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Veľká trojka – modlitba – rozjímanie – kauza prosebnej modlitby – pôst ako nástroj spravodlivosti – evanjelio-
vá chudoba – almužna – elemosyné – životný štýl Boha – podmienka zbožštenia – almužna v praxi – okolie a 

bunkový model farnosti 

Po téme 334 je tu teraz otázka: No dobre, ale ako na to v praxi? 
Tak nejako polopaticky? Existuje aj tu nejaké „E=mc2“ praxe, 
ktoré by nám dalo nejaký krátky, stručný a výstižný návod, ako 
uskutočniť službu lásky, o ktorej sme si minule hovorili? 

Existuje… A tu je! 

 

Veľká trojka obrátenia 

„ Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmani-
tým spôsobom. Písmo a Otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: 
pôst, modlitbu a almužnu…“  (KKC 1434) 

Tieto tri formy ale boli známe už predtým, už v Ježišovej dobe a 
už v vtedy boli považované za významnú zložku nábožného 
života. Ježiš sám sa práve týmto trom pilierom duchovného 
života venuje vo svojej Reči na hore, kde hovorí to známe: „2 
Keď teda dávaš ALMUŽNU… (Mt 6,2 SSV)“ + „A keď sa 
MODLÍTE, nebuďte ako pokrytci… (Mt 6,5 SSV)“ + „A keď sa 
POSTÍTE… (Mt 6,16 SSV)“ 

Práve tieto tri skutky, či skôr postoje, sú tým krátkym, stručným 
a konkrétnym návodom na život podľa Boha. Poďme sa teda na 
ne pozrieť podrobnejšie! 

 

Modlitba – postoj učeníka 

Známy je výrok sv. Terézie Avilskej, v ktorom hovorí: „Nakoľ-
ko to ja chápem, vstupnou bránou... je modlitba a rozjímanie. 
Nie som viac pre rozjímavú, než pre ústnu modlitbu, pretože pri 
každej modlitbe je potrebné aj rozjímať. Nenazývam totiž 
modlitbou to, keď si niekto neuvedomuje, s kým hovorí, kto to s 
ním hovorí, čo žiada a od koho žiada, aj keď pri tom pohybuje 
ústami.“ Hovorí, že až rozjímanie je podľa nej znakom toho, že 
človek naozaj vstúpil do života s Bohom, teda do kresťanstva. 
Prečo? 

Podstatou rozjímavej modlitby je počúvanie a osvojovanie si 
toho, čo počujeme. 

• Pýcha a sebectvo hriechu nás vedú k tomu, že sami seba 
staviame do stredu svojho sveta. Seba samých robíme svo-
jim bohom, ktorému slúžime a ktorého uctievame. To sa 
potom odráža aj v modlitbe, kde sa tiež usilujeme akoby 
„prehovoriť“ Boha, aby konal podľa našich predstáv, aby 
slúžil našim cieľom, aby plnil naše prosby a žiadosti a aby 
sme tak v Bohu získali akúsi „protekciu“, výhodu oproti 
ostatným „bezbožníkom“, ktorí v Boha neveria. Napríklad 
chudák študent-ateista sa musí spoliehať na skúške len a je-
dine na svoje vedomosti. Zato kresťan, aj keď úplne nauče-

ný nie je – stále môže dúfať, že mu Pán Boh nejako 
„protekčne“ pomôže a on prejde na skúške aj vtedy, ak 
učenie sa na ňu byľku odflákol a tak… Že je to postoj 
naivný a úplne nekresťanský, netreba ani pripomínať… 

• Rozjímanie je, naopak, postojom učeníka. V rozjímaní 
nehovoríme, ale počúvame: „Budem počúvať, čo povie 
Pán, Boh“  (Ž 85,9 SSV), „rozjímam o tvojich príkazoch“ 
(Ž 119,95 SSV). Cieľom nie je prehovoriť a presvedčiť 
Boha, aby konal podľa nás, ale naopak, premeniť seba 
tak, aby sme sa úplne naplnili Božím slovom, úplne sto-
tožnili s Božou vôľou a aby sa tak náš život i naše vnút-
ro stalo zhmotnením prosby: „Buď vôľa Tvoja ako v Ne-
bi, tak i na zemi!“.  

Rozjímavá modlitba – v tradícii lectio divina spájajúca 
uvažovanie s meditáciou, v ktorej do hĺbky prežívame a 
absorbujeme do srdca počuté slovo – nás teda vedie k tomu, 
aby sme počúvali Boha, načúvali Jeho slovu – počnúc 
Písmom cez hlas Jeho Cirkvi až po vanutie Ducha v samej 
modlitbe – stotožňovali sa s ním a tak sa učili myslieť, 
hľadieť na svet, milovať tak ako Boh, túžiť po tom, po čom 
túži Boh a následne aj žiť, hovoriť, konať ako Boh. 

Možno si teraz povieme: Načo je ale potom prosebná mod-
litba? Nehovor nakoniec sám Pán: „Proste a dostanete“ (Mt 
7,7)? 

Ako hovorí výstižne text wikipedie v článku o modlitbe: 
„Veľa náboženských mysliteľov a teológov sa snažilo vyriešiť 
paradox, ako je možné prostredníctvom modlitby človeka 
zmeniť nemennú vôľu boha. Zhodujú sa však na tom, že 
Božiu vôľu, ktorá sa snaží o dobro, nie je možné zmeniť, 
avšak zmyslom modlitby je posilniť ľudskú vôľu, povzbudiť 
dušu a tak sa prispôsobiť tejto božej vôli v zmene k lepšie-
mu.“ Cieľom rozjímavej modlitby je stotožniť sa s Božou 
vôľou a túžiť po tom, čo chce Boh – a potom v prosebnej 
modlitbe aj prosiť o to, čo chce Boh, pretože po tom túžime a 
chceme to aj my sami, pretože sme sa – aj vďaka rozjímaniu 
– stotožnili s Bohom tak úplne, že v tejto oblasti túžob, vôle 
a zámerov môžeme parafrázovať Ježišove slová k Otcovi a 
povedať: „Všetko, čo chcem ja, chceš aj Ty a čo chceš Ty, 
chcem aj ja!“ (porov. Jn 17,10).  

Ale prečo by sme potom mali Boha prosiť o to, čo predsa 
Boh chce sám od seba a nepotrebuje na to žiadne naše 
„prehováranie“? Blaise Pascal to vysvetľuje takto: „Proč Bůh 
ustanovil modlitbu? Předně, aby se se svými tvory podílel na 
důstojnosti kauzality...“ Teda na tom, o čom hovorí Kate-
chizmus: „Boh je zvrchovaným Pánom svojho plánu. Ale na 
jeho uskutočňovanie používa aj spolupôsobenie stvorení. To 
nie je znak slabosti, ale veľkosti a dobroty všemohúceho 



Boha. Boh totiž nedáva svojim stvoreniam iba jestvovanie, ale 
aj dôstojnosť, aby konali samy, aby jedny boli príčinou a 
počiatkom druhých, a tak spolupracovali na uskutočňovaní jeho 
plánu.“ (KKC 306) a „Boh ľuďom dáva aj schopnosť slobodne 
mať účasť na jeho prozreteľnosti, keď im zveruje zodpovednú 
úlohu „podmaniť si“ zem a ovládať ju. Boh takto uschopňuje 
ľudí, aby boli rozumnými a slobodnými príčinami, aby dopĺňali 
dielo stvorenia a zdokonaľovali jeho súlad pre svoje dobro a 
pre dobro blížnych. Ľudia často nevedome spolupracujú s 
Božou vôľou, no môžu sa aj vedome zapojiť do Božieho plánu 
svojimi skutkami, svojimi modlitbami, ale aj svojím utrpením. 
Tak sa naplno stávajú spolupracovníkmi Boha a jeho kráľov-
stva.“ (KKC 307). Nakoniec, sme stvorení na obraz Boha 
Stvoriteľa – a bez toho, aby sme mali podiel na stvorení sveta – 
a aj na stvorení nás samotných! – nemôžeme byť ako Boh, 
nemôžeme naplno žiť Boží život a byť tak zbožštení. 

Prosebná modlitba má teda z tohto pohľadu dva rozmery: 

• Je vyjadrením našej túžby, dychtenia po tom, aby na svete 
zavládlo Božie Kráľovstvo a aby sa na zemi uskutočňovala 
Božia vôľa a Božie zámery, pretože sú tie najlepšie možné 
a my sme to spoznali, pochopili, stotožnili sme sa s nimi a 
túžime po nich celým svojim srdcom. Takto to vyjadruje aj 
modlitba Otče náš, keď prosím o uskutočnenie Božej vôle a 
príchod Božieho Kráľovstva, Božej vlády.  

• A potom je tu ešte to, o čom hovorí sv. Tomáš Akvinský: 
„Ve své dlouhé „quaestio" o modlitbě svatý Tomáš vysvět-
luje: ledacos můžeme učinit sami, protože to je v naší moci. 
To, nač nestačíme, můžeme přesto udělat, vyprosíme-li si to 
od toho, který zmůže více. Proto je pro Tomáše prosebná 
modlitba základní formou modlitby vůbec. Je výrazem toho, 
že jsme nesoběstační, že jsme odkázáni na Boha. Je v ní 
však také uznání, že Bůh může činit i to, co my si můžeme 
pouze vyprošovat. V prosebné modlitbě je tudíž vůči Bohu i 
moment adorace, chvály a díků.“ (Christoph kardinal 
Schönborn). Prosebná modlitba je tak formou spolustvori-
teľstva podobne, ako naše skutky: Tam, kde to je v našich 
silách a schopnostiach, necháva Boh, aby sme sami konali a 
aby sme tak boli jeho spolupracovníkmi v diele stvorenia. 
Tam, kde je vec nad naše sily, je našou formou spolupráce 
modlitba, ktorou akoby nejakým vodovodným kohútikom 
„spúšťame“ do sveta prúd Božej vôle a Božieho konania, 
pôsobiaceho či už priamo, alebo tým, že nás uschopňuje aj 
k tým dielam, na ktoré sami nemáme… 

Tento postoj ohľadom prosebnej modlitby môžeme nájsť aj v 
Písme, kde čítame: „…a dostaneme od neho všetko, o čo len 
budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo 
sa jemu páči.“ (1 Jn 3,22); alebo „A toto je dôvera, ktorú máme 
k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.“ (1 
Jn 5,14), či „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť 
Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v 
mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“ 
(Jn 16,23n). Všetky tieto texty hovoria to isté: že ak sme stotož-
není s Božou vôľou, žijeme ju, prosíme o ňu (v Ježišovom 
Mene, čiže tak ako Ježiš, na Jeho mieste a s Jeho postojmi a 
túžbami) – tak sa táto Božia vôľa aj cez naše modlitby naplní a 
výsledkom bude aj naša radosť a plesanie nad tým, že na vlastné 
oči vidíme, ako sa okolo nás vzmáha Kráľovstvo Boha – a my 
máme aj svojou modlitbou na tomto diele synovský podiel! 

 

Pôst – nástroj spravodlivosti 

Pôst – v širšom zmysle, pokrývajúcom nielen oblasť jedla – je 
nástrojom spravodlivosti. 

Podľa Písma spravodlivý človek je ten, ktorý má tie správne 

vzťahy, žije správny život, koná správne skutky. Povedali by 
sme: Všetko v jeho živote je na správnom mieste a slúži 
svojej funkcii tak, ako má. Nič sa s ničím nebije, nič ničomu 
neprekáža, všetko je v dokonalej harmónii. Človek v Raji žil 
v tejto „prvotnej spravodlivosti“: „Celá bytosť človeka bola 
neporušená a usporiadaná“ (KKC 377). Hriech tento súlad 
zničil: „ Súlad, v ktorom žili vďaka prvotnej spravodlivosti, je 
zničený; vláda duchovných schopností duše nad telom je 
podlomená; spoločenstvo muža a ženy podlieha napätiam; 
ich vzťahy budú poznačené žiadostivosťou a panovačnosťou. 
Súlad so stvorením je porušený…“ (KKC 400). Človek musí, 
s pomocou Božej milosti, podstúpiť tvrdý boj, aby vrátil 
všetky tieto vyšinuté „veci“ vo svojom živote späť na ich 
miesto: „Človek … musí ustavične zápasiť, aby sa primkol k 
dobru, a iba za cenu veľkého úsilia je schopný s pomocou 
Božej milosti dosiahnuť svoju vnútornú jednotu.“ (KKC 409) 
A presne o toto ide aj v diele pôstu. Poďme na to pekne rad – 
radom: 

JEDLO: Aký je význam jedla? Nie ten, aby živilo naše telo? 
Aby sme boli zdraví a výkonní? Ak jedlo plní túto funkciu, je 
na svojom mieste. Ak ju neplní – napríklad jeme veci, ktoré 
nám ubližujú, ničia naše zdravie, alebo sa jedlo stáva cieľom 
a zmyslom (žijeme, aby sme jedli, ako zvykne hovoriť), 
investujeme do neho a do jeho prípravy neprimerane veľa 
času, peňazí a energie, nevieme si ho odoprieť a podobne – 
potom sa jedlo v našom živote vymklo spod kontroly. A 
potom je úlohou pôstu vrátiť jedlo v našom živote späť na 
jeho miesto a postupne z nás odstrániť zlé návyky, vášne a 
závislosti, ktorými sme sa na jedlo naviazali. Jeden z cirkev-
ných otcov, Filoxenes z Mabbugu, o pôste hovorí: „Pij vodu 
a budeš pít vědu! Živ se zeleninou a pronikneš do moudrosti 
mystérií! Jez s mírou, abys miloval bez míry! Posti se, abys 
viděl! ...Kdo jí zeleninu a pije vodu, ten sklízí vize a nebeská 
zjevení, vědu Ducha Svatého, božskou moudrost a vysvětlení 
skrytých věcí. A co nepoznává lidská věda, to poznává duše 
takto žijící.“. Dnes by sme tomu povedali, že je to „racionál-
na strava“. Občas prerastie do obdobia hladovania, ktorému 
dnes moderne hovoríme „detoxikácia“ – jeho pozitívne 
účinky na telo i na dušu sú ale známe od nepamäti: „Pohleď 
na to, co působí půst! Uzdravuje nemoci, vysušuje překypují-
cí tělesné šťávy, zahání zlé duchy, zaplašuje zvrácené myš-
lenky, dodává mysli větší jasnost, očišťuje srdce, posvěcuje 
tělo a posléze člověka vede před Boží trůn...“ (Sv. Atanáz). 
Ako ukazuje Atanáz, nejde pritom iba o telo. Aj v duchov-
nom živote je pôst silným nástrojom boja proti našej namys-
lenosti a pýche, pretože práve abstinenčné príznaky, ktoré 
počas pôstu prežívame („Ach, ako strašne mi ide na chuť 
niečo dobré!“ ☺), vyplavujú na povrch celú ohavnosť našej 
závislosti a otroctva na veciach, ako sú jedlo a podobne. 
Súčasne ich postupne krotia a odstraňujú. Preto si kresťania 
od počiatku vážili pôst od jedla aj ako silný nástroj duchov-
ného rastu: „Chce-li nějaký král obsadit nepřátelské město, 
nejprve se zmocní vody a odřízne město od zásobování, a 
když jeho obyvatelé stojí před smrtí hlady, podrobí se. Tak je 
tomu i se žádostmi těla. Když proti nim mnich vytáhne do 
pole s postem a hladověním, jsou nepřátelé jeho duše bez-
mocní.“ (Joannes Kolobos, 4. storočie), či „Duše není abso-
lutně pokorná, nemá-li odměřen příděl chleba.“ (abba 
Poimen, pustovník, Skétis). 

MAJETOK: Aký význam má v našom živote majetok? 
Peniaze? Veci? Nie ten, aby nám zabezpečil to, čo je nevy-
hnutné pre náš život a pre našu prácu, aby nám umožňoval čo 
najlepšie uskutočňovať dielo lásky, ktoré s Bohom a v Bohu 
konáme – ale aby nás nijako nezaťažoval ani neobmedzoval, 
neviazal náš čas, naše sily a naše prostriedky viac, než je 
nevyhnutne potrebné? Ak sa majetok a veci stanú cieľom, ak 



vkladáme do nich svoju nádej, že nám prinesú šťastie, že 
budeme spokojnejší a šťastnejší „keď budeme viac zarábať“ a 
„keď si kúpime to a tamto“, ak do snahy získať viac majetku a 
viac telesného pohodlia a viac peňazí vkladáme neprimerane 
veľa úsilia, námahy, práce, času, energie,… – vtedy sa majetok 
a veci vymkli spod kontroly začínajú byť prekážkou, putom, 
väzením, otroctvom: „Lidská svoboda je omezena v tom rozsa-
hu, nakolik jsme připoutáni k majetku… Člověk žijící v tomto 
modu chce všechno pro sebe; nemá žádnou radost z dávaní, ze 
sdíleni se, ze solidarity, spolupráce, z lásky. Je uzavřenou 
pevnosti, podezřívavý vůči jiným, chtivý brat a neochotny dávat. 
Představuje prostě análně hromadící charakter. Je osaměly, bez 
jakéhokoli vztahu a jeho sila tkvi v tom, co má a co bezpečně 
opatruje.“ (Erich Fromm). Proti tomuto pokušeniu stavajú 
Otcovia pôst od majetku, čiže evanjeliovú chudobu: „Cnosť 
chudoby z náboženského hľadiska definuje sv. Bazil. Chudobný, 
ako to žiada evanjelium, je ten, kto má to, čo potrebuje pre 
život, na vykonávanie svojej funkcie, svojich povinností. Zrieka 
sa však všetkého, čo by bolo nadto, čo je zbytočné. S majetkom 
je to podobne ako s jedlom. Ako nie je dovolené prejedať sa, tak 
sa nesmie zhromažďovať zbytočné.“ (Tomáš kardinál Špidlík). 
Dnes sa tomu moderne hovorí minimalistický životný štýl: 
„Vznikol ako nutnosť. Ľudia sa museli uskromniť , zmenšiť svoje 
výdavky potom čo prišli o prácu alebo iným spôsobom o svoje 
financie. Niekto z toho možno robil tragédiu , no neskôr si 
zvykol a žije takto doteraz. … Je samozrejmé , že pointou nie je 
zbaviť sa všetkého , ale dostatočne zredukovať svoj majetok na 
veci ktoré naozaj potrebujeme.“ (internet). Veci – majetok, 
peniaze, – sa tak znova dostávajú na svoje miesto: už nie ako 
cieľ, nie ako modla, nie ako bremeno, ale ako nástroje diel, 
ktoré konáme, služby, ktorou slúžime, ako nevyhnutné nástroje 
nášho prežitia, ale nič nadto, nič navyše! Všetko nadbytočné je s 
ľahkým srdcom a dôsledne odstránené v záujme slobody a 
voľnosti pre to, na čom v živote skutočne záleží: „Ale čo je 
vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“ (Lk 
11,41 SSV) 

VZŤAHY: Aký je zmysel vzťahov? Nie zdieľať svoje životy? 
darovať sa v láske? Ale pre mnohých, asi pre väčšinu ľudí, sú 
vzťahy akousi formou drogy. V praxi im vzťahy s ľuďmi 
nahrádzajú chýbajúceho Boha a oni, ako hovorí Scott Peck: 
„pasívne očakávajú od ostatných, dokonca i od vlastných detí, 
že budú zdrojom ich životného šťastia a naplnenia.“ Preto 
väčšina ľudí napríklad nevie byť sama. Stále potrebujú nejakú 
spoločnosť, nejakú zábavu, niečo mimo seba, lebo inak sa 
nudia, idú sa zblázniť… nie nadarmo vo väzeniach ľudí trestajú 
práve samotkami! A práve samota je tým „pôstom vzťahov“, 
ktorej cieľom je vrátiť vzťahy na ich miesto: nie ako formu 
drogovej závislosti a očakávania, že niečo mimo nás, ľudia, 
zábava, spoločnosť, nás urobia šťastnými a naplnenými, ale ako 
formu darovania sa v láske a zdieľania životov v jednote lásky. 
Preto je samota vysoko cenená – a to nielen kresťanmi: „Púšť je 
kľúčovým symbolom oslobodenia. Človek sa zrieka „mať“ a 
hľadá, ako viac „byť“. Ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne 
opúšťajú to, čo majú a vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu.“ 
(Erich Fromm), „Človek nemôže dlho prežiť bez vzduchu, vody 
a spánku. Potom, čo do dôležitosti, prichádza jedlo. A tesne v 
pätách za ním je samota.“ (T. Szasz). Existuje jedno praktické 
pravidlo samoty, ktoré hovorí, že by sme si mali vyhradiť aspoň 
jednu hodinu (v núdzi aspoň pol hodinu) samoty denne; pol dňa 
samoty, uvažovania a rozjímania týždenne; jeden celý deň 
samoty a ústrania mesačne; a 3 až 7 dní samoty raz ročne – 
duchovné cvičenia, modlitba v ústraní, napr. v niektorom z 
kláštorov, exercičných centier, alebo niekde v horách na chate... 

A takto by sme mohli prechádzať všetko v našom živote: 
postavenie, ktoré máme, vzdelanie a zručnosti, ktoré máme, či 
nemáme, alebo sa o ne usilujeme,… a všetko vrátiť na svoje 

miesto, tak, aby plnili svoju funkciu a dokonale napomáhali 
dielu lásky, ktoré v Bohu a s Bohom konáme. 

A to nás privádza k poslednej z Veľkej trojky: 

 

Almužna ako zavŕšenie všetkého 

V našej reči sa slovo „almužna“ stalo synonymom hodenia 
eura žobrákovi do klobúka. Aj preto si niekedy niekto nad 
výplatou, či dôchodkom povzdychne: „No, pekná almuž-
na…“ – čím myslí, že je to podľa neho mizerne malá suma…  

naše slovenské slovo almužna je ale iba skomoleninou 
gréckeho slova elemosyné. „Eleémosyné prvotně znamená 
lítost, slitování nad někým, potom dobrodiní prokázané 
potřebnému. Rabínská morálka sem počítá: ubytování 
pocestných, výchovu sirotků, vyplácení vězňů, vystrojování 
svateb chudým, pochovávání cizinců, navštěvování nemoc-
ných, účast na svatební radosti i pohřebním žalu druhých.“ 
(M. Hájek) Všimnime si, že nejde o pomoc v tom najzáklad-
nejšom prežití druhého – pomoc od hladu a pod. – to riešili v 
SZ už zákony v Deuteronómiu a bola to povinnosť, o ktorej 
sa nediskutovalo. Almužna znamená skutky súcitu a zľuto-
vania nad tento „povinný rámec“, kedy k druhému pristupu-
jeme skutočne ako k bratovi, je to až akoby istý stupeň 
„adopcie“ toho druhého! Podľa predstáv rabínov by dnes 
almužnou bolo napríklad to, ak by sme sa rozhodli, že nám 
sa teraz finančne darí, tak budeme sponzorovať štúdiá jed-
nému z detí rodiny od susedov, ktorá je na tom horšie a len 
ťažko si niečo také môže dovoliť. Alebo sa ako rodiny 
farnosti zložíme po sto eur, aby sme chudobnejšej rodine vo 
farnosti pomohli vystrojiť skutočnú, veselú a krásnu svadbu 
pre ich syna, bez čoho by tá svadba bola pre nich skôr 
bremenom a hrôzou z toho, čo a ako zaplatia, než opravdivou 
radosťou. A to už je niečo iné, než ono obligátne „euro do 
klobúka“! 

Krátko a stručne: Almužna je postoj súcitu, milosrdenstva a 
lásky, kedy túžime, najlepšie ako vieme a s využitím mož-
ností, ktoré máme, urobiť život druhého lepším a krajším! 
Preto je často „almužna“ prekladaná od najstarších čias aj 
slovami „milosrdenstvo“, či „skutky lásky“. 

Ľahko zistíme, že almužna je v podstate životný štýl Boha, v 
ktorom nás obdaroval svetom a bytím, dal nám svojho Syna, 
zomrel za nás a delí sa s nami o všetko – zbožšťuje nás! Boh 
je láska – a Jeho láska sa prejavuje práve postojom almužny, 
v ktorom sa s nami delí sám so sebou, prijíma nás za synov a 
dcéry, obdarúva nás všetkým, čo má a čím je! 

Byť ako Boh, žiť Boží život, potom znamená osvojiť si tento 
životný štýl: Boží postoj lásky, súcitu a milosrdenstva, 
prejavujúci sa túžbou deliť sa a robiť tak život toho druhého 
lepším a krajším. Nielen ho nejako „podstúpiť“, či „zacho-
vať“, či „pretrpieť“ – ale zamilovať si ho. Tak, ako to hovorí 
sv. Klement Alexandrijský: „Človek sa stáva Bohom, pretože 
miluje všetko to, čo miluje Boh“. Znamená to urobiť almužnu 
svojou záľubou, pasiou, niečím, čo zbožňujeme žiť a konať! 

Práve k tomuto vedú modlitba aj pôst:  

Modlitba tým, že nám pomáha osvojiť si tento životný štýl a 
postoj. Ba viac, tým, že nám umožňuje – v prúde Božej lásky 
k nám, ktorú prežívame a v mocnom vzodmutí sa lásky k 
Bohu, ktorú v nás vyvoláva – skutočne si túto lásku k blíž-
nym zamilovať, zamilovať si postoj a životný štýl almužny, 
ktorý je Božím postojom a Božím dielom! Ak by modlitba 
nevyústila do tejto hlbokej premeny, do almužny, bola by 
sama v sebe zbytočná, pretože by nám nijako neprospela k 
spáse. Ba mohla by sa dokonca preklopiť do onej pyšnej a 



sebeckej formy modlitby, v ktorej si „odbavíme všetko“ tak, 
„ako sa to patrí“ – a potom, spokojní sami so sebou, akí sme 
úžasní a horliví kresťania, sa odídeme venovať seba a svojmu 
sebectvu, pretože veď sme už pre Boha „vykonali všetko“ a 
„všetko máme na poriadku“ a patrične sme si všetko splnili. Bez 
toho, aby modlitba viedla k láske a almužne, vedie iba k zatra-
teniu, aj keď nám to možno znie divne: zatratiť sa modlitbou… 
Ale sám Pavol nás učí, že nielen modlitba, ale aj sama Eucharis-
tia a sv. prijímanie nás môžu zatratiť, ak ich zle prijímame a zle 
využívame: „Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho 
chleba a pije z kalicha.  29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva 
telo1, ten si je a pije odsúdenie.“ (1 Kor 11,28n SSV) 

Podobne pôst má za cieľ – tým, že „uprace“ v našom živote 
všetky veci na ich miesto – získať pre dielo almužny čo najviac 
času, čo najviac energie, čo najviac prostriedkov z toho, čím 
disponujeme a zapojiť všetko v našom živote do služby diela 
almužny. Výsledkom je, že zrazu sme zdraví a plní energie 
(zdravé jednoduché jedlo), máme fúru ušetreného času a pro-
striedkov (evanjeliová chudoba) – a všetko toto môžeme vložiť 
do diela almužny! Ako hovorí sv. Peter Chryzológ: „Pôst 
nevzklíči, ak ho nebude zavlažovať milosrdenstvo. Ak vyschne 
milosrdenstvo, vyschne aj pôst. Čím je dážď pre zem, tým je pre 
pôst milosrdenstvo. Aj keď si ten, kto sa postí, zošľachťuje 
srdce, očisťuje telo, vykoreňuje neresti a sadí čnosti, ak nepri-
vedie prúdy milosrdenstva, ovocie zberať nebude.“ Bez zavŕše-
nia v milosrdenstve, čiže v almužne, sa pôst mení na zaoberanie 
sa samým sebou a teda na dielo pýchy a sebectva, dielo hriechu 
– a namiesto k spáse a zbožšteniu nás takýto pôst, nezavŕšený v 
láske, vedie k zatrateniu a nie k spáse! 

Okrem toho pôst môže byť nástrojom almužny aj iným spôso-
bom: tým, že si volíme život v chudobe, tým, že si dokonca 
odoprieme aj čosi viac z majetku a jedla a volíme naozaj dokon-
ca istú formu nedostatku (pôst ako istá miera hladovania, 
chudoba ako istá miera nedostatku, čo sa nášho života a pohod-
lia týka), dokážeme lepšie súcitiť s tými, ktorí žijú v opravdivej 
núdzi, viac im rozumieť, lepšie ich milovať – a tým pádom im 
aj účinnejšie slúžiť: pre väčší súcit, ale aj preto, že takéto 
„utiahnutie opasku“ nám ušetrí ešte viac prostriedkov, ktoré 
môžeme do tohto diela služby vložiť. 

Čo ale znamená „robiť život druhého lepším“? 

Scott Peck napríklad hovorí: „Definujem lásku takto: je to vôľa 
rozšíriť svoje „ja“ v prospech duchovného rastu, či už vlastné-
ho, alebo cudzieho …“ Podobne hovorí John Powell: „Jednou z 
velmi těžko přijatelných skutečností lásky je její schopnost 
osvobozovat. Dává člověku kořeny (ve smyslu sounáležitosti) a 
křídla (ve smyslu samostatnosti a svobody).“  

Pomôcť druhému znamená v prvom rade pomôcť mu BYŤ. 
Pomôcť mu rásť, stávať sa lepším a lepším a dokonalejším 
človekom – až k tomu poslednému cieľu, o ktorom hovorí 
Kierkegaard: „Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať 
Boha.“ 

Táto láska sa môže odohrávať v rôznych stupňoch a podobách, 
ktoré na seba nadväzujú: 

• CHARITA – pomoc v núdzi, keď niekomu naozaj ide o 
prežitie a o najzákladnejšie veci a nevie si sám nijako po-
môcť – a to v rozpätí od jednorazovej pomoci (jedlo, pre-
spatie, peniaze,…) až po pomoc v tom, aby sa človek doká-

                                                           
1 … nielen Telo Krista v Eucharistii, ale asi aj širšie Telo Krista v blížnych, v 
bratoch a sestrách, v ktorých Krista nevidí, nemiluje, neslúži mu – a preto Ho 
nemôže prijímať ani v Eucharistii, pretože nemôže Krista súčasne prijať i 
odmietať, byť s Ním jedno Telo i nebyť… Tak to vyplýva aj z predchádzajúcich 
veršov Pavlovho listu, kde Pavol kritizuje práve nelásku v spoločenstve, ktoré sa 
potom nezdráha v tejto neláske a sebectve sláviť Eucharistiu. 

zal v tomto najzákladnejšom postarať sám o seba a pos-
taviť na vlastné nohy.  

• PRIATEĽSTVO – ponúknuť opravdivý vzťah, opravdi-
vý záujem, opravdivú blízkosť: „Jsem přesvědčen, že 
základem lásky je projevit starost o štěstí milovaného a 
dát mu jistotu, že mi na jeho štěstí doopravdy záleží. 
Stavět vztah na jiném základu znamená stavět na písku. 
Milovanému musí být jasné, že opravdu chceš jeho štěstí 
a růst a že jsi opravdu při něm. Jinak se ti neotevře.“ 
(John Powell) 

• INŠPIRÁCIA A POVZBUDENIE K RASTU: „Přiznám 
se, že jsem dlouho chápal lásku jako projevy laskavosti 
vůči druhým. Dokonce jsem se stal obětí klamu, že 
opravdová láska znamená dělat za jiné to, co by si mohli 
a měli udělat sami. Nikdy jsem nenechal lidi zápasit dost 
dlouho, aby mohli sami pro sebe nebo sami nad sebou 
dobýt vítězství.“, hovorí John Powell o veľmi rozšírenom 
omyle ohľadom toho, čo znamená milovať iného člove-
ka a potom hovorí: „Co lidé opravdu potřebují, je věřit v 
sebe, důvěřovat ve svou schopnost brát životní problémy 
a životní příležitosti do vlastních rukou. To je to, co je 
míněno druhou etapou lásky - dodávání odvahy. Jím se 
příjemci vštěpuje nové a plnější uvědomění jeho mohut-
ností, síly a soběstačnosti. Dodáváním odvahy se říká: 
Ty to dokážeš!“ – a poskytnúť pre tento rast všetko to, čo 
je na druhej strane nad sily dotyčného človeka, čo v da-
nej chvíli sám nedokáže, ale čo môžeme „dodať“ a do-
kázať my a tak tomuto rastu napomôcť. 

• „POSTRČENIE“ K RASTU: „Závěrečnou etapou lásky 
je výzva. Po laskavých slovech („Jsem při tobě!“) a do-
dání odvahy („Ty to dokážeš!") by pravá láska měla mi-
lovaného vyzvat, aby „napnul své síly", aby mířil za 
hranice svých možností, aby se pokusil o to, co se mu 
vždy zdálo příliš těžké. … Jestliže dodávání odvahy uvě-
domuje milovaného člověka o jeho schopnostech, je vý-
zva láskyplným postrčením k tomu, aby své schopnosti 
použil: „Pokus se. Rozpřáhni se. Udělej to. Dokážeš-li 
to, budu sedět v první řadě a utleskám si ruce. Nezdaří-li 
se to, budu sedět vedle tebe, nebudeš sám. Vydej se 
kupředu. Dej do toho vše, co můžeš. Ty to dokážeš.““ 
(John Powell) – a, samozrejme, nielen na tej „prirodze-
nej“ rovine, ale postupne aj smerom k Bohu, k spoločen-
stvu s Bohom, ktoré je cieľom a zmyslom všetkého: 
nášho života, života iných, zeme, Vesmíru…  

• ZDIEĽANIE – a to už je vlastne Cirkev, komunita 
Božích synov a dcér, v ktorej spoločne milujeme jeden 
druhého, spoločne sme jeden pre druhého oporou, spo-
ločne rastieme v živote s Bohom, delíme sa o skúsenosti, 
radíme si, zdieľame radosť, ktorou nás tento život napĺ-
ňa i utrpenie a bolesť, ktoré preň podstupujeme…  

Je jasné, že niečo podobné nedokážeme žiť s priveľa ľuďmi, 
pretože podobný životný štýl vyžaduje od nás množstvo času 
a energie a tu, na zemi, ich nemáme neobmedzene. V Nebi 
áno, tam budeme prežívať niečo podobné naraz dokonale so 
všetkými – ale nie na zemi, nie v tomto živote… 

Preto sme v prvom rade zodpovední za naše okolie – za tých 
10 až 15 ľudí z našej rodiny, susedov, priateľov a kolegov 
(spolužiakov), s ktorými reálne trávime najviac času a sme si 
tak s nimi po tejto stránke najbližší. 

To je takisto dôvod, prečo je aj farnosť definovaná ako 
spoločenstvo malých spoločenstiev. Iste, v opravdivej farnos-
ti panuje láska medzi všetkými – či už je nás 100, alebo 
10 000. Ale prežívať túto lásku v opravdivej blízkosti zdieľa-



nia životov dokážeme len s nemnohými. V praxi, okrem našej 
rodiny, tak s dvanástimi ďalšími ľuďmi. Aj to je asi jeden z 
dôvodov, prečo aj Ježiš mal práve dvanásť učeníkov v tomto 
jeho úzkom rodinnom kruhu…  

Práve toto malé spoločenstvo je miestom, kde je zhmotnená 
Cirkev ako spoločenstvo: „Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve 
so svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného 
communia a centrami evanjelizácie.“ (Ján Pavol II., Christifide-
les laici 26) Oni sú miestom, kam pozývame „ľudí zvonku“, 
keď po tom, čo sme im ponúkli opravdivú lásku a priateľstvo, sa 
rozhodli prijať aj naše pozvanie k spoločenstvu s Bohom v Jeho 
Tele, ktorým je Katolícka cirkev. Neprekvapuje preto dôraz, 
ktorý na existenciu týchto malých spoločenstiev vo farnosti 
kladie Cirkev: „Základňové (bázové) cirkevné spoločenstvá 
(známe aj pod inými menami) … Sú podporované biskupmi a 
ich konferenciami ako pastoračná priorita a osvedčujú sa ako 
centrá kresťanskej formácie a misionárskeho vyžarovania. Ide o 
skupiny kresťanov, ktorí sa stretajú na rodinnej úrovni alebo v 
obmedzenom okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si 
náboženské vedomosti a debatovali o cirkevných problémoch z 
hľadiska spoločného zaangažovania. Sú znamením života 
Cirkvi, pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom 
pre novú spoločnosť, ktorá je založená na "civilizácii lásky“… 
decentralizujú a organizujú farnosť, s ktorou zostávajú stále 
spojené … stávajú sa kvasom kresťanského života, pozornosti 
voči zanedbaným a angažovania sa za premenu spoločnosti. V 
nich zažíva jednotlivý kresťan spoločenstvo, cíti sa sám ako 
aktívny element a dostáva popud spolupracovať na úlohe pre 
všetkých. … sú ozajstným prejavom spoločenstva a prostried-
kom, ako vytvoriť ešte hlbšie spoločenstvo. Preto sú oprávnené 
veľkou nádejou pre život Cirkvi.“ (Ján Pavol II. Redemptoris 
missio 51) 

A čo, keď sa spoločenstvo stane z malého veľkým, pretože doň 
takto prichádzajú noví a noví ľudia? 

No potom sa jednoducho rozdelí – ako bunka ☺. Aj preto sa 
zvykne týmto spoločenstvám hovoriť „bunkové“, pretože nielen 
ako bunky tvoria dohromady organizmus, telo farnosti, ale sa aj 
ako bunky delia… a ako bunky aj postupne rastú tým, že sa 
delením množia a „pohlcujú“ do seba stále viac a viac ľudí – až 
kým nebude, v ideálnom prípade, naplnené slovo Písma: „zjed-
notiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na 
zemi.“ (Ef 1,10 SSV) 

 

Váš Inky 


