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spravodlivé – pravoverní – politici – zákazníci – nerozumejú – na vine je farár – a fakt! 

Táto úvaha je reflexiou celkom zaujímavého prieskumu v istej 
farnosti – ale nielen jeho. Nie je o ľuďoch. Ľudia nie sú problé-
mom. Problémom môžu byť ich zvyky, názory, choroby, ktorými 
trpia, ale nikdy nie sú problémom ľudia. Obzvlášť v Cirkvi nie. 
Preto aj táto úvaha nie je o ľuďoch, či skupinách ľudí, ale o menta-
litách a z nich plynúcich problémoch, na ktoré môže pastorácia v 
praxi naraziť. Poďme teda rovno k veci! 

ŠTYRI MENTALITY 

Ako uvidíme, sú najskôr večné, v Cirkvi isto prítomné od čias 
samého Krista a, ako vtedy, aj dnes sú rovnako deštruktívne. 
Nazval som si ich takto: 

1) SPRAVODLIVÍ – sú úprimne presvedčení, že sú tí správni a 
bezúhonní katolíci, možno majú nejaké tie „maličkosti“, iste, sme 
predsa hriešnici (aj keď mnohí z nich naozaj úprimne vyznávajú, že 
aj napriek tomu fakt nemajú žiaden hriech). Ale inak si všetko 
dodržujú, všetko plnia, všetko robia, majú „silnú vieru“ a žijú 
„hlbokým duchovným životom“. Očakávajú teda plným právom, že 
budú aj zo strany farnosti či farára patrične uznaní a ocenení. 

Akúkoľvek výzvu na pokánie, na obrátenie, akékoľvek sebajemnej-
šie spochybnenie tohto ich presvedčenia vnímajú sprvu ako nepo-
chopenie a snažia sa všetko farárovi vysvetliť a patrične sa pred 
podobným obvinením obhájiť. Ak to nevyjde, začnú si uvedomo-
vať, že je to niečo ako útok. Začínajú to vnímať ako rozdeľovanie, 
ako „triedenie“ ľudí do kategórií, ako súdenie a odsudzovanie, ako 
formu nenávisti a nepriateľstva. A ak to robí farár – potom je on ten 
zlý, lebo ich uráža a zraňuje a znechucuje a odsudzuje a rozdeľuje 
farnosť a vnáša nepokoj a tak. V tejto náročnej a nepriateľskej 
atmosfére musia náročne a často na pokraji síl zúfalo „zápasiť o 
vieru“ – v praxi o to, aby si tento svoj imidž za každú cenu zacho-
vali a to aj navzdory Písmu, navzdory Cirkvi, navzdory všetkému… 

V Ježišovej dobe ich obzvlášť priťahovala frakcia farizejov – a na 
Ježišove slová a výčitky či upozornenia reagovali zhrozeným: 
„Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš“ (Lk 11,45 SSV).  

2) PRAVOVERNÍ – ktorí seba považujú za štandard katolíckej 
ortodoxie. Od farára očakávajú, že bude potvrdzovať toto ich 
presvedčenie a bude hovoriť všetko tak, ako tomu veria oni sami. 
Čokoľvek sa od toho odlišuje, je automaticky zlé, protestantské, 
sektárske, fanatické, heretické,… Výsledkom je prapodivný postoj, 
v ktorom nakoniec aj sám pápež je sektár, jeho dokumenty sú 
sektárske, biskupi sú sektárski, Písmo je sektárske, celá Katolícka 
Cirkev je nekatolícka a sektárska – lebo sa odlišuje od toho, na čo 
si oni „navykli“ ako na katolícke a čo sami žijú… Na všetko majú 
len tú jednu odpoveď, jediný postoj: Takto ma to naučili rodičia… 
takto som si to navykol… takto to žijem… a preto to takto je, tak tu 
nehovorte hlúposti, nezvádzajte nás, dajte nám pokoj, keď už 
nemáte v sebe pokory uznať túto našu pravdu ako normu katolíckej 
viery a všetkého! 

V Ježišových dobách ich obzvlášť priťahovali zákonníci, ktorí aj k 
Ježišovi pristupovali zväčša nie ako partneri, už vôbec nie ako 
žiaci, ale spravidla ako skúšajúci, ktorí počúvali Jeho slová a 
hodnotili, či zodpovedajú ich presvedčeniu – slovami Písma: „a 
jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal:  36 "Uči-
teľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?”(Mt 22,35-36 SSV). 
Ak Ježišova odpoveď nezodpovedala ich viere a postojom, automa-
ticky zaradili Ježiša medzi zvodcov a bludárov. 

3) POLITICI – pre ktorých je Cirkev vonkajšia organizácia, nábo-

ženstvo nejaký vonkajší súbor rituálov a zvykov a tradícií, farnosť 
nejaký klub, „podnik“, záujmové združenie – a všetko sa meria 
svetskými meradlami a „funguje“ podľa svetskej logiky. Následne 
aj všetko vo farnosti vnímajú ako politickú a mocenskú záležitosť, 
ako „kto z koho“. Alebo je farár s nimi – a tých druhých (plebs) v 
lepšom prípade veľkoryso prehliadajú; alebo ich, v horšom prípa-
de, nejakým spôsobom vyšachujú z farnosti a jej reálneho života. 
Ak sa ale farár „pridá“ k tej „druhej strane“ (čiže ju akceptuje, 
neodsúdi, prijíma ju a dokonca oceňuje a spolupracuje s ňou), 
znamená to, že je nepriateľ, stojí proti nim – a potom to už funguje 
rovnako ako u „spravodlivých“… Ako raz povedali istému faráro-
vi: „Pán farár, je tu pár rodín, ktoré sa vždy snažili omotať si 
farára okolo prsta. Vy ste prvý, s ktorým sa im to nepodarilo…“ 
Pán farár práve narazil na realitu politikov. 

V Ježišovej dobe k týmto postojom inklinovala sekta saducejov, 
ktorá po náboženskej stránke balansovala na hrane neverectva a po 
praktickej stránke vnímala náboženstvo a Chrám ako výsostne 
politickú záležitosť – ako vidieť aj pri ich jednaní o tom, čo si 
počať s Ježišom: „"Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia.  
48 Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia 
nám i toto miesto i národ."  49 Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol 
veľkňazom toho roka, im povedal: "Vy neviete nič.  50 Neuvedomu-
jete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a 
nezahynie celý národ."“ (Jn 11,47-50 SSV). 

4) ZÁKAZNÍCI – pre nich je kostol obdobou bufetu, alebo divad-
la. A oni sú zákazníci, čiže páni. Ich postoj k divadlu je: „Dajte 
niečo, čo ma zaujme a ja prídem!“ K bufetu: „Ponúknite niečo, čo 
mi bude chutiť, a prídem si to k vám dať!“ Ale kým tam nebude 
nič, čo ma zaujme a vyhovie môjmu vkusu, dovtedy nemám 
dôvod chodiť ani do vášho divadla, ani do vášho bufetu. Farnosť 
je na tom podobne. Ak ponúkne niečo, čo ich zaujme, čo sa im 
hodí do vkusu, alebo napĺňa nejakú ich potrebu, nie nutne „nábo-
ženskú“, ale hoci aj rekreačnú (výlety, šport), zábavnú (divadlo, 
akadémia, párty na fare, romantickú mystickú atmosféru pri 
sviečkach v kostole,…) – prídu. Ak nie, neprídu. 

Výsledkom je postoj – v Cirkvi na Slovensku celkom všeobecný, 
nad 90% – typu „Ja čakám…“: 

Nechodím do kostola? Hádam si nemyslíte, že s tým mám ja niečo 
spoločné? Na vine je farár! Ja stále čakám, kedy ma konečne do 
kostola niečím priláka, ale zatiaľ ma neprilákal… tak nechodím. 
Keď sa viac posnaží a niečím ma zaujme, tak možno prídem… 

Deti mi nechodia do kostola? Hádam si nemyslíte, že s tým mám 
niečo spoločné? Na vine je farár! Ja stále čakám, že ich nejako 
pritiahne do kostola a vychová (ale zase tak, aby pritom detičky 
samé nič robiť nemuseli a ani my s nimi tiež)… Ak sa to nestane, ja 
za to naozaj nemôžem! To farár zlyhal… 

Ľudia nechodia do kostola? Na vine je farár! Hádam nečakáte, že by 
som ja nejako prijímal nejakú „pastoračnú zodpovednosť“ ako 
hovorí pápež?  To je farárová robota! Nech ich farár priťahuje do 
kostola, ja čakám, kedy a ako sa mu to bude dariť!  

Farníci sa nestarajú o okolie kostola a kostol a faru a tak? Na vine je 
farár! Ako to, že to farníci nerobia (a musí to dokonca za peniaze 
robiť firma)? Čo ten farár robí? 

Farnosť nefunguje? Na vine je farár! Ako to, že neorganizuje špor-
tové podujatia, divadlá, výlety, púte, stretnutia seniorov, juniorov, 
detí, rodín,…,…,…? Hádam nečaká, že by sme to robili my, farníci, 
nie? Ak niečo pripraví a zorganizuje – a „naláka ma“ – tak sa mož-
no prídem pozrieť aj ja, možno… 



V Ježišovej dobe bol takýmto „zákazníkom“ možno Poncius Pilát, 
kde jeho záujem o Ježiša je daný tým, že ho Ježiš ako osoba zaujal 
– ale súčasne Jeho učenie mu ostáva srdečne ukradnuté, pretože ho 
ako cynika či stoika ničím nezaujalo a odbije ho pohrdlivým „Čo je 
pravda?“ (Jn 18,38 SSV). A možno ešte Šavol… kým ho to neza-
čne všetko naopak riadne štvať! 

Samozrejme, tieto „mentality“ sa potom môžu u konkrétnych ľudí 
aj kombinovať. Jeden človek ich môže pokojne „hostiť“ hoci aj 
všetky naraz… Vplyv týchto mentalít na farnosť je potom veľmi 
deštruktívny, ako hneď zistíme. 

DVA PROBLÉMY 

Tieto štyri mentality nám pomôžu pochopiť druhú časť našej 
dnešnej úvahy a tou sú dva často rozšírené problémy, na ktoré v 
Cirkvi takisto narážame: 

A) JA TOMU FARÁROVI NEROZUMIEM… 

A chudák farár sa snaží, dumá, experimentuje… možno mu aj 
biskup dohovára… až kým si neuvedomí, že v skutočnosti mu 
veriaci rozumejú, rozumejú mu úplne a skvelo. Ale myslia si, že 
nerozumejú, pretože: 

 SPRAVODLIVÍ si hovoria: Ten chlap hovorí, akoby nás 
kritizoval, akoby nebol spokojný s tým čo žijeme. To samozrejme 
nemôže byť pravda, my sme predsa dobrí a bezúhonní katolíci! Isto 
sme len nepochopili, čo vlastne mal na mysli. Hovorí tak ťažko a 
náročne! Keby to povedal rovno a my by sme mu porozumeli, isto 
by sa potvrdilo, že v skutočnosti vôbec nič z nášho života a konania 
nekritizoval, naopak, všetko potvrdil a ocenil tak, ako sa patrí! 

 PRAVOVERNÍ si zase hovoria: Ten chlap hovorí čosi, čo 
akoby odporovalo tomu, čomu veríme my. To samozrejme nemôže 
byť pravda, my sme predsa tí správni, skalní a pravoverní katolíci! 
Isto sme len dobre nepochopili, čo vlastne mal na mysli. Hovorí tak 
ťažko a náročne! Keby to povedal rovno a my by sme mu porozu-
meli, isto by sa potvrdilo, že v skutočnosti hlása presne to, všetko to 
a len to, čomu už dávno veríme a čo, samozrejme, už dávno po-
známe! 

 POLITICI si v tej istej chvíli hovoria: Ten chlap hovorí akési 
divné „mystické“ veci a podobné nereálne bláboly. To ale samo-
zrejme nemôže byť pravda! Je to predsa rozumný človek, vysoko-
školsky vzdelaný! Isto nemôže veriť týmto nadprirodzeným nábo-
ženským legendám a rozprávočkám! Reči sa hovoria, ale chlieb sa 
je! Isto sme ho len dobre nepochopili, neporozumeli sme, čo to 
vlastne mal na mysli. Hovorí tak ťažko a náročne! Keby to povedal 
rovno a my by sme mu porozumeli, isto by sa potvrdilo, že v 
skutočnosti má rovnaké názory ako my a chápe tak ako my, že aj 
Cirkev je o moci, ako všetko ostatné, o vplyve, o peniazoch, pri-
znajme si to, je to organizácia ako všetky ostatné a musí sa podľa 
toho primerane v dnešnom svete správať, inak neobstojí! 

 ZÁKAZNÍCI si nakoniec v duchu neveriacky hovoria: Čo? 
Askéza? Obrátenie? Učenie sa? Desiatky? Pôst? Obetovanie sa? 
Práca pre farnosť? Apoštolát? Robí si srandu? S týmto chce nieko-
ho prilákať do kostola? Taký hlupák hádam nie je, byť je to aj 
farár! Asi sme mu len neporozumeli. Holt, hovorí divne a ťarbavo. 
Keby mal lepší dar jazyka a viac nadania, isto by to vedel sformu-
lovať lepšie a potom by sme všetci jasne porozumeli, že nič z toho 
na mysli v skutočnosti nemal. Nie je predsa žiaden kamikadze – 
dúfajme! – inak by s tými jeho „nárokmi“ a „radikalizmom“ kostol 
raz-dva vyprázdnil a ostal by v tom svojom krachujúcom podniku 
sám ako prst! Musíme ho rýchlo upozorniť a poučiť ako na to! 

Inými slovami, veta „ja mu nerozumiem“ v skutočnosti znie „neda-
rí sa mi zladiť to, čo hovorí, s mojim doterajším presvedčením.“ 

B) FARÁR JE PROBLÉM, NECHCEME HO! 

A chudák farár – spravidla aj s biskupom, ktorý je veľmi rýchlo do 

podobnej vojny zatiahnutý – úprimne riešia, ako to spraviť, aby 
farár bol vo farnosti obľúbený a všetci farníci spokojní. Až kým si 
nespomenú na slová Písma: „Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo 
Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel 
páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom“ (Gal 1,10 
SSV). A kým si neuvedomia, že v skutočnosti títo ľudia nemajú 
problém s farárom, ale s Katolíckou Cirkvou a s katolíckou vierou, 
vrátane Božieho slova, jej základu. Ako ukázala istá farská anketa, 
ľuďom so spomenutými mentalitami na farárovi vadí napríklad 
toto,…: 

… že kňaz vyučuje: „Prosím Vás, čo chcete formovať? Nezaťažujte 
starších ľudí v dôchodkovom veku Ak sa chcete vzdelávať, nech sa 
páči, kto chce, nech sa vzdeláva“; „prípravy na sviatosť… nie cez 
kurzy, prednášky, ktoré trvajú 2 hodiny“; 

… že sa drží Písma a Katechizmu: „Ak sa ti niekto niečo „dovolí“ 
vyčítať, vždy ho len odbiješ, odcituješ nejaký citát z biblie, z 
KKC…“ a že to ohlasuje ako niečo, čo je pre nás katolíkov autorita-
tívne: „Ale nie určovať toto sa musí, ako to bolo kedysi. Raz to už tu 
bolo!“; 

… že hovorí o Pánu Bohu: „Počúva takmer ½ hodinovú prednášku 
o tom, ako to funguje v Najsv. Trojici…“; „Čo robila trebárs taká 
sv. Matka Tereza? Ohlasovala silou mocou vieru v Krista, obracala 
všade okolo seba ľudí na vieru…? Nie!“; 

… že hovorí o svätosti ako o cieli kresťanského života: „Zmeniť 
formu homílie (nie stále to isté – svätosť, zbožštenie)“; 

… že usiluje o samotný cieľ kresťanstva: „Čo robila trebárs taká sv. 
Matka Tereza? … snažila sa byť zbožštená, snažila sa zbožštiť 
ostatných …? Nie!“; 

… že pripomína (ako nakoniec aj Panna Mária vo Fatime) realitu 
Pekla a reálnu hrozbu zatratenia: „Čo robila trebárs taká sv. Matka 
Tereza? … snažila sa strašiť ľudí, že pôjdu do pekla ak nesplnia 
určité kritéria? Nie!“; 

… že vyučuje katolícke veci, ohlasované katolíckym pápežom a 
katolíckym koncilom: „Vždy si vyberáš len to, čo ti vyhovuje, napr. 
od sv. Jána Pavla II. si vyberáš len jeho dokument Christifídeles 
laici“. 

… že usiluje o pápežom a biskupmi presadzovaný prastarý model 
farnosti ako „spoločenstva spoločenstiev“: „Ak niekomu vyhovuje 
byť členom nejakého spoločenstva, alebo hnutia – nech tam je, len 
prosím nevnucujte to všetkým“; „Naša cirkev je spoločenstvo veria-
cich a nie pretláčanie sekty a iných náboženstiev, sme katolíci“. 

Po dostatočne dlhom čase totiž všetky skupiny ľudí dospejú k 
strašnému záveru, že, žiaľ, farárovi zrejme rozumejú dobre. A že 
teda farár naozaj hlása to, čo hlása. Naozaj teda kritizuje životný 
štýl a spôsob prežívania náboženstva, ktorý je tak drahý spravod-
livým a na ktorý by kedykoľvek prisahali. Naozaj hlása veci, ktoré 
sú alebo cudzie, alebo dokonca odporujúce pravej katolíckej viere 
pravoverných. Že naozaj verí na náboženské rozprávočky a 
odmieta vidieť reálny svet aký je a zapojiť sa do serióznej snahy a 
vízií politikov. A že naozaj odmieta rešpektovať vkus a očakávanie 
zákazníkov a robiť kejkle podľa ich priania a tak ich „lákať“ do 
kostola – naopak, všetkým tým, čo robí, ľudí od kostola „odrá-
dza“!  

No povedzte, v takejto strašnej situácii, keď ešte navyše naozaj 
milujete svoju farnosť a záleží vám na nej – ostáva vám ešte vôbec 
nejaké iné riešenie, než sa s ťažkým srdcom, ale s vedomím si 
svojej povinnosti vybrať za biskupom a dôrazne ho žiadať (hádam 
on už len rozumný je a pochopí nás!), aby ten strašný farár z 
farnosti čím skôr odišiel, skôr, než ju úplne zničí a všetkých tými 
svojimi nehoráznosťami z kostola naozaj vyštve? No povedzte, 
majú títo ľudia na výber? Môže sa na nich niekto hnevať, že v 
záujme farnosti a z úplne nesebeckých a nezištných dôvodov 
urobili to, čo sa proste urobiť muselo? Tak, ako už kedysi dávno 
istý veľkňaz s istým učeníkom, keď čelili podobnému ťažkému 
problému s jedným rabbim v istom meste? 

Váš Inky 


