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04 

Druhé stretnutie kurzu farských buniek 

SVEDECTVO 



Domáca úloha 
VYHODNOTENIE 

• Prečítal som si Evangelii nuntiandi 
28 až 39 a vypísať si, čo ma v texte 
zaujalo a oslovilo; 

• Naučil som sa naspamäť Ježišovo 
poverenie k misii zo Sk 1,8: „Keď 
zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete 
silu a budete mi svedkami v 
Jeruzaleme i v celej Judei aj v 
Samárii a až po samý kraj zeme.“  
(Sk 1,8 SSV) 

• Skúsil som byť „služobníkom“ 
jednej osobe z môjho OIKOSU a 
urobiť pokus o „umytie nôh“ aspoň 
jednej z oných troch osôb. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



PRIPOMENUTIE… 
Môj Otec mi daroval miesto v Nebi,… 

… ktoré je „Klubom víťazov“! 

Boh ma vystrojil ako bojovníka, aby som ho získal. 

Bojujem teda, aby som sa ho zmocnil… 

… tým, že dobrom premáham zlo. 

Zlo je rozdelenie, dobro je jednota všetkých v Bohu. 

Zväzkom jednoty je láska… 

… ktorá sa uskutočňuje službou milovaným. 



PRIPOMENUTIE… 

USKUTOČNENÁ IDENTITA: 
• Otvorene, nepokryto, s 
radosťou a slobodou žijem 
svoje Božie synovstvo,… 

• … a v láske slúžim druhým a 
som voči nim pozorným a 
vnímavým priateľom – 
pretože je to moja identita, 
môj život, môj životný štýl a 
zmysel môjho pobytu tu, na 
zemi. N
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NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



mimo príručku 

Apoštolská zvesť 
Keď sa pozrieme do Písma Svätého, zistíme, že apoštoli 
ohlasovali DVE RÔZNE, ale súčasne NA SEBA 
NADVÄZUJÚCE zvesti: 

NAJPRV OHLASOVALI 
KRISTA: 

„Filip prišiel do mesta 
Samárie a zvestoval im 
Krista.“ 

(Sk 8,5 SSV) 

„…a hneď v synagógach 
ohlasoval Ježiša, že je Božím 
Synom.“  

(Sk 9,20 SSV) 

„A neprestávali deň čo deň 
učiť v chráme i po domoch a 
zvestovať Krista, Ježiša.“  

(Sk 5,42 SSV) 

POTOM POKRAČOVALI 
EVANJELIOM: 

„Tak som všetko dookola od 
Jeruzalema až po Ilýriu 
naplnil Kristovým 
evanjeliom.“  

(Rim 15,19 SSV) 

„…uverili Filipovi, ktorý im 
hlásal evanjelium o Božom 
kráľovstve.“ 

(Sk 8,12 SSV) 

„Ježiš Kristus. … zjavil život a 
nesmrteľnosť evanjeliom.“ 

(2Tim 1,10 SSV)  



mimo príručku 

Apoštolská zvesť 
EVANJELIUM (gr. eu angelion, dobré posolstvo): v 
rímskej dobe sa tak označovali vládne výnosy, edikty a 
dekréty cisára, jeho zákony a nariadenia.  

Takto ohlasoval Evanjelium aj Ježiš Kristus: ako 
Boží vládny výnos, ktorý On od Otca prišiel 
zverejniť a oficiálne, „úradne“ vyhlásiť na 
zemi: 
„Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal* Božie 
evanjelium. Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie 
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.““  

(Mk 1,14n SSV) 

 

Možno nás to prekvapí, ale Evanjelium sa  
v podstate vôbec netýka osoby Ježiša Krista  
– keď, tak len „okrajovo“, ako toho, kto ho priniesol a svojou 
obetou umožnil a je jeho vykonávateľ, ale nie je jeho témou. 

* gr. kerysso, ohlasovať niečo ako úradný, poverený herold, posol,… 



NAJPRV POTVRDZUJÚ 
POSLA…: 

 

JEŽIŠ: 

„Verte mi, že ja som v Otcovi a 
Otec vo mne. Ak nie pre iné, 
aspoň pre tie skutky verte!“  

(Jn 14,11 SSV) 

„Ak nekonám skutky môjho Otca, 
neverte mi. Ale ak ich konám, keď 
už nechcete veriť mne, verte tým 
skutkom, aby ste poznali a vedeli, 
že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"  

(Jn 10,37-38 SSV) 

… A POTOM 
ODOVZDÁVAJÚ JEHO 

POSOLSTVO: 

JEŽIŠ: 

„Usilujte sa vojsť tesnou bránou, 
lebo hovorím vám: Mnohí sa 
budú pokúšať vojsť, a nebudú 
môcť. Keď hospodár vstane a 
zatvorí dvere a vy zostanete 
vonku, začnete klopať na dvere a 
volať: “Pane, otvor nám!” A on 
vám povie: “Ja neviem, odkiaľ 
ste!““  

(Lk 13,24-25 SSV) 

mimo príručku 

Apoštolská zvesť 
JEŽIŠ aj APOŠTOLI vo svojom ohlasovaní teda 
robia dve nevyhnutné veci: 



NAJPRV POTVRDZUJÚ 
POSLA…: 

 

PETER na Turice: 

„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.“ 

(Sk 2,22-24 SSV) 

… A POTOM 
ODOVZDÁVAJÚ JEHO 

POSOLSTVO: 

PETER na Turice: 

„Božia pravica ho povýšila a keď 
od Otca dostal prisľúbeného 
Ducha Svätého, vylial ho, ako 
sami vidíte a počujete. … Robte 
pokánie a nech sa dá každý z vás 
pokrstiť v mene Ježiša Krista na 
odpustenie svojich hriechov a 
dostanete dar Svätého Ducha.  … 
A ešte mnohými inými slovami 
ich zaprisahával a povzbudzoval: 
"Zachráňte sa z tohto zvrhlého 
pokolenia!““  

(Sk 2,33.38.40 SSV) 

mimo príručku 

Apoštolská zvesť 
JEŽIŠ aj APOŠTOLI vo svojom ohlasovaní teda 
robia dve nevyhnutné veci: 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ZHRNUTIE 

Evanjelizovať 
znamená: 
• Najprv ZVESTOVAŤ KRISTA ako 
Boha, ako Živého a Mocného a 
Pravdivého; 

• Potom ZVESTOVAŤ KRISTOVO 
EVANJELIUM o Božom kráľovstve, 
o pozvaní do Kráľovstva, o spáse 
od hriechu a vykúpení zo sveta a aj 
o súde a osude tých, ktorí vedome 
neuveria a Boží plán odmietnu… 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



strana 81 

Štvrtý krok „SIETE“ 

Odovzdávať ďalej 
túto  

„apoštolskú zvesť“  
sme poverení v 

štvrtom kroku 
„Siete“ 
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Misia, koinonia a Duch 
„Kdysi jsme předpokládali, že ti, kdo tvoří farní 
společenství budou motivováni vyjít ze svého 
prostředí a evangelizovat jenom pokud jsou sami 
dostatečně nasyceni.  

Nefungovalo to. Mnohé farnosti trpěly úpadkem 
„koinonie" (slovo je z řečtiny a znamená: sdílení, 
bratrství, společné vlastnění dober), a začaly trpět 
vážnou nemocí.  

Tučné stádečko, uzavřené samo v sobě, ve zdánlivě 
vroucích vztazích, nemělo žádnou starost o ty, kdo 
jsou církvi vzdáleni.  

Ale to není model církve, jaký nám Ježíš zanechal! 
…  

V apoštolské době mělo hlásání evangelia v církvi 
absolutní prioritu. Křesťané se identifikovali jako lid, 
který je poslaný, jako světlo a kvas světa“  

(Piergiorgio Perini)  

Byť s Kristom spojení 
a mať Jeho Ducha 
totiž znamená  
tri veci: 
• Účasť na tom, čím Kristus JE: 
Jeho svätosť a dokonalosť; 

• Účasť na Kristových 
VZŤAHOCH: s Bohom i s ľuďmi v 
spoločenstve Cirkvi, koinonia, 
communio, ecclesia 

• Účasť na Kristovej PRÁCI: a to 
je apoštolát a budovanie 
Kráľovstva vo svete. 



„Kdysi jsme předpokládali, že ti, kdo tvoří farní 
společenství budou motivováni vyjít ze svého 
prostředí a evangelizovat jenom pokud jsou sami 
dostatečně nasyceni.  

Nefungovalo to. Mnohé farnosti trpěly úpadkem 
„koinonie" (slovo je z řečtiny a znamená: sdílení, 
bratrství, společné vlastnění dober), a začaly trpět 
vážnou nemocí.  

Tučné stádečko, uzavřené samo v sobě, ve zdánlivě 
vroucích vztazích, nemělo žádnou starost o ty, kdo 
jsou církvi vzdáleni.  

Ale to není model církve, jaký nám Ježíš zanechal! 
…  

V apoštolské době mělo hlásání evangelia v církvi 
absolutní prioritu. Křesťané se identifikovali jako lid, 
který je poslaný, jako světlo a kvas světa“  

(Piergiorgio Perini)  

Byť s Kristom spojení 
a mať Jeho Ducha 
totiž znamená  
tri veci: 
• Účasť na tom, čím Kristus JE: 
Jeho svätosť a dokonalosť; 

• Účasť na Kristových 
VZŤAHOCH: s Bohom i s ľuďmi v 
spoločenstve Cirkvi, koinonia, 
communio, ecclesia 

• Účasť na Kristovej PRÁCI: a to 
je apoštolát a budovanie 
Kráľovstva vo svete. 
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Misia, koinonia a Duch 

6 znakov katolíckosti  
podľa sv. Jána Pavla II.: 

• „Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti.“ 

• „Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá 
prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o Cirkvi a o človeku, v 
poslušnosti voči Učiteľskému úradu.“ 

• „Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v 
detinskej závislosti na pápežovi, trvalom a viditeľnom 
princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a na biskupovi.“ 

• „Obnovená radosť z modlitby a kontemplácie, z 
liturgického a sviatostného života.“ 

•„Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom 
sa podieľajú, totiž "evanjelizovanie a posvätenie ľudí.“ 

• „Povinnosť angažovanej prítomnosti  v ľudskej 
spoločnosti.“  
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Christifideles laici 30 
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Christifideles laici 30 

AK NEFUNGUJE JEDEN ROZMER, 
ROZPADÁVAJÚ SA AJ OSTATNÉ DVA: 

• Ak nežijeme svätosť a katolícku vieru, 
nemáme čo medzi sebou zdieľať (koinonia), 
ani nemáme čo ohlasovať a budovať vo svete 
(misia). 

• Ak nežijeme spoločenstvo, potom je 
„viera“ iba mŕtvou a neuskutočnenou 
teóriou, ktorá sa nás nijako nedotýka a 
nemáme ani túžbu niečo tak mŕtve a prázdne 
niekomu ďalej ohlasovať a ani nemáme čo. 

• Ak nekonáme Kristovo poslanie, znamená 
to, že sme ľahostajní aj voči ľuďom naokolo, 
aj voči Kristovmu dielu, Jeho poslaniu i Jeho 
obeti – a potom v nás nie je ani láska, ani 
svätosť a spoločenstvo s Bohom, ani niet čo 
by sme spolu zdieľali a žili v spoločenstve. 
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Misia, koinonia a Duch 
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Christifideles laici 30 

EVANJELIZÁCIA AKO POSLANIE K DRUHÝM  
I NÁSTROJ NAŠEJ VLASTNEJ OBNOVY: 

Ak ohlasujeme Krista celému svetu, potom 
sa v našom živote začnú diať veci: 

• motivácia pracovať na svätosti a na 
poznaní a vyznávaní katolíckej viery, pretože 
to od nás naše poslanie vyžaduje; 

• budovanie a posilňovanie koinonie, 
pretože na jednej strane potrebujeme 
spolupracovať, pomáhať si, podporovať sa, 
na druhej strane máme čo zdieľať, naše 
poslanie nás spája aj medzi sebou; 

• ale hlavne nás napĺňa Duch Svätý, pretože 
sa zjednocujeme s Kristom a Duch Svätý cez 
nás preteká (ako už vieme aj z predminulej 
lekcie od Emiliána Tardiffa a Philippa 
Madreho).  
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EVANJELIZÁCIA AKO POSLANIE K DRUHÝM  
I NÁSTROJ NAŠEJ VLASTNEJ OBNOVY: 

Ak ohlasujeme Krista celému svetu, potom 
sa v našom živote začnú diať veci: 

• motivácia pracovať na svätosti a na 
poznaní a vyznávaní katolíckej viery, pretože 
to od nás naše poslanie vyžaduje; 

• budovanie a posilňovanie koinonie, 
pretože na jednej strane potrebujeme 
spolupracovať, pomáhať si, podporovať sa, 
na druhej strane máme čo zdieľať, naše 
poslanie nás spája aj medzi sebou; 

• ale hlavne nás napĺňa Duch Svätý, pretože 
sa zjednocujeme s Kristom a Duch Svätý cez 
nás preteká (ako už vieme aj z predminulej 
lekcie od Emiliána Tardiffa a Philippa 
Madreho).  

SVOJ ŽIVOT A KRESŤANSTVO TAK MÔŽEME BUDOVAŤ TROMI SPÔSOBMI: 

• OD „BYŤ“ – začať pracovať na tom, aby sme boli svätí a podobní Kristovi a to 
nás privedie ku komunite i ku Kristovmu poslaniu; 

• OD „VZŤAHOV“ – vytvoriť spoločenstvo, ktoré v snahe nebyť len ôstretkom pri 
kávičke“ a „trochou modlenia sa“ nutne začne kráčať ako po ceste svätosti a 
duchovného rastu, tak po ceste Kristovho poslania a práce vo svete; 

• OD „PRÁCE“ – kedy vedomie zodpovednosti za svet a za všetkých ľudí, ktoré 
sme birmovkou na seba prijali a z ktorého budeme vydávať Bohu počet, nás 
nutne vedie k spoločnej práci v koinonii i k tomu, aby sme sami žili to, čo 
hlásame a boli plní Ducha. 

TENTO KURZ NÁS POZÝVA NA OBNOVU TÝMTO  
TRETÍM SPÔSOBOM: ZAČNI KONAŤ! 



strana 78 

Misia, koinonia a Duch 



strana 78 

Misia, koinonia a Duch 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ZHRNUTIE 

Jednota s Kristom 
znamená: 

• Jednota s tým, čím je: poznať, vyznávať a žiť 
katolícku vieru a usilovať o svätosť a 
dokonalosť podľa Krista ako o svoju prioritu; 

• Účasť na Jeho vzťahoch: v modlitbe s 
Otcom, v koinonii Cirkvi s bratmi a sestrami a 
so všetkými spoločne v liturgii; 

• Účasť na Jeho diele: spoločenská 
angažovanosť vo svete a apoštolská horlivosť. 

Ak čokoľvek z toho zanedbáme, odumrú aj 
ostatné dva rozmery, celá jednota s Kristom. 



strana 79 

Duch, misia a koinonia 

„Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus 
zůstává v minulosti. Evangelium je mrtvou 
literou. Církev obyčejnou organizací. Autorita se 
stává dominancí. Misie propagandou. Kult je 
přivoláváním vzpomínek a křesťanské jednání 
otrockou morálkou.  

Ale spolu s Duchem Svatým je vesmír povýšen 
a sténá v porodních bolestech Království. 
Kristus je přítomen. Evangelium je mocí života. 
Církev je trojičné společenství. Autorita je 
osvobozující službou. Misie letnicemi. Liturgie 
památkou a anticipací. Lidské jednání je 
zbožštěné.“  

Ignác z Lattaquié  
(Pravoslavný metropolita)  

Na druhej strane 
evanjelizácia je 

možná iba v sile 
Krista, skutočne 

prítomného 
uprostred nás, v sile 

a skúsenosti Jeho 
Ducha Svätého, 

činného v našom 
živote. 



OTÁZKA NA VÁS… 

PREČO 
bez Ducha Svätého, 
prítomného a činného v 
našom živote, nie je možné 
vydávať svedectvo o Kristovi 
a hlásať Evanjelium? 

strana 79 



strana 82 až 83 

Najprv ohlasovanie Krista 
Prvým krokom je totiž  

ZVESTOVAŤ KRISTA 
nie ako „historickú 
osobnosť“, ktorá kedysi na 
tejto zemi žila, 

ale ako Živého, ako Pána, 
Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý 
dnes tu a teraz v mojom 
vlastnom živote mocne koná 
svoje skutky! 

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, 
čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“  

(1 Jn 1,1 SSV) 

„potvrdiť Posla“ 



strana 82 až 83 

Najprv ohlasovanie Krista 
Prvým krokom je totiž  

ZVESTOVAŤ KRISTA 
nie ako „historickú 
osobnosť“, ktorá kedysi na 
tejto zemi žila, 

ale ako Živého, ako Pána, 
Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý 
dnes tu a teraz v mojom 
vlastnom živote mocne koná 
svoje skutky! 

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, 
čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“  

(1 Jn 1,1 SSV) 

„potvrdiť Posla“ 

Ako by sme ale mohli vydávať 
svedectvo o Kristovi, ak by On sám 

nebol v našom živote prítomný  
a neboli sme plní Jeho Ducha 

Svätého a nežili život  
v Božom Duchu? 
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Najprv ohlasovanie Krista 
Prvým krokom je totiž  

ZVESTOVAŤ KRISTA 
nie ako „historickú 
osobnosť“, ktorá kedysi na 
tejto zemi žila, 

ale ako Živého, ako Pána, 
Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý 
dnes tu a teraz v mojom 
vlastnom živote mocne koná 
svoje skutky! 

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, 
čo sme na vlastné oči videli, na čo 
sme hľadeli a čoho sa naše ruky 
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“  

(1 Jn 1,1 SSV) 

„potvrdiť Posla“ 

Ako by sme ale mohli vydávať 
svedectvo o Kristovi, ak by On sám 

nebol v našom živote prítomný  
a neboli sme plní Jeho Ducha 

Svätého a nežili život  
v Božom Duchu? 

A ZNOVA SÚ TO PREPOJENÉ NÁDOBY: 

BEZ DUCHA SVÄTÉHO nemôžeme a 
nedokážeme ani sväto žiť, ani tvoriť 
spoločenstvo, ani svedčiť o Kristovi, 
ohlasovať Evanjelium a budovať Božie 
Kráľovstvo vo svete; 

ALE AK CHCEME ZÍSKAŤ DUCHA SVÄTÉHO, 
tak jediným spôsobom je začať konať tieto tri 
veci:  

• rozhodnúť sa v dôvere v Krista žiť sväto 
podľa Evanjelia nech to stojí čo to stojí; 

• rozhodnúť sa prijať zodpovednosť za spásu 
sveta a zapojiť sa do diela apoštolátu; 

• a všetko toto zdieľať v spoločenstve. 

A keď to urobíme, v dôvere v Krista a v Jeho 
Moc, začne nami pretekať Duch Svätý. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



strana 82 až 83 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

KEDY SVEDČIŤ? 

Práve služba a svedectvo nášho 
života, našej radosti a „vôňa 
Ducha“, ktorá z nás vanie, túto 
otázku a tento záujem v bratovi / 
sestre prebúdza. 



mimo príručky 

PRINCÍP SEMAFORU 
Jaen Luc-Moens ho nazýva Princípom červeného a zeleného svetla. 

NEHOVORÍME NASILU O KRISTOVI ľuďom, ktorí sú vyslovene nepriateľsky naladení voči Bohu, 
kresťanstvu, náboženstvu,… alebo výslovne dávajú najavo odmietnutie voči Evanjeliu, nemajú 
oň záujem, nechcú o ňom počúvať, ani hovoriť: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje 
perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.“ 
(Mt 7,6 SSV) 

ANI ĽAHOSTAJNOSŤ A NEZÁUJEM nie sú ešte tou dobrou pôdou. Človek stále nevidí problém 
a preto ani necíti potrebu riešenia. Ak by sme mu teraz začali hustiť do hlavy „riešenie“ 
Evanjelia, tak skôr by sme v ňom vyvolali odpor, než jeho prijatie – „oranžová“ by sa zmenila 
na „červenú“. Na druhej strane ale nie je nepriateľský – a pre nás to znamená, že môžeme ešte 
popracovať na príprave pôdy. Tá môže prebudiť záujem, záujem túžbu a túžba je otvorenou 
bránou k prijatiu Krista – očakávaným „zeleným svetlom“.  

SKUTOČNÝ ZÁUJEM otvára dvere evanjelizácii. A to sa deje, keď človek na nás vidí 
kvalitu života s Bohom, radosť, ktorá z neho plynie, vidí Božie skutky a pociťuje 
podmanivú silu Božej lásky aj v našich skutkoch a správaní. Zrazu cíti PROBLÉM, pretože 
aj on by chcel niečo také žiť – a túži po RIEŠENÍ svojho problému a je pripravený prijať 
ho z našich úst vo forme EVANJELIZÁCIE. A vtedy treba jasne a otvorene konať, hovoriť 
a nemlčať. 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 



strana 83 až 84 

PRINCÍP SEMAFORU 
Jaen Luc-Moens ho nazýva Princípom červeného a zeleného svetla. 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

Postoje, 
ktoré 

podporujú 
„rozsvietenie 

zelenej“: 



mimo príručky 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

„A keď prídete do 
niektorého mesta a 
prijmú vás, jedzte, 
čo vám predložia, 
uzdravujte 
chorých, čo sú v 
ňom, a povedzte 
im: “Priblížilo sa k 
vám Božie 
kráľovstvo.” …  

Ale keby vás niekde 
neprijali, odíďte z 
toho mesta a 
straste si prach z 
nôh na svedectvo 
proti nim.” 

 (Lk 10,8-11; 
9,5 SSV) 

„Keď sa teda strhol tento hukot, 
mnoho sa ich zbehlo a boli 
zmätení, lebo každý ich počul 
hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a 
udivení vraveli: "Nie sú títo všetci, 
čo tu hovoria, Galilejčania?“ …  

Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a 
zvýšeným hlasom im povedal: 
"Mužovia judejskí a všetci, čo 
bývate v Jeruzaleme, aby vám 
toto bolo známe, počúvajte! … 

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…“ 

 (Sk 4,6n.14.37n; SSV) 

„Zaviedli ho na Areopág a 
vraveli: "Môžeme vedieť, čo 
je to za nové učenie, ktoré 
hlásaš?  Veď čosi divné nám 
donášaš do uší. Preto 
chceme vedieť, čo to má 
byť."  Pavol si stal 
doprostred areopágu a 
hovoril...  

Ako (ale) počuli o vzkriesení 
z mŕtvych, niektorí sa 
posmievali, iní hovorili: 
"Vypočujeme ťa o tom 
inokedy."  Tak Pavol 
spomedzi nich odišiel.“ 

(Sk 17,18-33 SSV) 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



strana 82 až 83 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

AKO SVEDČIŤ? 
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Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

AKO SVEDČIŤ? 



strana 87 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

AKO SVEDČIŤ? 



strana 84 

Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

AKO SVEDČIŤ? 
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Najprv ohlasovanie Krista 
„potvrdiť Posla“ 

AKO SVEDČIŤ? 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



mimo príručku 

… potom Evanjelium! 
„oznámiť Posolstvo“ 

Ak dotyčný 
prijal naše 

svedectvo o 
Kristovi a 

zaujíma sa  
o Krista, je čas 
zvestovať mu 

Evanjelium. 

Samozrejme, nie celé 
naraz, ale bod po bode. 

Ak dotyčný nie je 
pripravený v danej 
chvíli zvesť prijať, 
nenaliehame nasilu 
a necháme tomu 
čas. 

Ak dotyčný slovo 
príjme, môžeme 
pokračovať ďalším 
bodom zvesti. 

Tento krok teda bude 
trvať dlhšie a v praxi sa 
bude prelínať s bodom, 
ktorému sa budeme 
venovať nabudúce a ním 
je „vysvetľovanie“. 

• Ježiš Kristus nám priniesol zvesť od Boha, 
ktorý nás pozýva k sebe, žiť s Ním naveky v 
Jeho Rodine Trojice. 

• Práve prebieha konkurz na tento nový 
život, pozvaní sú všetci a kto konkurz 
úspešne ukončí, bude s Bohom žiť naveky. 

• Podstatou konkurzu je to, že sa musíme 
od Krista naučiť žiť nebeským životom, 
inak s Bohom žiť nedokážeme a sami sa z 
Božieho pozvania vylúčime. 

• Aby sme to dokázali, Ježiš nám poslal 
svojho Ducha, ktorý nám dáva silu a 
schopnosť takto žiť. 

• Všetko toto uložil do svojej Cirkvi: 
sviatosti ako zdroje sily Ducha Svätého; 
vedomosti, z ktorých sa učíme ako 
nebeský život žiť; i spoločenstvo, v ktorom 
jedinom ho žiť môžeme (je to život 
Trojice). 



mimo príručku 

… potom Evanjelium! 
„oznámiť Posolstvo“ 

Ak dotyčný 
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Tento krok teda bude 
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bude prelínať s bodom, 
ktorému sa budeme 
venovať nabudúce a ním 
je „vysvetľovanie“. 

• Ježiš Kristus nám priniesol zvesť od Boha, 
ktorý nás pozýva k sebe, žiť s Ním naveky v 
Jeho Rodine Trojice. 

• Práve prebieha konkurz na tento nový 
život, pozvaní sú všetci a kto konkurz 
úspešne ukončí, bude s Bohom žiť naveky. 

• Podstatou konkurzu je to, že sa musíme 
od Krista naučiť žiť nebeským životom, 
inak s Bohom žiť nedokážeme a sami sa z 
Božieho pozvania vylúčime. 

• Aby sme to dokázali, Ježiš nám poslal 
svojho Ducha, ktorý nám dáva silu a 
schopnosť takto žiť. 

• Všetko toto uložil do svojej Cirkvi: 
sviatosti ako zdroje sily Ducha Svätého; 
vedomosti, z ktorých sa učíme ako 
nebeský život žiť; i spoločenstvo, v ktorom 
jedinom ho žiť môžeme (je to život 
Trojice). 

Pretože prvotiny Neba a 
nebeského života s Bohom 

zažívame a ochutnávame už 
tu a teraz, 

je dôležité, aby sme aj túto 
zvesť doplnili o svedectvo 
našej osobnej skúsenosti 
„konkurzu“, ktorý sami už 

podstupujeme. 
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… potom Evanjelium! 
„oznámiť Posolstvo“ 
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je „vysvetľovanie“. 

• Ježiš Kristus nám priniesol zvesť od Boha, 
ktorý nás pozýva k sebe, žiť s Ním naveky v 
Jeho Rodine Trojice. 

• Práve prebieha konkurz na tento nový 
život, pozvaní sú všetci a kto konkurz 
úspešne ukončí, bude s Bohom žiť naveky. 

• Podstatou konkurzu je to, že sa musíme 
od Krista naučiť žiť nebeským životom, 
inak s Bohom žiť nedokážeme a sami sa z 
Božieho pozvania vylúčime. 

• Aby sme to dokázali, Ježiš nám poslal 
svojho Ducha, ktorý nám dáva silu a 
schopnosť takto žiť. 

• Všetko toto uložil do svojej Cirkvi: 
sviatosti ako zdroje sily Ducha Svätého; 
vedomosti, z ktorých sa učíme ako 
nebeský život žiť; i spoločenstvo, v ktorom 
jedinom ho žiť môžeme (je to život 
Trojice). 

Pretože prvotiny Neba a 
nebeského života s Bohom 

zažívame a ochutnávame už 
tu a teraz, 

je dôležité, aby sme aj túto 
zvesť doplnili o svedectvo 
našej osobnej skúsenosti 
„konkurzu“, ktorý sami už 

podstupujeme. 

PRÍSTUPNOU A ZROZUMITEĽNOU REČOU 

Ľudia mimo Cirkvi alebo slová ako „milosť“, 
„spása“, „vykúpenie“, „Nebo“ nepoznajú, 

alebo ich majú spojené s úplne pojašenými 
predstavami a divnými významami, 

alebo v nich dokonca vyvolávajú odpor – a 
podvedome sa tomu čomusi „náboženskému“ 
vzpierajú. 

Namiesto toho radšej používajme svetskejší 
jazyk:  Ježiš prišiel, aby nám daroval skvelý život v 
Božom svete a práve prebieha konkurz a príprava 
na tento život – sme ľudia, ktorí ho trénujú… atď. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



ZHRNUTIE 
• Evanjelizácia je „odpoveď na otázku“ – 
jedno či vyslovenú, alebo nie, ale prítomnú v 
osobe evanjelizovaného v danej chvíli (zelené 
svetlo). 

• Evanjelizácia nie je vnucovaním sa (červené 
svetlo). 

• Najprv vydávame svedectvo o Kristovi – 
svoju osobnú skúsenosť s Ním ako s Bohom: 
ako to bolo PRED stretnutím s Kristom, ako 
sme STRETLI a PRIJALI Krista a čo sa zmenilo 
POTOM. 

• Ak dotyčný príjme svedectvo o Kristovi a 
prejavuje záujem, pokračujeme stručným 
odovzdaním posolstva Evanjelia: 

Pozvanie – konkurz – podmienky – sila dokázať 
to – Cirkev, kde všetko je a všetko sa dá. 



ÚLOHA… 

modelové situácie 
strana 87 až 88 

„ABC“ SVEDECTVA: autentické (moje osobné), bleskové, centrované 
(sústredené) na Krista. 

ZÁKLADNÉ POSTOJE: modlitba, prijatie, načúvanie, úcta, radosť. 

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: odvaha, múdrosť, priateľskosť, 
pokora a tichosť, pohľad priamo do očí, „pred, ako a po“. 



NECH SA PÁČI,… 

… priestor pre Vaše 
otázky, poznámky, 
postrehy, 
pripomienky! 



Domáca úloha 
strana 86 až 92 

• Napísať si svoje osobné svedectvo 
(str. 86) 

• Urobiť prieskum (str. 89 až 90) 

• Štúdium Biblie (str. 91) 

• Prečítať Evangelii nuntiandi, body 
40 až 48 

• Naučiť sa naspamäť poverenie k 
misii z Mk 16,15: 

„Choďte do celého sveta a hlásajte 
evanjelium všetkému stvoreniu!“  

(Mk 16,15 SSV) 



04 

Koniec dnešnej lekcie 

Druhé stretnutie kurzu farských buniek 

SVEDECTVO 


