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Siedme stretnutie kurzu farských buniek

BUNKA



Domáca úloha
VYHODNOTENIE

• Zvládol som štúdium Biblie na str. 121

• Prečítal som si Evangelii nuntiandi 59 až 73 a 
napísal, čo ma oslovilo (str. 122)

• Prečítal som si doma str. 115 až 120 o tom, čo 
je to „bunka“ a ako funguje.

• Urobil som si úlohy zo strany 122, čiže:
- naučil som sa naspamäť definíciu „bunky“: 
„Bunka je malá skupina ľudí v ustavičnom 
raste a rozmnožovaní, vo vnútri ktorej existujú 
vzťahy k oikosu. Bunka má za cieľ 
evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou 
slúžiť prostredníctvom bežných každodenných 
vzťahov“;
- prijal som koncept „záväzku“ vzhľadom na 
povinnosť a zodpovednosť apoštolovať;
- prijal som plne víziu „bunky“.



PRIPOMENUTIE…

Boh tvorí svet a človeka na obraz Trojice.



PRIPOMENUTIE…

Zavŕšením stvorenia je Cirkev, trojičná 
jednota Boha a ľudí v Jednom Tele.



PRIPOMENUTIE…

Miestom, kde toto communio žijeme do 
celej jeho hĺbky, je bunka v rámci Cirkvi, 
konkrétne farnosti



PRIPOMENUTIE…
Náš život ako kresťanov tak nie je nič iné, než žitie 
trojičnej jednoty.

Kam prídeme, tam ju žijeme, tam ju vnášame – jedno, 
či tri minúty pri pokladni v obchode, osem hodín denne 
v práci, dvadsaťštyri hodín denne v rodine alebo spolu 
s rodinou v bunke a s bunkou vo farnosti.

Vždy robíme jedno a to isté:

• Darujeme sa a delíme sa so svojim bohatstvom 
(materiálnym, s časom, ale obzvlášť s Božím Životom 
v nás) s ľuďmi tak, ako sa Otec dáva od večnosti 
Synovi v Trojici;

• v nádeji, že dospejeme až k zdieľaniu tohto v
spoločnej láske a spoločnom diele – ako sa Otec a 
Syn darujú Duchu Svätému a zdieľajú medzi sebou 
toto spoločné darovanie sa… a potom celá Trojica 
tvorí svet a daruje sa mu a zdieľa v sebe radosť z 
delenia sa a tvorenia… 



NECH SA PÁČI,…

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



strana 123

Šiesty krok „SIETE“

Život v bunke.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Všimli ste si niekedy 
dôkladnejšie 

Apoštolské vyznanie 
viery?

Predstavuje vzor 
kresťanského 

apoštolátu!

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Najprv skonštatovanie 
základného východiska:

„JE BOH“ (Anthony Flew, bývalý 

prominentný ateista).

Toto je prvá a zásadná informácia. V 
apoštolskej dobe toto prvé vyznanie:

• u Židov nadväzovalo na Starý Zákon;

• u pohanov na ich všeobecné 
presvedčenie o existencii bohov (tí 
prostejší), resp. Boha (hlavne filozofi 
odkojení Platónom a Aristotelom)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Nasleduje zvestovanie 
Krista ako Boha:
Toto je nám už známa „zvestovanie Krista“, 
„ohlasovanie Krista“, ako ho nazýva Nový 
zákon.

Jeho cieľom je potvrdiť, že týmto Bohom 
je naozaj Kristus Ježiš a teda je 
dôveryhodný a dôveryhodné je aj 
Evanjelium, ktoré nám oznamuje.

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

Toto sme robili počas etáp:

• služby a svedectva života;
• svedectva o Kristovi ako Živom, Mocnom a 
Prítomnom slovami;
• a vari niečo ešte aj pri vysvetľovaní



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

A potom nasleduje 
zvestovanie Evanjelia:
• Duch Svätý prišiel, aby na zemi ustanovil
• Svätú a Katolícku Cirkev,
• ktorá je počiatkom Neba, spoločenstvom 
svätých, prítomným už tu, na zemi;
• v nej je odpustenie a uzdravenie z 
hriechov;
• v nej Boh dáva dar vzkriesenia a večného 
života.

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

Toto sme robili počas etapy:

• vysvetľovania.

K tomuto ale potom smeruje aj etapa pozvania, 
dozrievania v bunke a začlenenia do farnosti-



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

V strede Evanjelia 
je Cirkev.
• Kristus ohlasoval zvesť o Kráľovstve, čiže o 
Cirkvi;

• Kristus založil Cirkev, aby v nej kráľovstvo 
ustanovil a aby v nej našli spásu všetci;

• apoštoli ďalej túto Cirkev budovali, ako 
svedčí Pavol: „[Kristus] ustanovil niektorých za 
apoštolov, niektorých za prorokov, iných za 
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby 
pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k 
jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti 
muža, k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4,11-13 
SSV).

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

V strede Evanjelia 
je Cirkev.
• Kristus ohlasoval zvesť o Kráľovstve, čiže o 
Cirkvi;

• Kristus založil Cirkev, aby v nej kráľovstvo 
ustanovil a aby v nej našli spásu všetci;

• apoštoli ďalej túto Cirkev budovali, ako 
svedčí Pavol: „[Kristus] ustanovil niektorých za 
apoštolov, niektorých za prorokov, iných za 
evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby 
pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie 
Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k 
jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti 
muža, k miere plného Kristovho veku“ (Ef 4,11-13 
SSV).

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.
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mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

V strede Evanjelia 
je Cirkev.
• O tomto ústrednom postavení Cirkvi svedčí 
aj samotný Učiteľský úrad Cirkvi:

„„Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili kresťania 
prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti na svojom 
božskom živote. Táto účasť či spoločenstvo sa 
uskutočňuje „zhromažďovaním“ ľudí v Kristovi a 
toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. Cirkev je cieľom 
všetkých vecí. Aj bolestné udalosti, ako pád anjelov 
a hriech človeka, dopustil Boh iba ako príležitosť a 
prostriedok, aby rozvinul celú silu svojho ramena a 
plnú mieru lásky, ktorú chcel dať svetu“

(KKC 760).

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Evanjelizovať znamená 
privádzať do Cirkvi.
• Ak by sme dotyčného človeka nepriviedli 
až do Cirkvi, kde na ňom môžu uskutočniť 
Božie zámery a spasiť sa, nebola by naša 
evanjelizácia vôbec úspešná:

„Pretože sú členmi Cirkvi, majú laici povolanie a 
poslanie hlásať Evanjelium. Na základe sviatostí 
kresťanskej iniciácie a darov Ducha Svätého sú k 
tomu povolaní a zaviazaní. … Privádzajú do Cirkvi 
ľudí, ktorí sú azda od nej vzdialení.“ 

(Christifideles laici 33)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Najprv preto musíme 
byť Cirkvou!
• Inak by sme nemali kam ľudí zavolať – a 
my sami by sme ešte len potrebovali byť 
evanjelizovaní!

„[Ďakujeme] Bohu za veľký dar communia Cirkvi, 
ktoré v čase odzrkadľuje večné a nevýslovné 
spoločenstvo lásky jedného a trojosobného Boha. 
Vedomie tohto daru musí byť sprevádzané 
hlbokým vedomím zodpovednosti. … Cirkev vie, že 
communio, ktoré prijala ako dar, má univerzálne 
zameranie. Vie o svojej povinnosti odovzdávať 
všetkým ľuďom a každému človeku ten dar, ktorý 
prijala.“ 

(Christifideles laici 31 a 32)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

A to znamená byť malou 
bunkou začlenenou
do farnosti!
„Farnosť … je skôr "Božou rodinou, je 
spoločenstvom bratov, preniknutých jedným 
Duchom,“ ona je "domom farskej rodiny, bratským 
a pohostinným“, je "spoločenstvom veriacich". 
Napokon farnosť spočíva na teologickej danosti, 
pretože ona je eucharistickým spoločenstvom. To 
znamená, že ako spoločenstvo je uschopnená
sláviť Eucharistiu, v ktorej nachádza živé korene 
pre svoj rast, ako aj sviatostné puto svojho 
communia s celou Cirkvou.“ 

(Christifideles laici 26)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

A to znamená byť malou 
bunkou začlenenou 
do farnosti!
„Aby sa všetky tieto farnosti stali živými 
kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné 
miestne autority starať o to, aby: … rástli malé 
bázové spoločenstvá, nazvané aj živé 
spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu 
hlásať Božie Slovo a môžu byť činnými v službe a v 
láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so 
svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami 
cirkevného communia a centrami evanjelizácie.“ 

(Christifideles laici 26)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



mimo príručku

Bunka a evanjelizácia

Bunka, to je:
• súčasť organizmu farnosti;

• s ktorou je spojená putom spoločenstva, sviatostí
a cirkevného vedenia (porov. KKC 837)

• v ktorej je zhmotnené, skonkrétnené commúnio
Cirkvi, čiže jej rozmer ako skutočnej rodiny, 
skutočného spoločenstva;

• a preto je centrom evanjelizácie:
• z nej kresťania „vychádzajú“ plniť svoje 
evanjelizačné posolstvo vo svete;
• a do nej „privádzajú“ tých, ktorí ich svedectvo 
a zvesť prijali: „V nich zažíva jednotlivý kresťan 
spoločenstvo, cíti sa sám ako aktívny element a 
dostáva popud spolupracovať na úlohe pre všetkých. 
Týmto spôsobom sú základné spoločenstvá pomocou 
pre prvozvestovanie a pre prehĺbené hlásanie 
evanjelia“ (Redemptoris missio 51)

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, 

i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.



NECH SA PÁČI,…

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



Christifideles
laici 30

mimo príručku

Bunka: byť Cirkvou!
Prvou 

úlohou 
bunky 

teda je: 
byť 

Cirkvou!

SVÄTOSŤ 
– ako cieľ a 

zmysel nášho 
života

VIERA 
– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

COMMUNIO
(spoločenstvo, 

rodina)

Týchto šesť znakov 
ktoré robia katolícke 
„katolíckym“, 
nám zanechal 
sv. Ján Pavol II.

Ak má byť bunka 
katolícka a má byť 
skonkrétnením 
commúnia Cirkvi, 
musia v nej tieto znaky 
byť a žiť, v jej konaní, 
živote, v členoch, ktorí 
sú s nimi zrastení a 
stotožnení.

„Communio je misionár-
ske a poslanie je adre-
sované communiu.“ 
(Christifideles laici 32)



Christifideles
laici 30

mimo príručku

Bunka: byť Cirkvou!
Prvou 

úlohou 
bunky 

teda je: 
byť 

Cirkvou!

SVÄTOSŤ 
– ako cieľ a 

zmysel nášho 
života

VIERA 
– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

COMMUNIO
(spoločenstvo, 

rodina)

V nich sa uskutočňuje 
a konkretizuje 
VEĽKÝ OBRAZ 
z minulého stretnutia.

… zhmotniť v sebe 
tento Obraz a rozšíriť 
ho na celý svet!

„Communio je misionár-
ske a poslanie je adre-
sované communiu.“ 
(Christifideles laici 32)



Vidíme to v definícii bunky:

„Bunka je malá skupina ľudí v 
ustavičnom raste a rozmnožovaní, 
vo vnútri ktorej existujú vzťahy k 
oikosu. Bunka má za cieľ 
evanjelizovať, formovať učeníkov a 
s láskou slúžiť prostredníctvom 
bežných každodenných vzťahov“ 

• malá skupina = communio
• ustavičný rast = viera, svätosť
• rozmnožovanie = apoštolát
• oikos = angažovanosť
• evanjelizácia = apoštolát
• formovanie učeníkov = viera, 
svätosť, radosť
• služba = angažovanosť, apoštolát

Christifideles
laici 30

strany 115 až 117

Bunka: byť Cirkvou!
Prvou 

úlohou 
bunky 

teda je: 
byť 

Cirkvou!

SVÄTOSŤ 
– ako cieľ a 

zmysel nášho 
života

VIERA 
– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

COMMUNIO
(spoločenstvo, 

rodina)

„Communio je misionár-
ske a poslanie je adre-
sované communiu.“ 
(Christifideles laici 32)



Uskutočnenie Božieho plánu:

• každý človek má byť učeníkom = 
svätosť, viera, communio, radosť,…

• je nástrojom a prostredím tohto 
rastu – a preto nevyhnutnou 
podmienkou života Cirkvi a 
farnosti, porov. Christifideles laici 
26 a redemptoris missio 51

• Ohlasovanie Evanjelia ako jej 
priorita – lebo len tak sa môže 
Veľký Obraz rozširovať na celý svet!

• Je to právo a povinnosť každého 
kresťana – lebo je to sama 
podstata a identita Cirkvi!

• Rozmnožením (rastom) bunky sa 
tak uskutočňuje Boží plán… Amen!

Christifideles
laici 30

strany 118

Bunka: byť Cirkvou!
Prvou 

úlohou 
bunky 

teda je: 
byť 

Cirkvou!

SVÄTOSŤ 
– ako cieľ a 

zmysel nášho 
života

VIERA 
– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

COMMUNIO
(spoločenstvo, 

rodina)

„Communio je misionár-
ske a poslanie je adre-
sované communiu.“ 
(Christifideles laici 32)



Sedem cieľov bunky:

1. Rast v dôvernom vzťahu s Pánom 
= svätosť, viera;

2. Rast vo vzájomnej láske = 
commúnio, svätosť*;

3. Zdieľať Ježiša a svoju vieru s inými 
= apoštolát;

4. Záujem o službu farnosti, Cirkvi,… 
= angažovanosť, commúnio;

5. Poskytovať i prijímať pomoc = 
communio;

6. Pripravovať nových vedúcich, 
„Rásť, alebo zomrieť!“ = svätosť, 
viera, apoštolát, communio, 
angažovanosť

7. Prehlbovať svoju vieru = viera, 
svätosť;

Christifideles
laici 30

strany 131 až 135

Bunka: byť Cirkvou!
Prvou 

úlohou 
bunky 

teda je: 
byť 

Cirkvou!

SVÄTOSŤ 
– ako cieľ a 

zmysel nášho 
života

VIERA 
– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

COMMUNIO
(spoločenstvo, 

rodina)

* svätosť je 
dokonalosť v láske 
(Ján Pavol II.)

„Communio je misionár-
ske a poslanie je adre-
sované communiu.“ 
(Christifideles laici 32)



NECH SA PÁČI,…

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



OTÁZKA NA VÁS…

DOZRELO
v nás odhodlanie byť 
Cirkvou a žiť život Cirkvi –
v jeho plnej šírke, so 
všetkým, čo k tomu patrí?

Bráni tomu niečo? Čo? 
Ako to prekonať?



AKO ČASTO: Jeden krát za týždeň;

AKO DLHO: zhruba hodina a pol

strany 125 až 130

Stretko ako stred
SVÄTOSŤ 

– ako cieľ a 
zmysel nášho 

života
VIERA 

– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

STRETKO 
BUNKY

„Stretko bunky“ nie je životom 
bunky – hodina a pol raz týždenne 
na to byť commúniom ani náhodou 
nestačí!

Bunka je omnoho viac, než len 
nejaké „stretko“, či dokonca než len 
nejaký „tím“.

A jej život je omnoho plnší, hlbší a 
širší, než len jedno stretko
týždenne.

Stretko je ale stredom jej života. 
Nie vrcholom, ani podstatou, ale 
stredom.

Tam commúnio budujeme, v ňom a 
cez neho prechádza všetko naše 
konanie – a z neho smerujeme k 
vrcholu a tým je liturgia Cirkvi a jej 
slávenie vo farnosti.



PODSTATNÝMI PRVKAMI, ktoré navonok (organizačne) spájajú 
bunku s farnosťou sú:

• VYUČOVANIE
• INFORMÁCIE A OZNAMY
• HLÁSENIE zo stretnutia (o tom nabudúce)

Tieto tri „položky“ zabezpečujú, že bunka žije tým, čím žije farnosť  (vyučovanie), môže sa aktívne 
podieľať na jej živote a konaní (oznamy a informácie) a prijíma autoritu farára ako pastiera (hlásenie 
zo stretnutia). Bez nich by bunka bola nejakým „stretkom“, ale už nie súčasťou farnosti.

strany 125 až 130

Stretko ako stred
SVÄTOSŤ 

– ako cieľ a 
zmysel nášho 

života
VIERA 

– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

STRETKO 
BUNKY

SPEV a CHVÁLA (15 minút)

ZDIEĽANIE (15 – 20 minút)

VYUČOVANIE (15 až 20 minút)

UVAŽOVANIE nad katechézou (15 minút)

INFORMÁCIA a OZNAMY (5 minút)

PRÍHOVORNÁ MODLITBA (10 minút)

MODLITBA ZA UZDERAVENIE (10 minút)

UKONČENIE modlitbou „Otče náš“ a 
modlitbou za novú evanjelizáciu

Štandardne má 
stretko bunky 
týchto sedem 
častí



„Evangelizační buňky jsou konkrétní příležitostí, ba co víc, jsou
živou zkušeností, jež pomáhá uskutečnit povolání Pána Ježíše k 
evangelizaci bez převrácení tradiční struktury farnosti, vnitřní
obnovou, která mocně motivuje laiky k jejímu uskutečnění. A tak 
ve farnosti mohou vedle sebe dál existovat hnutí, společenství
a spolky, ať již ty tradiční nebo nové, ale všichni jsou vyzváni, 
aby orientovali svou činnost k evangelizaci, aniž by přitom
zanedbávali své specifické charisma.“ (Piergiorgio Perini)

strany 125 až 130

Tri putá s farnosťou
SVÄTOSŤ 

– ako cieľ a 
zmysel nášho 

života
VIERA 

– prijímanie, 
poznávanie, 

odovzdávanie

APOŠTOLÁT –
evanjelizácia, 

„SIEŤ“

RADOSŤ 
– z liturgie, 

slávenia, 
života, 

spoločenstva ANGAŽOVA-
NOSŤ – v 

spoločnosti, 
politike, 

kultúre,…

STRETKO 
BUNKY

V praxi to znamená, že akékoľvek stretko s 
akoukoľvek spiritualitou – modlitby otcov, modlitby 
matiek, fokoláre, neokatechumenát, dom modlitby, 
ružencové spoločenstvo,… –

môže byť zapojené do tejto štruktúry
a byť súčasťou farnosti,

ak sa dokáže rozumne zladiť
s farnosťou a jej spoločenstvami
v týchto troch kľúčových bodoch
a prijať na seba Poslanie a život Cirkvi.



NECH SA PÁČI,…

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



OTÁZKA NA VÁS…

AKO SME
… na tom my sami?

A vo farnosti ako takej?
Sú tu nejaké už jestvujúce skupiny, stretká,…? 
Ak hej, aké?

Sme my sami už súčasťou nejakého?

Sú nejako napojené na farnosť a jej pastiera 
farára – cez tieto tri putá?

Ak nie – ako by sa to mohlo udiať? Ako by sa 
mohli stať plnou súčasťou organizmu Cirkvi v jej 
farnosti?



Domáca úloha
strana 136 až 137

• Urobte si štúdium Biblie na str. 136 a na jeho 
základe odhadnite samých seba čo do 
kresťanských cností, charakteristických pre 
communio Cirkvi.

• Prečítajte si Evangelii nuntiandi 74 až 82 a 
napíšte, čo Vás oslovilo (str. 137)

• Ak budete mať čas, vráťte sa ešte raz ku 
stranám 126 až 130 (priebeh stretnutia bunky). 
Ak už v nejakom spoločenstve ste – nakoľko sa 
to, čo robíte na Vašich stretnutiach, podobá 
tejto schéme?

• Ak budete mať čas, vráťte sa ešte raz ku 
stranám 131 až 135 (sedem cieľov bunky). Ak už 
v nejakom spoločenstve ste – nakoľko v praxi už 
sledujete tieto ciele aj v ňom?



Koniec dnešnej lekcie

BUNKA07

Siedme stretnutie kurzu farských buniek


