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V apoštoláte dnešnej doby zaujíma proces evanjelizácie popredné miesto. Je to pre Cirkev 

záväzok, ktorý rozhoduje o jej budúcnosti. V r. 1975 vydal pápež Pavol VI. encykliku 

Evangelii nuntiandi – O ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete, ktorou pripravil pôdu pre 

zapustenie koreňov hnutia „novej evanjelizácie“ v katolíckej cirkvi. Dnes je tento projekt 

spoločný všetkým kresťanským cirkvám. 

Podstata otázky ohlasovania evanjelia spočíva v zásade vo vernosti posolstvu, ktoré sme 

ako kresťania prijali od nášho Pána, a ktorému z moci krstu slúžime, ako aj vo vernosti voči 

ľuďom, ktorým ho máme odovzdať celé a živé. Ak chceme naplniť tento princíp pýtame sa 

akým kľúčom sa otvárajú ľudské srdcia pre evanjelium? Akými vnútornými dispozíciami sa 

máme nechať viesť pri hlásaní a aké máme hľadať u tých, ku ktorým sme poslaní? Toto sú 

otázky, ktoré zameriavajú našu pozornosť na spiritualitu apoštolátu a služby evanjelizácie. 

 

I.  PRVOTNÉ POSLANIE  CIRKVI 

„Choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich 

zachovávať všetko, čo som vám prikázal. a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia 

sveta.“ (Mt 28, 19-20) 

Príkaz ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou 

Cirkvi.1 Hoci Cirkev rozumie svoje poslanie zvestovať radostnú zvesť v tej najširšej podobe, 

v jeho dosahu na kultúru, hospodárstvo, politiku, a pod. má aj schopnosť preniknúť 

k svedomiu jednotlivca s jeho osobnými dejinami, s jeho hľadaním a potrebou zažiť 

obrátenie; mohli by sme povedať s postojom, ako keby bol jediný, komu je posolstvo určené.  

Úlohou Cirkvi je nielen zvestovať evanjelium človeku, ale ho aj priviesť k momentu 

osobného prijatia Ježiša Krista a všetkého, čo ponúka. Prakticky ide o moment premeny 

života, istej duchovnej skutočnosti, ktorú nazývame metanoia, o pretvorenie zásad, podľa 

ktorých človek posudzuje hodnoty, o zmenu spôsobu myslenia, postojov a vzťahov. Azevedo 

to vyjadril slovami: „ ... musíme pamätať na to, že nech je naše úsilie zamerané na podporu 

spravodlivosti a ľudských hodnôt na úrovni jednotlivca, spoločnosti a spoločenského 

usporiadania v súčasnom svete akokoľvek nevyhnutné, nie je samo osebe dostatočné. Je 

                                                      
1 Takto to formulovala aj biskupská synoda, konaná v Ríme v r. 1974. Por. „Declarationes Patrum Synodalium“ n. 
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potrebné na korene nespravodlivosti, ktoré ležia v ľudskom srdci, zaútočiť tým, že premeníme 

tieto postoje a zvyky, ktoré splodili nespravodlivosť a ktoré živia systémy útlaku.“2 

Evanjelizovať pre Cirkev znamená prinášať radostnú zvesť celému ľudstvu, ľudí vnútorne 

pretvárať a vytvárať z nich nové ľudstvo: „Hľa všetko robím nové“ (Sk 21, 5). Ale nové 

ľudstvo nie je možné bez nových ľudí.3 ...Treba evanjelizovať do hĺbky a takým spôsobom, 

aby evanjelizácia presiakla celý život. Treba evanjelizovať predovšetkým kultúru. Aj 

jednotlivé kultúry, ktoré ľudia vytvorili... Pritom treba stále vychádzať od jednotlivca a vždy 

sa vracať k vzájomným vzťahom ľudí a k ich vzťahu k Bohu.4 

 

II.  PROCES EVANJELIZÁCIE 

 

II. 1. V SLUŽBE PRAVDY 

Hlásateľom evanjelia je ten, kto neustále hľadá pravdu aj za cenu osobného odriekania 

a utrpenia a vie, že ju má odovzdávať ďalej Pravdu nikdy nefalšuje, neprekrúca, aby sa 

ľuďom lepšie páčila, aby budila obdiv a vyvolávala úžas, alebo aby sa zdala niečím novým, 

alebo aby tým sám seba staval do popredia. On pravdu neodmieta, zjavenú pravdu nezatajuje 

ani z nevšímavosti, ani z lenivosti, ani pre osobné pohodlie, ani zo strachu. Nezanedbáva ani 

jej štúdium, veľkodušne jej slúži a nesnaží sa ju podriaďovať vlastným cieľom.5 

Požiadavke pravdy sa musí podriadiť každý, kto chce evanjelizovať. Postoj pravdy je 

nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby evanjelizácia priniesla ovocie: „Pravdivý svedok 

zachraňuje životy.“ (Prísl 14, 25) 

Byť pravdivý znamená prejaviť sa zo srdca, byť schopný obrátiť sa na druhého z hĺbky 

svojej duše a prijať pritom aj vlastnú zraniteľnosť a slabosť. Milovať Boha a pomáhať ľuďom 

je odpoveďou lásky Kristovho učeníka, ktorý prijíma zodpovedne a osobne znamenia času. 

Potom všetky snahy vynaložené proti nespravodlivosti a hriechu, predsudkom, chudobe 

a utláčaniu ako prekážkam proti Božiemu kráľovstvu sú už samy osebe vo vyššej rovine, 

pretože všetko, čo pomáha človeku dosiahnuť plnosť života a osobnú dôstojnosť je 

predpokladom a bránou pre vstup Božej milosti. 

                                                      
2 M. de C. Azevedo, Inkulturace a požadavky modernosti, s. 56. 
3 Evangelii nuntiandi 18. 
4 Tamtiež 20. 
5 Tamtiež 78. 



V evanjelizačnom procese sa rozlišujú tri etapy: svedectvo, ohlasovanie a vyučovanie, 

ktorých cieľom je prebudiť záujem, nadviazať vzťah a priviesť k osobnej angažovanosti vo 

viere. 

 

II.1.1. Svedectvo 

„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. Lebo zjavil sa život a my sme 

videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme 

videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme 

spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.“ (1 Jn 1, 1-3) 

Ak hovoríme o svedectve, musíme si uvedomiť, že je skôr otázkou bytia než konania. 

Zjavujú sa ním: hlboké tajomstvo osoby, ktorá sa úplne vydala Kristovi a účinnosť viery, 

ktorá premieňa človeka. Toto je cesta k tomu, aby v otázke svedectva došlo k jednote života, 

na čom tak Cirkvi veľmi záleží:6 „Laici nemôžu viesť žiadnu paralelnú existenciu: na jednej 

strane tzv. ´duchovný´ život s jeho hodnotami a požiadavkami, na druhej strane tzv. ´svetský´ 

život...7 

Veľký význam pre evanjelizáciu a pastoráciu má osobná skúsenosť. Presvedčivosť 

kresťanského svedectva rastie úmerne tomu, do akej miery sa učeník sám nechá osloviť 

a stvárniť svetlom Kristovho evanjelia, ako dokáže vstupovať do prítomnosti pred Jeho tvár, 

vzťahovať na seba Ježišove prisľúbenia a účinky jeho milosti najmä v okamihoch tvrdej 

konfrontácie s vlastnou slabosťou a hriechom, ako rastie v autorite vlastného povolania 

a dôstojnosti, ktorú dostal od Boha, a tiež v schopnosti triezvo posudzovať okolnosti života vo 

svetle Božieho slova. Sloboda a láska s akými slúži iným a daruje sa im, sprostredkúva im 

skúsenosť poznania pravých ľudských hodnôt. 

 

II.1.2. Hlásanie. 

Aj to najkrajšie svedectvo sa ukáže nedostatočné, ak nebude osvietené a ozrejmené. Preto 

radostnú zvesť, ohlasovanú životom, musí prv, či neskôr ohlasovať aj živé slovo.8 

Ohlasovanie ako také sa v prvom rade vzťahuje na tých, ktorí o Ježišovi nič nepočuli, 

alebo na tých, ktorí žijú mimo akejkoľvek formy kresťanského života. Toto ohlasovanie 

nespočíva v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci (1 Kor 2, 4), 

                                                      
6 Por. J. L. Moens, Evanjelizovať znamená milovať, s. 38. 
7 Christifideles laici 59. 
8 EN 22. 



čím sa u poslucháčov dosahuje prvotný záujem, ktorý je vzbudzovaný v srdciach samotným 

Kristom. 

Autenticky a účinne môže Kristovo posolstvo odovzdávať len ten, kto mu nielenže 

porozumel, ale ho aj prijal za normu vlastného života, kto láskou k pravde, ktorá je najhlbším 

rozmerom dôveryhodného hľadania spoločenstva s Bohom a Cirkvou, prekročil hranice 

vlastných záujmov a v nezištnej službe vstúpil do Kristovho plánu spásy. Uvedomujúc si 

potrebu dostatočného vzdelania, oddanosti a schopnosti verne interpretovať jazykom 

súčasného sveta Božie slovo a učenie Cirkvi, mal by byť človekom zdieľania sa, človekom 

spoločenstva, človekom Cirkvi a to v plnej miere, aby žiaden rozpor nezaťažoval jeho 

svedectvo, ktoré je povolaný šíriť.  

 

II.1.3. Vyučovanie. 

Evanjelizovať často znamená dodávať viere veriacich kresťanov nevyhnutnú podporu 

a potravu, najmä pomocou katechézy, živenej akoby šťavou evanjeliovej náuky, vyjadrenej rečou 

prispôsobenou dobe a ľuďom.9 

Z uvedeného vyplýva, že následným priestorom pre podporu v dozrievaní života viery pre 

tých, ktorí už uverili v Krista, je katechéza. Je určená pre tých, ktorí sa buď pripravujú na 

prijatie niektorej sviatosti, alebo iným spôsobom vyjadrujú svoju iniciatívu po zdokonalení 

a oživovaní svojho duchovného života. V tomto procese v podstate ide o väčšie odhaľovanie 

Božieho plánu s ľudstvom v osobe Ježiša Krista, o pochopenie Ježišových činov, slov 

a znamení, o nadviazanie vzťahu a uvedenie do intímnejšieho spoločenstva s ním. Jedine On 

môže priviesť človeka k láske Otca vo Svätom Duchu a dať mu účasť na živote Najsvätejšej 

Trojice, čo je vlastným povolaním a úplným zavŕšením každého ľudského života.  

Pokiaľ ide o formu prístupu, treba mať na zreteli konkrétneho človeka, čo si vyžaduje 

umenie načúvať jeho potrebám a problémom, mať schopnosť byť účastným na jeho hľadaní 

a prežívaní, vstúpiť do jeho uvažovania na tom mieste, na ktorom sa práve nachádza, 

v hlbokej úcte a rešpekte bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom zneužila jeho životná 

situácia. Len v ovzduší otvorenosti a vzájomnej dôvery sa môže riešiť to, čo nám pripadá 

komplikované a ťažké, vnášať potrebné svetlo do nejasností a utrpenia, ako aj sprostredkovať 

postup na vyššie etapy duchovného života viery a poznania Božej lásky v jej stále rastúcej 

intimite darovania sa, jej požiadavkám a záväzkom. 
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II. 2. V SLUŽBE MILOSTI. 

 

II.2.1. Vieru predchádza milosť 

„Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ (Jn 6, 44) 

Viera ako zdarma daný dar, ktorý si nemožno zaslúžiť alebo vymôcť pre seba, či pre 

iných, je účinkom nadprirodzenej milosti, osobnej príťažlivosti, ktorou Boh zasiahne srdce 

človeka. Prebudí v ňom vedomie Božej lásky a jeho záujmu o všetko, čo napĺňa jeho život. 

Iniciátorom je vždy Boh. Až následne človek odpovedá tým, že svoju základnú voľbu orientuje 

k zjavenej pravde so všetkým, čo preňho znamená. Pretože človeku je prirodzené chrániť 

svoju osobnú samostatnosť, bez účinku aktuálnej milosti by bola všetka sila argumentov pre 

vieru márna. Jedine Boží dotyk aktualizuje ohlasované slovo v konkrétnom osude ľudskej 

duše, spôsobí plné prijatie, priklonenie vôle a dispozíciu pre nový spôsob života vo vzťahu 

k Bohu. 

Svätý Duch je pri evanjelizácii hlavným činiteľom. Z neho vychádzajú pohnútky hlásať 

evanjelium, on umožňuje v hĺbke vedomia aj prijímať, aj chápať slovo spásy. Rovnakým 

právom však možno tvrdiť, že on je aj cieľom každej evanjelizácie. On dáva vznik novému 

stvoreniu a novému ľudstvu, ku ktorému má evanjelizácia má smerovať jednotou 

v rozmanitosti, ktorú evanjelizácia vyvoláva v kresťanskom spoločenstve. Okrem toho 

pôsobením Svätého Ducha evanjelium preniká do sveta, pretože on nás vedie pri rozoznávaní 

znamení doby, a sú to Božie znamenia, ktoré evanjelizácia poznáva a objavuje v živote ľudí.10 

 

II.2.2. Súlad vonkajšej a vnútornej milosti 

Svätý Duch vytvára v duši človeka atmosféru lásky a načúvania Božiemu slovu, čo je 

základom vnútorného života milosti. On takto pripodobňuje dušu človeka Kristovi v totálnej 

odovzdanosti „všetko pokladajúc za stratu pre vznešenosť poznania“, aby mal účasť na jeho 

živote. Úmerne intenzite tohoto zjednotenia sa stupňuje aj účinnosť slov a skutkov v svedectve 

života. Súlad vonkajšej milosti v odovzdávaní slova a vnútorného hlbokého života modlitby je 

pilierom v spiritualite každej evanjelizácie. Najmocnejším apoštolským vplyvom tých, ktorí 

chcú viesť druhých vo viere je ich vlastné úplné odovzdanie sa Bohu podľa Ježišovho príkladu 

osobnej odovzdanosti Otcovi. 

„Ni č nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, ktorý ma poslal je so 

mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím to, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili 

v neho. (Jn 8, 23-30) 
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II.2.3. Láska – duša evanjelizácie. 

Evanjelizačná činnosť vyžaduje, aby hlásateľ radostnej zvesti cítil stále rastúcu lásku 

k tým, ktorým hlása evanjelium. Apoštol Pavol, vzor každého hlásateľa, napísal do Solúna 

slová, ktoré sú programom aj pre nás: „Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli 

odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali.“ (1 

Sol 2, 8)11 

Ak túžime po tom, aby sa naše apoštolské podujatia stali skutočnými znameniami lásky, je 

potrebné, aby sa zmenili naše srdcia, aby sme ich nechali preniknúť Božou láskou v službe 

našim bratom a sestrám. Ak by nám chýbala láska, naša evanjelizácia by bola iba propa-

gandou, prozelytizmom a neznášanlivosťou.12 

Boh očakáva lásku od každého hlásateľa evanjelia a to v konkrétnej podobe, ktorá znamená 

to, že si bude vážiť a rešpektovať svedomie a presvedčenie každého človeka, bude ústretový bez 

moralizovania a tvrdosti a bude sa zdržiavať odovzdať iným nezrelé a pochybné názory 

namiesto tých, ktoré sú pevne zakotvené v Božom slove. Okrem takéhoto prístupu má duchu 

posolstva zodpovedať aj prejav, akým sa podáva. Má sa niesť predovšetkým v znamení pokoja, 

ľuďmi oddanými v modlitbe, ktorých intenzita vnútorného života sa premieta do ich činnej 

odpovede na Kristovu lásku.13 

 

II.2.4. Modlitba a apoštolát 

„Kto ostáva vo mne, a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič 

urobiť.“ (Jn 15, 5) 

Aktívnemu hlásaniu, ak má byť účinné a plodné, musí vždy predchádzať autentický život 

vnútornej modlitby, skúsenostného poznania Boha a jeho zámerov. Ak učeník odpovedá na 

Božie pozvanie „ostávať v ňom“, nerobí to preto, aby si zaistil úspech pre svoje dielo, ale 

chápe čas venovaný modlitbe ako dar svojho života pre budovanie vzťahu, na ktorom mu 

záleží. Pritom ho však ani modlitba, ani jeho služba sami osebe neposväcujú, ale zdrojom 

posvätenia pre neho je láska, ktorá ako spoločný prameň, ktorý všetko oživuje. Čerpajúc 

z neho môže ostatným sprostredkovať ten istý dar milosti, ktorý sám prijal. 

„...vyzývame hlásateľov, evanjelia, nech sú z ktorejkoľvek vrstvy alebo akéhokoľvek 

postavenia, aby Svätého Ducha bez prestania s najhlbšou vierou a vrúcnosťou vzývali a dali 

                                                      
11 Tamtiež 79. 
12 Por. J. L. Moens, Evanjelizovať znamená milovať, s. 59. 
13 Por. EN 79. 



sa ním prozreteľne viesť, lebo on im vnuká, aký program majú sledovať, čo podnikať a ako 

postupovať pri hlásaní evanjelia.“14 

 

ZÁVER 

Cirkev ako zvestovateľka evanjelia začína svoje dielo tým, že sama sebe ohlasuje 

evanjelium, neustále cíti potrebu počúvať to, v čo verí, aj dôvody svojej nádeje, aj nový 

príkaz lásky.15 

Evanjelium svojim posolstvom má dopad predovšetkým na život samotnej Cirkvi. 

Podnecuje ju v nových dejinných situáciách k obnovenej vernosti a oduševnenej láske ku 

Kristovi. Upriamuje jej pozornosť k načúvaniu sebe samej, k úžasu nad Božím dielom, ktoré 

sa v nej napĺňa aj napriek krehkosti a nedokonalosti jej členov. Nové formy hlásania 

a katechézy sa zameriavajú na radikálnu požiadavku vnútornej konverzie, úsilia o svätosť 

a intenzívnejší zápal pre evanjelium. 

Dnešná doba sa vyznačuje nielen náhlymi premenami ovplyvňujúcimi človeka, jeho 

úsudky, túžby, spôsob myslenia i konania, ale aj obnovenými, dynamickými koncepciami 

kresťanského ohlasovania a výchovy. Naliehavou výzvou sa obracia na tých, ktorým bola 

zverená služba hľadať i ozrejmovať cesty a prostriedky pre opravdivé budovanie všeobecného 

dobra a spásy. K podieľaniu sa na tomto procese je povolaný každý veriaci človek tak vo 

svojom osobnom a rodinnom živote, ako aj cirkevnom spoločenskom a kultúrnom zaradení. 

V miere, ako bude rásť vo svojej kresťanskej identite a osobnom povolaní bude účastný diela 

obnovy a svojou angažovanosťou žitou vo viere bude osožný Cirkvi a ľudstvu. 
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RESUME 

Recent Pope John Paul II calls the Church to the new spreading of Good News. This 

recent call continues the voice of Pope Paul VI, who in his encyclics Evangelii nuntiandi, 

showed the direction of spreading Gospel in the world on the break of the second and third 

centuries. In the introduction of the paper the reader can find questions asked many times by 

Christians: If we are to fulfill the call of the Church, what is the key to open human hearts for 

the Gospel? What inner dispositions are we to be led by in its spreading and what are we to 

look for in those, to which we are sent? These questions aim our attention to the spirituality of 

the apostolate and Gospel spreading in the mentioned document of Paul VI. 

 


