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Evangelii gaudium - Radosť 
evanjelia 

Dňa	 24.	 novembra	 2013	 pápež	 Fran6šek	
odovzdal	 celej	 Cirkvi	 Apoštolskú	 exhortáciu	
Evangelii	gaudium	-	Radosť	evanjelia.		
	
„Dokumenty	 sa	 dnes	 netešia	 takému	 záujmu	
ľudí	 ako	 v	 iných	 dobách	 a	 bývajú	 rýchlo	
zabudnuté“.			
	
Ide	však	o	cirkevný	dokument		s	„programovým	
charakterom“	 	a	 s	 „podstatnými	dôsledkami“	
pre	 pastoračnú	 činnosť	 Cirkvi,	 ktorý	 „nenechá	
veci	v	takom	stave,	v	akom	sú“	(	25).		



1. Cirkev, ktorá ohlasuje 
Krista  - prameň radosti a 
novosti 

„Radosť	 evanjelia	 napĺňa	 srdce	 a	
celý	 život	 tých,	 ktorí	 sa	stretávajú	 s	
Kristom.	 Tí,	 ktorí	 sa	 ním	 nechajú	
zachrániť,	sú	oslobodení	od	hriechu	
a	smútku,	od	vnútorného	prázdna	a	
izolácie.	“	(1).		
„Pozývam	 každého	 kresťana,	 nech	
už	 sa	 nachádza	 na	 akomkoľvek	
mieste	 a	 v	 akejkoľvek	 situácii,	 na	
nové	 osobné	 stretnuSe	 s	 Ježišom	
Kristom“(3).		
„Nikto	 nie	 je	 vylúčený	 z	 rados6,	
ktorú	daruje	Pán“(3).	



2. Cirkev, ktorá sa šíri 
príťažlivosťou svedectva 

„C i r kev	 s a	 ne š í r i	 p ro ze l y6 zmom,	 a l e	
príťažlivosťou	svedectva.“	(14).	
„Kresťania	 majú	 povinnosť	 hlásať	 ho	 bez	 toho,	
aby	kohokoľvek	vylučovali	–	nie	však	ako	[,	ktorí	
nú6a	dodržiavať	nové	povinnos6,	ale	ako	[,	ktorí	
spoločne	 prežívajú	 radosť,	 poukazujú	 na	 nový,	
krásny	 horizont	 a	 ponúkajú	 výbornú	 hos6nu	
„	(14).	
Je	 mnoho	 tých,	 „ktorí	 nepoznajú	 Ježiša	 Krista	
alebo	ho	odjakživa	odmietali.	Mnoho	z	nich	hľadá	
Boha	 v	 skrytosS,	 vedie	 ich	 túžba	 spoznať	 jeho	
tvár,	 a	 to	 aj	 v	 krajinách	 starobylej	 kresťanskej	
tradície“	(14).		



3. Cirkev, ktorá  
vychádza 

Misionárska	 činnosť	 „predstavuje	 ešte	 aj	
dnes	 najväčšiu	 výzvu	 pre	 Cirkev	 a	
misionárska	úloha	musí	byť	prvoradá“	(15).	
„Nemôžeme	 viac	 zostať	 pokojní,	 len	 v	
pasívnom	 očakávaní,	 vnútri	 našich	
kostolov“,	 je	 nevyhnutné	 prejsť	 od	
„pastorácie	 jednoduchého	 udržiavania	 k	
pastorácii	rozhodne	misijnej“	(15).	
„Vyjsť	z	vlastnej	pohodlnosS	a	mali	odvahu	
ísť	 na	 všetky	 periférie,	 ktoré	 potrebujú	
svetlo	evanjelia“	(20).	
	



4. Cirkev, ktorá  
sa reformuje  
(neustále 
obnovuje) 
	
„Cirkev	musí	prehĺbiť	poznanie	o	sebe	samej,	
musí	sa	zamyslieť	nad	tajomstvom,	ktoré	je	jej	
vlastné...	 konfrontovať	 ideálny	 obraz	 Cirkvi,	
ako	 ju	 Kristus	 videl,	 chcel	 a	 miloval,	 svoju	
nevestu,	svätú	a	nepoškvrnenú	(Ef	5,	27),	s	jej	
s k u t o č n ým	 v ý z o r om ,	 a k o	 s a	 j a v í	
dnes...“	(Pavol	VI.,	Ecclesiam	suam,		26).		
„Každá	 reforma	 Cirkvi	 vo	 svojej	 podstate	
spočíva	v	stále	rastúcej	vernos6	jej	vlastnému	
povolaniu...”	(UR,	6,		26).		



5. Cirkev, ktorá  rozlišuje 
(podstatné od menej 
dôležitého) 

„Posolstvo,	 ktoré	 ohlasujeme,	 viac	 než	 kedykoľvek	
predtým	 podlieha	 riziku,	 že	 zostane	 okyptené	 a	
zredukované	 iba	 na	 sekundárne	 aspekty.	 Dôsledkom	
toho	 by	 bolo,	 že	 niektoré	 otázky,	 ktoré	 sú	 súčasťou	
morálneho	 učenia	 Cirkvi,	 ocitnú	 sa	 mimo	 kontextu,	
ktorý	im	dáva	skutočný	zmysel“	(	34).	
Jadrom	celého	evanjelia	„je	nádhera	spásonosnej	Božej	
lásky,	 ktorá	 sa	 prejavila	 v	 ukrižovanom	 a	 vzkriesenom	
Ježišovi	Kristovi“	(	36).	
Jestvuje	 poriadok,	 čiže	 ,hierarchia‘	 právd	 katolíckeho	
učenia,	 lebo	 ich	 súvis	 so	 základom	 kresťanskej	 viery	 je	
rozličný“.	To	isté	pla[	aj	o	dogmách	viery	a	6ež	o	celom	
obsahu	 doktríny	 Cirkvi	 vrátane	 jej	 morálneho	 učenia“.	
(36)	



6. Cirkev, ktorá 
sprostredkuje 
milosrdenstvo  
„Spovednica	 nesmie	 byť	 mučiarňou,	 ale	 miestom	
milosrdenstva	 Pána,	 ktorý	 nás	 povzbudzuje,	 aby	
sme	robili	všetko	dobré,	čo	je	v	našich	silách”	(44).		
Nemali	 by	 sme	 sa	 nikdy	 správať	 ako	 „kontrolóri	
milos6“,	ale	„ako	jej	sprostredkovatelia“	(47).	
Boh	 sa	 nikdy	 neunaví,	 aby	 nám	 odpusSl!	 ...	 On	
sa	 nikdy	 neunaví	 odpúšťať,	 ale	 my	 sa	 unavíme	
žiadať	o	odpustenie.		
„Nejdem	 k	 sudcovi	 vyrovnať	 účty,	 ale	 k	 Ježišovi,	
ktorý	ma	miluje	 a	 uzdravuje	ma.	 Dajme	 v	 spovedi	
prvé	miesto	Bohu.“	Košice	14.9.2021	
Nikdy	 nie	 zvedaví,	 nikdy	 inkvizítorskí,	 ale	 bra6a,	
ktorí	darujú	Otcovo	odpustenie...Košice	14.9.2021	



7. Cirkev, ktorá  je 
radšej zašpinená 
ako uzavretá 

•  „Je	 mi	 milšia	 «otlčená»	 Cirkev,	 doráňaná	 a	
zašpinená	 tým,	 že	 vychádza	 do	 ulíc,	 	 než	 Cirkev,	
chorá	 z	 uzavre6a	 a	 pohodlnos6,	 z	 upätos6	 na	
vlastné	 istoty.	 Nechcem	 takú	 Cirkev,	 ktorá	 robí	
všetko,	 aby	 si	 udržala	 centrálne	 postavenie,	 a	
nakoniec	zostane	zamotaná	v	spleS	svojich	mánií	a	
procedúr.	

•  	 „Ak nás niečo má sväto znepokojovať alebo 
trápiť naše svedomie, tak je to tá vec, že mnoho 
našich bratov žije bez sily, svetla a útechy 
priateľstva s Ježišom Kristom, bez spoločenstva 
viery, ktorá ich prijíma, bez horizontu zmyslu a 
života“ (49). 

„Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje 
od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v 
jeho vnútri.„ 13.9. Bratislava	



8. Cirkev, ktorá  učí 
vnútornej slobode  

•  „Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v Cirkvi: 
radšej mať všetko vopred stanovené, zákony, 
k t o r é t r e b a d o d r ža ť , b e z p ečn o s ť a 
uniformnosť, než byť zodpovední a dospelí 
kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného 
svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. 
Mať všetko regulované je začiatkom kazuistickej 
morálky. 

•   Avšak Cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu 
slobody – aj v duchovnom živote – hrozí to, že sa 
stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to 
možno zvyknutí; ale mnohých iných – najmä v 
mladších generáciách – neláka ponuka viery ktorá 
im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich 
Cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo 
poslúchať.“ Bratislava 13.9.2021	



 
Definície Cirkvi 
Cirkev	 nie	 je	 colnica,	 je	 to	 otcovský	 dom,	 v	
ktorom	 je	 miesto	 pre	 každého	 aj	 s	 jeho	
životnými	ťažkosťami“	(	47).		
Cirkev	 je	 „oveľa	 viac	 než	 len	 organická	 a	
hierarchická	 inš6túcia;	 je	 to	 predovšetkým	 ľud	
putujúci	k	Bohu“	(111).	
Ježišovým	 úmyslom	 nebolo	 založiť	 „nejakú	
exkluzívnu,	či	elitnú	skupinu“,	ale	práve	naopak,	
pozýva	 do	 nej	 všetkých,	 aj	 tých,	 čo	 sa	 „cíSa	
vzdialení	od	Boha	a	od	Cirkvi“	(113).		
„Cirkev	 musí	 byť	 miestom	 nezištného	
milosrdenstva,	 kde	 sa	 všetci	 cíSa	 prija`	 a	
milovaní,	 kde	nájdu	odpustenie	a	povzbudenie	
žiť	podľa	vzoru	dobrého	života	evanjelia“	(114).	



§ „Rád	 uvažujem	 nad	 Cirkvou,	 ako	 nad	
poľnou	 nemocnicou...	 po	 bitke	 ideš	 do	
poľnej	 nemocnice	 a	 nachádzaš	 tam	
mnoho	 zranených	 ľudí.	 Nepýtaš	 sa	 ich	
však:	 «Povedz	mi,	 aká	 je	 hladina	 tvojho	
cholesterolu?»	Ideš	a	liečiš	zranenia	a	až	
potom,	keď	je	zranenie	vyliečené,	sa	 ich	
budeš	 pýtať	 na	 hladinu	 cholesterolu.	 Je	
to	 jasné?	 Liečiť	 zranenia	 a	 dať	 si	 liečiť	
zranenia	druhými.“	Rím,	21.	01.	2014	

 

 
 Cirkev ako 

poľná 
nemocnica 



Niektoré usmernenia pre 
prax  

„Niekedy	je	riziko,	že	kresťania	svojim	zákonickým	
postojom	zhasnú	to,	čo	Duch	Svätý	začal	v	srdci	
hriešnika,	niekoho,	kto	stojí	na	prahu,	kto	začína	
c í6ť	 túžbu	 po	 Bohu.“	 (Meno	 Boha	 je	
milosrdenstvo,	str.72)	
Vždy	 sa	 nájdu	 ľudia,	 ktorí	 vedia	 „len	 zatvoriť	
dvere	 a	 vyznačiť	 hranice“.	 (Str.	 72).	 „Namiesto	
evanjelizovania	analyzujú	i	klasifikujú	a	namiesto	
toho,	aby	ľudom	uľahčili	prístup	k	milos6,	míňajú	
energiu	na	ich	kontrolovanie“	(EG,	b.94).		
„Aké	dôležité	 je	citlivo	prijať	človeka,	ktorý	stojí	
pred	vami,	nezraniť	jeho	dôstojnosť.“	(Str.66)	
	



 
Niektoré usmernenia 
pre prax (sviatosť 
zmierenia) 

„	 Samotný	 fakt	 ,	 že	 človek	 príde	 do	 spovednice,	
naznačuje,	 že	 už	 to	 je	 začiatok	 ľútosS,	 hoci	 si	 to	
neuvedomuje.	 Ak	 by	 chýbal	 tento	 prvotný	 podnet,	
človek	 by	 neprišiel.	 Jeho	 prítomnosť	 v	 spovednici	
môže	 byť	 znakom,	 že	 túži	 zmeniť	 sa.	 Slovo	 je	
dôležité,	 vyjadruje	 gesto.	No	dôležité	 je	 aj	 samotné	
gesto	 a	 často	 môže	 mať	 väčšiu	 cenu	 skromná,	
rozpačitá	 prítomnosť	 kajúcnika,	 ktorému	 sa	 ťažko	
hovorí,	než	mnoho	slov	človeka,	ktorý	opisuje	svoju	
ľútosť	“	(Meno	Boha	je	milosrdenstvo,	str.44)	
Vo	 sviatos6	 zmierenia	 má	 „spovedník	 kajúcnika	
počúvať,	nie	vypočúvať“	(Str.38)	
„Nikto	 nemôže	 určovať	 hranice	 láske	 Boha,	 ktorý	
odpúšťa.	(Str.	86)	
„Čo	 je	centrom	spovede	,	hriechy	alebo	Otec,	ktorý	
odpúšťa	všetky	hriechy?	Otec!	Košice	14.9.2021	
	
	
	
	



 
Niektoré usmernenia 
pre prax (sviatosť 
krstu) 

„Sviatos6	 sú	 Pánove	 činy.	 Nie	 sú	
vlastníctvom	 kňazov	 alebo	 biskupov.	
Inicia`va	 krstu	 pochádza	 od	 Boha,	 ktorý	
inšpiruje	 kresťanských	 rodičov	 žiadať	 ho	
pre	 svoje	 de6.	 Aj	 keď	 rodičia	 nevedia	
primerane	zdôvodniť	svoju	žiadosť	a	aj	bez	
toho,	aby	to	vedeli,	konajú	v	presvedčení	o	
slobodnom	 a	 láskyplnom	 záujme	 Boha,	
ktorý	 chce,	 aby	 jeho	 ich	 dieťa	 bolo	 jeho	
synom	 v	 Ježišovi	 Kristovi.“	 (Bez	 neho	
nemôžeme	nič	urobiť	str.	42)	



 
Niektoré usmernenia 
pre prax (sviatosť 
krstu) 
„Nepridávať	 bremená,	 nemať	 požiadavky,	
ods t r án i ť	 v še t ky	 ť a žkos6	 ku l tú rneho ,	
psychologického	 alebo	 prak6ckého	 charakteru,	
ktoré	 by	 mohli	 ľudí	 nú6ť,	 aby	 odložili	 alebo	
zanechali	 svoj	 úmysel	 dať	 pokrs6ť	 svoje	 de6.	
Nikto	 nemôže	 odísť	 z	 farskej	 kancelárie	 s	
pomyslením,	 že	 niekto	 mu	 vo	 vnútri	 odmietol	
krst	ich	de`	možno	pod	zámienkou	nedostatočnej	
náboženskej	 prípravy	 rodičov	 alebo	 ich	
nedostatočného	uvedomenia	si	zodpovednos6	za	
zabezpečenie	 kresťanskej	 výchovy	 krstenca	 po	
jeho	 pokrstení.“	 (Bez	 neho	 nemôžeme	 nič	 urobiť	
str.41)	



 

Ďakujem za pozornosť 

 
 


