Komentáre ku Christifideles laici
1. týždeň 1 až 15: Veľký obraz v samých základoch
 Základom všetkého je Kristus.
 Kristus je vtelený v Tele Cirkvi. Cirkev = Kristus žijúci a konajúci na Zemi.
o „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13,8 SSV)
o Žije to isté, koná to isté, obetuje sa pre to isté, ako pred 2 000 rokmi.
 KRESŤAN – stáva sa ním človek krstom, ktorým je privtelený do Cirkvi, čiže do
Krista, čiže stáva sa Kristom.
o „Už Pius XII. povedal: "Veriaci, a ešte presnejšie laici, stoja v prvých líniách
života Cirkvi; Cirkev je pre nich životným princípom ľudskej spoločnosti. Preto
musia oni - a práve oni - nadobúdať stále hlbšie vedomie, že nielen patria k
Cirkvi, ale že sú Cirkvou, to znamená spoločenstvom veriacich na zemi pod
vedením Pápeža ako spoločnej hlavy, a biskupov, ktorí sú s ním zjednotení. Oni sú
Cirkvou..."“ (Chl 9)
o To ale znamená byť Kristom: „krst nás znovustvoruje k životu Božích detí,
zjednocuje nás s Kristom a s Cirkvou, jeho Telom, pomazáva nás Duchom
Svätým a robí z nás duchovné chrámy.“ (Chl 10)
o „Ako "Božie deti v Synovi", znovuzrodené, sú pokrstení neoddeliteľne "údmi
Krista a údmi Tela Cirkvi", ako učí Florentský koncil.“ (Chl 12)
o „Nielenže ste sa stali kresťanmi, ale samým Kristom. .. Stojte v úžase a radujte sa,
stali ste sa Kristom!“ (sv. Augustín)
 TO ALE ZNAMENÁ skutočne Kristom byť – a teda v prvom rade žiť a KONAŤ
to, čo Kristus! Nedá sa byť Kristom (čiže Kresťanom) a pritom nekonať spolu s Kristom
to, čo Kristus, nemať Jeho túžby a ciele.
o „Laici (Christifideles laici), ktorých "povolanie a poslanie v Cirkvi a vo svete po
dvadsiatich rokoch po II. vatikánskom koncile" bolo témou biskupskej Synody
1987, patria k tomu Božiemu ľudu, ktorý znázorňujú robotníci vo vinici v
Matúšovom evanjeliu: "Lebo Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý
vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi po
denári za deň a poslal ich do svojej vinice." (Mt 20,1-2). Podobenstvo evanjelia
otvára náš pohľad na široko sa rozprestierajúcu Pánovu vinicu a na veľké zástupy
mužov a žien, ktorých On volá a posiela, aby v nej pracovali: vinicou je celý svet
(por. Mt 13,38), ktorý podľa Božieho plánu musí byť premenený pre definitívny
príchod Kráľovstva.“ (Chl 1) – obrovská práca pred nami!
o „Aj laici sú osobne Pánom povolaní a prijímajú od neho poslanie pre Cirkev a
pre svet. Gregor Veľký pripomína túto skutočnosť, keď káže ľudu a takto

komentuje podobenstvo o vinici: "Preskúmajte, najmilší bratia, svoj spôsob života
a viďte, či ste už Pánovými robotníkmi. Každý jeden z vás nech premyslí, čo robí
a nech rozmýšľa, či slúži Pánovej vinici."“ (Chl 2)
o „Na základe duchovného "pomazania" môže kresťan svojim spôsobom
opakovať Kristove slová: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som
hlásal Evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a
slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu, a ohlásiť Pánov milostivý
rok" (Lk 4,18-19; por. Iz 61,1-2). Prostredníctvom vyliatia Ducha udeleného v
krste a birmovaní, dostáva pokrstený účasť na poslaní samého Ježiša Krista,
Mesiáša a Spasiteľa.“ (Chl 13)
o „Odtiahnuť sa od zodpovednosti bolo vždy pomýlené. Dnes je však v tom ešte
väčšia vina. Nikomu nie je dovolené zostať nečinným.“ (Chl 3)
 ZAČAŤ KONAŤ:
o „Svätý Koncil teda naliehavo prosí v Pánu všetkých laikov, aby ochotne,
veľkodušne a s pohotovým srdcom odpovedali na hlas Kristov, ktorý ich v túto
hodinu volá so zvýšenou nástojčivosťou i na podnety Ducha Svätého. Najmä
mladší, nech príjmu túto výzvu s nadšením a veľkoryso v povedomí, že sa vzťahuje
na nich, lebo sám Pán prostredníctvom tohto svätého Cirkevného Snemu
opätovne pozýva všetkých laikov, aby sa okolo neho čoraz tesnejšie zomkli a mali
účasť na jeho spasiteľnom poslaní, považujúc jeho záujmy za svoje vlastné (por.
Flp 2,5). On ich znovu posiela do každého mesta a všade tam, kam sám hodlá
prísť. (por. Lk 10,1)"“ (Chl 2)
 ČO KONAŤ: Tri úrady „Toto je nový aspekt krstnej milosti a krstnej dôstojnosti: laici
nadobúdajú svojím spôsobom účasť na trojakom - kňazskom, prorockom a
kráľovskom úrade Kristovom.“ (Chl 14)
o KŇAZI: „Laici sa zúčastňujú na Kristovom kňazskom úrade, ktorým Ježiš
obetoval na kríži seba samého a v slávení Eucharistie opätovne prináša seba na
oslavu Otca a pre spásu ľudstva. Pričlenení ku Kristovi sú pokrstení zjednotení s
Ním a s jeho obetou v oddaní samých seba a všetkej svojej činnosti (por. Rim
12,1-2).“ (Chl 14) – všetko v nás a našom živote teda patrí Pánovi a slúži jeho
Dielu a zámerom, ako vraví Písmo: „Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba
neumiera; 8 lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda
žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. 9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil,
aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými“ (Rim 14,7-9 SSV) a inde: „Či teda jete,
či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ (1 Kor 10,31 SSV)
o PROROCI: „Účasť na prorockom úrade Kristovom, ktorý "hlásal Kráľovstvo
Otcovo svedectvom života a silou slova," uschopňuje a zaväzuje laikov, aby vo
viere prijímali Evanjelium, hlásali ho svojimi slovami a skutkami a odvážne
poukazovali na zlo.“ (Chl 14)
o KRÁLI: „Na základe svojej príslušnosti ku Kristovi, Pánovi a Kráľovi sveta,
nadobúdajú laici účasť na jeho kráľovskom úrade. Sú Ním povolaní k službe
Božiemu Kráľovstvu a jeho rozvíjaniu sa v dejinách. Laici žijú kresťanské

kráľovské poslanie predovšetkým prostredníctvom svojho duchovného boja, aby v
sebe samých prekonávali kráľovstvo hriechu (por. Rim 6,12), a svojím
sebadarovaním, aby v láske a spravodlivosti slúžili Ježišovi, ktorý je prítomný vo
všetkých svojich bratoch a sestrách, predovšetkým v najbiednejších (por. Mt
25,40). Avšak laici sú zvláštnym spôsobom povolaní k tomu, aby navrátili
stvoreniu jeho plnú pôvodnú hodnotu. Keď svojou, milosťou nesenou
činnosťou usporadúvajú stvorenie pre blaho ľudí, zúčastňujú sa laici na
vykonávaní moci, ktorou vzkriesený Ježiš priťahuje k sebe všetky veci, aby ich
spolu so sebou podriadil Otcovi, že by bol Boh všetkým vo všetkom (por. Jn
12,32; 1Kor 15,28).“ (Chl 14)
 KDE KONAŤ A AKO TO KONAŤ:
o „"Kto sú laici" … ich povolania, ktoré zvláštnym spôsobom obsahuje úlohu
"hľadať Božie Kráľovstvo tým, že sa zapodievajú časnými záležitosťami a
usporadujú ich podľa Boha"“ (Chl 9)
o „Laici žijú vo zvyčajných štruktúrach sveta, študujú, pracujú, nadväzujú
priateľské, sociálne, odborné a kultúrne vzťahy … Tam ich volá Boh, aby
vykonávaním svojho zamestnania v duchu Evanjelia sa zvnútra sťa kvas
pričiňovali o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným ostatným ľudom… Vo
svete im Boh zjavuje svoju vôľu a ich zvláštne povolanie, "hľadať Kráľovstvo
Božie tým, že sa zapodievajú časnými záležitosťami a usporadujú ich podľa Boha.
… Obrazy Evanjelia: soľ, svetlo a kvas sa týkajú všetkých Ježišových učeníkov
bez výnimky, ale zvláštnym spôsobom laikov." (Chl 15)
 DVE NEBEZPEČENSTVÁ: „Synoda však ukázala aj to, že cesta, ktorú po Koncile
laici nastúpili, nebola celkom bez nebezpečenstiev a ťažkostí. Myslíme predovšetkým na
dve pokušenia, ktoré nie vždy zvládli“ (Chl 2)
o Obmedziť svoju aktivitu len na „kostol“: „pokušenie koncentrovať svoj záujem
na cirkevné služby a úlohy tak silne, že sa prakticky často dišpenzujú od svojej
zodpovednosti v povolaní, v spoločnosti, vo svete hospodárstva, kultúry a politiky“
(Chl 2);
o Ospravedlniť to, ak toto kresťanstvo (čiže poslanie) nežijeme bežne v bežnom
svete vždy a všade: „a pokušenie chcieť ospravedlniť neprávom jestvujúcu
priepasť medzi vierou a životom, medzi zásadným prijatím Evanjelia a konkrétnou
činnosťou v rozličných sekulárnych a svetských oblastiach.“ (Chl 2)
DO PRAXE: „Nie je prehnaným tvrdením, že zmysel celého života laika spočíva v tom, aby
dosiahol poznanie radikálnej novosti kresťanstva, spočívajúcej v krste ako vo sviatosti viery,
aby zodpovedal povolaniu, ktoré prijal od Boha a spĺňal povinnosti s ním spojené.“ (Chl 10)
Začať od KONANIA – prijať zodpovednosť, poslanie, stotožniť sa s Kristom v tom, čo
koná a za čím kráča – a spoločenstvo a jednota s Kristom bude výsledok!

2. týždeň 16 až 29: Svätosť tvoriaca Cirkev
Svätosť a povolanie k nej
 ČO ROBIŤ? Všetci sme povolaní k svätosti,…: „Výzva prítomného okamihu smeruje
dnes viac než inokedy k tomu, aby všetci kresťania nastúpili cestu obnovy v duchu
Evanjelia, aby sa veľkodušne dali k dispozícii výzve Apoštola, aby bol "ich celý život
svätý" (1Pt 1,15).“ (Chl 16); „Povolanie ku svätosti má svoje korene v krste a obnovuje
sa v ostatných sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii. Keďže si obliekli Krista a
nasýtili sa z Ducha Svätého, sú kresťania "svätí" a preto uschopnení a povinní
prejavovať svätosť svojho bytia v svätosti celého ich pôsobenia.“ (Chl 16);
o a teda aj laici: „Laici musia chápať a uskutočňovať svoje povolanie ku svätosti
ako nezrieknuteľnú povinnosť“ (Chl 17)
 PREČO TO ROBIŤ? Pretože ona je životom Boha, životom Neba, podstatou spásy:
„Cirkev je vyvoleným viničom, ktorého ratolesti žijú z tajomného a posväcujúceho
životného prúdu Kristovho; Ona je mystickým telom, ktorého údy sa zúčastňujú na
živote svätosti samotnej Hlavy, ktorou je Kristus“ (Chl 16); „Všetci pokrstení sú vyzvaní,
aby nanovo počúvali slová sv. Augustína: "Tešme sa a ďakujme: stali sme sa nielen
kresťanmi, ale Kristom... Žasnite a plesajte: my sme sa stali Kristom."“ (Chl 17);
„Takéto povolanie [k svätosti] sa musí chápať ako podstatná a neoddeliteľná súčasť
nového života, ktorý nám bol darovaný v krste“ (Chl 17);
 ČO JE TO SVÄTOSŤ? Svätosť = dokonalosť v láske: „Dôstojnosť laikov sa nám
naplno otvára, keď uvažujeme o prvom a základnom povolaní, ktoré Otec v Ježišovi
Kristovi skrze Ducha Svätého adresuje na každého z nich: povolanie ku svätosti, to
znamená k dokonalosti v láske.“ (Chl 16); „Na základe členstva v Cirkvi, prijímajú a
zdieľajú všetci univerzálne povolanie ku svätosti. Aj laici sú k tomu skrz-naskrz
povolaní bez najmenšieho rozdielu, tak ako ostatní členovia Cirkvi: "Z toho je každému
jasné, že všetci v Krista veriaci sú v každom stave a postavení povolaní k plnosti
kresťanského života a k dokonalosti v láske.“ (Chl 16);
o ZISTENIE: Byť svätým = odstrániť všetko, čo láske prekáža a osvojiť si
všetko, čo láske napomáha a čo láska vyžaduje.
 KDE A AKO JU DOSAHOVAŤ A ŽIŤ?
o Napodobňovaním Krista: „Život podľa Ducha, ktorého ovocím je svätosť (por.
Rim 6,22; Gal 5,22), si vyžaduje od každého pokrsteného nasledovanie a
napodobňovanie Krista a uschopňuje ho k tomu“ (Chl 16);
o Vo svete: „"Ani rodinné starosti, ani iné svetské záležitosti nemajú byť vylúčené
z ich spôsobu duchovného života." Otcovia Synody hovorili zo svojej strany:
"Jednota života laikov má rozhodujúci význam: musia sa posväcovať vo svojom
každodennom živote v povolaní a v spoločnosti. Aby spĺňali svoje povolanie,
musia laici chápať svoju činnosť všedného dňa ako možnosť zjednotenia s
Bohom a spĺňania Jeho vôle ako aj službu iným ľuďom, aby ich viedli v Kristovi
k spoločenstvu s Bohom."“ (Chl 17).

 ZISTENIE: Žiť bežný všedný život nevšedným spôsobom:
 ako prostriedok, ktorý s Bohom zjednocuje a nie od Neho odvádza;
 ako nástroj uskutočňovania Božej vôle;
 ako nástroj (zámienku) služby iným ľuďom
o tým, že ich vedieme v Kristovi k spoločenstvu s Bohom!

Svätosť (čiže dokonalá láska) vytvára Cirkev (čiže jednotu)
 ČO JE TO CIRKEV?
o OBRAZ TROJICE, JEDNOTA TROJICE: „Vzorom, prameňom a cieľom
spoločenstva kresťanov s Ježišom je spoločenstvo Syna s Otcom v oddanosti
Svätého Ducha.“ (Chl 18); „Toto communio je vlastným tajomstvom Cirkvi, ako
nám to pripomína II. vatikánsky koncil slávnymi slovami sv. Cypriána: "Tak sa
celá Cirkev javí ako jednotou Otca a Syna a Svätého Ducha zjednotený ľud."“
(Chl 18); „Ten istý Duch, ktorý od večnosti spája jedinú a nerozdielnu Trojicu,
… je v priebehu kresťanských generácií nepremožiteľným a nevyčerpateľným
prameňom communia Cirkvi.“ (Chl 19);
 – a preto JE NEBOM, lebo v nej už ľudia žijú nebesky, čiže Trojične,
čiže sväto – a to všetko je jedno a to isté!
 „Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom
dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského
pokolenia".“ (Chl 19);
 CIRKEV = COMMUNIO = KOINONIA = SPOLOČENSTVO = JEDNOTA ĽUDÍ
V TROJICI!!! „Ide o spoločenstvo s Bohom skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom. Toto
communio … buduje hlboké communio (spoločenstvo) všetkých veriacich v Kristovom
Tele, ktorým je Cirkev.“ (Chl 19);
o … a teda nie „inštitúcia“, ktorá ponúka „služby“, ktoré ja „konzumujem“ a
starám sa, aby som mal „na poriadku“ všetky rituály, ktoré poskytuje!!!!
o ZISTENIE: Byť katolíkom v Katolíckej Kristovej Cirkvi znamená byť jedno Telo
s Kristom a všetkými ostatnými bratmi a sestrami so všetkým, čo to znamená!
 „V ktoromsi dni po Koncile hovoril Pavol VI. veriacim: "Cirkev je
communio. Čo znamená v tomto prípade communio? Odkazujeme na
kapitolu katechizmu, ktorá pojednáva o sanctorum communionem, o
spoločenstve svätých. A spoločenstvo svätých znamená dvojakú životnú
účasť: začlenenie kresťanov do Kristovho života a ďalšie obežné prúdenie
tejto lásky medzi všetkými veriacimi v tomto a inom svete. Jednota s
Kristom a v Kristovi; a jednota medzi kresťanmi v Cirkvi".“ (Chl 19);
 „Communio Cirkvi je teda dar, veľký dar Ducha Svätého, ktorý majú laici
s vďačnosťou prijať a žiť s hlbokým vedomím zodpovednosti. To sa
konkrétne deje prostredníctvom ich účasti na živote a poslaní Cirkvi, do
služieb ktorej dávajú svoje rozličné a komplementárne poverenia a
charizmy.“ (Chl 20) – prečo, je zjavné: pretože toto commúnio Cirkvi je

už tu na zemi prítomné commúnio sanctorum, spoločenstvo svätých,
ktoré je Nebom a vieru v ktoré vyznávame vždy, keď hovoríme Vyznanie
viery! Byť vďačný za Nebo a spásu a možnosť tu na zemi do obojeho
vstúpiť a žiť v tom (a potom aj po smrti) – to je dôvod veľkej vďačnosti!
 SVÄTOSŤ BUDUJE CIRKEV: „Povolanie ku svätosti je čo najužšie spojené s
poslaním ako aj zodpovednosťou, ktorá je zverená laikom v Cirkvi a vo svete. Žitá
svätosť, ktorá plynie z účasti na živote svätosti Cirkvi, predstavuje prvý a základný
príspevok k budovaniu Cirkvi ako "spoločenstva svätých". … Svätosť je základnou
podmienkou a nezrieknuteľným predpokladom pre spĺňanie spásneho poslania
Cirkvi.“ (Chl 17);
o CIRKEV JE AJ NEVYHNUTNÝ VÝSLEDOK NAŠEJ JEDNOTY S
KRISTOM: „Ježiš pokračuje: "Ja som vinič, vy ste ratolesti." (Jn 15,5) Zo
spoločenstva kresťanov s Kristom vyplýva ich vzájomné spoločenstvo: všetci sú
ratolesťami jedného viniča, ktorým je Kristus.“ (Chl 18);
 Ak A = C a B = C, potom aj A = B. To je základ a súčasne nevyhnutnosť
Jednoty a Cirkvi. Jednota s Kristom plodí Cirkev a kde niet Cirkvi, nemôže
byť ani jednota s Cirkvou.
 ZISTENIE: Sme a môžeme byť s Kristom jedno len natoľko,
nakoľko sme jedno v Cirkvi navzájom. A, naopak, sme v Cirkvi
nutne navzájom jedno len do tej miery, do akej sme zjednotení s
Kristom a „sme Kristom“. Byť spasený = byť jedno Telo s Kristom =
byť jedno Telo navzájom = byť Cirkvou v najplnšom zmysle tohto
slova: jedným Telom, jedným Kristom. Preto mimo Cirkvi nieto
spásy – a ani byť nemôže! To, že sme prijali od Boha spásu sa totiž
nevyhnutne prejaví tým, že a staneme Cirkvou, ktorá touto spásou je:
jednotou s Kristom a následne nutne aj navzájom!!!
 „Laik "sa nemôže uzavrieť do seba a duchovne sa odtrhnúť od
spoločenstva, musí žiť v trvalej výmene s inými, zo živého zmyslu pre
bratskosť, v radosti z rovnakej dôstojnosti a v úsilí spoločne sa
pričiňovať o to, že by sa veľký poklad, ktorý bol prijatý ako dedičstvo,
stal plodným“.“ (Chl 20)

Jednotlivci ako údy organizmu Cirkvi
 ORGANICKÉ COMMÚNIO: „Pri dôkladnejšom pozorovaní sa communio Cirkvi
predstavuje ako "organické communio", podobne ako je to so živým a činným telom:
Toto communio sa vyznačuje koexistenciou rôznosti a komplementarity povolaní,
životných situácií, služieb, chariziem a zodpovedností.“ (Chl 26);
o JEDNOTA V ROZDIELNOSTI A NAOPAK: „Dynamickým princípom
rôznosti a jednoty Cirkvi a v Cirkvi je vždy ten istý Duch. V konštitúcii Lumen
Gentium čítame ďalej: "Aby sme sa však v Ňom neprestajne obnovovali (por. Ef
4,23), dal nám zo svojho Ducha, ktorý je ten istý v Hlave i v údoch, celé Telo tak

oživuje, zjednocuje a dáva do pohybu, že svätí Otcovia Jeho účinkovanie mohli
porovnať s úlohou, ktorú má životný princíp, čiže duša v ľudskom tele"“ (Chl
20);

Úrady, služby a funkcie v organickom commúniu Cirkvi
 ÚRADY (HIERARCHIA) CIRKVI AKO CELKU: „Pavol zreteľne vyzdvihuje úradnú
štruktúru prvotných spoločenstiev. V prvom liste Korinťanov píše: "A tak Boh v Cirkvi
ustanovil niektorých po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov..."
(1Kor 12,28).“ (Chl 21);
o štruktúra a hierarchickosť je ustanovená… – Cirkev je teda vo svojej podstate
„úradná“ a teda hierarchická;
o … a to od Boha – ľudia to nemôžu ani zmeniť, ani zrušiť (ako napr. Luther a
pod.);
 HIERARCHICKÉ A CHARIZMATICKÉ DARY: „Duch prebýva v
Cirkvi a v srdciach veriacich ako v chráme (por. 1Kor 3,16) a v nich sa
modlí a vydáva svedectvo, že sme prijatí za deti Božie. (por. Gal 4,6; Rim
8,15-16 a 26) Cirkev, ktorú privádza k všetkej pravde (por. Jn 16,13) a
zjednocuje v spoločnom nažívaní a službe - vystrojuje a vedie rozmanitými
hierarchickými a charizmatickými darmi a okrášľuje ju svojím ovocím
(por. Ef 4,11- 13; 1Kor 12,4; Gal 5,22). Omladzuje Cirkev silou evanjelia,
stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote s jej Ženíchom.“ (Chl 20);
„Cirkev je riadená a vedená Duchom a On poskytuje pokrsteným rozličné
hierarchické a charizmatické dary a povoláva každého jedného, aby sa stal
svojím spôsobom aktívnym spoluzodpovedným.“ (Chl 21);
 1) KLERICI a POSVÄTNÉ ÚRADY – čiže odvodené od svätenia: „Pán Ježiš vyvolil a
ustanovil apoštolov ako zárodok nového Izraela a pôvod hierarchie … aby ustanovili a
riadili kňazský ľud. Poverenie apoštolov, ktoré Pán Ježiš ďalej odovzdáva pastierom
svojho ľudu, je v pravom slova zmysle služba, ktorá sa vo Svätom Písme pozoruhodným
spôsobom nazýva ako "diakonia", to znamená služba alebo úrad.“ (Chl 22); „Iba
sviatosť svätenia udeľuje posvätenému nositeľovi úradu zvláštnu účasť na úrade
Krista, Hlavy a pastiera a na jeho večnom kňazstve.“ (Chl 23)
o PRINCÍP JEDNOTY: „Nositelia úradu prijímajú vo sviatosti svätenia od
vzkrieseného Krista v neprerušenej apoštolskej postupnosti charizmu Ducha
Svätého. Tým prijímajú autoritu a posvätnú moc, aby slúžili Cirkvi tým, že
konajú "In persona Christi Capitis" (v osobe Krista - Hlavy) a ju v Duchu
Svätom zjednocujú pomocou Evanjelia a sviatostí.“ (Chl 22);
o ÚRADY SLUŽBY: „Úrady, vyplývajúce zo svätenia sú väčšou milosťou pre celú
Cirkev, než pre tých ľudí, ktorí ich prijímajú.“ (Chl 22);
 KŇAZI: „Z tohto dôvodu … musia si byť pastieri vedomí toho, že ich úrad
je zásadne zameraný na službu celému Božiemu ľudu (por. Hebr. 5,1).“
(Chl 22);

 A LAICI: „Laici zo svojej strany musia uznávať, že úradné kňazstvo je
nevyhnutné pre ich život a pre ich účasť na poslaní.“ – tam, kde to
neurobili… no, stačí sa pozrieť len na bratov protestantov, ako dopadli: ako
rozohnané, roztrieštené, sváriace sa a blúdiace stádo… 
 2) LAICI. „Spásne poslanie Cirkvi vo svete sa neuskutočňuje iba nositeľmi úradu na
základe sviatosti svätenia, ale aj všetkými laikmi. Ako pokrstení a na základe
špecifického povolania, sa títo zúčastňujú v miere, ktorá zodpovedá každému jednému,
na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. Preto musia pastieri
uznávať a podporovať služby, úlohy a funkcie laikov. Tieto majú svoj sviatostný
podklad v krste a birmovaní a mnohokrát aj v manželstve.“ (Chl 23);
o … a to aj účasťou na úrade, ktorý inak predpokladá svätenie, ale priamo ho v
danej časti nevyžaduje: „Kde si to potreba Cirkvi vyžaduje, pretože nie sú k
dispozícii poverení pre tieto služby, môžu aj laici, hoci nie sú lektormi alebo
akolytmi, spĺňať určité úlohy podľa smerníc právnych predpisov, totiž službu
slova, vedenie liturgických modlitieb, udeľovanie krstu a rozdeľovanie sv.
prijímania".“ (Chl 23);
o VYJADRENÉ AJ V LITURGII: „V procese liturgickej obnovy, ktorú podporuje
koncil, laici vedomejšie spoznali úlohy, ktoré im prináležia pri liturgických
zhromaždeniach a pri ich príprave; ochotne sa dali k dispozícii, aby tieto úlohy
spĺňali, lebo liturgická slávnosť je posvätnou činnosťou, ktorú uskutočňuje
nielen klérus, ale celé zhromaždenie.“ (Chl 23)
 … hoci aj dodnes mnohí ľudia berú na seba účasť na omši ako nejakú
pasívnu „konzumáciu“ a dokonca sa vyslovene vzpierajú a hanbia čítať
lekcie, miništrovať, prinášať obetné dary (a prípadne ich aj zbierať),
zúčastňovať sa na gestách (úklony, pokľaknutia), speve,… a vôbec,
pristupujú k účasti na liturgii ako k niečomu zahanbujúcemu a
ponižujúcemu!!!
 Normálne je to vtedy, keď: „Je preto samozrejmé, že úlohy, ktoré
špecificky neprislúchajú posvätným nositeľom úradu, preberajú laici“
(Chl 23);
 Aby sa (nielen) toto dosiahlo: „Preto nesmú v prvom rade pastieri pri
prenášaní rozličných služieb, úloh a funkcií na laikov zanedbať ich
starostlivé poučenie o koreňoch týchto služieb, spočívajúcich v krste.“ (Chl
23);
 … ale aj laici: „Za súčasných daností môžu a musia laici veľa investovať
do rastu opravdivého communia Cirkvi v rámci svojich farností a do
vzbudenia misionárskeho elánu voči neveriacim a voči veriacim, ktorí
čiastočne alebo úplne zanechali náboženskú prax.“ (Chl 27);
o ALE HLAVNE ICH SVETSKÝ CHARAKTER: „Vlastným poľom ich
evanjelizačnej činnosti je rozsiahly a zložitý svet politický, hospodársky a
sociálny, ako aj svet kultúry, vied a umení, medzinárodného života a
hromadných oznamovacích prostriedkov. Sú však ešte aj iné osobitné vhodné

oblasti pre evanjelizáciu, ako manželská láska, rodina, výchova detí a
dospievajúcej mládeže, pôsobenie na pracoviskách a ľudské utrpenie. Čím viac
bude laikov naplnených duchom evanjelia, zodpovedných za prácu v týchto
oblastiach a otvorene budú tejto práci oddaní; čím lepšie ju budú môcť zvládnuť a
budú si vedomí, že majú vynaložiť všetky svoje kresťanské sily, ktoré často driemu
skryté a nevyužité, tým viac bude táto práca slúžiť na výstavbu Božieho
kráľovstva a prinesie spásu v Ježišovi Kristovi. Pri tom nič nestratia, ani sa
neumenší ľudská pôsobnosť, naopak, pole ich činnosti sa rozšíri o práce
vyššieho stupňa."“ (Chl 23);
 CHARIZMY: „Cirkvi ako communiu(!) zveruje Duch Svätý rozličné úrady. Súčasne ju
obohacuje inými zvláštnymi darmi a impulzami, nazývanými charizmy. … Opísanie a
klasifikácia týchto darov v spisoch Nového Zákona dokazujú ich veľkú pestrosť. … Či
už sú mimoriadne alebo skromné a jednoduché, predstavujú charizmy dary Ducha
Svätého, ktoré bezprostredne alebo sprostredkovane sú na osoh Cirkvi, pretože sú
zamerané na jej výstavbu, na dobro ľudí a na potreby sveta. Ani v našich časoch
nechýba výskyt rozličných chariziem medzi laikmi, mužmi a ženami. … Podľa logiky
pôvodného darovania, z ktorej tieto dary Ducha vychádzajú, vyžadujú si, aby tí, ktorí ich
prijali, používali ich pre rast celej Cirkvi, tak ako nám to pripomenul Koncil. Tí, čo
dostali charizmy, ako aj celá Cirkev, musia ich prijímať s vďačnosťou.“ (Chl 24);
o ZISTENIE: Aj my (vy) sme dostali, každý jeden, dar, aby sme ním v Cirkvi
slúžili Cirkvi, Bohu, spáse sveta. Viete, aký dar máte? Využívate ho?
o NORMA PRE POSÚDENIE CHARIZIEM: „Obsahujú zvláštne bohatstvo
milosti pre apoštolskú dynamiku a pre svätosť celého Kristovho Tela za
predpokladu, že sa jedná o dary, ktoré v skutočnosti pochádzajú od Ducha a
vykonávajú sa v dokonalom súlade s opravdivými popudmi Ducha. K tomu je vždy
nutné rozlišovanie chariziem. … Preto žiadna charizma nedišpenzuje od
naviazania na pastierov Cirkvi a od podriadenia sa im. Koncil píše s veľkou
jasnosťou: "Súdiť o ich pravosti (chariziem) a správnom používaní náleží tým, čo
sú predstavení v Cirkvi a ktorým zvlášť prislúcha neuhášať Ducha, ale všetko
skúmať a držať sa toho, čo je dobré (por. 1Sol 5,12 a 19-21)", aby všetky
charizmy vo svojej rôznosti a komplementarite prispievali ku všeobecnému dobru.“
(Chl 24);

Laici a diecéza
 ZAPOJENÍ DO ŽIVOTA DIECÉZY A CELEJ CIRKVI: „Aby sa laici správnym
spôsobom zúčastňovali na živote Cirkvi, nutne musia mať jasnú a precíznu predstavu o
čiastkovej cirkvi v jej pôvodnom vzťahu k univerzálnej Cirkvi.“ (Chl 26); „Koncil s
rozhodnosťou vyzýva laikov, aby sa aktívne podieľali na svojej príslušnosti ku
čiastkovej Cirkvi a súčasne rozširovali svoj pohľad stále viac pre "katolíckosť". "Nech
v sebe vytrvalo pestujú" - tak čítame v Dekréte o apoštoláte laikov - "porozumenie pre
diecézu, v ktorej je farnosť akoby bunkou. Nech sú vždy ochotní na výzvu svojho

arcipastiera zapojiť aj svoje sily do diecéznych podujatí. Ba, aby išli v ústrety potrebám
miest i vidieka, nech neobmedzia svoju spoluprácu len na farnosť alebo diecézu, ale
nech sa ju snažia rozšíriť aj na medzifarskú, medzidiecéznu, celonárodnú alebo
medzinárodnú oblasť“ (Chl 26);

Laici a farnosť
 ZAPOJENÍ DO FARNOSTI:
o Tam je communio zhmotnené: „Aj keď communio Cirkvi pozná univerzálnu
dimenziu, predsa svoj bezprostredný a hmatateľný výraz nachádza vo farnosti“
(Chl 26);
 COMMUNIO – nie územie, či dajaká inštitúcia: „farnosť nepozostáva v
prvom rade z nejakej štruktúry, z nejakého územia alebo z nejakej budovy,
ale ona je skôr "Božou rodinou, je spoločenstvom bratov, preniknutých
jedným Duchom," ona je "domom farskej rodiny, bratským a
pohostinným, je "spoločenstvom veriacich". … jej prislúcha [ako
commúniu! – pozn. red.] vytvárať prvé spoločenstvo kresťanského ľudu;
ona zhromažďuje ľud a vovádza ho do liturgického slávenia; ona chráni a
oživuje vieru v ľuďoch našej doby; ona im poskytuje vyučovanie o
spásonosnom učení Kristovom; ona uskutočňuje v postoji a v čine
pokornú lásku v dobrých a bratských skutkoch".“ (Chl 26);
 „Communio Cirkvi, ktoré je prítomné a činné už v aktivite jednotlivej
osoby, nachádza svoj zvláštny výraz v spoločnej činnosti laikov, to
znamená v ich spoločnom zasadení sa, keď sa spoluzodpovedne
zúčastňujú na živote a poslaní Cirkvi.“ (Chl 29)
 OTÁZKA:Sme tým? Sme farnosťou? Fakt?
 PODMIENKA ŽIVOSTI: „Aby sa všetky tieto farnosti stali živými
kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o
to, aby: a/ boli farské štruktúry prispôsobené situáciám s veľkou
flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým podporovaním
účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti; b/ rástli malé bázové
spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne
môžu hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v láske. Tieto
spoločenstvá sú v spoločenstve so svojimi pastiermi opravdivými
skonkrétneniami cirkevného communia a centrami evanjelizácie..."“
 … pretože byť farnosťou (a teda commúniom Cirkvi) vyžaduje
skutočne medzi sebou žiť Trojičnú jednotu Boha a to bez malých
spoločenstiev nejde;
 … pretože byť kresťanmi znamená konať to, čo Kristus a to bez
účasti na pastoračnej zodpovednosti Cirkvi nejde: „Každý laik si
musí vždy byť vedomý, že je "členom Cirkvi", ktorému bola zverená

originálna, nenahraditeľná a neprenosná úloha, ktorú musí spĺňať
pre dobro všetkých.“ (Chl 28);
 APOŠTOLÁT FARNOSTI A INICIATÍVNOSŤ LAIKOV:
 „Na tento apoštolát, ktorý je vždy a všade užitočný a v určitých
okolnostiach jedine vhodný a možný, sú povolaní a povinní(!) všetci
laici každého postavenia.“ (Chl 28);
 INDIVIADUÁLNE,… „Individuálny apoštolát obsahuje veľké
bohatstvo, ktoré sa musí objaviť kvôli zintenzívneniu misionárskej sily
každého jedného laika. Tento apoštolát umožňuje kapilárne
vyžarovanie Evanjelia, ktoré preniká až k miestam a prostrediam, v
ktorých sa uskutočňuje konkrétny a každodenný život laikov. Okrem
toho poskytuje trvalé vyžarovanie, pretože vyplýva zo stálej
koherencie vlastného života s vierou; ďalej zabezpečuje zvlášť do
hĺbky pôsobiace vyžarovanie, pretože laici, keď sa podieľajú na
životných a pracovných podmienkach, na bojoch a nádejách svojich
bratov a sestier, prenikajú k srdciam svojich susedov, priateľov a
kolegov a môžu im otvoriť celý horizont plného zmyslu svojho
života: spoločenstvo s Bohom a medzi ľuďmi.“ (Chl 28);
 ORGANIZOVANE: „Laici musia byť stále viac presvedčení o
zvláštnom význame apoštolského zaangažovania sa vo svojej
farnosti. Koncil k tomu hovorí s celou svojou autoritou: "Farnosť je
skvelým vzorom vospolného apoštolátu, lebo spája v jedno všetku
ľudskú rozmanitosť, ktorá sa tam nachádza a zapája ju do cirkevnej
všeobecnosti. Nech si laici navyknú pracovať vo farnosti v dôvernej
jednote so svojimi kňazmi. Nech predkladajú cirkevnej vospolnosti
vlastné i svetové problémy a otázky, týkajúce sa ľudského spasenia,
aby ich spoločne skúmali a riešili. Podľa možnosti nech napomáhajú
každé apoštolské a misijné podujatie svojej cirkevnej pospolitosti."“
(Chl 27);
o SLOBODA ZDRUŽOVANIA SA: „Ponajprv sa musí uznať
slobodné združovacie právo laikov v Cirkvi. Táto sloboda je
skutočným a vlastným právom, ktoré sa neodvodzuje z nejakého
"dovolenia" autority, ale vyrastá z krstu ako sviatosti, ktorou
boli laici povolaní, aby aktívne spolupôsobili v communiu a v
poslaní Cirkvi.“ (Chl 29)
 … AJ SAMOTNÝM FAKTOM SVOJEJ EXISTENCIE AKO
FARNOSTI: „Často je spoločenské prostredie predovšetkým v
určitých krajinách a oblastiach poznamenané tendenciami rozkladu
a procesmi dehumanizácie: človek je stratený a bez smeru, ale v jeho
srdci je stále veľké želanie zažiť a pestovať bratskejšie vzťahy.
Odpoveď na to môže dať farnosť, keď na základe živej účasti laikov
je verná svojmu pôvodnému povolaniu a poslaniu: byť vo svete

"miestom" spoločenstva veriacich a súčasne "znakom" a
"nástrojom" povolania všetkých do communia; jedným slovom
domom, ktorý je otvorený pre všetkých a je k službám všetkým, alebo
ako rád hovorieval pápež Ján XXIII., studňou dedine, pri ktorej si
všetci utíšia svoj smäd.“ (Chl 27)
o OTÁZKA: Sme tým? Ako farnosť, ako commúnio?
Pozývame, priťahujeme…? A tí, ktorí prídu – nájdu tu naozaj
commúnio? Majú kam ísť?
 Ďalší dôvod pre malé spoločenstvá, kde jedine sa to
naplno dá, lebo v nich je ono commúnio skonkrétnené!

… a tam nachádzajú život a spásu!
o A VO FARNOSTI TÝM LAICI NAKONIEC AJ SAMI NACHÁDZAJÚ
CIRKEV A VEČNÝ ŽIVOT A SPÁSU: „Každý sa dáva do služby rastu
communia Cirkvi so svojou jedinečnosťou a naopakovateľnosťou, so svojím bytím
a so svojou činnosťou. Súčasne prijíma spoločné bohatstvo celej Cirkvi, aby si ho
prisvojil. Toto je "spoločenstvo svätých", ktoré vyznávame v Kréde: dobro všetkých
sa stáva dobrom každého jedného, a dobro každého jedného sa stáva dobrom
všetkých."Vo svätej Cirkvi je každý oporou ostatných. A ostatní sú jeho oporou",
píše Gregor Veľký.“
 ZISTENIE, veľmi jednoduché a logické: Úmerne tomu, nakoľko som
Kristom v službe, vo svätosti a v commúniu, som Kristom aj v Jeho
Živote a Večnej Spáse. Oboje je spojené, lebo alebo som Kristom vo
všetkom, alebo vôbec, ale nedá sa to na polovicu…

3. týždeň 30 až 41: Misionárske commúnio
Misionárske commúnio
 COMMÚNIO a POSLANIE – ich vzájomný vzťah
o „Communio a poslanie sú čo najhlbšie vzájomne spojené, navzájom sa prenikajú
a podmieňujú, takže communio je súčasne prameňom a ovocím poslania;
communio je misionárske a poslanie je adresované communiu.“ (Chl 32)
o „Evanjelizovanie" - tak píše Pavol VI. - "je vskutku milosťou a vlastným
povolaním Cirkvi, jej najhlbšou identitou".“ (Chl 33)
 Akoby PREPOŽIČANÉ COMMÚNIO – prijaté a určené na odovzdanie
ďalej (ako talenty v Evanjeliu): „Cirkev vie, že communio, ktoré prijala ako
dar, má univerzálne zameranie. Vie o svojej povinnosti odovzdávať
všetkým ľuďom a každému človeku ten dar, ktorý prijala.“ (Chl 32)
 BEZPODMIENEČNÉ POSLANIE KAŽDÉHO ČLENA COMMUNIA
o „Každý učeník je bezprostredne osobne povolaný; nikto sa nemôže vyhnúť tomu,
aby nedal osobnú odpoveď: "Beda mi, keby som nehlásal Evanjelium!" (1Kor
9,16).“ (Chl 33)
 NAJPRV COMMÚNIO – PRETOŽE DO NEHO EVANJELIZÁCIA PRIVÁDZA!
Bez neho nemáme kam evanjelizovaného pozvať a čo mu ponúknuť…
o Evanjelizovať = privádzať do commúnia Cirkvi: „Pretože sú členmi Cirkvi, majú
laici povolanie a poslanie hlásať Evanjelium. Na základe sviatostí kresťanskej
iniciácie a darov Ducha Svätého sú k tomu povolaní a zaviazaní. … Privádzajú do
Cirkvi ľudí, ktorí sú azda od nej vzdialení.“ (Chl 33)
o Preto zodpovednosť za budovanie tohto communia: „Aby sme ďakovali Bohu za
veľký dar communia Cirkvi, ktoré v čase odzrkadľuje večné a nevýslovné
spoločenstvo lásky jedného a trojosobného Boha. Vedomie tohto daru musí byť
sprevádzané hlbokým vedomím zodpovednosti: Podobne ako talenty v Evanjeliu,
musí byť takýto dar rozmnožovaný v živote stále sa prehlbujúceho spoločenstva.
Niesť zodpovednosť za dar communia znamená predovšetkým sa namáhať o
prekonanie každého pokušenia k roztriešteniu a k protirečeniu.“ (Chl 31).
 a zhmotnené je práve v malom bázovom spoločenstve, cez ktoré evanjelizovaný
následne postupuje smerom k farnosti a Cirkvi ako takej.
 PODMIENKOU je ale, že je tvorené skutočnými kresťanmi-katolíkmi: „Toto
svedectvo sa stane možným, keď sa laikom podarí prekonať protiklad medzi
Evanjeliom a vlastným životom … Úlohou laikov je vytvárať životnú syntézu medzi
Evanjeliom a každodennými povinnosťami ich života.“ (Chl 34)

NOVÁ verzus MISIJNÁ evanjelizácia
 NOVÁ EVANJELIZÁCIA (= OBNOVENIE COMMUNIA) je reevanjelizácia tých,
ktorí formálne katolíkmi alebo kresťanmi akože sú, ale už nie sú (osôb, či území a
kultúr)…
o „Aj keď sa kresťanská viera ešte udržala v niektorých jej tradičných a
rituálnych výrazových formách, stále viac sa vylučuje z významných okamihov
života … Iba nová evanjelizácia môže poskytnúť prehĺbenie čistej a pevnej viery,
ktorá môže z týchto tradícií urobiť silu opravdivého oslobodenia. … obnovenie
kresťanskej podstaty spoločenstiev, ktoré žijú v týchto krajinách a národoch.“
(Chl 34).
 A TO AJ NA ROVINE KULTÚRY A SPOLOČNOSTI, nielen
jednotlivcov: „S istotou je nutné všade obnoviť kresťanskú podstatu
ľudskej spoločnosti. … "Nemajte strach! Otvorte, áno, otvorte doširoka
dvere Kristovi! Otvorte jeho spásonosnej moci hranice štátov,
hospodárskych a politických systémov, oblasti kultúry, civilizácie, rozvoja.
… Táto nová evanjelizácia, ktorá sa zameriava nielen na jednotlivcov, ale
na celé časti obyvateľstva v ich rozličných situáciách, prostrediach a
kultúrach, má za cieľ uskutočňovanie zrelých spoločenstiev.“ (Chl 34)
 MISIJNÁ EVANJELIZÁCIA (= PRIVÁDZANIE DO COMMUNIA) smeruje k
tým, ktorí Krista nepoznajú.
o „Cirkev spoznáva a prežíva momentálnu naliehavosť novej evanjelizácie. Nemôže
sa však odtiahnuť od trvalej úlohy hlásať Evanjelium všetkým tým - miliónom
mužov a žien - ktorí ešte nepoznajú Krista - Vykupiteľa človeka. Túto vyslovene
misionársku úlohu zveril Ježiš svojej Cirkvi a kladie jej ju denne znovu ako úlohu.“
(Chl 35)
 NEVYLUČOVAŤ POVOLANIE K TOMU: „Pre evanjelizovanie sveta
potrebujeme predovšetkým evanjelizátorov. Preto sa musíme všetci cítiť
zodpovední, zvlášť kresťanské rodiny, za vzbudenie a vyzrievanie
vyslovene misionárskych povolaní - ako kňazov, rehoľníkov, alebo v
laickom stave. Musíme ich podporovať všetkými prostriedkami.“ (Chl 35)
 PODPOROVAŤ JU AJ AKO FARNOSŤ

Príprava pôdy: sústredenosť na človeka a služba človekovi
 V evanjelizácii ide v konečnom dôsledku vždy o človeka a jeho záchranu v Kristovi:
o „človek je prvou a základnou cestou Cirkvi“ (Chl 36)
 V Kristovi aj človek nachádza svoju skutočnú dôstojnosť a naplnenie a veľkosť a
tak:
o „Znovu objaviť pre seba i pre iných neporušiteľnú dôstojnosť každého jedného
človeka je podstatnou úlohou, ba v istom zmysle centrálnou … hodnota človeka
nespočíva v tom, čo on "má" - keby aj celý svet získal - ale v tom, "čím on je" …

stvorený Bohom na Boží obraz a podobu, vykúpený drahocennou Krvou
Kristovou je človek povolaný, aby bol "Božím dieťaťom v Synovi" a živým
chrámom Svätého Ducha. Je povolaný k večnému životu v oblažujúcom
spoločenstve s Bohom. Preto každé urazenie dôstojnosti človeka kričí, volá pred
Božou tvárou po pomste a je urážkou Stvoriteľa človeka.“ (Chl 37)
o On je „dušou sveta“: „Osobná dôstojnosť je najcennejším bohatstvom, ktoré
človek vlastní a na základe ktorého trascenduje, čo sa hodnoty týka, celý
materiálny svet.“ (Chl 37)
 PRVÝM „PREDKROKOM“ EVANJELIZÁCIE JE TEDA SCHOPNOSŤ
ZASTAŤ SA ČLOVEKA A JEHO PRÁV: „Každá diskriminácia predstavuje
neznesiteľnú nespravodlivosť“ (Chl 37); „Efektívne uznávanie osobnej dôstojnosti
každého jedného človeka si vyžaduje obranu a podporovanie ľudských práv, ako aj
úctu pred nimi. Tieto práva sú prirodzenými právami, univerzálnymi právami,
nedotknuteľnými právami: nikto, ani jednotlivec, ani skupina, ani autorita, ani štát
nemôže ich meniť alebo zrušiť, pretože pochádzajú od samého Boha.“ (Chl 38)
o Ochrana života: „Nedotknuteľnosť osoby, ktorá je odrazom absolútnej
nedotknuteľnosti samého Boha, nachádza svoje prvé a najzákladnejšie vyjadrenie
v nedotknuteľnosti ľudského života. … Každý človek je vo všetkých fázach svojho
rozvoja nositeľom tohto práva: od počatia až po prirodzenú smrť“ (Chl 38)
o Sloboda vyznania: „Úcta pred osobnou dôstojnosťou, ktorá zahŕňa obranu a
podporovanie ľudských práv, si vyžaduje uznanie náboženskej dimenzie človeka.
Toto nie je iba "konfesionálna" požiadavka, ale je to nutnosť, ktorá má svoje
nezničiteľné korene v realite človeka samého. Vzťah k Bohu je v skutočnosti
súčasťou "bytia" a "existencie" človeka … Náboženská sloboda je
nezrieknuteľnou požiadavkou osobnej dôstojnosti každého jedného človeka.
Predstavuje základný kameň v budove ľudských práv“ (Chl 39)
o – vrátane dôstojnosti Božieho obrazu, Bohom povolaného, ktorý mu súčasná
sekulárna spoločnosť stále viac upiera a odníma!
 porov. „kultúra smrti“ dneška – a to nielen v podobe potratov, eutanázie a
pod., ale v samej povahe tejto kultúry, ktorá redukuje človeka presne len
na akýsi bezzmyselný telesný „stroj“, vec, bez Počiatku a bez Zmyslu,
vykorenenú trosku utápajúcu sa v droge konzumu: „jednotlivec sa nemôže
nivelizovať všetkým tým, čo ho chce rozdrviť a zničiť v anonymite: kolektívu,
inštitúcie, štruktúry a systému. Osoba nie je pre svoju jedinečnosť ani
číslom, ani článkom reťaze, ani časťou systému.“ (Chl 37)
 ČO PLATÍ O ČLOVEKOVI, PLATÍ AJ O SPOLOČNOSTI – ktorú ako laici máme
inšpirovať a usporadúvať podľa Boha: „Tak ku zodpovednosti slúžiť ľuďom pristupuje
ďalšia, slúžiť spoločnosti; obe ako všeobecný cieľ kresťanského inšpirovania sekulárnej
oblasti, ku ktorému sú laici povolaní v im vlastnej a špecifickej modalite.“ (Chl 39); „čo
sa urobí pre osobu, to je službou spoločnosti, a čo sa urobí pre spoločnosť, to je v
prospech osoby.“ (Chl 40)

o PRETVÁRAŤ spoločnosť láskou: „Paradoxným spôsobom je láska tým
nutnejšia, čím sa stávajú inštitúcie komplexnejšími vo svojej organizácii a chcú
spravovať každý možný priestor. Napokon sú vyprázdňované neosobným
funkcionalizmom, prehnanou byrokraciou, nespravodlivými súkromnými
záujmami, ľahkomyseľným a rozšíreným nedostatkom záujmu.“ (Chl 41)
o Prvým krokom je RODINA a MANŽELSTVO: „Manželský pár a rodina sú
primárnym miestom sociálneho angažovania sa laikov. Možno ku nim správne
pristupovať iba s presvedčením o ich nenahraditeľnej hodnote pre rozvoj
spoločnosti a Cirkvi.“ (Chl 40)
 Ohrozenie rodiny v dnešku: „Keď egoizmus, propaganda proti
pôrodnosti, totalitárne politiky, morálna chudoba, fyzická a kultúrna
bieda, hedonistické a konzumistické mentality chcú uškrtiť prameň života a
ideologické systémy sa spájajú s mnohorakým nedostatkom záujmu a
lásky, aby pozbavili rodinu výchovnej úlohy, musí sa vychádza v ústrety
tomuto spoločenstvu so zvláštnou starostlivosťou.“ (Chl 40)
 Riešenie: „Apoštolské angažovanie sa laikov smeruje ponajprv k tomu, aby
vzbudzovalo v rodine vedomie jej identity ako prvej bunky spoločnosti a jej
pôvodnej úlohy.“ (Chl 40); „Skúsenosť ukazuje, že civilizácia a pevnosť
národov sú určované predovšetkým ľudskou kvalitou ich rodín.“ (Chl 40)
 Všetko toto je prejavom celkom „obyčajnej“ LÁSKY, ktorá je dušou kresťanstva:
„Nielen jednotlivci, ale aj skupiny a spoločenstvá musia uskutočňovať túto lásku, lebo
je potrebná a bude stále potrebnejšia.“ (Chl 41).

4. týždeň 42 až 53: Milovať znamená konať
Angažovaná prítomnosť:
Chl 42: „Láska, ktorá slúži človeku a miluje ho, nemôže byť odtrhnutá od spravodlivosti …
Aby kresťansky inšpirovali časný poriadok v spomenutom zmysle služby človeku, nemôžu sa
laici zrieknuť zapojenia sa do "politiky", to znamená, do rozličných a mnohorakých iniciatív,
na hospodárskej, sociálnej, zákonodárnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia
organickému a systematickému podporovaniu všeobecného dobra.“
„Solidarita v tomto zmysle "nie je pocitom prázdneho súcitu alebo povrchného dotknutia
utrpenia toľkých ľudí - blízkych, alebo vzdialených. Naopak, ona je pevnou a stálou
rozhodnosťou zasadiť sa za "spoločné dobro", to znamená za dobro všetkých a každého
jedného, pretože sme všetci zodpovední za všetkých".“ – teda nie „lajk“ na FB, ale skutočné
zasadenie sa za nápravu krivdy a dobro pre všetkých!!!
 NIE VÝHOVORKÁM: „Rozšírená mienka, že politika je oblasťou nevyhnutného
morálneho ohrozenia, žiadnym spôsobom neospravedlňuje skepticizmus, alebo
odvrátenie sa kresťanov od verejných záležitostí.“ (Chl 42)
o Namiesto toho, aby sme sa dali „zomlieť politikou“,…
o … pretvoriť politiku na nástroj spoločného dobra.
 SPOLOČNÉ DOBRO: „Verejné blaho však spočíva v súhrne spoločenských
podmienok, v ktorých by mohli jednotlivci, rodiny a organizácie plnšie a ľahšie
dosiahnuť svoju vlastnú dokonalosť".“ (Chl 42).
o Teda nie kde štát je opacha, ktorej občania slúžia,…
o … ale kde štát koná nevyhnutné minimum na to, aby občania bezpečne a
slobodne mohli dosahovať svoje osobné naplnenie (= princíp subsidiarity)
 porov. Aristoteles: štát (polis) je „společenstvím dobrého života domácností
a rodů, jehož cílem je v sobě dokonalý život“ (Pol. 1280b30-35).
o „Pri vykonávaní verejnej moci je rozhodujúci duch služby. Iba tento môže udržať
činnosť politikov, povedľa nutnej kompetencie a schopnosti, "priehľadnou" a
"čistou", ako to ľud oprávnene žiada. Predpokladom toho je odmietanie a
rozhodné premáhanie určitých pokušení, ako je nečestnosť a lož, premárnenie
verejných prostriedkov v prospech niekoľkých a so ziskuchtivými záujmami,
používanie dvojznačných a nedovolených spôsobov, aby sa v každom prípade moc
získala, udržala a zväčšila.“ (Chl 42) – od koho iného ako sami od seba by sme
mali očakávať, že to uskutoční? Hádam nie materialisti, pohania a pod.?
 CIRKEV A POLITIKA:
o CIRKEV AKO TAKÁ SA DRŽÍ OD POČIATKU MIMO: „Cirkev vzhľadom
na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom nesplýva s politickým
spoločenstvom, ani sa neviaže na žiaden politický systém, takže je symbolom a
zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osobnosti.“ (Chl 42);

o OD JEJ ČLENOV VO SVETE, LAIKOV, SA ALE POLITICKÁ
ANGAŽOVANOSŤ PRIAMO VYŽADUJE – „Súčasne musia laici - tak sa to
dnes pociťuje ako naliehavá nutnosť a zodpovednosť - vydávať svedectvo o tých
ľudských hodnotách evanjelia, ktoré sú hlboko spojené s politickou činnosťou:
sloboda a spravodlivosť, solidarita, vernosť a nezištná oddanosť dobru všetkých,
jednoduchý spôsob života, prednostná láska voči chudobným a posledným.
Predpokladom toho je, že sú nesení svojou účasťou na živote Cirkvi a osvietení
jej sociálnym učením. Pritom im môže byť veľkou pomocou blízkosť ich
spoločenstiev a ich pastierov.“ (Chl 42); „…pripomenutá nedávno v encyklike
Sollicitudo Rei Socialis. Preto by som ju veľmi odporúčal všetkým, zvlášť laikom.“
(Chl 43)

Pre podnikateľov…
Chl 43: „Medzi základné piliere sociálneho učenia Cirkvi patrí princíp všeobecného určenia
dobier: podľa Božieho plánu sú dobrá zeme k dispozícii všetkým ľuďom a každému
jednotlivému človeku ako prostriedok pre rozvoj opravdivo ľudskej existencie. Súkromné
vlastníctvo stojí v službe tohto princípu a má práve z tohto dôvodu podstatne sociálny rozmer.
… "Aj v hospodársko-sociálnom živote treba mať v úcte a napomáhať dôstojnosť a celkové
povolanie ľudskej osoby, ako aj dobro celej spoločnosti. Lebo tvorcom, stredobodom a cieľom
hospodársko-spoločenského života je človek."“
EKOLOGICKÁ OTÁZKA: „Človek dostal od samého Boha poverenie, aby "vládol" nad
vecami a "obrábal záhradu sveta"; túto úlohu musí spĺňať v úcte voči podobnosti s Bohom,
ktorú prijal, to znamená s rozumom a láskou. Musí sa považovať za zodpovedného za dary,
ktoré mu Boh daroval a neprestajne dáva. Dar, ktorý má v rukách, musí - podľa možnosti
dokonca zdokonalený - odovzdať budúcim generáciám, lebo aj tie sú prijímateľom Pánových
darov.“ – viac pápež František, encyklika Laudato si.

Evanjelizovať kultúru
ČO JE TO KULTÚRA? „Vo svetle Koncilu pod kultúrou rozumieme "všetko to, čím človek
cibrí a rozvíja svoje mnohoraké duševné a telesné vlohy; čím robí ľudskejším spoločenský
život, tak v rodine, ako aj v celom občianskom spoločenstve, zdokonaľovanie mravov a
ustanovizní; a napokon, čím v priebehu vekov svojimi dielami prejavuje, vyjadruje a
uchováva veľké duchovné zážitky a snahy, aby mohli slúžiť na úžitok mnohých, ba celému
ľudskému pokoleniu." V tomto zmysle sa musí kultúra chápať ako spoločné vlastníctvo
každého jedného národa, ako výraz jeho dôstojnosti, slobody a kreativity, ako znamenie jeho
cesty do dejín.“ (Chl 44) – čiže nie (len) umenie, ale samotný spôsob života, myslenia a
„fungovania“ spoločnosti.
ČO ROBIŤ?

 Dnes čelíme tzv. „kultúrnemu marxizmu“, ktorého „otcom“ je taliansky
spoluzakladateľ tamojšej komunistickej strany António Gramsci: „Podľa Gramsciho
treba zabudnúť na to, že nejaké západoeurópske červené gardy dobyjú „Zimné paláce” v
krajinách západnej Európy. Takéto akcie patria do „vojny manévru”. Tej však musí
predchádzať „vojna o pozície”. Najprv sa musia dostať revolucionári do pozícií v
ustanovizniach, ktoré rozhodujú o kultúre. Masy sú totiž pod vplyvom starej kultúry,
ktorú určuje kresťanstvo, najmä katolícka cirkev. Teda najprv si musia masy prečítať
tisíckrát novinové články, ktoré napíšu v nich usadení revolucionári. Musia si prečítať
romány napísané revolučnými literátmi. Pozrieť filmy nakrútené vizionármi revolúcie.
Študenti na univerzitách musia byť vedení profesormi, ktorí si želajú víťazstvo revolúcie.
Všade tam sa musia masy dozvedieť o úplne iných hodnotách, než aké sprostredkuje
stará kultúra. Aby sa tak stalo, revolucionári sa musia dostať do médií, filmu, literatúry,
do školy.“ (Vladimír Palko) – a tak v TV, filme, novinách, knihách znova a znova
prijímame nenormálne veci ako „normálne“ – to, že deti sú vraždené potratmi, sex sa
robí všade a s hocikým a „je láskou“, rodiny sú rozhádané, deti na drogách, neposlušné a
nezvládateľné, manželia neverní a rozvedení, všetkým ide len o peniaze, náboženstvo je
neprítomné a ak, tak len okrajovo ako akýsi folklór, farári sú alebo milí neškodní ujkovia
stojaci a usmievajúci sa ako idiotkovia kdesi bokom, alebo zlovoľní záškodníci a pedofili
á la Da Vinciho kód,… znova a znova… až nám to začne pripadať akosi normálne: „No,
veď taký je dnes svet“… Ale on taký nie je. je tak umelo deformovaný ľuďmi
(Hollywood je marxistický už roky rokúce!), ktorých heslom je „rozboríme sveta starý
základ“.
 Ján Pavol II. hovorí, že sa tomu musíme postaviť tým, že opätovne
„zevanjelizujeme kultúru“ – tam, kde práve sme, hoci aj v našom miestnom
spoločenstve. To nie je málo. Nevlastníme síce možno Warner Bros, ale je nás
1 200 000 000 rozosiatych po celom svete – a to je nástroj omnoho účinnejší, ak sa
použije, samozrejme…: „Cirkev … Preto vyzýva laikov, aby sa odvážne a kreatívne stali
prítomnými na privilegovaných miestach kultúry, akými sú svet škôl a univerzít,
prostredia vedeckého a technického výskumu, miesta umeleckej tvorby a humanistického
myslenia. Táto prítomnosť má nielen spoznávať, kriticky posudzovať a prípadne
očisťovať prvky súčasnej kultúry, ale s pomocou pôvodného bohatstva evanjelia a
kresťanskej viery ich má dvíhať na vyššiu rovinu. … aby slová Evanjelia pretvárali
zásady, podľa ktorých ľudia posudzujú rozhodujúce hodnoty, predmety, na ktoré
sústreďujú všeobecný záujem, spôsob myslenia, pramene, z ktorých čerpajú podnety a
vzory ľudského života, a ktoré sú v rozpore s Božím slovom a plánom spásy. … nemá sa
evanjelizovať len nejakým okrasným spôsobom, nemá to byť len nejaký povrchný
náter, ale treba evanjelizovať do hĺbky a takým spôsobom, aby evanjelizácia presiahla
celý život.“ (Chl 44) – čiže nielen v štýle „však sa pri tom pomodlíme a na stenu si
zavesíme krížik…“
o Dôležité je uvedomiť si ešte aj to, že „zevanjelizovať“ nie je to isté, ako
„zmoralizovať“!

Výchova novej generácie
Chl 47: „Musíme zvážiť aj to, že detstvo a mladosť poskytujú cenné možnosti pre budovanie
Cirkvi a pre humanizovanie spoločnosti. V blahodarnej a pozitívnej prítomnosti detí v
"domácej Cirkvi" rodiny, hovorí Koncil: "Deti ako živé údy rodiny prispievajú svojím
spôsobom k posväteniu rodičov". Túto pravdu treba zopakovať pri aplikácii na čiastkové
cirkvi a na univerzálnu Cirkev. Na túto skutočnosť upozornil už Jean Gerson, teológ a
vychovávateľ z XV. storočia, pre ktorého "deti a mládež celkom iste nepredstavujú žiadnu
zanedbateľnú časť Cirkvi".“
 Možno súčasnú generáciu tak ľahko nezmením – ale môžeme podstate ovplyvniť tú,
ktorá prichádza a s ňou aj celú spoločnosť! Je to „beh dlhé trate“ a jeho ovocie možno
nikto z nás neuvidí – ale ľudstvo a Cirkev, to je taká „dlhá trať“!
o Čo preto urobíme v rodine?
o A čo pre to urobí a poskytne farnosť, teda my ako commúnio? Ako sa za tento
„beh na dlhé trate“ zasadíme my a konkrétne?

Úloha žien
Chl 50: „Na rovine vzťahu ku Kristovi nejestvuje žiadna diskriminácia. V ňom niet "ani muža,
ani ženy; lebo všetci ste "jedným" v Kristu Ježišovi" (Gal 3,28). To isté platí na rovine účasti na
živote a svätosti Cirkvi, ako to nádherným spôsobom dosvedčuje Joelovo proroctvo splnené na
Turíce: "V posledných dňoch vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry
budú prorokovať" (Joel 3,1; por. Sk 2,17).“
Chl 51: „Čo sa týka účasti na apoštolskom poslaní Cirkvi, nejestvuje žiadna pochybnosť o
tom, že žena tak ako muž - na základe krstu a birmovania - má účasť na trojakom úrade
Krista, Kňaza, Proroka a Kráľa, a tak je uschopnená a viazaná ku základnému apoštolátu
Cirkvi, ku evanjelizovaniu. Na druhej strane je žena povolaná, aby pri spĺňaní tohto
apoštolátu vnášala svoje vlastné dary.“
 NENAHRADITEĽNÉ MIESTO: „Stvoriteľ zveril človeka žene. Iste, človek je zverený
každému človeku, avšak zvláštnym spôsobom žene. Lebo, zdá sa, že ona má na základe
zvláštnej skúsenosti materstva špecifickú citlivosť pre človeka a pre všetko, čo vytvára
jeho opravdivé dobro, počínajúc od základnej hodnoty života. Šance a zodpovednosť
ženy v tejto oblasti sú veľké práve v dobe, v ktorej sa pokrok vedy a techniky inšpiruje a
meria opravdivou múdrosťou. Tento pokrok má v sebe riziko "dehumanizovania"
ľudského života, predovšetkým vtedy, keď by si tento život vyžadoval ešte väčšiu lásku a
veľkodušnejšie prijatie.“ (Chl 51)
o Aj preto sme dnes svedkami „vojny proti žene“, kedy v mene tzv. feminizmu sa
propaguje „oslobodenie ženy“ tým, že prestane byť ženou a bude sa usilovať byť
akýmsi klonom muža, napodobeninou muža… 

o Prínos ženy nie je vo "feministickom pomužštení sa", ale v "poženštení" a
znežnení inak tvrdého mužského sveta, príliš nevyrovnaného a jednostranného
vo svojom (ženou nevyváženom) zameraní na výkon, zisk, efektivitu,…
 DVE VEĽMI VLASTNÉ A ZÁSADNÉ ÚLOHY ŽENY V SPOLOČNOSTI:
o „Predovšetkým úloha dať plnú dôstojnosť manželskému životu a materstvu.
Dnes má žena nové možnosti dosiahnuť hlbšie pochopenie a plnšie realizovanie
ľudských a kresťanských hodnôt, ktoré darúvajú manželský život a skúsenosť
materstva. Aj muž - manžel a otec - môže upustiť od ďalekosiahleho absentizmu a
sporadickej a nedostačujúcej prítomnosti. Práve cielenou láskyplnou a rozhodnou
činnosťou ženy môže sa muž zapojiť do nových a veľmi významných vzťahov
medziosobného spoločenstva.“
o „Ďalej je to úloha zabezpečovať morálnu dimenziu kultúry, dimenziu takej
kultúry, ktorá je hodná človeka, jeho osobného a spoločenského života.“ (Chl 51)
Inými slovami – ak je muž „telom“ kultúry, žena je „dušou“ kultúry…

Nezabúdať ani na mužov…
Ak vo svete dominujú muži – v kostoloch zase, naopak, ženy: „V synodálnej aule nechýbal
hlas tých, ktorí sa obávajú, že priveľké zdôrazňovanie miesta a úlohy ženy by mohlo viesť ku
neprijateľnej skutočnosti, že muži by sa zatlačili do zabudnutia. V niektorých určitých
situáciách života Cirkvi sa často musí smutne konštatovať slabá prítomnosť mužov. Niektorí z
nich rezignujú na vlastnú zodpovednosť v Cirkvi, takže túto preberajú iba ženy“ (Chl 52)
 Znovuobjaviť aj mužskú spiritualitu, aj mužskú stránku kresťanstva a s ňou znova
úplné, autentické kresťanstvo: „Preto treba, aby sa pastorácia zameriavala na
spoločnú prítomnosť mužov a žien, aby účasť laikov na spásnom poslaní Cirkvi sa stala
plnšou, harmonickejšou a bohatšou.“ (Chl 52)
o Východiskom a základom je rodina: „Hlavný dôvod spočíva oveľa viac v
pôvodnom pláne Stvoriteľa, ktorý chcel od "začiatku" človeka ako "jednotu
dvojice": muža a ženu ako prvé spoločenstvo osôb, ktoré je koreňom všetkých
iných spoločenstiev a súčasne znakom toho interpersonálneho spoločenstva
lásky, ktorým je tajomný intímny život jedného a Trojjediného Boha.“ (Chl 52)
o a v nej spoločné prežívanie jedného kresťanstva v jeho všetkých rozmeroch:
„Preto je bežnou a základnou cestou pre zaistenie koordinovanej a harmonickej
prítomnosti mužov a žien v živote a poslaní Cirkvi spĺňanie úloh a zodpovednosti
kresťanského manželstva a rodiny. V nej sa stáva viditeľnou a
sprostredkovateľnou rôznosť a pestrosť foriem života a lásky: manželská láska,
otcovská láska, materinská láska, detinská láska a súrodenecká láska.“ (Chl 52)
 A je tam teda dosť „miesta“ pre kráľa, kráľovnú, princezné i princov a
to všetko v jednote kráľovskej rodiny Nebeského Pantokratora, Krista.

5. týždeň 54 až 64: Kritérium ovocia a rastu
Tri stavy a jediný cieľ, rast Cirkvi:
Chl 55: „V Cirkvi ako v communiu sú životné stavy v takom vzájomnom vzťahu, že sú
navzájom na seba zamerané. … Stav laikov má svoju špecifičnosť vo svetskom charaktere.
Slúži Cirkvi tým, že kňazom a rehoľníkom dosvedčuje a sprítomňuje miesto pozemských
skutočností v Božom pláne spásy. Úradné kňazstvo reprezentuje trvalú generáciu sviatostnej
prítomnosti Krista-Spasiteľa vo všetkých dobách a na všetkých miestach. Rehoľný stav vydáva
svedectvo o eschatologickom charaktere Cirkvi, to znamená o jej zameraní na Božie
Kráľovstvo, ktoré sa určitým spôsobom stáva vopred prítomným a vopred sa zakusuje
prostredníctvom sľubov panenstva, chudoby a poslušnosti. Všetky životné stavy, vzaté spolu
alebo jednotlivo, a uvažované v ich vzájomnom vzťahu, stoja v službe rastu Cirkvi a
predstavujú rozličné modality, ktoré nachádzajú svoju jednotu najhlbšie "v tajomstve
communia" Cirkvi. Preto musia harmonicky a dynamicky spolupôsobiť pri uskutočňovaní
jedného poslania.“
DO PRAXE: Aj v našom živote ako bežných laikov musí byť zmyslom a cieľom všetkého, čo
žijeme, konáme,… rast Cirkvi a k nemu musí všetko smerovať.

Ovocie ako kritérium
Chl 57: KRITÉRIUM: „Človek je vo svojej slobode zasiahnutý Božím volaním, aby rástol, aby
dozrieval, aby prinášal ovocie. Nemôže sa vyhnúť odpovedi a prebratiu svojej osobnej
zodpovednosti. Je to ťažká a fascinujúca zodpovednosť, na ktorú sa vzťahujú vážne slová
Ježišove: "Kto nezostáva vo mne, bude vyhodený ako neplodná ratolesť a uschne. Tie
pozbierajú, hodia na oheň a spália" (Jn 15,6).“

Rast ako kritérium a otázka vzdelávania
Chl 57: PRIORITA VZDELÁVANIA: „synodálni Otcovia výslovne vyhlásili, že "výchova a
vzdelávanie laikov musí stále vzrastať pod prioritami diecézy a pastorálnych programov, takže
všetky úsilia spoločenstva (kňazov, laikov a rehoľníkov) konvergujú smerom k tomuto
cieľu".“ +
Chl 58 „Poznanie konkrétnej Pánovej vôle o našom živote si vyžaduje pozorné, poslušné a
ochotné počúvanie slova Božieho a Cirkvi, detinskú a stálu modlitbu, oporu v múdrom a
láskavom duchovnom vedení, veriace vysvetľovanie si prijatých darov a talentov a súčasne
rozličných sociálnych a historických situácií, v ktorých sa človek nachádza.“
Chl 60: „Teologické školenie laikov sa dnes javí stále potrebnejším nielen na základe
dynamiky ich prehlbovania vo viere, ale aj na základe požiadavky "dosvedčovať nádej, ktorá je
v nich" pred svetom a jeho ťažkými a komplexnými problémami. Absolútne sa vyžaduje
systematická katechéza, prispôsobená veku a rozličným životným situáciám.“

Chl 61: KTO VYCHOVÁVA: „Vychovávateľkou je predovšetkým univerzálna Cirkev, v ktorej
je prvou úlohou pápeža, aby bol vychovávateľom laikov. … Jedna univerzálna Cirkev je
prítomná v rozličných častiach sveta v miestnych cirkvách. V každej z nich má biskup
zvláštnu zodpovednosť za laikov. … V rámci čiastkovej cirkvi - alebo diecézy - jestvuje a
pôsobí farnosť, ktorá nesie zvláštnu zodpovednosť za bezprostrednú osobnú výchovu a
vzdelávanie laikov. Pretože farnosť sa ľahšie dostáva do bezprostredného vzťahu k
jednotlivcom a skupinám, je povolaná k tomu, aby viedla svojich členov k počúvaniu Slova, k
dialógu s Bohom na liturgii a v osobnej modlitbe a tým má konkrétnym a bezprostredným
spôsobom umožniť zážitok zmyslu spoločenstva Cirkvi a jej misionárskej zodpovednosti.“
Chl 61: „V rámci farnosti, zvlášť keď tvorí veľkú a rozľahlú oblasť, môžu poskytovať
významnú pomoc pri výchove a vzdelávaní kresťanov malé cirkevné spoločenstvá. Sú
schopné rukolapným a kapilárnym spôsobom sprostredkovať vedomie a skúsenosť
communia a poslania Cirkvi. Ako to povedali synodálni Otcovia, môže byť pomocou aj
katechéza po krste, na spôsob katechumenátu. Má vybrať niektoré podstatné prvky z
obradu kresťanského uvedenia pre dospelých, a tak prispieť k pochopeniu a
uskutočňovaniu nesmierne mimoriadnych bohatstiev a zodpovednosti krstu.“
Chl 62: RODINA: „Kresťanská rodina ako "domáca cirkev", predstavuje prirodzenú,
základnú školu výchovy vo viere; … Každodenný život opravdivo kresťanskej rodiny je
prvou "skúsenosťou o Cirkvi". … Čím viac majú manželia a kresťanskí rodičia
vedomie, že ako "domáca cirkev" sa podieľajú na živote a poslaní univerzálnej Cirkvi,
tým viac sú deti vedené ku "sentire cum Ecclesia" (cítenie s Cirkvou) a zakusujú krásu
oddania svojich síl pre službu Božiemu Kráľovstvu.“ (!!!) – takže ani zďaleka nielen
„naučiť otčenáš“ a „dať im sviatosti“ a „navyknúť chodiť do kostola“ a „prihlásiť na
náboženstvo“, ako sa to až pričasto, žiaľ, chápe…! Ide o skutočné a hlboké formovanie k
„cirkevnosti“ – najprv v malom, v rodine, aby potom dieťa to isté začalo žiť „vo
veľkom“, vo farnosti a v Cirkvi.
Chl 63: SEBA-ZODPOVEDNOSŤ: „Opravdivá efektívna výchova a vzdelávanie sa
môže sprostredkovať iba vtedy, keď každý sám preberá a prehlbuje za to
zodpovednosť. Lebo výchova je v podstate "seba-výchova". … Čím viac budeme
vychovaní, tým viac pociťujeme nutnosť pokračovať v tejto výchove a prehlbovať ju. A
čím viac sme vychovávaní a formovaní, tým viac sa stávame schopnými formovať iných.“
– v kontraste k bežnej praxi, kde už aj tak minimalistické „poučenia“ pred sviatosťami sú
vnímané ako nejaké „nutné zlo“, ktoré farár akosi „nanúti“, lebo ich vydiera, že ak
neprídu na poučenie, neokrstí, alebo neosobáši…
Chl 58: CIEĽ VZDELÁVANIA – ÚČASŤ NA POSLANÍ: „Základným cieľom výchovy a
vzdelávania laikov je stále jednoznačnejšie objavenie vlastného povolania, ako aj rastúca
ochota žiť toto povolanie v spĺňaní vlastného poslania. Boh ma volá a posiela ma ako
robotníka do svojej vinice. Povoláva ma a posiela ma, aby som pracoval na príchode jeho
Kráľovstva do dejín. Toto osobné povolanie a poslanie vytvárajú dôstojnosť a zodpovednosť

každého laika a sú kryštalickým bodom celej výchovy a vzdelávania. … Táto úžasná a
súčasne náročná úloha očakáva všetkých laikov bez výnimky, všetkých kresťanov. Majú stále
viac poznávať bohatstvá viery a krstu a vo vzrastajúcej plnosti ich majú žiť.“
Chl 60: „Aby mohli laici uskutočniť tento ušľachtilý cieľ (uznanie a rešpektovanie ľudských a
kresťanských hodnôt), nestačia napomenutia. Treba im pomôcť k formovaniu sociálneho
svedomia, predovšetkým v oblasti sociálneho učenia Cirkvi. Ono obsahuje princípy pre
teoretické úvahy, kritériá pre rozhodnutia a praktické smernice (por. Kongregácia pre učenie
viery, Inštrukcia o kresťanskej slobode a oslobodení)". Toto sociálne učenie treba učiť v rámci
všeobecného katechetického vzdelávania, na špeciálnych školeniach, v školách a na
univerzitách.“

Celý život, alebo nič
Chl 59: „Pri objavovaní a uskutočňovaní vlastného povolania a poslania musia byť laici
vedení k tej jednote, ktorá zodpovedá ich bytiu ako členov Cirkvi a ako občanov ľudskej
spoločnosti. Nemôžu viesť žiadnu paralelnú existenciu: na jednej strane tzv. "duchovný"
život s jeho hodnotami a požiadavkami, na druhej strane tzv. "svetský" život, to znamená
rodinný život, život v práci, v sociálnych vzťahoch, v politickom angažovaní a v kultúre.
Ratolesť, ktorá je zakorenená v Kristovom viniči, prináša ovocie vo všetkých oblastiach
svojho pôsobenia a života. Všetky rozličné životné oblasti laikov sú zahrnuté v Božom pláne.
On chce, aby sa stali "historickým miestom" zjavenia a uskutočnenia lásky Ježiša Krista na
slávu Otca a v službe bratom a sestrám. Každá činnosť, každá situácia, každá konkrétna
povinnosť - ako napríklad kompetentnosť a solidarita v práci, láska a oddanosť v rodine a vo
výchove detí, sociálna a politická služba, hlásanie pravdy na poli kultúry, sú privilegovanými
príležitosťami pre "neustále uskutočňovanie viery, nádeje a lásky". II. vatikánsky koncil
vyzval všetkých veriacich k tejto jednote života a rozhodne odsúdil závažnosť oddelenia medzi
vierou a životom, medzi evanjeliom a kultúrou. … rozštiepenie u mnohých medzi vierou,
ktorú vyznávajú a každodenným životom, patrí k najťažším bludom našej doby. Z tohto
dôvodu som tvrdil, že viera, ktorá sa nestáva kultúrou [čiže „životným štýlom“ a „životnou
filozofiou“], je vierou, ktorá "nie je plne prijatá, nie je celkom premyslená a nie je verne
žitá"“

Záverečná výzva
Chl 64: „Preto čo najvrúcnejšie vyzývam všetkých a každého jednotlivca, pastierov a
veriacich, aby sa nikdy neunavili pri udržovaní bdelého vedomia svojej príslušnosti k Cirkvi,
ba aby toto vedomie stále hlbšie zakoreňovali vo svojom duchu, vo svojom srdci, vo svojom
živote. Je to vedomie, že sme členmi Cirkvi Ježiša Krista, že máme účasť na tajomstve jeho
communia a na jeho apoštolskej a misionárskej sile. Nesmierne veľký význam má to, aby
všetci kresťania si boli vedomí mimoriadnej dôstojnosti, ktorej sa im dostalo prostredníctvom
svätého krstu: prostredníctvom milosti sme povolaní k tomu, aby sme sa stali milovanými
deťmi Otca, aby sme boli začlenení do Krista a jeho Cirkvi, aby sme sa stali živými a svätými

chrámami Ducha. Znovu počúvajme vďakou uchvátení slová evanjelistu Jána: "Hľa, akú veľkú
lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme" (1Jn 3,1). Táto "novosť
kresťanského", ktorá je daná členom Cirkvi, predstavuje pre všetkých koreň ich účasti na
kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade Krista, ako aj ich povolania ku svätosti a láske.
Pre laikov sa táto novosť príslušne vyjadruje a uskutočňuje vo "svetskom charaktere", ktorý im
je "vlastný". Vedomie príslušnosti k Cirkvi zahŕňa v sebe vedomie spoločnej kresťanskej
dôstojnosti a vedomie príslušnosti ku tajomstvu Cirkvi ako communia. Toto je podstatný
rozhodujúci aspekt pre život a poslanie Cirkvi.“

