aj nečakane pozitívnu reakciu. Začal 
som sa totiž rovnako fundamentálne pýtať na ateistickú životnú 
perspektívu. Zrazu som dokázal prepnúť – z bojovnej obhajo-
by viery a Cirkvi k otázke, čo môže vlastne ponúknuť ateizmus.
Vďaka týmto intenzívnym rozhovorom a  permanentným za-
oberaním sa ateistickým štýlom života som mohol nájsť nový 
prístup k  svojej kresťanskej viere. V  skutočnosti som na tejto 
púti dokázal navždy poraziť svoj malý vlastný ateizmus, ktorý 
sa sem-tam prejavil vo forme pochybností. Uvedomil som si, 
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aký beznádejný a nedôstojný je konzekventne ateistický životný 
postoj. Bolo mi jasné, že pre mňa nemôže byť ateistický spôsob 
života v budúcnosti nijakou alternatívou.
Moja tajná nádej, že obrátim známeho ateistu, sa na tejto ku-
rióznej púti „presahujúcej náboženstvá“ neuskutočnila. No nie-
kto sa predsa len obrátil – ja. A čo by som naozaj nikdy neveril, 
z môjho misijného objektu sa stal môj priateľ. A toto priateľstvo 
mi v posledných rokoch v mnohých oblastiach intenzívne po-
mohlo získať pochopenie a porozumieť inej perspektíve. Napo-
čudovanie ma nikdy neohrozilo vo viere, len ma vždy ubezpeči-
lo, posilnilo a dodalo mi odvahu.
Kardinál Kurt Koch, „ekumenický minister“ vo Vatikáne, mi 
raz vysvetlil stratégiu, ktorú používa vo všetkých svojich nad-
konfesionálnych dialógoch. V týchto rozhovoroch rozlišuje me-
dzi „dialógom lásky“ a „dialógom pravdy“. Kurt Koch zdôraz-
nil, že v  dejinách Cirkvi sa často presadzoval „dialóg pravdy“ 
a že to často neprinieslo ovocie. Bol však presvedčený, že v na-
šich dnešných časoch musíme nevyhnutne dávať do popredia 

„dialóg lásky“, pretože ten najskôr vytvorí priateľskú bázu, kto-
rá vydrží „dialóg pravdy“. Zdá sa mi, že rada tohto druhu má 
veľký význam aj pre našu misijnú činnosť. Nebezpečenstvo, že 
ako kresťania nahučíme druhým ľuďom do uší naše pravdy bez 
lásky, aj keď sa nepýtali, je pomerne veľké. Istý môj známy ka-
tolícky kňaz bol dlho farárom v istej štvrti švajčiarskeho veľko-
mesta, ktoré má najvyšší počet moslimských obyvateľov. Neďa-
leko jeho fary sa nachádzala dokonca istá „problémová mešita“, 
ktorá ustavične vyvolávala rozruch v médiách, pretože sa v nej 
hlásal salafistický islam a  niektorí mladí z  jej okolia sa aj sil-
no radikalizovali. To však farárovi nebránilo v tom, aby vyhľa-
dal ofenzívny a  intenzívny kontakt s  imámom mešity. Pozval 
ho na kávu a  čoskoro už pravidelne hrával futbal s  imámom 
a mladými z jeho mešity. Spýtal som sa ho, prečo sa vydal na 
túto pozoruhodnú cestu. Kňaz odvetil: „Keď sa poznáte, padne 
vám zaťažko nenávidieť sa.“ Jedinú možnosť začať „dialóg lásky“ 
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s týmito radikálnymi moslimami videl v tom, že ich pozve, aby 
sa stali jeho priateľmi. Nesmieme ľudí vidieť ako misijné objek-
ty, mali by sme im skôr ponúknuť skutočné priateľstvo. Matka 
Tereza by povedala: „Iba láska dokáže obracať.“

3.  „Ľudia tam vonku nutne potrebujú nádej!“

Pred niekoľkými rokmi sa moji medzičasom už starí rodičia za-
čali pravidelne angažovať v biblickej skupine. Na pozvanie svo-
jich priateľov seniorov sa odvtedy stretávajú raz za dva týždne 
v malej skupinke, čítajú evanjelium nasledujúcej nedele a spo-
ločne sa o ňom rozprávajú. Táto skúsenosť otvorila mojim rodi-
čom dvere do úplne nového sveta. Božie slovo si zrazu cez túto 
biblickú skupinu našlo k  nim novú cestu, dokážu ho vnímať 
v bežnom dni a stalo sa pre nich konkrétnym. Dobre si spomí-
nam, ako mi otec po prvých večeroch s nadšením povedal, aké 
je prekvapujúce, čo „všetko sa nachádza v  Biblii“. Mama s  ra-
dosťou dodala, že teraz už po prvý raz číta Bibliu sama. A áno, 
je to naozaj radostná zvesť, čo tam číta.
Moji rodičia majú 76 a 75 rokov a sú to jednoduchí ľudia z vi-
dieka. Obaja vyrástli v  povojnových rokoch v  nábožných ro-
dinách v hlboko katolíckom strednom Švajčiarsku. Strýko mo-
jej mamy bol vysokovážený páter v neďalekom benediktínskom 
kláštore Maria Einsiedeln. Rodokmeň z matkinej strany siaha 
o šestnásť generácií späť k švajčiarskemu národnému svätcovi 
bratovi Klausovi10. Priamy predok môjho otca priviedol v bitke 
pri Gubeli ako kapitán k víťazstvu katolíckych Švajčiarov nad 
reformovanými Zürišanmi. Naši predkovia sú preukázateľne 
stovky rokov natoľko katolícki, že katolíckejší sa v tejto krajine 
už nedá byť. Aj moji rodičia pokračovali v tradícii. A tak nedeľ-
ná omša patrila pre nás deti fixne k našim rodinným rituálom, 

10 Sv. Mikuláš z Flüe (pozn. prekladateľa).
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občas sme sa večer spoločne modlili ruženec a na Veľký piatok 
– aby sme trochu nahnevali reformovaných susedov na najväčší 
sviatok – sme radi rozviezli na polia kravský hnoj. Všetko toto 
sa považovalo za dobré, zbožné a katolícke.
A potom sa stalo, čo sa vlastne nikdy stať nemalo. Môj najstarší 
brat, sotva plnoletý, vystúpil s veľkým rozruchom z Cirkvi. Celý 
cirkevný systém označil za klamársky, kritizoval machinácie 
kňazov i biskupov a radikálne spochybnil aj praktizovanie vie-
ry mojich rodičov. Bol pod vplyvom nových priateľov z protes-
tantského prostredia a v konfrontácii s rodičmi argumentoval 
výrokmi z Biblie. Púšťal sa do nich slovo za slovom. A rodičom 
dochádzali argumenty. Bibliu poznali primálo, v argumentácii 
ich úplne prevalcoval. No kto by im to mohol mať za zlé? Keď 
bol otec mladý, bolo hanebné čítať Bibliu. V nedeľu na svätej 
omši nerozumel ničomu z radostnej zvesti, pretože všetko, aj čí-
tania, sa prednášalo v latinčine, a on ako dedinský chlapec ten-
to jazyk neovládal. A v škole na vyučovaní náboženstva išlo o to, 
aby sa žiaci nabifľovali určité články viery (Prečo sme na zemi? 

„Na zemi sme preto, aby sme slúžili Bohu a raz prišli do neba.“) 
a dodržiavali morálne zásady. Tak vtedy vyzeralo vzdelávanie 
mojich rodičov vo viere. Nie div, že aj my deti sme dostali vie-
ru sprostredkovanú podobným spôsobom – skôr prísne, trochu 
silene, často moralisticky. Hranice manipulácie boli flexibilné.
Prečo to všetko rozprávam? Pretože si myslím, že v  Cirkvi 
v  mnohých oblastiach ešte vždy priveľmi žijeme „z  toho, čo 
bolo“. Žiaľ, nielen v pozitívnom, ale aj negatívnom zmysle. Naše 
ohlasovanie, naše misionárske aktivity, naša vnútrocirkevná 
kultúra – to všetko je ešte vždy silno poznačené ľudovým kato-
licizmom, ktorý často nie je ničím viac ako systémom hodnôt 
alebo morálnym zoznamom toho, čo treba robiť. V skôr konzer-
vatívnych kruhoch sa ohlasovanie s mimoriadnou energiou za-
meriava na morálku, žije doslova zo zdôrazňovania morálnych 
požiadaviek. Naproti tomu v progresívnych kruhoch, kde sa to 
s prikázaniami i morálkou berie trochu voľnejšie a s vyznaním 
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právd viery nie tak doslovne, ide o „hodnoty“. Zaoberajú sa ná-
zorom („Sme za mier a toleranciu“). Nič to nestojí a umožňu-
je to rozlíšiť dobrého človeka od zvyšku sveta. To je, povedané 
vecne, „ľudová cirkev“ dneška. Medzi progresívnym a konzer-
vatívnym sa často neotvára celkom nič. Obe vyjadrenia majú 
síce v sebe niečo pravdivé a dôležité, nefungujú však, keď vlast-
né jadro ohlasovania zostane vonku. Ako ľudová cirkev na ten-
to spôsob neprežijeme. Napredujúca sekularizácia vedie jasne 
ku kresťanstvu z rozhodnutia pre osobu, nie pre učenie, kánon 
hodnôt alebo morálny systém.
Ako mladý tínedžer som mal veľké šťastie, že som mal možnosť 
zakúsiť nielen živú skúsenosť s Bohom, ale aj radostnú, živú Kato-
lícku cirkev. Uskutočnilo sa to hlavne a s najväčšou silou na Sve-
tových dňoch mládeže, ale aj doma v mojom rodnom meste Zug. 
Tam som s „Komunitou blahoslavenstiev“, relatívne mladým ka-
tolíckym spoločenstvom, ktoré pôvodne vzniklo vo Francúzsku, 
spoznal iný spôsob katolíckej viery. Zažil som silné, eschatolo-
gicky zamerané ohlasovanie viery. To ma zaskočilo. Dovtedy som 
vôbec nevedel, že viera môže byť aj niečo radostné, naplňujúce 
a  plné nádeje. Nikdy predtým som nepoznal nesmiernu radosť 
zo zmŕtvychvstania na Veľkú noc, túto skúsenosť šťastia – že Ježiš 
naozaj vstal z mŕtvych, že žije! – túto rozhodujúcu radostnú zvesť. 
Poletovalo okolo mňa niekoľko pojmov, ale nezdalo sa, že v mo-
jom chápaní viery stoja na kľúčovom mieste. Istým spôsobom mi 
bolo eu-angelion, oslobodzujúca dobrá správa, utajené. A myslím 
si, že nielen mne. Dodnes ešte príliš mnohí pokrstení i nepokrs-
tení nevedia nič alebo iba veľmi málo o tom, že Ježiš za nich po-
ložil svoj život a vstal z mŕtvych a že to je jediný dôvod, prečo sú 
kresťania kresťanmi a nepridávajú sa do zboru ľudí, strácajúcich 
nádej a odvahu.
O  niekoľko rokov, keď som sa angažoval v  oblasti médií, pre-
mýšľal som s niektorými ľuďmi o tom, či by sme nemali vydá-
vať nový magazín pre hľadajúcich ľudí. Vášnivo sme o tom dis-
kutovali, ale zlom nám prinieslo až stretnutie s jedným mladým 
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viedenským študentom. Počul o  našich zámeroch a  napriek 
mnohým iným, prevažne kritickým hlasom („Ako by niečo 
také fungovalo v digitálnej ére, keď sa vytráca tlač?“), bol touto 
myšlienkou očarený. Viackrát nám však dal jasne a intenzívne 
najavo, že naša myšlienka bude fungovať iba vtedy, ak sa bude-
me riadiť základnou maximou: „Musíte ľuďom priniesť nádej,“ 
povedal, a vždy sa zaujímal iba o  túto jednu vec. „Ľudia tam 
vonku nutne potrebujú nádej!“ To je naše hlavné heslo dodnes. 
Medzičasom pripravujeme už ôsme číslo magazínu Melchior.
Niekedy sa mi zdá, akoby sme v Cirkvi robili všetko možné, len 
aby sme neohlasovali jadro svojej nádeje. Zakrývame ho, ako 
sa to udialo v prípade mojich rodičov. Istý môj priateľ futuro-
lóg raz povedal: „Dnešní ľudia túžia po nádeji. Cirkev im však 
často skôr ukazuje, ako funguje odrádzanie.“ To sa môže zdať 
prehnané, ale v  podstate je to predsa len trochu pravda, nie? 
V každom prípade sa všetci musíme čo najskôr stať nositeľmi 
nádeje, za ktorých sme boli vlastne pomazaní a povolaní v krs-
te. Je to rozhodujúci bod, keď sa chceme stať misionármi. Mu-
síme prinášať viac nádeje. Byť misionárom znamená byť nosi-
teľom nádeje.

4. Umývať nohy – nie hlavy!

Ako sa kresťan stane skutočným nositeľom nádeje? Veľkou in-
špiráciou je pre mňa sv. Matka Tereza z  Kalkaty. Ešte si mat-
ne spomínam, ako v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, 
keď som začal čítať noviny, mala vždy svoje miesto v spravodaj-
stve a noviny o nej písali s veľkou úctou. Podaril sa jej dvojitý 
ťah. Radikálne žila radostnú zvesť, oddávala sa službe najchu-
dobnejším z chudobných, a zároveň bola misionársky prítom-
ná v západnom svete. V roku 2013 som mal hlbokú a dojemnú 
príležitosť stretnúť sa s jej sestrami v chudobnej štvrti Alagados 
v brazílskom Salvadore v Bahii, a tak trochu pocítiť ich „ducha“. 
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Vstup do tejto zóny chudoby, násilia, drog a kriminality bol pre 
mňa a moju skupinu možný iba s policajnou ochranou. Na ces-
te k sestrám sme išli okolo obrovskej rozhnevanej skupiny ľudí, 
uprostred nej ležala na zemi mŕtvola. Streľba mala zjavne smr-
teľný koniec. „To je tu bežné,“ povedali neskôr sestry.
V Alagadose žijú štyri misionárky lásky uprostred štvrte biedy 
v malom kláštore. Miestnosti sú úzke, skromné a jednoduché. 
Deň čo deň idú sestry ráno po svätej omši na ulice vo svojej 
štvrti a zo špiny a blata berú malé deti, ktoré sa tam túlajú. Zo-
berú ich k sebe do kláštora, najskôr ich umyjú a oblečú im čis-
té šaty. Potom im dajú jesť a hrajú sa s nimi. Mohol som vidieť 
tento rituál na vlastné oči a dojal ma k slzám. Na jednej strane 
mnou otriasol tento nesmierny nezištný skutok lásky, na druhej 
strane táto márnotratnosť lásky k  blížnemu. Keď sa na to po-
zrieme objektívne, nebolo to nič viac ako kvapka na rozhorúče-
nom kameni. No do tohto geta to prinieslo „rozdiel, ktorý robí 
rozdiel“ (Gregory Bateson, pravdaže, v  súvislosti s  komuniká-
ciou a informáciami). Ohromujúce bolo aj to, že sestry, hoci bý-
vali uprostred násilností, na mieste, kde sa pre extrémne nebez-
pečenstvo nechcú usadiť nijaké rozvojové organizácie ani iné 
kresťanské inštitúcie, sa mohli po uliciach pohybovať slobodne. 
Rešpektovali ich dokonca aj drogoví bossovia, rovnako ako si 
ich hlboko vážili chudobní ľudia. Tieto sestry ma hlboko oslovi-
li, pretože naozaj zo všetkých síl a z hlbokého presvedčenia žijú 
to, na čo odkazuje ich názov – „misionárky lásky“!
Od známeho nemeckého husliarskeho majstra Martina Schles-
kého pochádza veta, ktorú citujeme aj v tejto téze: „Kresťanská 
misia musí znamenať, že budeme ľuďom umývať nohy, nie hla-
vy.“ Sestry Matky Terezy v Brazílii to žijú – konkrétne, autentic-
ky, pokorne, takže dostanete chuť pridať sa k ich misii, hoci vša-
de navôkol spoločnosť vyletela do vzduchu.
Samozrejme, možno namietať, že takýto spôsob misie môže 
fungovať v chudobnej štvrti Južnej Ameriky, my na Západe však 
máme celkom iné podmienky. To je pravda. Pre svoje nemecky 
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hovoriace krajiny musíme nájsť sami to, čo je v našom kontex-
te konkrétne, autentické, pokorné, aby čoraz viac ľudí dostalo 
chuť zapojiť sa do misie nádeje; môžeme aj povedať – do hori-
zontu umývania nôh. To je pre mňa „misia“, a nie premúdrené 
mudrlantstvo.
Hovorí sa, že Matke Tereze raz istý bohatý švajčiarsky podnika-
teľ ponúkol veľké množstvo peňazí. Chcel dať niečo zo svojho 
prebytku, chcel urobiť dobre a malej sestre z Albánska odovzdať 
šek za jej prácu. Matka Tereza si ho vraj kriticky premeriavala 
a obálku mu okamžite vrátila so slovami: „Keď chcete pomáhať 
chudobným, robte to doma. Ešte nikdy som nevidela toľko chu-
dobných ľudí ako vo Švajčiarsku!“ Materiálnu chudobu tým za-
iste nemyslela.
Posledné slovo chcem prenechať pápežovi Františkovi, preto-
že by som sám nedokázal povedať lepšie, na čo vyzýva Misijný 
manifest: „Dnes je čas na misiu a čas na odvahu! Odvahu, aby 
sme posilnili neisté kroky a dostali chuť na to, aby sme sa vysi-
ľovali pre evanjelium, opäť našli odvahu, že získame silu, ktorá 
so sebou prináša misiu. Je čas na odvahu, hoci odvaha nie je zá-
rukou úspechu. Odvaha sa od nás žiada, aby sme bojovali, nie 
aby sme nevyhnutne vyhrali, aby sme ohlasovali a nie obraca-
li. Odvaha sa od nás žiada, aby sme svetu predstavovali alterna-
tívu, bez toho, aby sme boli polemickí alebo agresívni. Odvaha 
sa od nás žiada, aby sme sa otvorili pre iných bez toho, aby sme 
kedykoľvek relativizovali absolútnosť a jedinečnosť Krista, jedi-
ného Vykupiteľa všetkých. Odvaha sa od nás žiada, aby sme ob-
stáli zoči-voči nevere bez toho, aby sme boli arogantní... Dnes je 
čas na odvahu! Dnes potrebujeme odvahu!“
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Katharina Fasslerová

9. Potrebujeme „demokratizáciu“ 
misie

Nikde nie je napísané, že misia, ktorú nám Ježiš zveril, je vyhra-
dená špecialistom, profesionálnym ohlasovateľom, teológom, kle-
rikom alebo členom rehoľných spoločenstiev. Byť misionárom je 
Kristovou výzvou pre všetkých pokrstených. Misia sa neobmedzu-
je ani na určité („nekresťanské“) krajiny, kultúry alebo nábožen-
stvá. Misia trvá vždy a všade. Je to veľká, často zabudnutá profi-
lová úloha všetkých kresťanov vo všetkých krajinách a kultúrach.

Misia je prirodzená. Je organickým odovzdávaním pozitívnych 
skúseností Boha a človeka. Na misionársku kvalifikáciu nepo-
môžu ani len skúsenosti, ani čisto intelektuálne štúdie. Zákla-
dom je jedine život potvrdený dôverou v Boha a ľudí. Základom 
sú zdravé vzťahy. Základom je reflexia a  neprestajný osobný 
rozvoj cez modlitbu, spoločenstvo a  službu. To platí obzvlášť 
pre kňazov, pretože oni majú osobitnú zodpovednosť, aby mo-
tivovali kresťanov na odovzdávanie viery, umožňovali im to a aj 
na to vytvárali štruktúry. Misia je organický postoj zakotvený 
vo viere, ktorý nesie v sebe aj každý veriaci. „Demokratizácia“ 
znamená – aby sme sa hneď na začiatku vyhli nedorozumeniam 

– presne to, a  nie niečo také ako celková parlamentná rekon-
štrukcia Cirkvi a zavedenie rozhodnutí väčšiny k otázkam viery.
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1. Cirkvi chýbajú veriaci

„Túžba rastie, no Cirkev sa scvrkáva,“ tak to vyjadril rakúsky no-
vinár a  publicista Günther Nenning (1921 – 2006). Scenár je 
hrozivý. Nemali by sa všetci vzchopiť a začať so získavaním čle-
nov? Nemáme my všetci účasť na „všeobecnom kňazstve“, nie 
sme všetci pobirmovaní? No aj keby si kňaz mohol tak veľmi 
želať a kázať o tom, aby bol jeho kostol v nedeľu plný – nezme-
níme to. Faktom je, že Cirkev v Európe už svojím posolstvom 
neoslovuje veľa ľudí v Európe. Napriek tomu by sme sa nema-
li oháňať misionárskym kyjakom. Možno nie je skúsenosť, kto-
rú má Cirkev, vôbec taká žalostná, ako sa na prvý pohľad zdá.
Vlastne je zaujímavé, že „momentálna naliehavosť novej evan-
jelizácie“ (apoštolská exhortácia Christifideles laici 35) nevychá-
dza iba zo samotnej Cirkvi, ale zvonku. Je to aj „hodina spo-
ločnosti“ (CL 35), ktorá si žiada novú evanjelizáciu, ktorá je 
podnetom na jej obnovu. Zmenou spoločnosti sú však Cirkev 
a cirkevné štruktúry, ale napokon aj všetci členovia Cirkvi vy-
zvaní, aby sa ďalej menili. Je to bolestné; šíri to hnev a niekedy 
dokonca vyvoláva strach.
No skúsme sa na vec pozrieť z iného uhla pohľadu. Práve teraz 
je čas, kedy by Cirkev mala nájsť novú identitu primeranú dobe 

– úžasné! „Dnes“ je to, čo sa žiada od Cirkvi, aby svoju misio-
nársku dimenziu rozvíjala vo všetkých oblastiach, pričom slo-
vo „misionársky“ nemá nič spoločné s indoktrináciou. Myslím 
si, že je to práve spoločnosť, ktorá Cirkvi pomáha, aby prenikla 
k svojej prvotnej podstate. Šanca súčasnosti spočíva v tom, že 
sa tradičné kresťanstvo zmení na zvolené kresťanstvo, a tak sa 
priblíži prvotnému kresťanstvu. Ide o osobné rozhodnutie pre 
Boha, pre Ježiša Krista, pre život s Duchom Svätým. A s  tým-
to osobným rozhodnutím je pripravená cesta k „demokratizá-
cii“ misie.
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2. Čo je to „misia“?

Misia nie je nijaký program, nástroj predaja, ale prirodzená po-
treba deliť sa o prežité dobro. Misia je pre všetkých. Čo teda mu-
sím robiť? Najskôr nič! Aby sme to zdôvodnili, nejde to, žiaľ, bez 
štipky teológie – prameňom cirkevnej misie je trojjediný Boh 
sám: „Putujúca Cirkev je svojou povahou misionárska, lebo má 
svoj pôvod v poslaní Syna a v poslaní Ducha Svätého podľa plá-
nu Boha Otca“ (Ad gentes 2). Božská trojjedinosť je sama ose-
be misionárska – večný, vzrušujúci, vždy nový nepokoj lásky je 
poslaný na cestu. Otec a Syn milujú spoločne condelictus („spo-
ločne milovaného“), Ducha Svätého, ktorý svoju lásku daruje 
späť. Stvorením sme my ľudia prijatí do vnútra Trojice. Je to 
úžasná téma na meditáciu! V osobitných momentoch šťastia to 
môže človek zažiť dokonca už tu na zemi. Na základe tohto mô-
žem dovoliť, aby som bola milovaná, aby mi bolo odpustené, 
aby som bola prijatá a aby mi to všetko pekné prinieslo rozvoj...
Misia je teda najskôr Božím darom pre nás, je darom jeho usta-
vičnej lásky. Preto nemusí nikto nič robiť. Až keď budem môcť 
prijať jeho lásku, budú môcť byť spracované moje zranenia, kto-
ré blokujú prijatie lásky, a môžem sa vydať hľadať Božiu lásku 
vo svojom živote.
Keď som bola mladá, prostredníctvom knihy Jo Croissantovej 
Kňazstvo ženy, kňazstvo srdca som dostala impulz na isté du-
chovné cvičenie. Keď som si bola pri iných ľuďoch neistá a cíti-
la som, že nevnímajú moje vnútro, ale ma sledujú zvonku, za-
tvorila som oči a predstavila som si Boha Otca, ako ma s láskou 
pozoruje. Bol to úžasný ochranný štít pred všetkými kritický-
mi, hodnotiacimi očami. Dávala som pozor na svoje dýchanie 
a  vrúcny Boží pohľad. Cez tento pohľad som získala odvahu. 
Môj módny štýl – nosila som patchworkové šaty a dreváky, keď 
všetci navôkol chodili oblečení v polokošeliach – bol rovnako 
výstredný ako bol experimentálny môj hudobný vkus. Main-
stream som nepoznala. Odvážila som sa vysloviť svoj názor, aj 
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keď som s ním bola sama. A čoraz menej som zatvárala oči, pre-
tože láskavý a milosrdný Boží pohľad prenikal čoraz hlbšie do 
môjho srdca.
Najskôr teda dar a  potom poslanie. Poslanie znie niečo ako 
služba a povinnosť... Tu si spomínam na svoje detstvo. Nado-
všetko som milovala svojich rodičov. Keď prišli ku mne na náv-
števu kamarátky, chcela som im ukázať, akí úžasní sú moji rodi-
čia, a zvlášť som bola hrdá, keď sa rodičia správali tak, že k nim 
pocítili náklonnosť aj moje kamarátky. Aká som bola šťastná, 
keď jedna kamarátka povedala, akých mám úžasných rodičov. 
V priebehu rokov sa, pravdaže, vzťah rodičov a dieťaťa výrazne 
menil... No viem si predstaviť, aké by to mohlo byť, keby sme 
mali už teraz pozitívnu skúsenosť s Bohom ako s perfektným 
otcom a perfektnou matkou v nebi.

3. Misia ako vnútorná dynamika pozitívnej 
skúsenosti viery

Misia nemá nijakú šancu, ak pod ňou budeme chápať niečo na-
riadené, prichádzajúce zvonku. Misia pramení prirodzeným 
spôsobom z  vnútornej dynamiky pozitívnej skúsenosti viery. 
Potom je totiž samozrejmé, že sa chceme o túto skúsenosť pode-
liť, a k „dobrej skúsenosti“ zásadne patrí, že si ju nechceme ne-
chať pre seba: „Naozaj vnútorne prijaté kresťanstvo je vyzbroje-
né dynamikou, snahou podeliť sa oň. Ja som vlastne čosi našiel, 
ako to aj býva, a teda nemôžem povedať, že mi to stačí. V tom 
okamihu zničím opäť aj to, čo som našiel. Je to podobné, ako 
keď má niekto veľkú radosť, musí to aj nejako vysloviť a ozná-
miť, inak by to nebola ozajstná radosť. Takto je aj dynamika 
odovzdávania podstatnou zložkou poslania, ktoré Kristus zveril 
svojim učeníkom; a rovnako je to aj povzbudzovaním fantázie 
a odvahy, dokonca s rizikom, že pritom niečo stratím“ (Joseph 
Ratzinger, Soľ zeme, 153).
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Princíp sa podobá nášmu dýchaniu – nadýchnem sa, dosta-
nem. Vydýchnem, dávam. Misia je dychom Cirkvi, riekou, po-
hybom. Misia všetko uchvacuje, všetkých zahŕňa, všade prúdi. 
To je myslené „demokratizáciou“ misie. Opakom je nesvojpráv-
na Cirkev, ktorá sa delí na predstavených a veriacich (pozri aj 
Tézu 7). Predstavení vyvolávajú zdanie, akoby boli Cirkvou 
a ostatní sa majú prizerať, nechať sa zabávať, v lepšom prípade 
sa učiť. Výdych, odovzdávanie, misia je pritom prenechaná vý-
lučne tým, ktorí prijali vysviacku. To je primálo. Všetci musia 
dýchať. Bolo by zvláštne považovať to za nátlak. Skôr sa vynára 
otázka: Čo mi bráni vydýchnuť?

4. Predpoklady misie

Ten, kto by chcel niečo dávať druhým, musí najskôr sám prijí-
mať a podľa toho smerovať svoj život. Nato, aby zostal v obra-
ze, sa musí nadýchnuť. V cirkevných textoch o misii a evanjeli-
zácii sa často zdôrazňuje, že „nemôžeme hlásať obrátenie, ak sa 
sami každý deň neobraciame“ (Redemptoris missio 47; aj Chris-
tifideles laici 34) alebo obraciame a nedovolíme Bohu, aby nás 
miloval. Toto chápanie vychádza už z textov Druhého vatikán-
skeho koncilu. Výzvu na evanjelizáciu sprevádza pripomenutie, 
že „prvou a najvážnejšou povinnosťou, čo sa týka šírenia viery, 
je žiť hlbokým kresťanským životom“ (AG 36). K ďalším témam 

„sebaevanjelizácie“ (RM 50) pre mňa – nielen pre Cirkev ako ce-
lok – patrí zverené ekumenické úsilie hľadať stratenú jednotu.
Ten, kto sa nachádza na tejto ceste, čoskoro zistí, že sa opäť cíti 
tak, akoby začínal s vierou od začiatku. Každá životná situácia 
a zmena nanovo spochybňuje prijatú lásku, skúša únosnosť vie-
ry. Mnohí sa pýtajú: Nemal by som najskôr byť sám bez po-
chybností a plný nadšenia, aby som mohol mať účasť na misii 
celej Cirkvi? Zaujímavým spôsobom môžeme objaviť to, že iba 
vôľou a úsilím sprostredkovať druhým svoju vieru sa skutočná 
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zmena a obnova uskutoční aj vo mne. Po prvé som nevyhnutne 
donútený k reflexii učenia viery, musím sa pýtať na svoj vlast-
ný vzťah k Bohu („že si vlažný, ani horúci, ani studený...,“ Zjv 3, 
16) a musím vyjadriť slovami to, čo sa o viere sotva dá vyjadriť. 
Po druhé vznikne obnova aj paralelným dávaním a prijímaním, 
ktoré sa deje stretnutím s  druhými, neznámymi a  je podstat-
ným prvkom ohlasovania. Práve odhodlanie odovzdávať vieru 
je záchranou viery, ktorá sa uzatvára do seba, ktorá existuje iba 
pre seba a nechápe sa ako služba. Prijatá viera sa odovzdávaním 
a v odovzdávaní zväčšuje.
Ale sama som zistila, prečo nestačí samotná intenzívna skú-
senosť viery. Po prevažne pozitívnych skúsenostiach vo viere 
a  s  Bohom som pociťovala nutkanie rozprávať o  duchovných 
skúsenostiach. Tak som čerpala veľkú silu z viery po smrti svoj-
ho otca; mala som hlboké skúsenosti so službou chorým v Lur-
doch, na Svetových dňoch mládeže alebo na púti mladých do 
Francúzska. Modlitba bol upokojujúcim bodom v našej rodine 
a viera bola aj kľúčovým prvkom v manželstve mojich rodičov. 
Chcela som to sprostredkovať svojim priateľom. No moja reč 
nenarazila na otvorené uši. Už pomerne rýchlo som zbadala, že 
potrebujem podporu, tréning a osobnú zmenu.
Nato, aby sme sa vôbec odvážili hovoriť o  Bohu, Najväčšom 
z veľkých, Stvoriteľovi všetkých vecí, pre nás Nepochopiteľnom, 
potrebujeme viac ako len hrsť dobrých skúseností. Čoskoro 
som mala pocit, že by sa mohlo stať, že moje skúsenosti nesú-
visia s Duchom Svätým, ale s vlastným bláznovstvom. Pričom 
aj ten, kto má čo povedať, pravdepodobne to nebude hovoriť 
pre všetkých. Potrebné je viac, ako len dobre sledovať nedeľné 
kázne na svätej omši. Mám prísť k dospelým ľuďom s niečím 
takýmto: „Ale veď to povedal pán farár“? To je, ako keď príde 
šesťročný chlapec a ex auctoritate povie: „Ale mama povedala...“
Rozprávať o Božom rukopise v mojom vlastnom živote nie je 
ľahké. Skrze Ducha Svätého je pre nás veľmi intímny a  hýbe 
našou dušou jemnými impulzmi a pohybmi. A tak sa k tomu 
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pridruží prirodzený ostych a zdravá hanba, aby sme sa len tak 
obyčajne a  banálne rozprávali o  Bohu a  živote s  ním. Takéto 
perly viery sa len tak nehádžu na zem. Chápem to ako ochra-
nu, ktorá mi bráni, aby som obchodovala s Bohom. Ak by som 
o Bohu rozprávala banálne, zredukovala by som ho. Rozpráva-
nie o  Bohu sa musí líšiť od rozprávania o  kuchárskom recep-
te. O ľúbostnom vzťahu hovoríme tiež iba na chránenom mies-
te. Potrebujeme na to „objektivizáciu“ vlastnej skúsenosti viery. 
Musí byť postavená do horizontálneho i  vertikálneho kontex-
tu. Mnohí ľudia vôkol mňa majú skúsenosť s Bohom i Cirkvou, 
mnohí ľudia predo mnou mali skúsenosť s vierou. Dôležité je tu 
základné teologické vzdelanie.
Potrebuje preto každý vlastné teologické štúdium? Teologic-
ké štúdium by som osobne pre svoje želanie odovzdávať vie-
ru nepotrebovala. Napriek tomu som študovala teológiu, pre-
tože som chcela byť na rovnakej úrovni s  teológmi. Lebo keď 
som sa rozprávala s kňazom alebo teológom, niekedy som vnú-
torne uhýbala a  myslela som si: „Ó, Bože, nemám o  tom ani 
páru.“ Nechýbali mi skúsenosti viery: modlitba v rodine, cho-
denie na sväté omše, púte, duchovné sprevádzanie alebo skúse-
nosť, ako sa ma dotkla duchovná hudba. No voči kňazom a teo-
lógom som bola vnútorne pasívna. Rozprávať mal ten druhý, 
ten druhý mal konať. Povedať niečo poriadne budem môcť až 
vtedy, keď budem dosť vedieť, myslela som si. Keď som študo-
vala, táto skúsenosť sa obrátila, a teraz tak reagovali iní: Ona to 
bude vedieť, študovala to! A dnes, desať rokov po štúdiu? V sku-
točnosti viem ešte menej, pretože si lepšie pamätám emócie ako 
fakty. Dokážem vysvetliť základné kresťanské presvedčenie, ale 
niečo viac? Skúsenosti sú pre mňa dôležitejšie ako štúdium. Pri-
znávam, že ten či onen poznatok mi zostal a ovplyvnil ma, ale je 
to málo v porovnaní so sedemročným štúdiom. Ak mi to takto 
ide po tom, čo som sa sedem rokov venovala katolíckej viere, 
ako sa potom bude dariť mnohým kresťanom, ktorí neabsolvo-
vali nijaké štúdium teológie?
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Za skutočne zmysluplný považujem však spätne skúsenosť kres-
ťanského života v  spoločenstve rok po maturite. Ako môžu 
mnohí, ktorí sú pokrstení (a niekedy ani poriadne nevedia pre-
čo), pochopiť, že majú účasť na všeobecnom kňazstve veriacich? 
Prežívajú a učia sa, čo sa chápe pod pojmom byť kresťanom väč-
šinou cez členov rodiny, v kresťanskom spoločenstve alebo vo 
farnosti. A takéto miesto som chcela nájsť.

5. Zdravé spoločenstvo ako živná pôda pre 
misionárske projekty

Najskôr som chcela ísť do kresťanského geta. Chcela som otes-
tovať, do akej znesiteľnej miery je viera čistá. Po maturite som 
sa rozhodla pre návštevu evanjelizačnej školy Komunity Ema-
nuel, Emmanuel School of Mission v Paray-le-Monial vo Fran-
cúzsku. Tam som sa naučila vidieť Boha nielen v liturgii a kos-
tole, ale aj vo vzťahoch, v stretnutiach a iných ľuďoch.
Tento čas s devätnástimi inými mladými vo veku od devätnásť 
do tridsať rokov z rozličných krajín sveta s nabitým študijným 
plánom pozostávajúcim z  modlitby, vyučovania, misie vo far-
nostiach a života v spoločenstve patrí k najkrajším a najinten-
zívnejším „rokom rozvoja“ môjho krátkeho života. Nie všetko 
sa mi páčilo – služba v práčovni namiesto zboru, radostné spe-
vy („modlitby chvál“) boli pre mňa neranostaja každý deň utr-
pením, rozdelenie vedúcimi do skupín namiesto slobody, voľné-
ho času a nezávislosti. Raz za týždeň večer stretnutie – fraternité, 
čo by sa dalo preložiť ako „čas v spoločenstve“ alebo „čas me-
dzi bratmi a sestrami“. Rozdelení na ženy a mužov sme hľada-
li hlbší zmysel v udalostiach nášho života, utešovali sme sa, po-
silňovali, modlili sa jeden za druhého, spoločne sme sa smiali 
a  lepšie sa spoznávali. A  tak sa z  kyprej obyvateľky na príze-
mí vykľul milý človek, z  ktorého sa ako z  nevítaného spoloč-
níka pri návštevách domov vo dvojiciach stal úžasný partner, 
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vďaka ktorému boli  rozhovory zaujímavejšie, z  neobľúbenej 
služby v práčovni sa stal čas na odreagovanie sa a možnosť uro-
biť niečo pre iných. Po roku som sa vrátila do Nemecka a bola 
som tolerantnejšia, otvorenejšia a odvážnejšia, aby som hovo-
rila o svojej viere. A hlavne som pochopila, že Boh ma stretáva 
prostredníctvom mojich blížnych. Ironický výrok „ty dlažobná 
kocka mojej svätosti“ sa pre mňa stal novou pravdou i skutoč-
nosťou. Demokratizácia misie vo mne zaúčinkovala. Zrazu som 
sa cítila schopná hovoriť o viere. Kedysi som mala pocit: Von 
z Cirkvi! Von z kresťanského geta! Poďme na preteky!
Vzorný člen farnosti alebo spoločenstva nachádza v Cirkvi opo-
ru a  svoj život žije medzi svätou omšou, modlitbovým spolo-
čenstvom a náboženskými stretnutiami. To stačí, nie? Žiaľ, ne-
stačí. Keby som chcela s niekoľkými priateľmi založiť športový 
klub a želali by sme si, aby ešte viac ľudí športovalo, nemohli 
by sme sa uspokojiť s tým, že sa pohybujeme z fitness kurzu do 
sauny, do športového baru a späť.
Spoločenstvo je miesto, kde sa schádzajú ľudia z rozličných kon-
textov, s  rozdielnymi názormi a  životnými skúsenosťami a  otvo-
rene sa zdieľajú. Kdekoľvek dnes ľudia spoločne žijú svoje kres-
ťanstvo, žijú ho v kontraste k svetu s mnohými inými prioritami 
a ponukami. O čo vnútornejšie je ich spojenie, o to sú vyprofilova-
nejší, o to hermetickejšie žijú, do istej miery v akomsi gete, ktoré 
si sami vytvorili. Ich schopnosť rozprávať, ktorou by sa mohli stať 
zrozumiteľnými pre iných ľudí a iné prostredia, sa znižuje. Misio-
nársky človek preto potrebuje kresťanskú základňu, v ktorej môže 
natankovať, dobiť si baterky, ako aj iné prostredia, ktoré ho pozý-
vajú, aby priniesol to špecificky kresťanské. Tieto prostredia sa tak 
pre neho i pre celú Cirkev stávajú miestami, kde sa môže učiť – je 
to šport, hudba, technika, umenie, príroda a ďalšie veci, ktoré ne-
pozná z cirkevného kontextu. Cirkev sa nemôže uzavrieť do geta.
Zároveň nemôže dnes pôsobiť ako matrika – ten, kto príde, 
bude milo vybavený. Cirkev sa musí vrhnúť do pretekov medzi 
zaujímavými nedeľnými podujatiami.
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V  Kolíne sme spoločne s  inými študentmi, ktorí mali blízko 
k novým duchovným spoločenstvám, založili vo farnosti Srdca 
Ježišovho modlitbové spoločenstvo. Podporu vo svojom živo-
te viery som dostávala prostredníctvom účasti na pravidelných 
stretnutiach s Komunitou Emanuel. Či by som sa mohla bez tej-
to opory zhovárať s inými o viere? Nemyslím si to. O niekoľko 
rokov – ešte vždy v Bonne a opäť so skupinou študentov, ktorá 
sa vytvorila zo zboru, ktorý spieval na Svetových dňoch mláde-
že (SDM) – sme zorganizovali podujatie „SDM go on“, ktorého 
základ tvorila štruktúra Večerov milosrdenstva Komunity Ema-
nuel, ako som ju poznala z Emmanuel School of Mission v Pa-
ray-le-Monial. V kostole modlitba, rozhovor a hudba, na ulici 
pred kostolom osobné pozvanie s rozhovorom a sviecami. Kon-
cept mal veľký ohlas a stal sa úspešným modelom aj pre mno-
hé iné veľké mestá.
Jestvuje veľa ďalších príkladov, pri ktorých sa misia začala už 
vo východiskovom bode. Často nemajú nijaké zvláštne meno, 
nazývajú sa kostolníčenie, príprava birmovancov, skauting ale-
bo detský spevokol. Mnohé prichádzajú „zhora“, organizujú 
ich predstavení, ako v prípade iniciatívy s názvom „Missionale“ 
v Düsseldorfe, iné prichádzajú „zdola“, vznikajú z iniciatívy čle-
nov Cirkvi. Známymi formátmi sú Svetové dni mládeže, Večery 
otvorenej Cirkvi, Večery milosrdenstva, ako aj pod rozličnými 
názvami („Keep in touch“, „Pray&Stay“, „Nightfever“ a ďalšie), 
ktoré sa ponúkajú každý mesiac v mnohých mestách, aby po-
zvali ľudí na modlitbu do kostola. Aj desaťdňová mestská mi-
sia v európskych hlavných mestách, ktorú od svojho začiatku 
v  roku 2003 vo Viedni zorganizoval „Medzinárodný kongres 
novej evanjelizácie“ s  tisícmi účastníkov, ukazujú misiu v  pri-
jateľnej podobe.
Potom, čo si štyria kardináli Christoph Schönborn OP z Viedne, 
Jean-Marie Lustiger z Paríža, José da Cruz Policarpo z Lisabo-
nu a Godfried Maria Jules Danneels z Bruselu prečítali misijné 
správy medzinárodnej evanjelizačnej školy Komunity Emanuel 
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(v  Ríme, Altöttingu, Paray-le-Monial a  vo Viedni), nadviaza-
li na myšlienku mestskej misie vo veľkomestách. Projektový 
tím sa na plný úväzok dva roky venoval jej príprave, organizá-
cii a následnom spracovaní. V projekte „Skutky apoštolov 2, 1“ 
pokračuje Viedenská arcidiecéza v  týchto misionárskych myš-
lienkach ďalej.

6. Osobitná úloha kňazov a predstavených

Misia, ako to hovorí Misijný manifest, sa neobmedzuje na 
„špecialistov, profesionálnych ohlasovateľov, teológov, klerikov 
alebo členov rehoľných spoločenstiev“. Napriek tomu majú títo 

„profesionáli“, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že sa budú viac, in-
tenzívnejšie zaoberať Bohom a venujú mu viac času alebo celý 
životný koncept, väčšiu zodpovednosť. Majú značný podiel na 
tom, či členovia farnosti objavia, že žijú lepšie a  radostnejšie 
s dušou misionára. Keď sa pozriem do svojho životopisu, boli 
to stretnutia s ľuďmi úzko spojenými s Cirkvou, ktoré vo mne 
umožnili rásť myšlienke, aby som chcela pracovať v tejto Cirkvi 
a ďalej šírila posolstvo viery.

„Ten, kto pozná kňaza, spravidla nevystúpi z Cirkvi,“ napísal ne-
mecký denník Frankfurter allgemeine Zeitung 18. apríla 2014 
v článku s názvom Závisí to od kňaza. Primárne spočíva na zod-
povednosti kňaza, do akej miery vo svojej farnosti dovolí, aby 
tam vznikol pocit spoločenstva, či spoločenstvá duchovne živia 
farnosti, či sú iniciatívy blokované alebo podporované. Ak má 
kňaz zmysel pre vedenie a dá dokopy správne manželské páry, 
aby zorganizovali predmanželskú prípravu, môže z toho vznik-
núť úžasná dlhodobá akcia, ktorá bude dobrá pre farnosť, man-
želské páry i účastníkov. Tak ako Ježiš povoláva svojich učení-
kov, vidí a používa ich talenty, je podobne úlohou kňaza – alebo 
tímu predstavených –, aby spoločne premýšľali, ktorí členovia 
farnosti by boli vhodní na akú úlohu, kde by sa mohli vzdelávať 
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a ako ich potom osobne osloviť. So supervíziou a sprevádzaním 
budú skúsení ľudia takmer ako dobrovoľníci a postupne podpo-
ria sviatostnú katechézu, pastoráciu manželov alebo charitatív-
nu oblasť. Síce to nezávisí iba od kňazov, ako to napísal nemec-
ký denník, ale aj od nich, a síce nie v zanedbateľnej miere. Od 
nich a iných predstavených.
Keby kňaz chcel, aby členovia farnosti pochopili, že sú tiež 

„kňazmi, kráľmi a prorokmi“, ako to uvádza učenie o „všeobec-
nom kňazstve“, opierajúce sa o  Druhý vatikánsky koncil, po-
tom by mal tak konať a nemal by sa brániť skutočnej spoluprá-
ci s nimi. Farnosti by mali do svojej práce integrovať spôsoby 
vzdelávania, ktoré sprostredkujú práve členovia farnosti. Tak 
ako môžu byť kňazmi, kráľmi a prorokmi vo farnosti i mimo 
nej, môžu posilňovať svoju vlastnú hodnotu, nachádzať svoje 
talenty a tak z celej sily ohlasovať Božie slovo. Potom sa môžu 
úlohy úplne a  na vlastnú zodpovednosť s  radosťou delego-
vať (podľa príslušného vzdelania) na dobrovoľníkov, ale ak je 
to potrebné, aj na teológov s projektovými zmluvami, ktorí sa 
uplatnia podľa svojej kompetencie. Pravdaže, je na to potrebné 
štrukturálne prehodnotenie.
Nato, aby dobrovoľníci pracovali efektívne, potrebujú kurzy ve-
denia, kurzy učeníctva, Alfa kurzy a iné komplexné teologické 
kurzy, ako aj know-how na rozvoj biblických krúžkov, modlitbo-
vých skupín, domácich spoločenstiev, duchovných manželských 
skupín, ako ich ponúka Equipe Notre Dame, Modlitby matiek... 
Tu platí, že treba pomôcť vedúcim, aby vyžadovali tak intelektu-
álne, ako aj duchovné vzdelanie a skúsenosť spoločenstva.
Tieto modlitbové alebo domáce skupiny, primeraným spôso-
bom sprevádzané kňazmi alebo inými ľuďmi, ktorí pokročili na 
duchovnej ceste, by sa mohli takým istým spôsobom stať jad-
rom farnosti. Dobre organizovaná farská rada podporuje orga-
nizáciu farnosti zo živých spoločenstiev. Povedané odvážnejšie, 
zodpovední z  jednotlivých skupín tvoria farskú radu. Zodpo-
vední sa každé dva roky menia. To môže byť prevenciou, aby 
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farská rada nestratila duchovný ráz, pričom modlitbové spolo-
čenstvá majú zodpovednosť za celú farnosť. Práve to znamená 
demokratizácia.

7.  „Budeme ťa potrebovať ešte dlhšie...“

„Demokratizácia“ misie vytvára nový vzťah medzi predstave-
nými, často vysvätenými mužmi, a dobrovoľníkmi. Nový vzťah 
k členom Cirkvi je predpokladom, aby aj laici a dobrovoľníci 
uvedomelo vydávali svedectvo. Spomínam si na osobnú skú-
senosť. Ako mladé dievča som bola na pohrebe biskupa. Stála 
som celkom vpredu, kde mnohí biskupi a kňazi sedeli na stolič-
kách. Zrejme som vyzerala unavená, rekviem trvalo dlho. Je-
den z biskupov sa postavil zo svojej stoličky a povedal: „Len si 
sadni!“ S vďakou som to prijala. Postavil sa za mňa a položil mi 
ruku na plecia: „Vieš, budeme ťa potrebovať ešte dlhšie!“ Dojalo 
ma to! Bola to pre mňa kľúčová skúsenosť. Mala som dojem, že 
mi Boh hovorí, že ma ešte potrebuje pre Cirkev a mala by som si 
dávať pozor na seba i svoje sily. „Potrebujeme ťa pre budúcnosť 
Cirkvi,“ to som pochopila vnútorným sluchom. Našepkával mi, 
že som dôležitá pre budúcnosť.
Aj stretnutia s biskupom Franzom Kamphausom ma mimoriad-
ne ovplyvnili. Ako mladá som viedla konzervatívnu skautskú 
skupinu a smeli sme využívať priestory v našej škole. Akosi som 
sedela na dvoch stoličkách. Pre zodpovedných v skautingu som 
bola príliš liberálna, pre diecézu boli títo skauti príliš konzerva-
tívni. Využívanie priestorov na katolíckej dievčenskej škole die-
céza napokon zakázala. Sedela som tam, bola som zodpovedná 
za dvadsať dievčat, katolíčok i evanjeličiek, a nemala som nija-
ké priestory. Diecéza sa rozhodla pre kompromis – stretnutia 
pre tri dievčenské skupiny sme mohli mávať na schodisku. Bola 
som maximálne zaskočená – venovala som sa mladým, mladí 
i deti boli nadšení, spievali sme a modlili sme sa – a oficiálna 
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Cirkev nám ukázala chrbát. Na osobnom stretnutí s biskupom 
Kamphausom v Lurdoch sme sa o tom rozprávali, ospravedlnil 
sa za seba a nasledovala dlhoročná korešpondencia, v ktorej sa 
ma občas spýtal aj na môj názor. Zahanbovalo ma to i tešilo zá-
roveň. Nebola to pedagogika, bolo v tom cítiť seriózny záujem 
o druhého.
Došlo by však vôbec, ak by išlo o  „Ježišovu vec“, k  takémuto 
zákazu? Myslím si, že nie. Demokratizácia misie, ktorá je po-
trebná, sa stráni akejkoľvek cirkevno-politickej vypočítavos-
ti. Nemá nič spoločné s pravicou alebo ľavicou, konzervatívca-
mi alebo liberálmi. Ide jej o Ježišovu vec a o ľudskú túžbu. Na 
začiatku citovaný Günther Nenning preto správne upozorňu-
je: „Tak konzervatívci, ako aj progresívni nezvyčajne spoločným 
spôsobom vyháňajú hľadajúcich preč z Cirkvi k sektám, ezote-
rike, budhizmu, islamu; povedané ľudovo, a zároveň vážne: Vy-
háňajú hľadajúcich bohvie kam.“

8. Kam vedie vzdelávanie kňazov?

Myslím si, že o čo väčšia môže byť charizma misie a Cirkvi, o to 
viac je inšpirovaná a odvíja sa od života kňaza alebo vedúceho 
a uvoľňuje duchovný život spoločenstiev vo farnosti. Byť „du-
chovným“ človekom nie je klerikálne privilégium; „duchovní“ 
máme byť my všetci. Kňaz alebo teológ má byť však duchovný 
človek par excellence, teda taký, ktorý ustavične sedí na hlbších 
prameňoch misie – na živom Bohu; ktorý je misiou sám osebe; 
ktorý nemá spoločenstvo a schopnosť deliť, ale sám je spoločen-
stvom a delením. Čerpajúc z tohto prameňa má napokon mož-
nosť zobrať na cestu misie ľudí s predpokladom, že otvorí vlast-
ný život a spraví ho transparentným. Demokratizácia misie sa 
podarí tam, kde teológ alebo kňaz využíva svoju kompetenciu 
a svoj vplyv, aby vznikli misionárske „duchovné“ bunky, ktoré 
fungujú samostatne bez toho, aby bol kňaz alebo teológ z nich 
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úplne vyčlenený. Misiu nemôžu zvládnuť samotní predstavení, 
ale misia by mala byť ich základnou expertízou.
Kde získa kňaz túto schopnosť? V seminári, ktorý je chránený 
pred svetom? Alebo nie skôr v rodine, ktorá má veľa detí, alebo 
v bezprostrednom otvorenom a milosrdnom spoločenstve? Keď 
cirkevné dokumenty hovoria o evanjelizácii spoločenstva ako 
o cieli organizácie, potom nemôžeme chápať spoločenstvo ab-
straktne ako veľkú, ťažko pochopiteľnú matku Cirkev, ktorá je 
kdesi ďaleko, ktorá však ani neovplyvňuje, ani sa nikoho nedo-
týka. Spoločenstvo musí byť ľahko dosiahnuteľné, musí byť cel-
kom mimo svätej omše, spoločenstvo musí zohrávať osobitnú 
rolu práve pre diecéznych kňazov žijúcich v celibáte.
A preto sa treba ešte raz pýtať: Ako sú kňazi – tak ako teraz ešte 
stále na mnohých miestach, ale našťastie už nie všade – vzdelá-
vaní? Sú schopní žiť demokratickým spôsobom misie vo forme 
spoločenstva s inými ľuďmi? Mnohé každodenné úlohy sú im 
odobrané, čo je napokon mínusom. Aké by to bolo, keby bola 
formácia kňazov už od prvých rokov zakotvená vo farskom 
spoločenstve, v spoločenstvách malých seminárov s predstave-
ným? Mladí ľudia sa tam učia žiť spoločne a deliť sa o každoden-
né radosti i starosti – variť, umývať, spolupracovať na duchov-
ných i praktických projektoch vo  farnosti a pomaly dozrievať 
do kňazského povolania. Azda by sa tam kandidáti kňazstva 
mohli ešte lepšie naučiť, lepšie spoznať a prijímať svojich spo-
lubratov, pozitívne a s úctou sa pozerať na tých, ktorí sa vzdajú 
svojich potrieb, aby dali priestor inému, autentickej komuniká-
cii o vlastných skúsenostiach. Práve tieto skúsenosti sú predpo-
kladom, aby sme dokázali vytvárať okolo seba spoločenstvo, ve-
deli žiť misionársky, tak ako je to potrebné vo farnosti.
Tam, kde je spôsob vzdelávania hlboko zakotvený v  Božom 
ľude, sú dobré skúsenosti s tým, že mladí ľudia rastú v konkrét-
nej službe, ako aj vnútorne prostredníctvom modlitby, spolo-
čenstva a delenia sa.
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9. Sen o živej fare

Chcem sa tu podeliť o  víziu, o  osobný sen. O  dvadsať rokov 
budú v mnohých katolíckych farnostiach na vidieku živé fary 
plné rodín. Budú to rodiny, ktoré pocítia osobitné povolanie, 
aby darovali nový život opusteným a osirelým farským kosto-
lom v  nepočetných dedinách. Za malý nájom by mohli man-
želské páry s deťmi alebo bez nich bývať vo farách, ktoré k nim 
patria, zatiaľ čo by pôsobili v úplne bežných povolaniach. Pre 
manželov je dôležitý duchovný život. Žije z  neho ich manžel-
stvo. A teraz nebudú robiť nič iné ako to, že vo svojej slobode 
otvoria svoj duchovný život pre miestne spoločenstvo a dovo-
lia mu, aby sa na ňom zúčastňovalo. Biblické krúžky, modlitbo-
vé stretnutia, modlitby chvál, ruženec, katechézy pre deti, ado-
rácie. Podľa spirituality rodiny alebo viacerých rodín, ktoré sa 
dajú k dispozícii farnosti, jestvujú rozličné duchovné ponuky.
Dodatočné náklady pre manželov sú minimálne. Duchovný ži-
vot vedú aj bez projektu „Oživenie dedinského kostola“; mod-
lia sa so svojimi deťmi i  v  manželstve. Majú svoj osobný čas 
na modlitbu počas dňa, možno sa modlia stále spolu. Teraz sa 
k tomu môžu pridať ďalší, keď zazvonia zvony.
Len čo si kňaz v tejto oblasti nájde čas, bude vítaným hosťom 
v rodine, či už na duchovný rozhovor, na večeru, na predisku-
tovanie osobitnej záležitosti alebo na udeľovanie sviatostí. Kňaz 
je vďačný za týchto manželov. Zviditeľňujú Cirkev aj bez farskej 
kancelárie, bez kalendára podujatí a bez toho, aby tam bol stá-
le prítomný kňaz. Všetci – kňaz aj „dedinskí misionári“, nazvi-
me ich tak – sa nevnímajú ako konkurencia; úlohy aj chariz-
my sú jasne rozdelené. Ten, kto by sa chcel dať pokrstiť alebo 
ísť na prvé sväté prijímanie či prijať sviatosť zmierenia, urobí 
to u  kňaza. No ten nemôže byť v  dedine stále, má množstvo 
pastoračných povinností. Rodiny však môžu samy zorganizo-
vať a zabezpečiť mnohé duchovné úlohy. Tak sa navzájom dopĺ-
ňajú a pomáhajú si, aby žili verne aj svoje rozdielne povolanie. 
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Rodina alebo rodiny (prečo by ich nemohlo byť viac?) – sú 
vďačné za pravidelnú možnosť ísť na svätú omšu alebo spoveď. 
Na základe talentu alebo vzdelania pripravujú sväté omše aj po 
hudobnej stránke. Nemusí to byť vždy organ, postačí aj jed-
noduchý spev a  capella alebo gitara. Možno sa nájde aj malý 
orchester...
V dedine sa medzičasom rozpráva, že do oživeného kostola môže 
ísť každý a každého tam potrebujú. O vyškolenie a vzdelávanie 
pomocníkov, ktorí majú záujem pomáhať pri detských kateché-
zach, viesť spevokol alebo modlitbové stretnutia, požiadame re-
ferentov biskupských úradov, ktorí budú v pravidelných interva-
loch ponúkať vzdelávacie cykly priamo v  dedine pre vnútorné 
jadro farnosti. S vlastnou zodpovednosťou, no predsa pevne pre-
pojení s  Katolíckou cirkvou, organizujú manželské páry jedno-
duchý duchovný život vo farskom kostole a okolo neho, do istej 
miery aj otvorením súkromného domu, pokiaľ je to však únos-
né pre život rodiny s deťmi. Zostanú autentickí, púšťajú sa iba do 
toho, čo zvládnu časovo i zdravotne, hovoria aj „nie“ a spoločne 
s celou rodinou hľadia na to, či je vyvážený farský a rodinný život.
Oživenie spustnutých farností, kde sa doteraz slávila svätá omša 
iba raz za dva týždne, je plusom, no nie povinnosťou. Deje sa tam 
to, čo sa dá. Otvárajú sa nové cesty a myšlienky, štruktúry i mož-
nosti. Vrcholom zostáva udeľovanie sviatostí, krst, spoveď a svä-
tá omša. To sa však môže vďaka doplňujúcemu programu prežiť 
intenzívnejšie a s väčšou vďakou prijímať ako niečo výnimočné. 
Spoločne s inými veriacimi tamojší manželia hľadajú nadaných 
a nadšených spolupracovníkov vo farnosti. Možno nájdu nieko-
ho, kto bude rád navštevovať starých a chorých ľudí, kto sa bude 
starať o kostol alebo zorganizuje raňajky pre matky s deťmi.
Demokratizácia misie sa vydarila aspoň v mojom osobnom sne. 
Cirkev aj jej spolupracovníci sa dokázali vydať na nové cesty 
a  zo starých štruktúr vytvoriť pre obnovenú Katolícku cirkev 
nové štruktúry, primerané dobe i ľuďom. Vznikli predovšetkým 
malé zdravé spoločenstvá, ktoré priťahujú druhých.
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Hans Buob SAC

10. Musíme sa obrátiť a nájsť radosť 
evanjelia, aby sme iných mohli 
priviesť k Ježišovi

Tam, kde sme sa v myslení, konaní a pocitoch prispôsobili všeobec-
nému humanistickému mainstreamu, musíme sa s odhodlaním 
usilovať o to, aby sme sa, ako hovorí pápež Benedikt XVI., „oslo-
bodili od svetskosti sveta“. Misionársky profil budeme mať iba ako 

„noví ľudia“, ktorí sú naplnení Duchom. Mali by sme však počítať 
s tým, že vytúžený zápal za vieru nebude mať vždy šťastný koniec. 
No vo vernom a  radostnom svedectve o  Ježišovi aj z  utrpenia 
a prekážok vyžaruje krása, ktorá skôr či neskôr prinesie ovocie.

Ten, kto sa vydal na cestu, aby bol hlboko v srdci kresťanom, po 
prvé pochopí, že viera je ten najdôležitejší dar a najväčšia radosť 
v jeho živote. A po druhé pochopí, že si túto vieru nesmie ne-
chať na vlastné použitie, ale že sa má stať darom radosti aj pre 
druhých. A po tretie pochopí, že odovzdávanie viery je jeho mi-
siou, misiou jeho života. A po štvrté zistí, – jednoducho tým, že 
autenticky žije svoje kresťanstvo – že je Ježišovým misionárom.

1. O misionárskom životnom štýle

Pri slove „misionári“ azda spozornieme. Neboli to títo zbož-
ní rehoľníci, ktorí sa raz vydali do ďalekých krajín, aby obleče-
ní do bielych rúch obracali a krstili pohanov? Áno, tak to na-
ozaj bolo. No tento pojem misionára je priveľmi zúžený, tak ako 
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už viac nesedí ani predstava o pohanstve v ďalekých krajinách. 
Pohanstvo je okolo nás, a  dokonca niekedy aj v  nás. Nemec-
ko, Rakúsko, Švajčiarsko sú dnes od viery vzdialené viac, ako 
kedy boli vzdialené klasické „pohanské krajiny“. „Pohanstvo“ sa 
prejavuje v médiách a na kultúrnych podujatiach, pohanstvo sa 
nachádza v učebných plánoch a na univerzitných seminároch, 
pohanstvo je v hospodárskych procesoch i politických rozhod-
nutiach, pohanstvo dokonca preniklo do sveta viery. Pohanstvo 
prechádza našimi rodinami a siaha nám až pod kožu – áno, po-
kušenie k alternatíve pohanstva neraz prechádza naším srdcom.

„Nepripodobňujte sa tomuto svetu,“ radil Pavol v Rim 12, 2 už 
kresťanom v Ríme, ktorí boli očividne v nebezpečenstve, že sa 
vrátia do niekdajších zabehnutých koľají, ktoré už dávno pre-
konali. Vášnivý kresťan preto bez toho, aby súdil a vyvyšoval 
sa nad druhých, hľadá životnú formu, ktorá ho bude udržiavať 
v spojení s Pánom a zároveň ho bude odlišovať od spôsobu ži-
vota „starého človeka... ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami 
do skazy“ (Ef 4, 22). Robí to zas a znova, zakaždým, keď stra-
til niť, tak často, ako potrebuje zmierenie a nový začiatok. Ako 

„nový človek“ (Ef 4, 24) prináša na svet svetlo. A  kto verí vo 
mňa – nepochopiteľné Ježišovo prisľúbenie – „bude konať skut-
ky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie“ (Jn 14, 12). „Sme 
teda Kristovými vyslancami“ (2 Kor 5, 20), smieme rozvíjať mi-
sionársku identitu a stotožniť sa s čestným titulom „misionár“. 
Byť misionárom znamená byť poslaný ako svedok.

2. Poslaný – kam, ku komu?

Sme poslaní, aby sme obsadili prázdne miesto vo svete. Prázd-
ne miesto straty zmyslu života. Je to strašná choroba doby. Istá 
lekárka na psychiatrii sa mi sťažovala, aké je ťažké pomôcť nájsť 
zmysluplný život mladým dievčatám vo veku od šestnásť do 
osemnásť rokov, ktoré upadli do depresie, ktoré nevidia v živote 
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nijaký zmysel. Sú sklamané. Často sa cítia iba sexuálne zneuží-
vané, ale nie milované. Búria sa, idú od jedného zdanlivého 

„úspechu“ k druhému, nejakým spôsobom sa držia nad vodou, 
ale niekedy sa zrútia. Nie je tu nič, čo by im dávalo hlbokú ra-
dosť, trvalo ich napĺňalo, iba život ako šedivá zóna s malými od-
chýlkami. Väčšinou nemajú nijaký vzťah k Bohu. Ako starý člo-
vek a ako niekto, kto je päťdesiat rokov kňazom a duchovným 
sprievodcom, môžem povedať, že bez vzťahu k jedinému Bohu, 
ktorý ma pozná a miluje, ktorý by sa chcel o mňa starať a kto-
rý má pre mňa plán, nie je možné získať nádej, ktorá odstraňuje 
hlboké ľudské sklamania.
Zovšadiaľ na nás dnes číha strach. Ako rakovina sa zaryl do ži-
vota ľudí, ktorí strácajú dôveru a sú zatrpknutí. Strach je dôsled-
kom straty zmyslu života, je následkom neschopnosti dostať sa 
na prijateľnú bázu nádeje. Nikdy nezabudnem, čo som zažil ako 
kaplán v  jednom meste; bolo to počas kubánskej krízy. Vtedaj-
ší sovietsky predseda rady ministrov Nikita Chruščov vyslal na 
cestu po mori smerom ku Kube jadrové rakety. Znamenalo to 
hrozbu pre Ameriku, áno, pre celý západný svet. Stojíme azda 
na prahu atómovej vojny? Prezident J. F. Kennedy stanovil ulti-
mátum. Ak sa ruské lode bezodkladne neotočia, ešte tejto noci 
ich potopia. V našej štvrti bol obchod. Vošiel som dnu a zbadal 
som, že je takmer vykúpený. Mnohí ľudia chodili s plnými taška-
mi. Zhromažďovali si zásoby. Zostal som na ulici. Zámerne som 
kráčal po našej štvrti, pričom ma mnohí ľudia zastavovali: „Páter, 
čo si myslíte, čo by sa mohlo stať? Čo dnes v noci urobia?“ Pokoj-
ne som povedal: „Idem spať. Ráno uvidím, čo bude.“ Bolo cítiť, 
že všetci hľadali človeka nádeje, ktorý sa nedá nakaziť strachom. 
To je celkovo naša situácia. K týmto ľuďom nás chce Pán poslať.
Na túto chorobu máme jediný správny liek. Ohlasujeme po-
solstvo radosti a  nádeje: Boh jestvuje. Bláznivo je do teba za-
milovaný; inak by nebolo možné pochopiť, že sa stal človekom 
a zomrel na kríži. Tento Boh ťa drží vo svojom náručí a nikto ťa 
nemôže vytrhnúť z jeho rúk.
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3. Tajomstvo krvácajúcej rany

Čo potrebuje kresťan, ktorý chce priniesť túto správu k človeku? 
Potrebuje krvácajúcu ranu. Potrebné je vnútorné utrpenie, že 
Kristus nemal zomrieť pre mnohých nadarmo; a po druhé súcit 
zo straty zmyslu života a radosti mnohých ľudí. Prvá rana si vy-
žaduje osobný vzťah lásky k Ježišovi Kristovi. Druhá môže po-
chádzať z tušenia, čo znamená byť stratený. Alebo aj z vlastnej 
skúsenosti ohlasovateľa, ktorý sám zažil túto vnútornú prázd-
notu straty Boha. Jestvujú dve latinské slová, ktoré majú rovna-
ko ďaleko od kresťanstva – indolencia ako necitlivosť na bolesť 
a apatia ako neschopnosť súcitu alebo nechuť na súcit.
Bez tejto rany na seba osud ohlasovateľa nevezmeme. Ježiš nám 
sľubuje hlboký vnútorný pokoj a  radosť, ktoré nesie aj vo vý-
slovnom utrpení. Rovnako nám bez prikrášlenia v reči na vrchu 
hovorí: „Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, 
keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše 
meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte 
veľkú odmenu v nebi“ (Lk 6, 22). Radosť, ktorú nám Pán sľubuje, 
nám dáva radosť aj v takýchto okamihoch. Táto radosť je zna-
kom toho, kto nasleduje Ježiša.

4. Tajomstvo nevyčerpateľnej sily

Misionár hovorí o Bohu, ktorý urobil všetko dobré, áno, veľmi 
dobré. Tak to hovorí Kniha Genezis, tak to hovorí Cirkev. Mô-
žem to povedať aj ja? Nemôžem to povedať, ak neprijmem sa-
mého seba takého, aký som, pretože som človekom – najväč-
ším dielom stvorenia. Mám určitý charakter; mám dary, ale aj 
slabosti a hranice. Možno máte teraz dojem: Misijný manifest 
nemôžem podpísať. Nemôžem byť vôbec nijakým misionárom. 
Poznám sa. Nemám na to talent.
Nehovorte to!
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Ide o to, aby ste sa dali viesť Duchom Svätým. Pretože ku Kris-
tovi nás neprivedú naše ľudské schopnosti. Nie to, čo dokážeme, 
naša sláva, genialita, umenie presviedčať, naša atraktivita, náš 
vplyv. Nič z nás. Je to len a len Boží Duch, ktorý účinkuje, kto-
rý ma potrebuje ako nástroj. Aká to milosť! Môže použiť to naj-
jednoduchšie slovo, aby oslovil človeka v jeho najhlbšom vnútri.
Pravdaže, Boží Duch ma môže potrebovať len takého, aký teraz 
som, nie aký by som mohol byť, mal alebo chcel byť. A preto je 
pre misionára dôležité prijať sa vo svojej podstate, a síce taký, 
aký je. Nepotrebujem sa skrývať a  hrať na niečo, čo nie som. 
Smiem povedať „áno“ svojmu životnému príbehu, svojmu pô-
vodu, svojmu nadaniu, rovnako svojim hraniciam. Boží Duch 
dokáže vzbudiť aj cez najjednoduchšieho človeka najväčší úči-
nok. Dôležité je len to, že sa prijmem a vydám sa mu taký, aký 
som. To, čo na sebe neschvaľujem, nemôže potrebovať.
Ak je to potrebné, možno vám pomôže kurz vnútorného 
uzdravenia.
Skonštatujete o sebe nasledovné: V prípade, že som zistil svo-
je hranice alebo slabosti, ale som ich neintegroval a odmietam 
ich, nech je to pôvod, výzor, niekdajšie zlyhanie, nedokážem 
dať definitívne „áno“ Bohu, ktorý ma vyformoval takého, aký 
som. Ako by som mal potom hovoriť o Bohu, ktorý stvoril všet-
ko dobré? Boli by to prázdne reči. Toto, možno aj nevedomé 
reptanie voči Bohu alebo tiché pochybovanie je to, čo mi nedo-
volí dôjsť ku skutočnej radosti, k poznávaciemu znaku „misio-
nára“. Je to ako prirodzený zákon duchovného života. A v ni-
jakom prípade to nie je tak, že by boli z tejto dedičnej choroby 
odmietania a blokovania sebaprijatia uchránení skúsení kňazi, 
rehoľníci alebo dokonca biskupi. Môžete mať päťdesiat, šesťde-
siat, sedemdesiat a viac rokov a možno ste neuvoľnili základnú 
blokádu svojho života. Mohli by ste byť pôsobiví hlásatelia, str-
hujúci misionári a veľkí vodcovia, ale ako zatrpknutí, malomy-
seľní žgrloši zatarasíte ľuďom cestu do Božieho kráľovstva.
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5. Tajomstvo odchodu do púšte

Možno musíte ísť najskôr ešte do púšte, ako išli do púšte Je-
žiš, Mojžiš, Pavol, aby ste pokročili na duchovnej ceste s Kris-
tom. Túto cestu by som vám chcel ukázať nasledovným spô-
sobom. Iných ľudí môžete viesť po ceste iba vtedy, ako ste ňou 
sami prešli.

„Iba ten, kto horí, môže zapaľovať iných.“ To povedal už svätý 
Augustín. Skutočný oheň je Duch Svätý v človeku. Ľudia naplne-
ní Duchom sú takí, ktorí sú vedení Duchom Svätým. Sám Ježiš 
je náš vzor. Duch ho viedol na púšť. Potom ho viedol do Galiley. 
Duch ho viedol aj cez utrpenie a prebudil ho zo smrti k životu. 
Rovnako chce pôsobiť aj cezo mňa. To môže iba do tej miery, do 
akej som sa mu úplne vydal. Tak to píše pápež Pavol VI. vo svo-
jej encyklike o evanjelizácii: „Ľudia túžia po tom, aby sa vyda-
li Božiemu Duchu.“
Začnite tým, že budete sledovať seba samých! Aká silná je vo 
vás túžba nechať sa viesť Duchom Svätým? Alebo ste sami za 
niečo zodpovední, viete, ako to chodí a ako sa to robí? Tak po-
trebujete ešte viac púšte, myslím tým skúsenosť prázdnoty, zly-
hania, odkázanosti na iných. Alebo je vo vás už tichá, ale pred-
sa silná túžba po veľkom hosťovi na dne vašej duše, po vedení 
Duchom Svätým? Tak teraz vo vás rastie táto otázka: Ako sa sta-
nem človekom skrz-naskrz naplneným Duchom Svätým, kto-
rý dokáže iných sprevádzať z  temnoty a  bezútešnosti na svet-
lo radosti v Pánovi? Musíme si ujasniť, že radosť v Pánovi nie 
je možné vyrobiť čisto technicky. Je ovocím Ducha Svätého. Je 
to radosť, ktorú už nič na svete nemôže zničiť. Nedá sa porov-
nať s pocitom radosti, aký poznajú všetci. Tá je dnes tu a zajtra 
sa opäť zmení na pocit smútku, nespokojnosti a neschopnosti.
No radosť ako ovocie Ducha Svätého, radosť, ktorú chceme 
sprostredkovať svojim blížnym, si nájde miesto v  našom naj-
hlbšom vnútri. Ježiš to nazýva „životom v plnosti“ (Jn 10, 10). 
Spôsobí teda, že niečo v  sebe cítite, že to za istých okolností 
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pociťujete už veľmi silno. Otázka teraz znie: Ako dospejem k to-
muto trvalému, vnútorne prítomnému „životu v radosti“, k tej-
to radosti v Pánovi, ktorá je pre mňa kľúčová a ktorá bude zo 
mňa vyžarovať?
Život si vyžaduje rast. Keď sa narodím, som síce plnohodnotný 
človek, ale nie som ešte dospelý. Keď som pokrstený, som síce 
plnohodnotný kresťan, ale ešte som celkom nedozrel. Väčšina 
veriacich, ktorí sa „ešte držia viery“, majú iba „materiálnu vie-
ru“, to znamená, že s námahou a bez vnútornej účasti plnia ur-
čité náboženské povinnosti, no nemajú skutočný osobný vzťah 
k Ježišovi, k Otcovi alebo k Duchu Svätému. Náš Boh však nie 
je Bohom filozofov. Nie je to poučka a chladná formula, ale Boh, 
ktorý ma chce osobne stretnúť, Boh, ktorý je do mňa zamilova-
ný. Až to je kresťanské. Do tej miery, v akej rozvíjam svoj vzťah 
k Bohu, bude vo mne rásť Boží život. Mnohí si myslia, že keď 
navštevujú určité náboženské kurzy alebo stretnutia, budú ušet-
rení procesu rastu a za pár dní sa z nich ako duchovne malých 
detí stanú dospelí. Tak to však nie je. Nejestvujú nijaké triky 
a skratky. Po ceste musím kráčať sám, prejsť duchovným rastom, 
aby som mohol povzbudzovať a nadchýnať na tejto ceste iných.
Možno ste v istom čase zažili nadšenie z Ježiša. Azda bolo také sil-
né, že ste si želali získať pre Ježiša celý svet. Po kratšom alebo dlh-
šom čase sa však toto nadšenie stratilo. Boli ste sklamaní. Čože 
to vlastne bolo? Ján z Kríža to nazýva „počiatočnou skúsenosťou“. 
Boh často na začiatku duchovnej cesty daruje silné pocity spre-
vádzané nadšením pre Boha. V tomto bode ste možno s úžasom 
na sebe zažili, že ste istý čas vôbec nepotrebovali televíziu, cigare-
ty, smartfón alebo iné veci, ktorých by ste sa predtým nedokáza-
li vzdať. Poviete si, super, dal som to, dokážem to, som slobodný!
A zrazu vás ako z jasného neba na kratší alebo dlhší čas prepad-
ne obdobie sucha a ľahostajnosti voči Bohu. Možno si pomyslí-
te, že vás Boh tak ako prišiel, opäť opustil.
Mnohí sa usilujú tieto pocity šťastia znova získať novými kurz-
mi alebo stretnutiami. Často je sklamanie z Boha dokonca také 
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veľké, že v ľuďoch mocne zarezonuje otázka: „Čo znamená táto 
náhla ľahostajnosť voči Bohu?“ Práve teraz je na rade rozhodu-
júci krok v duchovnom raste. Ide o novú lásku k Bohu. V intui-
tívnom počiatočnom nadšení nebola v hre iba láska k Bohu, ale 
aj veľa lásky k sebe samému. Boh však chce celú vašu lásku, aby 
aj on mohol dať vám naplno tú svoju. Vo vyprahnutosti pocitov, 
ktorá nastala, je ťažké modliť sa, ako aj rozprávať o Bohu. Te-
raz sa musíte rozhodnúť, či ste pripravení milovať Boha nezišt-
ne. Moja rada znie, aby ste teraz venovali modlitbe a rozjíma-
niu o Božom slove ešte viac času ako predtým, keď to bolo ľahké. 
Teraz je to iná modlitba. Teraz sa nemodlíme preto, že máme 
z toho radosť, ale čisto z lásky k Bohu. V prvotnom období po-
trebujeme na to úsilie a vernosť.
Toto úsilie sa môže uskutočniť v troch rovinách. Prvá rovina je môj 
vzťah k Bohu, teda môj život modlitby, o ktorom sme práve roz-
právali. Napríklad máte pocit: Teraz nemám chuť modliť sa, preto-
že necítim nijakú lásku k Bohu. Láska je však aj to, že sa dávame! 
Láska je teda skutok, viac ako iba pocit. Ak zanechám modlitbu 
a robím niečo iné, čo ma v tejto chvíli viac „baví“, budem napokon 
naplnený tupým pocitom nespokojnosti, nepokojom a okamihmi 
vnútornej roztrieštenosti. V piatej kapitole Listu Galaťanom hovo-
rí Pavol o „skutkoch tela“, ktoré sa škodlivo vracajú do duše. Keď sa 
však rozhodnete a poviete si: „Napriek nechuti si nájdem čas, aby 
som bol s Bohom“, pocítite v sebe pokojné vnímanie spokojnosti, 
atmosféru pokoja. Pavol to v Liste Galaťanom nazýva „ovocím du-
cha“. Proces sa začína. Pokoj a radosť postupne vo mne silnejú. Po-
koj a radosť majú kvalitu, ktorá pomáha aj v utrpení. Je to radosť, 
o akej sme hovorili ako o znamení „misionára“.
Druhou rovinou je vzťah k mojej práci. Aj tu mám rovnakú skú-
senosť. Často nemám chuť na určitú prácu. Aj tu nasleduje, že 
naplno prijmem nepríjemnú prácu, práve tú prácu, ktorej by 
som sa najradšej vyhol: „Pane, je to tvoja vôľa, a práve preto ju 
urobím najskôr. A správne. Bez toho, aby som sa pozeral dopra-
va alebo doľava.“
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Tretia rovina je môj vzťah k blížnym. Aj tu prežívam obdobia, 
kedy by som sa niektorým ľuďom chcel najradšej vyhnúť. Aj tu 
nasleduje to isté rozhodnutie: „Pane, tomuto človeku by som 
sa najradšej vyhol. No je to tvoja vôľa, aby som sa s ním stretol 
v láske.“ Môžeme tiež povedať: „Pane, chcem ho stretnúť s tvo-
jou pomocou.“ Možno porozmýšľate, ako mu môžete preuká-
zať svoju lásku. Možno práve jemu podržíte dvere. Možno prá-
ve jeho sa spýtate na jeho pocity alebo ako sa darí jeho rodine.
Ak sa pokúsite naplniť Božiu vôľu v týchto troch rovinách, teda 
mu preukážete svoju lásku, budete čoraz viac rásť a prežívať hl-
bokú radosť, ktorá zostane. V podstate každý deň pomenúvame 
v modlitbe Otče náš základný akt, ktorý nás privádza k Božej 
láske, a to tým, že sa modlíme: „Buď vôľa tvoja!“ Pretože z lásky 
už nesledujem svoju vôľu, ale napĺňam Božiu vôľu, dáva mi Boh 
rásť v poznaní Boha i seba.

6. Boj o radosť

To, že máme sklon urobiť z nášho ega stredobod sveta, cíti kaž-
dý. Je to, akoby sme mali dedičný genetický defekt. A preto tu 
teológia hovorí trochu nesprávne o „dedičnom hriechu“ a po-
ukazuje na príbeh Adama a  Evy. Chcieť byť ako Boh máme 
v krvi. Prílišné lipnutie na vlastnom egu je často ešte viac po-
silnené zraneniami z detstva, čo si vyžaduje cestu uzdravenia. 
Lebo láska znamená vyjsť zo seba, darovať sa. To cíti každý, kto 
je bezhlavo zamilovaný, aj každá matka, ktorá daruje život svoj-
mu dieťaťu. No v čase otrasov sa ego hlási znova. Vychádzať zo 
seba je celoživotný boj. Zakaždým má nové fázy. Ježiš raz svoj-
im svätým povedal: „Prosíte ma: Sprav ma svätým! A keď to za-
čnem robiť, búrite sa proti mojim nástrojom.“
Božie nástroje, ktorými odkrýva našu naviazanosť na seba, sú 
naši blížni, isté ťažké situácie, do ktorých sme sa dostali, sú to 
neúspechy a iné veci. Cez tieto nástroje spoznám seba samého, 
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zistím, aký som. Vychádza zo mňa napríklad hnev, zlosť, zá-
visť alebo žiadostivosť. Potom obviňujeme „nástroj“: „Pri tom-
to človeku sa musíte len rozčúliť.“ Kto povedal, že musíte? Blíž-
ny ako Boží nástroj vyniesol svojím zlozvykom na svetlo môj 
zlozvyk. Preto otcovia púšte hovoria, že mám ďakovať svojmu 
blížnemu; lebo rozrezal moju ranu, aby vytiekol hnis. Z môjho 
vnútra teraz vychádza to, čo v ňom je. Čím viac sa dám spoznať 
týmto spôsobom a prijmem to, o to slobodnejší sa stanem; o to 
nezávislejší budem od vecí, ktoré ku mne prichádzajú zvonku.
Ľudia s misionárskym povolaním musia počítať aj s odmietnu-
tím, áno, s výsmechom ako ich Pán, ktorého ohlasujú. V Ma-
túšovom evanjeliu, v  reči na vrchu, druhu starokresťanského 
katechizmu, Ježiš dokonca žiada: „Blahoslavení ste, keď vás 
budú pre mňa potupovať a  prenasledovať a  všetko zlé na vás 
nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odme-
nu v nebi“ (Mt 5, 11). Ako by sa mal misionár ešte aj radovať, 
keď sám istým spôsobom nie je slobodný. No duchovná skúse-
nosť hovorí, že práve neúspech sa prostredníctvom milosti sta-
ne úspechom. Práve v takýchto situáciách zažije „misionár“ pa-
radox kresťanstva. Uprostred utrpenia, uprostred pohŕdania 
rastie hlboká nadpozemská radosť, že sme sa aspoň trochu pri-
podobnili Kristovi. Poznáme úžasný Žalm 91: „Svojimi krídla-
mi ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom 
a pancierom, nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo 
dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na 
poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po 
tvojej pravici, teba nezasiahne“ (Ž 91, 4 – 7). A je to Ježiš, ktorý 
práve misionárskym ľuďom hovorí: „Vstaňte a nebojte sa!“ (Mt 
17, 7). Vy, ktorí kráčate za Ježišom, máte silu toho, ktorý vás po-
siela. Jeho osud je váš osud.
Riziko pre Boha sa vyplatí.
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