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Príhovor moderátora Diakonie oslobodenia HSŽ na sympóziu KOČ 

Levoča 13. 10. 2012. 

 

V nedeľu 7.10.2012 v Ríme začala biskupská synoda o Novej Evanjelizácii (NE), 

ktorá má všetkých povzbudiť, aby sme si hlbšie uvedomili zodpovednosť za 

evanjelizačné dielo. NE je adresovaná ľudom, ktorí boli pokrstení a odhodili svoju 

vieru, odišli z Cirkvi i nepraktizujú kresťanstvo. V tomto je naša zodpovednosť 

veľmi dôležitá. Pomôcť ľudom prísť k Ježišovi, aby zažili Jeho lásku. Na tento 

cieľ nestačí iba „klasika“, ale je potrebné hľadať nové metódy, aby sme evanjelium 

priblížili  súčasným ľudom, ktorí stratili alebo odhodili svoju vieru. V tomto 

pomôže okrem iného aj spoločenstvo živej cirkvi. Dar živej cirkvi môžeme 

prežívať najmä vo svojich malých skupinách KOČ a HSŽ. Tento dar môžeme 

prežívať v rodinných spoločenstvách a aj vo farnosti, do ktorej patríme. Kiežby 

sa naše spoločenstvá stali školami evanjelizácie. Aj domovom, kde sa všetci dobre 

cítime. Je potrebné sa navrátiť k evanjeliu. Máme hľadať aj jednu stratenú ovečku. 

Toto je podstata evanjelia. Ježiš nám to prikázal. Všetci sme zodpovední! 

Nemôžeme sa ohraničovať iba na tých, ktoré sú v spoločenstve cirkvi. Máme sa 

zamerať aj na ľudí, ktorí sú mimo cirkvi, sú inoverci alebo ateisti. Aj títo bratia 

a sestry majú miesto v Božom pláne spásy a v spoločenstve cirkvi. Musíme si 

uvedomiť to, že všetci sme Cirkev a že  nie je tu delenie na aktívnych a pasívnych 

členov. Všetci máme dávať svedectvo. Preto je potrebná živá cirkev, aby ľudí 

viedla cestou evanjelia k spáse. Preto naše myslenie a konanie sa musí pretvoriť na 

evanjelizačné myslenie a konanie.  Preto je tu výzva: aby sme neboli sami, ale aby 

sme boli v spoločenstve, ktoré evanjelizuje a duchovne sa formuje.  

 

Dňa 11.10.2012. začal ROK VIERY. Rok viery je vyhlásený Sv Otcom 

Benediktom XVI. Tento rok je vyhlásený z príležitosti 50. výročia Druhého 

Vatikánskeho Koncilu (DVK) a 20. výročia Katechizmu Katolíckej Cirkvi 

(KKC). Je to tiež výzva pre KOČ. Výzva k obnove našej viery cez formáciu. DVK 

priniesol nový pohľad na božie slovo, liturgiu, Cirkev a službu vo svete.  Podľa 

o Blachnického sme  duchovnými dedičmi diela, ktoré zanechal.  To znamená, že 

Koncil máme poznať a realizovať. To isté platí aj o KKC, ktorý je duchovným 

plodom Koncilu. 

 

Ako máme žiť ROK VIERY v našich spoločenstvách?  

 

1. ... apoštolský list Svätého Otca Benedikta XVI. Porta Fidei ... 

2. intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii, ... 

3. ...pozornosť štúdiu dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a 

Katechizmu Katolíckej cirkvi  ... 
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4. ... pod vedením kňazov viesť skupiny veriacich k čítaniu katechizmu ...aby 

tak vznikali malé spoločenstvá viery... 

5. rozširovanie a distribúcia Katechizmu Katolíckej cirkvi či iných pomôcok 

vhodných pre rodiny, ktoré sú domácimi cirkvami a prvými miestami 

odovzdávania viery. ...  

6. podporiť ľudové misie a iné iniciatívy, ktoré pomôžu veriacim znovu objaviť 

dar krstnej viery a s ním súvisiacu zodpovednosť za to, aby o nej svedčili, ... 

7. nech sa členovia rehoľných spoločenstiev v  spojení s Pánom Ježišom zapoja 

do novej evanjelizácie, podľa vlastných chariziem,... 

8. Kontemplatívne spoločnosti nech sa pozorne venujú modlitbe za obnovu viery 

Božieho ľudu a za nový zápal ... 

9. Cirkevné združenia a hnutia sú pozvané uskutočňovať  iniciatívy, pri ktorých 

môžu uplatniť vlastnú charizmu a ktoré v spolupráci s miestnymi pastiermi budú 

začlenené do veľkej udalosti Roku viery. Spoločenstvá a hnutia nech kreatívne a 

veľkodušne hľadajú najvhodnejšie spôsoby, ako vydávať svedectvo o viere v 

službe Cirkvi. 

10. Všetci veriaci sú pozvaní oživiť svoj dar viery a usilovať sa odovzdať svoju 

skúsenosť viery a lásky v dialógu so svojimi bratmi a sestrami, aj s tými z iných 

kresťanských vierovyznaní, stúpencami iných náboženstiev, neveriacimi či 

ľahostajnými. Všetci kresťania by si mali uvedomiť, že PRIJALI POSOLSTVO 

SPÁSY, ABY HO ZVESTOVALI VŠETKÝM. 

 

V roku viery pápež Benedikt XVI nás povzbudzuje, aby sme uvažovali nad našou 

kresťanskou vierou a jej svedectvom v našom každodennom živote. Aby pre 

nás viera nebola len rozumové uznanie existencie Boha alebo folklór, ale osobné 

stretnutie sa s Osobou Ježiša Krista. 
Aj bl. Ján Pavol II vo svojej úvodnej programovej encyklike Redemptor 

hominis (Vykupiteľ človeka) na začiatku svojho pontifikátu nás povzbudzuje, aby 

sme kráčali ku Kristovi, ktorý je náš jediný Záchranca a Vykupiteľ. 

Preto sa v tomto formačnom roku budeme snažiť hlbšie vstúpiť do pravdy o 

Kristovi, Vykupiteľovi človeka. Encyklika Jána Pavla II sa stala pre otca 

Blachnického podnetom k tomu, aby bolo vytvorené dielo Kruciaty Oslobodenia 

Človeka. Preto tiež v tomto roku Viery chceme ísť ku koreňom, aby sme lepšie 

spoznali dielo oslobodenia v Kristovi. 

 

Ponúkame najdôležitejšie témy a otázky na ktoré chceme nájsť odpoveď v rámci 

našich stretnutí v spoločenstvách alebo pri osobnom štúdiu. (pozn. na webe) Preto 

navrhujeme, aby každá časť KONAŤ nášho stretnutia mala charakter praktického 

vyznania viery kresťana. Povzbudzujeme, aby sa stretnutia stali inšpiráciou ku 

konkrétnej činnosti a nielen časom teoretického uvažovania. 
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1. Kňaz Popieluszko a pápež bl. Ján Pavol II, apoštoli dôstojnosti človeka. 

2. Ježiš Kristus – skutočný človek 

3. Ježiš Kristus – skutočný Boh. 

4. Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom človeka. 

5. Čoho sa bojí dnešný človek? 

6. Pokrok alebo ohrozenie 

7. Právo na objektívnu pravdu 

8. Cirkev je pre človeka. Cirkev prijatá človekom 

9. Cirkev je zodpovedná za pravdu. 

10. Kresťanské povolanie: slúžiť a kraľovať. 

 

Svätý Otec v liste Porta Fidei píše a povzbudzuje: 

 

Želáme si, aby Rok viery vyvolal u každého veriaceho túžbu vyznať vieru 

v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou a nádejou. Bude to vhodná príležitosť 

aj na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii, ktorá je 

„vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého 

prúdi všetka jej sila“ .  

Súčasne si veľmi želáme, aby vzrástla hodnovernosť svedectva života veriacich. 

Každý veriaci si musí predovšetkým v tomto roku osvojiť úlohu znovuobjaviť obsah 

viery, ktorú vyznáva, slávi, prežíva a vyjadruje modlitbou 

 

Porta Fidei 14.  

Rok viery je príležitosťou na posilnenie svedectva lásky.  

apoštol Jakub hovorí: „... Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale 

niekto povie: ,Ty máš vieru a ja mám skutky.‘ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja 

ti zo svojich skutkov ukážem vieru” (Jak 2, 14 – 18). 

Viera bez lásky neprináša ovocie a láska bez viery by bola len citom v 

neustálom područí pochybnosti. Viera a láska sa navzájom potrebujú.  

Svoj život venujeme s láskou opusteným, marginalizovaným alebo vylúčeným 

zo spoločnosti ako TÝM, ZA KTORÝMI PREDOVŠETKÝM TREBA ÍSŤ 

a ktorých je najdôležitejšie PODPOROVAŤ, pretože práve v nich sa odráža tvár 

samého Krista.  

Vďaka viere môžeme spoznávať tvár vzkrieseného Pána v tých, ktorí nás prosia 

o lásku. „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili” (Mt 25, 40): tieto slová sú napomenutím, na 

ktoré nesmieme zabudnúť, a trvalým pozvaním, aby sme opätovali lásku, s ktorou 

sa nás On ujal.  

 


