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Cirkev, najmä partikulárna, ak má byť v súčasnom svete zjavným znamením spásy,
potrebuje koordinovať katechizáciu s misijnou činnosťou, ktorá ju predchádza a s pastoračnou
činnosťou, ktorá po nej nasleduje.
V situácii, keď už aj tradičné kresťanské krajiny potrebujú „novú evanjelizáciu“,
koordinácia vyššie uvedených cirkevných činností sa stáva nevyhnutnou. Súčasná situácia
nám jasne ukazuje, že cirkevné činnosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú dnešného veriaceho
i neveriaceho človeka, potrebujú koordináciu. Platí to predovšetkým o misijnej, katechetickej a pastoračnej činnosti1. Nemôžeme si dovoliť taký luxus, aby pôsobili v Cirkvi
samostatne a nekoordinovane.
Dnes potrebujeme

katechézu chápať a uskutočňovať ako misijnú činnosť na jednej

strane, a na druhej strane ju hlboko zasadiť do celého kontextu pastoračného programovania,
ktoré je otvorené a odvážne, ale predovšetkým chápané v dimenzii evanjelizácie a kultúrneho
dialógu. Takto katechéza nebude izolovaná ani od evanjeliového ohlasovania, ba ani od
pastoračnej činnosti, ale ani od spoločensko-kultúrneho diania v súčasnom svete.
Všeobecné direktórium pre katechizáciu

odporúča partikulárnej cirkvi, aby sa

postarala o projekt uvádzania do kresťanského života, ktorý by obsahoval
pedagogické, pastoračné a misijné úlohy a pritom zohľadňoval

náučne,

požiadavky novej

evanjelizácie. Nabáda ju, aby si vytvorila a následne uviedla do praxe katechetický projekt,
ktorý bude mať nasledujúce prvky: pastoračno-náboženskú analýzu situácie, program činnosti
(ciele, obsahové línie, stratégie - katechetické usmernenia) formy a prostriedky. 2
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Pod prizmou týchto prvkov odporúčanej skladby katechetického projektu sa
zamyslíme nad súčasným katechetickým pastoračným účinkovaním a jeho projektovaním,
čiže tvorbou katechetického projektu a jeho realizáciou.
Emilio Alberich v katechetickom diele: La catechesi della Chiesa. Saggio di
catechetica fondamentale. 3 okrem iných aspektov súčasnej katechizácie uvádza nasledujúce
aspekty projektovania katechetického účinkovania: vízia (obraz) evanjelizačného účinkovania
Cirkvi a porovnanie a projekt tradičného a evajelizačného modelu katechetickej pastorácie.

1. Súčasné projektovanie katechetickej pastorácie
Skôr než sa začneme zaoberať záležitosťou programovania katechetickej pastorácie,
potrebujeme si vyriešiť problém, ako zažehnáme súčasnú krízu vierohodnosti kresťanstva
a Cirkvi, tak aby platilo, že my, kresťania a Cirkev sme tu pre evanjelizovanie, čiže aby sme
priniesli radostnú zvesť - evanjelium do všetkých vrstiev ľudstva a aby sme pod jej vplyvom
zmenili a vytvorili nové ľudstvo – novú civilizáciu lásky.4 Na to potrebujeme mať primeranú
a hodnovernú víziu (obraz) Cirkvi, života v nej, čiže vnútorného evanjeliového dynamizmu účinkovania “ad intra a ad extra“. To si zasa vyžaduje kritické zhodnotenie pastoračnej
katechetickej činnosti a načrtnutie jej perspektívy, pretože tí, ktorí evanjelizujú majú vedieť
konať v duchu, aký naznačuje celkový pojem evanjelizácie a stotožňovať ju s celkovým
poslaním Cirkvi.

Podľa pracovnej metódy: vidieť, zhodnotiť a konať (účinkovať) si

analyzujeme vyššie uvedené záležitosti.

1.1. Obraz (vízia) pastoračného účinkovania Cirkvi - vidieť
Súčasné projektovanie cirkevnej činnosti si nevyhnutne vyžaduje, aby Cirkev správne
definovala svoju vlastnú identitu, tak, aby ju súčasní ľudia chápali a poznali v nej „viditeľný
plán lásky Boha k ľuďom.“5

K tomu môže prispieť aj skutočnosť, že my, kresťania –

jednotlivo i ako spoločenstvo – budeme lepšie chápať

zvláštnosť a zmysel svojej misie

(poslania). Teda, ak si kladieme otázku, aký obraz Cirkvi má perspektívu do budúcnosti,
potom jednoznačne podľa zámerov Druhé vatikánskeho koncilu odpoveď znie: je to správne
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“čítanie znamenia časov“6, ktoré je konkretizované činnosťou v oblastiach pastoračného
a katechetického účinkovania, takým spôsobom, že Cirkev bude nielen viditeľná, ale bude
pre mnohých ľudí „znakom a nástrojom dôverného zjednotenia s Bohom a jednoty celého
ľudského pokolenia.“7 Úlohou katechézy a pastorácie je prispieť k tomu, aby Cirkev bola
všeobecnou sviatosťou spásy, kvasom, ktorý prekvasuje cesto súčasnej generácie ľudí
všetkých kategórií: veriacich, pochybujúcich, hľadajúcich i neveriacich.8
V tomto koncilovom obraze (vízii) Cirkvi ako všeobecného znamenia spásy
nachádzame tri základné pojmové kategórie a činnosti: zvolanie – zvolávať, komunita –
tvoriť spoločenstvo, misia – hlásať. 9 Z uvedeného vyplývajú pre všeobecnú a partikulárnu
cirkev základné úlohy a činnosti. Môžeme ich začleniť do štyroch úrovní:
– úroveň základných úloh a konečného cieľa účinkovania Cirkvi: vo svete a pre svet
v službe Božiemu kráľovstvu,
– úroveň

funkcie a formy cirkevného prostredníctva v službe Božiemu kráľovstvu

(evanjelizačné znaky),
– úroveň foriem a základných oblastí cirkevného účinkovania – proces evanjelizácie, ktorý
v sebe zahŕňa činnosti: misijnú, katechumenátnu, (iniciačnú), pastoračnú a prezentačnú,
– úroveň osobných a inštitucionálnych subjektov: služba, štruktúry, inštitúcie.
Vyššie uvedené kategórie, ktoré budú realizované na všetkých úrovniach cirkevnej
činnosti majú svoje opodstatnenie a miesto v živote partikulárnej cirkvi. Ich

aktuálna

rekonštrukcia umožňuje byť vo svojej identite všeobecnou sviatosťou spásy a nástrojom
životného svedectva o Kristovi a o Kráľovstve.

1.2. Porovnanie tradičného a evanjelizačného modelu pastorácie – zhodnotenie
Vyššie načrtnutý obraz (vízia) Cirkvi a jej účinkovania vo svete ako všeobecného
znamenia spásy má nielen svoj teologický podklad, ale aj historický vývoj, ktorý závisí od
spoločensko-kultúrnych okolností v akých miestna cirkev účinkovala a dnes účinkuje. Keď
sa dnes pozeráme na model pastorácie v tradičných kresťanských krajinách z obdobia , ktoré
E. Alberich nazýva dobou “Christianitas“ a požiadavkami na projektovanie pastorácie, ktorá
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je orientovaná na uskutočnenie “novej evanjelizácie“, zisťujeme, že

tradičný model je

v súčasnom svete málo perspektívny a udržateľný a že je potrebné ho nahradiť.
Z tohto dôvodu si predstavíme a zhodnotíme obidva pastoračné modely vzhľadom na
misijné a katechetické účinkovanie.
1.2.1. Tradičný pastoračný model obdobia “ Christianitas“
Pri prvom pohľade na model tradičnej pastorácie obdobia “Christianitas“ zisťujeme,
že má nasledujúce základné črty:
– priorita pastoračného účinkovania smerom k rozvoju nábožnosti a vysluhovaniu sviatostí,
– prevaha pastorácie “ad intra“, t. j. do vnútra cirkevného spoločenstva,
– dominujúce postavenie duchovných osôb ako protagonistov pastoračného účinkovania,
– inštitucionálna ťažkopádnosť,
– nadmerný ekleziocentrizmus a sebestačnosť,
– úplná podriadenosť katechizácie pastorácii.

1.2.2. Evanjelizačný model pastorácie
Pri kritickom hodnotení tradičného pastoračného modelu, ktorý nemá budúcnosť, lebo
jeho udržiavanie a rekonštrukcia neprinesie obnovu Cirkvi a jej účinkovania, treba hľadať
taký model pastoračného a katechetického účinkovania, ktorý bude schopný vrátiť jej
pôvodný misijný charakter a Cirkvi tvár „všeobecnej sviatosti spásy.“10 V tejto súvislosti sa
ponúka model evanjelizačnej pastorácie, ktorá na štyroch úrovniach pastoračného
a katechetické účinkovania Cirkvi obsahuje nasledujúce základné znaky evanjelizačného
programu:
– byť vo svete a pre svet v službe Kráľovstva – prekonať nadmerný ekleziocentrizmu,
– dať do rovnováhy jednotlivé evanjelizačné znaky – prekonať prepiatu starostlivosť o
predsviatostnú katechizáciu na úkor starostlivosti o ďalšiu katechetickú činnosť,
– prinavrátiť integrálnosť evanjelizačného procesu – prejsť v cirkevnom účinkovaní od “ad
intra“ k “ad extra“,
– uskutočniť prevahu charizmatického rozmeru nad inštitucionálnym – prekonať prehnanú
dominujúcu činnosť duchovných osôb v katechetickej činnosti – dať primerané miesto
v katechizácii kňazom, rehoľníkom, laikom,
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– integrovať katechézu do evanjelizácie a pastorácie – začleniť katechézu do procesu
evanjelizácie a pastorácie.11

Vyššie uvedené úlohy si vyžadujú od partikulárnej cirkvi, aby skĺbila a v evanjelizačnom
pastoračnom programe nanovo definovala

funkcie diakonie, koinonie, martýrie a liturgie

tak, aby ani jedna z nich už nemala dominantné postavenie, ale aby sa navzájom dopĺňali
a tvorili jeden celok pastoračného a katechetického účinkovania partikulárnej cirkvi.
Zvlášť v oblasti katechizácie je potrebné, aby sme formovali katechizovaných nielen ako
sviatostne a kultovo praktizujúcich kresťanov, ale ako takých, ktorí svojimi životnými
postojmi majú zmysel pre bratstvo, empatiu a praktickú pomoc kedykoľvek pomôcť svojmu
blížnemu (diakonia). Služba blížnemu a zvláštna túžba podieľať sa na zvolávaní
(zhromaždení) členov Božieho ľudu a aktívna účasť na jeho apoštolských a evanjelizačných
dielach má byť predmetom liturgickej, zdokonaľujúcej ale aj záujmovej katechézy.
Rozličné odvetvia a momenty

procesu evanjelizácie (misijná, katechumenátna,

pastoračná činnosť a prítomnosť vo svete) v dôsledku prehlbovania priepasti medzi
deklarovaným kresťanstvom a praktickým životom u kresťanov, ktorí boli vedení tradičnou
pastoráciou a formovaní tradičnou katechézou, si vyžaduje:
a/ Prejsť na misijný spôsob pastorácie a katechizácie. Od účinkovania “ad intra“ k účinkovaniu “ad extra“. Pastoračná katechéza sa nemá obmedziť iba na deti prihlásené na
vyučovanie náboženstva v škole. Dospelí nemajú byť katechizovaní iba na ich vlastné
požiadanie alebo na základe povinnosti pred prijatím sviatostí. Katechetická služba v škole
má mať misijný charakter, najmä v prostredí a u žiakov, ktorí sú nábožensky vlažní,
a ekumenický charakter u tých, ktorí hľadajú pravdu.12 U žiakov, ktorí pochádzajú
z prostredia aktívne veriacich rodín, má byť prehlbovaním iniciácie, čiže prehĺbeného
uvádzania do kresťanského život a spoločenstva. 13 Evanjelizačné podujatia majú mať nie
príležitostný “festivalový ráz“, ale formu stálej služby v každom prostredí.
b/ Katechumenát (iniciačná katechéza) má mať charakter postupného uvádzania do tajomstva
života s Kristom a s jeho Cirkvou. Má byť vecou nielen dospelých katechumenov, ale aj
tých, ktorí už prijali krst ako deti a potrebujú ďalšiu náboženské vzdelávanie a formáciu.
Katechéza detí, mládeže a dospelých má mať dnes katechumenátny (iniciačný) charakter.
11

Porov.: ALBERICH, E.: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetiky fundamentalnej. Redaktor poľského
vydania: Misiaszek, M. Varšava: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003 s. 49.
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čl. 76.
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c/ Dôkladne naprogramovaná a evanjelizačne orientovaná katechetická pastorácia má
priviesť katechizovaného nielen k praktizovaniu svojej viery ( byť praktickým katolíkom),
ale pomôcť mu dozrieť vo viere a k živému svedectvu ( byť kresťanom – živým svedkom
Ježiša Krista).
d/

Neupadnúť do pastoračného a katechetického konzervativizmu, predpojatým alebo

nostalgickým lipnutím na starých vychodených pastoračných, katechetíckych formách,
metódach a obsahoch.
e/ Integrovať katechézu do evanjelizačného a pastoračného programu. Katechéza pomáha
vidieť v liturgii nielen poriadok obradov, ale slávené tajomstva Boha, Krista prítomného vo
svojom ľude, robí z pastoračnej činnosti budovanie a vnútorný rozvoj cirkevného spoločenstva, ktoré má misijný charakter. Takto sa katechéza stáva integrálnou časťou každej činnosti
Cirkvi a treba ju považovať za prioritný moment evanjelizácie.14

2. Katechetický projekt partikulárnej cirkvi – konať
Súčasná situácia evanjelizácie si vyžaduje, aby sa misijné hlásanie a katechéza
poskytovali v partikulárnej cirkvi prostredníctvom jednotného evanjelizačného projektu.
Cieľom tohto projektu má byť koordinácia činností medzi jednotlivými prostrediami,
v ktorých sa uskutočňuje výchova vo viere: diecéza, dekanát, farnosť, rodina, skupina,
hnutie.15
Dôležitým momentom koordinácie evanjelizačnej, katechetickej a pastoračnej činnosti
je ich korelácia a komplementárnosť, čiže rešpektovanie ich odlišnosti a vzájomného
doplňovania sa. To predpokladá, aby bol v partikulárnej cirkvi vypracovaný samostatný
model katechizácie pre oblasť školského vyučovania náboženstva a školskú katechézu, pre
pastoračnú katechézu vo farnosti a pre katechézu v cirkevných spoločenstvách a hnutiach.
Rovnako je potrebné plánovanie katechetického procesu vzhľadom na: vekové kategórie,
obsahovú štruktúru a pastoračnú formu účinkovania. Tu si každá partikulárna cirkev vytvorí
(diecézny, farský) katechetický projekt a následne jeho parciálne projekty pre jednotlivé
odvetvia katechizácie.16
Na záver môžeme konštatovať s Jánom Pavlom II. „Program tu už máme: je tu už
dvetisíc rokov a obsahuje ho evanjelium a živá tradícia. Svoje ťažisko má napokon v samom
14

Porov.: KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: SSV, 1997,
čl. 63 – 64.
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Porov.: KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: SSV, 1997,
čl. 276.
16
Porov.: KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: SSV, 1997,
čl. 282.
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Kristovi. Tento trvalý program je aj naším programom pre tretie tisícročie.“17 V plnej miere
to platí pre našu súčasnú a budúcu katechetickú pastoráciu, t. j. jej evanjelizačnú orientáciu,
projektovanie a realizáciu.
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Abstrakt:
Cirkev, najmä partikulárna, ak má byť v súčasnom svete zjavným znamením spásy,
potrebuje koordinovať katechizáciu s misijnou činnosťou, ktorá ju predchádza a s pastoračnou
činnosťou, ktorá po nej nasleduje. Na to, aby slnila túto úlohu potrebuje projektovať svoju
katechetickú činnosť. Odborný článok autora na podklade základných cirkevných
a pápežských dokumentov a odborných katechetických diel (E. Alberich),

využívajúc

metódu: vidieť, zhodnotiť a konať, porovnáva tradičnú katechetickú pastoráciu (Christianitas)
s evanjelizačnou. Hodnotí ich klady a zápory. Načrtáva perspektívy a úlohy, ktoré má splniť
partikulárna cirkev, aby bola znamením spásy a správne vo svojom katechetickom účinkovaní
čítala “znamenia čias“. Takisto načrtáva perspektívy a konštrukčné prvky diecézneho
katechetické programu. Vyzýva k tvorbe nového typu projektu katechizácie a jeho realizácii.
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Preklad do anglického jazyka:
Abstract:
The church, most of all the particular one, to be at present world the obvious sign of
salvation, needs to coordinate catechization with the mission activity, which comes before it
and with the pastoral activity, which follows after the catechization. To fulfil this role it needs
to design its catechetical activity. The professional article of the author on the basis of
fundamental church and papal documents and professional catechetical works (E. Alberich),
using the method: see, evaluate and act, compares the traditional catechetical pastoral work
(Christianitas) with the evangelistic one. It evaluates their positive and negative aspects. It
outlines the perspectives and challenges, to be fulfilled by each particular church, so that it
would be a sign of salvation and would read correctly “signs of the time” in its performance.
It also outlines perspectives and constructive elements of the diocesan catechetical program. It
calls for the creation of a new type of the project of catechization and for its implementation.
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