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ÚVOD 

 
Sv. Ján Pavol II. sa na jednom stretnutí s učiteľmi 

náboženstva prihovoril týmito slovami: „Veľmi vás prosím, 
neľutujte čas a námahu na to, aby hodiny náboženstva v škole 
mali svoj lesk, svoju sviežosť, svoju podmanivosť, aká im je 
vlastná zo samotnej povahy Božieho zjavenia.“ Na stretnutiach 
s učiteľmi a pri príprave bohoslovcov na vyučovanie 
náboženstva počas prednášok v seminári často pripomínam 
slová tohto svätého pápeža. 

Mám skúsenosť, že diskusie na tému vyučovania 
náboženstva/náboženskej výchovy bývajú veľmi živé. 
Očakávania od vyučovania tohto predmetu bývajú rôzne. Od 
tých, ktoré preceňujú vyučovanie náboženstva a realizujú ho 
ako jedinú formu  katechézy až po tých, ktorí tvrdia, že 
vyučovanie náboženstva nemá v škole miesto. Vyučovanie 
náboženstva v škole nedokáže suplovať ani nahradiť život a 
výchovu vo viere v rodine alebo farnosti. Škola má totiž svoje 
limity. Zároveň máme už istú skúsenosť z posledných desiatich 
rokov, ktorá svedčí o rôznosti postojov k súčasnému modelu a 
obsahu vyučovania zo strany kňazov, učiteľov náboženstva a 
rodičov. Všetky tieto skutočnosti boli jasné a zreteľné skupine 
tvorcov, ktorí sa najskôr podujali na revíziu súčasného kurikula 
a neskôr sa odhodlali k tvorbe nového kurikula. Pri tvorbe 
nových vecí je vždy otáznik, či dielo naplní očakávania. Nikto 
nečaká, že na Slovensku vznikne dokonalý projekt vyučovania, 
ktorý uspokojí predstavy všetkých a vo všetkom. Stretnutia so 
súčasným tímom tvorcov, ktorých vedie a koordinuje ThDr. 
Tibor Reimer, PhD., však dávajú nádej, že k tejto práci pristúpili 
zodpovedne pred Bohom i pred všetkými už spomínanými v 
úvode tohto článku: pred našimi otcami biskupmi, pred kňazmi, 
učiteľmi a rodičmi, ktorí prihlasujú svoje deti a mládež na 
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predmet náboženská výchova. Priestor, ktorý máme v škole je 
potrebné využiť maximálne, ako sa dá. Avšak nemožno ho 
preceňovať. Dôverujem tvorcom, že ich úprimná snaha a 
prístup k pripravovaného projektu v mnohom napovie, pomôže. 
A príde s ponukou aj v oblasti katechézy vo farnosti. Takáto je 
ambícia pri tomto projekte. 

Katechetická konferencia na Spišskej Kapitule v októbri 
2019 bola zorganizovaná za účelom predstavenia 
pripravovaných materiálov. Zároveň prednášky a tvorivé 
skupiny poskytovali informácie a skúsenosti, ktoré sa mohli stať 
inšpiráciou a povzbudením pre jednotlivých účastníkov. Snáď 
to nebolo jednorazové podujatie a v budúcnosti sa podarí 
zorganizovať podobné podujatia na celoslovenskej úrovni, ktoré 
budú napomáhať k napĺňaniu pápežovho odporúčania: „aby 
hodiny náboženstva v škole mali svoj lesk, svoju sviežosť, svoju 
podmanivosť, aká im je vlastná zo samotnej povahy Božieho 
zjavenia.“  
 
                                                                      Viktor Pardeľ 
                                                                         DKÚ Spiš 
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ÚVODNÝ PRÍHOVOR 
 

Roman Vitko 
 
 
 
Vážení prítomní. 
 
Ďakujem Vám, že ste prijali naše pozvanie a prihlásili ste sa 

na konferenciu, ktorú práve teraz začíname. Vaša účasť je 
dôkazom toho, že na katechéze, vyučovaní, priateľstve a 
spolupráci Vám záleží.  

Dovoľte mi, aby som hneď v úvode predstavil vzácnych 
hostí. 
Záštitu nad konferenciou prevzali:  
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita a 
predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo 
Mons. Štefan Sečka, spišský biskup 

Je mi veľkou cťou v našom spoločenstve privítať: 
Mons. Jozefa Haľka, pomocného biskupa bratislavskej 
arcidiecézy 
Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa košickej 
arcidiecézy 
Vsdp. Martina Michalíčka, generálneho sekretára Rady 
európskych biskupských konferencií 
Vsdp. Don. Tibora Reimera, koordinátora prípravy 
nového Kurikula 
Vsdp. Tomáša Koumala, farára katedrálnej farnosti sv. 
Petra a Pavla v Brne, ktorý k nám prichádza v mene 
pomocného Brnenského otca biskupa Mons. Pavla Konzbula  

Vítam vás všetkých: otcovia biskupskí vikári, riaditelia 
diecéznych školských a katechetických úradov, metodikov. 
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Vítam vás milí priatelia, kolegyne, kolegovia. Teším sa na 
spoločne prežité chvíle. 

Zorganizovanie tejto konferencie rezonovalo v našich 
mysliach už dlhšie. Postupom času a pripraveným pracovným 
materiálom, ktorý sme predstavili skupine garantov chceme 
Kurikulu postupne pripísať definitívnu podobu. Týka sa to 
školského vyučovania náboženstva. Už vyše dva roky sa stretáva 
pracovná skupina, ktorá pripravila materiál. Ten sme vám 
zaslali, aby ste sa s ním mohli oboznámiť. Vaša prítomnosť je 
teraz nesmierne dôležitá. Ako odborníci z praxe, ste 
nenahraditeľní. Po vašom pripomienkovaní sa pustíme do 
ďalšej práce a školské vyučovanie náboženstva chceme prepojiť 
s katechézou vo farnosti. Preto sme na piatkové popoludnie 
pripravili program v pracovných skupinách. Verím, že za Vašu 
pracovnú nasadenosť Vám bude okrem Božej priazne a 
požehnania aj odmena večerného kultúrneho programu. Veľmi 
si prajem, aby sme sa tu dobre cítili. Nech čas, ktorý tu spoločne 
strávime je časom výmeny skúsenosti, časom dobrých 
priateľstiev, časom kedy pocítime spoluzodpovednosť za 
smerovanie katechézy na Slovensku. Časom nenahraditeľným.    
 
Deň 17.10. je celosvetovým dňom proti bolesti, Medzinárodným 
dňom pre odstránenie chudoby 
17.10.1912 sa narodil pápež Ján Pavol I. 
17.10.1933 Albert Einstein ušiel z nacistického Nemecka do 
Spojených štátov 
17.10.1979 Matka Tereza získala Nobelovu cenu za mier 
17.10.1950 sa narodil Lyonsky arcibiskup Philippe Xavier kard. 
Barbarin 
17.10.1965 sa narodil pomocný brnenský biskup Pavel Konzbul 
17.10.1966 sa dnes už kardinál Francisco Ladaria Ferrer – 
prefekt Kongregácie pre náuku viery ako 22 ročný stal členom 
Jezuitskej rehole 
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17.10.1987 bol kardinál Giuseppe Bertello, predseda 
Governatoratu štátu Vatikán ako 45 ročný menovaný za 
arcibiskupa a apoštolského nuncia pre Benin, Ghanu a Togo 
17. október 2019 je dňom, kedy sa hŕstka katechétov, učiteľov 
zišla v Spišskej Kapitule, aby sa zamýšľala - tak ako nás k tomu 
pozýva Všeobecné direktórium pre katechézu - nad vitalitou a 
účinnosťou katechézy /VDK 33/. 
 

Prečo nové kurikulum katolíckeho 
náboženstva/náboženskej výchovy? 

Pri revízii a tvorbe nového kurikula katolíckeho 
náboženstva/náboženskej výchovy na Slovensku vychádzame z 
dvoch hlavných dôvodoch: všeobecná nespokojnosť učiteľov 
NAB/NBV s aktuálnym inovovaným štátnym vzdelávacím 
programom katolíckeho NAB/NBV a nové požiadavky 
vzdelávacích štandardov. 
Pracovná skupina pri KPKC vznikla s úlohou revidovať aktuálny 
inovovaný štátny vzdelávací program katolíckeho NAB/NBV. 
Revízii školského kurikula predchádzal prieskum medzi 
učiteľmi NAB/NBV s cieľom zistiť ich názory na súčasné 
kurikulum NAB/NBV. Z prieskumu vyplýva, že iba 10% učiteľov 
hodnotí súčasné kurikulum veľmi pozitívne, kým skoro 
polovica v porovnaní s predchádzajúcim kurikulom ho hodnotí 
negatívne. Ako najčastejšie dôvody sa uvádza, že súčasné 
kurikulum je viac etikou ako náboženstvom, je celkovo 
nesystematické, málo biblické a nie je prepojené so životom 
samotných žiakov. 

Druhým dôvodom revízie súčasného kurikula školského 
vyučovania NAB/NBV je potreba jasnej odlišnosti vyučovania 
náboženstva v škole od katechézy v rodine alebo vo farskom 
spoločenstve. To znamená potrebu koncipovať školské 
vyučovanie náboženstva „ako školský predmet s tými istými 
požiadavkami systematickosti a prísnosti, ako je to pri 
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ostatných predmetoch“ (VDK73). Vyučovanie náboženstva 
potrebuje integrovať a osvojiť si všetky významné paradigmy 
školy, ktoré orientujú výchovno-vzdelávací proces v súčasnosti, 
najmä vzdelávacie štandardy a taxonómia výchovno-
vzdelávacích cieľov. V tomto zmysle chápeme školské 
vyučovanie náboženstva orientované na rozvoj náboženských 
kompetencií ako konkretizáciu tejto požiadavky nielen z 
hľadiska školskej reformy, ale aj cirkevného magistéria.  
Na základe týchto dôvodov vám predkladáme návrh školského 
kurikula vyučovania katolíckeho NAB/NBV.      

Pápež František nám pripomína: „Nikto z nás nie je ostrov, 
sebestačný a nezávislý od iných: tvoriť budúcnosť môžeme len 
spoločne, nikoho nevynímajúc.“  

Poďme spoločne, poďme tvoriť. Pozývam vás napĺňať výzvy 
pre katechézu: 
- predstaviť ju ako hodnotnú službu evanjelizácie Cirkvi 
- zamerať sa na svojich výsadných adresátov 
- utvárať veriacu osobnosť 
- ohlasovať základné tajomstvá kresťanstva a odovzdávať 
skúsenosť života v Kristovi /VDK33/ 

Všeobecné direktórium pre katechizáciu v 156 bode hovorí: 
„Charizma, ktorú katechéta dostal od Ducha Svätého, solídna 
duchovnosť, jasné svedectvo života sú dušou každej metódy a 
len vlastné ľudské zdroje a kresťanské kvality zaručujú dobre 
využitie textov a iných pracovných pomôcok. ... Katechéta 
svojim múdrym sprevádzaním na ceste absolvuje jednu z 
najvzácnejších služieb katechizácie: pomáha zvereným 
spoznať povolanie, ku ktorému ich Boh volá.“ 

Katechetická konferencia na ktorej sa zúčastňujeme nech je 
tak priestorom pre výmenu skúseností a poznatkov, 
prezentáciou výsledkov uskutočnených prác v príprave tvorby 
nového kurikula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská 
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výchova a otvorenou diskusiu z oblasti vyučovania náboženstva 
a farskej katechézy v praxi. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. 

V tejto chvíli mi ešte prosím dovoľte poďakovať našim 
partnerom. Hlavným partnerom je Renovabis – dielo 
solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej 
Európe. Toto dielo nám pomáha finančne a kompletne pokrýva 
celý projekt. 
Partnermi konferencie sú:  
- Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, ktorá nám 
poskytuje priestory a občerstvenie. V tejto chvíli chcem 
poďakovať najmä doc. Branislavovi Kľuskovi. Je to vzácny 
človek. 
- Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí, vďaka vôli jeho 
predstavených sa tu dnes môžeme stretnúť. 
- Fórum kresťanských inštitúcii 
Ďakujem taktiež mediálnym partnerom: 
- Rádio Lumen 
- TV Lux 
- Portál Vyveska.sk 
- Tlačovej kancelárii KBS, ktorí nám mediálne pomohli 
spropagovať túto konferenciu. 
 
 Ďakujem za pozornosť! 
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ÚVODNÝ POZDRAV 
 

Mons. Bednard Bober 
 
 
 

Drahí spolubratia v biskupskej a kňazskej službe, milé 
katechétky a katechéti, drahí bratia a sestry!  

Je pre mňa radosťou pozdraviť vás všetkých na úvod tohto 
tejto katechetickej konferencie v mene Konferencie biskupov 
Slovenska ako aj vo svojom vlastnom mene ako predsedu 
Komisie pre katechizáciu a školstvo v rámci KBS.  

Táto konferencia, ktorá sa bude niesť pod názvom: Nové 
perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo 
farnosti na Slovensku, sa uskutočňuje pri príležitosti tvorby 
nového kurikula. Samotný titul tejto konferencie a 
predovšetkým slovo „perspektívy“, ktoré v sebe zahŕňa pojem 
„spektrum“, nás pozýva a zároveň vyzýva, aby sme sa najprv 
zahľadeli na všetky svetlejšie, ako aj na tie tienisté stránky 
predchádzajúceho vývoja katechézy na Slovensku. Som totiž 
presvedčený, že tak ako svetelné spektrum aj to katechetické je 
zložené z rôznych odtieňov svetlejšej i tienistej povahy. 
Predpokladám, že nielen prednášky, ale aj neformálne debaty 
na tejto konferencii budú obsahovať tento hodnotiaci rozmer. 
Iba tak sa totiž môžeme pustiť s pokorou, ale i s odvahou do 
hľadania avizovaných nových perspektív tak pre školské 
vyučovanie náboženstva ako aj pre katechézu vo farnosti.  

Dôvod tohto nášho spoločného zamýšľania spočíva 
predovšetkým v napĺňaní nášho poslania, ktoré nám zveril 
Kristus na konci svojej pozemskej misie slovami: „Choďte teda, 
robte učeníkov zo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i 
Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som 
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vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta." (Mt 28,19-20)  

Každá doba má svoje špecifiká, otázniky, každá doba má 
svoje výzvy, ale aj imperatívy. Po páde komunizmu sa nám 
ponúkla obrovská príležitosť napĺňať toto naše poslanie nielen 
za múrmi našich chrámov, ale s veľkým entuziazmom sme s ním 
vstúpili aj do všetkých stupňov a typov škôl. Prešlo 30 rokov a 
je potrebné sa aj poobhliadnuť za týmto obdobím a verifikovať 
naše úsilie v školách, či je primerane nastavené na situáciu tých, 
ktorí sú adresátmi katechézy. No aj keď možnosť školského 
vyučovania náboženstva nemôžeme v súčasnej dobe 
zanedbávať, nemôžeme ho ani preceňovať. Stále viac sa musíme 
pokúsiť  zadefinovať to, čo od neho očakávame.  

Úloha nového kurikula bude spočívať predovšetkým v 
správnom nastavení na tento cieľ. Zrejme sa však uzhodneme aj 
na tom, že pri pozornom skúmaní výsledkov školského 
vyučovania náboženstva posledných desaťročí, musíme priznať 
stále akútnejšiu naliehavosť priority katechézy vo farnostiach. 
Som preto rád, že táto konferencia sa dotýka aj tejto 
problematiky.  

Ak je reč o kurikulu, tak ma napadol obraz hudobného 
motívu, ktorý tvorí akúsi pomyselnú kostru nejakej hudobnej 
skladby. Hoci každý obraz pokuľháva, najväčšiu výstižnosť 
tohto obrazu vidím v tom, že aj keď vzniká nová skladba, ten jej 
základný motív už existoval a jej autor sa ním nechal „iba“ 
inšpirovať. Chcem nás všetkých uistiť a povzbudiť v tom, že ten 
základný motív pre skladbu nového kurikula už existuje: v Božej 
vôli, v nebi, v inšpirácii Božieho Ducha. Našou úlohou je stále 
viac a vždy nanovo skúmať, čo Duch hovorí Cirkvi. A tak mi 
nezostáva nič iné, len zaželať a vyprosovať všetkým 
prednášajúcim ako aj počúvajúcim, dary Božieho Ducha, aby 
tento čas bol časom milosti, aby pomohol všetkým, ktorí sú 
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zapojení do katechetického poslania Cirkvi napĺňať na tejto 
zemi to, čo je v nebi.  
 
 
 
                                                             X Mons. Bernard BOBER 
                                                          arcibiskup-metropolita 
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ŠPECIFIKÁ A ÚLOHY SLOVENSKA V KONTEXTE 
KATECHETICKÝCH VÝZIEV V EURÓPE 

 
Martin Michalíček 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od januára 2018 pôsobím na sekretariáte CCEE, od 

septembra minulého roku ako generálny sekretár. V mojich 
úvahách som však vychádzal aj z 10 ročného pôsobenia ako 
riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Nitre a 13 ročnej 
pastoračnej činnosti v rôznych farnostiach.  
 
Predstavenie CCEE 

Vieme, že 2VK otvoril priestor na vznik národných 
biskupských konferencií. Rada Európskych biskupských 
konferencií (skratka CCEE pochádza z jej latinského názvu) 
vznikla roku 1971 ako logický dôsledok tohto vývoja po tom, čo 
boli založené podobné organizmy na iných kontinentoch: 1956 
CELAM v Lat. Amerike – čo bolo ešte pred 2VK –, 1969 SECAM 
v Afrike a 1970 FABC v Ázii. Rada európskych biskupských 

Martin Michalíček bol vysvätený na kňaza pre Nitriansku diecézu roku 
1999. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nitre na Univerzite 
Komenského roku 1999, pričom od roku 1993 do 1995 študoval na 
univerzite v Salzburgu.  
- Roku 2005 dosiahol licenciát z katechetiky na Pápežskej saleziánskej 
univerzite v Ríme a následne doktorát z katechetiky na Univerzite 
Komenského v Bratislave (2008).  
- Od roku 2007 vyučoval v Kňazskom seminári v Nitre.  
- V období rokov 2008 – 2017 bol riaditeľom Diecézneho katechetického 
úradu v Nitre a od roku 2015 riaditeľom Biskupského úradu v Nitre.  
- Od januára 2018 je generálnym vicesekretárom CCEE – Rady 
európskych biskupských konferencií. Hovorí nemecky, taliansky a 
anglicky. 
- Predsedovia európskych biskupských konferencií, ktorí sa zišli na 
svojom plenárnom zasadnutí v poľskej Poznani zvolili na 5 ročné funkčné 
obdobie otca Martina Michalíčka za generálneho sekretára Rady 
európskych biskupských konferencií. 
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konferencií je zastrešujúca platforma, nemá teda exekutívnu 
moc, skôr poskytuje priestor na prepojenie, vzájomnú 
informovanosť a spoluprácu medzi národnými konferenciami 
biskupov na celom kontinente hlavne pri zohľadnení ich 
pastoračného zamerania. Robí tak v rámci 4 komisií: 
Evanjelizácia a kultúra; Mládež; Život a rodina; Sociálna 
pastorácia. Komisie majú svoje sekcie. Katechéza je súčasťou 
komisie Evanjelizácia a kultúra.   
 
Výskum CCEE o školskom vyučovaní náboženstva v 
Európe 

Prebiehal od januára 2005 do novembra 2007. Viedla ho 
CCEE, vo veľkej miere ho podporoval Národný úrad pre 
vyučovanie katolíckeho náboženstva  v Ríme v rámci 
Konferencie biskupov Talianska (CEI), kde vznikla samotná 
myšlienka. Cieľom projektu bolo prostredníctvom dotazníka 
nielen „odfotografovať“ rôzne situácie v európskych krajinách, 
ale aj vytvoriť určitú sieť odborníkov a senzibilizovať pozornosť 
k spoločnému záujmu a cirkevnej spolupráci na poli vyučovania 
náboženstva a katechézy. Slovensko, resp. KBS zastupoval 
Mons. Marián Bublinec. Výsledkom trojročnej práce je 450 
stranová publikácia Vyučovanie náboženstva zásoba pre 
Európu. Tím ľudí z CCEE tvorili odborníci, delegáti a členovia 
vtedajšej komisie Katechéza, škola a univerzita. Od roku 2016 
sekcia Katechéza prešla pod komisiu Evanjelizácia a kultúra, 
sekcia Škola a univerzita je súčasťou komisie Mládež.  

V syntetickom zhrnutí projektu prof. Andrea Porcarelli sa 
dotýka aj úzkeho vzťahu medzi školským vyučovaním 
náboženstva a katechézou. Konštatuje, že v početných 
národných správach sa nechápe ako konfúzia, ale ako 
spontánna potreba cirkevných komunít, ktoré v daných 
podmienkach obnovujú dialogický vzťah so štátnymi 
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inštitúciami, ktoré boli v minulosti ateistické a zamýšľajú sa nad 
novými formami katechézy.1   

Súhrnne sa dá povedať, že je takmer nemožné očakávať 
jednotné smerovanie, resp. usmerňovanie školského 
vyučovania náboženstva v Európe. Dá sa hovoriť na jednej 
strane o spoločných prvkoch v jednotlivých regiónoch, resp. v 
skupinách krajín; na druhej strane je potrebné triezvo 
skonštatovať, že jedinečnosť a veľká diverzita formy školského 
vyučovania náboženstva v európskych krajinách je podmienená 
nielen historickými súvislosťami v spoločenskom a cirkevnom 
živote, ale aj aktuálnou politickou situáciou.  
 
Niektoré konkrétne situácie z oblasti školského 
vyučovania náboženstva a katechézy 

Na Slovensku máme od začiatku 90-tych rokov model 
povinnej alternácie NV/N – ETV. Takýto model zaviedli len 
pred približne 6-7 rokmi v Maďarsku. V Rakúsku mal byť práve 
v túto jeseň po dlhoročnej snahe legislatívne odsúhlasený tento 
model, aby od šk. roku 2020/21 sa zaviedol v školách, ale kvôli 
pádu vlády v máji toho roku k tomu neprišlo.  

Pokladám za veľmi inšpiratívne, že nové kurikulum 
školského vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy si 
kladie za cieľ prepojenie s katechézou vo farnosti. Je to odvážny 
cieľ, ale veľmi potrebný. Myslím, že jeden z najprirodzenejších 
bodov, od ktorých sa dá odraziť pri budovaní tohto premostenia, 
je príprava na sviatostný život detí a jeho rozvíjanie. Ľudovo a 
teologicky veľmi nepresne sa tomu hovorí príprava na Prvé 
sväté prijímanie. 

                                                
1 Porov. PORCARELLI A., Sguardo sintetico; in: L’insegnamento della 
Religione risorsa per l’Europa, Elledici, Torino, 2008, 299.  
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Arcibiskup Dublinu, Diarmuid Martin, konštatuje, že 
“mladí Íri patria k najviac skatechizovaným a najmenej 
zevanjelizovaným ľuďom v Európe – aj keď vyše osemdesiat 
percent základných škôl spravuje Katolícka cirkev.” A ďalej 
pokračuje: 
“Príprava na prvé sväté prijímanie a birmovku prebieha 
predovšetkým na katolíckych školách. Nesmieme však 
vychádzať z toho, že väčšinu učiteľov na katolíckych školách 
predstavujú praktizujúci katolíci. Prvé sväté prijímanie a 
birmovka sú často skôr spoločenskou udalosťou než 
náboženskou slávnosťou. V nedeľu po birmovke mnohí mladí 
už neprídu do kostola. Znepokojuje ma to, že väčšina 
návštevníkov omší patrí k strednej vrstve. Všetko prebieha 
pokojne a priateľsky. Viera má však provokovať. Chýbajú nám 
robotníci a intelektuáli.”2  

V tejto súvislosti mi prichádzajú na rozum slová amerického 
katolíckeho intelektuála a konvertitu Petra Kreefta, ktorý na 
margo príliš uhladeného a politicky korektného štýlu 
prezentovania našej viery povedal: „Téma duchovného boja v 
Písme nikdy nechýbala a nikdy nechýbala v živote a 
písomnostiach ani jedného kanonizovaného svätého. Takmer 
úplne však chýba v osnovách náboženskej výchovy mojich 
študentov na ,katolíckej‘ škole.“3   

Dá sa povedať, že školské vyučovanie náboženstva je v 
krajinách s dlhodobou tradíciou demokracie stabilizované, ale 
zároveň aj obsahovo nevýrazné. Na druhej strane v krajinách, 
ktoré majú s demokraciou iba približne 30 ročnú skúsenosť, 
existuje ešte stále dostatočný priestor na poučenie z 
negatívnych javov politickej korektnosti. Kardinál Ratzinger 
                                                
2 https://svetkrestanstva.postoj.sk/46383/hola-pravda-o-kedysi-
katolickom-irsku z 22. 08. 2019 
3 KREEFT P., Ako vyhrať kultúrnu vojnu, Redemptoristi, Bratislava 2008, 
17. 
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ešte v 80-tich rokoch minulého storočia vo svojej rozsiahlej 
prednáške Odovzdávanie  viery a pramene viery na 
konferenciách v Lyone a Paríži sa venoval aktuálnemu stavu 
katechézy, ktorý mal a má vplyv aj na vyučovanie náboženstva. 
Komplexná problematika prednášky by sa dala zhrnúť do tejto 
jeho skúsenosti: „Jedna matka z Nemecka mi jedného dňa 
rozprávala ako jej syn, ktorý navštevoval základnú školu, mal 
byť zasvätený do kristológie XVI. prameňa lógie Pána; ale o 
siedmich sviatostiach, článkoch Kréda, nepočul ešte ani slovo.“4  

Stojí tiež za pozornosť všimnúť si fakt, že v krajinách s 
bohatým zastúpením katolíckych škôl, ako napr. Belgicko, 
Holandsko či Írsko, sa vyvinula verejná mienka a mentalita, 
ktorá – či už v blízkej alebo vzdialenejšej minulosti – viedla k 
radikálne liberálnej politike uzákoňujúcej eutanáziu, tzv. 
manželstvá osôb rovnakého pohlavia a pod. Zaiste takýto vývoj 
nemôžeme dať do priameho súvisu so školským vyučovaním 
náboženstva, na druhej strane však vyvstáva legitímna otázka, 
ako je možné, že v krajinách s väčšinovým podielom katolíckych 
škôl prišlo k takémuto vývoju. Súvislosti, ktoré viedli k danej 
situácii, treba hľadať v oveľa širšom kontexte, ako je len 
prostredie katolíckych škôl, resp. školského vyučovania 
náboženstva. Ide o súvislosti s pastoráciou ako takou, s 
formáciou a katechizáciou dospelých, ktorá je prvoradá, ako 
nám to pripomínajú dokumenty Magistéria Cirkvi počnúc od 
Catechesi Tradendae až po VDK.  

Keď sme ako postgraduálni študenti katechetiky na 
Pápežskej saleziánskej univerzite (UPS) v Ríme neustále 
počúvali o prvoradosti katechézy dospelých, zaznela počas 
prednášky uznávaného profesora pastorálne teológie Maria 
Midaliho SDB otázka, kde sa vlastne odohráva táto často 

                                                
4 RATZINGER. J., Trasmissione della fede e fonti della fede, Edizioni 
Piemme, Casale Monferrato 1985, 12. 
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vyzdvihovaná katechéza dospelých. Jeho odpoveď znela asi v 
tomto zmysle: ťažko nájdete farnosti a ešte ťažšie diecézy, kde 
sa takto pravidelne a dlhodobo katechizuje. Avšak je takmer 
pravidlom, že miesto, kde sa dlhodobo a pravidelne realizuje 
katechéza dospelých, sú nové cirkevné hnutia a komunity. Tu 
vyvstáva otázka v akom stave sa nachádzajú naše farnosti, aký 
dojem vzbudzujú smerom dovnútra ako aj smerom von? Sú 
bežnými veriacimi vnímané ako miesta živej viery, alebo skôr 
ako administratívne jednotky? Keď sa mladý človek obráti, 
resp. zažije osobný Boží dotyk, kde sa to väčšinou udeje a kde 
potom takúto skúsenosť zvykne rozvíjať? 

Slovensko je už vyše 15 rokov súčasťou EÚ. Rovnako sme 
súčasťou globalizovaného sveta a tým sme vystavení vplyvom 
všetkého druhu. Pápež František často opakuje potrebu čnosti 
duchovného rozlišovania. Čierno-biele rozlišovanie by bolo 
rovnako škodlivé ako nekritické prijímanie všetkého.  

Bolo to práve v ovzduší nespokojnosti so školským 
vyučovaním náboženstva, keď sa skupina rodičov v Nemecku 
koncom 90-tych rokov rozhodla nezostať pri lamentovaní. 
Iniciovali letné tábory pre svoje deti a ich kamarátov. Po SDM v 
Kolíne nad Rýnom roku 2005 sa tejto skupine realizoval projekt 
„prepisu“ Kompendia Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pod 
vedením teológov – kňazov a laikov – vyústil do vzniku 
svetového katechizmu mládeže YouCat, ktorý bol vydaný pre 
Svetové dni mládeže (SDM) v Madride roku 2011. Keď už som 
pri SDM a pri pozitívnych inšpiráciách pochádzajúcich z územia 
na západ od nás, nedá mi nespomenúť ešte jedno ovocie zo SMD 
v Kolíne: Nightfever, ktoré známe u nás skôr ako večery 
milosrdenstva.  
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Jazyk v katechizácii v kontexte fenoménov 
postmoderny 

Prof. Gaevart SDB z UPS nám hovorieval: ako chcete 
rozprávať o Bohu deťom a mladým, ktorí nikdy nevideli 
hviezdy? Je to plastický príklad toho, ako pozorne musíme 
vyberať jazykový štýl, keď sa prihovárame mladým generáciám, 
pre ktoré je svetelný smog veľkomiest samozrejmosťou. 
Svetelný smog však dolieha na moderného človeka aj v jeho 
mikropriestore cez sociálne médiá.   

Už v roku 2004 som mal možnosť uvedomiť si, aké 
rozdielne sú prístupy k deťom v Európe. Môj kolega z rímskych 
štúdií pochádzajúci z Írska bol hosťom u mňa doma. Na svätej 
omši pri požehnávaní detí sa ich ani nedotkol a to aj napriek 
môjmu opakovanému vysvetleniu, že u nás je to normálne. Už v 
tom čase bol fenomén zneužívania detí aj s jeho dôsledkami taký 
silný. 

Prof. Yago De la Cierva, z fakulty inštitucionálnej sociálnej 
komunikácie na Pápežskej univerzite Santa Croce v Ríme, 
spomínal na tohoročnom stretnutí hovorcov biskupských 
konferencií z Európy, ktorú na Malte organizovalo CCEE, 
skúsenosť svojej sestry. So svojim dieťaťom nestihla prísť na 
spoločné slávenie 1. sv. spovede. V neskorých popoludňajších 
hodinách preto prišla aj s dieťaťom na faru a požiadala kňaza o 
dodatočné vyslúženie tejto sviatosti. Z praktických dôvodov už 
nešli do spovednice, ale iba do uzavretej miestnosti. Matka 
dieťaťa povedala svojmu bratovi: ani si nevieš predstaviť, čo 
som vo svojom vnútri prežívala, keď sa zatvorili dvere 
miestnosti. Po asi 5 minútach moje dieťa vyšlo vysmiate aj s 
kňazom, ale pre mňa to trvalo ako večnosť v mukách na základe 
všetkého, čo som čítala a videla v správach z oblasti zneužívania 
detí služobníkmi Cirkvi. 

Dovoľte mi dokumentovať obrovskú silu médií ešte na 
jednej osobnej skúsenosti. Koncom roka 2015 prišla na 
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Slovensko skupina 150 irackých kresťanov, ktorý boli 
islamskými teroristami vyhnaní z ich domovov. Nitrianska 
diecéza zastrešovala a ručila za tento náročný projekt. V tom 
čase som pracoval ako riaditeľ Biskupského úradu. Bolo v 
našom záujme, aby sme našich veriacich pripravili na príchod 
našich trpiacich spolubratov vo viere. V rámci tohto úsilia som 
sa spolu so zástupcom diecéznej Charity, novinárom a 
miestnym pánom farárom zúčastnil stretnutia s obyvateľmi 
obce v kultúrnom stredisku. Na oficiálnom večernom programe 
bolo cítiť po všetkých našich ubezpečeniach, že ide o spoľahlivý 
projekt, viac odmietania a predsudkov ako pohostinného 
prijatia. Keď sa už účastníci rozchádzali, súkromne za mnou 
prišiel pán v stredných rokoch. Najskôr vylíčil svoj pozitívny 
vzťah k Cirkvi, farnosti, duchovnému životu, ale nakoniec mi 
povedal, že on tomu všetkému, čo sme tam prezentovali nemôže 
a nedokáže veriť. Posolstvo ktoré dennodenne prichádzalo z 
médií bolo oveľa silnejšie, ako naše vystúpenie v rámci 
večerného programu. Bola potrebná až niekoľkomesačná 
skúsenosť s konkrétnymi kresťanskými rodinami z Iraku, ktorá 
dokázala vytvoriť predpoklad na roztopenie predsudkov, ktoré 
z veľkej časti vytvorili médiá.  

V súvislosti s fenoménom médií, hlavne sociálnych, sa 
chcem krátko zmieniť o plánovanom treťom katechetickom 
direktóriu. Pripomeňme si prvé dve a súvislosti ich vzniku:  

1. Všeobecné katechetické direktórium z r. 1971 bolo 
odpoveďou na dekrét II. Vatikánskeho koncilu o pastierskom 
úrade biskupov v Cirkvi Christus Dominus, kde sa v 44. článku 
kladie požiadavka vydania takéhoto dokumentu. 

2. Všeobecné direktórium pre katechizáciu z r. 1997 bolo 
napísané z príležitosti typického latinského vydania KKC v tom 
istom roku. 

3. Plánované direktórium predstavil v marci toho roku na 
stretnutí sekcie CCEE Katechéza v Ríme biskup Franz-Peter 



 22 

Tebartz-van-Elst, ktorý v je v rámci Pápežskej rady pre 
napomáhanie novej evanjelizácii delegátom pre katechézu. 
Rozdal nám už x-tú verziu osnovy direktória sľubujúc, že ide o 
takmer poslednú. Potom však papiere pozbieral. Keď sa delegáti 
stretnutia pýtali, prečo ďalšie direktórium, o. biskup uviedol 
dva základné dôvody: apoštolská exhortácia pápeža Františka 
Evangelii gaudium a fenomén sociálnych médií.  
 
Perspektívy katechézy 

Dnes sa veľa hovorí o udržateľnosti v súvislosti s ekológiou, 
ekonomikou, životným štýlom... Myslím, že je vhodné si položiť 
aj otázku o personálnej udržateľnosti školského vyučovania 
náboženstva. Podobne ako VKD venuje pozornosť starostlivosti 
o nové katechetické povolania, mali by sme venovať pozornosť 
aj novým generáciám učiteľov náboženstva, resp. náboženskej 
výchovy.  

Keď už som pri tých, čo vyučujú náboženstvo v škole, tak 
kňazi, ako aj rehoľníci, či laici, niekedy zaznie povzdych na ich 
adresu... Myslíme si, aké náročné časy prežívame... V roku 1529 
podotkol samotný Martin Luther: „Dobrý Bože, pomôž nám (...) 
Bežný človek, hlavne na dedinách, nevie o kresťanskej náuke 
absolútne nič a mnohí pastori sú v skutočnosti nevhodní na 
vyučovanie, nevedia to robiť. Hoci sa všetci nazývajú kresťanmi, 
už pokrstení a prijímajú sviatosti, nevedia naspamäť modlitbu 
Pána, vyznanie viery, ani desatoro prikázaní. Žijú rovnako ako 
zvieratá.“5  VDK zdôrazňuje potrebu formácie katechétov a 
vyzýva k tomu, aby sme sa vo farnostiach a kresťanských 
spoločenstvách usilovali o vzbudzovanie povolaní pre katechézu 
(porov. VKD 233). 

                                                
5 STARK R., Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd. Vyriekli krivé 
svedectvo, Konzervatívny denník Postoj, Bratislava 2018, 234. 
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Po synode z roku 2018 o mládeži a vydaní apoštolskej 
exhortácie Christus vivit je téma vzťahu mládeže a 
odovzdávania viery v Cirkvi, hlavne európskej, veľmi živá. Z 
tohoto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať sympózium Vstaň, 
Kristus ťa volá Ohlasovanie viery v Európe medzi Christus 
vivit a SDM 2022. Uskutoční sa v Krakove 20. - 23. X. 2020 z 
príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Ide o druhé 
sympózium organizované CCEE po Barcelone 2017, ktoré opäť 
bude pozývať národných delegátov z 5 pastoračných oblastí: 
pastorácia mládeže, univerzity, školy, povolaní a katechéza.  

Budeme čeliť mnohým výzvam tak v Európe ako aj na 
Slovensku. To, že sa dnes uskutočňuje po 7(?) rokoch takýto 
seminár je dôkazom, že je tu odhodlanie na prekonávanie 
problémov a ťažkostí. Vonkajšia, merateľná pozícia Cirkvi v 
Európe sa oslabuje. Ako je to na Slovensku, to nám vo veľkej 
miere napovie aj sčítanie obyvateľstva v roku 2021. Dovoľte mi 
zakončiť eschatologicky a aj trošku osobne: pri častých 
diskusiách o tom, kam sa uberá Cirkev, ľudstvo a aká budúcnosť 
je pred nami ... mi pomáha spomienka na článok 677 z KKC, kde 
sa o druhom príchode Krista píše: „Kráľovstvo sa neuskutoční 
dejinným triumfom Cirkvi na spôsob vzostupného pokroku, 
ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla, po ktorom 
zostúpi z neba Kristova nevesta“. 



 

 24 

      PRÍŤAŽLIVOSŤ 
SVEDECTVA V KATECHÉZE 

 
Mons. Marek Forgáč 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stojíme pred vytvorením nového kurikula pre vyučovanie 

náboženstva na školách. Nejde len o jeho obsah, ale ide 
predovšetkým o formovanie nášho vzťahu ku katechéze ako 
takej. Tá je vystavená novým požiadavkám v neustále sa 
meniacej spoločnosti. V tomto príspevku by som sa chcel 
zamyslieť nad tým, ako si ľudia (obzvlášť mladí ľudia) vytvárajú, 
udržiavajú a prípadne menia postoje k určitým hodnotám, 
povinnostiam alebo životným rozhodnutiam. Život mladého 
človeka je často vystavený rôznym zmenám a tie väčšinou 
prebiehajú v súvislosti so zmenami vzťahov k ľuďom. V každom 
vzťahu existuje nejaký vplyv osoby na osobu a ten môže byť 
kritický pri vytváraní osobných postojov.  

Marek Forgáč je katolícky biskup. V rokoch 1992-1999 študoval 
katolícku teológiu práve v týchto priestoroch Spišského kňazského 
seminára. Svoju magisterskú prácu písal na tému: Hodnota vyučovania 
náboženstva na stredných školách. Ako kaplán pôsobil na miestach 
Košickej arcidiecézy. V roku 2007 ukončil štúdia na Inštitúte psychológie 
Gregorovej univerzity v Ríme.  V rokoch 2007-2016 bol ustanovený za 
duchov. správcu Univerzitného past. centra sv. Košických mučeníkov v 
Košiciach. Doktorandské štúdia ukončil v roku 2012 na FF Trnavskej 
univerzity v odbore sociálna psychológia. V rokoch 2011-2016 bol 
prodekanom TF KU v Ružomberku pre vedu a výskum. V roku 2015 sa 
habilitoval ako docent na TF KU v Ružomberku. Na TI TF KU prednáša 
pastorálnu a všeobecnú psychológiu, klinickú, všeobecnú a aplikovanú 
psychológiu manželstva a rodiny. Ovláda anglický, nemecký a taliansky 
jazyk.  
Dňa 11.06.2016 ho sv. Otec František vymenoval za pomocného biskupa 
Košickej arcidiecézy. V rámci KBS je otec biskup zvolený za člena 
Hudobnej subkomisie a Subkomisie pre katechézu vo farnosti, ktorej 
predsedá.  Názov prednášky „Príťažlivosť svedectva v katechéze“ tak akosi 
prirodzene vychádza z mnohých pastoračných skúseností, ktoré otec 
biskup zastáva v tejto subkomisii. 
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Katechéza by sa dala chápať aj ako proces konverzie, teda 
proces zmeny postojov človeka. Postoj (Attitude) možno 
definovať ako relatívne stabilnú predispozíciu reagovať 
špecifickým spôsobom na niečo (Corsini, 2002). Ako uvádza 
Francis (2006), intenzívne štúdium postojov bolo objektom 
sociálnej psychológie od dvadsiatych rokov minulého storočia. 
A hoci dodnes nie je nejaký jednotný konsenzus v definícii 
postojov, dá sa povedať, že sa považujú skôr za afektívnu 
záležitosť, než kognitívnu alebo konatívnu. Postoje skôr 
vyjadrujú to, čo ľudia cítia než to, čo si o veciach myslia alebo čo 
konajú vo vzťahu k veciam. Ba viac, postoje človeka sú skryté 
pod povrchom a nie sú ľahko pozorovateľné.  

Na vyjadrenie témy použijem teóriu Herberta Kelmana, 
ešte stále žijúceho (teraz už emeritného) profesora sociánej 
psychológie v Spojených Štátoch. Jeho celoživotným záujmom 
bolo skúmanie spoločenského vplyvu a zmeny postojov, často v 
súvislosti s vnímaním autority a zodpovednosti. Kelman (1961) 
predkladá model, ktorý vysvetľuje niektoré determinanty a 
motivačné bázy, na základe ktorých sa človek rozhoduje pre 
konkrétne možnosti svojich postojov. Ide o teóriu pomerne 
starú, ale dodnes existujúcu v rôznych obmenách.1 Kelman 

                                                
1Myers (2008) vo svojej Sociálnej psychológii uvádza tri teórie, ktoré 
vysvetľujú, prečo naše správanie ovplyvňuje naše postoje. Teória 
sebaprezentácie (Self-presentation Theory) hovorí, že ľudia, ktorí obzvlášť 
monitorujú svoje správanie v snahe vytvoriť dojem, sa budú snažiť 
prispôsobiť svoje postoje, aby boli konzistentné s ich konaním. Teória 
dizonancie (Dissonance Theory) zasa predkladá, že človek cíti napätie, keď 
koná v rozpore so svojimi postojmi. Aby človek redukoval toto napätie, 
vnútorne posudzuje svoje správanie. Čím menej je vonkajšieho 
posudzovania, tým viac zodpovednosti človek cíti a tým viac vzrastá napätie 
a teda viac sa menia postoje. Nakoniec Sebapercepčná teória (Self-
perception Theory) usudzuje, že keď sú naše postoje slabé, vtedy pozorujeme 
naše správanie a prostredie a z toho odôvodňujeme naše postoje. 
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rozlišuje tri základné procesy spoločenského vplyvu, každý z 
nich je charakteristický príčinami a dôsledkami:  
 
ÚSLUŽNOSŤ (COMPLIANCE) 

Zmena postojov na spôsob úslužnosti sa uskutočňuje vtedy, 
keď človek akceptuje vplyv, pretože za to očakáva nejakú 
pozitívnu satisfakciu alebo sa môže vyhnúť nejakej negatívnej 
reakcii (pr.: mladý chlapec bude chodiť na klavír, lebo rodičia 
mu za to sľúbia bicykel). V takomto prípade si človek 
neadoptuje dané správanie a bude ho vykonávať len vtedy, keď 
ho osoba vplyvu bude pozorovať.  

• Základ správania: spoločenský efekt správania 
• Princíp vplyvu na človeka:  kontrola, sila 
• Podmienka správania: dohľad osoby 
• Ukončenie správania: zmeny vnímania spoločenskej 

odmeny alebo trestu 
Sila je kľúčovým komponentom tohto typu zmeny postojov. 

Človek je akosi „dotlačený“ zmeniť svoj postoj či už na základe 
nejakej pozitívnej odmeny alebo vyhnutiu sa negatívneho 
trestu. Je dôležité podotknúť, že tento proces môže veľmi často 
prebiehať podvedome.  
 
IDENTIFIKÁCIA (IDENTIFICATION) 

Zmena postojov na spôsob identifikácie sa uskutočňuje 
vtedy, keď človek akceptuje vplyv, pretože si vytvára 
zadosťučiniaci seba-definujúci vzťah k osobe, ktorá na neho 
vplýva. Teda človek túži po nejakom vzťahu a zároveň sa týmto 
vzťahom definuje. Ani v tomto prípade si však neadoptuje dané 
správanie. Síce verí v to konkrétne správanie, prisvojuje si ho 
verejne aj súkromne, ale keďže to robí v očakávaní vytvárania 
vzťahu, je toto správanie spoločensky závislé.  

• Základ správania: spoločenské ukotvenie správania 
• Princíp vplyvu na človeka:  atraktívnosť 
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• Podmienka správania: vytváranie vzťahu k osobe 
• Ukončenie správania: zmeny vnímania 

interpersonálneho vzťahu 
Atraktívnosť je kľúčovým prvkom tohto typu zmeny 

postojov. Človek mení svoje správanie, lebo je priťahovaný 
krásou interpersonálneho vzťahu (pr.: chlapec, ktorý bol 
predtým alkoholikom, sa začal meniť, pretože si našiel dievča). 
Aj tento spôsob môže prebiehať podvedome, hoci sú v ňom 
mnohé prvky vedomia.2   
 
INTERNALIZÁCIA (INTERNALIZATION) 

K internalizácii dochádza, keď človek akceptuje vplyv, 
pretože je to kongruentné s jeho hodnotovým systémom. Aj tu 
je dôležitá osoby, ktorá prezentuje vplyv na druhého, ale 
obzvlášť je dôležitá dôveryhodnosť tejto osoby (pr.: mladý 
človek sa rozhodne aktívne študovať jazyky, lebo mu 
dôveryhodný profesor vysvetlil, prečo je to také dôležité). 
Takéto správanie sa stáva nezávislé od vonkajšieho vplyvu.  

• Základ správania: hodnotový systém 
• Princíp vplyvu na človeka:  dôveryhodnosť 
• Podmienka správania: kongruencia s hodnotovým 

systémom 
• Ukončenie správania: zmeny vnímania hodnôt 

 
Dôveryhodnosť je kľúčovým prvkom tejto zmeny postojov. 

Vo veľkej miere sa tu jedná o vedomí proces. Ak ide o hodnotový 
systém, dá sa tu hovoriť o subjektívnom a objektívnom vnímaní 
hodnôt. Pochopiteľne, najkvalitnejšou zmenou v súvislosti s 

                                                
2 Identifikácia je procesom spájania (asociácie) seba s nejakou inou osobou 
a preberania charakteristík a názorov tejto osoby. V psychoanalýze 
identifikácia prebieha výlučne v podvedomí alebo semi-podvedomí (Corsini, 
2002) 
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identifikáciou je, ak sa uskutočňuje na základe objektívneho 
vnímania hodnôt.3   

Treba ešte pripomenúť, že v reálnych životných situáciách 
sa tieto tri typy málokedy vyskytujú v takzvanej „čistej forme“. 
Mnohokrát sa nevylučujú, by priam existujú v akejsi vzájomnej 
závislosti a nemôžeme ich striktne od seba oddeľovať.  
 
APLIKÁCIA NA KATECHÉZU NA ŠKOLE 

Ako aplikovať túto teóriu na proces vyučovania 
náboženstva? Z bežného pozorovania vieme, ako často mladí 
ľudia menia postoje na základe úslužnosti. Možno je to preto, 
že sú pragmaticky orientovaní a možno aj preto, že spôsob 
prístupu k ním nie je správne zvolený. Určite však sa treba 
zhodnúť na tom, že tento typ postojov nie je napĺňajúci (hoci 
niekedy aj potrebný) a hlavne nie je trvalý. Stačí zmena 
prostredia a správanie mladého človeka je úplne iné. Taktiež 
treba podotknúť, že pedagogický proces v priestore školy do 
značnej miery musí byť založený na tomto type zmeny postoja, 
pretože odmena či trest vo forme známky je jeho prirodzenou 
súčasťou.  

V prípade identifikácie ide o najčastejší spôsob zmeny 
postojov mladých ľudí. Mládež má rada vzory, rada sa 
identifikuje s niekým, kto je atraktívny. Je to určite aj preto, že 
v mladom veku človek najintenzívnejšie žije vzťahmi a preto sú 
pre neho silným psychickým a duchovným zdrojom. Na druhej 
strane vidíme, aké premenlivé, nestabilné a komplikované 
dokážu byť vzťahy mladých ľudí a v súvislosti s tým aj ich 
postoje, ktoré sú založené na identifikácii.  

Internalizácia je tým najkvalitnejším typom zmeny 
postojov, avšak z praxe vieme, že sa v živote mladých ľudí 
                                                
3 Internalizácia je inkorporáciou postojov, štandardov, názorov druhých ľudí 
(obzvlášť rodičov) do vlastnej osobnosti. V psychoanalýze sa Internalizácia 
považuje za hlavný proces pri formácii superega. 
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vyskytuje najmenej. K takémuto typu zmeny postojov musí 
človek dozrieť a to sa nie vždy podarí. Napriek tomu by to malo 
byť cieľom každej výchovy a teda aj náboženskej výchovy ako 
vyučovacieho predmetu. Ale aj k internalizácii sa často 
prichádza cez identifikáciu.  

Zdá sa, že identifikácia je typ zmeny postojov, ktorý 
je mladým najbližší a tiež najčastejší. Je to preto výzva pre 
všetkých zainteresovaných, ktorí pracujú vo výchovnom a 
vzdelávacom procese, aby nezabúdali, že cesta k hodnotám nie 
je jednoduchá a treba hľadať rôzne spôsoby, ako sa k nim dostať. 
Jedným z nich je práve identifikácia. Od nej sa dá prejsť aj k 
úslužnosti, ktorá sa potom ľahšie realizuje (napríklad ak mladý 
človek dostane niečo príkazom od osoby, ktorá je pre neho 
atraktívna, tak to ľahšie vykoná, než keby mu tak prikazovala 
osoba, ktorá mu neimponuje). Od identifikácie sa najľahšie 
prechádza k internalizácii, čo je v podstate evanjeliová 
myšlienka.  

Pri práci s ľuďmi sa často sústreďujeme na pravdu a dobro, 
ale niekedy nám uniká krása. Hodnoty by mali byť pre nás 
cieľom, nezabúdajme však aj na cestu, ako sa k týmto hodnotám 
môžeme dostať. A tá cesta môže byť aj atraktívna.  

Pri školskom vyučovacom procese zároveň nemôžeme 
zabudnúť, že kľúčovými sú predovšetkým rodinné prostredie a 
priestor farnosti. Bez týchto dvoch má vyučovanie náboženstva 
limitovaný ak nie otázny význam. A celkom na záver si ešte 
môžeme položiť otázku, čo je jednoduchšie zmeniť – žiakov 
alebo učiteľov náboženstva? Aj tento pohľad môže napomôcť 
dobrým plánom pre budúce vyučovanie náboženstva.  
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V krátkosti chcem predstaviť základnú filozofiu nového 
projektu vyučovania náboženstva na školách, podstatné prvky 
kurikula a jeho perspektívy. Predovšetkým treba povedať, že 
základom tejto úvahy je skvalitniť vyučovanie katolíckeho 
náboženstva na školách. Samozrejme, základom dobrého 
vyučovania je učiteľ so svojou schopnosťou využiť čo najlepšie 
všetky rôzne metódy vyučovania. Toto vieme dosiahnuť iba 
trvalou podporou metodickej zručnosti každého učiteľa 
náboženstva. Avšak aj dobré teoretické ukotvenie vyučovania 
náboženstva môže napomáhať učiteľovi pri snahe o čo najlepšie 
vyučovanie. Výber obsahov podľa primeranosti k vekovým 
špecifickostiam žiaka ako aj celistvosti školského predmetu, 
obsahová nadväznosť, jasnosť a pochopenie výchovno-
vzdelávacích cieľov, toto všetko môže pomôcť, aby učiteľ sa 
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mohol lepšie pripraviť na výchovno-vzdelávací proces, 
realizovať ho a najmä zhodnotiť nielen svoj výkon, ale aj výkony 
a výsledky žiakov. 

Začnem krátkym príbehom: Učiteľ na hodine náboženskej 
výchovy sa pýta žiakov: „Čo oslavujeme 25. decembra?“ Janko 
sa hlási a hovorí: „Pán učiteľ, viem, že sa vtedy niekto narodil, 
ale nepýtajte sa ma kto!“ Je to dobrá odpoveď? Aj áno aj nie! 
Odpoveď sa môže javiť ako pozitívna, ak vieme, že žiak nemá 
žiadne náboženské vedomosti a najmä skúsenosti alebo 
nepochádza z náboženského prostredia. Odpoveď by sa mohla 
zdať negatívna, ak berieme skôr do úvahy obsahovú úroveň 
vyučovania, kde vedomosti o Vianoc a narodení Ježiša Krista sú 
kľúčové. 

Projekt nového kurikula vyučovania katolíckeho 
náboženstva vychádza zo základného princípu, že 
stredobodom každého vyučovania, a teda aj 
vyučovania katolíckeho náboženstva, je žiak: so svojimi 
schopnosťami, vedomosťami, berúc do úvahy náboženské alebo 
nenáboženské prostredie, v ktorom vyrastá. Tento princíp má 
niekoľko dôsledkov, ktoré ovplyvňujú vyučovanie náboženstva. 
Výchovno-vzdelávací proces vyžaduje predovšetkým 
individuálny prístup, keďže aj na hodinách náboženstva máme 
žiakov nábožensky socializovaných a žiakov nábožensky 
nesocializovaných, veriacich žiakov i neveriacich žiakov. Ale 
vyžaduje to samozrejme aj diferenciáciu samotného vyučovania 
a využitie rôznych metód, ktoré zodpovedajú rôznym situáciám 
žiaka.  

Tento dôraz na žiaka však v rámci vyučovania náboženstva 
môže zdanlivo viesť k určitej dileme: čo je dôležitejšie, žiak 
alebo obsah? Vyučovanie katolíckeho náboženstva nie je 
odovzdať obsah katolíckej viery alebo katolíckeho náboženstva, 
ale rozvíjať náboženské schopnosti žiaka. Obsah vyučovania 
náboženstva je prostriedkom, aby žiak rozvíjal svoje 
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náboženské schopnosti. Treba si uvedomiť, že nie každý učiteľ s 
týmto súhlasí, pretože je tu obava, že sa stratí obsahová 
podstata náboženskej výchovy. Na druhej strane si však každý 
uvedomuje, že cieľom náboženskej výchovy nie sú teoretické 
obsahy, ale schopnosť s nimi zaobchádzať. Tak ako napr. pri 
vyučovaní nemeckého jazyka cieľom nie je ovládať teoretické 
základy nemčiny, ale vedieť po nemecky hovoriť! 

To znamená, že chápeme vyučovanie katolíckeho 
náboženstva nie ako odovzdanie obsahu katolíckej viery alebo 
katolíckeho náboženstva, ale ako rozvoj náboženských 
schopností žiakov. Vyučovanie sa teda orientuje na 
schopnosti, ktoré získajú žiaci počas vyučovania a sú podstatné, 
dlhodobo osvojené a empiricky merateľné. Rozhodujúce nie sú 
vstupy vzdelávacích programov (input), vyjadrené v cieľoch 
výchovy a vzdelávania, ale ich výstupy (outcome), ktoré sa 
prejavujú práve v rozvoji získaných kompetencií. Znamená to 
pozerať sa na vzdelávanie a vyučovanie žiakov z perspektívy jej 
konca. Tým je však potrebné jasne zadefinovať, čo (základné 
kurikulum) si majú žiaci kedy osvojiť (kompetencie). 
Základným pojmom sa stáva teda pojem „kompetencia“. 
Franz E. Weinert (In: KLIEME, 2003, s. 21) definuje pojem 
kompetencie ako naučiteľné kognitívne vedomosti a schopnosti 
na riešenie špecifických problémov, a s tým spojené motivačné, 
volitívne a sociálne zručností, toto nadobudnuté riešenie 
problémov úspešne a zodpovedne použiť v rôznych situáciách. 
Kompetencie si získava žiak reflexiou a konfrontáciou so 
špecifickými vedomosťami, ktoré žiak vzájomne prepája a vie 
aplikovať do konkrétnych životných situácií. Definícia Weinerta 
je zameraná na kognitívnu oblasť (aspekty ako poznanie, 
porozumenie, schopnosti, konanie a skúsenosti), ale nevylučuje 
ani emocionálne, sociálne a volitívne aspekty. Dotýka sa teda 
integrálneho rozvoja celého žiaka.  
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Dovolím si tu krátky exkurz. O rozvoji kompetencií sa 
hovorí v slovenskom školstve minimálne od projektu 
„Millenium“ a následne od implementácii školského zákona z 
roku 2008. Faktom je, že súčasné školstvo sa chápe práve z 
perspektívy rozvoja kompetencií: to znamená, že každým 
školským predmetom rozvíjame okrem predmetových obsahov 
hlavne tzv. „kľúčové kompetencie“ žiakov. Celé vyučovanie je 
teda akoby jednou veľkou snahou o rozvoj kľúčových 
kompetencií žiakov a je v podstate jedno, či sa to deje na 
slovenčine alebo matematike či angličtine. Napriek tomu, že nie 
všetci pedagógovia sú nadšenci tohto prístupu, je to v súčasnosti 
základnom školského vyučovania. Čo to znamená pre 
vyučovanie náboženstva? Ani náboženská 
výchova/náboženstvo nemôže stáť bokom tohto procesu (a je to 
aj dobré tak). Predchádzajúce kurikulum z roku 2008, ktoré sa 
pripravovalo ešte pred novým školským zákonom, ale preberá 
niektoré základné trendy kurikulárnej reformy, už vníma 
významnosť rozvoja kompetencií a snaží sa dať priestor rozvoju 
kompetencií. Výsledok však je ten, ktorý asi všetci poznáme: 
kurikulum pri každom tematickom celku vymenúva desiatky 
kompetencií (komunikačné, učenie sa, kultúrne, sociálne, 
interpersonálne, riešenie problémov, existenciálne a pod.), 
ktoré žiak rozvíja na konkrétnych hodinách náboženstva. Práve 
toto veľké množstvo rozvíjaných kompetencií však nakoniec 
končí tým, že sa stráca prehľad, kompetencie žiaka ostávajú 
bokom sa učiteľ sa snaží čo najlepšie vyučovať náboženstvo – 
bohužiaľ aj bez rozvoja kompetencií žiaka. Inovovaný štátny 
vzdelávací program z roku 2014 naopak už vôbec nepočíta s 
rozvojom kompetencií, ale iba špecifikuje obsahové štandardy a 
výkonové štandardy (akoby nový pojem na pomenovanie 
kompetencií). Výkonové štandardy sú však formulované veľmi 
nesúrodovo a bez vnútornej logiky (čo nijako nepodporuje 
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nadväznosť učenia sa) a mnohokrát rozvíjajú iba nižšie 
kognitívne procesy. 

Ak chápeme školu ako edukačný proces, orientovaný na 
zisk a rozvoj kompetencií, tak môžeme pochopiť školské 
vyučovanie náboženstva ako zisk a rozvoj náboženských 
kompetencií. V nábožensko-pedagogickej reflexie pojem 
„náboženská kompetencia“ prehĺbil predovšetkým Ulrich 
Hemel. Hemel chápe „náboženskú kompetenciu“ ako 
komplexnú naučiteľnú schopnosť zodpovedného 
zaobchádzania s vlastnou religiozitou v jej rôznych 
dimenziách a životných zmenách (HEMEL, 1988, s. 674). 
Je to komplexná schopnosť, ktorá zahŕňa rôzne dimenzie: 
schopnosť vnímať náboženské fenomény, disponovať 
náboženským poznaním, rozpoznať náboženské elementy vo 
reči, symboloch, rituáloch a vlastnom prejave, schopnosť 
dialogovať s inými náboženstvami a schopnosť náboženskej 
praxi, žiť v nábožensky motivovanom postoji a konať podľa 
svojho náboženského presvedčenia. 

Pracovná skupina, ktorá v roku 2017 vznikla pri Katolíckom 
pedagogickom a katechetickom centre (KPKC) a má za úlohu 
revidovať aktuálny inovovaný štátny vzdelávací program 
katolíckeho náboženstva/katolíckej náboženskej výchovy na 
Slovensku, predkladá v súčasnosti inovatívny model 
katolíckeho vyučovania náboženstva, orientovaného na rozvoj 
náboženských kompetencií. Inovatívny model katolíckeho 
vyučovania náboženstva pritom vychádza zo základného 
pojmu „náboženskej kompetencie“ Ulricha Hemela, ktorý 
chápeme ako naučiteľnú schopnosť zodpovedného vzťahu k 
vlastnej viere ako aj k viere alebo náboženstvu iných, a to v 
rôznych dimenziách počas celého života. 

Nové kurikulum katolíckeho vyučovania náboženstva sa 
konkretizuje v kompetenčnom modeli, ktorý pozostáva z 
obsahov vyučovania (obsahové štandardy) ako aj z 
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procesuálnych kompetencí (výkonové štandardy). Tento model 
obsahuje vo svojom strede obsahové oblasti, ktoré pomenúvajú 
ústredné obsahy katolíckej viery – Boh a človek, Ježiš Kristus, 
Sväté Písmo, Cirkev a sviatosti, Kresťanský život. Okrem 
obsahových oblastí model pomenúva aj rozvíjané kompetencie, 
ktoré sú procesuálneho charakteru (ENGLERT, 2007, s. 20). 
Procesuálne kompetencie umožňujú rozvoj osobnej schopnosti 
náboženskej orientácie a nachádzania zmyslu vlastného života: 
vnímať, spoznávať, komunikovať, rozhodnúť sa, nasledovať. 
Obsahové oblasti, prepojené s procesuálnymi kompetenciami, 
umožňujú získať a rozvíjať náboženské kompetencie. Pritom je 
dôležité si uvedomiť, že náboženské kompetencie sú vždy 
získané v spojení s obsahom. Učenie sa chápeme ako 
individuálny proces konštrukcie, kde samotní žiaci aktívne 
rozvíjajú a rozširujú svoju vlastnú sieť vedomostí a 
prostredníctvom základných vedomostí získavajú náboženské 
kompetencie. Náboženské vedomosti sú pritom integrované do 
kontextu každodenného života a zasahujú zároveň viacero 
dimenzií žiakov. Poznanie preto vyžaduje nielen pochopenie a 
prehĺbenie, ale aj uplatnenie v osobnom živote.  

 
 

Obsahové oblasti pomenúvajú kľúčové obsahy katolíckej 
viery. V predmete katolícke náboženstvo/katolícka náboženská 
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výchova ich môžeme konkretizovať v týchto piatich tematických 
obsahoch: 
• Boha a človek: Vyučovanie náboženstva reflektuje základné 
otázky o zmysle života a o Bohu, oboznamuje so základnými 
prejavmi viery a náboženstva, poskytuje možnosť chápať rôzne 
vierovyznania a pochopiť základy vlastnej katolíckej viery 
ohľadom Boha, ktorý stvoril svet i človeka. 
• Ježiš Kristus: vyučovanie náboženstva uschopňuje žiakov 
poznať a otvoriť sa blahozvesti o živote, účinkovaniu, smrti a 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vytvoriť si aj osobný vzťah k 
Ježišovi. 
• Sväté Písmo: vyučovanie náboženstva otvára žiakom prístup k 
pochopeniu Božieho Slova v biblických tradíciách, uvedomiť si 
jeho oslobodzujúcu silu a význam pre vlastný život a naučiť sa 
porozumieť rôznym formám prístupu k Biblii. 
• Cirkev a sviatosti: vyučovanie náboženstva pozýva ku 
stretnutiu s veriacimi kresťanmi v Cirkvi a farskom 
spoločenstve, chápe univerzálnosť Cirkvi i jej spásonosné 
poslanie poskytovať vo sviatostiach znaky spásy pre každého 
veriaceho človeka.  
• Kresťanský život: vyučovanie náboženstva ponúka žiakom 
priestor zaoberať sa konkrétnymi formami osobného i 
spoločného prežívania viery, poskytuje kritéria pre etické 
konanie a správanie sa človeka, motivuje k zodpovednému 
angažovaniu sa pre spravodlivosť, mier a starostlivosť o 
stvorenie a prispieva k výchove k hodnotám. 

Nasledujúce procesné kompetencie rozvíjajú osobnú 
schopnosť žiakov zodpovedne zaobchádzať s vlastnou 
religiozitou: 
• Vnímať: znamená zmyslami uchopiť svet okolo nás. Žiaci si 
uvedomujú a otvárajú sa tomu, čo sa deje okolo, čo ich osloví a 
sa ich dotkne. Schopnosť vnímať je základným východiskom i 
cieľom náboženskej výchovy. 
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• Poznávať: poznávaním dáme tomu, čo získavame zmyslami, 
význam a zmysel. Vzniká tak živé poznanie. Spoznávať znamená 
vedieť chápať informácie ako aj obrazové a symbolické formy 
prejavu a vytvoriť súvis medzi náboženskými skutočnosťami a 
vlastným životom.  
• Komunikovať: uschopňuje žiakov s rešpektom a úctou viesť 
dialóg. Žiaci vedia vyjadriť to, čo cítia a myslia, čo zažili a sa 
naučili, a vedia to zdieľať. Takto si utvrdzujú, korigujú a 
rozširujú svoje vlastné predstavy. Formujú svoj vzťah ku 
náboženským obsahom, ale aj k vlastným postojom a názorom, 
a rozvíjajú svoju schopnosť nábožensky sa vyjadriť. 
• Rozhodnúť sa: týka sa schopnosti posúdiť veci na základe 
hodnotiacej konfrontácii. Nové skúsenosti a poznatky pobádajú 
žiakov prehĺbiť, rozšíriť si alebo i posunúť svoj vlastný horizont. 
Žiaci sa učia získať svoj pohľad na základe uvažovania a 
kritického myslenia, ale schopnosti urobiť vlastné rozhodnutia. 
Schopnosť posúdiť veci sa stáva základom náboženského 
rozhodovania.  
• Nasledovať: na základe poznania a schopností si žiak vytvára 
vlastné presvedčenie v zmysle schopnosti mať účasť na 
náboženských úkonoch a rozhodnúť sa pre zodpovedné konanie 
voči sebe i voči druhým. Účasť a konanie vyjadruje schopnosť 
vnímať svoj život ako nasledovanie životného štýlu. Žiaci sú 
schopní a ochotní zapájať sa do spoločenského, sociálneho a 
cirkevného života.  

Návrh nového kurikula katolíckeho vyučovania 
náboženstva okrem základného vymedzenia celkové obsahu a 
kompetencií jednotlivých ročníkoch špecifikuje pre jednotlivé 
ročníky základnú charakteristiku ročníka, obsahové a výkonové 
štandardy a vymedzenie obsahu pre štátne a cirkevné školy s 
príslušnou časovou dotáciou.  

Dôležitou súčasťou celého projektu nového kurikula 
katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy je aj jeho 
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prepojenie s farskou katechézou. Vzťah medzi vyučovaním 
náboženstva a katechézou vo farnosti chápeme predovšetkým 
ako komplementárny. Ide teda predovšetkým o prepojenie a 
komplementaritu obsahov vyučovania náboženstva a farskej 
katechézy s možnosťou prehĺbiť niektoré obsahy a témy na 
úrovni farskej katechézy, a tým „odľahčiť“ náboženskú výchovu 
o niektoré obsahy. Konkrétne to znamená, že cieľom projektu je 
aj tvorba „katechetického kurikula“ katechézy detí a mládeže, a 
to na základe katechumenálnej katechézy.  
Školské vyučovanie náboženstva je teda špecifický priestor, 

kde sa náboženské kompetencie môžu rozvíjať. Náboženské 
kompetencie sa dajú naučiť a týkajú sa všetkých dimenzií žiaka. 
Rozvoj náboženských kompetencií má svoje etapy a svoje 
privilegované miesta a ich rozvíjaním pomáhame žiakom 
objaviť nielen svoju religiozitu, ale aj svoju osobnú svoju vieru a 
žiť ju.  
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HOMÍLIA 
 

Mons. Štefan Sečka 
 

Drahí bratia a sestry, 
„Katechéta je kreatívny, hľadá rôzne nové prostriedky a 

formy ako ohlasovať Krista“ napísal pápež František 
katechétom na medzinárodné sympózium v Argentíne. 

Tieto prostriedky môžu byť rôzne, ale dôležité je pamätať na 
štýl samotného Pána Ježiša, ktorý sa prispôsobil ľuďom, 
ktorých mal pred sebou, aby im priblížil Božiu lásku. Je 
potrebná naša zmena, prispôsobiť sa, aby bola radostná zvesť 
ľuďom bližšia. V tvorivom hľadaní, ako ohlasovať P. Ježiša, 
nesmieme upadnúť do strachu: Veď on sám nás v tomto poslaní 
predchádza. On Sám je aj dnes prítomný v dnešnom človekovi 
a čaká tam na nás. 

Pápež František tiež pripomenul sv. Františka z Assisi, 
ktorý vraj na otázku ako kázať povedal, že už samotné skutky 
milosrdenstva sú ohlasovaním. Katechéza nie len obyčajnou 
pracovnou príležitosťou, ale ide o skutočné Božie povolanie ku 
službe v Cirkvi... Byť katechétom znamená byť obráteným. Zo 
svedectva obrátenia veriaci môže odovzdávať dar viery. Byť 
katechétom znamená celoživotné zanietenie i poslanie. 

Silu pre toto poslanie získava katechéta zo svojho blízkeho 
vzťahu k Ježišovi. To On má byť centrom jeho života. Preto musí 
katechéta opustiť pohľad na seba a do stredu svojho života 
postaviť Ježiša, aby sa mohol okamžite otvoriť pre druhého. 
Pápež František prirovnal dynamizmus lásky - prijatím 
druhého - k bijúcemu srdcu, k jeho rytmu. 

Keď Pán Ježiš hovoril, rozprával jednoduchým jazykom  
pomáhal si obrazmi každodenného života, ktoré pochopili 
všetci. Práve kvôli tomu ho radi počúvali, hovoril k ich srdciam. 
Jazyk učených v Zákone bol málo zrozumiteľný, bol vzdialený 
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obyčajnému človekovi. P. Ježiš predkladal tajomstvá Božieho 
kráľovstva jednoduchým jazykom, nešlo o zložitú teológiu. 
Príkladom môže byž evanjelium o rozsievačovi, ktoré sme dnes 
počuli. (Mt 13,1-23) Rozsievačom je Pán Ježiš. On sa nevnucuje, 
ale ponúka, nechce nás získať dobývaním, on sa ponúka 
Trpezlivo a veľkodušne rozsieva svoje slovo, ktoré nie je 
nástrahou, ale darovaním sa. Zrno, ktoré môže priniesť úžitok. 
Ako? Tak, že ho prijmeme. Podobenstvo sa nás dotýka, viac 
hovorí o pôde ako o Rozsievačovi. Môžeme povedať, že Pán 
Ježiš hovorí o "duchovnej radiografii" nášho srdca, ktoré je 
pôdou, na ktorú padá semeno jeho slova. Naše srdce môže byť 
dobré a semeno jeho slova prinesie úžitok, ale môže byť tvrdé a 
nepreniknuteľné, to je vtedy keď počúvame slovo, ktoré sa 
odrazí od nás, podobne ako keď padne na cestu. Medzi dobrou 
pôdou a neúrodnou cestou však existujú dva medzistupne. 
Prvým je kamenitá pôda. 
 
Poučovať nevedomých 

Veľkým nešťastím a biedou človeka je slepota. Je to 
neschopnosť vnímať svetlo a vidieť veci okolo seba. Taký človek 
je stále ponorený do tmy. Svetlo    v prírode je potrebné pre živé 
tvory aj preto, aby sa mohli pohybovať a vyvíjať v nej aktivitu. 
Aj my ľudia sme v prevažnej väčšine svojej činnosti a pohybu 
odkázaní na svetlo a zrak, ktorý ho vníma. Moderná doba 
vynašla spôsob, ako predĺžiť deň a osvetliť temno noci, keď je 
zem odvrátená od slnka. To je umelé svetlo vytvorené najmä 
použitím elektrickej energie.  

Práve tak, ako potrebujeme fyzické svetlo pre zrak, 
potrebujeme aj svetlo duchovné pre svoju myseľ, aby mohla 
poznávať a aj rozumom a vnímať duchovné skutočnosti. Slepote 
tela sa podobá duchovná slepota, ktorá má meno nevedomosť. 
Vedomosti, lepšie povedané pravda, ktorú poznáva rozum, je 
tým nevyhnutným svetlom pre človeka. Bez neho je človek 
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bedárom na tomto svete a potrebuje nevyhnutne našu pomoc, 
podobné ako tí, čo nemajú dar telesného zraku.  

Preto nás Sväté písmo povzbudzuje konať skutok 
milosrdenstva „poučovať nevedomých“ voči tým, ktorí sa z 
rozličných príčin ešte nachádzajú v temnote poznania – v 
nevedomostiach o pravdách nášho svätého náboženstva. 
Príčinou nevedomostí môžu byť rôzne prekážky objektívne, ale 
aj subjektívne. Mnohí nepoznajú Pána Boha a jeho zjavenie 
preto, že nemali k nemu prístup. V období totality sa celým 
generáciám bránilo poznávať Ježišovo učenie a znemožňovala 
sa náboženská výchova detí a mládeže v školách. Iní zostali bez 
náboženského poznania preto, že sa   z ľahostajnosti oň 
nezaujímali. Náboženská nevedomosť je jedným z najväčších 
nepriateľov kresťanstva a prekážkou večnej spásy pre mnohých 
ľudí.  

Skutok milosrdenstva „poúčať nevedomých“ je postaviť sa 
do služieb Svetla, ktorým je sám Kristus a šíriť jeho pravdu 
medzi ľuďmi, ponúkať ju s láskou tým, ktorí ju ešte nepoznajú, 
alebo ju poznajú veľmi povrchne a nedostatočne.  

Pán Ježiš sám seba nazýval „svetlom sveta“: „Ja som svetlo 
sveta.“ (Jn 8, 12) V slovách, ktorými sa Pán Ježiš ľuďom 
predstavil ako svetlo, je zároveň vyjadrený aj zmysel tohto 
prirovnania. Vystihuje jeden aspekt úlohy, poslania a služby 
Krista medzi ľuďmi. Všimnime si pozorne Ježišove slová: „Ja 
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, 
ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) A pri inej príležitosti Ježiš 
povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ 
máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí vo tme, 
nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli 
synmi svetla.“ (Jn 12, 25-26) Tmou sa tu rozumie nevedomosť, 
nedostatok poznania pravdy, ale aj zloba hriechu, ktorý 
zatemňuje ľuďom rozum. Svetlo zasa vyjadruje hodnotu 
poznania, pravdy, dobra a života.  
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Kresťania sa stávajú vplyvom Krista sami svetlom, ako to 
povedal aj Pán Ježiš: „Vy ste svetlo sveta... Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali 
vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 15,16) V týchto 
slovách je zároveň naznačený aj spôsob, ako môžeme 
uskutočňovať skutok milosrdenstva „poúčať nevedomých“. Na 
prvom mieste je to naše svedectvo dobrého života, príklad 
našich dobrých skutkov, ktorým dávame iným 
najpresvedčivejšie poučenie o Kristovi  a jeho evanjeliu. Druhou 
formou poúčania našich blížnych je ohlasovanie slova, t.j. keď 
im rozprávame o Božích veciach a vysvetľujeme im náboženské 
pravdy. Má sa to robiť láskavo a nevtieravo, úprimne, pri 
rešpektovaní dôstojnosti ľudskej osoby a jej slobody.  

Milosrdenstvo „poúčať nevedomých“ majú vo svojej 
celoživotnej náplni najmä tí, ktorí sa venujú katechetickému a 
misionárskemu poslaniu. Kňazi, katechéti, misionári majú 
tento skutok milosrdenstva priam ako „pracovnú“ povinnosť 
svojho poslania. Osobitné miesto, kde sa môže, ale aj má 
uskutočňovať tento skutok milosrdenstva, je kresťanská rodina. 
Rodičia sú permanentní uskutočňovatelia tohto skutku, keď 
vychovávajú svoje deti a učia ich základným pravdám viery, keď 
ich privádzajú k nábožnosti  a ľudskosti.  

Skutkom milosrdenstva „poúčať nevedomých“ je aj to, keď 
duchovne alebo hmotne podporujeme dielo misii a keď sa 
modlíme za misionárov, ktorí nesú zvesť evanjelia ľuďom a 
národom, ktorí Krista ešte nepoznajú.  

O všetkých tých, čo šíria svetlo Kristovho učenia a 
odstraňujú tmu nevedomosti, platia slová Svätého písma: 
„Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých 
priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ 
(Dan 12, 3) 
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA 
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