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1. KONTEXT SÚČASNEJ KATECHÉZY 

 

1.1. Zmenená situácia pre katechézu 

Druhý vatikánsky koncil bol bezpochyby najdôležitejšou ekleziálnou udalosťou 
20. storočia. A hoci sa zaoberal katechézou len veľmi okrajovo, hlboko poznačil jej 
obnovu: zaoberal sa obsahom a predmetom katechézy (Božie slovo), jej subjektom 
(veriaci človek) ako aj jej základným inštitucionálnym prvkom (Cirkev). Koncilom 
končí obdobie katechizmov a začína spájať katechézu s jej základným prameňom, 
ktorým je Božie slovo, čím v katechéze znovu objavuje bibliu. Katechéza sa začína 
chápať ako výchova vo viere, v ekleziálnom projekte spoločenstva (kommunio) 
a služby (diakonia). 

V pokoncilovom období katechéza postupne nadobúda novú tvár. Začína sa 
klásť dôraz na evanjelizáciu a bibliu. Katechéza valorizuje antropologickú dimenziu a 
socio-politickú citlivosť, prioritou sa stáva katechéza dospelých a centralita 
spoločenstva. Zdôrazňuje sa hodnota masovokomunikačných prostriedkov 
a neverbálneho vyjadrovania.   

Pozitívne znaky však nemôžu prekrývať skutočnosť, že systém katechézy 
prechádza špecifickou krízou, ktorá je dôsledkom globálnych kultúrnych príčin, ale aj 
premeny vnímania náboženstva vôbec.    

 

1.1.1. Katechéza v kríze  

Všeobecné direktórium pre katechizáciu1 hovorí predovšetkým o pozitívnych 
aspektoch dnešnej situácie katechézy. Pripomína veľké množstvo kňazov, 
rehoľníkov a laikov, ktorí sa venujú katechéze. Katechéza nadobúda misijný 
a katechumenálny charakter. Katechéza dospelých sa skutočne stala významnou 
a celkovo môžeme povedať, že sa rozvíja a prehlbuje katechetická myšlienka ako 
taká. Okrem toho, VDK vidí aj ďalšie pozitívne prvky: nárast laických katechétov, 
nové formy spoločenstva, túžba po náboženskej formácii, znovuobjavenie biblie, 
katechumenálne hnutie, význam ženy, rodinná katechéza, interkulturálny 
a interreligiózny dialóg (porov. VDK 29). 

Treba však aj uznať, že tradičný systém katechézy už nefunguje a neprináša 
očakávané ovocie. E. Alberich - L. Dřímal hovoria o týchto základných prvkoch 
systému v kríze:   

• kríza a zlyhanie tradičného procesu kresťanskej iniciácie a náboženskej 
socializácie v rodine a v škole (nie iniciácia, ale ukončenie) 

• kríza sviatostnej pastorácie (ceremónie a rituály, ktoré nevyjadrujú opravdivý 
postoj viery) 

• nedostatočnosť katechézy dospelých (príliš často infantilný charakter 
katechetickej praxi) 

 
1  KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV. Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: Spolok sv. 
Vojtecha, 1999. 



 

• separácia medzi vierou a kultúrou a kríza katechetického vyjadrovania 
(neschopnosť vyjadriť kresťanské posolstvo rečou, ktorá by bola pochopiteľná 
a významná pre dnešného človeka) 

• nedostatočná formácia katechétov a zodpovedných za katechézu2 

Je zjavné, že táto kríza sa netýka iba katechézy alebo aj iných pastoračných 
oblastí Cirkvi, ale týka sa Cirkvi a kresťanstva celkovo. Základné dôvody tejto krízy 
vidí E. Alberich na jednej strane v sociokulturálnych, politických i ekonomických 
príčinách (globalizácia, pluralizmus spoločnosti, mediálna komunikácia, zmeny 
v rodine, vedecký a technologický rozvoj, prejavy nacionalizmov, fundamentalizmy, 
svetová ekonomika, modernosť a postmodernita) ale aj v transformácii a krízy 
náboženstva ako takého:  

• sekularizovaná spoločnosť považuje náboženstvo ako zbytočná skutočnosť; 

• pluralistická spoločnosť chápe náboženstvo ako jedno medzi mnohými; 

• kvôli kríze inštitúcií a Cirkvi samotnej sa oficiálne náboženstvo stáva 
nedôveryhodné; 

• postmoderna kultúra vníma náboženstvo ako niečo subjektívne; separácia 
medzi vierou a životom sa náboženstvo stáva bez-významnou skutočnosťou; 

• v mediatickej spoločnosti je náboženstvo vnímané len ako show.3   

V súčasnosti si teda uvedomujeme, že vonkajšie podmienky, ktoré ovplyvňujú 
– pozitívne alebo negatívne – to, či a ako človek vníma Božie volanie, odpovedá naň 
a pomocou katechézy ho sprevádza a podporuje na jeho ceste viery, sú závislé na 
dobe a menia sa.  

W. Kasper vo svojej príhovore na európskom katechetickom sympóziu v Ríme 
v roku 2009 vidí súčasnú situáciu akoby sme sa dostali k určitému náboženskému 
analfabetizmu (ľudia poznajú z kresťanského náboženstva iba písmenká, ale nevedia 
čítať). Ale človek predsa môže milovať len to, čo pozná, a čo miluje, to chce aj hlbšie 
a lepšie poznať. Niet teda divu, že mnohí, ktorí sa považujú za dospelých, opakujú 
len bežné známe frázy a pritom veria v povrchné prezentácie viery v médiách, alebo 
sa stávajú obeťami propagandy nových náboženských hnutí. Podľa Kaspera sa 
musíme nanovo učiť od prvotnej Cirkvi, od Cirkvi v misijných oblastí a taktiež od 
katechetickej praxe mnohých iných krajín.4 

Nemecká biskupská konferencia vo svojom dokumente o katechéze 
v súčasnej zmenenej dobre hovorí o dvoch dôležitých odpovediach na túto krízu 
katechézy: elementarizácia posolstva viery a misijnejšie orientovaná katechéza.5 

 

1.1.2. Komplexnosť a pluralita spoločnosti vyžadujú elementarizáciu 
sprostredkovania viery 

 
2 ALBERICH, E., DŘÍMAL, L. Katechetika. Praha: Portál, 2008, s. 18-20. 
3  ALBERICH, E. Catechesi rinnovata per una nuova evangelizzazione. In: ISTITUTO DI 
CATECHETICA. Andate e insegnate. Torino: LDC, 2002, s. 18-21. 
4 KASPER, W. Začít znovu od Ježíše Krista. In: http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-3/Nova-
evangelizace.html 
5 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ. Katechese in veränderter Zeit. Bonn: DBK, 2004, s. 10-13. 

http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-3/Nova-evangelizace.html
http://www.cestykatecheze.cz/casopis/2009-3/Nova-evangelizace.html


 

Spoločenské zmeny posledných desaťročí sa pričinili o to, že sa spoločnosť 
radikálne zmenila. Nepriehľadnosť komplexných životných súvislostí, pluralita ponúk 
niekedy nezmyselných systémov hodnôt stavajú ľudí pred nové, dosiaľ nepoznané 
výzvy výberu a stvárnenia svojho životného sveta. V tomto množstve hlasov, ktoré 
sľubujú zmysluplný a naplnený život je kresťanské posolstvo jeden z mnohých; 
kresťanská viera je ponuka, ktorá musí dokázať svoju plausibílnosť vo viac-hlasovom 
orchestri ostatných ponúk. 

Ohlasovanie viery sa tu preto stáva „ponukou“, ako to dobre vystihuje aj list 
francúzskych biskupov: názov „Proposer la foi“6 by sa dal preložiť aj ako „predkladať, 
ponúknuť alebo prezentovať vieru“. Pojem „ponuky“ môže sa na prvý pohľad zdať 
skresľujúci, avšak je primeraným obrazom na vyjadrenie vzťahu medzi požiadavkami 
viery a postojom slobody človeka, ktorý túto viery prijíma. 

Ohlasovať a ponúknuť vieru v zmysle slobodného a angažovaného svedectva 
viery v súčasnej spoločnosti, sa musí preto sústrediť na to podstatné a jasne 
pomenovať jadro svojho posolstva. Pritom je podstatné ukázať: prečo je dobré, že sú 
kresťania v súčasnej spoločnosti? A z hľadiska jednotlivca: čo to prináša pre môj 
život – a pre moju smrť – keď prijmem vieru za svoju? 

Základná teologická úloha je preto podľa nemeckých biskupov aj dnes 
podstatnou katechetickou výzvou: dať odoveď každému, kto žiada o zdôvodnenie 
nádeje, ktorá je vo vás (porov. 1Pt 3,15); to vyžaduje preto elementarizáciu 
posolstva viery.  

Viera, že Boh napĺňa našu skutočnosť a riadi náš život, sa musí zviditeľniť 
v úsilí vyjadriť túto vieru primeranou rečou. To vyžaduje radikálny návrat k Bohu, 
ktorý ohlasuje Ježiš a Sväté písmo: Boh, ktorý sa zjavuje v dejinách ľudí 
a predovšetkým vo svojom synovi, sa stáva mierou každej cirkevnej činnosti a reči. 
V tomto zmysle je správne hovoriť aj o „vlastnej evanjelizácie“ samotnej Cirkvi, ktorá 
predchádza novú evanjelizáciu sveta.   

Ťažisko katechetického snaženia leží teda v ohlasovaní živého Boha, ktorý 
nám ide v ústrety v Ježišovi Kristovi, o ktorom hovorí Písmo. Toto ohlasovanie 
začína dnes často ako svedectvo a pomoc nájsť osobný vzťah k Bohu: vzhľadom na 
to, že dnes chýbajú mnohé spoločenské pomôcky je toto svedectvo pri odovzdávaní 
viery čím ďalej tým dôležitejšie.  

 

1.1.3. Cirkevné zmeny: kroky k misionárskym a evanjelizačným formám 
učenia 

Stať sa a byť kresťanom už v súčasnosti nie je podporované ľudovým 
kresťanským prostredím. Mnohé spoločenské podpory, ktoré v minulosti zaisťovali 
samozrejmú a generáciami odovzdávanú kresťanskú životnú prax, sa zmenili alebo 
zmizli úplne. Preto sú podmienky na kontinuálnu náboženskú socializáciu – v rodine, 
v škole a vo farnosti – v súčasnosti veľmi obmedzené. S chýbajúcimi tradičnými 
cestami odovzdávania viery vznikajú pre procesy organizovanej katechézy nové 
výzvy. Bežná prax farskej katechézy, ktorá ešte na mnohých miestach je zaužívaná, 
síce ešte stále obsiahne určité množstvo detí alebo mladých v časovo obmedzených 
katechetických projektoch, najmä vzhľadom na prípravu na Prvé sväté prijímanie 

 
6 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE. Proposer la foi dans la société actuelle. Paris: Cerf, 
1997. 

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=1615


 

a na birmovku. Avšak počet rodičov, ktorí by sa pri týchto udalostiach sa dali osloviť, 
je podstatne menej ako v minulosti. Tieto katechetické snahy vedú čím ďalej tým 
menej k skutočnému spolužitiu s Cirkvou. Sviatostná katechéza je dnes skôr 
verbovaním  a snahou o získanie sympatií zo strany rodičov, alebo v iných prípadov, 
ešte niečo, čo sa sluší alebo je jednoducho rodinnou tradíciou. 

Odovzdávanie viery je preto v súčasnosti stále viac pod vplyvom posunu „od 
dedičstva k ponuke“, ako to vyjadrili aj francúzski biskupi vo svojom liste: od 
nereflektovane prebratej príslušnosti ku slobodne zvolenej účasti, ktorá sa zakladá 
na vedomom rozhodnutí a ktorá sa postupne rozvíja. 7  

Misijne orientovaná katechéza sa vyznačuje predovšetkým tým, že sa kladie 
väčší dôraz na osobný aspekt. Keďže sa viera už len minimálne sprostredkuje 
prostredníctvom spoločenských nositeľov (rodina, škola a pod.), sa stáva 
misionárske svedectvo vierohodných kresťanov o to dôležitejšie. 

To však vyžaduje niektoré patričné kompetencie, najmä schopnosť svedčiť a 
hovoriť o svojej viere. Misijnosť cirkevného účinkovania navonok (poslanie) preto 
vyžaduje zároveň pohyb do vnútra (spoločenstvo). Keď sa kresťania schádzajú, 
podporujú sa vo viere a rozvíjajú svoju osobnú schopnosť hovoriť o viere, rastie 
zároveň aj sila svedectva cirkevného konania v poslaní navonok. Spoločenstvo je 
nutné, aby sa poslanie mohlo uskutočniť! 

Rastúca misijná výzva vedie aj k posunu dôrazu katechetickej činnosti: 
tradičné zameranie sa katechézy na deti a mládež je prekonaná. Katechéza 
sprevádza človeka na svojej ceste viery, vovádza ho a systematicky buduje, s cieľom 
ho viesť k „živému svedectvu viery, ktoré sa vyjadruje vo svojich skutkoch“ (VDK 82). 
Adresátmi katechézy sú teda ľudia, ktorí chcú vrastať alebo byť prijatí do cirkevného 
spoločenstva viery – teda ľudia všetkých vekových kategórií.   

   

1.2. Základné pojmy v katechéze 

Táto časť má za cieľ objasniť základné pojmy v katechéze. Je veľmi dôležité 
pochopiť katechézu v kontexte evanjelizácie, teda celkového poslania Cirkvi. 
Katechéza ako služba Božieho slova chce pomôcť a podporiť rast vo viere. Svoju 
identitu rozvíja prostredníctvom vzťahu k Božiemu slovu, k viere a ku cirkevnému 
spoločenstvu. Katechéza má však aj významnú výchovnú dimenziu, preto sa 
v súčasnosti kladie dôraz na katechézu ako kresťanskú iniciáciu a náboženskú 
edukáciu. Záverom tejto časti je význam katechézy pre budúcnosť Cirkvi. 

 

1.2.1. Katechéza v evanjelizačnom poslaní Cirkvi 

Boh si utvára svoj ľud. Uzavrel s Izraelom svoju zmluvu ako znamenie pre 
všetky národy. V dejinách tejto zmluvy Cirkev sa stáva prostredníctvom Ježiša Krista 
„znakom a nástrojom“ spásonosného účinkovania Božieho, spoločenstva s Bohom 
a s ľuďmi navzájom (porov. LG 1). Od počiatku služba Cirkvi stojí v znamení 
Ježišovej výzvy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i 
Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19n). 
Kristus posiela svojich učeníkov, aby evanjelizovali národy. 

 
7 CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, Proposer la foi dans la société actuelle, č. 29. 

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=1615


 

Výraz „evanjelizácia“ sa v posledných 40 rokov stal veľmi významným pojmom. 
Už synoda biskupov v roku 1974 sa zaoberala evanjelizáciou v súčasnom svete. 
Pápež Pavol VI. V postsynodánej exhortácii Evangelii Nuntiandi hovorí veľmi 
otvorene: „S veľkou radosťou a potechou sme po skončení schôdzky biskupov v 
októbri 1974 počúvali tieto závažné slová: Chceme opäť zdôrazniť, že príkaz 
ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou Cirkvi. 
Tento príkaz a poslanie si žiada veľké a vážne zmeny dnešnej spoločnosti. Úloha 
ohlasovať evanjelium je milosť a vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú 
povahu“ (EN 14).   

Kým ešte Druhý vatikánsky koncil chápal pojem evanjelizácia v užšom 
(ohlasovanie evanjelia neveriacim) i v širšom zmysle (celková činnosť Cirkvi), 
v pokoncilom magistériu sa stretávame predovšetkým s identifikáciou evanjelizácie 
s celkovým poslaním Cirkvi. „Evanjelizácia, ako sme už spomenuli, je zložitý proces s 
rozličnými zložkami, ako sú napríklad: obroda ľudstva, vydávanie svedectva, 
otvorené hlásanie evanjelia, jeho vnútorné prijatie, vstup do spoločenstva, prijímanie 
sviatostí a apoštolská činnosť“ (EN 24). „V súlade s týmto všetkým treba chápať 
evanjelizáciu ako proces, ktorým Cirkev, pohýnaná Duchom Svätým, ohlasuje a šíri 
evanjelium po celom svete“ (VDK 48). 

Evanjelizácia teda vyjadruje celkovú činnosť Cirkvi, keď ohlasuje a svedčí 
o evanjeliu o kráľovstve. To však nie je automatická každá jej činnosť. 
„Spoločenstvo kresťanov sa nikdy neuzatvára do seba. Jeho vnútorný život, t.j. 
snaha modliť sa, počúvanie slova a náuky apoštolov, uskutočňovanie bratskej lásky 
a lámanie chleba iba vtedy dosiahne svoju plnú moc a silu, keď prejde do svedectva, 
vzbudí obdiv a obrátenie duší a premení sa na kázanie a zvestovanie evanjelia“ (EN 
15). Toto podčiarkuje aj Všeobecné direktórium pre katechizáciu, keď hovorí, že 
„hlásanie, svedectvo, vyučovanie, láska k blížnemu, robiť z ľudí učeníkov: všetky 
tieto aspekty sú cestami a prostriedkami odovzdávania jediného evanjelia a tvoria 
prvky evanjelizácie... Tí, ktorí evanjelizujú, majú vedieť konať v duchu, aký naznačuje 
jej celkový pojem evanjelizácie a stotožňovať ju s celkovým poslaním Cirkvi“ (VDK 

46). 

V poslednej dobe sa začína používať aj nový pojem, ktorý zdôrazňuje potrebu 
intenzívnej evanjelizácie v súčasnosti: nová evanjelizácia. V prípravnom dokumente 
pre 13. valné zhromaždenie Biskupskej synody Lineamenta sa hovorí, že „hoci je 
termín nová evanjelizácia bezpochyby rozšírený a dostatočne osvojený, naďalej 
ostáva termínom, ktorý sa objavil v cirkevných a pastoračných úvahách len nedávno, 
preto nemá vždy jasný a pevne stanovený význam. Potom ako ho pápež Ján Pavol 
II. počas svojej apoštolskej cesty v Poľsku zaviedol – bez špecifického dôrazu alebo 
konkrétnej predstavy o jeho budúcej úlohe – znovu použil termín nová evanjelizácia 
predovšetkým vo svojom učení, ktorým sa obracal na cirkvi Latinskej Ameriky. 
Zaviedol ho ako prostriedok nového rozmachu; prostriedok nadobudnutia energie pre 
nový misijný a evanjelizačný zápal na tomto kontinente. Biskupom Latinskej Ameriky 
sa prihovoril takto: Spomienka na polstoročnicu evanjelizácie bude mať plný zmysel 
vtedy, ak si ako biskupi spoločne s vašimi kňazmi osvojíte úlohu, nie reevanjelizácie, 
ale novej evanjelizácie. Novej svojím zápalom, svojimi metódami, svojimi prejavmi. 
Nejde o to, znovu urobiť niečo, čo bolo urobené zle, alebo nefungovalo, akoby nová 
aktivita znamenala odsúdenie tej predošlej ako neúspešnej. Nová evanjelizácia nie je 
duplicitou tej prvej, nie je jej jednoduchým zopakovaním, ale má byť odvahou vydať 
sa na nové cesty v zmenených podmienkach, v ktorých má dnes Cirkev prežívať 



 

ohlasovanie evanjelia.“8 Nová evanjelizácia je teda „synonymom poslania; vyžaduje 
si schopnosť zakaždým znovu sa naň podujať, prekračovať jeho hranice a rozširovať 
horizonty. Nová evanjelizácia je opakom sebestačnosti a naplnenia sebou samým, 
opakom mentality ustáleného status quo a pastoračnej koncepcie považujúcej za 
dostatočné robiť tak, ako sa to vždy robilo.“9 

Cirkev nejestvuje sama pre seba, ale pre Boží projekt – projekt Božieho 
kráľovstva. Cirkev sa však neidentifikuje s Božím kráľovstvom, ale je tu na zemi jej 
počiatok a zrod (LG 48). Cirkevná činnosť však nemá ako cieľ samotnú Cirkev, ale 
uskutočňovanie Božieho kráľovstva. Preto je potrebný nový vzťah Cirkev-svet, lebo 
svet sa stáva miestom realizácie Božieho kráľovstva. 

Cirkev má špecifické poslanie na uskutočňovanie Božieho kráľovstva 
prostredníctvom základných funkcií a mediácií: 

o  Cirkev realizuje Božie kráľovstvo v láske a bratskej službe (diakonia)  

o  Cirkev žije Božie kráľovstvo v spoločenstve (koinonia) 

o  Cirkev ohlasuje Božie kráľovstvo v posolstve evanjelia (martyria) 

o  Cirkev slávi Božie kráľovstvo v obradoch kresťanskej celebrácie 
(liturgia)10  

Tieto cirkevné funkcie pritom netreba separovať jednu od druhej, tvoria spolu 
organický celok a jestvuje medzi nimi hlboká interrelácia a komplementarita.  

Podľa Všeobecného direktória pre katechizáciu sa proces evanjelizácie člení 
na nasledujúce etapy: „misijné pôsobenie na neveriacich a na tých, čo žijú v 
náboženskej ľahostajnosti; katecheticko iniciačná činnosť v prospech tých, čo sa 
rozhodli pre evanjelium alebo cítia potrebu doplniť si či obnoviť svoje uvedenie do 
kresťanského života; ďalej pastoračné pôsobenie na zrelých veriacich kresťanov 
v rámci kresťanského spoločenstva. Tieto momenty však nie sú uzavretými etapami: 
ak je potrebné, opakujú sa, aby tak poskytovali čo najprimeranejší evanjeliový pokrm 
pre duchovný rast každého človeka či spoločenstva“ (VDK 49). 

Apoštolská exhortácia Evangelii Nuntiandi podčiarkovala, že evanjelizácia – 
ktorej cieľom je odovzdať blahozvesť celému ľudstvu, aby z nej žilo – je bohatou, 
zložitou a dynamickou realitou, ktorú vytvárajú prvky. Katechéza je práve jedným 
z týchto prvkov – a to veľmi dôležitým! 

Katechéza vo svojej podstate je následným momentom prvého ohlásenia alebo 
prvej evanjelizácie.  

 

 

 

1.2.2. Čo je to katechéza 

 
8  Lineamenta. Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. In: 
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nova-
evanjelizacia-na-odovzdavanie krestanskej-viery-lineamenta  
9 Lineamenta. Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery.  
10 Tieto štyri dimenzie zodpovedajú štyrom základným antropologickým kategóriám: činnosť, vzťah, 
myšlienka, celebrácia. Porov. ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, s. 23-30. 

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/%20dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nova-evanjelizacia-na-odovzdavaniekrestanskej-viery-lineamenta
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/%20dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/nova-evanjelizacia-na-odovzdavaniekrestanskej-viery-lineamenta


 

Pojem „katechéza“ pochádza z gréckeho katechéin, čo znamená doslova „volať 
zhora“. V prenesenom zmysle znamená hovoriť zhora, teda z katedry: katechizovať 

znamená teda ústne vyučovať, vzdelávať, rozprávať. Výraz  sa 

nenachádza v NZ, kde naopak sa objavuje sloveso − = robiť ozvenu, volať 
zhora (viď Lk 1,4; Sk 18,25; 21,21; Rim 2,18; 1Kor 14,19; Gal 6,6).  

V novozákonných spisoch sa slovo katechéza - katechizovať často spája 
s ďalšími významami a výrazmi ako napr. evanjelizácia, proroctvo, svedectvo a pod. 
Alberich podľa tohto usudzuje, že na počiatku katechéza vyjadrovala predovšetkým 
prvotné „ohlasovanie“ Kristovho posolstva a až neskôr sa začínala chápať ako 
„vysvetlenie“ alebo prehĺbenie tohto posolstva.11 To znamená, že postupne sa začína 

rozlišovať medzi prvým okamihom ohlasovania ( = ohlasovať, 

 = kázať,  = evanjelizovať,  = svedčiť) a následným 

prehlbovaným, kde nachádza miesto aj katechéza (=učiť, 

=odovzdať). 

Pojem katechéza teda často vyjadrovala aj prvotné ohlasovanie aj prehĺbenie 
posolstva Ježiša Krista. V 4. storočí však už vidíme, že katechézou sa označuje 
vyučovanie nových pokrstených v týždni po Veľkej Noci, kým v 6. storočí katechéza 
je ústne vysvetlenie právd viery deťom alebo nevzdelaním dospelým, ktoré sa 
odohrávalo v rodine. Neskôr sa od katechézy ako činnosti prechádza ku katechizmu 
ako knihe: stáva sa manuálom pre ľudové vrstvy, ktorý zahŕňa základné vysvetlenie 
hlavných právd kresťanskej viery.  

Za posledných 50 rokov nastal návrat k pôvodnému pojmu katechézy. Rôzne 
definície katolíckeho magistéria vysvetľujú jeho význam. Tak napr. dekrét Druhého 
vatikánskeho koncilu Christus Dominus hovorí o katechetickom vyučovaní, ktoré má 
za cieľ, „aby sa pomocou náuky viera stala živou, uvedomenou a činorodou“ (CD 14). 
Deklarácia Gravissimum Educationis chápe katechézu ako vlastnú formatívnu 
činnosť Cirkvi s cieľom ponúknuť vyzrievanie vo viere od krstu až po plnosť 
kresťanského života. Podľa nej „katechéza osvecuje a posilňuje vieru, udržuje život 
podľa Kristovho ducha, privádza k vedomej a aktívnej účasti na liturgickom tajomstve 
a pobáda do apoštolskej činnosti“ (GE 4). Podobne aj Všeobecné katechetické 
direktórium12 hovorí, že „v okruhu pastoračnej činnosti je katechéza cirkevná činnosť, 
ktorá privádza spoločenstvá a jednotlivých kresťanov k dospelosti vo viere“ (VKD 
21). Na základe týchto definícii jasne badať posun od katechizmu ku katechéze. 
Katechéza sa prestáva chápať ako predkladanie katechizmu, ale ako činnosť, ktorá 
je zameraná na stretnutie medzi osobami v živom spoločenstve. 

 

Definícia katechézy 

Hore uvedené definície jasne poukazujú na to, že katechéza je cirkevná 
činnosť, ktorá podporuje vyzrievanie vo viere až po plnosť kresťanského života. Už 
Všeobecné katechetické direktórium z roku 1971 hovorí, že „v okruhu pastoračnej 
činnosti je katechéza cirkevná činnosť, ktorá privádza spoločenstvá a jednotlivých 
kresťanov k dospelosti vo viere“ (VKD 21). Nové Všeobecné direktórium pre 
katechizáciu ďalej bližšie špecifikuje katechézu ako obdobie, v ktorom sa formuje 

 
11 ALBERICH, E. Catechesi. In: GEVAERT, J. (a cura di). Dizionario di catechetica. Torino: Elle Di Ci, 
1987, s. 104. 
12  KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. Všeobecné katechetické direktórium. Bratislava: Saleziánske 
katechetické stredisko, 1992. 



 

obrátenie k Ježišovi Kristovi; ona je základom pre toto prvé primknutie sa k nemu. 
Kladie teda akoby základy pre budovu viery a je vždy usporiadanou a systematickou 
iniciáciou do zjavenia (VDK 63-66). Okrem toho zdôrazňuje, že „táto organická 
formácia je viac, než vyučovanie: je to osvojenie si celého kresťanského života, má 
byť úplnou kresťanskou iniciáciou, ktorá podporuje autentické nasledovanie Krista, 
zamerané na jeho osobu. Ide totiž o výchovu, ktorá vedie k poznaniu viery a k životu 
podľa nej takým spôsobom, že celý človek vo svojom najhlbšom prežívaní cíti, že ho 
Božie slovo robí plodným“ (VDK 67). 

Môžeme teda povedať, že katechéza je každá forma ekleziálnej služby 
Božieho slova, ktoré má za cieľ, aby osoby a spoločenstvá vyzrievali vo viere.13 
Toto je súhrnná definícia, ktorú poskytuje Alberich - Dřímal a ktorá sa snaží 
zakomponovať všetky rôzne črty predchádzajúcich definícií. 

Katechéza je teda vždy jednou formou evanjelizácie: „katechéza, 
zarámovaná do evanjelizačného poslania Cirkvi ako jej podstatný „moment“, od 
evanjelizácie prijíma misijný dynamizmus, ktorý ju robí vnútorne plodnou a utvára jej 
totožnosť“ (VDK 59). V tomto ohľade sa katechéza odlišuje a nasleduje prvotné 
ohlasovanie (prvotnú evanjelizáciu); predpokladá tento kerygmatický moment, ale 
nie vždy je jednoduché určiť medzi nimi hranicu, preto aj katechéza v sebe zahrňuje 
úlohu vyzývať k obráteniu (podporovať jej misijnú funkciu). 

V rámci katechetickej aktivite je preto dôležitá predovšetkým katechéza 
vovádzania do viery: „Katechéza uvádzania do kresťanského života sa tak stáva 
potrebným spojivom medzi misijnou činnosťou, ktorá povoláva k viere, a pastoračnou 
činnosťou, ktorá neustále udržuje kresťanské spoločenstvo. Nie je však činnosťou 
voliteľnou, ale podstatnou a základnou tak pre budovanie osobnosti učeníka, ako aj 
spoločenstva“ (VDK 64). V tomto kontexte sa chápe aj dôraz na katechézu 
dospelých, pretože „katechézu dospelých – keďže sa vzťahuje na osoby schopné 
plne zodpovedného súhlasu a záväzku – treba pokladať za hlavnú formu katechézy, 
ktorej sú podriadené všetky ostatné, aj keď sú preto nie menej potrebné“ (VDK 20). 

Katechetická funkcia Cirkvi je veľmi široká a sa realizuje v odlišných formách 
(vyučovanie, povzbudzovanie, debata, svedectvo, úvaha atď.) a v rôznych 
konkrétnych aktivitách (katechumenát, príprava k sviatostiam, kurzy náboženskej 
formácie, komunitná úvaha, liturgické kázanie, mediálna komunikácia atď.) Táto 
pestrosť však neznamená, že katechéza stráca svoju identitu ako služba slova pre 
rast viery; katechéza sa špecifikuje svojim charakterom prehĺbenia viery a uvedenia 
do rôznych prejavov kresťanského života (modlitba, liturgia, služba, svedectvo atď.). 
V Cirkvi nie všetko je katechézou, aj keď cirkevná činnosť obsahuje vždy aj 
katechetický aspekt. 

 

Identita a úlohy katechézy 

Podľa definície Alberich - Dřímala katechéza je ako služba Božieho slova 
činnosťou Cirkvi, ktorá pomáha jednotlivcom ako aj spoločenstvám, aby vyzrievali vo 
viere. To znamená,  že identita katechéza sa rozvíja okolo týchto troch prvkov: Božie 
slovo, viera a cirkevné spoločenstvo. 

Božie slovo je prvou dimenziou, ktorá objasňuje identitu katechézy. Katechéza 
je komunikáciou a ohlasovaním Božieho slova. V prvotnej Cirkvi sa katechéza 

 
13 ALBERICH, DŘÍMAL, Katechetika, s. 51. 



 

chápala predovšetkým ako „audire verbum“, ako počúvať Božie slovo. Dnes sa Božie 
zjavenie chápe najmä z existenciálneho a osobného hľadiska: Boh sa osobne 
ukazuje ľuďom. „Boh sa javí ako niekto, kto chce odovzdať sám seba a urobiť tak 
ľudskú osobu účasťnou na Božej prirodzenosti“ (VDK 36). Božie slovo par excellance 
je Ježiš Kristus, ktorý sa stáva stredobodom katechetickej komunikácie a styčným 
bodom každého obsahu katechézy. „Podstatnou úlohou katechézy je ukázať, kto je 
Ježiš Kristus: hovoriť o jeho živote a jeho tajomstve a predstavovať kresťanskú vieru 
ako nasledovanie jeho osoby“ (VDK 41). Tento jasný kristocentrizmus katechézy 
poukazuje aj na to, že poznanie Krista privádza človeka k dôvernosti s Ježišom 
Kristom. „Ide teda o pomoc tomu, kto sa práve obrátil, lepšie poznať Ježiša, ktorému 
sa oddal: poznať jeho tajomstvo, Božie kráľovstvo, ktoré on ohlasuje, požiadavky 
a prísľuby obsiahnuté v jeho evanjeliovom posolstve, cesty, ktoré načrtol pre 
každého, kto ho chce nasledovať“ (VDK 80).  

Okrem toho, Božie slovo sa stáva aj posolstvom spásy a katechéza má za 
úlohu osvietiť a interpretovať život jednotlivca: „osvetľovať a interpretovať skúsenosť 
pomocou faktu viery stáva sa trvalou úlohou katechetickej pedagogiky“ (VDK 153). 
Božie slovo sa pritom nechápe ako niečo, čo je viazané na určitú kultúru, pretože sa 
môže inkulturovať do rôznych kultúr.  V tejto perspektíve môžeme chápať katechézu 
ako nástroj na inkulturáciu. Preto Ján Pavol II. vo svojej exhortácii Catechesi 
Tradendae hovorí, že „o katechéze (...) všeobecne môžeme povedať, že jej poslaním 
je vnášať silu evanjelia do srdca kultúry a kultúr“ (CT 53). Nakoniec, Božie slovo 
potrebuje, aby ju prijal človek s vierou. Toto sa odohráva v kontexte náboženskej 
skúsenosti. Katechéza má preto za úlohu podnietiť stretnutie medzi vierou a životom, 
aby napomohlo viere interpretovať život a život interpretovať vieru. Úlohou katechézy 
je teda priviesť ľudí k tomu, aby „boli pozorní k svojim najdôležitejším skúsenostiam, 
pomôcť im hodnotiť vo svetle evanjelia otázky a potreby, ktoré z nich vyplývajú, 
vychovať ich k novému chápaniu života“ (VDK, 152).   

Druhou dimenziou, ktorá definuje identitu a úlohy katechézy, je viera ako 
odpoveď človeka na Božie slovo. V tomto zmysle sa katechéza chápe ako iniciácia 
alebo výchova k viere. Podľa VDK „viera je dar, ktorý má rásť v srdciach veriacich. 
Primknutie sa k Ježišovi Kristovi je totiž začiatkom procesu stáleho obrátenia, ktorý 
trvá po celý život“ (VDK, 56). Prvou úlohou katechézy je teda podporiť tento proces 
obrátenia. 

Ďalšia úloha sa týka výchovy kresťanských postojov. Katechéza nie je iba 
jednoduchým náboženským vzdelávaním alebo prípravou na sviatosti, ale pomáha 
zvnútorniť základné postoje kresťanského života.  

Katechéza ako výchova k viere má teda jasnú výchovnú úlohu. Všeobecné 
direktórium pre katechizáciu definuje v tomto zmysle úlohy katechézy takto: 

− katechéza prináša do sveta kresťanské svedectvo, kresťanskú lásku a službu, 
úsilie o spravodlivosť a pokoj; 

− úlohou katechézy je vychovať k zmyslu pre spoločenský život, ku duchu 
bratstva a zdieľania sa, k dialógu a ku komunikácie; 

−  katechéza vovádza k počúvaniu Božieho slova a ku kresťanskej liturgie: 
umožňuje poznať význam liturgie a sviatostí, učí čítať Bibliu a počúvať Božie 
slovo v spoločenstve, vychováva k modlitbe a k meditácii; 

− katechéza vychováva k životnému povolaniu a pomáha jednotlivcom objaviť 
vlastnú úlohu v spoločnosti a v Cirkvi (porov. VDK 85-86). 



 

Treťou dimenziou, ktorá kvalifikuje identitu katechézy, je cirkevné 
spoločenstvo, ktoré je činiteľom aj cieľom katechézy. „Katechéza je činnosť svojou 
podstatou cirkevná. Jej skutočným subjektom je Cirkev, ktorá ako pokračovateľka 
poslania Ježiša Učiteľa, oživovaná Duchom, má úlohu Učiteľky viery“ (VDK, 78). 
Katechéza je preto výchovou k zmyslu pre Cirkev a zároveň sa stáva skúsenosťou 
Cirkvi.  

Katechéza je teda činnosť Cirkvi, to znamená, že Cirkev koná katechézu. Tu 
badať dôraz na centrálnosť partikulárnej Cirkvi (porov. VDK 217, 219), najmä na 
farnosť ako privilegované miesto katechézy. V tomto zmysle prvým katechétom je 
samotné cirkevné spoločenstvo: „katechéza je zodpovednosťou celého kresťanského 
spoločenstva. Uvádzanie do kresťanského života nemá byť dielom samých 
katechétov alebo kňazov, ale celej veriacej pospolitosti. Katechéza je preto výchovná 
činnosť, ktorá sa realizuje počínajúc osobitnou zodpovednosťou každého člena 
spoločenstva v komunitnom prostredí či klíme, bohatej na vzťahy, aby sa 
katechumeni a katechizovaní aktívne začlenili do života spoločenstva“ (VDK 220).  

Katechéza však zároveň vytvára Cirkev. Objektom súčasnej katechézy je 
udalosť, Božie zjavenie v dejinách židovského národa, ktoré vyvrcholilo v osobe 
Ježiša Krista a ktoré je živé v spoločenstve Cirkvi.  

 

Výchovná dimenzia katechézy  

V posledných rokoch sa prehĺbil vzťah medzi katechézou a výchovou. 
Katechéza, ako sme videli v predchádzajúcej časti, má špecifickú výchovnú úlohu, 
ktorá pozostáva v pomoci jednotlivcovi rozvíjať a dozrievať vo viere. To vyžaduje 
nielen poznať a prijať kresťanské kultúrne bohatstvo, ale predovšetkým rozvíjať 
základné ľudské skúsenosti. Hovoríme teda o výchove k viere v nepriamom zmysle, 
pretože je nie možné priamo z vonku pôsobiť na skutočnosť, ktorá je priamo 
neuchopiteľná, akou je viera, keďže viera je Božím darom. Preto katechéza pomáha 
jednotlivcovi vyzrievať vo viere, využívajúc teórie a techniky, ktoré vychádzajú 
z pedagogickej praxe. Deklarácia Dignitatis Humanae (1965) o náboženskej slobode 
hovorí, že „človek má dobrovoľne odpovedať Bohu vierou; preto nikto nemá byť 
nútený prijať vieru proti svojej vôli. Úkon viery je totiž samou svojou povahou 
dobrovoľný (...) Teda povahe viery plne zodpovedá, aby bolo z náboženskej oblasti 
vylúčené akékoľvek donucovanie zo strany ľudí“ (DH 10). To znamená, že výchova 
k viere je pre Cirkev nezastupiteľnou formou výchovy k slobode.  

Pavol VI vo svojej exhortácii Evangelii Nuntiandi hovorí, že Cirkev jestvuje, aby 
evanjelizovala a prinášala Dobrú novinu do všetkých častí ľudstva a ho premenila 
z vnútra a vytvorila z neho nové ľudstvo. To znamená, že činnosť Cirkvi sa 
zameriava na konečnú spásu človeka, ale zároveň ho premieňa z vnútra, teda jeho 
inteligenciu, svedomie, vôľu a slobodu. Táto premieňajúca evanjelizácia sa v Cirkvi 
uskutočňuje prostredníctvom katechézy, ktorá ohlasuje Božie slovo a evanjelium, 
liturgiou, ktorá slávi a pozýva ľudí ku stretnutiu sa s Bohom v modlitbe, a diakoniou, 
ktorá podporuje skúsenosť každodenného života podľa kresťanského ducha lásky 
a služby blížnym.     

Toto silné puto medzi uvádzaním do viery a výchovou potvrdila aj posledné 
zhromaždenie synody biskupov, keď vo svojich Lineamenta píše: „Úsilie Cirkvi 
vychovávať vo viere, k nasledovaniu a svedčeniu o Pánovi je v tejto situácii viac ako 
inokedy prínosom pre spoločnosť, v ktorej žijeme, lebo jej pomáha nájsť východisko 



 

z krízy výchovy, ktorá ju postihuje, lebo zabraňuje nedôvere a podivnej nenávisti voči 
sebe, či iným formám autodegradácie, ktoré charakterizujú niektoré naše kultúry. 
Takéto úsilie Cirkvi poskytuje kresťanom možnosť byť prítomní vo verejnom priestore 
našich spoločností, znovu v ňom nastoliť otázku o Bohu a prinášať tam ako dar 
Cirkvi jej vlastnú výchovnú tradíciu, ovocie kresťanských spoločenstiev, ktoré priniesli 
v tejto oblasti vedené Duchom Svätým“.14 

V tomto kontexte sa zviditeľňuje výchovná dimenzia činnosti Cirkvi. Všeobecné 
direktórium pre katechézu hovorí o úlohe Cirkvi evanjelizovať výchovou 
a vychovávať evanjelizáciou. Kladie tu dôraz na osobnosť katechétu, ktorý „na 
jednej strane pomáha človeku otvoriť sa náboženskému rozmeru života a na druhej 
strane mu ponúka evanjelium, aby preniklo a pretvorilo procesy rozumu, vedomia, 
slobody, konania a aby existenciu premenilo na sebadarovanie podľa príkladu Ježiša 
Krista“ (VDK 147). Výchovná ponuka katechézy sa teda nezameriava na 
odovzdávanie doktríny, ktorá by bolo zhrnutá v určitom manuály, ale na formáciu 
jednotlivca podľa modelu ľudskosti, ktorý predstavuje Kristus.  

C. Bissoli v tomto zmysle hovorí o týchto úlohách katechézy: 

− vytvoriť podmienky a sprevádzať jednotlivcov v procese rastu a prehĺbenia 
osobného a komunitného postoja viery; 

− objaviť vo vlastnom živote Boží projekt a zmysel vlastnej existencie; 

− podporiť v jednotlivcov kráčať ku spáse; 

− vychovať k dospelej a zrelej viere.15 

 

1.2.3. Katechéza ako iniciácia, katechéza ako náboženská edukácia 

Od začiatku 19. storočia sa pozornosť teológie a katechetiky zamerala na vzťah 
medzi evanjelizáciou a výchovnými vedami. Na základe toho aj II. Vatikánsky koncil 
chápal pedagogiku ako pomocnú vednú disciplínu teológie, najmä čo sa týka 
aplikácie v praxi. 

V súčasnosti vzťah medzi humánnymi vedami a evanjelizáciou je predovšetkým 
interdisciplinárny, to znamená, že spolupracujú pri definovaní problematiky 
výchova/evanjelizácia na úrovni interpretácie ako aj realizácie. V tejto perspektívy, 
edukácia sa stáva nástrojom evanjelizácie, lebo úloha ohlasovať kresťanské 
posolstvo znamená urobiť samotné posolstvo zrozumiteľnejšie, ale aj obsahom pre 
integrálny rozvoj jednotlivca.  Kresťanská iniciácia sa neobmedzuje iba na 
náboženskú informáciu alebo vzdelávanie, ale najmä na rozvoj jeho osobnosti ako 
takej, s patričnými postojmi, zručnosťami a schopnosťami.   

Pojem „iniciácia“ nepochádza z kresťanského prostredia: etymologicky 
pochádza z latinského slova „in-ire“ (vchádzať) e poukazuje na proces transformácie, 
ktorú etnológia a kultúrna antropológia rozdeľujú na tri historické formy: kmeňové 
iniciácie (prechod do dospelosti), náboženské iniciácie (vstup do náboženských 
tajomstiev), magické iniciácie (zisk určitých nadprirodzených schopností).16  

 
14 Lineamenta. Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery.  
15 BISSOLI, C. La comunità ecclesiale. In “Orientamenti Pedagogici”, 47/2000, s. 513. 
16 ISTITUTO DI CATECHETICA. Dizionario di catechetica. Casale Monferrato: Piemme, 1998, s. 683. 



 

Kým v prvých storočí tento proces sa týkal predovšetkým dospelých a sa 
realizoval prostredníctvom katechumenátu, dnes táto prax sa začína krstom detí 
a realizuje sa formou rôznych spôsobov vzdelávania, výchovných vstupov a obradov 
s cieľom priviesť nové generácie k plnej účasti na živote kresťanskej komunity. 

Katechéza iniciácie k viere a ku náboženskej kultúry kresťanskej komunity ma 
podľa F.V. Anthony dočinenie s procesom inkulturácie a socializácie.17 Práve preto 
už exhortácia Catechesi tradendae a najmä VDK podčiarkovali význam katechézy 
ako nástroj inkulturácie viery: „O katechéze, ako aj o evanjelizácii všeobecne 
môžeme povedať, že jej poslaním je vnášať silu evanjelia do srdca kultúry a kultúr“ 
(VDK 202).  Inkulturácia viery znamená v podivnej výmene preberať všetky 
bohatstvá národov, ktoré dostal Kristus do dedičstva.  Je to „hlboký a celkový proces 
a pomalá cesta. Nie je to len jednoduché vonkajšie prispôsobenie sa, ktoré preto, 
aby sa kresťanské posolstvo stalo príťažlivejším, obmedzuje sa na to, aby ho 
ozdobne pokrylo povrchovým lakom. Ide tu, naopak, o to, aby evanjelium preniklo do 
najodľahlejších vrstiev osôb a národov, a to do hĺbky a takým spôsobom, aby 
evanjelizácia presiakla celý život. Treba evanjelizovať predovšetkým kultúru. (...) 
Konkrétne pre katechézu vyplývajú z tejto inkulturácie viery rôzne úlohy“ (VDK 109-
110). 

Viera a kultúra sú vzájomne prepojené: nemôžeme si predstaviť vieru bez 
určitej komunity, ktorá ju vyznáva, podobne ako nemôže jestvovať komunita, ktorá by 
nebola viazaná na určitú spoločnosť a na špecifickú kultúru. Viera a kultúra teda sú 
dve živé skutočnosti, a inkulturácia je dynamickým procesom stretnutia a interakcie 
medzi týmito dvoma živými tradíciami.18  

V tomto zmysle je potrebné pozerať sa aj na rôzne kultúry, s ktorými sa 
stretávame v rámci katechizácie. Napr. mládežnícka subkultúra je poznačená 
rôznymi ambivalentnými tendenciami (autonómia – závislosť, poriadok – trasgresia 
a pod.). Katechéza sa musí usilovať o inkulturáciu, čo v tomto zmysle znamená 
„prekonávať najmä veľkú prekážku akejkoľvek inkulturácie – nevedomosť alebo zlú 
informovanosť. To umožní dialóg a priame zapojenie ľudí, ktorí lepšie ukážu účinné 
cesty ohlasovania“ (VDK 214). 

Inkulturácia katechézy vyžaduje „v samom evanjeliu spoznať prítomnosť 
kultúrneho rozmeru a presvedčiť sa, že nie je produktom akéhosi ľudského 
kultúrneho humusu, a na druhej strane uznať, že evanjelium nemožno izolovať od 
kultúr, do ktorých bolo začlenené na začiatku a v ktorých sa vyjadrovalo v priebehu 
storočí“ (VDK 203). 

V tomto zmysel, katechéza sa stáva inkulturáciou, keď pomáha a povzbudzuje 
adresátov realizovať stretnutie a integráciu medzi vierou Cirkvi a kultúrou spoločnosti 
v ich samotnom živote ako jednotlivcov a v živote ich komunity.  

Konkrétne, inkulturácia viery v súčasnom kontexte sa vyjadruje vo viacerých 
úlohách:  

− „Považovať cirkevné spoločenstvo za základný faktor inkulturácie. Jedným z 
vyjadrení a zároveň jedným z účinných nástrojov tejto úlohy je katechéta, 
ktorý spolu s hlbokým náboženským zmyslom má mať živé sociálne cítenie a 
byť hlboko zakorenený v svojom kultúrnom prostredí. 

 
17 ANTHONY, F.V. Inculturazione e catechesi. In Itinerarium. Messina: Istituto Teologico San 
Tommaso, 12/2004, s. 146. 
18 ANTHONY, F.V. Ecclesial Praxis of Inculturation. Roma: LAS, 1997, s. 19-22. 



 

− Vypracovať miestne katechizmy, ktoré by zodpovedali požiadavkám rôznych 
kultúr a predstavovali by evanjelium vzhľadom na túžby, otázky a problémy, 
ktoré sa v nich objavujú. 

− Urobiť vhodnú inkulturáciu v katechumenáte a katechetických ustanovizniach 
s potrebným rozlíšením, vrátane reči, symbolov, hodnôt kultúry, v ktorej 
katechumeni a katechizovaní žijú  

− Tak predkladať kresťanské posolstvo, aby bolo schopné „zdôvodniť nádej“ 
(1Pt 3,15) u tých, čo majú ohlasovať evanjelium uprostred často pohanských a 
niekedy postkresťanských kultúr. Súca apologetika, ktorá by napomohla 
dialógu medzi vierou a kultúrou, sa dnes javí ako nevyhnutná“ (VDK 110). 

V každej ľudskej oblasti sa stretávame s faktormi, ktoré môžu pomôcť alebo 
sťažiť vyzrievanie človeka. Podobne je to aj s náboženskou oblasťou. Preto 
hovoríme o náboženskej edukácii.  

Náboženská edukácia je súčasťou integrálnej výchovy osoby a humanizácie 
jednotlivca a komunity, pretože otvorenosť k tajomstvu a k transcendentnosti je 
podstatnou dimenziou ľudského bytia. 19  

V súčasnej priemyslovej a technologickej spoločnosti každodenný problém nie 
je prežitie, ale význam vlastného života, ktorá sa niekedy javí ako bez významu 
a plný otáznikov. Tu vstupuje aj náboženská výchova, ktorá objasňuje zmysel života 
a dáva odpovede na veľké otázniky jestvovania, ktoré sú hlboko zakorené v človeku 
(zmysel života a dejín, vznik a cieľ jestvovania). 

Základnou úlohou náboženskej edukácie je pomôcť jedincovi stať sa schopným 
zodpovedného myslenia a správania vzhľadom na náboženstvo a vieru. 
V konkrétnosti to znamená: 

• zobúdzať a reflektovať otázku po Bohu, po význame sveta, po zmyslu 
a hodnote života a po normách pre konanie človeka a umožňuje odpoveď na 
základe zjavenia a viery Cirkvi; 

• zoznamovať so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera 
zakladá, a pomáha, úvahou a rozumom zdôvodniť vieru; 

• pomáhať urobiť osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám 
a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a podporuje pochopenie 
a toleranciu voči rozhodnutiam druhých; 

• motivovať k náboženskému životu a ku zodpovednému konaniu v Cirkvi 
a v spoločnosti.     

Náboženská edukácia sa realizuje prostredníctvom tradičných miest 
a subjektov náboženskej socializácie, ktorými sú rodina, farské spoločenstvo, 
vyučovanie náboženstva v škole, hnutia a združení, ale aj cez výchovné modely 
rôznych ustanovizní, ktoré v spoločnosti vznikajú na edukáciu alebo reedukáciu 
alebo i formy dobrovoľníctva.  

 

1.2.4. Význam katechézy pre budúcnosť Cirkvi 

 
19 NANNI, C. Religione, In: Enciclopedia Pedagogica. Brescia: La Scuola, s. 9932-9933. 



 

Na záver tejto časti chcem ešte spomenúť niektoré jednoduché state, ktoré 
však kladú veľký dôraz na význam katechézy pre budúcnosť Cirkvi. 

Prvou staťou je úryvok z prednášky W. Kaspera „Začať znovu od Ježiša Krista“, 
ktorá odznela na spomínanom európskom katechetickom sympóziu v Ríme. W. 
Kasper, ako predseda pápežskej rady pre jednotu kresťanskou, hovorí, že katechéza 
nikdy nemôže byť iba školským vyučovaním náboženstva; je vždy súčasne 
uvedením do kresťanského života a do života Cirkvi. "Právom teda bola ustanovená 
systematická katechéza v spoločenstve veriacich vedľa výučby náboženstva a táto 
systematická katechéza v spoločenstve veriacich je väčšinou chápaná ako uvedenie 
k prvému svätému prijímaniu a na birmovanie. Väčšinou je zverená nedostatočne 
kompetentným alebo dokonca nekompetentným ľuďom (v Nemecku). Preto nečudo, 
že okrem malých výnimiek zostala táto katechéza akousi formou prvej evanjelizácie, 
tzn. že sa stala akýmsi kurzom pre začiatočníkov. Katechéza rodičov, súvisiaca s 
krstom dieťaťa, a všeobecne katechéza v rodine je minimalne rozvinutá práve tak 
ako katechéza s dospelými, ktorí sa chcú v zrelom veku navrátiť k viere. Tejto 
katechéze sa často venujú ľudia taktiež bez dostatočnej kompetencie. Preto sa 
nesmieme čudovať, že takáto náboženská podvýživa môže iba spôsobiť túžbu po 
viere, ktorá slúži človeku ako "barlička". Chýba nám celostná katechetická cesta, 
ktorá sa nezameriava len na kognitívne poznanie, ale pracuje aj s emóciami a je 
orientovaná na kresťanskú životnú prax. Vedie mladých rovnako ako dospelých ľudí 
cestou "srdca, rúk a rozumu" k Ježišovi Kristovi a uvádza ich do viery a do života 
Cirkvi. Pomáha im, aby sa stali dospelými kresťanmi, tzn. kresťanmi, ktorí vedia 
"otvoriť ústa" a pri vhodných príležitostiach sú schopní vydať svedectvo o svojej 
viere. Neprítomnosť takejto katechézy je jedným z najcitlivejšie vnímaných 
nedostatkov Cirkvi v Nemecku.“20 

Význam katechézy pripomenul už Ján Pavol II. vo svojej exhortácii Catechesi 
Tradendae, kde prízvukoval, že „v tomto 20. storočí, čo sa chýli ku koncu, Boh, ako 
aj udalosti, ktoré sú takisto Božími výzvami, vyzývajú Cirkev obnoviť svoju dôveru v 
katechetickú činnosť ako v absolútne prvoradú úlohu svojho poslania. Vyzývajú 
Cirkev, aby venovala katechéze svojich najlepších ľudí a sily, nešetriac pritom úsilím, 
námahou a materiálnymi prostriedkami, aby lepšie organizovala a pripravila 
kvalifikovaných pracovníkov. Nejde tu o jednoduchý ľudský výpočet, ale o postoj 
viery“ (CT 15).  

Tento dôraz sa opätovne nachádza aj vo Všeobecnom direktóriu pre 
katechizáciu, kde podčiarkuje, že „v tejto novej situácii, ktorá tak veľmi potrebuje 
evanjelizáciu, misijné ohlasovanie a katechéza, najmä mladých a dospelých, je 
tu jasnou prioritou.“ (VDK 26) 

 

 
20 KASPER, Začít znovu od Ježíše Krista.  



 

 

2. KRÁTKY HISTORICKÝ NÁČRT VÝVOJA KATECHÉZY 

 

2.1. Katechéza v prvotnej Cirkvi: katechumenát 
 

2.1.1. Ohlasovanie kerygmy 

Ohlasovanie kresťanského posolstva začalo v Jeruzaleme už počas života 
Ježiša Krista, ktorý sa predstavoval ľuďom ako Boží Syn. Združoval okolo seba 
dvanástich apoštolov ako aj širšiu skupinu učeníkov, spolu s ktorými hlásal ľuďom 
radostnú zvesť, ktoré prijal od svojho Otca. 

Okolo Ježiša vznikalo hnutie, o ktorom máme správy prostredníctvom statí 
Nového Zákona: Skutky apoštolov, Pavlove listy, ako aj samotné evanjeliá podľa 
Matúša, Lukáša, Marka a Jána. Postupne sa pridávali mladší učeníci a skupina okolo 
apoštolov sa rozrastala prostredníctvom prvej, druhej a tretej generácie kresťanov. 
K prvej generácie patrili očití svedkovia Ježiša, ktorí počuli jeho ohlasovanie 
v Palestíne, kým druhá a tretia generácia boli osoby, ktoré nikdy nestretli ani nevideli 
Ježiša a ktorí žili aj mimo prostredia Palestíny.      

Ježišova činnosť ako Božieho Syna a ohlasovateľa Božieho posolstva, 
nespočívala iba v jeho slovách, ale aj v jeho postojoch:  jeho utiahnutie sa na tiché 
miesta, jeho zázraky, jeho gestá, jeho modlitba, jeho láska pre človeka a jeho prijatie 
obeti na kríži pre spásu sveta, všetky tieto jeho postoje nevyžiadali nutne vysvetlenie. 
Naopak, keď predkladal svoje posolstvo, hovoril rôznym spôsobom podľa toho, 
akých ľudí mal pred sebou, hoci ohlasoval vždy to isté posolstvo. Ježiš hovoril jasne, 
konkrétne, používal príslovia, obrazy, porovnania a podobenstva a obracal svoje 
posolstvo jednotlivcovi prostredníctvom osobného dialógu, ale aj skupine učeníkov 
alebo celému ľudu. Ježiš chcel provokovať aj  vyvolávať vnútorný konflikt: poslucháči 
na základe jeho slov mnohokrát zažili existenciálnu krízu a radikálne zmenili život.21  

S príchodom druhej a tretej generácie kresťanov, učeníci si uvedomovali, že 
nestačí ohlasovať to, čo hlásal sám Ježiš prostredníctvom dobrej noviny. Keďže 
poslucháči už osobne Ježiša nepoznali, ohlasovanie Kristovho posolstva sa muselo 
robiť inou formou. Groppo preto hovorí, že keď analyzujeme dnes obsah evanjeliá 
a Pavlových listov, môžeme si všimnúť, že prvé predstavenie kresťanského 
posolstva druhej a tretej generácie kresťanov prostredníctvom apoštolov a ostatných 
Ježišových učeníkov, obsahuje predovšetkým ohlasovanie Kristovho 
zmŕtvychvstania: ide teda o „kerygmu“ so základným posolstvom, že Ježiš vstal 
z mŕtvych, Boh ho potvrdil, aby sa stal spásou pre izraelský ľud, ale aj pre všetky 
ostatné národy:22 "Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, 
Ježiša Nazaretského, mocnými činmi divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh 
skrze neho medzi vami urobil.  A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho 
zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.  Ale Boh ho 
vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci  Tohoto Ježiša 
Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.  Božia pravica ho povýšila a keď od 

 
21 LÄPPLE, A. Breve storia della catechesi. Brescia: Queriniana, 1985, s. 39-43. 
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Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete.  Nech 
teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh 
urobil aj Pánom aj Mesiášom."  Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali 
Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" Peter im povedal: "Robte 
pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie 
svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a 
vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh." (Sk 
2, 22-24. 32-33. 36-39) 

Ide teda predovšetkým o verejné svedectvo s cieľom povzbudiť jednotlivca 
uveriť Ježišovi a obrátiť sa. Prvotné ohlasovanie kerygmy má ale nutne ešte druhý 
nasledujúci prvok: ten, kto sa obrátil, potrebuje sa oboznámiť s novým životom, ktorý 
má viesť ako kresťan, a povzbudiť sa k vytrvalosti. V tejto druhej fáze sa kresťan 
zoznamoval s niektorými Ježišovými „skutkami“ a „slovami“ ako aj s dejinami Starého 
Zákona. Je pravdepodobné, že v tomto kontexte vznikali aj prvé vyznania viery (tzv. 
symboly).23 

Na začiatku ešte nemôžeme hovoriť o organizovanej škole kresťanstva, ale 
o ohlasovanej a odovzdanej náuke, kde sa kládol dôraz na osobné svedectvo života. 
Náuka spočívala v odovzdávaní zjavených skutočností.  

Kresťanstvo sa v 1. storočí šírilo veľmi rýchlo, od východu až na západ. 
Najdôležitejšie strediská kresťanského dialógu sa stávali Rím, Alexandria a Kartágo, 
kde sa kresťanstvo začína konfrontovať nielen zo židovskou tradíciou, ale 
predovšetkým helenistickou, čo sa prejavuje aj v potrebe úpravy katechetického 
modelu.  

 

2.1.2. Antický katechumenát 

Napriek tomu, že už Skutky apoštolov poznajú pojem „katechéza“ (porov. Sk 
18,25 a 21,21), opravdivá katechetická činnosť vzniká v 2. storočí. Dokumentujú to 
rôzne spisy, ako napr. „Didaché“ (Učenie dvanástich apoštolov), „List Barnabáša“, 
„Výklad apoštolského kázania“ od sv. Ireneja z Lyonu. Okrem toho aj filozof sv. 
Justín a teológ Origenes z Alexandrie svedčia o tom, že už od začiatku tohto 
poapoštolského obdobia jestvovali spisy o katechéze a že táto forma vzdelávania 
bola vždy prepojená s morálnou formáciou a liturgickým vovádzaním.   

Didaché – Učenie dvanástich apoštolov je krátky prvokresťanský spis, ktorý bol 
napísaný na prelome 1. a 2. storočia pravdepodobne v Sýrii a opisuje stav cirkvi ešte 
predtým, ako sa kresťanstvo stalo rímskym štátnym náboženstvom. Je to istý druh 
náboženskej príručky, ktorá má tri časti. Z katechetického hľadiska je zaujímavá 
predovšetkým prvá časť o „dvoch cestách“: spis povzbudzuje katechumenov, aby sa 
vydali na cestu života a zavrhli cestu smrti.    

Koncom 2. storočia a počas celého 3. a 4. storočia, najmä po tzv. „milánskom 
edikte“ (313 po Kr.), spoločnosť sa začínala orientovať v prospech kresťanov: rôzne 
legislatívne úkony podporovali chudobných, zabezpečovali výstavbu kresťanských 
kostolov a uzákonili nedeľu ako deň odpočinku.  

V tejto novej situácii sa Cirkev stretávala s množstvom požiadaviek o krst ľudí, 
ktorí doteraz nemali žiadnu špecifickú prípravu a tak vznikala nová cirkevná 
pastorálno-liturgická ustanovizeň, ktorá odstáva názov „katechumenát“: jeho cieľom 
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bolo pripraviť dospelých, ktorí sa chceli obrátiť kresťanskú vieru a prijať kresťanské 
iniciačné sviatosti (krst, birmovka, eucharistia). 

Počas celého 3. storočia množstvo spisov dokumentuje, ako v hlavných 
cirkevných spoločenstvách najmä okolo stredozemného mora jestvovala detailne 
vypracovanú organizáciu katechumenátu: „Apoštolská tradícia“ od sv. Hypolita 
a „Traktát o krste“ od Tertuliána informujú o štruktúre a organizácii vyučovania 
katechumenov, o eucharistii, o krste, o homíliách a o iniciačnej katechéze.  

Podľa „Apoštolskej tradície“ Hypolita z Ríma, „katechumeni“, ako ich volali na 
východe, kým na západe mali meno „audientes - poslucháči“, mali byť predovšetkým 
dôsledne preskúmaní: išlo o skúmaní dôvodu obrátenia (to mal dosvedčovať „krstný 
otec“ alebo ten, čo sledoval cestu jednotlivca, ktorí sa chcel dať pokrstiť), ale aj 
preverenie rodinnej  a sociálnej situácie (neregulárne manželstvo, otrok alebo 
slobodný) ako aj zamestnania - nie všetky práce boli zlučiteľné s kresťanskou vierou, 
napr. maliarstvo alebo sochárstvo boli ohrozením kvôli riziku idolatrii. Obdobie 
katechumenátu trvalo podľa Hypolita tri roky a katechumeni počas neho absolvovali 
prísny kurz prípravy a formácie, počas ktorej novoobrátenci boli vovedení do 
kresťanskej náuky a do kresťanského života prostredníctvom tzv. „doctor 
audientium“, ktorý bol úradným katechétom spoločenstva. Katechéta ich 
oboznamoval s nezlučiteľnosťou idolatrie, s komentármi ku knihám Starého Zákona, 
ktoré sa vysvetľovali vo svetle Nového, a vysvetľoval Vyznanie viery (Symbolu). Na 
konci tohto obdobia, ktoré sa niekedy mohlo pretiahnuť až na štyri roky, katechumeni 
museli podstúpiť ďalšiu skúšku, ktorá sa týkala ich morálneho života, za prítomnosti 
ich garantov, ktorými boli ich krstní rodičia. Tí, ktorí zvládli túto druhú skúšku, boli 
vybratí („electi“) pre bezprostrednú prípravu k sviatostiam kresťanskej iniciácie (krst 
a birmovka) a k účasti na eucharistii. Postili sa vo Veľký piatok, bedlili celú 
sobotňajšiu noc, počúvajúc biblické čítania a kázania, a na svitaní vo Veľkonočnú 
nedeľu boli pokrstení a pobirmovaní, aby potom sa spolu so všetkými veriacimi mohli 
zúčastniť eucharistii.24 

V škole katechumenátu bol dôležitý prvok dosiahnuť vlastné presvedčenie 
a predovšetkým poznanie seba samého, pretože ako hovorí Origenes, „iba kto pozná 
seba samého pozná Boha a poznajúc Boha sa mu pripodobňuje“. 25  Cieľom 
katechumenátu bolo pripraviť neofitov na krst, sprevádzať ich na tejto ceste každý 
deň a prípadnými upozorneniami napraviť chyby charakteru, ktorými sa po prípade 
odchyľovali od kresťanského života. Napr. Didaché predstavuje rôzne vlastnosti, 
ktoré by si katechumen mal privlastniť: byť pokorný, milosrdný, jednoduchý, pokojný, 
nebyť skúpy, divoký, byť pravdivý a nepretvarovať sa. Ideál je však vedomie dať celý 
svoj život a vyznať Boha svojím životom, aj za cenu krvi. Katechumenát má za cieľ 
poznanie Boha. Toto sa dosahuje postupnými stupňami, lebo ako hovorí Origenes, 
v útlom veku dostatok jedla zaručuje rast, ale potom, čo človek dosiahol dospelosť, 
prijímame pokrm na zachovanie života, tak aj poznanie Boha zachováva život 
kresťana.26  

Vzdelávanie v katechumenáte sa mnoho krát robí formou dialógu, rozhovoru 
medzi katechétom a katechumenom. Aj iný kresťanský autor, Bardesane, hovorí o 
tejto metóde otázok: „Ak chceš sa učiť, musíš sa pýtať staršieho; ak chceš vyučovať, 

 
24 PSEUDO-IPPOLITO. Tradizione apostolica. Roma: Cittá Nuova, 1996, s. 118-142. 
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26 ORIGINES, Commento, s. 148. 



 

musíš pomôcť žiakom, aby sa pýtali to, čo chcú od teba vedieť. Učitelia musia 
povzbudzovať otázky“.27 

Okrem toho sa kladie dôraz na pamäť, ktorá vo antickom výchovnom procese 
má dôležitú hodnotu. Apoštoli naspamäť odovzdávali učenie Ježiša, aj Polikarp zo 
Smyrny naspamäť poznal slová a udalosti z Ježišovho života. Pamäť je proces, ktorý 
od detstva formuje jednotu celého človeka a spolu s ním sa rozvíja a rastie. Úzko 
prepojené s pamäťou bolo použitie rôznych výrokov a prísloví, ktoré sa získavali zo 
svätého Písma, najmä z kníh žalmov, prísloví, Sirachovej knihy, múdrosti a celého 
Starého a Nového Zákona. Jasné a presné výroky, ktoré sa bolo treba naučiť 
naspamäť, bolo formou, ako si neustále pripomínať hlavné pravdy a ako ich 
zachovať.  

Katechumenát sa teda vyznačoval trocha základnými prvkami: 

1. Predkrstné ohlasovanie, ktoré zahrňovalo prvotné ohlasovanie alebo kergymu, 
teda podstatné slávnostné posolstvo (vstal z mŕtvych, Kristus je Pán), po 
ktorom nasledovalo vysvetlenie (didaché) alebo katechéza; 

2. Obrátenie a viera, teda odpoveď na ohlasovanie udalosti, keďže obrátenie 
a viera sa stotožňujú (veriť znamená obrátiť sa a obrátiť sa znamená veriť); 

3. Rozlišovanie kandidátov, pretože krst sa neudeľoval bez rozlišovania, ale 
vyžadoval okrem obrátenia vždy aj osobné, presvedčené a vyjadrené priľnutie 
sa k viere. 

G. Cavallotto definuje katechumenát vo svojej najvyspelejšej fáze ako 
„formačný proces dospelých, ktorý sa odohráva v cirkevnom spoločenstve, s cieľom 
voviesť k sviatostiam“. Tento formačný proces zahrňoval predkatechumenát, ktorý 
slúžil na prvotné zameranie sa na Krista, na čo nasledoval samotný katechumenát, 
ktorý trval približne 3 roky a bol vzdialenou prípravou na krst; a nakoniec 
bezprostredná príprava v posledných týždňoch pôstneho obdobia a v období veľkej 
noci.28    

 

2.1.3. Koniec katechumenátu 

Kým 3. storočie môže byť považované za zlaté obdobie katechumenátu, už vo 
4. storočí badať jasné znaky úpadku samotného katechumenátu, hoci aj v tomto 
storočí máme bohaté údaje o živote katechumenov, napr. mystagogické katechézy 
sv. Cyrila Jeruzalemského (348), homílie Teodora z Mopsuestie (392) alebo krstné 
katechézy sv. Jána Zlatoústeho (390).  

Cieľom mystagogických katechéz bolo priviesť neofytov k úvahe nad 
symbolológiou prežitej Veľkej noci. Vonkajším znakom sa snažia pripisovať vlastný, 
hlbší význam. Historické predobrazy krstu v Starom a Novom zákone sa vysvetľovali 
tak, aby bola zrejmá typológia so skúsenosťou, ktorú mal novokrstenec prežiť na 
duchovnej úrovni. V súvislosti s mystagógiou a mystagogickými katechézami sa 
zvykne hovoriť o tzv. disciplina arcani, príp. lex arcani. Zakazovala veriacim 
rozprávať sa s nekresťanmi ale i s katechumenmi o tajomstvách týkajúcich sa viery a 
kultu: napr. o krstných obradoch, o Eucharistii, o znení Vyznania viery, o modlitbe 
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Otče náš atď. Aj Mystagogické katechézy sv. Cyrila Jeruzalemského uvádzajú, že o 
určitých tajomstvách sa katechumeni dozvedia až po krste alebo v priliehavej fáze 
krstnej prípravy. Dôvodom takéhoto postupu bola predovšetkým akási obava, že by 
tieto poznatky okrem ukojenia nezdravej zvedavosti mohli nezainteresovaným skôr 
uškodiť a byť príležitosťou k posmeškom. Symbolika a formuly majú totiž zmysel len 
v spojení so samotným obradom, ktorý každý musí osobne najskôr prežiť, aby 
všetkému správne porozumel a mohol o tom rozprávať iným.29 

Benevolentný prístup cisárov k Cirkvi vyvolávalo hlbokú zmenu voči 
kresťanstvu: Cirkev nadobúdalo oficiálne a privilegované miesto v Rímskom Impériu 
a ohlasovanie evanjelia bolo podporované bez žiadnych prekážok. Zvyšoval sa počet 
obrátení, ktoré boli však niekedy skôr z premyslenia, a keďže katechumen bol už 
považovaný oficiálne za kresťana - hoci ešte nebol „fidelis“ - mnohí za zapisovali do 
zoznamu katechumenov, ale nimi ostávali počas celého obdobia svojho života bez 
toho, aby prijali krst alebo ho prijímali až na smrteľnej posteli. Robilo sa to aj preto, 
aby sa získalo konečné odpustenie všetkých hriechov, čo na jednej strane 
umožňovalo byť oslobodení od každej morálnej norme v živote, a zároveň sa 
nestrácal prístup k nebeskému kráľovstvu. V tomto kontexte katechumenát strácal 
svoju pastoračnú hodnotu a stával sa výslovne formálnou záležitosťou. 

Kresťanská komunita preto začínala štrukturovať katechumenát iným 
spôsobom: vzhľadom na to, že sa už nevyžadovalo skutočné obrátenie, opúšťala 
trojročnú prípravu a obmedzovala sa na bezprostrednú prípravu na krst počas 
pôstneho obdobia.  Vnášali sa však do tejto prípravy nové prvky, ako napr. 
veľkonočná vigília, pôsty a modlitby, odovzdávanie modlitby Otče náš a Evanjelií a 
mystagogické katechézy (vovádzanie do slávených tajomstiev) v týždni po Veľkej 
Noci. Hoci takáto príprava bola omnoho intenzívnejšia, bola však unáhlenejšia 
vzhľadom na to, že počas 40 dní sa realizovalo vovádzanie do náuky ako aj 
precvičenie si morálnych požiadaviek.  

Medzi  katechetickými spismi prvých storočí je dôležité podčiarknuť dielo sv. 
Augustína De catechizandis rudibus, ktoré napísal na začiatku 5. storočia. Je to 
dôležitý dokument o prvých krokoch katechézy. Okrem obsahovej časti sa dielo 
zameriava aj na metodológiu výuky a spôsobe učenia sa. Spis je odpoveďou na 
diakona z Kartága, ktorý bol sklamaný katechéta a mal na starosti „rudes“, teda 
začínajúcich kandidátov z pohanstva, aby ich voviedol do náuky. Kým väčšina 
katechetických spisov sa zaoberala postavou katechétu, sv. Augustín sa zaujímal 
skôr o katechumena so svojimi ľudskými vlastnosťami, so svojimi kladmi i zápormi. 
„Rudes“, teda začínajúci katechumeni, boli mladíci z okolia Kartága a Hyppo na konci 
4. storočia, s rôznymi vlastnosťami a vedomosťami, intelektuálnym, kultúrnym 
i sociálnym zázemím, bez znalostí kresťanského života. Pojem „rudes“ má u sv. 
Augustína teda veľmi široký význam a označuje všetkých tých, ktorí nepoznajú vieru 
a kresťanskú náuku a pochádzajú z rôzneho intelektuálneho, sociálneho 
a kultúrneho prostredia. Sú mnohokrát nevedomí ohľadom pravdy, sú ašpiranti 
ohľadom rítu, a sú začínajúci ohľadom výuky. 30 

Sv. Augustín rozdeľuje svoju metódu výuky do troch bodov: 
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1. Narratio – rozprávanie: preniesť celé dejiny spásy historickým spôsobom, 
vyrozprávajúc základné udalosti, aby „ten, čo ťa počúva, uveril, aby uveriac 
dúfal, a dúfajúc miloval“. 

2. Cohortatio – otvárať nádeji: povzbudzovať k nádeji zmŕtvychvstania. 

3. Hilaritatis comparatio – priviesť k radosti: vzbudiť radosť, lebo táto je potrebná 
pre katechétu aj pre katechumenu, aby sa premohla nuda.  

 

Medzi 6. a 7. storočím katechumenát úplne vymizol. Stávalo sa, že celé kmene, 
ako napríklad Germani a Slovania, prijímali kresťanstvo naraz, spolu so svojím 
vladárom. Ďalší dôvod na zánik katechumenátu je rozširujúca sa prax krstu malých 
detí kresťanských rodín. Príchodom stredoveku nastáva určitý „sociálny 
katechumenát“, už nie osobný, kde vychovávateľom sa stáva celé kresťanské 
prostredie.31      

 

2.2. Kázanie ako forma katechézy v stredoveku 

S príchodom Stredoveku, keď už veľká časť obyvateľstva bola pokrstená, vstup 
do Cirkvi sa uskutočňoval skoro spontánnou socializáciou. Rodí sa tzv. 
„christianitas“, teda prostredie as kultúra, ktoré sú úplne presiaknuté kresťanstvom. 
Bol to predovšetkým cisár Karol Veľký (742-814), ktorý sa usiloval o to, aby 
kresťanské princípy boli prijaté ako inštitucionálne i politické normy a tak 
i zachovávané.  

 

2.2.1. Katechéza v rodine 

Katechumenát prestal existovať. Nejestvovala žiadna forma špecificky 
organizovanej katechéza, ale kresťanská náuka sa odovzdáva predovšetkým cez 
rodičov a kňazov, ktorí učia deti naspamäť – v latinčine alebo v inej hovorovej reči – 
modlitbu Otče náš a Verím v Boha. Pred spoveďou, ktorá sa vykonávala raz za rok 
v pôstnom období, sa kňaz v rámci prípravy vypytoval rodičov, ako sa vzdelávajú vo 
viere a ako túto vieru odovzdávajú svojim deťom. Rodina sa stáva výlučným miesto 
výchovy a vzdelávania vo viere. Cirkev pripomínala rodičom ich „ufficium pastoris“, 
ich pastiersky i učiteľský úrad voči svojim deťom. Rodičia sa stávali prvými 
katechétmi svojich detí, zodpovední aj za ich prípravu na prijatie sviatosti. Zo strany 
Cirkvi nejestvovala žiadna špecifická katechéza pre detí: na kázni pre rodičov počas 
nedeľnej omše sa spolu s rodičmi zúčastňovali aj ich deti. Potom, po sv. omši, mali 
rodičia deťom doma porozprávať to, čo počuli počas kázne a vysvetliť im pravdy 
viery. Veľký dôraz sa tu kládlo na rôzne presné formulácie, ktoré sa učili naspamäť. 
Celá rodina tak bola zapojená do prípravy na prijatie sviatostí svojich detí. Môžeme 
teda povedať, že katechéza bola neustála a vychádzala z toho, čo si rodičia pamätali 
z ich prípravy na prijatie sviatosti zmierania a eucharistie.  

 

2.2.2. Liturgia a kázanie 

Náboženské slávnosti, sviatky, určovali rytmus spoločenského a rodinného 
života: pripomínali udalosti spásy a pravdy viery. Táto náboženská tradícia a 
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ovzdušie, duchovná klíma, sprevádzala stredovekého človeka od jeho útleho detstva 
a jeho životu vtláčala kresťanskú pečať, štýl. Náboženská tradícia sprevádzala aj 
spoločenský život, napr.: panovník začínal svoj kráľovský úrad náboženskou 
korunováciou, rytier sa zasväcoval do svojho stavu náboženským úkonom, 
remeselnícke cechy mali svätcov za svojich patrónov, obce si slávnostne pripomínali 
sviatok svojho patróna (svätca, sväticu), názvy nemocníc, lekární, ba aj hostincov 
mali biblický alebo náboženský pôvod. Napriek tomu, že liturgia bola v latinčine, 
a nebolo jednoduché pochopiť jednotlivé liturgické texty a úkony, obyvateľstvo sa 
s veľkou pravidelnosťou zúčastňovalo liturgických obradov.  

Ale opravdivá revolúcia v oblasti katechézy v Stredoveku prichádzala 
vytvorením tzv. „biblia pauperum“, teda Biblie pre chudobných a negramotných vo 
forme veľkých ilustrovaných kníh s výjavmi a osobami zo Starého Zákona, zo života 
a umučenia Ježiša Krista a zo života svätých, mnohokrát s krátkymi vysvetľujúcimi 
frázami. Ale pojem „biblia pauperum“ zahŕňala v sebe aj všetky sochy, sväté 
znázornenia, betlehemy, púte, medaile, relikviáre, ružence a krížové cesty, v ktorých 
sa vyjadrovala viera obyčajných ľudí v stredoveku. Týmito spôsobmi sa praktizovala 
konkrétna katechéza bez teoretických úvah a stredoveký kresťan, ktorý nevedel čítať 
evanjeliá, nachádzal napr. v meditatívnej modlitbe krížovej cesty a v stotožnení sa 
s Kristom, ktorý nesie kríž, možnosť preniknúť do hĺbky Kristovho umučenia.   

Špecifickou formou katechézy, ktorá vznikala v stredoveku, bolo kázanie. Už 
Karol Veľký písal biskupom list, v ktorom ich žiada, aby určili, ako poučovať ľud. Sám 
predpísal všetkým kňazom povinnosť, kázať vo všetky nedele a prikázané sviatky.32 
Stredoveké kázanie môžeme rozdeliť na štyri etapy.33 

Prvou etapou bolo kázanie v západných Cirkvách v období Barbarov (7.-8. 
Stor.). Do západnej Európy prenikali germánske kmene, ktoré sa definitívne usadili 
na územiach rímskeho impéria. Cirkev cítila náležitosť ich evanjelizácie a miestami – 
niekedy unáhlene – im udeľovala krst. Ostatné obyvateľstvo, ktoré už bolo 
kresťanské, po zániku katechumenátu stratili akúkoľvek formu náboženskej formácie. 
Medzi obyčajnými ľuďmi prevládala negramotnosť, jediný zdroj vzdelávania pre nich 
bolo liturgické kázanie počas nedeľnej bohoslužby. Vznikali zbierky homílií 
Cirkevných otcov, ktoré sa čítali v kláštoroch alebo aj v súkromí. 

Druhé obdobie je kázanie v 9.-12.storočí – obdobie patristických 
a karolingských zbierok homílií. Karol Veľký vytváral školy pri kláštoroch, kostoloch 
a katedrálach, aby sa vyučovali žalmy, Sväté písmo, spev, liturgické slávenia 
a gramatika. Hoci prvotný cieľ týchto škôl bola formácia seminaristov a budúcich 
kňazov, vidno jasný vplyv aj na katechézu, keďže budúci klerici mali možnosť sa 
vzdelávať aj vo vyučovaní obyčajného ľudu. Zbierky homílií sú výsledkom záujmy 
autorít, aby sa obyčajní ľudia vzdelávali vo viere.  Okrem toho, vznikala aj prvá forma 
katechizmového kompendia od Alkuina, radcu Karola Veľkého v oblasti školstva, 
napísaný v latinčine formou dialógu medzi mladíkom, ktorý sa pýta, a katechétom, 
ktorý mu odpovedá.34 

Tretia etapa je kázanie v 12.-13.storočí: je to obdobie intenzívneho kázania 
v kláštoroch, univerzitách smerom k ľudu. Kým na univerzitách boli kázne odborne 
pripravené a vyžadujú pripravených poslucháčov, pre ľudí sa vyžadovala 
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primeranejšia reč. Výborným kazateľom bol Pápež Inocent III, ale aj iní klerici, mnísi 
alebo eremiti, ktorí kázali nielen v kostoloch, ale aj po dedinách s povolením kázať 
a poučovať ľudí o evanjeliovej morálke. Medzi iniciatívami, ktoré najviac prispievali 
k evanjelizácii obyvateľstva, patril vznik dvoch žobravých rádov: františkáni 
a dominikáni, ktorí nahrádzali na poli kázania nedostatky sekulárneho kléru.   

Poslednou etapou bolo kázanie v 14.-15. storočí. V neskorom stredoveku boli 
farské kázne v nedeľu omnoho chudobnejšie a sa obmedzovali mnohokrát na 
magickú koncepciu sviatosti. Kazatelia sa skôr nachádzali na vysokých školách, kde 
sa prehlbovala teológia ako vedecká disciplína. Prichádzalo sa k rozkolu medzi 
vedeckou teológiou a obyčajným vzdelávaním ľudu. Kým teda na jednej strane rozvoj 
škôl a univerzít posúva vedecká teologické bádanie, na druhej strane sa 
ochudobňuje konkrétny obsah vzdelávania ľudových vrstiev: tu sa privilegujú témy 
ako napr. povinnosti, hriech a pokánie, posledné veci s dôrazom na smrť a posledný 
súd. 

 

2.2.3. Prvé začiatky katechizmu 

V tomto období postupne vznikala potreba určitých manuálov kresťanského 
života pre obyčajných ľudí, predzvesť budúcich katechizmov. Takéto súhrny viery 
napísal Ján Gerson (1363-1429), veľký kancelár a reorganizátor v Paríži: jeho dielka 
s katechetickým zameraním podávali základy kresťanského učenia pre katechézu 
dospelých i detí.    

Ján Gerson bol teológ, politik a mystik. Napísal katechetické diela Opus 
tripartitum a De pueris ad Christum trahendis. V prvom diele vysvetľuje vieru 
(Vyznanie viery a sviatosti) a desatoro, spoveď so spytovaním svedomia, 
o posledných veciach a o modlitbe. Druhé dielo sa zaoberá náboženskou výchovou 
detí s návodom, ako ich viesť ku kresťanskému životu a ku sviatosti zmierenia. Štýl 
týchto diel je naratívny, ponúka teda iný návod ako spôsob otázky a odpovede. Pre 
neho katechizmus je živá záležitosť, nie text, ktorý sa treba naučiť naspamäť.35   

Nasledujúce obdobie humanizmu sa často charakterizuje ako obdobie 
odmietnutia nadprirodzeného a teocentrického videnia vlastného stredoveku, novej 
orientácie myšlienok s pozornosťou ku všetkému, čo je ľudské a prirodzené ako aj 
návrat ku klasicizmu, teda k rímskej a gréckej kultúre, umeniu a filozofii. 

Dôležitým reprezentantom humanistickej katechézy je Erazmus Rotterdamský 
(1469-1536), ktorého katechetické dielo spočíva v mnohých spisoch. Najdôležitejšie 
je Explanatio Symboli (1533), ktoré je napísané formou dialógu medzi 
katechumenom a katechétom. Jeho ďalšie dielo Enchiridion Milites Christiani (1501) 
je v podstate katechizmus alebo regula kresťanského života, resp. manuál, ktorý učí 
viesť dobrý život.36 
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2.3. Protestantská reforma a Tridentský katechizmus 

 

2.3.1. Katechéza v období protestantskej reformy  

V 16. storočí Európa zažívala veľké zmeny, ktoré sa týkali sociálneho, 
politického, ekonomického, kultúrneho a náboženského života: z stabilného 
a jednoliateho kontinentu sa stáva zmenený svetadiel. Historici používajú pojmy ako 
je „sekularizácia“, „racionalizácia“ a „modernizácia“ na vyjadrenie všetkých týchto 
zmien. Pre nás najpodstatnejšia je náboženská zmena, kde jediná a univerzálna 
Cirkvi stredoveku protestantskou reformou stráca svoju exkluzivitu, a vznikajú nové 
cirkvi a nové teológie.  

Predovšetkým však je dôležitá náboženská situácia na začiatku 16. storočia, 
ktorá predchádzala každé reformné úsilie: je to uvedomenie si biednej náboženskej 
a pastoračnej situácie. Na jednej strane išlo o všeobecnú kresťanskú nevedomosť, 
najmä v poznaní Svätého písma, silný moralizmus a náboženský subjektivizmus, 
ktorý sa vyjadril nadmerným úsilím spasiť si dušu na úkor služby iným, v prežívaní 
liturgie, ktorá bola odtrhnutá od života i od spoločenstva. Na druhej strane tomuto 
zodpovedala aj nedostatočná teologická príprava kléru a nezáujem o náboženskú 
formáciu veriacich. V kostoloch prevládalo morálne ponaučenie, katechetické 
kázanie bolo takmer úplne zanedbané.37 Toto je skutočné živná pôda pre reformu.  

Reformátori mali niekoľko cieľov: na jednej strane chceli sprostredkovať 
veriacim biblické texty, aby ich pochopili, a preto využívali ich materskú reč. Okrem 
toho chceli reformovať zvyky, slávenia a praktiky, ktoré podľa nich nezodpovedali 
súčasnej zbožnosti. Pohnutí týmito cieľmi sa okolo roku 1560, v severnej časti 
Európy a najmä v nemecky hovoriacich krajoch, začínal presadzovať luteránsky 
protestantizmus, ako hnutie náboženskej obnovy, ktorý založil Martin Luther (1483-
1546). Lutherov protestantizmus sa rozšíril aj do rôznych oblastí západnej Európy, 
napr. vo Francúzsku, Anglicku a Holandsku. V týchto krajinách však sa viac 
zakoreňovalo ďalšie reformné hnutie Jána Kalvína (1509-1564), ktorý zakladal svoju 
komunitu nasledovníkov v Ženeve. Kalvín kládol väčší dôraz na spoločenstvo, ktoré 
podľa neho legitimizuje pastierov, učiteľov a diakonov, a preto sa spoločenstvo 
stávalo základom pre svoju reformnú aktivitu. V Európe v rokoch 1550 až 1570 
kalvinizmus dosiahol svoj najväčší rozvoj. 

Okrem rozšírenia protestantizmu, moderné obdobie predstavovalo aj dve ďalšie 
výzvy pre katechézu a kresťanskú výchovu. Na jednej strane vynález Jána 
Guttenberga (1394-1468) na tlačenie kníh, a na druhej rozšírenie knihy „katechizmu“: 
bol to súhrn právd viery pre každého jednotlivca, ktorého obsah bol rozdelený na 
časti, s otázkami a odpoveďami, ktoré sa bolo možno naučiť naspamäť, aj bez 
potreby spoločenstva.  

Obdobie stredoveku končilo teda začiatkom nového prekvitajúceho obdobia 
katechizmov. Medzi prvými vytlačenými katechizmami boli pravé protestantské: 
v roku 1529 Luther vydal „Malý katechizmus“, ktorý slúžil pre nevzdelaných 
dedinských kňazov a pre otcov rodiny, ako aj „Veľký katechizmus“, ktorý bol 
náročnejší čo sa týka obsahu a preto bol určení viac pre farárov. Kalvín v roku 1541 
napísal po francúzsky svoj „Katechizmus ženevskej cirkvi“.  
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Lutherove katechizmy mali úmysel vzdelávať ľudí v základných pravdách 
kresťanskej viery a vo sviatostiach, aby zabránil náboženskej nevedomosti. Robil to 
krátkymi a jednoduchými textami, ktoré hlásili slobodu kresťana ako aj spôsob, ako ju 
žiť. Lutherov záujem bol naplno výchovný: kresťanské pravdy bolo treba vysvetliť 
vždy podľa konkrétnej situácii, a okrem toho kresťan musel vedieť, čo má robiť 
(prikázania), kde čerpať silu (verím Boha) a ako dosiahnuť túto silu (modlitba Otče 
náš). Okrem toho Luther pokladal otca rodiny za zodpovedného za vzdelávanie 
svojich detí: kresťanská výchova je povinnosťou rodičov, ktorí môžu a musia 
spolupracovať s Bohom. Katechizmus sa preto stával knihou rodiny a knihou života. 

Luther pochádzal z ľudu a písal pre ľud: jednoducho, krátke vety, pochopiteľné 
pre všetkých. Čitateľ bol vtiahnutý do rozprávania, akoby sa preberali práve jeho 
osobné otázky, na ktoré chcel dostať odpoveď. Nemal v úmysle predstaviť teologickú 
teóriu o jestvovaní a vlastnostiach Boha, ale písal skôr o vzťahu Boha s človekom. 
Mal pritom dvojaký zámer: po prvé, nemal v úmysly zostaviť katechizmus proti 
katolíckej Cirkvi ani priniesť na trh revolučnú knihu, ale očistiť kresťanskú náuku od 
stredovekých „usadlín“ a podať ju opravdivú; po druhé, katechizmy neboli pre 
vyučovanie detí a mladých, ale pre vzdelávanie kňazov a dospelých, aby mohli 
správne ohlasovať náuku. 38  Dôvodom toho, že sa Luther obracal na dospelých 
kresťanov, ktorým sa snažil vštepiť úlohu zodpovednosť za kresťanské vzdelávanie 
vo vlastnej rodine, formou nedeľnej katechézy, bola aj skutočnosť, že ešte 
nejestvovala povinná školská dochádzka.  

V katechizme Kalvína naopak, dominuje starostlivosť o jasné a očistené 
definície náuky, napr. ako presné vyznanie viery pre jednotlivcov a pre spoločenstvo, 
ktoré je kritériom ortodoxie a správneho kresťanského života. Základným cieľom 
človeka bolo podľa Kalvína dobre poznať Boha a katechizmus mu hovorí, ako: 
dôverovať Bohu, dodržovať prikázania, prosiť ho v núdzi, prijať ho v Božom slove 
a vo sviatostiach.  

Katechizmy Luthera a Kalvína nadobúdali špecifický kultúrny význam: 
vychádzajúc zo svojich reformných názorov, odpovedali na náboženskú nevedomosť 
a poskytovali jasné odpovede, čím dosiahli znovuobjavený návrat k Svätému písmu. 
Dôsledkom toho bolo však aj, že kresťanstvo sa postupne stávalo „náboženstvom 
knihy“, kde sa kládol veľký dôraz na jasnosť doktríny a na odovzdávanie správnych 
výrazov, na múdrosť, ktorá komunikuje. 

 

2.3.2. Katechizmy v katolíckom prostredí 

„Stará“ Cirkev, ktorá sa začínala nazývať „katolícka“,  bola však stále ešte živá 
a začínala sa zaoberať protestantskou reformou, ale predovšetkým aj reálnymi 
problémami Cirkvi. V krajinách, ktoré ostali katolícke (Taliansko, Španielsko, 
Portugalsko), ale aj v tých, kde sa reforma už usadila, sa využívali rôzne aj politicko-
náboženské prostriedky, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu protestantizmu. Dôležité 
kroky vlastnej katolíckej reformy vznikali za pontifikátu Pápeža Pavla III (1534-1549) 
prostredníctvo Spoločnosti Ježišovej, založenej sv. Ignácom z Loyoly, a následne 
najmä vďaka Tridentskému koncilu. 

Po nástupe protestantizmu vznikajú katechizmy aj v katolíckom prostredí. 
Najslávnejšími katechizmami, ktoré predchádzali Tridentský katechizmy, napísal sv. 
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Peter Kanízius (1521-1597), holandský kňaz Spoločnosti Ježišovej, ktoré boli 
odpoveďou na katechizmy Luthera a Kalvína. Kanízius bol zaskočení mladými 
študentami, ktorí boli tak presiaknutí luteránskymi myšlienkami, že sa rozhodol 
zostaviť kompendium katolíckej náuky proti protestantským bludom. Jeho najlepším 
katechizmom je „Summa“ (1555): je vzorom presnej teologickej syntézy pre 
pastoráciu, s dôrazom na usmernenie pre život a pre kresťanskú svätosť. Tento 
katechizmus bol určený pre vysokoškolských študentov. Okrem neho píše ešte aj 
„Malý katechizmus“ (1556) pre základné poučenie detí a „Stredný katechizmus“ 
(1558) pre stredoškolskú mládež. Kaníziové katechizmy boli veľmi rozšírené, do jeho 
smrti mali viac ako 200 vydaní. 

Medzi katechizmy v katolíckom prostredí, ale už po Tridentskom koncile, treba 
zaradiť aj diela sv. Róberta Belarmína (1542-1621), jezuitu, ktorý posledné roky 
pracoval ako profesor teológie a kardinál v Ríme. V roku 1597 vydal katechizmus 
pod názvom Dottrina breve da impararsi a memoria a bola určená deťom 
a jednoduchým ľuďom. Náuku Cirkvi, ktorá je rozdelená na krédo, modlitbu, 
prikázania a sviatosti, prispôsobuje schopnostiam adresátov s dôrazom na to, že 
nestačí náuku vedieť, ale treba ju aj vedieť žiť. Katechizmus obsahuje 95 otázok 
žiaka s patričnými odpoveďami učiteľa. O rok neskôr (1598) vydal ďalší katechizmus 
pre katechétov, rovnakou štruktúrou a formou. Belarmínové katechizmy mali 
v Taliansku veľký ohlas: mali 400 vydaní a boli preložené do 60 jazykov. 

 

2.3.3. Katechizmus Tridentského koncilu 

Tridentský koncil bol zvolaný pápežom Pavlom III 19. novembra 1544 bulou 
„Laetare Jerusalem“, celkovo trval 18 rokoch a mal postupne tri zasadnutia. V prvej 
fáze, v rokoch 1545-1548, konciloví otcovia sa vyjadrili za spoločný katechizmus, 
ktorý by obsahoval iba základy viery. Počas druhého zasadnutia, v rokoch 1551-
1552, Koncil vyhlásil dekréty o eucharistie a o sviatostiach zmierenia a pomazania 
nemocných. Na treťom zasadnutí, v rokoch 1560-1563, sa znovu nastolila otázka 
katechizmu, keďže sa dovtedy nepodarilo ho dokončiť. Počas zasadnutí v novembri 
1563 viacerí konciloví otcovia nástojili, aby Koncil vydal katechizmus, avšak na 
poslednom zasadnutí už nestihli jeho dokončenie, a preto Koncil zveril jeho vydanie 
do rúk pápeža.39 

Pápež Pius IV schválil koncilové dokumenty 26. januára 1564 a zriadil komisiu, 
na čele s kardinálom sv. Karolom Boromejským, ktorá mala pripraviť text katechizmu. 
Tento bol vydaný v roku 1566 pod názvom Catechismus ex decreto Concili 
Tridentini, ad parochos, Pii Quinti Pont. Max. iussu editus, nazývaný bol aj Rímsky 
katechizmus. V dejinách katechézy je to významný dokument nielen čo sa týka 
obsahu, štruktúry a metodológie, ale aj rozšírenia a vplyvu. Náuka Cirkvi tu bola 
chápaná v službe pastorácie a na podporu kresťanského života. Pravá múdrosť 
spočívala teda vo svätosti.  Rásť vo viere preto vyžadovalo, aby sa vyučovala 
oprávnene a verne, ako služba, ktorá je zverená Kristom.  

Hlavnými otázkami, na ktoré Tridentský koncil musel odpovedať, boli: čo sú 
pravdy viery a ako treba vieru žiť jednotlivo a ako spoločenstvo? Koncil teda musel 
nanovo definovať náuku a vymedziť bludné učenie. Základné pastoračné úsilie bolo 
odpoveďou na otázku, ako naučiť veriť, a preto katechizmus bol určený pre farárov, 
aby mali jasný a spoločný nástroj vo výchove vo viere.  
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Tridentský katechizmus chápal Cirkev ako spoločenstvo veriacich, ktorí sú 
spojení nielen vyznaním viery a sviatosťami, ale aj duchom milosti a zväzkom lásky. 
Katechizmus rozvíjal jednotlivú matériu sledujúc schému protestantských 
reformátorov. Začínal vysvetľovaním právd viery (dogmy o Trojici, prechádzal potom 
ku Kristovi a k Cirkvi, predstavoval náuku o milosti), vysvetľoval sedem sviatostí 
a morálku (Desatoro), a nakoniec podstatu a zmysel modlitby (najmä modlitbu Otče 
náš).     

Konciloví otcovia chceli teda zreteľne pomenovať bludné učenie a vyjasniť 
základy katolíckej náuky, a ukázali istú formu a pravidlo, ako vychovávať kresťanský 
ľud, začínajúc základmi viery, aby sa stali jednotnou normou pre všetkých. 40  

Čo sa týka formy, tak Tridentský katechizmus nebol napísaný štruktúrou 
otázka-odpoveď, ale skôr vysvetľujúcim spôsobom, nie polemický, s bohatými 
odvolávkami na Sväté písmo a na cirkevných otcov. Čo sa týka obsahu, tak 
katechizmus poskytoval farárom a kňazom iba to učenie, ktoré bolo podstatné pre 
pastoračnú činnosť a primerané schopnostiam veriacich, kým čo sa týka metódy, tak 
katechizmus kladie dôraz, že treba dbať na vek, na inteligenciu, na morálnu úroveň a 
na podmienky adresátov. Cieľom náuky je poznať celou dušou ukrižovaného Krista.  

Diecézy a miestne farnosti sa takto stávali miestami obnovenia viery 
a náboženských skutkov, a práve v dokumentoch Koncilu vnímať dôraz na postavu 
biskupa ako „pastiera“: koncilové dekréty hovorili o povinnosti kléru ohlasovať 
evanjelium Ježiša Krista a vyučovať učeníkov na prijatie sviatosti. Za základe toho 
mnohí biskupi podporovali rôzne katechetické iniciatívy, najmä – za pomoci rôznych 
synod - tvorbu a schválenie miestnych katechizmov pre svojich veriacich. 

 
 

2.4. Katechetická obnova po Tridentskom koncile 

Po Tridentskom koncile sa rozširovala prax katechézy pre dospelých, ktorá sa 
zameriavala na to, ako odovzdávať kresťanské posolstvo svojim deťom a ako ho 
rozvíjať. Kontext bol ešte stále poznačený kresťanskou spoločnosťou; tomuto 
kontextu zodpovedal aj katechetický model, kde rodina a spoločnosť ešte stále 
formovali osoby skôr prostredím: ovzdušie, ktoré sa vdychuje, vtláča svoj kresťanský 
charakter do ľudí a ustanovizne. Viera sa odovzdávala doma ale aj na pracovisku, 
napr. v dielni, kde sa učili remeslu, ale všade sa starostlivo zachovávali kresťanské 
príkazy a zvyklosti. Rôzne cirkevné dokumenty povzbudzovali biskupov, aby vo 
sviatočných dní kázali ľudu o svätých veciach a vzdelávali mladých i ostatných, ktorí 
nemali vedomosti, v náuke viery a Božích prikázaní. Do tejto činnosti bolo vhodné 
zapojiť kňazov i laikov, mužov ako aj ženy.  

Z analýzy koncilových a synodálnych dokumentov vyplývajú rôzne formy 
katechézy, ktoré zodpovedajú veku a iným podmienkam katechizujúcich: 

• Katechéza detí sa mala vykonať počas celého roka, každú nedeľu a vo 
sviatok; predpisovali sa spôsoby zhromažďovania (zvuk zvona, procesia 
a pod.), rozdelenia do tried, prísne oddelenie chlapcov od dievčat, 
harmonogram jednotlivých prednášok, spôsob diskusie. Farárom sa 
pripomínala povinnosť upozorniť rodičov, majstrov a učiteľov, aby svojich 
podriadených posielali na katechizmus. Čo sa týka obsahu, bola snaha 
rozšíriť vyučovanie o všetky podstatné body náuky: prikázania Cirkvi, sviatosti, 
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nedeľná modlitba, čnosti a neresti, okrem toho vznikali rôzne formulácie 
skutkov viery, nádeje a lásky. 

Niektoré synody hovorili aj o určitej diferencovanej katechéze, určenej napr. 
hluchým, nemým a „narušeným“. „Netreba zanedbať hluchých, nemých, 
hlupákov a menej chápavých, ktorí síce vedia robiť zlo, ale sa nikdy nenaučili 
robiť dobro“.41 Títo mali byť vzdelávaní oddelene s veľkou snahou, používajúc 
slová primerané ich schopnostiam alebo prostredníctvom znakov, aby sa 
naučili základy viery. 

• Dôležitým prvkom sa stal farský katechizmus pre všetkých veriacich bez 
rozdielu veku, ktorý bol zameraný predovšetkým na dospelých. 
Najjednoduchšia forma katechézy pre ľudí bola kázeň počas omše, ako 
alternatíva ku homílii, ale Koncil pripomínal, že netreba zamieňať vysvetlenie 
evanjelia počas omše s katechetickou inštrukciou. Preto vznikali po omši 
a niekedy po vešperách „malé školy katechizmu“.42 

V 16. a 17. storočí sa začínala preto stabilizovať táto organizovanejšia 
katechéza vo farnosti a zároveň sa začínali rozvíjať úvahy týkajúce sa základných 
teologických a metodologických otázkach katechézy. Začínalo sa hovoriť aj 
o probléme zodpovedných za katechézu, ktorými sú v prvom rade biskupi a farári, 
ktorí sa majú usilovať zapojiť rodičov, učiteľov a majstrov. Píše Jean Eudes, 
zakladateľ Kongregácie sŕdc Ježiša a Márie: „Katechizmus je rodinná ustanovizeň, 
ktorou učíme to, čo treba robiť a to, čomu sa treba vyvarovať, aby sme Boha 
oslavovali a spasili si dušu... Pastieri a kňazi musia vyučovať Boží ľud, otcovia 
a matky svoje deti, učitelia svojich žiakov, domáci svojich sluhov“.43 

Dôležitou postavou sa stávala osoba katechétu, ktorý musí mať morálne 
a duchovné kvality (láska, múdrosť, zbožnosť, pokora, horlivosť, skromnosť), ale aj 
mať vedomosti z vedy, zo spisov cirkevných otcov a koncilov. Adresátmi sú deti, 
dospievajúci i mladí, ktorí sú často bez náboženských vedomostí. Ako text sa 
používal okrem obvyklých aj sviatočné katechizmy alebo ilustrované a špecifické 
pomôcky pre mladých i dospelých. Katechéza sa robila predovšetkým formou 
odovzdávania vedomostí, teda formou vyučovanie, ale niektorí využívajú aj liturgické 
slávenia. 

Tridentský koncil ponúkol skoro dokonalý návrh na odovzdávanie viery: musíme 
však mať na mysli reálne možnosti a schopnosti adresátov, často jednoduchých 
sedliakov, remeselníkov, rybárov, a na druhej strane neschopnosť kňazov a ich 
kultúrnu chudobu. Farské kázne boli často bez biblických základov a mnohokrát 
ponúkali rady, ktoré boli síce dôležité pre praktický život remeselníka a sedliaka, ale 
nie pre kresťanský život obrátenia a obnovy.44   

 

2.4.1. Katechetická prax počas Osvietenstva 

Okolo roku 1700, nástupom obdobia osvietenstva, sa začínal dávať dôraz na 
racionálne schopnosti človeka, na rozvoj, na slobodu myslenia, čo poznačilo aj vieru 
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v Boha. Pre dejiny katechézy je to radikálna zmena, ktorá prinesie formy rozkolu 
medzi „homo fidelis“ a „homo filosoficus“.  

Osvietenstvo bolo viac ako len určité historické obdobie, bolo to hnutie, ktoré 
zasiahlo celú spoločnosť. Znamenal príchod kráľovstva slobody, kritického myslenia, 
odpútanie sa od politického a náboženského despotizmu, vnútornej a vonkajšej 
autonómie. 

Zo sociálneho hľadiska bolo osvietenstvo malomeštiackou ideológiou v honbe 
za bohatstvom a za mocou vo svete, ktorý bol považovaný iba z hľadiska 
ekonomického, vedeckého a technického; z filozofického hľadiska bolo osvietenstvo 
snaha vytvoriť syntézu medzi inteligenciou a vnímaním v opozícii každého 
morálneho a metafyzického dualizmu a najmä ako boj proti ontológii a teologickej 
morálke, aby sa vytvorila etická a náboženská vízia života, ktorá sa zakladala iba na 
prírodných princípov, a teda odtrhnutého od kresťanskej dogmatiky.  „Osvietenstvo 
začalo pochybovať o kresťanstve ako o zjavenom náboženstve“.45 

Z kultúrneho hľadiska osvietenstvo chcelo rozšíriť vedomosti ľudí: ľudia začali 
cítiť zodpovednosť, aby vedomosti sa stali verejným bohatstvom. Pribúdal záujem 
o verejné školy a o vzdelávanie občanov. Školy boli doteraz rezervované pre určité 
skupiny ľudí (napr. dvorské školy alebo kláštorné školy), teraz vznikali školy pre 
obyčajných ľudí, ktoré sa preto nazývali ľudové školy, a postupne sa stávali 
povinnými. Napr. v pruskom štáte zaviedol kráľ Fridrich II v roku 1763 povinnú 
školskú dochádzku a podobne aj Mária Terézia a Jozef II v Rakúsko-Uhorsku (1777).   

Katechéza sa tak stávala súčasťou povinných školských predmetov, ktoré sa 
hodnotili školskou známou; na vysvedčení na prvom mieste bolo vyučovanie 
náboženstva, ktoré cieľom bolo sprostredkovať vedomosti. 

Presunutie katechézy do školy malo však dôležitý dôsledok. Postupne sa 
rodina a Cirkev zbavili možnosti vzdelávať vo viere mladé generácie, a hoci sa 
v rodine zachovával zvyk učiť sa naspamäť kresťanské prikázania, rodinná 
katechéza postupne odovzdávala túto kompetenciu vyučovaniu náboženstva v škole, 
až kým katechéza v rodine úplne nezaniká.46 

V teológii začínal prevládať racionalizmus. Na druhej strane však vznikali aj 
nové náboženské iniciatívy: kult eucharistickej poklony, rôzne formy ľudovej 
zbožnosti, pietistická mystika, a pod.  

Čo sa týka vyučovania náboženstva, priorita sa dávala katechizmu, kým Sväté 
písmo bolo v úzadí. Katechizmy, ktoré sa používali, sa venovali tým náboženským 
pravdám, ktoré boli prístupné rozumu a ktoré vychádzali predovšetkým zo 
skúsenosti, kým odmietali čisto dogmatickú náuku. Badať jasnejší rozvoj morálnej 
časti, ktorá sa však javila ako pomerne autonómna oproti náuke viery, a mala skôr 
ľudskú a občiansku úlohu. Teológia, kázanie a náboženská výchova v škole hovorili 
predovšetkým o etike, ktorá pomáha žiť dobrý život; je tu viditeľná strata teologických 
obsahov. Témou bolo predovšetkým prirodzené náboženstvo a etika, a až potom 
pravdy kresťanskej viery; najprv bolo potrebné vedieť pre život, potom poznať 
teologickú doktrínu.47  
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Metodológia už neberie do úvahy iba jednoduché memorovanie: vysvetľovanie 
a opakovanie nahrádza heuristická „sokratovská“ metóda: žiakovi sa pomocou 
maieutických otázok učiteľa umožňovalo „vytiahnuť von“ etické a náboženské 
myšlienky, ktoré už mal v sebe. Výsledkom však bolo poznanie vecí, ktorým však 
človek do hĺbky nerozumie. 

Počas osvietenstva sa namiesto vyučovanie, ktoré navštevovali žiaci bez 
rozdielu veku, začínalo presadzovať vyučovanie po diferencovaných triedach; 
namiesto sporadickej katechéze v kostole sa kládol dôraz na povinné vyučovanie 
v škole; namiesto dogmatického sa preferoval etický obsah s cieľom osvietiť ľudové 
vrstvy.48 

Dôležitou osobnosťou pre katechézu bol Ignác von Felbiger (1724-1788), opát 
zo Sagan, ktorý používa tzv. „saganskú metódu“. Kládol dôraz na individuálne 
charakteristiky žiakov s vedomím, že pamäť, inteligencia a vôľa sa postupne 
rozvíjajú. Rozdeľoval žiakov do troch tried: v prvej boli detí do 7 rokov, v druhej žiaci 
medzi 7 a 10 rokom a vtretej triede žiaci nad 11 rokov. Každá trieda mala svoj 
vlastný primeraný katechizmus. Hoci sa učila tá istá náuka, v prvej sa žiaci učili 
memorovaním, v druhej triede sa rozvíjalo pochopenie textu a v tretej sa učili dôvody, 
prečo vieru žiť v konkrétnom živote; vyučovanie sa robilo formou rozhovoru. 
Zodpovedný katechéta bol farár, kým učitelia mu pomáhali pri memorovaní 
a opakovaní.49  

V tomto období nastal ešte ďalší dôležitý moment v rozvoji katechézy. V Rakúsko-
Uhorsku sa za čias Márie Terézie (1777) katechetika stala autonómnou univerzitnou 
disciplínou, ako súčasť pastorálnej teológie.    

 

2.4.2. Katechéza v 19. storočí v Nemecku, Francúzsku a Taliansku 

V prvej polovici 19. storočia nastáva v katechéze určité teologické prebudenie 
vďaka diel autorov, ako napr. Johann Michael Sailer (1751-1832) , Johann Baptist 
Hirscher (1788-1865)  a bl. John Henry Newman (1801-1890). Podľa Sailera napr. je 
potrebné oslobodiť katechézu od osvietenských vplyvov, podľa ktorých sa deti mali 
učiť prirodzené náboženstvo. Vo vyučovaní náboženstva v škole ako aj vo farnosti 
podľa neho sa musí nájsť miesto pre evanjelium, pre kerygmu. Podobne aj Hirscher 
hovorí, že katechéza sa musí viac zamerať na dejiny spásy, v ktorom strede stojí 
Božie kráľovstvo. Hirscher preto už v roku 1831 napísal prvé dielo katechetiky 
s názvom Katechetik oder Beruf des Seelsorgers die ihm anvertraute Jugend im 
Christentum zu unterrichen und zu erziehen, nach seinem ganzen Umfang 
dargestellt, kde centrálnou otázkou náboženskej formácie nie je podľa neho 
dogmatické memorovanie, ale podpora duševných síl v človekovi. Preto v roku 1842 
napísal „Katechizmus“, v ktorom vysvetľuje dejiny spásy a predstavuje kresťanskú 
náuku (krédo, prikázania a sviatosti). Tento katechizmus sa stal zjednocujúcim 
katechizmom v celom Nemecku. Vďaka nemu vznikla neskôr aj škola pre katechétov. 
Namiesto osvietenskej sokratovskej metódy je Hirscherove dielo preniknuté živou 
vierou, úsilím a nadšením za Krista a jeho kráľovstvo.50 
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Newman navrhuje pre kázanie a katechézu nasledujúce metodologické prvky:51 

• Predstavenie biblického textu; 

• Krátke vysvetlenie náboženského obsahu; 

• Prispôsobenie tohto obsahu zmeneným situáciám dnešného života 
a súčasných adresátov 

Podľa Newmana Božie slovo musí človeka zasiahnuť osobným spôsobom, 
musí ho priviesť ku kríze a k rozhodnutiu sa pre vieru; treba prejsť od toho, aby sme 
hovorili „o Bohu“, k tomu, aby sme hovorili „s Bohom“. Ale podstatný prvok Newmana 
je jeho rešpektovanie slobody človeka, jeho slobodné rozhodnutie sa podľa 
svedomia. „Katolícke spoločenstvo nie je nemocnicou alebo väzenie, kde treba byť 
priviazaný na posteľ alebo za živa pochovaný“, hovorí Newman. 52  Katechéza 
nemôže byť účinná, ak je povinná, ale stáva sa ponukou pre človeka, ak má slobodu 
rozhodovania sa.  

Toto odvážne prebudenie sa katechézy v prvej polovici 19. storočia však 
nemalo dlhé trvanie. V teológii sa presadzovala tzv. neoscholastika, kde pretrvávala 
naďalej systematická katechéza s deduktívnou metódou, s formuláciou jasných 
pojmov a teologickou presnosťou, s didaktikou predstavenia a vysvetľovania právd. 
Ukážkou toho je aj „Katolícky katechizmus“ (1847) nemeckého jezuitu J. Deharbe. 
Bol apologetický a založený na teologických dôkazoch scholastickej teológie. Mal tri 
časti: krédo, prikázania, prostriedky milosti. Nedbal však na metodiku, nepoznal 
aktivity detí ani primerané detské výrazy. 

Vo Francúzsku v katechéze 19. storočia prevláda téma „spásy“ ako garant 
sociálneho poriadku a duša výchovy. Po reštaurácie sa cirkevná činnosť rozvíja na 
základe rôznych náboženských reholí a spoločností, ktoré sa venujú výchove 
a školskému vzdelávaniu, zameranej na náboženskú výchovu. Rozširuje sa tzv. 
„supliciánska metóda“, ktorej motto bolo „katechizovať znamená pre človeka 
obrátenie a pre jeho dušu spása“. Vzdelávanie slúži na formovanie kresťana, ale 
katechéza potrebuje byť zbavená školského charakteru, pretože katechéza nie je 
vyučovanie, katechéta nie je učiteľ, ale pastier, deti nie sú žiaci, ale ako ovce 
jedného košiara Ježiša Krista, katechizmus nie sú iba slová alebo vzdelávanie, ale 
činnosť, dielo: je to dielo spásy človeka a jeho cieľom je dotknúť sa duše, obrátiť sa 
a milovať Boha a Ježiša Krista. Hodina katechizmu je liturgickým slávením, ktoré trvá 
aspoň dve hodiny, v kaplnke mimo kostola, ktorá je na to určená, a deti sa tam majú 
cítiť ako doma s možnosťou ju ozdobovať a skrášliť. Katechéti sú kňazi alebo klerici, 
ktorí majú byť uzobraní, aby sa vytvorila atmosféra absolútneho ticha a húževnatej 
viery. Na každom stretnutí sa prečíta katechizmus, prívetivou formou sa vysvetlí 
pomocou otázok a odpovedí a podá ponaučenie, prečíta sa stať z evanjelia, oznamy 
zodpovedného za katechizmus, spievajú sa náboženské piesne, recitujú sa modlitby. 
Potom je okamih pre zamyslenie sa, príbehy, odmeny, bodovanie, sväté obrázky, 
poďakovanie, oslava, sväté prijímanie.53 V Taliansku sa katechéza uberá podobnou 
cestou: výchova a vzdelávanie majú svoj základ v náboženstve, ktorú učí farár 
s obsahmi dejín Cirkvi a vyučovaním katechizmu. 

Veľkým problémom je v Taliansku protikatolícka tlač. Preto Pius IX encyklikou 
Nostis et Nobiscum (8. Decembra 1849) povzbudzoval talianskych biskupov, aby sa 
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postavili proti tejto „perverznej“ literatúry pripravenými osobami, ktorí by písali aj malé 
diela na budovanie viery a vzdelávanie ľudí. Výsledkom toho bola pestrá ľudová 
náboženská literatúra, často s katechetickým zámerom.  

V Taliansku v 19. storočí však badať okrem toho aj zmenu pohľadu na 
vyučovanie náboženstva v škole: po zjednotení Talianska začali vychádzať zákony 
o zrušení cirkevných majetkov, rástol počet tých, ktorí kritizovali Cirkev a jej príkazy, 
a preto sa ozývali hlasy o zrušení vyučovania náboženstva na základných školách.54 
Tieto zmenené sociálne a politicko-kultúrne vzťahy medzi Cirkvou a sociálnymi 
triedami poznačovali aj úmysel zmeniť školstvo, ktoré by sa zakladalo na 
sebestačnosti a laickej kultúry. Začínala sa oddeľovať „katechéza“ od „náboženskej 
kultúre“, ktorá ju nahradila v školskom vyučovaní. Okolo roku 1874 sa zákonom 
poskytovala možnosť, aby obce mohli zrušiť vyučovanie náboženstva v škole, 
a v roku 1876 sa náboženstvo ako školský predmet definitívne zrušil, namiesto nej sa 
začínala učiť „občianska výchova“.55 

 

2.4.3. Katechéza v období Prvého vatikánskeho koncilu a po ňom 

Toto bol aj kultúrno-politický kontext, v ktorom sa uskutočnil Prvý vatikánsky 
koncil (začína decembri 1869). Treba uznať, že väčšina prítomných koncilových 
otcov nebola pripravená zaoberať sa problematikou evanjelizácie a katechizácie 
v tomto novom a komplexnom svete. Cieľom Koncilu bolo reagovať predovšetkým na 
racionalizmus a laicizmus, potvrdiť princípy katolíckej náuky a posilniť autoritu 
pápeža. Vypuknutie vojny medzi Francúzskom a Pruskom (v júli 1870) a následne 
obsadenie Ríma talianskymi vojskami (v septembri 1870) donútili mnohých 
účastníkov Koncilu opustiť mesto a pápež Pius IX rozhodol prerušiť koncilové práce 
20. Októbra 1870. Okrem obrany pápežstva, Koncil nemal čas vyjasniť úlohu 
biskupov a kňazov a postavenie laikov. Toto bude úloha, ktorá počká až Druhý 
vatikánsky koncil.   

Pre katechézu je to obdobie čakania, avšak niektoré dekréty a rozhodnutia 
pápežov značne ovplyvnili katechetickú prax a najmä pripravili pôdu na radikálnejšiu 
obnovu. Počas pontifikátu Leva XIII (1878-1902) vznikali však rôzne štúdiá 
o katechetike a začínajú sa organizovať národné katechetické kongresy. V roku 1910 
vydal sv. Pius X dekrét Quam singulari. Pred jeho vydaním deti pristupovali k prvému 
sv. prijímaniu v 12 - 14. roku života. Podmienkou pristúpenia k prvému sv. prijímaniu 
boli dobré náboženské vedomosti. Dekrét Quam singulari priniesol mnoho zmien v 
dušpastierskej práci a jej chápaní. Podmienkou pristúpenia k prvému sv. prijímaniu 
má byť vek, v ktorom dieťa je schopné rozoznávať obyčajný chlieb a víno od 
sviatostného chleba Eucharistie. 

Pius X. vydal jednotný katechizmus pre Taliansko (1912), „Katechizmus 
kresťanského učenia“, ktorý má tri časti ako Debarbeho katechizmus: 1. Krédo, 2. 
Kresťanský zákon a spravodlivosť, 3. Prostriedky milosti. Katechizmus bol pomerne 
náročný, na vysokej filozofickej a teologickej úrovni. Mal formu otázok a odpovedí a 
zdôrazňoval Desatoro, ktoré vrcholilo v hlavnom prikázaní lásky. 

Motu proprio pápeža Pia XI Orbem catholicum (1923) ustanovilo nový cirkevný 
úrad pre katechizáciu vo Vatikáne. Pri vatikánskej kongregácii bolo vytvorené 
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Officium catechisticum. Bola to ústredná inštitúcia, ktorá sa zaoberala všetkými 
otázkami katechizácie vo všeobecnej Cirkvi. 

Pápež Pius XI dekrétom Provido sane zo dňa 12. januára 1935 nariadil vytvoriť v 
každej diecéze úrad pre katechizáciu. Poslaním úradu bude starať sa o vyučovanie 
náboženstva vo farnostiach, na školách a rôznych kolégiách. Ďalšou náplňou 
činnosti diecézneho úradu pre katechizáciu má byť organizovanie katechetických 
kurzov, zjazdov ako aj starostlivosť o katechetické pomôcky. 

 

2.5. Katechetické hnutie a pokoncilová katechéza 

Katechetická prax pred Druhým vatikánskym koncilom bola výsledkom niekoľko 
storočného spôsobu katechizácie, ktorý ovplyvnil Tridentský koncil so svojim 
katechizmom. Tento bol však málo pozorný na pedagogický aspekt a postupne sa 
nabaľoval rôznymi polemickými intonáciami, vzhľadom na obdobie, v ktorom vznikal. 
Hlavným cieľom katechizmu bolo odovzdať doktrínu Cirkvi rečou a terminológiou, 
ktorá bola výslovne dogmatická. Magisteriálna katechéza teda mala za úlohu 
odovzdať ekleziálne magistérium.  

Spomenuté pápežské dekréty a smernice však dávali impulz na vytvorenie 
nových myšlienok, ktoré sa postupne pretavovali do špecifického katechetického 
hnutia. 

 

2.5.1. Pred Druhým vatikánskym koncilom: katechetické hnutie 

Na začiatku 20. storočia, najmä v nemecky hovoriacich krajinách, učiteľov 
náboženstva a katechétov začínal zaujímať nový aspekt: pozornosť na didaktiku, 
teda spôsob vyučovania. Bola to predovšetkým „Mníchovská metóda“, ktorá zahájila 
úvahu o tom, ako využívať didaktické prvky komunikácie v katechéze. Obsah je 
totožný s tým, čo predstavoval aj magisteriálny prístup, ale to, čo charakterizuje tento 
nový spôsob odovzdávania tých istých právd, je metóda: odtiaľ pochádza preto 
pomenovanie pedagogického prístupu v katechéze.  

Mníchovská metóda vychádzala z tzv. teórie o formálnych stupňoch autorov 
F.Herbarta a T.Zillera podľa aristotelovského obrazu človeka a jeho troch základných 
silách, ktorá sa vyjadrovala v troch najdôležitejších stupňoch všeobecných 
poznávacích procesov: aisthesis (memoria) - úvod do učiva pomocou zmyslového 
vnímania (obraz) a pozerania; noesis (intellectus) - vysvetlenie látky pomocou 
rozprávania a rozumového pochopenia; orexis (voluntas) - aplikácia učebnej látky 
v živote a v konaní. 

Katechetickí autori O.Willmann, A.Weber a H.Stieglitz adaptovali tieto tri 
formálne stupne na náboženskú výchovu a katechézu ako päť-stupňová 
„mníchovská“ metóda (1905): 

• Príprava: nadviazanie na predchádzajúcu látku, na to, čo deti vedia, vzbudiť 
záujem 

• Predloženie nového náboženského učiva prostredníctvom rozprávania, 
obrazu, čítania či hudby 

• Prehĺbenie: vysvetlenie podstatnej myšlienky, pravidla alebo zákona 



 

• Syntéza (zlúčenie) viacerých častí, z ktorých téma pozostáva, alebo téma je 
súčasťou celku, naznačenie súvislostí a inými pravdami 

• Aplikácia, konkrétne použitie náuky v konkrétnom živote, uloženie úloh 

Neskôr, v tridsiatich rokoch vznikal v rámci pastoračnej úvahy v Cirkvi záujem 
o biblické štúdiá a obnovené úsilie o Sväté písmo. Na základe tohto viacerí katechéti 
v komunikácii obsahov katechézy začínali využívať viac biblické state než často krát 
suché a krátke doktrinálne pojmy viery; okrem toho sa v katechetickej praxi začínala 
používať forma narácie, teda rozprávania, ktorá je podstatnou formou komunikácie 
vo Svätom písme, a ktorá sa stáva najvhodnejším deskriptívnym spôsobom, 
využívaním pri katechéze: obsah ako aj metóda katechézu musia odzrkadľovať tie 
používané v Biblii. Duch tohto katechetického spôsobu sa prakticky vyjadril 
v štruktúre a obsahu Nemeckého katechizmu (1955). Keďže sa tento prístup zameral 
na obsah a ohlasovanie Dobrej Noviny, dostal názov kerygmatický prístup 
v katechéze. Súčasťou kerygmatickej katechéza sa stáva aj dôraz na 
kristocentrizmus, teda centralita dejín spásy a chápanie katechézy ako výchovy 
k viere. Hlavnými osobnosťami tohto prúdu boli A.J.Jungmann a F.X.Arnold. Ich 
teória výborným spôsobom vyjadruje motto: dogmu treba poznať, kerygmu treba 
hlásať. 

Viac menej v tom istom období nachádzame vo Francúzsku návrh pre 
katechézu, ktorá je viac orientovaná na to, aby našla v živote a v liturgických 
sláveniach Cirkvi obsah, ktorý by bol vhodný pre náboženskú formáciu kresťanov. 
Podporovaní obnovou liturgie v Cirkvi, výskumom a liturgickými štúdiami, niektorí 
katechéti považovali liturgiu a celé kresťanské tajomstvo, vyjadrené a slávené počas 
liturgického roka, za najvhodnejšie nástroje na to, aby sa našiel nielen biblický Ježiš, 
ale Kristus, ktorý žije v liturgii a v živote jednotlivca. Pre nich „celá katechéza je v 
misálu“. Tento spôsob, ktorý kladie dôraz na liturgiu v katechéze, sa nazýval 
liturgický prístup v katechéze.  

Zmeny jednotlivých modelov poukazujú na postupný posun katechézy od 
dogmatického jazyka (magisteriálny prístup), cez dôraz na didaktickú metódu 
(pedagogický prístup) a naratívnu metódu (kerygmatický prístup) až k liturgickým 
textom ako k obsahu katechézy (liturgický prístup).  

Každý z týchto prístupov hľadal vo svojej dobe najlepší spôsob, ako zefektívniť 
katechetickú činnosť. Katechéza ale potrebovala urobiť ešte jeden krok: posunúť 
záujem smerom k subjektu, k jednotlivcom, ktorí sú pravými adresátmi katechetickej 
činnosti. V tejto línie sa pohyboval Druhý vatikánsky koncil, ktorý svojím novým 
pastoračným duchom obrátil pozornosť Cirkvi ku kresťanovi ako subjektu pastoračnej 
činnosti Cirkvi. 

 

2.5.2. Druhý vatikánsky koncil a katechéza 

Druhý vatikánsky koncil bol pre Cirkev a pre celý svet prozreteľnosťnou 
udalosťou; určite bol najdôležitejšou cirkevnou udalosťou 20. storočia.  Explicitne sa 
však veľmi málo zaoberal katechézou. Nové vanutie Ducha a nová teológia, ktorú 
koncil ponúkal, sa však odzrkadľovali aj v obnovenom chápaní katechézy s novými 
spôsobmi, ako ju realizovať. Dôraz na pastoračnú dimenziu, ktorá sa stáva 
základným prvkom všetkých koncilových dokumentov, prejavuje sa aj v úvahách 
samotnej katechézy.  



 

Tento pastoračný záujem koncilu predkladá katechétom a teológom, aby obrátili 
svoju pozornosť predovšetkým na ľudskú osobu. Katechéza, ktorá má predkladať 
človekovi kresťanské posolstvo a ukázať mu základné línie kresťanského života vo 
svete, sa musí zamerať na jednotlivé osoby, a preto sa nemôže vyhýbať odpovedať 
na otázky ohľadom podstaty, bytia a osudu človeka. Tieto antropologické otázky sú 
prítomné aj v ďalších teologických úvahách Koncilu. Otázky o človeku nepochádzajú 
iba zo zjavenia, ale zväčša aj z kultúry, z filozofie a vôbec z ľudského uvažovania. 
Tento katechetický prístup, ktorý kladie človeka do stredu, sa nazýva 
antropologický prístup katechézy. Výrazom toho je prejav pápeža Pavla VI 7. 
decembra 1965, na záver všetkých koncilových prác, ktorý mál názov „Dôvera 
v človeka a dialóg so svetom“.56 

 

2.5.3. Katechetické dôrazy v pokoncilovom období 

Všeobecné katechetické direktórium, ktoré vyšlo po Druhom vatikánskom 
koncile v roku 1971, nazýva katechézu tú „cirkevná činnosť, ktorá privádza 
spoločenstvá a jednotlivých kresťanov k dospelosti vo viere“ (VKD, 21). Katechéza 
chce osvietiť každého jednotlivca, aby zrelý vo viere vedel v každej okolnosti a pri 
každom stretnutí s inými spoznať výzvu Boha, ktorý ho povoláva uskutočňovať svoj 
spásonosný plán. Katechéza má teda za úlohu „objasniť tento záväzok 
zasväcovaním do kresťanskej interpretácie ľudských udalostí, najmä znamení doby, 
aby veriaci mohli hodnotiť a vysvetľovať v úplne kresťanskom zmysle“  (VKD, 26).  

Po Druhom vatikánskom koncile sa ľudská skúsenosť stáva ústrednou 
kategóriou katechézy. Hovorí sa o skúsenostnej katechéze, o skúsenostnej dimenzii 
katechézy, o katechéze, ktorá sa má zamerať na skúsenosť mladých a pod. 
Podstatná myšlienka všetkých týchto snažení v katechéze by sa mohli vyjadriť 
nasledujúcim spôsobom: kresťanské posolstvo musí vychádzať z ľudskej skúsenosti 
a jeho ohlasovanie musí byť s ňou prepojené. Iba takto katechetické ohlasovanie 
môže byť  chápané ako Dobrá novina a môže premeniť život smerom k evanjeliu.57 
V tomto spôsobe prevláda skúsenostná dimenzia antropologickej katechézy. 

Špecifické prehĺbenie antropologického aspektu katechézy nachádzame 
predovšetkým v Latinskej Amerike. Rada konferencie biskupov Latinskej Ameriky, 
ktorá sa zišla v Medellíne v roku 1968, dáva v katechéze nový dôraz, pretože podľa 
biskupov „súčasná katechéza musí úplným spôsobom prevziať úzkosti a nádeje 
dnešného človeka, aby mu ponúkol možnosť plného oslobodenia a bohatstvo 
integrálnej spásy v Kristovi Pánovi. Preto katechéza musí byť verná ohlasovaniu 
biblického posolstva, nielen vo svojom vedomostnom obsahu, ale taktiež vo svojej 
živej skutočnosti, ktorá je vtelená do skutkov života súčasného človeka“. V tomto 
zmysle sa hovorí o politickej dimenzie antropologickej katechézy.   

Podobne k tomuto politickému modelu vznikajú aj v Európe katechetické 
prístupy, ktoré sa inšpirujú na teológii oslobodenia, hoci teoretické a historické 
základy sa v mnohom líšia. Vyučovanie náboženstva a katechéza hľadajú obnovu 
najmä v tých európskych krajinách, kde inovácia pedagogiky nachádza svojich 
najväčších zástancov. Napr. v Nemecku v sedemdesiatich rokoch pod vplyvom 
Frankfurtskej školy, alebo podobne v Belgicku, sa dostáva do popredia katechéza, 
ktorá si uvedomuje, že veľká časť mladých už nemá základné teologické poznatky 
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a už nevedia uvažovať nad svojim životom a nad životom spoločnosti ako veriaci. 
Dokument z Bled (Juhoslávia, 1977) podporoval oslobodzujúcu katechézu, ktorá 
mala veľký vplyv na mnoho katechétov. Je to okamih oslobodzujúcej dimenzie 
antropologickej katechézy. 

Nemeckí katechéti posúvajú pozornosť katechézy na vzťah medzi ľudskou 
skúsenosťou a obsahom kresťanskej viery, s dôrazom na didaktické línie. Podľa 
nich, hodnota ľudskej skúsenosti  a evanjeliového posolstva sú dve skutočnosti, ktoré 
si neprotirečia, ale sa môžu navzájom stretnúť v úrodnom a konštruktívnom dialógu 
a navzájom sa prepájať a obohatiť vo vzájomnom dialektickom a kritickom vzťahu. 
Táto didaktická metóda sa nazýva korelácia a spomína sa v synodálnom dokumente 
nemeckej Cirkvi o vyučovaní náboženstva v škole.58 Náboženské osnovy pre školy 
v Nemecku realizujú tento prístup prostredníctvom korelatívnej metóde 
antropologickej katechézy.    

 

2.5.4. Katechéza v súčasnosti 

V súčasnosti katechéza začína klásť dôraz na niektoré prvky, ktoré boli 
v minulosti menej povšimnuté, a niekedy aj ignorované. Toto povedomie vzbudzuje 
tak aj nové katechetické možnosti, ktoré tieto prvky prinášajú zo sebou. 

 

a) Spoločenstvo viery 

Po Druhom vatikánskom koncile sa Cirkev chápe predovšetkým ako 
spoločenstvo viery. Toto paradigma Cirkev-ako-spoločenstvo zahŕňa v sebe ako 
dôsledok aj nový spôsob prítomnosti vo svete a vedomie, že miestna Cirkev má 
špecifickú úlohu v súčasnom svete. Spoločenstvo viery má úzky vzťah aj s 
katechézou, ktorá je zameraná na formáciu detí a mladých v tomto spoločenstve 
a na formáciu samotného spoločenstva. Oproti tomuto paradigmu stojí možnosť 
formovať kresťanov v školskom prostredí. V tomto prostredí však nemôže byť 
garantovaná kresťanská formácia z viacerých dôvodov: výchovný systém školy je 
laický, v škole je prítomný oprávnený pluralizmus a predovšetkým organizácia 
školskej výchovy má svoju patričnú autonómiu. Formácia mladých generácií vo vnútri 
Cirkvi teda nezávisí iba od vedľajších dôvodov, ale vychádza zo skutočnosti, že 
práve miestna Cirkev ako spoločenstvo viery má túto základnú úlohu odovzdávať 
vieru deťom a mladým.   

V tejto perspektíve aj Všeobecné direktórium pre katechizáciu vymenúva 
najvhodnejšie prvky katechetickej pastorácie, ktorá vždy vychádza predovšetkým 
z kresťanského spoločenstva – ako diecéza, farnosť a kresťanská rodina (porov. 
VDK 217-232). Východiskom pre tento nový pohľad na katechézu je samotné 
poslanie Cirkvi, ktoré spočíva v ohlasovaní spásy a v posilňovaní a podpore viery 
povolaných. Katechéza vychádza zo samotnej srdca Cirkvi, z ktorej pochádza aj jej 
úloha a jej poslanie. Aby Cirkev mohla katechizovať, spoločenstvo musí byť cirkevné, 
to znamená musí prejaviť tie prvky, ktoré ju robia pravým znakom Cirkvi. 

Katechéza je ústredným momentom všetkej pastoračnej aktivity, pretože 
podporuje budovanie Kristovho tela. Preto diecéza ako miestna Cirkev má za úlohu 
vychovávať k viere ako aj organizovať katechetickú pastoráciu: miesta Cirkev je teda 
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hlavnou zodpovednou za katechézu, ako komunita Kristových učeníkov 
zhromaždených okolo biskupa spolu so svojimi kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi 
a laikmi.  

Umiestniť katechézu zo školy do cirkevného spoločenstva vyžaduje zmenu 
mentality všetkých zapojených osôb a uvedomiť si zodpovednosť každého jednotlivo: 

• Biskup je prvým katechétom svojej diecézy: je povolaný vykonávať katechézu 
ako jednu zo základných úloh svojej služby. 

• Presbyter (kňaz) je povolaný vychovávať vo viere: má v katechéze 
vzbudzovať spoluzodpovednosť celého kresťanského spoločenstva. 

• Rodičia sú prvými vychovávateľmi vo viere pre svoje deti prostredníctvom 
rodinnej katechézy: majú odovzdávať a vyžarovať evanjelium, aby samotná 
rodina sa stala cestou k viere a školou kresťanského života.  

• Zasvätené osoby ako živý znak skutočnosti Kráľovstva, majú svojim 
príkladom ukázať na radikálnosť Blahoslavenstiev. 

• Laickí katechéti, keďže zdieľajú tú istú formu života destinatárov, majú mať 
osobitnú citlivosť pre to, ako uvádzať evanjelium do konkrétneho života ľudí.   

Zodpovednosť za katechetickú formáciu detí a mladých teda už nemá učiteľ 
náboženstva, ktorý svojou profesionálnou prípravou má za úlohu v škole vyučovať 
náboženstvo práve v rámci kultúrnej dimenzie, ale katechéti, mnoho krát laici, ktorí 
však nie sú vždy dostatočne pripravený na túto úlohu. Základnou požiadavkou preto 
ostáva, vzbudiť v cirkevnom spoločenstve ľudí, ktorí sú povolaní robiť katechétov, 
vybrať si niektorých na plný i čiastočný úväzok, rozdeliť ich primerane do rôznych 
oblastí katechézy, zaujímať sa o ich dozrievanie v rámci začiatočnej i permanentnej 
formácie, aby sa zabezpečila najvhodnejšia služba katechézy.  

 

b) „Misijná“ katechéza 

Za posledných sto rokov prešiel katechetický proces rôznymi fázami, ale 
v posledných dekádach môžeme oprávnene kvalifikovať katechézu – aj ako odpoveď 
na pastoračnú situáciu Cirkvi – ako „misijnú“. Situácia v Cirkvi, v západných krajinách 
i bývalých komunistických krajinách, zažíva určité obdobie nespokojnosti a krízy, 
ktorá na jednej strane môže priviesť k apatii a sklamaniu, na druhej strane však núti 
hľadať nové cesty a formy. Dlhodobý proces sekularizácie priniesol jasný vzrast 
subjektivity aj v náboženskej oblasti, čo zapríčiňuje „slabé“ myslenie v oblasti etiky 
a doktríny, relativizujúc zmysel pre príslušnosť k Cirkvi ako k inštitúcie, vyhľadávanie 
neurčitej a difúznej religiozity namiesto túžby po viery ako osobnej, významnej a živej 
skúsenosti.   

V mnohých krajinách severnej a západnej Európy ešte stále pretrváva napätý 
vzťah medzi ohlasovaním slova kresťanskej viery v laických prostrediach. Zosilnieva 
ťažkosť identifikácie medzi katechézou v spoločenstve a vyučovaním náboženstva 
v škole. Ďalší prvok, ktorý je významný je nárast počtu nepokrstených ako aj 
vlažnosť mnohých pokrstených. Pád Berlínskeho múru priniesol veľké nadšenie do 
cirkevných spoločenstiev v ex-komunistických krajinách, ktoré otvorili svoje dvere 
špecifickým aktivitám a službám Cirkvi, teda aj katechéze, a venovali sa im s veľkou 
snahou. Skutočné ťažkosti, ktoré záviseli s nedostatočne pripraveným personálom, 
s nedostatkom prostriedkov a s neprítomnosťou skutočnej evanjelizačnej úvahy, 



 

znemožnili uvažovať o katechéze, primeranej ich prostrediu, využívajúc iba modely 
a nástroje západu. Nástojčivejšia bola však otázka, ako ohlasovať a žiť vieru 
v podmienkach demokracie a pluralizmu? 

Odpoveď na túto otázku postupne priviedla krajiny východnej i západnej Európy 
k niektorým prioritám, aby katechéza mohla znovuobjaviť svoju „kresťanskú dušu“: 

• Chápať katechézu nielen za tradičné prehĺbenie doktríny, ale ako 
katechumenálnu udalosť alebo ako proces, ako sa stať kresťanom a budovať 
spoločenstvo. 

• Vyvíjať katechézu v dialógu s kultúrou: ako evanjelizácia kultúry a ako 
budovanie novej kultúry. 

• Ponúkať katechézu, ktorá počíta s etnickým, náboženským a kultúrnym 
pluralizmom. 

• Formulovať katechézu, ktorá berie ohľad na veľké európske kresťanské 
tradície. 

Túto cestu môžeme nazvať ako „misijná fáza“ katechézy, pretože sa usiluje 
o obnovu evanjelia. Takáto katechéza znovu vychádza z Božieho slova. Ako sv. 
Pavol pred grécko-rímskou kultúrou, tak aj európski katechéti dnes sa nachádzajú 
pre novou kultúrou, ktorá oslovuje pramene ich viery, ich kreativitu  a ich misijné 
nadšenie.   

Do akej miery sila evanjelia alebo misijná katechéza bude schopná skutočne 
premeniť súčasného človeka? Je dôležité, aby celé cirkevné spoločenstvo bolo 
pozorné na niektoré prvky: na dôležitosť misijnosti, na právo každého človeka 
stretnúť Boha, na vedomie, že udalosti sú možnosti stretnúť Boha, na uvedomenie si, 
že obrátenie človeka nie je automatická záležitosť.  

Takýmto spôsobom a s týmto nový misijným duchom a so snahu o novú 
evanjelizáciu, budúcna katechéza bude zodpovedať kreatívnej vernosť súčasnej 
katechézy.  

 

c) Inkulturovaná katechéza 

V každej časti Cirkvi rastie silné povedomie o silnom vzťahu medzi vierou 
a kultúrou. Problém inkulturácie viery ako prioritná a životná úloha sa neustále 
teoreticky prehlbuje. Napriek tomu treba uznať, že v súčasnosti je integrácia medzi 
evanjeliovým posolstvom a ľuďmi dnešnej doby veľmi ťažkopádna, slabá, miestami 
nejasná a často krát neúčinná. 

Túto ťažkosť integrácie medzi vierou a životom vyjadril pravdivými slovami 
pápež Pavol VI: „bez pochyby najväčšia dráma súčasnej doby je rozkol medzi 
evanjeliom a kultúrou“ (EN 20), ale zároveň upozorňuje aj na úprimné a rozsiahle 
snahy o zblíženie. 

Pápež Ján Pavol II v tejto línie potvrdzuje, že „katechéza, ako aj všeobecne 
evanjelizácia, je pozvaná priniesť silu evanjelia do srdca kultúry a kultúr“ (CT 53). 
Cirkev žije uprostred ľudstva a v poslaní slúžiť človeku prináša blahozvesť o Božom 
kráľovstve v Ježišovi Kristovi, ktoré je potrebné na vytvorení spravodlivejšieho 
a bratskejšieho ľudstva. „Verní tomuto poslaniu, Cirkev otvorene prijíma všetky 



 

príspevky skúsenosti a ľudských vied a prostredníctvom katechézy ponúka dospelým 
cestu nasledovania Krista, ktorá je vtelená do konkrétnych životných situácií“.59 

Inkulturácia právd viery je pokus vyjadriť pravdy viery v kontexte kultúry a dejín. 
Tento pokus je vždy limitovaný, nedokonalý, ale na druhej strane vždy nutný. Je to 
zákon života. Je to dôsledok toho, že sa Božie slovo vtelilo do dejín. 

Úkol pokračovať v procesu inkulturácie sa týka i nás dnes. Bolo by neblahé 
a pohodlné iba zotrvávať na stupni inkulturácie napr. z obdobia neoscholastiky alebo 
baroka alebo z prvej polovice dvadsiateho storočia. Tým by sme pomohli šíreniu 
viery. Je treba pokračovať – a síce uskutočňovať takú inkulturáciu, ktorá je aktuálna 
pre dnešnú dobu. Práve katechéza je jedným z miest, kde sa deje inkulturácia. 
Keďže človek „nemôže dospieť k pravému a plnému ľudstvu inak než 
prostredníctvom kultúry“ (GS 53), potom je treba mať na zreteli, že práve katechéza 
je povolaná, aby neustále vnášala do srdca kultúry ako takej i do jednotlivých kultúr 
silu evanjelia. Preto sa bude snažiť tieto kultúry poznať, osvojovať si ich pozitívne 
výrazy a prejavy, rešpektovať ich hodnoty a osobitné bohatstvá (porov. CT 53). 60 

Medzi rôznymi ponukami katechetických projektov inkulturácie kresťanskej viery 
do života kresťanov, je zaujímavý návrh T. Groome, ktorý hovorí inkulturácii ako o 
„dialektickom stretnutí medzi kresťanskou vierou a špecifickou kultúrou, kde kultúra 
je ratifikovaná, vyzývaná a premenená pre Božie kráľovstvo, a kde kresťanská viera 
je tak isto potvrdená, vyzývaná a obohatená touto jedinou formou jej realizácie”.61 
Aby sa katechéza bola skutočným a opravdivým miestom inkulturácie, autor ponúka 
štyri základné prvky: 

• Nejestvuje kresťanstvo bez kultúry ani kultúra bez viery 

• Dejiny kresťanskej viery sa naďalej vyjadrujú v dejinách 

• Každé kultúrne vyjadrenie kresťanskej viery je hlboko zjednotené z ostatnými 
výrazmi 

• Hodnoty Božieho kráľovstva musia byť viditeľné v autoentickom procese 
inkulturácie 

Na základe toho je potrebné, aby v pastoračnej praxe jestvoval čestný 
a integrálny dialóg, so vzájomnou úctou a empatiou. Autor rozvinul aj spôsoby tohto 
dialógu, ktorý nazval prístupom kresťanskej zdieľanej praxe: 1. Vyjadriť. 2. Kriticky 
uvažovať. 3. Priamo pristúpiť k kresťanskej vízii. 4. Privlastniť. 5. Žiť a premeniť 
vieru.  

 

d) Pluridimensionálna katechéza 

Katechéza je veľmi rozsiahla skutočnosť: vyžaduje dôslednú organizáciu, ktorá 
zapája všetky farnosti, aj tie najmenšie, a v rámci nich veľké množstvo katechétov. 
Na základe tejto skutočnosti napr. Katechetický úrad v diecéze Bergamo (Taliansko) 
predstavil nový spôsob katechézy: vychádza pritom zo skúsenosti, že tradičná 

 
59 CONSIGLIO INTERNAZIONALE PER LA CATECHESI. La catechesi degli adulti. In: Il Regno – 
documenti 35/1990/17, s. 527. 
60 http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-1/Vliv-koncilu-na-obnovu-katecheze.html 
61 GROOME, T. Inculturazione: come procedere in un contesto pastorale. In: Concilium 30/1994/1, s. 
162. 



 

katechéza má medzery a neposkytuje už dostatočnú kresťanskú formáciu deťom 
a mládeže. 

Katechéza detí a mladých je poznačená veľkými problémami: niektoré sú 
podmienené aktuálnou kultúrou; iné závisia od spôsobu katechizácie vo farnosti – 
napr. úbytok počtu detí a mladých, nedostatočná kvalifikácia katechétov; nevhodné 
časové umiestnenie katechézy; množstvo školských a mimoškolských aktivít detí 
a ich zaneprázdnenosť; katechéza iba ako racionálne vyučovanie atď. Všetko toto 
vyžadovalo premyslenie a obnovu. 

Katechéti spolu so svojim  biskupom a kňazmi v Bergamo sa vybrali na nové 
cesty. Zmenili základnú štruktúru katechézy, ktorá sa stala základnou dimenziou 
pastoračného plánu farskej komunity.    

Ide predovšetkým o 5 ročnú katechézu: začína sa v prvej triede, príprava na 
spoveď je v tretej triede, príprava na 1. Sv. prijímanie vo štvrtej. Príprava na 
birmovku sa robí v šiestej a siedmej triede a za ukončí s tzv. „redditio fidei“ v ôsmej 
triede. 

Originalita tejto ponuke je v novom chápaní katechézy: je to radostný okamih 
spoločného života s rôznymi aktivitami so skúsenosťami prvotnej evanjelizácie 
a intenzívnej katechézy. Originalita je aj v tom, že samotné posolstvo sa podáva 
aktuálny jazykom.  

 

e) Katechumenálna katechéza 

Súčasná komplexná a sekularizovaná spoločnosť zmenila tvár kresťanských 
komunít: množstvo veriacich – deti, mladí i dospelí – napriek tomu, že sú pokrstení, 
nie sú evanjelizovaní a nedostali žiadnu pomoc pre dozrievanie ich viery. 

Na druhej strane spoločenstvo veriacich zažíva aj znaky obnovy: mnohé osoby 
túžia veriť autentickým spôsobom a chcú prijať Boží dar prostredníctvom dlhej cesty 
katechumenátu, ktorá ich vedie k osobnej obnove a pravému obráteniu. 

Toto je výzva pre súčasnú Cirkev: premyslieť novú formu katechézy, ktorá by 
bola schopná prijať črty kresťanskej iniciácie a ponúknuť katechumenálnu cestu pre 
týchto „nových“ veriacich. Nemožno pritom hovoriť o katechumenáte v pôvodnom 
zmysle, keďže kerygma sa neohlasuje nepokrsteným, ale je to forma 
katechumenátu, ktorý sa obracia na osoby, ktoré sú už súčasťou Cirkvi a teda 
pokrstení a znovu začínajú žiť evanjelium. Táto nová skutočnosť vytvorila 
v ohlasovaní slova nový potenciál pre kresťanské spoločenstvo. 

Napr. vo Francúzsku (v Lione) jestvuje skúsenosť katechumenálnej cesty , kde 
mnohí dospelí pokrstení, po dlhých rokoch vzdialenosti od Cirkvi, chcú nanovo prejsť 
iniciačnú cestu; tieto osoby prekladajú vážnu otázku ohľadom voľby žiť svoju vieru 
a Cirkev musí byť pozorná ich sprevádzať ohlasovaním Kristovho evanjelia. Je to 
katechumenálna ponuka, ktorá vyjadruje obsah viery primeraným jazykom, aby 
osoby mohli rásť vo viere. 

V Taliansku, biskupská konferencia vytvoril aj špecifickú katechumenálnu cestu 
pre mladých, ktorá zahŕňa pokrstených i nepokrstených a zapája ich rodiny a celé 
kresťanské spoločenstvo.  

 
 



 

2.6. Udalosti a katechetické dokumenty v pokoncilovom období  

Vplyv Druhého vatikánskeho koncilu na katechézu bol a stále je veľmi živý. Je 
začiatkom novej epochy, oficiálny koniec „obdobia katechizmov“ a preto aj začiatkom 
hlbokej obnovy základných prvok katechetickej činnosti. 

Ako sme už naznačili, koncil sa nezaoberal priamou a explicitnou formou 
katechézou, ale zaoberal sa niektorými dôležitými otázkami, podstatnými pre 
katechézu: Božie Slovo, viera, Cirkev, vzťah medzi Cirkvou a svetom. Obnovil 
teologickú úvahu ohľadom zjavenia a viery (DV) a  evanjelizácie (AG) a priniesol 
zmenu v chápaní Cirkvi (LG, SC, AG, GS). Otvoril Cirkev k obnovenému chápaniu 
človeka a vytvoril nové vzťahy s modernou kultúrou, s nekatolíckym vierovyznaniam 
a k nekresťanským náboženstvám (GS, DH, UR, NA, AG a pod.). Sú to nové 
perspektívy, ktoré nemohli nemať hlboký vplyv aj na katechetickú oblasť.  

Pokoncilové obdobie bolo pre katechézu, ako aj pre iné aspekty cirkevného 
života, veľmi plodným ale aj veľmi problematickým obdobím. Prvé pokoncilové roky 
boli veľmi búrlivé, na čo nasledovalo obdobie pokojnejšie, otvorenejšie pre reflexiu. 
Viaceré dokumenty a udalosti, ktoré sa týkali univerzálnej Cirkvi, pomáhali vytvoriť 
novú syntézu a v súčasnosti patria do dôležitého katechetického „magistéria“: 
môžeme medzi neho zaradiť predovšetkým Všeobecné katechetické direktórium, 
ktoré vydalo Posvätná kongregácia pre klérus v roku 1971, ale aj medzinárodný 
katechetický kongres v Ríme, vydanie „Ordo initiationis christianae adultorum“ v roku 
1972 a predovšetkým dve synody biskupov z roku 1974 a 1977, s post-synodálnymi 
exhortáciami „Evangelii nuntiandi“ a „Catechesi tradendae“. 

 

2.6.1. „Všeobecné katechetické direktórium“ (prvé vydanie, 1971) 

Na podnet koncilu mala sa obnoviť katechetická prax tým, že bolo stanovené, 
aby sa pripravilo všeobecné katechetické direktórium, ktoré by definovalo povahu, 
cieľ a metódu katechézy. Podľa normy dekrétu Christus Dominus (CD 44) bolo 
direktórium pripravené Svätou kongregáciou pre klérus a schválené Pavlom VI. 11. 
apríla 1971. Prípravná komisia zamietla myšlienku vydať „jednotný katechizmus“ 
a pripravila direktórium, ktorý je v podstate súhrnom pastoračných princípov a noriem 
na katechetickom poli, teologickej a metodologickej povahy, inšpirovaných II. 
vatikánskym koncilom, na úrovni univerzálnej Cirkvi, s cieľom usmerniť a koordinovať 
v celej Cirkvi pastoračnú činnosť v katechéze. 

VKD znamenalo dôležitý okamih v uskutočňovaní základnej koncilovej obnovy. 
Ide zároveň v ústrety najživším potrebám súčasnej katechézy, a tak sa stáva 
odvážnym a vyrovnaním pokusom otvorene čeliť najzávažnejším otázkam, ktoré 
súčasná kultúra kladie viere.  

Nie všetky jeho časti majú rovnako záväznú hodnotu. Časti, ktoré sa zaoberajú 
Božím Zjavením, povahou katechézy, kritériami a obsahom ohlasovania 
kresťanského posolstva, sú záväzné pre všetkých. Časti, ktoré teba prijať ako 
pokyny a rady sa vzťahujú na súčasné podmienky, na druhy katechézy pre rozličné 
vekové skupiny. Direktórium je určené predovšetkým biskupom a biskupským 
konferenciám, ktoré majú hlavnú zodpovednosť za oblasť katechézy, ale aj tým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom spolupracujú na katechetickom poli.  

Najdôležitejšie časti VKD sa zaoberajú povahou a úlohami (17-35) ako aj 
kritériami pre obsah katechézy (36-46). Direktórium kladie dôraz na evanjelizačnú 



 

dimenziu každej katechézy (18) a považuje katechézu dospelých za hlavnú formu 
katechézy (20). Centrálna časť direktória podčiarkuje a navrhuje cieľ katechézy, ktorý 
spočíva v tom, aby človek dozrieval pre zodpovedné vyjadrenie svojej odpovede na 
Boží plán a bol schopný vyjadriť svoju vieru. Konkrétny cieľ je teda logickým 
následkom živej a činnej viery – účasť na liturgii, uvedenie do modlitby, angažovanie 
sa pre ekumenizmus a osobná účasť na evanjelizácii. 

 

2.6.2. Synoda biskupov o evanjelizácii (1974) a apoštolská exhortácia 
„Evangelii nuntiandi“ (1975) 

Od 27. septembra do 26. októbra 1974 sa uskutočnila III Riadne generálne 
zhromaždenie biskupov, na tému „Evanjelizácia v súčasnom svete“. Bola to 
príležitosť, pri ktorej sa mimoriadnym spôsobom dalo do popredia úloha 
evanjelizovať ako „základné poslanie Cirkvi“ ako „milosť a vlastné povolanie Cirkvi, 
jej najpodstatnejšia identita“ (EN 14). Táto téma rezonovala v mnohých miestnych 
Cirkvách a stáva sa základným smerovaním a pastoračnou voľbou, ktorá podstatným 
spôsobom mení miesto a spôsob katechetickej činnosti.   

Výsledky synody boli spracované do apoštolskej exhortácie „Evangelii 
nuntiandi“, ktorú pápež Pavol VI zverejnil 8.decembra 1975, na desiate výročie 
zakončenia koncilu. Hoci na prvý pohľad sa zdá, že tento dokument sa iba okrajovo 
zaoberá katechézou (výslovne sa o nej hovorí iba v bode 44), jeho vplyv na proces 
obnovy katechézy bol rozhodujúci. Dôležitým spôsobom integruje a rozvíja 
perspektívy a smernice VKD a tak dal základy pre úvahu nad podstatou a úlohami 
katechézy, ktoré prehĺbila synoda pre biskupov v roku 1977. 

Skladá sa z troch časti. Prvá časť rieši základ evanjelizácií a definuje jej 
hodnotu a dimenzie. Kristus, keďže je darcom Dobrej zvesti, je prvým 
evanjelizátorom, ale aj základom evanjeliového poslania Cirkvi. V druhej časti sa 
predstavujú dva problémy evanjelizácie, ako aj jej adresáti (prakticky kresťania), 
pričom kladie dôraz na svedectvo a spôsob ohlasovania (jeden je aj katechéza). 
Posledná časť sa zaoberá „pracovníkmi“ evanjelizácie. Tu sa po prvýkrát hovorí o 
rozličných službách jednotlivých pokrstených laikov, ktorí sa môžu cítiť alebo byť 
povolaní spolupracovať s pastiermi v službe cirkevného spoločenstva pre jeho rast a 
vitalitu. 

Najpodstatnejším prvkom je, že znovu dáva pojmu „evanjelizácia“ svoj 
pôvodným význam a zmysel: „základné poslanie“, „milosť a vlastné povolanie“ Cirkvi 
(14), s dôrazom na rôznorodosť (17) a bohatstvo dimenzií evanjelizácie (18-24): 
svedectvo (21, 41), ohlasovanie (22) prostredníctvom rôznych foriem kázania (42-
46), ktoré vykonáva celá Cirkev pre evanjelium (59) prostredníctvom všetkého, čo 
robí; s cieľom podnietiť obrátenie a čoraz väčšie zapojenie sa do liturgického, 
charitatívneho a apoštolského života komunity. Táto šírka chápania evanjelizácie 
pomohlo chápať katechézu ako súčasť evanjelizácie, čo už vyjadrilo VKD a čo sa 
neskôr bude rozvíjať na synode v roku 1977 a v CT.  

Ďalším dôležitým prvkom EN je skutočnosť, že sa explicitne zaoberala 
problémom evanjelizácie kultúr (20) s dôrazom na inkulturáciu kresťanského 
posolstva. Tieto state sa neskôr pretavili do pohľadu na katechézu ako dôležitý 
nástroj inkulturácie kresťanskej viery do rôznych kultúr.  

Nakoniec, EN sa jasne vyjadrila ku vzťahu medzi evanjelizáciou a podpory 
a oslobodenia človeka (30-38), čo sa pretavilo do politickej a oslobodzujúcej 



 

dimenzie katechézy. Môžeme teda povedať, že EN prostredníctvom jednoduchej 
a jasnej reči položila základy pre odvážnu úvahu o úlohách katechézy v procese 
promócie a oslobodenia človeka.    

 

2.6.3. Synoda biskupov o katechéze (1977) a apoštolská exhortácia 
„Catechesi tradendae“ (1979) 

Bola to prvá synoda, ktorá sa venovala výslovne katechetickej problematike. IV 
zhromaždenie biskupov v Ríme v septembri až októbri 1977 zasvätilo svoju prácu 
téme: Katechéza našich čias so špeciálnym vzťahom ku katechéze detí a mládeže.  

Oficiálnym spôsobom sa deklaruje, že katechéza je absolútne základnou 
úlohou Cirkvi (CT 15). Synodálni otcovia vykonali nesmiernu prácu, vymenili si 
skúsenosti, ale nedošli k záverečným konklúziám ani rozhodnutiam. Znovu potvrdili 
potrebu obnovenia katechézy a kládli dôraz na niektoré kľúčové skutočnosti: 
inkulturácia, primát katechumenátu a potreba malých komunít. Synodálne práce sa 
skončili pripravením dvojakého dokumentu: Posolstvo Božiemu ľudu o téme 
katechéza a Elenchus propositiones. 

Táto exhortácia, ktorú vydal 6. októbra 1979 pápež Ján Pavol II, zakončuje 
práce biskupskej synode o katechéze. Tento dokument bol pôvodne pripravovaný 
pápežom Pavlom VI za základe záverov synody biskupov a bol revidovaný pápežom 
Jánom Pavlom I a nakoniec aj Jánom Pavlom II. Je to preto pomerne komplikovaný 
text, ktorý však nadväzuje na VKD a na EN a snaží sa o umiernenú obnovu v oblasti 
katechézy.  

Prvá kapitola je zasvätená osobe Ježiša Krista, ktorý je jediným učiteľom, ktorý 
učí slovom a životom a ktorého si katechéta berie za vzor. Kladie Krista do centra 
katechetického úsilia, aby katechizovaný vstúpil do spoločenstva s ním a urobil si 
z neho stred svojich záujmov a zrkadlo svojho života. V druhej kapitole v súlade so 
všeobecným poslaním Cirkvi, zdôrazňuje právo a povinnosť Cirkvi katechizovať 
v každej krajine. Túto svoju prvotnú povinnosť má uskutočňovať nie improvizovanie 
alebo zvykovo, ale hľadať správnu cestu obnovy. Čo a týka povahy katechézy, tretia 
kapitola ju odlišuje od iných komponentov evanjelizácie ako organickú 
a systematickú formu vyučovania právd. Jej špecifickým cieľom je, aby nepretržite 
dozrievala začiatočná viera tak, aby privádzala k plnšiemu životu. Vo štvrtej časti sú 
systematicky predstavené pramene katechézy: Sv. Písmo a Tradícia sú jediný 
prameň, z ktorého ďalej vyviera vyučovanie, liturgia, život Cirkvi s doktrinálnym 
vyjadrením – Krédo. V ďalšej časti hovorí o adresátoch katechézy: sú prakticky všetci 
kresťania, ale predovšetkým deti a mládež. Katechéza je charakterizovaná pre každú 
vekovú skupinu, či už sú to deti, školáci, adolescenti, mládež, handicapovaní, 
dospelí, v každom prípade je potrebná – evanjeliová horlivosť a schopnosť sa 
prispôsobiť. Šiesta kapitola berie do úvahy prostriedky a metódy katechizovania. 
Hovorí, ako treba používať masmédia, ako využiť mnohé  príležitosti (púte, rôzne 
stretnutia). Je tu zdôraznená dôležitosť homílie a kvalita katechizmov ako pomôcok. 
Ďalšia časť je nazvaná „Ako robiť katechézu“. Neopisuje všetky metódy, ktoré majú 
byť prispôsobené poslucháčom, ale študuje predovšetkým vzťahy katechézy: 
s ideológiami, s kultúrami, s ľudovými pobožnostiam. Úvaha o metóde vrcholí 
v otázke memorizovania, ktorá má mať svoje správne miesto v každej katechéze. 
Ďalej skúma príčiny rozšírenej náboženskej ľahostajnosti a hľadá spôsob, ako na ne 
odpovedať. Zaoberá sa úlohou pedagogiky a teológie a ich napomáhanie rastu viery. 
Posledná časť je otcovské povzbudenie a výzva adresovaná pracovníkom na poli 



 

katechézy: biskupom, kňazom, rehoľníkom, katechétom, laikom, aby všetci zasvätili 
svoju energiu pre túto službu. Pripomínajú sa tu úlohy farnosti, rodín, škôl, 
katolíckych hnutí a inštitúcií pre  katechétov. V závere sv. Otec zdôrazňuje pozornosť 
a učenlivosť katechétov i katechizovaných voči Duchu Svätému, ktorý je vnútorným 
učiteľom, prameňom evanjeliového dynamizmu a života učeníka a vyzýva k modlitbe 
spolu s Máriou, ktorá je vzorom pre žiaka i pre katechétu 

Základná náuka celého dokumentu vychádza z dvoch podstatných myšlienok 
tohto pápežského dokumentu:  

• Základná úloha katechézy je ohlasovať integrálnosť Božieho zjavenia (30), 
pretože iba takto katechéza dosahuje svoj cieľ byť opravdivou výchovou 
k viere (30); zároveň zdôrazňuje vernosť Bohu a vernosť človeku ako 
základná požiadavka evanjelizácie v Cirkvi (55). 

• Jestvuje opravdivá pedagogika viery, ktorá nachádza svoj model 
v pedagogike Boha a Krista, a stáva sa najvyšším kritériom vo využití 
ľudských vied (psychológia, pedagogika, didaktika a pod.) v oblasti katechézy 
(58).  

Pápež v dokumente definuje katechézu v širokom zmysle slova (25) a kladie 
dôraz na prepojenie s evanjelizáciou (19). Predovšetkým však zdôrazňuje, aby 
katechéza organickým a systematickým spôsobom integrálne podávala obsahy viery 
(30).   

  

2.6.4. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992) 

Publikovanie KKC bolo veľkou cirkevnou udalosťou, dôležitým momentom na 
ceste katechetickej činnosti celej univerzálnej Cirkvi.  

Cirkev mala vždy v úmysle odovzdávať vieru aj zaznamenanou (napísanou) 
formou, a to nie preto, že by jej živá Tradícia bola nedostatočná, ale ako silný 
moment záruky a autentickosti tejto živej Tradície. Ján Pavol II. vyjadril, že dôležitosť 
katechizmu pri katechizovaní je veľká a prízvukuje, že Katechizmus katolíckej Cirkvi 
obsahuje „veci nové i veci staré“, pretože viera je vždy istá a pritom je prameňom 
vždy nového svetla.  

KKC bol schválený 25. Júna 1992 a oficiálne predstavený 11. Októbra 1992, 
z príležitosti tridsiateho výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu. 

KKC je východiskom pre katechizmy alebo kompendiá, ktoré sa pripravujú 
v rôznych oblastiach. Svoj pôvod má v požiadavke synodálnych otcov na 
všeobecnom zhromaždení 25. Januára 1985. Katechizmu chce podať organický 
a súhrnný výklad podstatného a základného obsahu katolíckeho učenia viery 
a mravov vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu a celej Tradície Cirkvi, s dôrazom 
na biblické a liturgické odkazy. 

Tvorba KKC bola zverená v roku 1985 komisii 12 kardinálov a biskupov, ktorej 
predsedal vtedajší kardinál J. Ratzinger, spolu s redakčnou skupinou siedmich 
diecéznych biskupov a odborníkov z teológie a katechézy. Tento projekt bol 
predmetom širokej konzultácie všetkých katolíckych biskupov, ich biskupských 
konferencií a rôznych teologických a katechetických inštitútov. Prvé vydanie z roku 
1992 bolo prepracované ďalším vydaním v roku 1997 s typickým vydaním v latinčine.   

 



 

2.6.5. „Všeobecné direktórium pre katechizáciu“ (druhé vydanie, 1997) 

V septembri 1994 členovia medzinárodnej rady pre katechézu schválili tvorbu 
nového katechetického direktória, ktorý by aktualizoval prvé vydanie z roku 1971. Po 
trojročnej práce definitívnu verziu schválil pápež 15. Augusta 1997. Slovenský 
preklad VDK vyšiel v roku 1999.  

Je zjavné, že nová redakcia Všeobecného direktória pre katechizáciu mala 
zladiť dve základné požiadavky: na jednej strane začleniť katechézu do kontextu 
evanjelizácie, ako to osobitne požadujú exhortácie Evangelii nuntiandi a Catechesi 
tradendae; na druhej strane prevziať obsah viery, ako ho predkladá Katechizmus 
Katolíckej cirkvi. 

Aj keď si Všeobecné direktórium pre katechizáciu zachovalo základnú štruktúru 
textu z roku 1971, má nasledujúce členenie: úvod obsahuje základné línie 
interpretácie a chápanie ľudských a cirkevných situácií. Sú to krátke diagnózy 
vzhľadom na poslanie. Prvá časť je rozdelená do troch kapitol a výraznejšou formou 
začleňuje katechézu do koncilovej konštitúcie Dei Verbum, keď ju situuje do rámca 
evanjelizácie, ako o nej hovorí Evangelii nuntiandi a Catechesi tradendae. Okrem 
toho poskytuje objasnenie povahy katechézy. Druhá časť sa skladá z dvoch kapitol: 
normy a kritéria podávania evanjeliového posolstva; predstavuje KKC ako 
východiskový text pre odovzdávanie viery katechézou.  Tretia časť je v značnej miere 
nanovo spracovaná a formuluje základné línie pedagogiky viery. Štvrtá časť  venuje 
tu pozornosť rozdielnym situáciám ľudí, ku ktorých sa s katechézou obraciame. Piata 
časť hovorí o povinnosti partikulárnej cirkvi. Záver povzbudzuje k zintenzívneniu 
katechizácie v súčasnosti. 

Pri prezentácii dokumentu sa podčiarkovala skutočnosť, že VDK chce podať 
kritériá odovzdávania zjavenia prostredníctvom Cirkvi. Tieto kritériá sa menia podľa 
historických okolností, ktoré Cirkev prežíva. Dnes sú ťažkosti, s ktorými sa 
stretávame pri odovzdávaní viery iné než pred niekoľkými rokmi. Hoci v mnohých 
pokrstených náboženské presvedčenie sa nestratilo úplne, predsa mnohokrát žijú 
akoby mimo kresťanského života (25).   

Druhý vatikánsky koncil zanechal v kresťanskom ľude veľké ovocie, ale – ako 
čítame v VDK – musíme uznať aj „nedostatky a ťažkosti v prijatí Koncilu“ (27). 
Napriek širokej a hlbokej ekleziologickej náuke sa oslabil zmysel pre cirkevnú 
spolupatričnosť; na mnohých miestach sa stretávame s „odporom voči Cirkvi“ 
a chápe sa len ako inštitúcia, zbavená svojho tajomstva (28).  

Katechéza v zmysle vzdelávania tých, čo už prijali vieru, musí prijať „misijný 
charakter“, pretože vyžaduje novú evanjelizáciu smerom do vnútra kresťanského 
ľudu. Na druhej strane Cirkev vníma s veľkou bolesťou nesmierne množstvo mužov 
a žien, detí, dospelých a starých, teda konkrétne a neopakovateľné osoby, ktoré trpia 
pod ťarchou chudoby. Cirkev prostredníctvom katechézy, v ktorej dôležité miesto má 
sociálna náuka, chce vzbudiť v srdciach kresťanov „úsilie o spravodlivosť“ a 
„prednostná láska voči chudobným“, aby jej prítomnosť bola skutočne svetlo, ktoré 
osvecuje, a soľ, ktoré premieňa.  

Ohľadom obsahu katechézy, nové direktórium hovorí o niektorých náukových 
medzerách, týkajúce sa pravdy o Bohu a človeku, o hriechu a milosti a o posledných 
veciach. Preto je potrebná solídnejšia morálna formácia. Okrem toho sa stretávame 
s neprimeraným predstavením cirkevných dejín a so slabším dôrazom na jej 
sociálnej náuky. Niektoré miestne katechizmy a texty vychádzajú z partikulárnych 



 

iniciatív so selektívnymi tendenciami a natoľko odlišne kladú dôraz, že sa tým narúša 
nutná konvergencia jednoty viery (30). 

Katechéza dnes potrebuje vyjadriť svoju vitalitu a účinnosť. Preto potrebuje 
odpovedať na nasledujúce výzvy: 

• „Predovšetkým sa predstaviť ako hodnotná služba evanjelizácie Cirkvi 
s výrazným misijným charakterom. 

• Zamerať sa na niektorých svojich výsadných adresátov, ako sú deti, 
dospievajúci, mladí a dospelí, aby začala predovšetkým od nich. 

• Podľa príkladu patristickej katechézy utvárať veriacu osobnosť, a teda byž 
pravou a vlastnou školou kresťanskej pedagogiky. 

• Ohlasovať základné tajomstvá kresťanstva a odovzdávať trojičnú skúsenosť 
života v Kristovi ako v strede života viery. 

• Považovať za prvoradú úlohu prípravu a formáciu katechétov v hlbokej viere“ 
(33). 

 

2.6.6. Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi (2005) 

Pápež Benedikt XVI predstavil 28. Júna 2005 nový katechetický nástroj 
s názvom Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré pripravila osobitná 
komisia, na čele ktorej stál vtedy on sám, ešte ako kardinál Jozef Ratzinger. Komisiu 
v roku 2003 zriadil pápež Ján Pavol II. Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi je 
súhrnom Katechizmu Katolíckej cirkvi. Obsahuje v stručnosti všetky podstatné a 
základné prvky viery Cirkvi. Je teda istým druhom príručky, ktorá veriacim i 
neveriacim ľuďom umožňuje jediným celkovým pohľadom objať celú panorámu 
katolíckej viery. Text je napísaný formou otázka-odpoveď, akoby sa žiak pýtal svoju 
učiteľa. 

Ako hovorí sám pápež, po vydaní KKC v roku 1992 vznikla naliehavosť určitého 
katechizmu v syntéze, ktorý by obsahoval iba najzákladnejšie prvky katolíckej viery 
a morálky a bol by napísaný jednoduchým, jasným a všetkým prístupným spôsobom. 
Kompendium svojou štruktúrou , obsahom a rečou verne odzrkadľuje Katechizmus 
Katolíckej cirkvi. V texte sú vsunuté obrazy na začiatku každej časti, ktoré ilustrujú 
náukovú časť: obrazy ohlasujú to isté posolstvo, ktoré Svätého písma podáva 
slovami a pomáhajú vzbudiť a živia vieru veriacich (porov. 240).    

Text na konci obsahuje aj prílohu niektorých modlitieb za univerzálnu Cirkev 
a niektorých katechetických formúl kresťanskej viery. 

 

2.6.7. Katechizmus mladých „Youcat“ (2011) 

Roku 2011 vyšiel z príležitosti svetových dní mládeže celosvetový mládežnícky 
katechizmus Katolíckej cirkvi YouCat (termín YouCat vznikol spojením dvoch 
anglických slov: youth – mládež, mládežnícky a catechism – katechizmus). Bol 
zostavený podľa Kompendia Katechizmu Katolíckej cirkvi z roku 2005. Vznikol pod 
vedením viedenského biskupa kardinála Ch. Schönborna v spolupráci teológov, 
kňazov a laikov a skupiny 50 mladých.  



 

Katechizmus pre mladých sprostredkováva súhrn katolíckej viery, avšak 
jazykom primeraným mladému človeku, nemá v úmysle a ani sa nesnaží 
bezpodmienečne vyčerpať všetky jeho obsahy. Kniha je písaná formou otázok a 
odpovedí, za každou odpoveďou sú pripojené číselné odkazy pre ďalšie upresnenie 
a prehĺbenie v KKC. Následný komentár má poskytnúť mladým dodatočnú pomoc, 
aby dokázali lepšie pochopiť danú otázku a jej význam pre vlastný život. 

Katechizmus pre mladých ďalej ponúka v priebežnom bočnom stĺpci doplňujúce 
prvky, ako sú obrázky, sumarizuje definície, citáty zo Svätého písma, citáty svätých a 
spoľahlivých učiteľov viery. V jeho závere nájdeme vecný a menný register, ktorý 
ponúka možnosť jednoducho si vyhľadať konkrétne miesta v texte. 

Svätý otec Benedikt XVI v predhovore apeluje na mladých: „Študujte 
katechizmus! Zo srdca si to želám. Študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo! Študujte 
ho v tichu svojej izby, čítajte ho vo dvojici, na stretnutí s priateľmi, vytvárajte študijné 
krúžky, podeľte sa o svoj názor na internete. Vo svojej viere by ste mali byť 
zakorenení oveľa hlbšie ako generácia vašich rodičov.“ 

 

2.6.8. „Direktórium pre katechézu“ (tretie vydanie, 2020)62 

Nové Direktórium pre katechézu je z dielne Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie. Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a 
katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Zdôrazňuje spojitosť prvého 
ohlasovania s dozrievaním viery vo svetle kultúry stretnutia, čo je osobitne dôležité 
tvárou v tvár dvom súčasným výzvam Cirkvi: digitálnej kultúre a globalizácii kultúry. 
Je tretím všeobecným direktóriom a je rozdelené do troch častí a 12 kapitol. Jeho 
text pripomína, že každý pokrstený človek je misionárskym učeníkom a  prízvukuje aj 
nevyhnutnosť nachádzať nový jazyk, s ktorým sa má viera komunikovať. Ako tri 
hlavné princípy katechetickej činnosti direktórium predstavuje vydávanie svedectva, 
postoj milosrdenstva a slobodný a nezištný dialóg. Širší priestor dáva téme formácie 
katechétov, venuje sa aj dôležitosti rodiny, úlohe farností, katolíckych škôl, prijímaniu 
postihnutých osôb, migrantov, téme medzináboženského dialógu, potrebe 
ekologickej konverzie, bioetike i ďalším špecifickým oblastiam. Direktórium sa 
zaoberá aj súčasnou digitálnou kultúrou, pričom pripomína jej pozitívne i temné 
stránky. Táto kultúra totiž môže viesť k osamotenosti, manipulácii, násiliu, 
kybernetickému šikanovaniu, predsudkom a nenávisti. 

 

 

 

 

 

 
62 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE. Direttorio per la catechesi. 
Cittá del Vaticano: LEV, 2020. 



 

 

3. ZÁKLADNÉ PRVKY SÚČASNEJ KATECHÉZY 

 

3.1. Katechumenát ako inšpirácia súčasnej katechézy63 

Pestrá a mnohokrát aj veľmi rôznorodá pastoračná situácia vyžaduje, aby 
katechéza v súčasnosti našla primeraný model pre svoju činnosť. Tento inšpiračný 
zdroj sa nachádza v katechumenáte (porov. VDK 90). V pôvodnom zmysle slova ide 
o cestu, ktorou sa nepokrstený mladý alebo dospelý stávajú kresťanmi. V dnešnej 
situácii ale môžeme v ňom nájsť inšpiráciu a impulz pre celú katechézu.  

Už Druhý vatikánsky koncil žiadal biskupov, aby sa zamerali na obnovenie 
alebo znovu zavedenie katechumenátu dospelých. Najprv sa zdalo, že realizácia 
tejto požiadavky znamená iba doplniť systém katechetickej činnosti o jednu 
špecifickú formu, ktorá by odpovedala na potrebu kresťanskej iniciácie 
nepokrstených dospelých. Nepredpokladalo sa, že by katechumenát mohol ovplyvniť 
aj iné formy katechetickej práce. Táto zmena nastala na rímskej synode biskupov 
v roku 1977, keď biskupi v posolstve Božiemu ľudu  zdôraznili, že krstný 
katechumenát svojou špecifickou formáciou je modelom každej katechézy. 

 

3.1.1. Cesta ku kresťanskému životu 

Keď sa dospelí rozhodnú vykročiť na cestu stať sa kresťanmi, ich život 
vyjadruje celú pôvodnú dynamiku kresťanského života. Ako už hovoril Tertulián, 
„fiunt non nascuntur Christiani“ (kresťanom sa človek stáva a nie je nim od 
narodenia).64  Na túto podstatu sa však, ako sme videli, v dejinách kresťanského 
spoločenstva mnohokrát zabúdalo: mnohí sa stávali členmi Cirkvi po narodení skoro 
„automaticky“. 

Dnes sa nachádzame v určitom prechodnom období: aj dnes ešte mnoho detí 
sa krstom stávajú členmi Cirkvi; ale dnes toto už nie je samozrejmý začiatok cesty 
viery, ktorá sa pomaly a postupne rozvíja a ktorá vedie ku dospelej kresťanskej 
identite. Skôr či neskôr musí dôjsť k podstatnému a najmä vedomému činu: 
rozhodnúť sa pre kresťanskú vieru a pre život v cirkevnom spoločenstve veriacich. 
Ináč sa cesta viery zastaví pri formálnej spolupatričnosti k Cirkvi a relativizuje sa 
v určitej neistej a neosobnej duchovnosti.  

Dnes sa však aj stretávame – a to povzbudzuje – s nepokrstenými dospelými, 
ktorí sa s vlastným vedomím rozhodujú, stať sa kresťanmi. Sú akoby „priekopníci“ na 
ceste ku kresťanskému životu v spoločnosti, ktorá už kresťanskou nie je, a pritom sa 
stávajú sami ohlasovateľmi viery. 

Skúsenosť katechumenátu dospelých má dnes aj význam paradigmy, pretože 
znázorňujú cestu ku kresťanskému životu v situácii, kde byť kresťanom stratilo svoju 
spoločenskú samozrejmosť. Práve na základe tohto sa VDK rozhodlo považovať 
katechumenát za inšpiráciu pre celú katechézu a podčiarknuť jeho prvky a jeho 
význam pre celú katechézu (Porov. VDK 90). 

 

 
63 Porov. DBK, Katechese in veränderter Zeit, 13-18. 
64 Tertullian, Apologeticum, 18. 



 

3.1.2. Katechumenát ako základný model katechézy 

Podstatným prvkom antického katechumenátu, podľa ktorého sa dnes 
štrukturuje aj súčasný katechumenát dospelých, je jeho procesuálny charakter a jeho 
rôzne fázy a stupne. V nich sa vyjadruje skutočnosť, že rast viery je organický 
a príslušnosť k cirkevnému spoločenstvu má rôzne stupne. Cieľom cesty viery je 
vrastať do globálneho osobného vzťahu: môj osobný vzťah s Bohom a so 
spoločenstvom veriacich. Táto cesta viery v katechumenáte v podstate prechádza 
troch fázami: 

• Prvou fázou je prvotné ohlasovanie a stojí na začiatku cesty viery. Je to čas 
prvých kontaktov a stretnutí s ľuďmi, ktorí už sú zakorenení vo viere, ako aj so 
spoločenstvom. Táto fáza vyústi do slávneho prijatia do katechumenátu. 

• Druhou fázou je samotný katechumenát ako podstatné a obsiahle vovedenie 
do kresťanského života, do živého spoločenstva s Ježišom Kristom a teda do 
skutočnosti, žiť ako kresťan. Toto nastáva prostredníctvom katechetického 
podávania dejín spásy a obsahov viery, sprevádzanou účasťou na spoločnom 
živote a na liturgických slávnostiach. Významnou udalosťou je pritom obrad 
pripustenia ku krstu, ktorý sa slávi v prvú pôstnu nedeľu: s ním sa začína 
bezprostredná príprava na prijatie sviatosti vovedenia do kresťanského života 
na Veľkonočnú vigíliu. 

• Mystagogická fáza nasleduje hneď po sviatostnej iniciácie do Cirkvi. Viera, 
ktorá sa počas katechumenátu prijala, vyžaduje určité prehĺbenie a posilnenie. 
To, čo sa katechumen naučil a prijal, prechádza teraz do každodennosti 
osobného a spoločenského života viery. 

Počas katechumentátnej katechézy je dôležité navzájom prepojiť tri oblasti 
alebo dimenzie:   

• životný príbeh jednotlivých zúčastnených osôb, ich individuálny a spoločenský 
kontext, 

• posolstvo kresťanskej viery, sprostredkované predovšetkým v spoluúčasti na 
cirkevnom liturgickom roku a cez vovádzanie do Svätého písma, 

• liturgické slávenie, v ktorom rastúca viera dosahuje svoje vyjadrenie: uviesť do 
modlitby, slávenie jednotlivých obradov a skrutínií počas katechumenálnej 
ceste, ale aj primeraná spoluúčasť na eucharistie spolu s veriacimi. 

Katechéza teda má za cieľ dynamickým procesom vytvoriť vzájomný 
vzťah medzi individuálnou cestou viery, vyznaním viery, ktoré sa vytvorilo 
v cirkevnej tradície, a účasťou na spoločenstve, v ktorom sa viera zviditeľňuje.   

Z tohto hľadiska môžeme povedať, že katechéza má tieto základné ciele: 

• posilniť postoj nábožnej dôvery voči Bohu, 

• podporovať poznanie viery (Sväté písmo, tradícia, vyznanie viery) ako aj 
schopnosť svedčiť o svojej viere, 

• vovádzať do modlitby a oboznámiť zo základnými modlitbami Cirkvi, 

• vzdelávať v liturgii (pochopiť liturgické úkony) 

• posilniť schopnosť zodpovedného kresťanského správania.  

 



 

V reálnom živote stretávame sa mnohokrát s ťažkosťou, ako zladiť postupnosť 
prvotného ohlasovania a následne katechézy. Najmä vo sviatostnej katechéze sa 
jasne ukazuje, že postupnosť ohlasovania a katechézy nezodpovedá realite. To, 
s čím sa stretávame pri katechéze prvoprijímajúcich alebo birmovancov, 
nezodpovedá úlohe katechézy v úzkom slova zmysle: ide tu skôr o prvotné 
ohlasovanie alebo o prvý stupeň evanjelizácie. Napriek tomu aj tieto katechetické 
stretnutie sprostredkujú evanjelium a kresťanskú vieru: často krát ostávajú 
spomienky na stretnutie so sympatickými ľuďmi, na skúsenosť malej skupiny, na 
vydarené zážitky – aj v oblasti viery. Takto sa môže vytvoriť sympatia voči tom, za 
čím stojí Cirkev. Katechéza sa preto nemôže zredukovať na úzku schematickú 
následnosť. Skôr je komplexnou a mnohostrannou udalosťou, „úplnou kresťanskou 
formáciu. (...) Sama vnútorná dynamika viery vyžaduje vieru poznať, sláviť, žiť 
a pretlmočiť do modlitby. Katechéza má pestovať každý z týchto rozmerov“ (VDK, 
84).   

 

3.1.3. Nový pohľad na dospelých 

Katechéza sa musí zamerať na všetky vekové skupiny ľudí. Pritom je dôležité si 
uvedomiť, že katechéza dospelých usmerňuje aj katechézu ostatných momentov 
života (porov. VDK 171). 

Začiatky viery, ktoré prežívajú detí a mladí, sú prvými krokmi cesty, na ktorej je 
potrebné pokračovať, ak sa má viesť k dospelej a plodnej viere, ktorá dáva životu 
pevný základ. 

Ale aj viera dospelého človeka ostáva živou, keď bude schopná prechádzať 
jednotlivými životnými skúsenosťami so svojimi krízami a ťažkosťami, v ktorý sa viera 
posilňuje a overuje. Preto je potrebné, aby viera, ktorá je osobne prijatá, vedela čeliť 
jednotlivými otázkami, ktoré na ňu doliehajú zvonka i zvnútra, a takto vždy hlbšie 
prenikla do tajomstva kresťanského života. 

  

3.2. Zásady integrálnej katechézy  

Katechéza je základná úloha Cirkvi, ktorá v súčasnosti musí počítať so 
zmenenou, častou „misijnou“ situáciou, a preto orientuje svoju katechézu na model 
katechumenátu. Ak má byť verná svojmu poslaniu, musí dnes vedieť reflektovať tieto 
zásady. 

 

3.2.1. Katechéza vychádza zo situácie a skúsenosti ľudí 

Katechéza chce pozvať človeka, aby vykročil na ceste viery a dospel k životnej 
identite a pomáha mu pritom, aby aj v neprehľadných a niekedy aj zlomových 
situáciách svojho života našiel pevný bod. Viera Cirkvi, ktorá sa budovala cez 
tisícročnú tradície, chce osloviť človeka dnes, aby vo viere našiel vzťah k jeho 
súčasným životným situáciám.  

Je preto nutné, aby katechéze dnes brala do úvahy životné situácie 
a skúsenosti adresátov, aby ich brala vážne a z nich vychádzala. V tomto je veľkým 
príkladom sám Ježiš v jeho spôsobe ohlasovania Nebeského kráľovstva.  



 

Pre katechézu je dôležité, aby katechizovaný vedel čítať svoj vlastný životný 
príbeh ako osobný príbeh viery, aby v situáciách života vedel objaviť viac a viac 
Božiu prítomnosť. 

Cirkevná katechéza dnes stretáva ľudí v rôznych životných prostrediach. 
Predpoklady tých, čo sa zúčastňujú katechézy, sú také rôznorodé ako nikdy predtým. 
Mnohokrát aj preto nie sú vôbec prítomné ideálne predpoklady pre katechézu na 
dosiahnutie svojich cieľov. A aj preto sa naskytuje otázka, ako môže Cirkev dnes, 
v tejto dobe rôznorodých zmien, byť „znakom spásy“ a sprostredkovať to ľuďom v ich 
rôznych situáciách života a viery. Je preto potrebné všímať si, kto je adresátom 
katechézy a kto sa vyberie na cestu prehĺbenia si svojej viery. Na jednej strane sú to 
ľudia, pre ktorých je vlastná cesta viery k Bohu v Ježišovi Kristovi veľmi podstatná 
a je pre nich dôležité, aby sa viera primerane vyjadrili v ich živote. Na druhej strane 
mnoho iných ľudí majú záujem iba o prvé stretnutia a o sporadické kontakty 
s Cirkvou a so spoločenstvom. Keby sme chceli ísť v katechézou cestou, ktorá je 
možná pre všetkých, by sme nerešpektovali pôvodný úmysle samotnej katechézy.  

V tomto zmysle je potrebné rozprávať o diferencovanej katechéze, ktorá kráča 
s jednotlivými osobami a skupinami, podľa svojim možností, rôzne cesty. To však 
neznamená, že zodpovední za katechézu posudzujú zo svojho hľadiska adresátov 
a priraďujú k nim jednotlivé katechetické cesty: rozhodnutie a zodpovednosť zato 
musí niesť samotný adresát. Zodpovední za katechézu však musia dbať, aby 
rôznorodé cesty vždy viedli k poznaniu a priľnutiu ku Kristovi.  

Mnohé skúsenosti v tejto oblasti, že diferenciácia ciest katechézy nemusí nutne 
viesť k rozdeleniu na prvotriedne a druhotriedne katechézy. Rôznorodé cesty si 
spočiatku určite vyžadujú viac času a sily a na prvý pohľad môžu sa zdať príliš 
náročné. Jednoduchšia cesta sa pritom zdá byť ponúknutie toho istého 
katechetického programu pre všetkých. Mnohokrát sklamanie z chýbajúcej motivácie 
a nedostatočný záujem môže zaťažiť zodpovedných za katechézu. Vtedy je dôležité 
osblobodiť sa od nereálnych očakávaní vykonať katechézu tam, kde v užšom slova 
zmysle nie je možná. Obmedziť sa na reálne ciele a teda vedieť vyžadovať toľko, 
koľko je možne, môže dodať silu, s ostatnými kráčať formou hlbšej katechézy.  

 

3.2.2. Katechéza sa zakladá na evanjeliu 

Stredobodom katechézy je osoba Ježiša Krista. Je Božím slovom, ktoré sa 
v dejinách stalo Telom, je osobným posolstvom samotného Boha. My kresťania 
nosíme meno po Kristovi a vychádzame preto z neho. Je teda „v samom strede 
katechézy“ (VDK 98).  To znamená , že sa katechetické stretnutie zakladá na 
evanjeliu, t.j. inšpiruje sa na forme a na spôsobe, ktorými Ježiš v evanjeliách ide 
v ústrety ľuďom: rešpektuje človeka, je otvorený pre jeho potreby a túžby, uzdravuje, 
zmieruje, vytvára vzťahy, svedčí o Božej prítomnosti, pozýva k obráteniu.   

Z obsahového hľadiska vyžaduje „evanjeliová katechéza“ aj ohlasovanie viery 
ako „Dobrej noviny“, ktorá znamená celistvú spásu človeka: Boh ako otec všetkých 
tvorov je prítomný vo svete a koná. Ľudia sa v sile Ducha svätého môžu obrátiť 
a uveriť tejto radostnej zvesti, že sa v Ježišovi Kristovi priblížilo Božie kráľovstvo 
(porov. Mk 1,15). 

 

 



 

3.2.3. Katechéza je sprevádzajúci proces 

Katechetická cesta rastu vo viere môže mať rôznu dĺžku a trvanie. Z tohto 
hľadiska sa nedá stanoviť na začiatku: takáto cesta môže mať obchádzky 
a prekážky, často aj prerušenie samotnej cesty. Tak ako katechumenát aj samotná 
katechéza má rozličné fázy a stupne, ktoré sú výrazom rastúcej viery. Preto 
katechéza nemôže byť len následným zoradením určitých obsahov alebo tém, ktoré 
boli vopred určené; je skôr sprevádzaným procesom, ktorá vyžaduje osobný vzťah 
k Bohu. 

Či a kedy človek nájde svoju osobnú vieru, nemôže byť overiteľným cieľom 
katechézy, ale je výlučne zásluhou pôsobenia Božej milosti. Katechéza je v tom „iba“ 
službou.     

Okrem toho vyžaduje katechéza osoby, katechétov a katechétky, ktorý sa 
stávajú sprevádzateľmi na ceste. Spôsobom, ako sa vzťahujú k jednotlivým ľuďom, 
ako ich stretávajú, ako komunikujú svoj život a svoju vieru, stávajú sa živým 
„katechizmom“: sprostredkujú živé svedectvo – mlčky či nahlas – posolstva Boha, 
ktorý je blízko každému človeku. Sprevádzať na ceste viery znamená byť osobami, 
ktorí sami sú na ceste, otvorení pre nové skúsenosti, ktoré získajú v stretnutí 
s ostatnými počas katechézy.  

Svedectvo viery jednotlivcov je podporované širšieho spoločenstva viery 
kresťanov v miestnej farnosti v celej Cirkvi. Keď zhromaždení veriaci na nedeľnej 
bohoslužbe vyznávajú svoju vieru, vyjadruje sa vzťah medzi osobnou 
a spoločenskou dimenziou viery: osobné krédo je jeden hlas v chóre spoločného 
vyznania. 

 

3.2.4. Katechéza vytvára záväzné postoje 

Cesta viery v konkrétnej Cirkvi alebo spoločenstve vedie k záväzným postojom: 
chcieť stretnúť Ježiša Krista v pozitívnych znakoch jeho prítomnosti, t.j. v Cirkvi a vo 
sviatostiach. Katechéza je podstatnou súčasťou základnej cirkevnej dimenzie 
martýrie, teda svedectva, a zároveň chce k tomu svedectvu aj viesť človeka. 
Katechézou sa človek oboznamuje s kresťanskou tradíciou, ktorá sa prejavuje ako 
živá, konkrétne prežívaná a slávená tradícia.   

Stotožnením sa s kresťanskou vierou prináša viditeľné dôsledky: „Toto 
rozhodnutie však nemôže byť abstraktné. Naopak, prejavuje sa konkrétnym 
viditeľným vstupom do spoločenstva veriacich. Týmto spôsobom sa tí, ktorých život 
sa zmenil, stávajú členmi spoločenstva, ktoré je samo osebe znamením zmeny a 
novosti života: totiž Cirkvi, viditeľnej sviatosti spásy“ (EN 23).  

Od počiatku svojich dejín pozná Cirkev vyznania ako súhrny všetky podstatné 
prvky kresťanskej viery v Boha. Dodnes najvýznamnejším súhrnom viery je 
„apoštolské vierovyznanie“. Aj „Veľké vyznanie viery“, nicejsko-konštantinopolské 
krédo je vzácne všetkým veľkým Cirkvám výchovu i západu, má predovšetkým 
v liturgii aj dnes svoje pevné miesto. 

Sú situácie v katechéze, kde význam kréda vo všetkých svojich častiach môže 
byť dôležitého témou pre ľudí dnes. Sú však aj situácie, kde formulácia vyznania 
viery môže byť len sčasti prebraté: podstatné prvky kréda však katechéza nemôže 
obísť. Sú základnou orientáciou pre zodpovedných za katechézu, ktorú je potrebné 



 

aj primerane odovzdávať. V kréde človek vyjadruje svoju identifikáciu s cirkevným 
spoločenstvom kresťanov: V kréde vyznávame našu vieru: 

• v Boha, stvoriteľa všetkého, čo jestvuje, ktorý ho udržuje a privádza k svojmu 
cieľu, 

• v Ježiša Krista, v ktorom Boh prehovoril a ktorý nám prostredníctvom svojej 
smrti otvoril večný život, 

• v Ducha svätého, cez ktorého Božia láska napĺňa srdcia ľudí, zhromažďuje 
ľudstvo do spoločenstva Cirkvi a na konci vekov zdokonaľuje v novom 
stvorení.  

Táto forma záväzného súhlasu sa nedá vynútiť. Sprevádzajúca katechéza chce 
pomôcť človeku vyhýbať sa extrémom laxizmu a rigorizmu, ale vychádzajúc 
z pastoračného realizmu mu ukazuje cieľ katechetického účinkovania: urobiť to, čo je 
dnes možné a urobiť to v zamení viery. 

 

3.2.5. Katechéza vytvára vzájomnosť 

Cesta ku kresťanskej viere nie je jednostranný proces, ktorý zasahuje tých, ktorí 
kráčajú k viere. V katechéze sú všetci subjektmi i objektmi zároveň. Všetci do nej 
vnášajú svoje príbehy, skúsenosti, svoj jazyk, svoj pohľad na veci; stvárňujú obsah aj 
metódu katechetickej cesty. 

To vyžaduje od katechétov a katechétiek schopnosť a ochotu, prijať vždy aj 
niečo od adresátov katechézy a spolu sa učiť. Aj celé spoločenstvo si potrebuje 
uvedomiť, že sú spolu na ceste v pochopení a v prežívaní svojej viery a ju potrebujú 
vždy viac prehĺbiť a obnoviť. 

Táto vzájomná dynamika je výrazom obrazu Cirkvi, ktorá odzrkadľuje dejinný 
vzťah medzi Bohom a človekom. Cirkev rastie a sa obnovuje tam, kde ľudia začínajú 
svoju viery cez Ježiša Krista, vyjadrujú vo svojom živote tento vzťah s Bohom cez 
Ducha svätého a zdieľajú spolu s tými, ktorí vieru prijali tak ako oni.  

Táto dimenzia vzájomnosti viery sa zviditeľňuje a konkretizuje v charite, 
v diakónii, ktorá spoluvytvára katechetickú činnosť. Katechéza má preto úlohu otvoriť 
veriacich pre charitatívnu dimenziu kresťanského a cirkevného života a urobiť ho 
citlivého.  Preto katechéza musí splniť tieto úlohy: 

• posolstvo o oslobodení zahrnúť do perspektívy evanjelizácie a brať do úvahy 
celého človeka, 

• podnecovať uprednostnenie chudobných, 

• ponúkať kresťanskú prax lásky k blížnemu ako výraz nasledovania Krista 
(porov. VDK 104).  

 

3.2.6. Katechéza stelesňuje obsahy a metódy v osobách 

Katechéza je predovšetkým interpersonálna udalosť. Katechetické učenie, čo 
sa týka obsahu ale aj metódy, sa uskutočňuje cez zúčastnené osoby ako tí, ktorí 
svedčia o svojej viere. Tento osobný prístup bol základom kresťanského 
ohlasovania: „Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen 
Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali“ (1 Sol 2,8).  



 

Katechéti a katechétky vykonávajú svoju služby v poverení celého cirkevného 
spoločenstva: vytvárajú vzťah medzi katechizovanými a spoločenstvom; naopak 
sprostredkúvajú skúsenosti katechetických ciest pre spoločenstvo. Osobné 
svedectvo v katechetickom procese má viacero významov: 

• Je autentickým svedectvom, výrazom osobnej dôveryhodnosti a dospelého 
osbného presvedčenia. 

• Je identickým svedectvom, v ktorom sa vyjadruje kresťanská viery, ktorá je 
vierou Cirkvi. 

• Je zrozumiteľným svedectvom, ktorá reflektuje situácie života a viery 
jednotlivých adresátov a vzhľadom na ne vyjadriť posolstvo viery.  

Toto svedectvo je ako pozvanie: závisí od adresáta, či toto pozvanie prijme 
alebo odmietne.    

 

3.3. Adresáti katechézy 
 

3.3.1. Dospelí ako hlavní adresáti katechézy 

Katechéza podľa veku je podstatnou požiadavkou kresťanského spoločenstva. 
Na jednej strane sa totiž viera podieľa na rozvoji človeka, kým na druhej strane 
každá fáza života je vystavená nebezpečenstvu odkresťančenia a musí zvládnuť 
vždy nové úlohy kresťanského povolania (VDK 171). 

Základná forma je podľa VDK 175 katechéza dospelých. Aby katechéza 
dospelých odpovedala na súčasné naliehavé potreby, musí predložiť kresťanskú 
vieru v jej úplnosti, autentickosti a systematickosti podľa chápania Cirkvi tak, že na 
prvé miesto bude klásť ohlasovanie spásy, vnášať svetlo do mnohých ťažkostí, 
nejasností, neporozumení, predsudkov a námietok, aké dnes kolujú, poukazovať na 
duchovný a morálny vplyv posolstva a uvádzať do čítania Svätého písma s vierou a 
do praktizovania modlitby. Základnou pomôckou v katechéze dospelých je 
Katechizmus Katolíckej cirkvi a jeho Kompedium.  

Medzi dôležité úlohy katechézy dospelých je potrebné zaradiť: podporu 
formácie a dozrievanie života v duchu evanjelia primeranými prostriedkami, ako je 
sviatostná pedagogika, obnovy, duchovné vedenie. Vychovávať k správnemu 
hodnoteniu spoločensko-kultúrnych  zmien v dnešnej spoločnosti vo svetle viery, 
objasňovať súčasné náboženské a morálne otázky, objasňovať vzťahy medzi časnou 
a cirkevnou činnosťou poukazovaním na vzájomné rozlíšenia. S týmto cieľom 
súčasťou formácie dospelých je aj sociálna náuka Cirkvi. Je potrebné rozvíjať 
rozumové základy viery cez správne pochopenie viery a právd, ktoré treba veriť, sú v 
súlade s požiadavkami ľudského rozumu a evanjelium je stále aktuálne a vhodné, 
účinne podporovať pastoráciu kresťanského myslenia a kultúry. 

Cirkev má aj starým ľuďom poskytovať starostlivosť vo forme primeranej 
katechézy. Treba pritom brať do úvahy odlišnosť osobných, rodinných, 
spoločenských podmienok, najmä to, že sú skúšaní osamotením a 
nebezpečenstvom vysunutia na okraj. Rodina tu zohráva prvoradú úlohu, lebo v nej 
sa ohlasovanie viery môže diať v klíme dobroprajnosti a lásky, ktorá viac než 
čokoľvek iné potvrdzuje hodnotu Božieho slova. Je želateľné, aby sa starí ľudia 
naplno zúčastňovali katechetického diania spoločenstva. (VKD 186) 



 

Katechéza pre starých ľudí venuje pozornosť osobitným aspektom ich 
situácie viery – starý človek vo svojom veku dosiahol solídnu a bohatú vieru, preto 
katechéza starých ľudí má viesť k postoju vďakyvzdania a očakávania v dôvere na 
zavŕšenie cesty do večnosti a je  príležitosťou vnesenia nového svetla a náboženskej 
skúsenosti, pretože starý človek niekedy dožíva svoje dni s hlbokými zraneniami na 
duši i na tele. Katechéza mu pomáha prežívať svoju situáciu v postoji modlitby, 
odpúšťania, vnútorného pokoja. 

Biblia nám predstavuje starého veriaceho človeka ako symbol človeka 
bohatého na múdrosť a bázeň pred Bohom, a tým aj ako pokladnicu intenzívnej 
životnej skúsenosti, čo z neho istým spôsobom robí prirodzeného „katechétu“ 
spoločenstva. On je totiž svedkom tradície viery, učiteľom života, vykonávateľom 
lásky. Katechéza má pomáhať starému človeku objaviť bohaté možnosti, ktoré má v 
sebe, a prevziať katechetickú úlohu vzhľadom na svet malých, ktorí zväčša oceňujú 
starých rodičov, ako aj vzhľadom na mladých i dospelých. Takto sa uľahčí základný 
dialóg medzi generáciami v rámci rodiny a spoločenstva. (VDK 187-188). 

 

3.3.2. Katechéza detí a mládeže 

a) Katechéza detí predškolského a mladšieho školského veku 

Dieťa sa darom krstu stáva Božím dieťaťom a Kristus ho vyhlasuje za 
privilegovaného člena Božieho kráľovstva. Predškolský a mladší školský vek, 
predstavujú čas prvej socializácie a ľudskej i kresťanskej výchovy v rodine, v škole a 
v kostole. Sú rozhodujúcim momentom pre najbližšiu budúcnosť ich viery. Je to 
obdobie, v ktorom sa završuje uvádzanie do kresťanského života započaté krstom, 
v ktorom sa uskutočňuje prvá formácia viery dieťaťa a jeho uvedenie do života Cirkvi. 
Preto katechizácia v tomto veku má byť výchovná, zameraná na rozvoj ľudských 
daností, ktoré sú antropologickým základom pre život viery, ako je zmysel pre 
dôveru, nezištnosť, sebadarovanie, vzývanie, radostná účasť. Nesmie v nej chýbať 
výchova k modlitbe, liturgii a uvedenie do Svätého písma. Musí venovať pozornosť 
dôležitosti dvoch životných výchovných miest: rodine a škole. Rodinná katechéza je 
však nenahraditeľná, predovšetkým pre pozitívne a vľúdne prostredie, pre silný vplyv 
príkladu dospelých, pre prvotnú zjavnú citlivosť pre vieru a jej praktizovanie. Vstup do 
školy znamená pre dieťa zaradenie sa do širšej spoločnosti než rodina s možnosťou 
oveľa viac rozvíjať jeho rozumové, citové a vôľové schopnosti. V škole je možné 
týmto deťom poskytnúť špecifické vyučovanie náboženstva. (VDK 177-179). 

 

b) Deti bez náboženskej opory rodiny  

V súčasnosti je veľa pokrstených detí, ktorým chýba primeraná náboženská 
podpora zo strany rodiny, alebo nemajú skutočnú rodinu, trpia sociálnou neistotou 
alebo pre iné dôvody, vyplývajúce z prostredia, v ktorom vyrastajú. Druhú veľkú 
skupinu tvoria deti, ktoré nie sú z rozličných dôvodov ani pokrstené. Do tretej skupiny 
patria tie deti predškolského a mladšieho školského veku, ktoré síce krst prijali, ale 
pre zanedbanú náboženskú výchovu a ľahostajnosť rodičov nezavŕšia cestu 
uvedenia do kresťanského života. Je na farskom spoločenstve, aby si ich vzalo na 
starosť obetavou náležitou a realisticky suplovanou službou; má sa pritom usilovať o 
dialóg s rodinami, navrhovať vhodné školské výchovné formy, postarať sa o 
katechézu primeranú konkrétnym možnostiam a potrebám detí. (VDK 180). 



 

 

c) Katechéza mladých 

Mladá generácia je pre Cirkev i spoločnosť veľkou nádejou. Ak Cirkev vidí 
mladých ako „nádej“, je si vedomá, že katechéza mladých je veľkou výzvou pre 
budúcnosť Cirkvi samej. To musí Cirkev ešte viac pobádať, aby odvážne a tvorivo 
ohlasovala evanjelium svetu mladých. Veľakrát v tomto čase chlapec alebo dievča 
prijatím sviatosti birmovania zavŕši proces uvádzania do sviatostí, ale zároveň sa 
takmer úplne vzdiali od praktizovania viery. Treba si to vážne uvedomiť a vyvinúť 
špecifickú pastoračnú starostlivosť, využívajúc formačné bohatstvo samého 
uvádzania do kresťanského života. Katechézu mladých treba do hĺbky zrevidovať a 
posilniť. 

Pred katechézou v tomto období života mladého človeka stojí aj úloha 
upozorňovať predovšetkým na svetlá a tiene situácie mladých. Mladých treba 
považovať nielen za predmet katechézy, ale aj za aktívne subjekty, protagonistov 
evanjelizácie a budovateľov spoločenskej obnovy. Dôležité je uvedomiť si 
rôznorodosť náboženských situácií: sú mladí, čo nie sú ani pokrstení, iní nemajú 
skončené uvedenie do kresťanského života, alebo sú momentálne vo vážnej kríze; 
iní sú zasa na ceste k rozhodnutiu pre vieru, alebo sa už pre ňu rozhodli a žiadajú 
pomoc. Nemožno zabúdať, že úspešná bude taká katechéza, ktorá sa bude 
odohrávať v rámci širšej pastorácie detí, adolescentov a mladých, ktorá berie do 
úvahy celok problémov, dotýkajúcich sa ich života. V katechéze mladých zohráva 
dôležitú úlohu osobné sprevádzanie mladého človeka a duchovné vedenie. 
Katechumenát mladých v školskom veku, katechéza uvádzania do kresťanského 
života, programované tematické katechézy, príležitostné a neformálne stretnutia. 
Jeden z dôležitých prvkov katechézy mladých je aj rozdielnosť „reči“ (mentality, 
senzibility, vkusu, štýlu, slovníka) mladých a Cirkvi. Katechéza potrebuje nachádzať 
nové výrazové prostriedky pri pretlmočení Ježišovho posolstva do ich reči, ale musí 
to robiť trpezlivo, múdro a bez ujmy k obsahu evanjeliového posolstva (VDK 181-
185).  

 

3.3.3. Katechéza pre špeciálne situácie 

a) Katechéza postihnutých a nespôsobilých 

Podľa VDK 189, každé kresťanské spoločenstvo považuje fyzicky, mentálne 
alebo inak postihnuté osoby, a najmä nedospelé, za osobitne obľúbené u Boha. 
Silnejšie spoločenské a cirkevné povedomie a nepopierateľný pokrok v oblasti 
špeciálnej pedagogiky spôsobujú, že rodina a iné formačné prostredia môžu dnes 
týmto osobám poskytnúť primeranú katechézu, na ktorú majú ako pokrstení právo. 
Výchova vo viere, do ktorej je zaangažovaná predovšetkým rodina, vyžaduje 
primeraný a človeku prispôsobený program, berie do úvahy výsledky pedagogického 
výskumu, uskutočňuje sa osožne v kontexte celkovej výchovy človeka. Osobitné 
požiadavky tejto katechézy vyžadujú od katechétov poznatky zo špeciálnej 
pedagogiky. 

 

b) Katechéza ľudí na okraji spoločnosti 

V podobnej perspektíve treba vidieť katechézu ľudí v situácii na okraji 
spoločnosti alebo im podobných a katechézu ľudí už vysunutých na okraj spoločnosti 



 

ako sú bezdomovci, väzni, utečenci, emigranti, kočovníci, drogovo závislí... 
Slávnostné Ježišove slová, ktorými označuje každý dobrý skutok voči „týmto 
najmenším bratom“ (Mt 25,40-45) ako vykonaný jemu samému, zaručuje milosť 
dobre pracovať v týchto neľahkých prostrediach. Trvalými znakmi dobrej katechézy 
je schopnosť osloviť katechizovaných cez osobné stretnutie, počínať veľkodušne 
a trpezlivo, postupovať s dôverou a realizmom (porov. VDK 190). 

 

c) Katechéza pre diferencované skupiny ľudí  

Katechéza sa dnes nachádza zoči-voči ľuďom, ktorí či pre profesnú alebo širšiu 
kultúrnu špecifickosť vyžadujú osobitné programy. Také podľa VDK 191-192 sú 
katechézy pre svet robotníkov, pre slobodné povolania, pre umelcov, vedcov, 
pre univerzitnú mládež... Je jasné, že všetky tieto sektory potrebujú kompetentný 
prístup a reč prispôsobenú katechizovaným pri zachovaní plnej vernosti posolstvu, 
ktoré sa má odovzdať. Služba viery berie dnes vo veľkej miere do úvahy prostredie 
alebo životný kontext, lebo tu človek konkrétne uskutočňuje svoju existenciu, prijíma 
vplyvy a ovplyvňuje, uplatňuje svoju zodpovednosť. V základnej línii sa ako príklad 
uvádzajú dve najväčšie prostredia: mestské a vidiecke, ktoré vyžadujú diferencovanú 
formu katechézy. 

 

3.4. Tradičné a nové miesta katechézy 

Náboženská formácia vyžaduje organickú, súvislú a na seba nadväzujúcu 
katechézu. Táto sa v minulosti realizovali v tradičných miestach katechéze, ktorými 
sú rodina, škola a farské spoločenstvo. V diferencovanej a sekularizovanej 
spoločnosti už nie samozrejmými miestami odovzdávania viery. Tieto tradičné miesta 
však kvôli tomu nie sú zastarané: ešte aj dnes majú svoju nezanedbateľnú cenu. Je 
však potrebné nanovo premyslieť ich možnosti ako aj hranice v integrálnosti 
kresťanského odovzdávania viery. 

 

3.4.1. Rodina 

Spoločenský rozvoj poznačil rodinu nepredvídateľným procesom zmeny. 
Napriek tomu má rodinu základné danosti, aby sa mohla aj dnes považovať za 
podstatné miesto odovzdávania viery: 

• Rodina je miestom, kde deti zažívajú svoje základné skúsenosti dôvery, ktoré 
sú podstatné príbeh viery každého človeka. 

• Rodina je prostredím, v ktorom deti sa učia hodnotám cez správanie sa 
rodičov. 

• Rodina vytvára svoju kresťanskú kultúru, v ktorej sa deti učia vlastnému 
spôsobu života. 

Najdôležitejšia sa javí katechéza v kresťanskej rodine. „Keďže rodičia dali 
život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj 
výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto 
ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko ju možno nahradiť.“ (GE 
3) Rodinná katechéza priamo a bezprostredne rozvíja povolanie ku kresťanstvu, 
uskutočnené v krste detí. 



 

Posilnenie rodiny ako primárneho miesta učenia viery je aj úlohou katechézy 
rodičov: ide o to, otvoriť rodičom pohľad na katechetickú dimenziu rodičovskej roly. 
Táto dimenzia sa vyjadruje v spôsobe, ako prežívajú svoje vzťahy, ako sprostredkujú 
svojmu dieťaťu prijatie, vytvárajú životné priestory na prežívanie „rodinnej kultúry“. Je 
pravda, že veľmi málo rodičov si uvedomujú túto úlohu, a preto je dôležité ich 
povzbudzovať a podporovať, aby prevzali svoju katechetickú úlohu. Tu je možné 
osloviť aj tých rodičov, ktorí síce nemajú veľa spoločného s Cirkvou, ale majú záujem 
o náboženskú výchovu svojich detí. Častokrát túto úlohu zastupujú v tam mnohokrát 
starí rodičia. Treba si však uvedomiť, že napriek snahe rodičov a starých rodičov 
o výchovu vo viere svojich detí, nie je vždy samozrejmé, že deti, keď vyrastú, budú 
sa orientovať na tejto ceste a ako mladí sa rozhodnú pre vieru. 

V tomto zmysle tu nastáva otázka novej katechetickej profilácie postavy 
krstných rodičov. Farské spoločenstvá sa zamýšľajú nad tým, aby odovzdávanie 
viery garantovali kvalifikovaní ľudia ako kresťania, ktorí sú ochotní sprevádzať cestu 
viery jednotlivých detí, mladých a po prípade ich rodičov. Toto sa môže stať síce 
nezvyčajnou, ale určite novou pastoračnou výzvou. 

V pohľade na rodinu ako miesto odovzdávania viery do pozornosti sa dostáva 
aj priestor cirkevnej materskej školy. V rannom detstve sprostredkovanie viery 
môže mať veľmi dôležitý význam. Okrem toho sú materské školy aj miestom 
stretnutia mnohých mladých rodín s ich deťmi, ktorí sú tiež osloviteľní pre 
katechetickú prácu s rodičmi.   

Intenzívne angažovanie sa Cirkvi ako zriaďovateľ materskej školy nemá teda 
iba sociálnu, ale predovšetkým katechetickú funkciu. V budúcnosti je potrebné 
jasnejšie pomenovať ciele, obsahy a metódy tejto katechetickej činnosti, ako aj 
primerané vzdelanie vychovávateliek: mali by byť schopné prepojiť ich pedagogickú 
prácu s možnými katechetickými prístupmi, aj vzhľadom na katechézu rodičov alebo 
v kontakte s farským spoločenstvom.    

 

3.4.2. Škola 

Vyučovanie náboženstva v škole je dôležitou súčasťou odovzdávania viery. 
Vychádza na jednej strane z výchovno-vzdelávacej úlohy samotnej školy ale aj 
z úlohy Cirkvi ohlasovať vieru.  

Na rozdiel od katechézy, ktorá predpokladá už rozhodnutie sa pre vieru, sa 
vyučovanie náboženstva v škole obracia nielen na veriacich, ale aj na hľadajúcich, 
pochybujúcich ako aj neveriacich žiakov. Hoci teda základom odlišnosti je, že 
vyučovanie náboženstva sa uskutočňuje v škole a katechéza vo farnosti, je nutné ich 
prepojenie a dopĺňanie sa (porov. VDK 73). Pretože aj vyučovanie náboženstva nie 
je iba o vedomostiach o viere a náboženstve, ale vždy aj otvára cestu rozhodnúť sa 
pre vieru. 

Keďže mnohé rodiny neposkytujú už viac miesto na náboženské skúsenosti, 
vyučovanie náboženstva v škole sa pre mnohé deti a dospievajúcich stáva 
priestorom, kde môžu spoznať kresťanskú vieru a počas viacerých rokoch sa 
konfrontovať s otázkami viery a života.   

Aby žiaci mohli kresťanskú vieru zakúsiť aj v konkrétnych prejavov, potrebuje 
vyučovanie náboženstva, podobne ako aj iné školské predmety, prepojenie s reálnou 
praxou, teda s mimoškolským priestormi odovzdávania viery: s osobami a skupinami 



 

farského spoločenstva, s cirkevnými budovami a priestormi, s rehoľnými 
spoločenstvami a pod. Preto je dnes znovu potrebné premyslieť katechetickú 
dimenziu vyučovania náboženstva a vzťah medzi vyučovaním v škole a katechézou.  

V posledných rokoch rástla dôležitosť školskej pastorácie. Škola je mnoho ráz 
otvorená na spoluprácu s pastoračnou prítomnosťou farnosti. To však vyžaduje, aby 
školská pastorácia vedela prepojiť školu s farnosťou. Potrebná je preto nutná 
kooperácia medzi vyučovaním náboženstva, školskou pastoráciou a katechézou vo 
farnosti.    

 

3.4.3. Farské spoločenstvo 

Na rodinnú katechézu nadväzuje farská katechéza, ktorá s rodinnou 
katechézou hlboko súvisí a rozvíja ju. Uskutočňuje sa v spoločenstve – vo farskej 
rodine. Farské spoločenstvo vplýva na rozvoj viery a lásky pokrstených a tvorí 
zázemie pre dozrievanie vo viere. Pôsobenie farského spoločenstva má rôzne 
podoby a formy. Základným predpokladom je spontánne, živé a reálne prežívanie 
viery a spoločenstva. 

Katechéza môže sprostredkovať iba to, čo sa v skutočnosti aj prežíva. Rôzne 
formy účasti mnohých veriacich na živote farnosti vedú k rôznorodým katechetickým 
cestám: 

• Na jednej strane je dôležité zhromažďovať tých, ktorí chcú prehĺbiť svoju 
vieru. 

• Na druhej strane farské spoločenstvo ako miesto pre rozvoj svojej viery 
potrebuje otvorené a často nízko-prahové ponuky, kde ľudia môžu po prvý raz 
sa stretnúť s vierou. Kde nastane takéto stretnutie, by nemali chýbať ďalšie 
pozvania až k účasti na systematickej katechézy. 

Skoro všetky aktivity farskej pastorácie môžu sa stať miestom katechetickej 
činnosti, hoci nimi nie sú v prvom rade. Napr. 

• Stretnutia farskej rady 

• Farské skupiny mužov a žien, biblické krúžky, skupiny seniorov,  

• Spevácke zbory, hudobné skupiny 

• Rôzne formy dobrovoľníckej služby 

• Cirkevné združenia so svojimi úlohami a záujmami 

Čím ďalej tým viac vstupuje do popredia katechetická dimenzia farskej 
pastorácie s deťmi a mládežou: práca s miništrantmi, farské mládežnícke skupiny, 
otvorená práca s mládežou. Najmä v oblasti práce s animátormi nesmie chýba 
katechetický dôraz.  

 

3.4.4. Nové miesta katechézy: hnutia, združenia, prostredia práce 
a života 

Hnutia a združenia sú dnes dôležitým miestom katechézy. Väčšina cirkevných 
združení, hnutí a skupín veriacich, čo konajú pobožnosti, priamy apoštolát, 
charitatívnu činnosť a sociálne služby, sa venujú aj kresťanskej formácii svojich 
členov veľmi intenzívnym spôsobom. Ján Pavol II. v exhortácii Catechesi tradendae 



 

pripomína, že každé združenie veriacich poslúžia Cirkvi, ak dokážu dať dôležité 
miesto vážnemu formovaniu svojich členov a vychovávať ich vo viere. Tu vyzdvihuje 
aj úlohu laikov v katechéze pod pastorálnym vedením svojich biskupov (porov. CT 
70).    

Katechéza v týchto špecifických skupinách má obsahovať vážne štúdium 
kresťanskej náuky a má byť serióznou náboženskou formáciou otvorenou všetkým 
zložkám kresťanského života. Všeobecné direktórium tu kladie dôraz na to, aby sa 
katechéza v hnutiach a združeniach nestali alternatívou k farnosti, ktorá ostáva 
východiskovým výchovným spoločenstvom ako takým, a aby najprv treba 
vychovávať k tomu, čo je spoločné všetkým členom Cirkvi, než k tomu, čo je osobitné 
alebo odlišné (porov. VDK 262). 

Aj prostredia práce a života sa môžu stať vhodným miestom pre katechézu. 
Väčšina času trávime na pracoviskách: je to miesto, kde človek vynaloží mnoho 
energie, ale je zároveň miestom napätia, ťažkých vzťahov, a preto mnohokrát aj 
problematický pre otázky viery.  Jestvuje však aj tu mnoho pokusov, ako priniesť do 
tohto prostredia úvahu o viere. Na jednej strane ide o proces humanizácie práce 
a pracovného prostredia: ide o to budovať vzájomné vzťahy, ktoré sa zakladajú na 
úcte; v prostredí, kde panujú zle a nepriateľské vzťahy, sa to prejavuje aj na 
pracovnom výkone. Je pravda, že priniesť do týchto prostredí katchézu, je velmi dlhá 
cesta, ale jestvujú skúsenosti, kde cez obedňajšiu prestávku alebo v iný čas mimo 
práce sa vytvára vhodný priestor na zdieľanie a diskutovanie ohľadom viery ako aj na 
modlitbu. Vhodnou metodológiou je pritom konfrontácia so súčasnými dokumetami, 
ktoeré podnecujú diskusiu, napr. sociálna encyklika alebo listy pápeža na aktuálne 
problémy. 

Na druhej strane v prostrediach práce je možné poskytnúť aj výslovne okamihy 
modlitby, najmä pri príležitostiach, keď sú ľudia osobitne citliví napr. pri smrti kolegu 
alebo pri príležitosti Vianoc alebo Veľkej Noci.  

 

3.5. Zodpovední za katechézu 

Dôraz na misijnú katechézu prináša so sebou aj diferencované zodpovednosti 
v oblasti katechézy. VDK hovorí, že „katechéza je spoločnou, ale diferencovanou 
zodpovednosťou. Biskupi, kňazi, diakoni, rehoľníci a veriaci laici podieľajú sa na nej 
podľa príslušnej kompetencie a vlastnej charizmy“ (VDK 216). 
Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že všetci veriaci, na základe svojho krstu 
a sviatosti birmovania, sú pozvaní, aby mali účasť na poslaní Cirkvi. Preto 
v jednotlivých spoločenstvách vznikajú rôzne charizmy ako dary Ducha svätého 
(porov. 1 Kor 12). Jeden z nich je aj schopnosť a zručnosť uskutočnosť katechetickú 
činnosť. Preto je potrebné, aby aj laici si uvedomovali a rozvíjali tieto charizmy. 
Mnohí dobrovoľní laici vo farnostiach pracujú ako katechéti a svojim osobným 
svedectvom otvárajú mnohím cestu do spoločenstva viery. Na to, aby sa tieto 
katechetické charizmy aj rozvíjali, je potrebné spoločené zdielania sa a ochota dať sa 
viesť.  

Okrem toho jestvujú v cirkevnom spoločenstve niektoré zodpovednosti, ktoré 
vyplývajú aj z konkrétnych úradov a úloh. 

 

 



 

3.5.1. Biskup, prvý zodpovedný za katechizáciu v partikulárnej cirkvi 

Biskupi so svojimi spolupracovníkmi kňazmi „majú ako prvú úlohu hlásať 
všetkým Božie evanjelium“ (KKC 888). Pápež Ján Pavol II. zdôrazňuje osobitné 
poslanie biskupov vo svojich partikulárnych cirkvách;  sú v nich prví zodpovední za 
katechézu, sú „katechéti par excellence“ (CT 63). Zároveň od nich požaduje, aby vo 
svojich diecézach vzali na seba hlavné vedenie katechézy tým, že sa obklopia 
kompetentnými a dôveryhodnými spolupracovníkmi. V tomto zmysle biskup má 
zodpovedať aj za kvalifikovanú formáciu katechétov vo svojej partikulárnej cirkvi. 
Hlavnou úlohou biskupa pri tom je „vzbudzovať a udržovať vo svojich miestnych 
cirkvách opravdivú záľubu pre katechézu“. Má sa to prejaviť v účinnej organizácii, 
ktorá zapojí do činnosti osoby, prostriedky, nástroje, ba aj potrebné ekonomické 
zdroje. Svätý Otec ubezpečuje: „Buďte si istí, že ak sa katechéza dobre koná v 
miestnych cirkvách, všetko ostatné pôjde ľahšie“ (CT 63).  

Dôležitou úlohou biskupa v diecéze je, aby súčasťou diecéznych pastoračných 
plánov bol „diecézny katechetický projekt“. VDK 223 výslovne hovorí, aby tento 
projekt bol členený a súvislý a aby zodpovedal skutočným potrebám veriacich. 
Diecézny katechetický projekt je súhrnom toho, čo partikulárna cirkev poskytuje v 
oblasti katechézy. V náležitom členení, zladení a koordinovaní zahŕňa rôzne 
katechetické procesy, ako ich diecéza predkladá adresátom jednotlivých vekových 
skupín. V tomto zmysle každá partikulárna cirkev, najmä v súvise s uvádzaním do 
kresťanského života, má poskytovať aspoň dvojakú službu:  

• Jednotný a ucelený proces uvádzania do kresťanského života detí v 
predškolskom a školskom veku, dospievajúcich a mladých, úzko spojený s 
prijímaním sviatostí uvádzania do kresťanského života a prepojený s 
pastoráciou výchovy.  

• Proces katechézy pre dospelých, poskytovaný veriacim, ktorí potrebujú dať 
základy svojej  viere, alebo si žiadajú či dopĺňajú uvedenie do kresťanského 
života, ktoré sa u nich začalo, alebo sa má začať krstom. 

 

3.5.2. Presbyteri – pastieri a vychovávatelia kresťanského spoločenstva 

Sú bezprostrednými spolupracovníkmi svojich biskupov, a preto - či sú na čele 
farnosti alebo vyučujúci v škole, gymnáziu alebo univerzite, zodpovední za 
pastoráciu na akejkoľvek rovine, animátori malých alebo väčších skupín a 
predovšetkým skupín mládeže - Cirkev od nich očakáva usilovnosť v dobre 
usporiadanom a orientovanom katechetickom diele. Diakoni a kandidáti na duchovnú 
službu sú na túto službu povolanými spolupracovníkmi. „Všetci veriaci majú právo na 
katechézu, všetci pastieri majú povinnosť sa o ňu postarať“ (CT 64). Preto sa od 
kňazov požaduje, aby dali na prvé miesto katechézu pred inými dielami 
a iniciatívami. 

Vynikajúcou formou katechézy na jednej strane je príprava ku sviatostiam 
a zároveň každá katechéza nepochybne vedie ku sviatostiam viery. Správne 
vysluhovanie sviatostí má nesporne katechetický aspekt. Treba si uvedomiť, že 
sviatostný život sa ochudobňuje a rýchlo sa stane prázdnym ritualizmom, ak 
nespočíva na vážnom poznaní významu sviatostí.  

Kázne, sústredené na biblické texty, majú umožniť veriacim zoznámiť sa so 
všetkými tajomstvami viery a s normami kresťanského života. V katechéze je dôležité 
zdôrazňovať morálne, osobné požiadavky, ktoré zodpovedajú evanjeliu, 



 

kresťanským postojom voči životu a svetu, či sú hrdinské alebo veľmi jednoduché: 
nazývame ich kresťanskými alebo evanjeliovými cnosťami (CT 29). 

Ekumenický rozmer katechézy má spočívať v hľadaní rekonštrukcie dokonalej 
jednoty s inými kresťanskými cirkvami, v úsilí poznať a vážiť si iných kresťanov – 
nekatolíkov. 

Skúsenosti ukazujú, že kvalita katechézy spoločenstva závisí vo veľkej miere 
od prítomnosti a pôsobenia kňaza. Preto Všeobecné direktórium pre katechizáciu 
vymenúva jednotlivé ulohy presbytera, najmä farára, v katechéze: 

• vzbudzovať v kresťanskom spoločenstve zmysel pre spoločnú zodpovednosť 
za katechézu ako úlohu, ktorá sa dotýka všetkých, ako aj pre uznanie a 
ocenenie katechétov a ich poslania; 

• postarať sa o základné zostavenie katechézy a jej náležité naprogramovanie, 
počítajúc s aktívnou účasťou samých katechétov, a dbať pritom, aby bola 
dobre usporiadaná a dobre orientovaná; 

• vzbudzovať a rozoznávať povolania pre katechetickú službu a ako katechét 
katechétov dbať na ich formáciu; tejto úlohe má venovať maximálnu 
starostlivosť; 

• integrovať katechetickú činnosť do evanjelizačného projektu spoločenstva a 
starať sa najmä o súvis medzi katechézou, sviatosťami a liturgiou; 

• zabezpečiť súvis katechézy svojho spoločenstva s diecéznymi pastoračnými 
plánmi a pomôcť katechétom, aby sa stali aktívnymi spolupracovníkmi na 
spoločnom diecéznom projekte (VDK 225). 

 

3.5.3. Rodičia, prví vychovávatelia viery svojich detí 

Rodinu je základné miesto odovzdávania viery. Prvá kresťanská skúsenosť detí 
zanecháva v nich často rozhodujúcu stopu, ktorá trvá po celý život. Preto sú rodičia 
prví a hlavní vychovávatelia svojich detí. Rodinná katechéza totiž predchádza, 
sprevádza a obohacuje každú inú formu katechézy (porov. VDK 226).  

Preto je dôležité, aby kresťanské spoločenstvo venovalo celkom osobitnú 
pozornosť rodičom. Pomocou osobných kontaktov, stretnutí, kurzov, ako aj 
katechézy pre dospelých, adresovanou rodičom, treba im pomáhať vziať na seba 
dnes osobitne citlivú úlohu – vychovávať vo viere svoje deti (porov. VDK 227). 

 

3.5.4. Rehoľníci v katechizácii 

Mnohé mužské a ženské rehole vznikli s cieľom výchovy detí a mládeže, najmä 
tej najopustenejšej. Rehoľníci a rehoľné sestry sa v priebehu dejín veľmi uplatnili v 
katechetickej činnosti Cirkvi a vykonávali v nej mimoriadne dôležitú a účinnú prácu. 
V nových podmienkach sa znova zdôrazňuje spolupráca medzi rehoľníkmi a 
duchovnými pastiermi a ich aktívna účasť na pastoračnom programe miestnej cirkvi. 
Služba Cirkvi ich zaväzuje, aby sa čo najlepšie pripravili na katechetické poslanie 
podľa rozličných chariziem svojich inštitútov. Ján Pavol II. preto vyzýva: „Nech 
komunity zasvätia čo najviac svojich schopností a možností významnému dielu 
katechézy!“ (CT 63). 



 

Charizmy rôznych rehoľných spoločenstiev pri zachovaní charakteru katechézy 
poznačia túto spoločnú úlohu tým, čo im je vlastné, čo má často veľkú náboženskú, 
spoločenskú a  pedagogickú hĺbku. Dejiny katechézy dokazujú vitalitu, ktorú tieto 
charizmy vniesli do výchovného pôsobenia Cirkvi (porov. VDK 229). 

 

3.5.5. Laickí katechéti 

Ako sme už spomenuli, dnes už významnú skupinu katechétov tvoria laickí 
katechéti. Mnohí sa s vrúcnou a veľkodušnou horlivosťou zapojili do školskej i farskej 
katechézy. Dôležitosť ich apoštolátu spočíva v tom, že žijú tú istú formu života ako 
katechizovaní a môžu osloviť tých, ktorým sa nedostáva primeraná náboženská 
výchova v rodinách. Sú povolaní spolupracovať s duchovnými pastiermi v službe 
cirkevnému spoločenstvu na jeho raste a životnosti tým, že vykonávajú 
najrozličnejšie služby podľa milosti a chariziem. Úspech katechézy do značnej miery 
závisí od dispozícií, ktoré má mať katechéta: solídna duchovnosť – viera v Ducha 
Svätého a modlitba, jasné svedectvo života, schopnosť komunikovať, kultúrny 
rozhľad, vzdelanie, spoločenské postavenie, vzťah ku katechizovanému (porov. VDK 
230-231).  

 

3.5.6. Vzdelávanie, pastorácia a formácia katechétov v diecéze 

Partikulárna cirkev má povinnosť zabezpečiť stálu formáciu a vzdelávanie 
zodpovedných pracovníkov, ktorí sa venujú katechéze. Ide o výchovu kňazov, 
rehoľníkov, rehoľníčok a laikov a starostlivosť o potrebné zariadenie pre katechézu.  

„Všetky tieto úlohy vychádzajú z presvedčenia, že akákoľvek pastoračná 
činnosť, ktorá by na svoju realizáciu neurčila naozaj sformované a pripravené osoby, 
vystavuje nebezpečenstvu svoju kvalitu. Pracovné pomôcky nebudú mať skutočnú 
účinnosť, ak ich nebudú používať dobre sformovaní katechéti. Nemožno teda kvôli 
aktualizácii textov a lepšiemu zorganizovaniu katechézy zanedbať náležitú formáciu 
katechétov. Z toho vyplýva, že v diecéznej katechetickej pastorácii treba dať 
absolútnu prioritu formácii laických katechétov. Okrem toho tu bude skutočne 
rozhodujúcim prvkom pozornosť venovaná katechetickej formácii presbyterov, či v 
študijných plánoch seminárnej katechetickej formácie, alebo v období permanentnej 
formácie.“(VDK 234) 

Cieľom formácie je urobiť katechétu schopným v mene Cirkvi odovzdávať 
evanjelium. Rozvíjať tri rozmery formácie (porov. VDK 238):  

• byť – dozrievanie katechétu ako veriaceho človeka: ide o jeho ľudskú 
a kresťanskú fyzionómiu. Formácia katechétu sa venuje predovšetkým jeho 
ľudskej zrelosti, jeho spiritualite a kresťanskej identite, kde sa zdôrazňuje život 
viery, zrelosť vo viere a vierohodnosť svedectva. Okrem toho je potrebné, aby 
katechét bol človekom svojej doby.  

• vedieť – poznať posolstvo, ktoré odovzdáva a adresáta: tu ide predovšetkým 
o intelektuálne vedomosti. Tie sa týkajú nielen teologickej prípravy, ale vôbec 
pochopenia pastorácie v kontexte súčasnosti.  

• konať – katechéta  ako vychovávateľ človeka: v praxi sa zviditeľňuje jeho 
operatívna schopnosť a jeho profesionalita. Formácia sa týka kvality 
skutočného vychovávateľa, ako aj jeho schopnosti komunikovať 



 

(predovšetkým skúsenosti viery) a animovať (poznať život a dynamiku skupín, 
vytvárať vzťahy a klímu), ale aj schopnosť programácie (poznať 
a interpretovať situáciu, vypracovať projekt, uskutočniť a vyhodnotiť ho). 

 

 



 

 

4. KATECHETICKÁ METODOLÓGIA A SÚČASNÉ 

KATECHETICKÉ PROGRAMY 

 

4.1. Metódy a modely v katechéze 

Pri pohľade na historický vývoj katechézy si uvedomujeme, že rozhodujúce pre 
katechetickú prax bola rovnováha medzi obsahom a metódou. Ako hovorí J. Kutarňa, 
„veľmi často sa pri katechéze podceňuje metodológia v porovnaní s obsahom 
katechézy. Myslí si, že to čo zaváži v katechéze, je obsah alebo odovzdávané 
posolstvo. Všetky metodologické otázky sa niekedy zdajú ako vedľajšie. To, čo 
zaváži – podľa názoru mnohých – je teologická formácia, ktorá zaručuje zvládnutie 
obsahu.“65 Na druhej strane prílišný metodologizmus môže byť príčinou skutočnosti, 
ktorú jednoznačne pomenoval v roku 1983 kard. Razinger v kritike pokoncilového 
katechetického hnutia: metódy sa stávajú kritérium obsahu namiesto toho, aby boli 
ich nostiteľmi.66 

Preto Všeobecné direktórium pre katechizáciu hovorí o princípe „vernosti Bohu 
a vernosti človeku“, ktorý „pomáha vyhnúť sa akémukoľvek protikladu alebo 
umelému oddeľovaniu, či domnelej neutralite medzi metódou a obsahom, keď 
zdôrazňuje skôr ich nevyhnutnú koreláciu a interakciu“ (VDK 149). Pritom nezabúda 
pripomenúť, že „dobrá katechetická metóda je zárukou vernosti vzhľadom na obsah“ 
(VDK 149).  

  

4.1.1. Katechetické metódy podľa VDK 

Všeobecné direktórium pre katechizáciu venuje určitú špecifickú pozornosť 
otázke katechetickej metodológii. Vzhľadom na rôznorodosť celosvetových situácií 
direktórium jednoznačne preferuje aj rôznosť metód v katechéze, pričom dáva dôraz 
na skutočnosť, že pri odovzdávaní viery nejestvuje jedna metóda. Využíva preto 
všetky tie súčasné i moderné metódy, ktoré nie sú v protiklade s evanjeliom: 
znamená to koniec exkluzivity katechizmového vyučovania. Direktórium vyzdvihuje 
rozdielnosť v metódach, ktorá je bohatstvom a znakom života. „Takúto rozmanitosť si 
vyžaduje vek a intelektuálny vývoj kresťanov, stupeň ich cirkevnej a duchovnej 
vyspelosti a mnohé iné osobné okolnosti“ (VDK 148).  

V tomto zmysle Všeobecné direktórium pre katechizáciu nadväzuje na 
exhortáciu Catechesi tradendae, ktorá pluralitu metód videla ako znak 
životacshopnosti a tvorivosti. „V každom prípade je dôležité, aby sa zvolená metóda 
definitívne vzťahovala na základný zákon pre celú Cirkev: byť verní Bohu a človeku 
v tom istom postoji lásky“ (CT 55). 

Direktórium teda na jednej strane dáva do popredia rôznorodosť katechetických 
metód, ktoré však potrebujú využívať najnovšie výdobytky pedagogických vied 
a najmä vedu o komunikácii, aplikovanej na katechézu.  Na druhej strane dáva do 
pozornosti niektoré špecifické metódy, ktoré sa v minulosti i v súčasnosti najčastejšie 
využívali pri komunikácii viery: je to induktívna a deduktívna cesta. „Induktívna 

 
65 Kutarňa, Iďte a ohlasujte, s. 167. 
66 RAZINGER, J. Trasmissione della fede e fonti della fede. Casale Monferrato: Piemme, 1985, s. 7-8. 



 

metóda spočíva v podávaní faktov (biblických udalostí, liturgických úkonov, udalostí 
zo života Cirkvi a každodenného života...), aby sme spoznali význam, aký môžu mať 
v Božom zjavení. Je to cesta, ktorá ponúka veľké výhody, lebo je v zhode s 
ekonómiou zjavenia; zodpovedá hlbokej potrebe ľudského ducha prichádzať k 
poznaniu vecí pochopiteľných rozumom pomocou vecí viditeľných; a je takisto v 
zhode s charakteristickými črtami poznávania z viery, ktoré je poznaním pomocou 
znakov. Induktívna metóda nevylučuje, ba vyžaduje deduktívnu metódu, ktorá 
vysvetľuje a opisuje fakty, vyplývajúce z vecí. Ale deduktívna syntéza má plnú 
hodnotu, len keď sa dovŕšil induktívny proces“ (VDK 150). 

Z procesuálnej stránky direktórium ďalej spomína aj „kerigmatický“ (začína 
ohlasovaním posolstva, vyjadreného v hlavných dokumentoch viery a následne tieto 
sa následne aplikujú na život) a „existenciálny“ (ktorý začína ľudskými situáciami 
a problémami a osvecuje ich svetlom Božieho slova) postup. Tieto metodologické 
postupy, ktoré nachádzame v rôznych katechetických prístupoch, sú samy osebe 
oprávnené prístupy, „ak sa pritom rešpektujú všetky faktory, ktoré sú v hre – 
tajomstvo milosti a ľudská danosť, pochopenie viery a proces racionálnosti“ (VDK 
151).  

Dôležitým prvkom všetkých použitých katechetických metód však podľa 
direktória musí byť dôraz na ľudskú skúsenosť. Preto trvalou úlohou každej 
katechetickej pedagogiky sa stáva osvetľovať a interpretovať skúsenosť pomocou 
faktu viery. „Túto úlohu možno spĺňať správnym uplatňovaním korelácie alebo 
interakcie medzi hlbokými ľudskými skúsenosťami a zjaveným posolstvom. 
Ohlasovanie prorokov, Kristovo kázanie, vyučovanie apoštolov sú tu svedectvom v 
takej miere, že tvoria ustanovujúce a normatívne kritérium pre každé stretnutie viery 
s ľudskou skúsenosťou v čase Cirkvi“ (VDK 152). Bez náboženskej skúsenosti teda 
nie je možný proces komunikácie Božieho slova, ani cesta viery ako odpoveď na 
slovo: bez náboženskej skúsenosti niet náboženskej komunikácie. „Vzťah 
kresťanského posolstva k ľudskej skúsenosti nie je len jednoduchou metodologickou 
otázkou, ale vychádza zo samého cieľa katechézy, ktorá sa usiluje priviesť človeka 
do spoločenstva s Ježišom Kristom“ (VDK 116). 

Autentická katechéza sa stáva prehĺbením vlastnej skúsenosti v porovnaní so 
základnými kresťanskými skúsenosťami (Izraela, Ježiša Krista a Cirkvi). Je teda 
komunikovanie a rozprávanie historickej skúsenosti, ktorá sa stáva interpretačným 
kľúčom a prameňom zmyslu pre vlastnú skúsenosť. Týmto sa realizuje identifikácia 
našej skúsenosti s biblickými a cirkevnými skúsenosťami a postupné prehĺbenie tejto 
identifikácie vo vzťahu k rôznym skúsenostiam života. Katechéza sa stáva preto 
významnou komunikáciou skúsenosti kresťanskej viery. Zakladá sa na princípe 
korelácie medzi ľudskými situáciami a zjaveným posolstvom v konkrétnej historickej 
inkarnácie Božieho slova.67 
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4.1.2. Katechetické modely68 

Pojem model katechézy sa viaže na cieľavedomú prácu katechétov. Ak 
vychádzame z faktu, že vonkajšie i vnútorné podmienky pre katechizáciu sú rôzne, 
potom nie je možné presne určiť model katechézy. V súčasnosti sa hovorí o flexibilite 
katechézy. Napriek tomu úlohou katechézy je splnenie určitého cieľa - náučného a 
výchovného, ďalej je potrebné určiť obsah katechézy a jej rozsah. Pri katechizáciu je 
odporúčané uplatňovať psychologické pravidlá prístupu ku katechizovaným, 
pochopenie ich životných situácií, v ktorých sa nachádzajú. Preto v katechéze 
nemôže platiť jeden univerzálny model a tak vývoj katechézy vytvoril niekoľko 
takýchto modelov: vysvetľujúci (katechizmový) model, model formálnych stupňov, 
kerygmatický model, antrologický model, antropologicko-kerygmatický model. 

 

a) Vysvetľujúci model 

Novoscholasticka katechéza 19. storočia a prvej polovice 20. storočia, 
nadväzujúc na katechizmové vyučovanie,  vytvorila model, ktorý bol známy niekoľko 
desiatok rokov. Prvá časť katechetickej hodiny vlastne začínala už na 
predchádzajúcej hodine, kedy žiaci dostali za úlohu naučiť sa naspamäť niekoľko 
otázok a odpovedí, ktoré si na konci hodiny prečítali. Po prečítaní otázok a odpovedí 
katechéta vysvetlil neznáme slová a ich význam, aby katechizovaní chápali, čo sa 
budú naspamäť učiť. Samotné vyučovanie začínalo preskúšaním odpovedí na 
otázky, ktoré sa žiaci mali naučiť z predchádzajúcej hodiny. Niekedy nadväzovalo 
krátke poučenie do života, k čomu nás dogmatická pravda zaväzuje a ako máme 
podľa nej žiť. Na záver nasledovalo zdôraznenie nasledujúcich poučiek na ďalšiu 
hodinu. Tento model katechézy môžeme nazvať výučbou poučiek. Preberaná látka a 
jej rozsah sa určoval podľa možností katechizovaných, nakoľko boli schopní rýchlo 
pochopiť a naučiť sa naspamäť katechetickej poučky. Vyučovacia metóda spočívala 
vo vysvetľovaní jednotlivých katechetických otázok a odpovedí. Od abstrakcie sa 
prechádzalo ku konkrétnym pojmom. Charakteristickým rysom vysvetľujúceho 
modelu bol silný náboženský intelektualizmus (rozumové pochopenie náboženských 
právd). V tomto katechetickom modely logické kritérium prevládalo nad 
psychologickým. 

 

b) Model formálnych stupňov 

V pozmenených podmienkach 20. storočia bola vysvetľujúca katechéza 
považovaná za nedostatočnú. Vznikol nový model, ktorý prechádzal od dedukcie na 
indukciu. Táto katechéza formálnych stupňov rozšírila výklad obsahu učiva - čo je jej 
charakteristickým rysom. Podľa tohto modelu každá katechetická hodina prebieha na 
piatich formálnych stupňoch: 

1. Príprava a oznámenie tém: katechéta začína tým, že sa pýta 
katechizovaných na zážitky a postrehy zo života. Po tomto úvode oznámi a 
napíše na tabuľu tému. 
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2. Pohľad – postreh: charakterizuje ho rozprávanie katechétu, je to buď opis 
alebo výklad udalosti, niekedy tiež rozobratie postrehu zo života, ale vždy v 
nadväznosti na vieroučnú pravdu, ktorá bude predmetom výkladu učiva. 

3. Výklad učiva, vysvetlenie učiva: katechéta výklad uskutočňuje tak, že z 
predchádzajúceho postrehu vyberie náboženské pravdy a pojmy, ktoré sú 
predmetom didaktického cieľ vyučovacej hodiny. 

4. Súhrn a zapamätanie: tento bod katechézy vedie k zapojeniu 
vypracovaných právd a pojmov do systematického celku náboženských 
vedomostí. V tejto časti katechetickej hodiny katechéta poskytuje 
katechizovaným dôležitý písomný materiál - poučky na zapamätanie. 

5. Aplikácia do života: na piatom stupni katechéta prebúdza u 
katechizovaných vôľu na to, aby podľa naučených právd aj žili. Obyčajne je to 
krátka veta, ktorá povzbudzuje k uvedeniu poznaných právd do 
každodenného života. Napr .: Modli sa a pracuj! Ani jeden deň bez modlitby! 

Tento model vo svojej dobe znamenal dôležitú zmenu. V porovnaní s vysvetľujúcim 
modelom využíval poznatky vývojovej psychológie. Bol prechodom od prísneho 
intelektualizmu ku katechetickému intelektualizmu. 

 

c) Kerygmatický model 

V čase, keď sa obsah katechézy začal chápať ako kerygmu (ohlasovanie 
posolstva spásy), vznikla požiadavka nového modelu katechézy, ktorý by zodpovedal 
požiadavkám kerygmatického spôsobu ohlasovania. Zo samotnej podstaty kerygme 
vyplynuli dva nové požiadavky pre katechézu, dva nové prvky katechetickej hodiny: 
Božie slovo (čítanie Svätého písma) a odpoveď človeka na Božie slovo.Tu je 
potrebné zdôrazniť, že zo Svätého písma sa vyberajú texty citlivo a primerane tak, 
aby ich katechizovaní mohli pochopiť. K čítaniu Svätého písma patrí tiež úvaha nad 
prečítaným textom. Odpoveď človeka na Božie slovo sa uskutočňuje prostredníctvom 
slov a liturgických úkonov, rovnako ako modlitbou, piesnou, obrazom, písomnou 
formou a predovšetkým kresťanským životom. 

Kerygmatická katechéza prebieha v troch základných stupňoch: 

1. Exegéza - vysvetlenie Božieho slova: exegéza znamená niečo viac, než len 
obyčajné vysvetlenie alebo rozprávanie, tak ako bolo popísané v modeloch 
formálnych stupňov. V exegéze je obsiahnutá dynamika spásonosného 
Božieho pôsobenia. V exegéze je zjavná spásonosná skutočnosť Božieho 
slova, ktorá je predstavená konkrétnym biblickým príbehom, podaným 
prístupným spôsobom podľa možností chápania katechizovaných. V tomto 
prvom stupni kerygmatické katechézy sa odohráva stretnutiu Boha s 
človekom. Boh človeka oslovuje. 

2. Úvaha nad Božím slovom: tento stupeň katechézy nemá byť len 
nezáživným vyvodením náboženských právd a pojmov z Písma svätého. Je 
potrebné využívať predovšetkým biblickú úvahy a jej prostredníctvom priviesť 
katechizovaní k jednotlivým pravdám viery. Dôležité je, robiť to meditatívnom, 
rozjímavým spôsobom. Tento meditatívnu postoj vyvoláva vďačnosť a oslavu 
Boha, ktorý sa nám zjavuje. 



 

3. Aplikácia Božieho slova do života: záverečný stupeň kerygmatické 
katechéza pripravuje katechizovaného na odpoveď na Božie pôsobenie. 
Odpoveď na Božie slovo, ktoré sme vysvetlili a nad ktorým sme meditovali, 
môže dať katechizovaní rôznym spôsobom. Cieľom je prehĺbiť život viery. 

Kerygmatický model katechézy veľmi zdôrazňuje nadprirodzený charakter 
zjavenie, teda jeho objektívny charakter. Prednosťou tohto modelu katechézy je živé 
podanie napísaného Božieho zjavenia - Svätého písma. Nedostatkom je úplná 
nadväznosť na posvätné texty. Z toho dôvodu nie vždy nachádza katechizovaného v 
jeho životnej situácii a správnom duševnom rozpoložení. Môže nastať nežiaduci 
účinok - katechizovaný vníma biblické udalosti ako starodávne príbehy, ktoré sú 
vzdialené jeho životnej situácii, odtrhnuté od života. 

Ďalším nedostatkom kerygmatického modelu katechézy je skutočnosť, že sa 
vieroučne nedajú všetky pravdy viery pokryť adekvátnymi biblickými udalosťami. Tiež 
môže utrpieť chronológia biblického rozprávania alebo integrita v podávaní právd 
viery. Na úkor biblickej chronológie sa z katechézy môžu vytratiť dôležité 
náboženské pravdy. 

 

d) Antrologický model 

1. Existenciálna situácie: katechéza začína príbehom, udalosťou, zážitkom zo 
života. Ten navodzuje konkrétnej životnej situácii, v ktorej sa katechizovaný 
nachádza. V nej si uvedomuje svoju nedostatočnosť, ale zároveň aj túžbu nad 
ňou zvíťaziť. 

2. Otvorenie sa Bohu: katechetická skupina na tomto stupni katechézy hľadá 
vnútorný obsah a význam. Dochádza k otvoreniu sa Bohu, ktorý volá a 
povzbudzuje k prijatiu jeho ponuky spásy. Katechizovaní môžu poznať, že v 
každej životnej situácii sa prejavuje Božia láska. Prostredníctvom každej 
takejto situácie máme účasť na Božom spásonosnej účinnosti. 

3. Svetlo Božieho slova: slová Svätého písma a učenie Cirkvi dávajú ľuďom 
úplnú odpoveď na jeho životné situácie. Ukazujú kresťanskú cestu správania. 

Keď hodnotíme antropologický model katechézy, je nutné priznať, že 
vzbudzuje zo strany katechizovaných veľký záujem, pretože im dáva odpovede na 
ich životné otázky a ponúka kresťanské riešenie. Cieľom tohto modelu, podobne ako 
u kerygmatického, je pomoc katechizovaným dozrieť vo viere. Rozdielny je len 
postup - orientácia katechézy. U antropologického modelu sa vychádza z pozície 
človeka a jeho životné situácie, hľadá sa odpoveď u Boha prostredníctvom jeho 
zjavenia a opäť sa vracia k žitie človeka, ale už obohateného o Božiu skutočnosť 
spásy. 

Obidva modely katechézy, kerygmatický aj antropologický, zodpovedajú 
súčasným kritériám katechézy. Niekedy sa môže stať, že sa tieto dva modely stavia 
do protikladu. Tento pohľad však nie je správny, pretože jeden model nevylučuje 
druhý. Mnohokrát dochádza v katechetickej praxi k určitému prepojenie oboch 
spomínaných modelov katechézy - takto vzniká model zmiešaný: kerygmaticko - 
antropologický. 

 

 



 

e) Antropologicko-kerygmatický model 

Katechézu začíname modlitbou Otče náš alebo inou známou či používanou 
modlitbou. Neznalosť základných modlitieb sa v súčasnosti stáva vážnym 
pastoračno-výchovným problémom. Katechéza môže prispieť k jeho riešeniu. 
Dôležité je modlitbu prežiť a nie ju iba bezmyšlienkovite odrecitovať. Podobne je 
možné použiť napríklad modlitby: Zdravas Mária, Verím, Desať Božích prikázaní. Ak 
sa tieto modlitby budú často používať pri katechéze, Katechizovaní si je rýchlejšie a 
lepšie osvoja. 

1. Existenciálna situácie: samotná katechézy začína uvedením určitej situácie zo 
života. Táto situácia má spĺňať tieto podmienky: 

- Situácia má byť vhodne volená k téme, ktorý sa bude preberať. Tým sa 
odlišuje od podobnej situácie v antropologickom modelu, kedy sa vychádza zo 
životného problému. Existenciálnu situácia v tomto modeli plní úlohu prípravy 
či navodenie k téme. Uvádza do ďalšieho stupňa katechézy. 

- Existenciálna situácia má byť blízka všetkým účastníkom katechéza, má byť 
napojená na ich životnú skúsenosť. 

- Existenciálna situácia má byť skutočnou situáciou zo života, nie vymyslenú. 
Katechéta použije všetkým známe udalosti, napríklad novinové, televízne 
alebo rozhlasové správy, odpovede na ankety, postrehy zo života, vedecké 
názory a výpovede. Tu sa môže uplatniť tvorivá invencia katechétov. 

- Ak je vhodne zvolená situácie, vzniká problém, ktorý je potrebné riešiť. Toto 
riešenie sa uskutočňuje formou otázky, ktorá nadväzuje na tému katechézy. 

2. Kerygma – hlásanie: v tejto časti katechézy sa uskutočňuje hlásanie posolstva 
spásy, v ktorom sa nachádza odpoveď na uvedenú existenciálnu situáciu: "Obsah 
katechézy sa nachádza v Božom slove, napísanom v Písme svätom a 
podávanom tradíciou ... Katechéta musí mať vždy a predovšetkým na zreteli 
nepopierateľnú prednosť zjavenia napísaného alebo podávaného tradíciou, 
rovnako ako autoritu učiteľského úradu Cirkvi vo veciach súvisiacich s vierou. " 
(VDK 45) 

3. Odpoveď modlitbou: hlásané Božie slovo má v človeku vyvolať spontánnu 
odpoveď. Jednou z foriem odpovede na Božie slovo je modlitba. Modlitba má byť 
úzko spojená s témou katechézy. Má vyjadrovať poznané pravdy a jej radostné 
prijatie všetkými katechizovaným. Táto etapa je veľmi dôležitá, pretože vytvára 
úzke spojenie medzi modlitbou a katechézou a katechéta má postupovať v dvoch 
fázach: 1. fáza - príprava skupiny na modlitbu (spočíva vo vytvorení atmosféry 
sústredenia a ticha, pričom sú rešpektované vonkajšie okolnosti, prostredie, 
rámec katechéza, napr. liturgický); 2. fáza - spontánna modlitba, ktorá je 
modlitbou všetkých prítomných. Forma modlitby môže byť slovné, ktorú prednáša 
katechéta alebo môže byť tvorená spontánne účastníkmi katechézy a 
prednesená nahlas či formulovaná individuálne v tichosti. Katechéta môže 
účastníkom katechézy predložiť myšlienky k rozjímavé modlitbe alebo spoločne 
spievať vhodnú pieseň. Po obsahovej stránke môže byť modlitba buď biblická, 
liturgická eventuálne vyplývajúce z úvahy nad témou katechetickej hodiny. Aj keď 
má byť modlitba spontánna, neznamená to, že má bezprostredne nasledovať po 
kerygmatické časti. Môže sa presunúť do časti nasledujúcej, katechéta má byť 
schopný sám vnútorne vycítiť pravý okamih, kedy je najvhodnejšie odpovedať na 
Božie posolstvo spásy. Z tohto dôvodu sa neodporúča utvárať modlitebné 
stereotyp. 



 

4. Formovanie postoja: postoj predstavuje reakciu na vzniknutú situáciu. Prijatie 
stanoviska sa viaže na určité ciele, hodnoty, spôsob správania a na presvedčenie 
jedinca. Výchova kresťanského presvedčenia tu znamená nachádzať zmysel 
kresťanského života, kresťanských hodnôt a spôsob správania. 

5. Záver katechézy: katecheticku hodinu je vhodné zakončiť napr. záznamom 
učiva do pracovného zošita alebo aj inou aktivitou - kresbou, nácvikom piesne, 
námetom pre prácu v rodine, v spoločnosti. 

Katechetické výhody kerygmaticko-antropologického modelu: 

- Umožňuje odovzdanie celého rozsahu právd viery a spĺňa požiadavku integrity 
katechézy 

- Je tu zahrnutý nadprirodzený, to je objektívny charakter Božieho zjavenia 
- Celá katechézy je živá a pútavá vďaka použitiu príbehov, postrehov a udalostí 

zo života 
- Vedie od každodenných záležitostí k zodpovednému kresťanskému postoju 
- Zjavená Božia pravda sa prejavuje ako sila, ktorá účinne transformuje ľudský 

život 
- Existenciálnu situácia v modeli ovplyvňuje katechetickej vyjadrovania a robí ho 

živým 

- Je kladený dôraz na výchovnú úlohu, pomáha pretvárať katechizovaného k 
"obrazu a podobe Krista." 
 

4.1.3. Katechizmus v katechéze 

Vzniká otázka, či možno pokladať katechizmus za 
katechetickú pomôcku? V tomto ohľade treba povedať, že 
katechizmus bol v modernej dobe (od 16. storočia) privilegovaným 
nástrojom katechézy. Zároveň však je nutné podotknúť, že 
katechizmus nie je exkluzívnym nástrojom, keďže boli aj obdobia 
bez katechizmu (napr. obdobie antického katechumenátu). 

Aj v súčasnosti je prítomná kritika katechizmu, ktorá ho 
považuje za abstraktné kompendiá doktríny s neaktuálnou 
pedagogickou  didaktickou koncepciou. Preto sa v mnohých 
kruhoch považuje v súčasnosti za neadekvátny a neúčinný nástroj 
pri výchove k viere. 

Na druhej strane treba povedať, že katechizmus aj dnes je 
jedným z možných nástrojov katechézy, ale nie jediným. Jeho 
pozitíva sú predovšetkým, že podáva základy viery a 
sprostredkúva systematickú víziu kresťanského posolstva. Je však 
potrebné katechizmus aktualizovať z hľadiska teologického 
a predovšetkým pedagogického a katechetického v oblasti 
komunikácie viery. Je takisto dôležité, aby bol dielom skupinovej 
práce a spolupráce. V tomto ohľade vnímať práve výnimočnosť Youcatu – 
katechizmu pre mladých. 
  
 

 

 



 

4.2. Súčasné katechetické programy 

4.2.1. Cesty zrenia 

Domka – združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni Dona 
Bosca ponúkajú výchovný program Cesty zrenia. Je to program, 
ktorý ponúka základné princípy výchovy vo viere, prináša nápady 
pre prácu so skupinkou mladých a hľadá spolu s účastníkmi 
odpovede na špecifické potreby mladých ľudí. To všetko sa deje 
v duchu preventívneho systému Dona Bosca. Program Cesty 
zrenia vznikol ako odpoveď na potrebu ponúkať kvalitnú výchovu 
mladým ľuďom v rámci aktivít saleziánskej rodiny na Slovensku. 
„Program je určený predovšetkým animátorom, ktorí vedú 
mládežnícke rovesnícke skupiny zvané stretká. Je postavený na 
otvorených princípoch a prístupoch a môže poslúžiť každému, 
komu záleží na mladých a kto chce výchovou pomáhať mladým pri 
ich vyzrievaní. Cieľovou skupinou Ciest zrenia sú deti a mladí vo 
veku 10 – 25 rokov.“69  Toto obdobie vývoja mladých je špecifické 
a každá jeho časť je jedinečná. Preto sa autori tohto programu 
rozhodli rozčleniť ho na program pre dievčatá a program pre 

chlapcov. Prvé štyri etapy programov prebiehajú osobitne pre chlapcov a osobitne 
pre dievčatá, posledná etapa je spoločná. 

„Výchovný program Cesty zrenia má v súčasnej podobe tri základné časti: 

Všeobecný úvod – základné princípy a východiská saleziánskej výchovy podľa Ciest 
zrenia, hlavné podmienky nadobúdania zrelosti, základný prehľad vývojových etáp, 
charakteristika základných foriem výchovy. 

Špecifický úvod kategórie – keďže jednotlivé kategórie sa od seba v mnohých 
elementoch výrazne odlišujú, je pre každú z nich napísaný špecifický úvod, ktorý 
predstavuje jednotlivé špecifiká mladého človeka v danej etape, základné úlohy, 
ktoré má mladý človek splniť, ciele ktoré sledujeme, potrebné špecifiká v prístupe 
animátorov, špecifické formy sprevádzania skupiny, prejavy nadobúdania zrelosti. 

Ponuka konkrétnej cesty pre danú etapu (itinerár) – pre uľahčenie práce animátorov, 
pre inšpiráciu a pomoc pri realizácii jednotlivých týždenných stretnutí s mladými 
prinášajú Cesty zrenia aj konkrétne nápady a metodiky.“70  

 

Komplexný rozvoj všetkých dimenzií človeka  

Súčasná rôznorodá kultúra a odlišné pohľady na postavu kresťana v spoločnosti 
vedú k definovaniu samotného cieľa itinerára: kresťan, ktorý rozvíja všetky dimenzie 
svojej osobnosti a ktorého skúsenosť viery v týchto dimenziách rastie a sa prejavuje, 
interpretuje a žije realitu vychádzajúc z Krista a z evanjelia; kresťan aktívne zapojený 
do cirkevného spoločenstva a kresťan zaangažovaný do transformácie skutočnosti 
na základe Evanjelia. 

 
69 Cesty zrenia.  [online]. [cit.2013-09-17]. Dostupné na internete: 
<www.cestyzrenia.domka.sk/informacie/predstavenie-ciest-zrenia/pre-koho-o-kom/> 
70 Cesty zrenia.  [online]. [cit.2013-09-17]. Dostupné na internete: 
<www.cestyzrenia.domka.sk/informacie/predstavenie-ciest-zrenia/materialy-a-skolenia/> 



 

Takýto typ kresťana však nevychováme z večera do rána. Skúsenosť viery, to je 
cesta. A cesta nie je dom, ani kabát do nečasu, ani jednodňová udalosť, ale proces 
pozostávajúci z jednotlivých krokov s pohľadom zameraným do budúcnosti, kde sa 
nachádza zmysel a cieľ celého putovania.   

S týmto presvedčením chápeme cesty zrenia vo viere ako rozvíjanie určitých 
špecifických  rozmerov zrelosti mladého človeka: rozvoj osobnosti, sociálny rozvoj, 
rozvoj osobnej spirituality, vytváranie kultúry života a nasadenie pre lepší svet. Tieto 
dimenzie jasne vyjadrujú obsah a prežívanie kresťanskej viery a protirečia 
neautentickým alebo čiastočným predstavám o kresťanskom bytí. Ide o progresívny 
rozvoj. Každá dimenzia má svoju postupnosť: vychádza z dôležitých aspektov a 
postojov v skladbe osobnosti a prichádza k tomu, čo je výlučne kresťanské. Táto 
postupnosť umožňuje ponúknuť projekt adresátom na rôznych úrovniach, ktoré sa 
odlišujú náboženskou citlivosťou a prežívaním viery a sprevádzať ich až pokiaľ to 
bude možné.  

Východiskom itineráru výchovy mladých k viere nie je iba osobná situácia 
adresátov, spoločensko-kultúrne a cirkevné prostredie, v ktorom sa títo nachádzajú, 
ale rovnako treba označiť aj cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, profil veriaceho kresťana, 
ku ktorému sa chceme dopracovať. Je to kresťan, ktorý ponúkne všetky dimenzie 
svojho bytia – svojej osoby ako základňa a cestu vyjadrenia náboženskej skúsenosti; 
je to veriaci kresťan, ktorý číta z reality života, interpretuje ju a ju prežíva, 
vychádzajúc z Krista a jeho Evanjelia; je to veriaci, ktorý prežíva svoju vieru ako člen 
kresťanského spoločenstva a cíti sa jeho zodpovedným a aktívnym členom; a 
napokon je to kresťan, ktorý je  angažovaný v transformácii reality na základe 
Evanjelia. 

Skúsenosť viery, ako ľudská skúsenosť, zapája všetky schopnosti človeka, jednak 
aby človek túto skúsenosť získal, a potom ju aj vyjadril rôznymi prejavmi alebo 
prostriedkami. Poznávacia (kognitívna) alebo intelektuálna schopnosť nám umožňuje 
rečou vyjadriť vzťah – pojem Boha a urobiť ho rozumovým. Tak sa zrodila teológia 
(náboženské učenie, vyznanie viery). Vlastná citovosť je prostriedkom pre stretnutie 
sa s Bohom a na vyjadrenie tejto skúsenosti viery v modlitbe. Vďaka 
psychomotorickej schopnosti je človek rituálnym bytím, schopným vyjadriť v 
obradoch svoj vnútorný svet, svoje pocity a postoje. Aj skúsenosť viery potrebuje túto 
rituálnu dimenziu človeka. Tak vznikla liturgia, kult (slávenie, sviatosti). Človek sa 
stretáva s inými ľuďmi a správa sa k nim určitým spôsobom, je to etická bytosť. Táto 
etická dimenzia umožňuje prejavovať svoju vieru prostredníctvom morálky (príkazy, 
normy), ktorá poskytuje morálne kritériá pre vzťah k sebe samému i k ostatným a 
taktiež uvádza spôsob konania ako veriacich ľudí v spoločnosti. A nakoniec, človek je 
začlenený do spoločnosti, je spoločenskou bytosťou; preto sa stretáva v skupinách, 
v spoločenstvách. Skúsenosť viery prežíva aj s druhými; tak vznikli skupiny, 
spoločenstvá a náboženské inštitúcie, Cirkev ako spoločenstvo kresťanov.  

 

Etapy itinerára 

Vzhľadom na to, že vnútro chlapca a dievčaťa má svoju odlišnú a špecifickú cestu 

zrenia, s odlišnými a špecifickými procesmi, požiadavkami, objavmi, potrebnými 

schopnosťami, cesty zrenia majú dve tváre: chlapčenskú a dievčenskú. 



 

Okrem toho je podstatné si uvedomiť, že na ceste dozrievania mladý človek 

prechádza veľkou premenou, počas ktorej sa postupne rozvíjajú rôzne časti osoby, 

a preto sa cesty zrenia realizujú vo viacerých od seba odlíšiteľných etapách. Projekt 

itinerárov sa rozvíja v rámci piatich etáp od 10 

do 25 rokov, pričom každá etapa je vyjadrením 

špecifického symbolického sveta chlapca 

a dievčaťa. Každá z prvých štyroch etáp zahŕňa 

obdobie dvoch rokov, posledná piata etapa až 

ôsmych rokov (v tejto etape sa spájajú cesty 

chlapcov a dievčat): 

- Prvá etapa: Alenky a Hrdinovia (10-12 
rokov) 

- Druhá etapa: Johanky a Bojovníci (12-14 
rokov) 

- Tretia etapa: Modelky a Objavitelia (14-
16 rokov) 

- Štvrtá etapa: Očarujúce a Vodiči (16-19 rokov) 

- Piata etapa: Vyvolené a Partneri (19-25 rokov)71 

Jedna z vlastností tohto projektu itinerára je postupnosť medzi jednotlivými 
etapami. Táto postupnosť sa odráža v cieľoch a obsahoch celého itinerára. Je 
dôležité, aby si to animátor alebo animátorka uvedomili a mohli situovať adresátov v 
príslušnej etape; aby im nepredkladali ciele a obsahy nasledujúcej etapy bez 
zaoberania sa cieľmi a obsahmi predchádzajúcej etapy.   

„Cesta úspešnej premeny na zrelého človeka je vydláždená zvládnutím 

základných úloh, ktoré v sebe ukrýva každá etapa cesty zrenia. Aby sa toto mladému 

človeku podarilo, potrebuje získať a rozvinúť konkrétne schopnosti (kompetencie), 

ktoré si daná základná úloha vyžaduje. Znamená to, že každý z nás by mal mať 

jasnú predstavu o tom, ktoré schopnosti mladých sú znakom, že zvládli základné 

úlohy danej etapy, nadobúdajú zrelosť a že sú pripravení vstúpiť do ďalšej etapy 

dozrievania. Rovnako ale potrebujeme vedieť určiť tie prejavy, ktoré nám naznačujú, 

že mladí svoje možnosti a schopnosti nerozvíjajú, že nedosiahli primeraný stupeň 

zrelosti a že ostávajú nerozvinutí.“72 

 

Vytvoriť priestor pre zrenie 

Základným priestorom, aby mladí mohli rásť vo viere, je „stretko“. Je to miesto, 

kde sa mladí stretávajú a v ktorom môžu spolu prežiť mnoho krásneho 

a oslobodzujúceho. Je časom pestrostí, prekvapení, vťahovania do nových spôsobov 

pozerania na veci. Stretko je základným spoločným priestorom života. 

 
71 Porov. Cesty zrenia. Domka Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava, 2009, s. 77. 

72 Cesty zrenia. Domka Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava, 2009, s. 78-79. 



 

Okrem toho projekt itinerárov navrhuje niekoľko nových prvkov, ktoré dotvárajú 

tento priestor pre osobný rast vo viere mladého človeka. 

Prvým dôležitým prvkom, ktorý mladým ponúka špecifickú skúsenosť hĺbky 

a posvätnosti, sú rituály. Rituál je istý druh obradu, v ktorom sa odhaľuje hlboká 

pravda o živote a ktorý dáva priestor na vyjadrenie najhlbších a najvýznamnejších 

schopností človeka. V ňom sa zachytávajú hlboké pramene energie a života, ktoré sa v nás 

nachádzajú. Nenecháva nás na povrchu, ale ide do hĺbky. 

Druhým prvkom sú okamihy slávenia a zastavenia sa. Sú to chvíle, keď sa zastaví 

čas, keď sa všetko stíši. Sú to momenty spoločnej oslavy, vyzdvihnutia všetkého, čo 

mladí spoločne na ceste prežili, a tiež je to moment vyzdvihnutia jednotlivca, jeho 

úspechov alebo jeho sviatkov. 

Tretím dôležitým okamihom, ktorý podporuje rozvoj viery človeka v rámci skupiny 

mladých, sú príbehy. V tomto projekte ciest zrenia má príbeh centrálne miesto. Celé 

etapy sú často postavené na príbehoch. Sú to príbehy, ktoré majú schopnosť 

vtiahnuť mladých do deja a ktorých cieľom je, aby sa každý jednotlivec stal ich 

hlavnou postavou, žil spolu s ňou, bojoval spolu s ňou, či cítiť to, čo prežíva. 

Rozprávanie, či lepšie prežívanie príbehov, sa tak stáva nachádzaním a napĺňaním 

životodarných a inšpirujúcich posolstiev života.73 

 

4.2.2. Alfa-kurz 

Alfa kurz pre mládež, ktorý ponúka spoločenstvo Marana Tha 
v Prešove. Cieľom kurzu je priviesť mladých ľudí ku Kristovi. Cesty, 
ako naplniť tento cieľ môžu byť rôzne. Alfa ponúka kurz pre mladých 
ľudí, ktorí sú už aktívne zapojení v miestnej cirkvi, pre mladých ľudí, 
ktorí sú na periférii – nechodia do kostola, alebo pre mladých ľudí, 
ktorí sú žiakmi miestnej školy. Vekové skupiny účastníkov sú závislé 
od typu kurzu, ale dá sa povedať, že spodná hranica je 11 rokov 
a horná hranica 18 rokov. Kurzy sa môžu konať v kostole, 
v komunitnom centre, v telocvični, v reštaurácii, u niektorého 
účastníka, alebo aj vonku. Podľa veku účastníkov a príslušnosti 
k niektorej z hore uvedených skupín sú k dispozícii tri verzie Alfa 
kurzu: 

„Alfa – tech. Táto verzia sa volá „tech“, pretože používa 
multimediálne technológie a pretože pristupuje k Alfa vyučovaniu 
technickým štýlom. Účastníci by mali byť schopní a ochotní pracovať 
s abstraktnými pojmami a diskutovať o nich. Táto verzia sa najlepšie 
hodí pre staršiu mládež a pre tých, ktorí už majú kontakt s kresťanstvom, buď 
prostredníctvom predchádzajúceho kontaktu s Cirkvou, alebo prostredníctvom 
vyučovania náboženstva v škole. 

Alfa – active. Táto verzia sa volá „active“, pretože mladí ľudia sú v nej interaktívne 
zapájaní do vyučovania prostredníctvom rôznych aktivít. Aktívne hry otvárajú 
stretnutie, abstraktné prednáška a malé skupinky sú nahradené vizuálnymi 

 
73 Porov. Cesty zrenia. Domka Združenie saleziánskej mládeže, Bratislava, 2009, s. 87-93. 



 

pomôckami, scénkami a úlohami. Táto verzia sa najviac hodí pre mladší vek a pre 
tých, ktorí nie sú buď akademicky motivovaní, alebo sa necítia dobre pri knihách. 

Alfa – lite. Táto verzia sa volá „lite“, pretože je kratšia, zodpovednosť vedúceho je 
podstatne zredukovaná a pretože štýl prezentovania materiálov je uvoľnený. V tejto 
verzii sa kladie dôraz na spoločné objavovanie kresťanstva – v prvom rade 
prostredníctvom krátkych príbehov, ktoré ilustrujú niektoré témy vyučované na Alfa 
kurze. Vedúci nemusí vystúpiť a prezentovať tému, ale jednoducho vedie skupinu 
materiálom. Táto verzia sa hodí do škôl, obzvlášť pre malé skupiny, ktoré vedú 
rovesníci a do situácií, kde nie je možné robiť plnú verziu kurzu – kvôli časovým 
obmedzeniam, nedostatku skúseností, alebo nezrelým vedúcim.“74 

Stretnutí je celkovo 15 a sú nasledovne členené: úvodné stretnutie, hlavné stretnutia 
(je ich 10) a víkendové stretnutie (na ňom sú prezentované 4 témy). Ich štruktúra je 
nasledovná: Príchod – vtiahnutie do deja; Úvod stretnutia – predstavenie náplne 
stretnutia; Spoznávanie sa – spoločenská aktivita zameraná na bližšie spoznanie sa 
účastníkov; Vyučovanie – preberá sa jedna z tém; Aktivity, alebo diskusia v malých 
skupinkách – rozhovory alebo aktivity týkajúce sa odprednášaného učiva. 

Kurz sa začína plánovať 3 – 6 mesiacov pred termínom začiatku samotného Alfa 
kurzu a počas obdobia plánovania sú stanovené aktivity, ktorým sa treba venovať. 
Tak isto aj víkendové stretnutie sa začína plánovať 6 mesiacov vopred. V rámci 
prípravy na kurz je potrebné „povzbudzovať k modlitbe na každej úrovni – členov 
tímu, aby sa modlili denne a v skupinách, v tíme, aby sa stretávali a modlili týždenne, 
a v miestnej cirkvi, aby sa spoločne modlila.“75 Pri modlitbe v skupine sa každý modlí 
za jedného tínedžera z kurzu. 

Mládežnícky Alfa tím sa skladá z: „ Koordinátora – jedného, alebo dvoch zrelých 
dospelých; Prednášajúci – dvaja alebo traja mladí ľudia, ktorí si môžu podeliť témy; 
Vedúci diskusie v malej skupinke – dvaja mladí ľudia do každej skupinky; Pomocníci 
malej skupinky – taktiež dvaja mladí ľudia do každej skupinky; ďalší ako napr. 
Modlitebníci, Administrátori, Spoločenskí koordinátori a ďalší.“76 

Témy stretnutí kopírujú stretnutia podľa kurzu Alfa pre dospelých, ktorý 
vytvoril Nicky Gumbel: 

Úvodné stretnutie sa zaoberá témou Je kresťanstvo nudné, nepravdivé 
a neaktuálne? V troch častiach – Smer, Realita a Život sa prechádza od 
otázky: Kam smerujeme?, cez popis dnešného sveta až po Ježišov výrok: 
„Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). Záverom stretnutia hľadajú 
účastníci odpovede na úvodnú otázku – „Kresťanstvo nie je nudné – je 
o tom, že svoj život žijete naplno. Kresťanstvo nie je nepravdivé – 
kresťanstvo je pravda. Kresťanstvo nie je neaktuálne – mení celý náš 
život.“77  

Témou prvého stretnutia je otázka: Kto je Ježiš? Prostredníctvom video klipu 
o celebritách sa navodí vstupná atmosféra. Po ňom sa otvorí téma v malých 
skupinkách a neskôr začne vyučovanie. V ňom sa cez tri témy popíše Boh a človek 
Ježiš Kristus: Ježiš bol plne človekom; Čo Ježiš o sebe povedal?; Aký dôkaz tam 

 
74 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho. Prešov: Marana tha, 2010,  s.13 
75 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.29 
76 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.31 
77 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.56 



 

nájdeme? Na záver sa opäť prejde k diskusii v skupinkách a diskutuje sa o téme 
prezentovanej v hlavnej otázke. 

V druhom stretnutí je témou stretnutia a zároveň hlavnou otázkou Prečo Ježiš 
zomrel? Úvodom sa pracuje s internetom, aby sa navodila atmosféra. Tá sa potom 
rozvíja  v malých skupinkách. Počas vyučovania sa riešia tieto tri témy: Problém – 
všetci ľudia majú problém, lebo konajú zlo; Riešenie – Ježiš sám vyniesol naše 
hriechy a nechal sa pribiť na kríž, aby nás od nich oslobodil; Dôsledky – Ježiš nám 
týmto činom daroval večný život a prístup k Otcovi. Záverom  sa účastníkom 
premietne video, v ktorom hlavný hrdina zachraňuje iných ľudí. Po tom nasleduje 
diskusia v malých skupinách. 

Stretnutie č.3 sa zaoberá témou Ako môžem veriť?  Po vstupnej hre (Alfa – active), 
alebo video sekvencii (Alfa – tech) nasleduje uvítanie a práca v malých skupinkách. 
V materiáli na vyučovanie dominujú tieto tri témy: Aké sú Otcove prisľúbenia? – „je 
bezpečnejšie spoliehať sa na Božie prísľuby v Biblii než na naše premenlivé 
pocity“78; Čo urobil Ježiš? – „On bol prebodnutý pre naše hriechy“ (Iz 53,5); Čo robí 
Duch Svätý? – Boží Duch prichádza a prebýva v kresťanovi. Počas diskusie 
v malých skupinkách sa diskutuje o tom, či to, čo videli a počuli malo nejaký vplyv na 
to, v čo doteraz verili. 

Téma štvrtého stretnutia – Prečo a ako mám čítať Bibliu? - je veľmi potrebná. Mladí 
ľudia sa už mohli stretnúť s Bibliou, alebo aj nie, ale určite potrebujú vedieť, ako 
s ňou môžu pracovať a čo im ponúka. Preto im je počas prednášky vysvetlené, čo im 
Biblia ponúka: Manuál pre život; Je to cesta k vzťahu – „ak sme kresťania, Boh sa 
nám prihovára skrze Bibliu, aby tak s nami budoval vzťah“79; a tiež nám ponúka 
odpoveď na otázku: Ako počujeme Boha prihovárať sa skrze Bibliu? – „Začnite 
modlitbou. Proste Boha, aby sa vám prihováral skrze to, čo budete čítať. Spýtajte sa 
samých seba: Čo mi to hovorí? Čo to znamená? Malo by ma to nejako ovplyvniť? 80 
Po diskusii sa účastníkom ponúkne dobrovoľné štúdium Biblie v malých skupinkách. 

Na piatom stretnutí  sa hovorí o tom, Prečo a ako sa mám modliť? Prostredníctvom 
vstupných aktivít, alebo videa sa navodí atmosféra, v ktorej sa hovorí o katastrofe, 
ktorej sa nedá vyhnúť. Vo vyučovaní sa potom hovorí o modlitbe: „Je to niečo ako 
horúca linka s Bohom – môžete sa s ním porozprávať kedykoľvek a kdekoľvek“.81 
Prečo sa máme modliť? -je druhá téma vyučovania. Odpoveďou je: pretože to rozvíja 
náš vzťah s Bohom. Treťou témou je to, či: Odpovedá Boh stále na naše modlitby? 
S modlitbou je to tak, že niekedy túžime po veciach, ktoré pre nás nie sú dobré, 
alebo medzi Bohom a nami môžu vzniknúť rôzne prekážky – keď sme neposlušní, 
alebo keď neodpúšťame. Záverom vyučovania je účastníkom ponúknutý model 
modlitby. Počas diskusie v skupinkách sa mladí rozprávajú o tom, či majú nejaké 
skúsenosti s modlitbou a ak nie, tak či to skúsia. 

Šieste stretnutie je posledné pred víkendovou obnovou. Venuje sa téme: Ako nás 
Boh vedie? Vstupná atmosféra stretnutia sa točí okolo máp a navigácie. Navodzuje 
tak atmosféru, ktorá sa ďalej rozvíja počas diskusie v skupinkách. Vo vyučovaní je 
potom vysvetlené, ako nás Boh vedie – Prostredníctvom Biblie; Skrze Ducha 
Svätého; Skrze zdravý rozum; Skrze rady druhých  a Cez okolnosti. V závere 
prednášky sa účastníkom odporúča, aby neboli unáhlení v rozhodovaní. Niekedy 

 
78 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.61 
79 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.64 
80 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.64 
81 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.65 



 

totiž musíme čakať na Boha, aby nás naviedol. Nakoniec nasleduje diskusia 
v malých skupinkách, kde účastníci vyjadrujú svoje názory k téme a po nej je 
dobrovoľné štúdium Biblie v malých skupinkách. 

Víkendové stretnutie počas soboty a nedele je špecifické. Týka sa totiž Ducha 
Svätého.  

Sú na ňom prezentované štyri témy: Kto je Duch Svätý? Čo robí Duch Svätý? Ako 
môžem byť naplnený Duchom Svätým? Ako môžem prežiť zvyšok svojho života čo 
najlepšie?  Zvyčajná štruktúra večerných stretnutí sa počas víkendu mení – napríklad 
diskusia v skupinkách nie je pred a po prednáške, ale len raz –po prednáške. Prvá 
prednáška sa zaoberá otázkou: Kto je Duch Svätý?  Ponúkaná odpoveď je 
štruktúrovaná do štyroch okruhov – Podieľal sa na stvorení; Pôsobil v určitých 
ľuďoch v konkrétnom čase s určitým cieľom; Bol prisľúbený Otcom; Ježiš a Duch 
Svätý. Druhá prednáška je o odpovediach na otázku: Čo robí Duch Svätý? Po úvode 
sa prednášajú tieto témy: Synovia a dcéry Božie – „Veď všetci, ktorých vedie Boží 
Duch sú Božími synmi.“ (Rim 8,14); Lepšie spoznávať Boha – „Duch Svätý je tu, aby 
nám pomohol porozumieť Boha“82; Výchova k rodine; Jedna veľká rodina; Dary pre 
všetky deti; Rastúca rodina. Záver vyučovania sa nesie v myšlienke: „V každom 
kresťanovi žije Duch Svätý. No nie každý kresťan je ním naplnený.“ 83  Po tejto 
prednáške nasleduje diskusia v skupinkách, ktorá je zameraná na Ducha Svätého 
a jeho pôsobenie v kresťanoch. Po diskusii je zaradené dobrovoľné štúdium Biblie. 
Po obede a voľno časových aktivitách nasleduje tretia prednáška: Ako môžem byť 
naplnený Duchom Svätým? Táto téme je vysvetlená prostredníctvom odpovedí na 
dve otázky – Čo sa stane keď ľudia zažijú Ducha Svätého? a Môže nám niečo brániť 
v tom, aby sme boli naplnení? „Boh chce naplniť všetky svoje deti Duchom Svätým, 
ale niekedy si budujeme vlastné prekážky, ktoré bránia v tom, aby sme boli 
naplnení.“84 Po tejto prednáške nasleduje večera a potom zábava. 

V nedeľu ráno je prezentovaná štvrtá prednáška:  Ako môžem prežiť zvyšok svojho 
života čo najlepšie?  Náplňou prednášky a zároveň odpoveďou je, že by sme mali 
skončiť s minulosťou a začať odznova s Božou milosťou. Dokážeme to tak, že Bohu 
dáme k dispozícii náš čas, ambície, peniaze, oči, uši, ruky. Zároveň by sme ale mali 
vedieť, že ak takto budeme žiť, môže sa z nás okolie vysmievať, ale to treba priniesť 
Bohu ako obetu. Po vyučovaní nasleduje svätá omša a po nej obed. Ním sa 
víkendové stretnutie končí a účastníci sú odvezení domov.  

Toto dvojdňové stretnutie môže byť  organizované aj ako jednodňové, s tým, že sa 
vypustia malé skupinky, dobrovoľné štúdium Biblie a aj svätá omša. 

Po víkendovom stretnutí sa život vracia do bežných koľají a s nimi prichádza na rad 
siedme stretnutie s témou Ako odolať zlému. Úvodom sa pustí video, v ktorom ide 
o boj dobra so zlom. Táto téma je potom rozvíjaná ešte pred vyučovaním v diskusii 
v malých skupinkách. Počas vyučovania sú účastníci stretnutia vedení 
k zodpovedaniu otázok: Prečo veríme v diabla? – pretože jeho existencia je zrejmá 
z hrôzy a zla v našom svete. To všetko je jeho práca. Čo má diabol spoločné s nami? 
– jeho cieľom je zničiť celé ľudstvo a držať nás čím ďalej od Boha; Mali by sme sa 
znepokojovať? – nemáme sa čoho báť, pretože Ježiš úplne zvíťazil nad diablom, ale 
musíme byť opatrní;  Ako sa môžeme chrániť? – pancierom spravodlivosti, obuvou 

 
82 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.70 
83 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.70 
84 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.72 



 

pohotovosti pre evanjelium pokoja, štítom viery a prilbou spásy; Ako útočíme? – 
modlitbou a skutkami lásky. Diskusiou v skupinkách a dobrovoľným štúdiom Biblie sa 
stretnutie končí. 

Stretnutie č.8 nesie názov:  Prečo a ako by som to mal povedať iným? Program 
stretnutia sa nesie v zvyčajnom poradí – úvod, otvorenie témy v malých skupinkách, 
vyučovanie, diskusia v malých skupinkách, dobrovoľné štúdium Biblie. V rámci 
vyučovania je téma stretnutia prednášaná v piatich okruhoch: Žiť – „keď ľudia vedia, 
že sme kresťania, sledujú ako žijeme – naše skutky by sa mali zhodovať s našimi 
slovami“ 85 ; Rozprávať – mali by sme byť pripravení o našej viere rozprávať 
a odpovedať na otázky; Podať – mali by sme byť svedkami, pripravení svedčiť 
o našej viere; Moc – „Boh stále koná zázraky a nemali by sme sa báť prosiť ho, aby 
ukázal svoju silu ľuďom“86; Modliť sa – treba sa modliť za tých, ktorí neveria v Boha, 
aj za nás, aby sme mali odvahu a dar reči pri šírení viery. 

Cieľom deviateho, predposledného stretnutia je, aby účastníci dostali odpoveď na 
otázku: Uzdravuje Boh dnes? Vstupná atmosféra je navodená prostredníctvom 
videa, alebo internetu, kde sa vyhľadajú svedectvá ľudí, ktorí boli uzdravení mocou 
Boha. V rámci diskusie pred vyučovaním sa účastníci vyjadrujú k tomu, či veria 
príbehom o uzdravení. Cez vyučovanie sú prednášané odpovede na hlavnú otázku 
stretnutia v týchto okruhoch: Uzdravenie v Biblii – Boh sám povedal, že je lekár 
(porovnaj Ex 15,26); Uzdravenia v histórii – nielen v Evanjeliách, ale aj v Skutkoch 
apoštolov sú dokumentované zázračné uzdravenia; Ako sa modlíme za uzdravenia – 
modlitby by mali byť jednoduché a mali by sme sa nechať viesť Duchom Svätým. 
Záver tohto stretnutia je venovaný diskusii o uzdraveniach a o pocitoch počas 
vyučovania. 

Posledné, desiate stretnutie má za tému otázku: A čo Cirkev? V úvode stretnutia 
séria otázok o Cirkvi priblíži účastníkov k hlavnej téme.  Vyučovanie je sústredené 
okolo piatich tém: Cirkev, Boží ľud – všeobecnú Cirkev tvoria všetci veriaci, ktorí 
kedy žili na celom svete; Božia rodina – „sme bratia a sestry a v Cirkvi sme spojení 
s Bohom a navzájom medzi sebou“87; Kristovo telo – tak ako sú v tele údy potrebné 
navzájom, tak aj v mystickom Kristovom tele potrebuje jeden kresťan druhého; Svätý 
chrám – je vytvorený zo živých kameňov a prebýva v ňom Duch Svätý; Kristova 
nevesta – Ježiš miluje svoju Cirkev tak, ako ženích miluje svoju nevestu. Diskusia 
v malých skupinkách je vedená k hlavnej téme stretnutia a „keďže je to posledný 
týždeň Alfa kurzu, je dobré, ak sa porozprávame o to, čo tu ľudia prežili a čo sa 
v priebehu týchto desiatich týždňov naučili. Taktiež stojí za to hovoriť o budúcnosti – 
máte plány pre mladých, ktorí končia tento Alfa kurz?“ 88  Kurz je dobré ukončiť 
spoločnou modlitbou. Na záver účastníci vyplnia dotazník o kurze.  

 

4.2.3. Objav Krista, Nasleduj Krista, Odovzdaj Krista 

Ďalším vzdelávacím programom sú 
kurzy spoločenstva Calvary 
v Bratislave, pod záštitou Kongregácie 
Najsvätejšieho Vykupiteľa – 

 
85 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.76 
86 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.76 
87 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.80 
88 Alfa pre mládež. Príručka pre vedúceho.  s.80 



 

Redemptoristov: Objav Krista, Nasleduj Krista a Odovzdaj Krista. Spoločenstvo 
Calvary je katolícke laické spoločenstvo, ktoré pomáha redemptoristom robiť rôzne 
evanjelizačné programy a spolu pripravujú aj iné duchovné a formačné programy.  

Kurz Objav Krista „je sedemtýždňový evanjelizačný program, v rámci ktorého môžu 
farníci, alebo členovia malého farského spoločenstva priviesť rodinu a priateľov, aby 
si vypočuli radostnú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom.“89 Kurz má za cieľ: 

1. „Pomôcť účastníkom vybudovať, alebo obnoviť si vzťah k Ježišovi Kristovi, 
prežiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby mohli žiť ako jeho deti 
a slúžiť ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. 

2. Pomôcť účastníkom, aby sa v rámci farnosti, alebo skupinky, ktorá kurz 
usporadúva, dostali do spoločenstva, ktoré je pre život s Kristom 
nevyhnutné.“90 

Úlohou kurzu je predostrieť účastníkom pravdu o Ježišovi Kristovi – kto to je a čo 
urobil, teda dobrú zvesť – kerygmu. Ide v ňom aj o ohlasovanie evanjelia novým 
spôsobom, v duchu Ježišových slov: „Nalejte nové víno do nových mechov.“ 
(Porovnaj Mk 2,22). Nová evanjelizácia sa zameriava na nepokrstených a na 
nepraktizujúcich pokrstených. Účastníci tak majú možnosť vytvoriť si nové, trvalé 
vzťahy a dostať pozvanie, aby spoznali Boha v osobnom vzťahu. Vzťahy sú pre 
účinnú evanjelizáciu dôležité. Ľudia totiž túžia po spoločenstve a po autentických 
kresťanských osobných vzťahoch. 

Kurz sa skladá zo siedmych stretnutí a jedného dňa duchovnej obnovy. Každé 
stretnutie má štyri časti, pričom každá z nich je rovnako dôležitá. Sú to: večera, 
privítanie a modlitba, prednáška, diskusia v skupinkách. Večera vytvára prostredie, 
pri ktorom sa ľudia uvoľnia a cítia sa byť prijatí. Preto sa každé stretnutie začína 
večerou. Je to čas na vzájomné zblíženie sa, príležitosť prelomiť ľady, začať 
priateľstvo. Privítanie a modlitba – táto časť je prípravou na prednášku a diskusiu 
v skupinkách. Modlitby sa počas siedmych večerov predlžujú a nadobúdajú ráz 
skutočných chvál. Môžu sa spievať piesne a hymny, recitovať žalmy. Na začiatok je 
dobré začať so známou piesňou, ľudia sa potom dobre cítia. Postupne s čas 
strávený pri chválach predlžuje, od cca. 5 min. do 15 min. na konci kurzu. Je dobré, 
keď sa slová piesní, alebo žalmov púšťajú cez projektor, pretože na kurze môžu byť 
aj účastníci, ktorí pieseň nepoznajú. Prednáška – je púšťaná na DVD, alebo je 
naživo. „Prednáška je v podstate ohlasovanie, čiže základná náuka o radostnej 
zvesti, čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi  a skrze neho. Prednášky sú zamerané na 
tých, ktorí hľadajú a rozvíjajú sa počas siedmych týždňov s cieľom pozvať ľudí, aby 
odpovedali na život premieňajúce posolstvo evanjelia v moci Ducha Svätého.“ 91 
V rámci prednášok sú prezentované tieto témy: 

1. Aký je zmysel života? 

2. Prečo je Ježiš dôležitý? 

3. Čo nám chce Ježiš povedať? 

4. Prečo potrebujem Spasiteľa? 

5. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? 

 
89 Objav Krista. Ako viesť kurz. Bratislava: Slovo medzi nami – redemptoristi, 2010, s. 6 
90 Objav Krista. Ako viesť kurz. s. 6 
91 Objav Krista. Ako viesť kurz. s. 18 



 

6. Kto je Duch Svätý? 

7. Duch Svätý a ty. 

8. Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi. 

9. Veriť a niekam patriť. Prečo potrebujeme Cirkev. 

Po prednáške nasleduje prestávka a po nej: Diskusia v skupinkách. Skupinka vytvára 
vhodné prostredie na otvorenú diskusiu o tom, čo sa účastníci dozvedeli počas 
prednášky. Účastníci by mali cítiť, že môžu slobodne vysloviť svoj názor na to, čo 
práve počuli. „Cieľom je pomôcť ľuďom, aby vstúpili do hlbšieho vzťahu s Ježišom 
Kristom. Skupinka dáva účastníkom príležitosť k vzniku priateľstiev.“92  Je vhodné 
zostaviť skupinky tak, aby účastníci boli zoskupení zhruba v rovnakom veku. Po 
prvom stretnutí je vhodné zhodnotiť pôsobenie v skupinkách s animátormi, aby sa 
zistilo, či nie sú potrebné zmeny. „Duchovná obnova je podstatnou časťou kurzu. Jej 
cieľom je vytvoriť priestor v živote ľudí, v ktorom môžu reagovať na ohlasovanie 
evanjelia pri predchádzajúcich stretnutiach, obrátiť sa k Pánovi Ježišovi a poprosiť 
ho, aby bol stredobodom ich života, aby sa obnovili, alebo boli pokrstení v Duchu 
Svätom.“93 Duchovná obnova poskytuje príležitosť k osobnému zamysleniu, ponúka 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Tiež je v nej spoločné stolovanie a dve 
prednášky o Duchu Svätom. Na záver je modlitba príhovoru, pri ktorej môžu 
účastníci prijať Ježiša ako svojho Pána. Obnova končí svätou omšou. 

Podstatnou časťou posledného večerného stretnutia sú svedectvá. Na stretnutí sa 
namiesto diskusie v skupinkách zhromaždí celá skupina a účastníci dostávajú 
príležitosť svedčiť o tom, čo počas kurzu zažili. Ide tu v podstate o odpovede na tieto 
tri otázky:  Aký bol tvoj vzťah k Bohu na začiatku kurzu? Čo sa stalo počas kurzu 
a kedy? Ako si na tom teraz? Po zdieľaní nasleduje poďakovanie všetkým, ktorí pri 
kurze pomáhali a prosba k účastníkom o vyplnenie dotazníkov s cieľom vychytať 
slabiny a zlepšiť priebeh kurzu. 

Kurz Nasleduj Krista je sedemtýždňový kurz o základoch katolíckeho učeníctva. 
Cieľom kurzu je pomôcť tým, ktorí absolvovali kurz Objav Krista, rásť v ich vzťahu ku 
Kristovi. „To sa dá dosiahnuť spoločnou modlitbou skrze Božiu milosť, novými 
poznatkami a vzájomnou podporou pri osvojovaní si niektorých základných úkonov 
a právd, ktoré praktizovali kresťania už od čias prvotnej Cirkvi.“ 94  Táto časť 
evanjelizačného programu kladie dôraz na to, aby účastníci po obrátení vytrvali na 
ceste za Ježišom. „Týchto sedem týždňov modlitby, prednášok a budovania vzťahov 
upevní ich rozhodnutie byť učeníkmi Ježiša Krista.“ 95  Cieľom kurzu nie je ľudí 
vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom. Vzťahy, 
ktoré vznikli medzi účastníkmi kurzu Objav Krista sú veľmi dôležité. Je dobré, ak sa 
v nich dá pokračovať, pretože kresťanské vzťahy sú dôležitou súčasťou života 
v Kristovi. „Je dôležité rásť v milujúcom spoločenstve s Bohom a blížnymi a tento 
vzťah s Kristom je Božou iniciatívou lásky, milosťou, jeho darom pre nás. Kristus sa 
nám nedáva iba vo svojom učení, podľa ktorého máme žiť, ale aj vo svojej moci, 
ktorá nás premieňa.“96 

 
92 Objav Krista. Ako viesť kurz. s. 18 - 19 
93 Objav Krista. Ako viesť kurz. s. 19 
94 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. Bratislava: Calvary, 2012, s. 8 
95 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 13 
96 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 15 



 

Kurz Nasleduj Krista podobne ako predchádzajúci kurz Objav Krista pozostáva zo 
siedmych večerných stretnutí a jedného dňa duchovnej obnovy. Každé stretnutie má 
tri hlavné časti: modlitba, prednáška a diskusia v skupinkách. Večera sa už 
nepodáva. Jedno stretnutie trvá cca. 2 hodiny. Modlitba je dôležitou súčasťou 
programu. Pozostáva z piesní  a spoločnej spontánnej modlitby. Dáva účastníkom 
možnosť ešte viac sa zakoreniť v Kristovi. „Prednášky poskytujú praktické rady, ako 
rásť vo vzťahu s Ježišom, vysvetľujú základné učenie Cirkvi a ponúkajú užitočné 
informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli dozrievať v Kristovi.“97 Prednášky 
sú dostupné na DVD nosiči, podobne ako v kurze Objav Krista. Diskusia 
v skupinkách je o nových poznatkoch z prednášok. Zároveň však skupinky vytvárajú 
priestor na budovanie vzťahov a povzbudenie na ceste za Kristom. Počet účastníkov 
v jednej skupinke je 8 – 10 vrátane animátora a asistenta. 

„Prvá prednáška - Každodenná osobná modlitba pripomína, že Ježiš povolal 
učeníkov k životu každodennej osobnej modlitby a ponúka praktické rady, ako si 
osvojiť dennú osobnú modlitbu.“98  Druhá prednáška - Počúvanie Boha pri čítaní 
Svätého písma vychádza z predchádzajúcej prednášky. Zdôrazňuje dôležitosť 
Svätého písma a učí účastníkov počúvať Boha, ktorý sa im prihovára cez Sväté 
písmo. Na treťom stretnutí je prednášaná téma - Moc sviatostí. Hlavnou úlohou tejto 
prednášky je pomôcť pochopiť sviatosti ako základný zdroj Božej milosti. Hlavná 
pozornosť je zameraná na sviatosť Eucharistie a zmierenia. Cieľom štvrtej prednášky 
– Vzájomné odpustenie „je pochopenie dôležitosti vzájomného odpustenia, ktoré 
potrebujeme na to, aby sme mohli byť zakorenení v Bohu a rásť vo vzťahu s ním.“99 
Táto prednáška je špecifická tým, že sa končí modlitbou odpustenia. Po nej 
nasleduje diskusia v skupinkách. Na piatom stretnutí je prednášaná téma - Život 
v moci Ducha. Hovorí sa v nej o tom, že Duch Svätý k nám prichádza aj v dnešnej 
dobe, tak ako na Turíce k apoštolom a mení životy ľudí. On nás posväcuje, posilňuje 
a dáva nám dary potrebné na službu. Aj na tomto stretnutí sa prednáška končí 
modlitbou, tento krát k Duchu Svätému. 

Duchovná obnova, ktorá nasleduje po piatom stretnutí môže byť dvojdňová, alebo 
jednodňová. Jej cieľom je, aby účastníci pochopili, že ako kresťania sa nachádzajú 
v zápase. Uvedomia si, kto sú ich nepriatelia a ako ich môžu poraziť. Témy 
prednášok sú: Svet – Telo – Diabol. Program duchovnej obnovy je podobný ako 
večerné stretnutia:  modlitba – prednáška – diskusia v skupinkách. Po poslednej 
prednáške môžu účastníci pristúpiť k spovedi a adorovať vystavenú Oltárnu sviatosť. 
V prednáške – Svet - sa naučia účastníci rozpoznať nepriateľov kresťana a spôsob, 
ako ich premôcť. Cieľom prednášky – Telo - je vysvetliť, ako môže kresťan zotrvať 
v živote v Duchu Svätom a čo znamená výraz „stará prirodzenosť“. Prezentované sú 
aj rady, ktoré pomáhajú naučiť sa umŕtvovať skutky tela. „Cieľom prednášky – Diabol 
- je pomôcť ľuďom prijať, že Kristus a jeho Cirkev nás učia, že diabol existuje a chce 
kradnúť, zabíjať a ničiť. Kristus však diabla porazil a dal svojej Cirkvi moc vzdorovať 
všetkej jeho ničiteľskej aktivite. Túto moc sa však musíme naučiť používať a zrieknuť 
sa diablovho vplyvu na naše životy.“ 100  Je logické, že po prednáške nasleduje 
modlitba zrieknutia sa zlého ducha, ktorú vedie kňaz. 

 
97 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 18 
98 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 21 
99 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 22 
100 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 28 



 

Na šiestom večernom stretnutí sa prednáša téma - Žiť poslanie Cirkvi. „Cieľom 
prednášky je porozumieť, že poslaním Cirkvi je ohlasovať radostnú zvesť, vďaka 
ktorej môže celý svet vstúpiť do vzťahu s Kristom.“ 101  Na poslednom, siedmom 
večernom stretnutí sa už nepúšťa prednáška, zato však sú na nej prezentované 
možnosti čo a ako ďalej – napríklad kurz Odovzdaj Krista, vyplňujú sa dotazníky 
s cieľom zlepšiť kurz a na záver je najdôležitejšia časť večera – delenie vo veľkej 
skupine. Tam majú účastníci možnosť podeliť sa s tým, čo sa počas kurzu naučili 
a ako Pán Ježiš zmenil ich život. 

Odovzdaj Krista je sedemtýždňový kurz určený pre ľudí, ktorí absolvovali kurzy 
Objav Krista a Nasleduj Krista, a je zameraný na odovzdávanie Ježiša druhým a 
pozývanie ich do Cirkvi. Kurz sa sústredí na osobnú a priateľskú evanjelizáciu, kde 
sa o náš vzťah s Ježišom delíme s ľuďmi pri každodenných stretnutiach. Kurz učí 
ako na to, ale cieľom je aj nadobudnúť postoj srdca, vďaka ktorému sa účastníci 
stanú otvorení odovzdávať radostnú zvesť, ktorú zažili, kedykoľvek a kdekoľvek.  

Kurz Odovzdaj Krista obsahuje šesť stretnutí a jednu duchovnú obnovu. Na konci 
kurzu sa počas nedeľnej svätej omše odporúča vykonať vysielací obrad: 1. Povolaní 
odovzdávať Krista; 2. Priateľstvo - spôsob, ako odovzdávať Krista; 3. Povedať svoj 
Príbeh; 4. Ohlasovať Krista v moci Ducha; 5. Ohlasovať radostnú zvesť; 6. Osobne 
pozývať k Ježišovi; 7. Zatiahnuť na hlbinu (duchovná obnova).102 

 

 

4.2.4. Rodinné katechézy  

Kurz Rút je víkendový kurz, ktorý začína v piatok 
večer a končí v nedeľu poobede. Prebieha v centre 
pre rodinu na Sigorde, blízko Prešova. Na tomto 
kurze sa môžu zúčastniť manželské páry, ale bez 
detí. Jeho cieľom je ozdraviť a posilniť vzťah 
manželov tak, že manželia spoznajú plán Boha pre kresťanské manželstvo a obrátia 
sa k tomuto plánu. Medzi témy kurzu patria: láska, komunikácia, odpúšťanie, 
manželské úskalia, manželské rozhodnutia. Okrem toho, manželské páry, ktoré 
prednášajú, podávajú svedectvá z vlastného života. O svedectvá sa môžu podeliť aj 
manželské páry – účastníci kurzu, ale je to vyslovene dobrovoľné. Každý deň sa slúži 
svätá omša. 

Kurz Samuel. Tento kurz je o výchove detí v rodine. Môže sa absolvovať až po 
absolvovaní kurzu Rút. Je tomu tak preto, lebo kurz Rút je o základoch a ak niekto 
nemá postavené manželstvo na dobrých základoch, nemôže dobre vychovávať deti. 
Odporúčaný rozstup medzi oboma kurzami je pol roka. Na kurze sa vyučuje výchova 
detí od ranného detstva až po dospelosť. „Ak cítite, že potrebujete v oblasti výchovy 
svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz Samuel. Výchova 
spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide teda o to, ako 
neprekaziť Božie zámery s našimi ratolesťami.“103 

 
101 Nasleduj Krista. Ako viesť kurz. s. 30 
102 Odovzdaj Krista [online]. [ cit 2016-10-09]. Dostupné na internete: http://objavkrista.sk/sk/o-
kurzoch/odovzdaj-krista/ 
103 Kurz Samuel. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: <www.centrumsigord.sk/aktivity-centra-pre-
rodinu-sigord/> 



 

Kurz Zachariáš a Alžbeta učí, ako obnoviť manželský dialóg a vybudovať pevnú 
jednotu v manželskom živote. „Je to kurz postavený na príbehu biblického 
manželského páru Zachariáša a Alžbety. Sú to osoby, ktoré učia, ako vybudovať 
jednotu v manželskom živote, ako obnoviť dialóg, aby sa manželom nanovo chcelo 
nie iba počúvať, ale porozumieť.“104 

Kurz Elkána a Anna. Kurz je o tom, ako možno osviežiť lásku a nanovo sa do seba 
zaľúbiť. Je o príbehu manželského páru, ktorý žil v ťažkej dobe. Manželia nemohli 
mať deti a tak na ich manželstvo pôsobí tlak posudzovania, potupovania a smútku. 
Napriek tomu sa však neprestali milovať. Kurz odpovedá na otázky: Čo bolo 
tajomstvo ich veľkej lásky? Ako možno osviežiť lásku a nanovo sa zaľúbiť? Kurz je 
pre všetkých, ktorí pociťujú v manželstve závan všednosti, alebo tlak ťažkostí 
a chceli by mi dopriať osvieženie. 

Kurz Jakub a Ráchel je tiež určený pre manželov. Učí, ako víťaziť v každodenných 
ťažkostiach života. „Vo chvíli prijatia sviatosti manželstva Boh stavia manželov na 
spoločnú cestu, aby kráčali s Ním. Tento kurz umožňuje manželom pozrieť sa na dar 
tejto cesty z trochu inej perspektívy. Učí novému spôsobu ako víťaziť 
v každodenných ťažkostiach a podobne ako Jakub a Ráchel v láske a trpezlivosti 
očakávať požehnanie, ktoré má Boh pre každé manželstvo.“105 

Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne zosobášených. Ľudia žijúci 
v nesviatostnom zväzku sú tiež členmi Cirkvi. Nie sú exkomunikovaný, práve naopak, 
ostávajú zaradení do Cirkvi a zdieľajú s ostatnými Božiu spravodlivosť. Prežívajú 
však bolesť z toho, že sú odlúčení od sviatosti Pokánia a od Eucharistie. Pre nich je 
určený tento kurz, im sa chce sprostredkovať milosrdný Boží pohľad. Ježiš Kristus 
totiž neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov. Tí, ktorí neprestávajú túžiť po 
Bohu prežívajú Ježišov milosrdný pohľad, veď 
jeho láska uzdravuje.  

Hnutie kresťanských rodín ponúka Originálne 
manželské rekolekcie. Ich cieľom je upevniť 
manželské puto, napomáhať lepšiemu 
a hlbšiemu porozumeniu medzi mužom 
a ženou a prehĺbiť sviatostný rozmer ich 
zväzku. „Tento zámer sa spĺňa tým, že sa 
manželským párom navrhuje taká forma 
dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje 
mužovi a žene hlbšie sa spoznať a na druhej 
strane – v prípade konfliktu - umožňuje vyhnúť 
sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia 
medzi manželmi. Program originálnych 
manželských rekolekcií tvorí cyklus tém od spoznania seba, cez posúdenie vzťahu 
muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám 
iných ľudí.“106 Rekolekcie sa spravidla uskutočňujú počas predĺženého víkendu – od 
piatku podvečer do nedele poobedia.  

 
104 Kurz Zachariáš a Alžbeta. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: 
<www.centrumsigord.sk/aktivity-centra-pre-rodinu-sigord/> 
105 Kurz Jakub a Ráchel. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: <www.centrumsigord.sk/aktivity-
centra-pre-rodinu-sigord> 
106 Originálne manželské rekolekcie. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: 
<www.domanzelstva.sk/kurzy-pre-manzelov> 



 

Kurz Manželské stretnutia ponúka Občianske 
združenie Manželské stretnutia. Je to dobrovoľné 
občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovu 
a ozdravenie rodiny. Dôraz je kladený na pevný 
a zdravý manželský zväzok. Kurz trvá sedem dní, absolvuje sa spravidla počas 
letných prázdnin ako týždenné stretnutie oboch manželov. Deti môžu prísť tiež. 
Počas sústredenia je prezentovaných 11 prednášok. „Po každej prednáške je práca 
v skupinke 3 – 4 manželských párov, kde sa riešia rôzne modelové situácie 
v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške 
a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú 
deti s rodičmi“107 

Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých. 
V  rámci svojich aktivít ponúka aj kurz Manželské večery. Kurz je o tom, ako 
vybudovať zdravé manželstvo, ktoré pretrvá úskalia každodenného života. „Kurz 
Manželské večery je určený pre všetky manželské páry, ktoré si chcú vybudovať 
pevný a trvalý vzťah, chcú svoje manželstvo zlepšiť, alebo prechádzajú náročným 
obdobím. Je to dobrá investícia do manželstva, ktoré je vystavené mnohým útokom 
tejto doby. Kurz je určený pre manželské páry, ktoré sa rozhodli nie svoje 
manželstvo nejako prežiť, ale svoje manželstvo naplno žiť.“ 108  Kurz 
prebieha počas ôsmych večerných stretnutí raz do týždňa. Stretnutie začína 
spoločnou večerou po ktorej nasleduje prednáška. Po nej majú manželia 
príležitosť porozprávať sa o téme večera, ako aj o problémoch, ktoré ich 
trápia, či o témach, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nemajú čas. To všetko 
prebieha v príjemnej atmosfére pri sviečkach. Na konci každého stretnutia 
dostávajú páry domáce cvičenie, ktoré by mali robiť cez týždeň. Nikto ich 
síce nekontroluje, ani nehodnotí, má to len pomôcť pokračovať v téme 
večera cez týždeň doma. „Témy jednotlivých večerov sú: 

1. Vybudovať pevné základy 

2. Umenie komunikácie 

3. Riešenie konfliktov 

4. Sila odpustenia 

5. Rodičia a svokrovci 

6. Dobrý sex 

7. Láska v akcii 

8. Slávnostná večera – V čom spočíva pekné manželstvo?“109 

Kurz je určený všetkým manželským párom bez rozdielu vierovyznania. Vítaní sú 
kresťania, tak isto ako páry z necirkevného prostredia. Ak majú manželia pekný 
vzťah, kurz im pomôže ešte ho zlepšiť a posilní ich dobré návyky. Ak je manželstvo 
v ťažkosti, kurz pomôže praktickými zručnosťami, s ktorými sa môžu ťažkosti 

 
107 Manželské stretnutia. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: <www.domanzelstva.sk/kurzy-pre-
manzelov> 
108 Manželské večery. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: 
<www.maranathapo.sk/sk/aktivity/manzelske-vecery/> 
109 Manželské večery. [online]. [cit.2013-09-22]. Dostupné na internete: 
<www.manzelskevecery.maranathapo.sk/kurzmanzelske.html> 



 

prekonať. Dokonca aj páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť 
k zmiereniu a nájdeniu cesty späť. 

 

4.2.5. Katechéza detí 

Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí. Je rozdelená  do 
troch etáp.   Prvá etapa má evanjelizačný charakter, pretože na 
stretnutia prichádzajú aj rodičia, ktorí potrebujú počuť viac prvotné 
ohlasovanie, ktoré predchádza samotnú katechézu. Druhá etapa 
obsahuje slávnosť prvého svätého prijímania detí, ich sviatostnú 
spoveď a obdobie bezprostrednej mystagógie – biely týždeň. V tretej 
etape prebieha samotná katechizácia rodičov. Jej cieľom je 
dosiahnuť slobodné rozhodnutie sa rodičov pre ďalšie stretávanie sa 
za účelom prehĺbenia svojej viery. 

Prvá etapa pozostáva zo šiestich stretnutí kňazov s rodičmi 
prvoprijímajúcich detí. Jej hlavným zámerom je osloviť, vzbudiť 
záujem, priviesť k rozhodnutiu pre autentický kresťanský život. 
„Prvým konkrétnym krokom pre začatie projektu je vytvorenie 
koordinačného tímu, ktorý vedie pastier farnosti. Nachádzajú sa 
v ňom katechéti, animátori skupiniek detí a iní najbližší 
spolupracovníci farára. Koordinačný tím sa potrebuje stretnúť 
v dostatočnom predstihu pred otvorením projektu.“110 Štruktúra a priebeh stretnutí je 
projektovaný tak, aby na stretnutia mohli prísť obaja rodičia s deťmi. Na deti čakajú 
mládežnícki animátori. Stretnutia prebiehajú na fare, alebo v kostole. Dĺžka stretnutí 
je cca. 60 min. Pri prvom stretnutí je vhodné ponúknuť rodičom malé občerstvenie – 
čaj, chlebíčky. To vytvorí priateľskú atmosféru a pomôže odbúrať nervozitu a neistotu 
rodičov, ktorí prichádzajú na faru po prvý krát. Stretnutia vedie pastoračný pracovník, 
alebo manželská dvojica pod jeho vedením. Pozvánku na stretnutia distribuuje kňaz 
v náležitom predstihu. Stretnutia sú raz za mesiac. Prvé tri stretnutia sa konajú pred 
Vianocami – september až november. Potom sa pokračuje po Novom roku tak, aby 
stretnutia vyvrcholili na Veľkú Noc. 

„Obsahom prvého stretnutia je predstavenie projektu vo všeobecnosti a vyzdvihnutie 
významu v rodine v kontexte dnešnej doby a kultúry.“111 Je vhodné vysvetliť fakt, že 
to nie je rodičovské združenie, aj keď v súčinnosti sú tri prostredia – rodina, škola, 
farnosť. Je treba vyzdvihnúť hlavnú myšlienku stretnutia, ktorou je „mať čas na deti.“ 
S tým úzko súvisí potreba komunikácie, ktorú všetci jedinci, ale hlavne deti potrebujú. 
Neide o anonymnú komunikáciu, akú ponúka televízia a internet, ale o osobnú 
a dôvernú komunikáciu, akú môže ponúknuť iba blízky človek. Záverom stretnutia sa 
povzbudia rodičia, aby ak môžu, pristúpili k sviatostnej spovedi. 

Zmyslom druhého stretnutia je predstaviť prvoprijímajúce deti, spolu s rodičmi, 
farnosti a pre farské spoločenstvo je to výzva na obnovenie spolupatričnosti 
a cirkevného communia. Toto stretnutie prebieha počas nedeľnej svätej omše. Kňaz 
predstaví deti, rodičov, prípadne aj krstných rodičov a tiež aj aktérov stretnutí – 
animátorov a katechétov. Po predstavení detí „nasledujú sľuby detí. Deti vyjadrujú 
svoju túžbu a ochotu úprimne a vytrvalo sa zúčastňovať na farskej a rodinnej 

 
110 MICHALÍČEK, M. Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2009, s. 
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111 MICHALÍČEK, M. Katechizácia rodičov prvoprijímajúcich detí. S. 132. 



 

príprave k sviatostnému životu.“112 Po deťoch sú oslovení rodičia, ktorí sľubujú, že 
svojim deťom pomáhať v príprave k sviatostnému životu. Nakoniec si všetci obnovia 
svoje krstné sľuby a vyjadria ochotu byť ako farské spoločenstvo nápomocní deťom 
a rodičom v ich predsavzatiach. 

Tretie stretnutie sa zameriava na náboženskú výchovu v rodine. V tej súvislosti je 
vyzdvihnutá spoločná modlitba, ale pozornosť je venovaná aj svätej omši a účasti 
celej rodiny na nej. Kňaz, alebo manželský pár, ktorý vedie stretnutie sa zmieni aj 
o prekážkach, ktoré zabraňujú prežívaniu viery v rodine – pracovná preťaženosť 
rodičov, práca na smeny, rozdielne prežívanie viery manželov, ľahostajnosť k viere 
u jedného z manželov. Deti si vyskúšajú biele rúcha a zoberú si ich domov. Rodičom 
je predstavená kniha: O rodinnej príprave dieťaťa k sviatostnému životu. Kňaz vyzve 
rodičov, aby minimálne jeden krát za týždeň strávili aspoň 10 minút s dieťaťom pri jej 
čítaní a vysvetlení jej tém deťom, čo môžu spojiť s večernou modlitbou. 

Téma štvrtého stretnutia je zameraná na sviatosť manželstva. Vyžaduje si veľkú 
dávku opatrnosti a jemnocitu na jednej strane a úprimnosť na strane druhej. Keďže 
na stretnutia môžu prichádzať aj rodičia, ktorí boli sobášení iba na úrade, poprípade 
aj rozvedení, alebo rozvedení a znova sobášení, posolstvo musí byť cielené na 
všetky tieto skupiny.  

K pozvánke na piate stretnutie je priložená aj anonymná anketa, v ktorej rodičia 
uvádzajú svoj manželský stav, zúčastnenie sa na doterajších stretnutiach, to, či čítajú 
s dieťaťom knihu o prvom svätom prijímaní a ich inšpiratívne myšlienky. Na tomto 
stretnutí sa preberajú organizačné záležitosti spojené so slávnosťou prvého svätého 
prijímania. Je určený aj termín prvej svätej spovede detí – deň pred slávnosťou 
prvého svätého prijímania. 

„Posledné, šieste stretnutie  sa koná sedem dní pred slávnosťou prvého svätého 
prijímania, teda v nedeľu poobede. Deti majú nácvik v kostole s katechétom 
a kňazom (len ak sú vo farnosti aspoň dvaja kňazi).  Rodičia majú stretnutie na fare. 
Témou stretnutia je sviatosť zmierenia.“ 113  Rodičom je vysvetlená obrovská sila 
a dar, ktorý nám náš Božský Spasiteľ núka vo spovedi. Zároveň s tým sú rodičia 
vyzvaní, aby pristupovali s veľkou diskrétnosťou a pozornosťou k príprave svojich 
detí k prvej svätej spovedi. 

Druhá etapa katechizácie rodičov začína bezprostrednou prípravou – sviatostnou 
spoveďou rodičov. „Je žiaduce, aby ku svätej spovedi pristupovali deti a rodičia v tom 
istom čase. Deje sa to však pri diskrétnom zohľadnení situácie tých, ktorí nemôžu 
k tejto sviatosti pristúpiť.“114 Najvhodnejším dňom na to je sobota, ktorá predchádza 
nedeľnej slávnosti. Pastorační pracovníci počas šiestich stretnutí prvej etapy vštepili 
rodičom i deťom, že sa nejedná o jedno, ale o prvé sväté prijímanie. Teda, že ide 
o prípravu na sviatostný život, nielen na prvé sväté prijímanie. „Samotná slávnosť 
prvého svätého prijímania ponúka bohaté možnosti na zapojenie čím viacerých do jej 
priebehu. Ide hlavne o prvoprijímajúce deti, ich rodičov a krstných rodičov. Týka sa to 
hlavne liturgických čítaní, modlitieb veriacich, prinášania obetných darov, spevu 
a podobne.“ 115  Slávnosť prvého prijatia Eucharistie ponúka aj uvedomenie si 
prepojenia sviatostí. Ide o sviatosť pokánia a krstu. Deti si po prvý krát verejne 
a slávnostne obnovujú krstné sľuby, držia pritom svoju krstnú sviecu, ktorá horí po 
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prvý krát od ich krstu a sú oblečení v bielych rúchach, ktoré pripomínajú ich krstné 
košieľky. 

„Po prvom prijatí Eucharistie nasleduje pre deti aj ich rodičov obdobie 
mystagógie.“116 Začína sa pondelkom po prvej Veľkonočnej nedeli. Deti prichádzajú 
na svätú omšu v bielych rúchach. Po omši sa usporiada malé agapé a deťom sa 
vysvetlí zvyk prvých kresťanov mať po slávení svätej omše hody lásky – agapé. 
V utorok po svätej omši sa premieta vhodný film na fare. V stredu sa môže s deťmi 
zahrať vedomostný kvíz súvisiaci s prvým svätým prijímaním. Vo štvrtok sa deťom 
i rodičom môžu ukázať priestory v sakristii, spolu s bohoslužobnými predmetmi. Po 
piatkovej svätej omši deti dostanú textové pamiatky na prvé sväté prijímanie s 
pečiatkou farnosti a podpisom kňaza. V nedeľu po svätej omši sa vracajú biele rúcha. 

Tretia, záverečná etapa projektu katechizácie rodičov prvoprijímajúcich detí je 
pravdepodobne najnáročnejšia. „Po skončení slávnosti, resp. bieleho týždňa si môžu 
pastorační pracovníci myslieť, že cieľ je splnený. Opäť však treba zdôrazniť, že 
projekt nepripravuje  na prvé sväté prijímanie, čiže na jedno prijatie sviatosti, ale na 
sviatostný život. Cieľ katechumenátu sa nenaplní v nádhernom obrade udelenia 
iniciačných sviatostí, ale v úprimnom kresťanskom živote.“117 Hlavne otcovia a matky 
môžu nadobudnúť dojem, že po slávnosti prvého svätého prijímania sa ich služba 
skončila. Je preto vhodné poslať im list, v ktorom sa môže poukázať na rôzne aktivity 
vo farnosti, ktoré rodičom poskytnú podporu v kresťanskej výchove detí. Zároveň sa 
môžu pozvať na stretnutie na faru, ktoré sa koná ešte pred letnými prázdninami. 
Môže byť orientované na nedeľu popoludní. Štruktúra tohto stretnutia by mala byť 
podobná ako tie, ktoré sa konali pred prvým svätým prijímaním. Začalo by sa čajom 
a pohostením. Potom prebieha diskusia o samotnej slávnosti. Rodičom tiež môžu byť 
odprezentované výsledky anonymnej ankety, ktorú vypĺňali pri piatom stretnutí. 
Diskusia sa točí aj okolo návrhov z ankety. Podstatným momentom tohto stretnutia je 
predstavenie ďalšej šnúry stretnutí rodičov v novom školskom roku. Tieto stretnutia 
sa uskutočňujú pod vedením manželského páru – katechétov. Na začiatku sa môže 
na stretnutí zúčastniť aj kňaz, neskôr je nevyhnutná jeho spolupráca s manželským 
párom. „Až teraz začína vlastná katechizácia v pravom zmysle slova. Sú totiž 
splnené dve podmienky v miere, v akej to doteraz nebolo možné. Predovšetkým 
motivácia rodičov je očistená od všetkých zištných záujmov, nakoľko je po slávnosti 
prvého svätého prijímania. Otcovia a matky sa teda slobodne rozhodujú pre 
stretávanie sa za účelom prehĺbenia svojej viery. Druhá, až teraz naplnená 
podmienka je frekvencia a pravidelnosť stretnutí, ktoré by sa mali uskutočňovať 
v dvojtýždňovom intervale.“ 118  V ideálnom prípade by malo stretávanie takejto 
skupinky rodičov vyústiť do rozhodnutia pokračovať v stretávaní aj naďalej, už ako 
malé spoločenstvo. Stretávali by sa v domácnostiach jej členov a preberali by sa 
témy ako: spiritualita manželstva, špecifická výchova detí (náboženská, 
masmediálna, sexuálna), prežívanie liturgického roka v rodine, zdieľanie udalostí 
z manželského a rodinného života, modlitbové večery, rozjímanie nad Svätým 
písmom. Stretnutia budú prechádzať rôznymi fázami – poznávaním slabých stránok 
jednotlivých zúčastnených, fáza tolerancie, fáza zovšednenia a stagnácie. Tieto 
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stavy sú však potrebné, pretože prinášajú očistenie vzťahov. Tak sa stretnutia stanú 
miestom tvorivosti a rozvoja. 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s 
celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská 
práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú 
vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované 
ako občianske združenie v roku 1990.  
Základom činnosti eRka sú pravidelné stretká. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú 
spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti 
zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy 
a metodické materiály. Stretko má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, 
rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné 
spoločenstvo. Stretko rastie so svojimi členmi niekoľko rokov. Prácu s deťmi zakladá 
vedúci stretka na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. 
Cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa 
službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. Činnosť eRka na 
stretkách vystihuje motto: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i 
veľkí.“ 

eRko vydáva detský časopis Rebrík. Časopis Rebrík je určený deťom od 6 do 10 
rokov. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské 
vzdelávanie. Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti na Slovensku. Web: 
www.rebrik.sk. Rebrík pomáha deťom spoznávať svet a rozširuje ich vedomosti a 
zručnosti. Zábavnou formou pomáha deťom čítať, rozumieť textu, písať vlastné 
články a príbehy. Pomáha deťom osvojiť si základné prvky viery a konať podľa nich. 
Rebrík dopĺňa školské vyučovanie. Rozvíja u detí tvorivosť a 
samostatné myslenie.119 

 

Kurz: Spolu kráčať cestou viery - uvedenie detí do života 
kresťanského spoločenstva 

Zodpovednosť za rasť detí vo viere leží predovšetkým na pleciach 
rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri 
krste detí. Katolícka škola a farnosť podávajú v tomto rodičom 
pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy a 
formačného pôsobenia (škola) a prípravného kurzu pred prijatím 
sviatostí (farnosť). Úlohou farnosti je okrem toho posúdiť, či je 
dieťa na prijatie sviatostí zmierenia a eucharistie dostatočne pripravené. 

Farnosť Žilina - mesto pomáha rodičom prostredníctvom prípravného kurzu Spolu 
kráčať cestou viery. O forme a obsahu kurzu sú rodičia informovaní listom, jeho 
súčasťou listu je aj prihláška a dotazník. Na úvodnom stretnutí je podrobne 
predstavený celý kurz. Tí, ktorí sú rozhodnutí doň vstúpiť, po stretnutí odovzdajú 
prihlášku. Druhé stretnutie sa koná v nedeľu pri svätej omši o 09:00 v katedrálnom 
chráme. Počas nej sú komunite veriacich farnosti Žilina - mesto predstavené deti (a 
ich rodiny), ktoré vstupujú do prípravného kurzu. Ostatné stretnutia sa konajú 
zvyčajne raz mesačne vo štvrtok od 17:00 do 18:00 vo farskom centre N3. V tom 
istom čase prebiehajú paralelne katechézy pre deti (so skúsenými animátorkami) aj 
rodičmi (pod vedením kňaza farnosti). Katechézy pre rodičov sú zamerané na 
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prehĺbenie obsahov katolíckej viery, ktoré potom približujú a odovzdávajú rodičia 
svojim deťom. Preto je účasť rodičov na katechézach viac než dôležitá.120 

 

September 10.09.2014 Cesta viery List pre rodičov, spolu s dotazníkom, prihláškou a 
pozvánkou na úvodné stretnutie.  

  18.09.2004 
02.10.2014 
N3 

Spolu kráčať 
cestou viery 

Úvodné stretnutie pre rodičov s predstavením 
projektu. Ak sa rodičia rozhodnú pre kurz, po 
skončení nám odovzdajú prihlášku. 

Október 19.10.2014 
09:00, Katedrála 

01. Veriť Bohu Omša predstavenia detí. Deti a rodičia vyjadria pred 
komunitou svoje rozhodnutie vstúpiť do prípravy, 
farnosť sa zaväzuje k personálnej, modlitbovej a 
materiálnej podpore. 

November 13.11.2014 
27.11.2014 
N3 

02. Ježiš nás 
uzdravuje 

Katechéza pre rodičov (kňaz) a deti (animátori). 
Uvedenie do témy sviatosti zmierenia. 

Január 12.01.2015 
13.01.2015 
08:00,  N3 

Dom uprostred 
záhrady 

Triedna obnova tretiakov v rámci projektu triednych 
obnov na CZŠ R. Zaymusa. Témou je bezprostredná 
príprava na prijatie sviatosti pokánia a zmierenia. 

  17.01.2015 
24.01.2015 
Katedrála 

Slávnosť 
zmierenia 

Prvá svätá spoveď tretiakov, spoločné slávenie s 
individuálnym vyznaním. 

Február 05.02.15 
12.02.15 
N3 

03. Ježiš nám 
odpúšťa 

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy 
zmierenia. 

Marec 05.03.2015 
12.03.2015 
N3 

04. Ježiš nás 
oslobodzuje 

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie tém dekalóg 
a veľkonočné tajomstvo.  

  23.03.2015 
24.03.2015 
08:00,  N3 

Zmierenie Triedna obnova tretiakov s vysluhovaním sviatosti 
zmierenia. 

Apríl 09.04.2015 
23.04.2015 
N3 

05. Ježiš nás 
pozýva na hostinu 

Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy 
Eucharistia. 

  25.04.2015 
09:30, Katedrála 

Nácvik pred 
slávnosťou 

  

Máj 02.05.2015 
09:30, Katedrála 

Slávenie sviatosti 
zmierenia 

Príležitosť na svätú spoveď aj pre rodičov a krstných 
rodičov. 
Po slávení prevzatie rovnošiat. 

  03.05.2015 
10:30, Katedrála 

Slávnosť Prvého 
svätého prijímania 

Stretneme sa o 10:10 vo farskom centre N3, odkiaľ 
pôjdeme v sprievode do kostola. 

  03.-05.05. 
2015         N3, 
škola 

Odovzdanie 
rovnošiat 

Rovnošaty môžete odovzdať hneď po slávnosti v N3, 
prípadne v pondelok alebo utorok v kancelárii 
farského úradu alebo v CZŠ R.Zaymusa. 

      Harmonogram kurzu v školskom roku 2014/2015 
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