
 

 

Nová evanjelizácia – kto, kedy, kde, ako? 

© (Daniel Lysý) 

 

Katechéza (prezentácia): 

2. slajd – Predstav si, že si vedec a práve si vynašiel prevratný vynález, ktorý dokáže z ničoho 

produkovať obrovskú energiu. Už žiadne elektrárne, žiadne batérie, žiaden plyn, žiadne 

suroviny. Tvoj objav by dokázal zastaviť znečisťovanie planéty, dokázal by ušetriť množstvo 

prostriedkov, ale najmä: dokázal by zachrániť mnoho životov v chudobných krajinách. 

No ty by si sa rozhodol tento objav utajiť. Chcel by si mať z neho osoh len ty sám. Ako by si 

teraz charakterizoval takého vedca? 

Evanjelizácia je presný opak takéhoto správania. Ale poďme pekne po poriadku.  

Začnime najprv tým, čo je evanjelium. 

Evanjelium je posolstvo lásky Boha pre tento svet. Doslovne znamená „radostná zvesť.“  

Nie, nie je to nejaký lacný reklamný produkt, nejde tu o žiaden marketing. Evanjelium je sám 

Ježiš, Boží Syn, ktorý nám prišiel povedať, aký plán má Boh s nami, s tebou, so mnou.  

No to najdôležitejšie, čo nám zanechal, je, že Boh je Láska, je Otec, ktorý nás miluje.  

A aby to neznelo len tak teoreticky, skúsme nejaký príklad: 

Predstav si, že ťa niekto oklame a pred druhým poohovára, čím ti spôsobí veľa škody a ublíži 

ti. Teraz si na rade. Ako prvé ti asi napadne: „Teraz mu to všetko vrátim.“ Princíp 

starozákonnej spravodlivosti – oko za oko, zub za zub – je aj dnes veľmi populárny  

a obľúbený. Väčšina z ľudí by to asi urobila takto.  

Ale máš na výber aj inú cestu, cestu lásky, ktorá v tomto konkrétnom prípade je cestou 

odpustenia. A toto evanjelium. Keď vieš, koľko zla sa ti už podarilo urobiť (určite aj chcene  

a aj nechcene) a Boh ti to všetko odpustil, aj ty môžeš napodobňovať Boha a odpúšťať svojim 

bratom a sestrám.  

Podstatou evanjelizácie je láska, pretože nedokážeš byť voči svojim bratom a sestrám 

ľahostajný. Chceš, aby aj oni spoznali Krista a boli spasení, mali večný život.  

Evanjelizácia teda znamená prinášať tomuto strnulému, ranenému svetu Kristovu lásku.  

 

3. slajd - Jeden príbeh hovorí o tom, ako istý muž prichádza k nebeskej bráne a celý 

natešený z toho, že konečne nastal tento čas, sleduje, ako sa brána pred ním otvára. Pomalým  

 



 

 

krokom vidí prichádzať Ježiša a vraví mu: „Tak, Pane, som tu. A veľmi sa z toho teším.“ Ježiš 

mu odpovedá otázkou: „A kde sú tvoji bratia, kde sú tvoje sestry?“  

Tento príbeh nám chce povedať to, že do neba nemáš smerovať sám. Boh od teba čaká, že sa 

s evanjeliom podelíš, že ho nebudeš skrývať. Každý, kto ťa pozná, by mal vedieť, komu veríš 

a o kom vydávaš svedectvo.  

Keď Ježišovi pri vstupe do Jeruzalema učeníci volali na slávu, farizeji a učitelia zákona ich 

chceli umlčať, pretože im to prišlo vzhľadom na Ježiša neprístojné a pohoršlivé.  

Rovnako je to aj dnes. Ježiš je pre niektorých pohoršením a pre iných bláznom. My vieme,  

že je Božím Synom, že je tým, ktorí nám prináša spásu. Farizejom na ich výčitku Ježiš 

odvetil, že ak budú mlčať jeho učeníci, budú kričať kamene. Aj dnes sa nájdu miesta, kde 

kamene skutočne kričia. Kde viera upadla do zabudnutia a kresťanské srdcia zvlažneli.  

Sv. Pavol k tomu hovorí o Kristovej láske, ktorá poháňa a ženie. Je to láska, ktorá 

neustále klope na tvoje srdce s naliehavou vášňou zachraňovať ľudské duše. Je to láska, 

ktorá ti vraví, že Krista si nemôžeš nechať iba pre seba, že svet ho zúfalo potrebuje, že ľudia 

okolo teba ho potrebujú spoznať. Lebo iba v ňom je radosť, iba v ňom je šťastie, iba v ňom je 

život.  

 

4. slajd - Položiť si otázku, kto je vlastne zodpovedný za evanjelizáciu, je veľmi dobré. Určite 

to poznáš, keď končí sv. omša a kňaz po požehnaní povie slová: „Iďte v mene Božom“ a ty 

cítiš možno úľavu, že si môžeš ísť ďalej riešiť svoj život a svoje veci. Niekedy to presne takto 

chápeme. Že hodinka kresťanstva do týždňa stačí, zvyšok je bežný „nenáboženský“ život. 

Opak je však pravdou.  

Tie slová „iďte v mene Božom“ pôvodne v latinčine znejú: „Ite missa est“ a ich doslovný 

význam je: „Choďte, omša (misia) je.“  Kňaz nás ešte len teraz posiela na „misiu“, ešte len 

teraz začína naša hlavná úloha. To, že si kresťan, že patríš Kristovi, väčšina ľudí nezistí  

na omši, ale po nej. Po omši začína tvoje ohlasovanie, tvoja evanjelizácia. Ježiš si na to 

nevybral IBA apoštolov, IBA pápeža, biskupov a kňazov. Ohlasovanie radostnej zvesti je tak 

naliehavým poslaním, „že nie je čas sa zaň hanbiť, ale ohlasovať ho zo striech“, ako povedal 

pápež Ján Pavol II. Aj ty si povolaný/á, aj ty si poslaný/á. Ježiš si ťa vybral, zveril ti túto 

vzácnu úlohu a ustanovil ťa za svojho vyslanca. Si veľvyslancom neba, chápeš?  

Všade, kam ideš, pre všetkých, s ktorými sa stretávaš. Nie iba na hodinu, nie iba na dva dni. 

Tvoja misia beží neustále. Či chceš alebo nie, ako kresťan si na očiach všetkých. Podľa toho, 

ako o tom svedčíš, budú ľudia hodnotiť to, ako tomu veríš ty. A podľa toho sa budú 

rozhodovať, či tomu uveria tiež alebo si povedia, že to kresťanstvo za to nestojí.   

 



 

 

5. slajd - Ako sa teda evanjelizuje?  

Sú dva základné spôsoby: jeden spočíva v ohlasovaní evanjelia slovami, druhý v ohlasovaní 

vlastným životom – tieto dva spôsoby zvyčajne nie sú od seba oddelené, ale sa navzájom 

dopĺňajú a podporujú.   

Ešte raz si pripomeňme: najdôležitejším predpokladom evanjelizácie je láska a znej 

plynúca túžba po spáse ostatných – ak máš rád svojich bratov a sestry, túžiš, aby aj oni 

spoznali Ježišovu lásku a boli spasení.   

Pri ohlasovaní slovami sa zameriavame na to najdôležitejšie z evanjelia – nazývame to 

slovom kerygma – dala by sa prirovnať k instantnému výťažku toho najdôležitejšieho,  

o čom evanjelium hovorí. Kerygma je skutočným príbehom o láske, zrade a novej nádeji.  

Tvoria ju štyri hlavné časti: 

1. Boh nás stvoril z lásky a k nej nás aj povolal. Boh ťa miluje od večnosti. Si preňho 

veľmi vzácny. 

2. My všetci sme sa Bohu otočili chrbtom, vzbúrili sme sa proti nemu naším hriechom  

a nedôverou. Každý hriech je novou vzburou a odmietnutím jeho lásky.  

3. Boh nám dáva novú nádej. Ako odpoveď na náš hriech nám neposiela sudcu, ale 

Spasiteľa, svojho milovaného Syna. Na našu nelásku odpovedá ešte väčšou Láskou, 

dáva nám to najdrahšie, čo má. Ježiš dáva svoj život za nás. Zomiera na kríži, kde na 

seba berie všetky naše hriechy, všetky naše vzbury a našu zlosť. 

4. Boh za teba urobil všetko potrebné, aby si sa mohol k nemu opäť vrátiť. Teraz je už 

len na tebe, či to chceš, či prijmeš obetu jeho Syna alebo to odmietneš. Ako sa teda 

rozhodneš? 

Môžeme si pozrieť kerygmu v prevedení sprayerov: Video grafity - 

https://www.youtube.com/watch?v=lmQLSzaMPyc&feature=youtu.be  

 

6. slajd – Možno si už dokonca počul aj pojem „nová evanjelizácia.“ Toto slovné spojenie 

prvýkrát použil Ján Pavol II. počas homílie v poľskom meste Nowa Huta 9. Júna 1979.  

Novosť tejto evanjelizácie spočíva v tom, že smeruje nie k ľuďom, ktorí o Bohu nikdy 

nepočuli, ale že oslovuje pokrstených a vlažných vo viere. Zároveň je nová v zápale  

a nadšení s akým sa evanjelium ohlasuje. Ak sa vieme nadchnúť na hudobnom koncerte  

či hokejovom zápase, ale nevieme sa nadchnúť z Kristovej lásky, s našou vierou nie je niečo  

v poriadku. 

Je nová aj v metódach, ktoré sa pri ohlasovaní zohľadňujú a využívajú. A napokon je nová 

aj vo vyjadrení, vo výrazoch, aké využíva. Pri novej evanjelizácii teda zohľadňujeme všetky  



 

 

moderné dostupné metódy a prostriedky, ktoré môžu pomôcť priblížiť evanjelium každému: 

„V rámci Cirkvi je určite potrebné sa nechať poučiť aj svetom a novými vecami, ktoré vytvoril 

ľudský duch,...potrebuje dynamicky preberať nové - dobré a zachovať staré – dobré.“  (Nová 

evanjelizácia v chápaní a náuke JP II., s. 115)  

Využívame teda moderné formy, pričom obsah evanjelia sa nikdy nemení a 

neprispôsobuje! Ten ostáva vždy rovnaký, Kristova láska je tu pre všetkých, nemenná, 

nezmenšená, čistá, osobná a stála. Nikdy sa nemení ani nevyčerpá. 

Na záver si pozrime ešte jedno video, ako sa dá ohlasovať evanjelium bez jediného slova: 

https://www.youtube.com/watch?v=uFRYdGihOl4 

Ideš do toho? ;) 

 

7. slajd – Otázky na reflexiu 

1. Povedz, v čom sa najviac zmenil tvoj pohľad  

na evanjelizáciu?  

2. Ktorý zo štyroch bodov kerygmy ťa najviac zaujal?, ktorý by si bez problémov 

dokázal opísať aj teraz? 

3. Keby sa ťa niekto opýtal, čo je evanjelium, kto je Ježiš, čo by si mu povedal? 

4. Má  evanjelizácia zmysel pre tvoj život? 

5. Akým spôsobom by si chcel odteraz evanjelizovať? 

 

 

 


