
Spytovanie svedomia podľa 

Christifideles laici 30 
Sprievodcom bude dokument blahej pamäti pápeža sv. Jána Pavla II. Christifideles laici. Tento oficiálny a 

autoritatívny dokument Učiteľského úradu Cirkvi je presným popisom toho, čo znamená byť v Cirkvi 

„normálnym katolíkom“ – nie biskupom, nie kňazom, nie rehoľníkom, nie katechétom, ale celkom 

normálnym a bežným veriacim „laikom“. Je to hneď po Písme svätom ten najzákladnejší dokument pre 

každého, kto chce žiť a kráčať s Kristom v jeho Katolíckej Cirkvi. Obzvlášť sa budeme venovať 30. kapitole 

tohto dokumentu, ktorá nám dáva niekoľko jednoduchých kritérií, podľa ktorých môžeme zhodnotiť seba 

ako jednotlivých členov našej farnosti, tak aj našu farnosť ako takú. 

„V tejto perspektíve communia a poslania Cirkvi … musí sa chápať aj potreba jasných a 

precíznych kritérií pre rozlišovanie a uznanie zoskupení laikov, nazvaných aj "kritériami 

cirkevnosti". Nasledujúce kritériá môžu platiť ako zásadné pre rozlišovanie každého jedného 

zoskupenia.“ (Christifideles laici 30) 

Úsilie o svätosť života 

„Primát povolania každého jedného kresťana ku svätosti, ktorá sa vyjadruje "v plodoch 

milosti, ktoré Svätý Duch vytvára vo veriacich", ako rast v plnosti kresťanského života a v 

dokonalosti lásky. Všetky zoskupenia laikov a každé jednotlivé z nich sú povolané k tomu, 

aby sa stali stále profilovanejším spôsobom nástrojom svätosti v Cirkvi tým, že budú 

podporovať a pestovať vnútornejšiu jednotu medzi praktickým životom svojich členov a ich 

vierou.“ (Christifideles laici 30); „Všetci veriaci musia podľa vlastného postavenia venovať 

svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné 

posväcovanie.“ (c. 210 Kódexu kánonického práva Katolíckej Cirkvi, ďalej len CIC). 

OTÁZKY: Usilujem sa o svätosť a dokonalosť? Alebo sa uspokojujem s priemernosťou a s tým, že 

som „dobrý a zbožný“ podľa mienok ľudí a meradiel sveta? Porovnávam svoj život s Kristom a 

svätými, alebo s ľuďmi okolo seba? Je pre mňa dôležitejšie byť na obraz Krista a kvôli tomu aj 

oželieť zisk, prospech, či zniesť nepriateľstvo sveta, alebo pokojne zľavím z týchto nárokov, ak ide 

o to niečo svetské získať, či získať si priazeň ľudí a ospravedlním sa slovami, že „dnes je taká doba“ 

a „dnes sa to inak nedá“?  

Vyznávanie katolíckej viery 

„Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery, ktorá prijíma a hlása pravdu o Kristovi, o 

Cirkvi a o človeku, v poslušnosti voči Učiteľskému úradu, ktorý ju autenticky interpretuje. 

Každé zoskupenie laikov musí byť miestom hlásania a odovzdávania viery ako aj výchovy vo 

viere, ktorá má úplnosť obsahov viery.“ (Christifideles laici 30); „V rámci farnosti, zvlášť 



keď tvorí veľkú a rozľahlú oblasť, môžu poskytovať významnú pomoc pri výchove a 

vzdelávaní kresťanov malé cirkevné spoločenstvá. Sú schopné rukolapným a kapilárnym 

spôsobom sprostredkovať vedomie a skúsenosť communia a poslania Cirkvi. Ako to povedali 

synodálni Otcovia, môže byť pomocou aj katechéza po krste, na spôsob katechumenátu.“ 

(Christifideles laici 61); „Veriaci, keďže sú krstom povolaní, aby viedli život zodpovedajúci 

evanjeliovému učeniu, majú právo na kresťanskú výchovu, ktorou majú byť riadne 

pripravovaní na dosiahnutie zrelosti ľudskej osoby a súčasne na spoznanie a prežívanie 

tajomstva spásy.“ (c. 217 CIC); „Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po 

krste. Nejde len o potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti 

počas rastu osoby.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi 1231, ďalej len KKC) 

OTÁZKY: Vzdelávam sa pravidelne v poznaní svojej viery? Čítam pravidelne Písmo sväté 

napríklad na spôsob skriptúry (denných c. 10 minút čítania v rámci napríklad rannej modlitby), či 

dokonca lectio divina (rozjímanie nad Písmom svätým)? Čítam pravidelne aj inú užitočnú duchovnú 

literatúru, ako sú diela svätých, mystikov, či iných v Cirkvi osvedčených učiteľov a autorov 

napríklad na spôsob lektúry (denných c. 10 minút čítania v rámci napríklad večernej modlitby, alebo 

poobede po návrate zo zamestnania/školy)? Alebo radšej tento čas utratím pred TV, na internete, 

alebo ho inak premrhám? Zúčastňujem sa na katechézach či iných podujatiach, ktoré na tieto účely 

organizuje farnosť, alebo diecéza? Venujeme pozornosť tomuto vyučovaniu aj v mojom malom 

spoločenstve v rámci farnosti? Alebo som sa uspokojil s tým, čo som sa naučil pri 1. sv. prijímaní 

ako malé dieťa a s príležitostnými príhovormi v kázňach a homíliách na sv. omšiach? Ak som rodič, 

to, čo odovzdávam deťom, je skutočné učenie a viera Katolíckej Cirkvi, ako ju opisujú cirkevné 

dokumenty (napríklad KKC, Youcat, alebo Christifideles laici, Evangelii nuntiandi, Familiaris 

consortio a iné dokumenty Cirkvi)? Alebo len nejaké moje mienky a názory? 

Commúnio Cirkvi 

„Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v detinskej závislosti na pápežovi, trvalom 

a viditeľnom princípe jednoty univerzálnej Cirkvi a na biskupovi, "viditeľnom princípe a 

základe jednoty" v čiastkovej Cirkvi ako aj vo vzájomnom "oceňovaní všetkých foriem 

apoštolátu v Cirkvi." Spoločenstvo s pápežom a s biskupom sa musí vyjadrovať v úprimnej 

ochote prijímať ich učiteľský úrad a ich pastoračné smernice. Spoločenstvo s Cirkvou si 

vyžaduje uznanie legitímneho pluralizmu laických zoskupení a súčasne ochotu k spolupráci 

so všetkými.“ (Christifideles laici 30); „Aby sa všetky tieto farnosti stali živými kresťanskými 

spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby: boli farské štruktúry 

prispôsobené situáciám s veľkou flexibilitou, ktorú umožňuje cirkevné právo predovšetkým 

podporovaním účasti laikov na pastoračnej zodpovednosti; [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); „Základňové (bázové) cirkevné spoločenstvá (známe aj pod inými 

menami) vyrastajú rýchlo v mladých cirkvách. Sú podporované biskupmi a ich konferenciami 



ako pastoračná priorita a osvedčujú sa ako centrá kresťanskej formácie a misionárskeho 

vyžarovania. Ide o skupiny kresťanov, ktorí sa stretajú na rodinnej úrovni alebo v 

obmedzenom okruhu, aby sa modlili, čítali Písmo, prehlbovali si náboženské vedomosti a 

debatovali o cirkevných problémoch z hľadiska spoločného zaangažovania. Sú znamením 

života Cirkvi, pomocou pri hlásaní evanjelia a dobrým východiskom pre novú spoločnosť, 

ktorá je založená na "civilizácii lásky".“ (Ján Pavol II., Redemptoris missio 51) 

OTÁZKY: Aké je moje spoločenstvo s farnosťou? Neuspokojujem sa len s tým, že ju hoci aj 

pravidelne navštívim na sv. omši a tým to pre mňa končí? Som do nej zapojený prostredníctvom 

malého bázového spoločenstva podľa výzvy otcov biskupov „Farnosť sa má a môže stať 

spoločenstvom spoločenstiev“ (Patiersky list KBS z 3. 10. 2004)? Usilujem sa s ostatnými farníkmi 

vytvárať skutočné rodinné vzťahy, ktoré sa neobmedzujú na „kostol“ a „akcie“, ale prenikajú celý 

náš život ako skutočnej farskej rodiny? Prijímam účasť na pastoračnej zodpovednosti a činnosti 

farnosti, ako ju definujú dokumenty Cirkvi:  

 voči pokrsteným deťom –„Časť  zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti prijatej v 

krste nesie celé cirkevné spoločenstvo“ (KKC 1255);  

 pomoc pri začleňovaní sa prvoprijímajúcich detí do rodiny farnosti – „Osobitné povinnosti voči 

deťom pokrsteným v Cirkvi majú jednotlivé kresťanské spoločenstvá, ku ktorým ich rodiny 

patria alebo v ktorých deti žijú. Kresťanské spoločenstvo je pre deti, ktoré v ňom žijú, najlepšou 

školou kresťanskej a liturgickej formácie“ (Slávenie svätej omše za účasti detí, Úvodné 

smernice 11),  

 voči birmovancom – „Pokrstených pripraviť na prijatie tejto sviatosti je v najvyššej miere 

úlohou Božieho ľudu.“ (Obrad birmovania, úvodné smernice č. 3);  

 voči manželom – „…celé miestne cirkevné spoločenstvo má povinnosť pomáhať manželskej 

dvojici, aby chápala a prežívala svoje nové povolanie a poslanie“ (Ján Pavol II., Familiaris 

consortio 69);  

 voči rodinám – „aby [farské spoločenstvo] nezanedbávalo formáciu k aktívnemu životu rodín vo 

farnosti a podnecovalo vytváranie malých spoločenstiev rodín v prostredí farnosti“ (Pastoračný 

a evanjelizačný plán Katolíckej Cirkvi na Slovensku na roky 2007 až 2013)  

 … a podobne?  

V ktorej oblasti sa v rámci farnosti angažujem a ako? Spolupracujem pritom s ostatnými farníkmi a 

so samotnou farnosťou? Prispievam na potreby farnosti v zmysle zákona „Veriaci majú povinnosť 

prispievať na potreby Cirkvi, aby mala to, čo je potrebné na božský kult, na diela apoštolátu a 

dobročinnej lásky, ako aj na slušné materiálne zabezpečenie služobníkov“ (c. 222 §1 CIC)? 

Podieľam sa primerane na starostlivosti aj o jej materiálnu stránku – upratovanie a údržba kostola, 

farských priestorov a stavieb, zveľaďovanie farského majetku,… „Piate [cirkevné] prikázanie 

„Podporovať cirkevné ustanovizne“ (KKC 2042)? 



Spoločenská angažovanosť za spoločné dobro 

„Povinnosť angažovanej prítomnosti v ľudskej spoločnosti, ktorá sa vo svetle sociálneho 

učenia Cirkvi stavia do služby človeka a jeho plnej dôstojnosti. Zoskupenia laikov musia 

vyvolávať živé vloženie sa do účasti a do solidarity, aby vytvárali v spoločnosti 

spravodlivejšie a bratskejšie životné podmienky.“ (Christifideles laici 30); „Aby kresťansky 

inšpiroval časný poriadok v spomenutom zmysle služby človeku, nemôžu sa laici zrieknuť 

zapojenia sa do "politiky", to znamená, do rozličných a mnohorakých iniciatív, na 

hospodárskej, sociálnej, zákonodárnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia organickému 

a systematickému podporovaniu všeobecného dobra.“ (Christifideles laici 42) 

OTÁZKY: Angažujem sa v spoločenskej verejnej oblasti za spoločné dobro? Zúčastňujem sa volieb 

a referend? Som primerane možnostiam politicky aktívny a obhajujem hodnoty a vízie Cirkvi a 

kresťanstva? Spolupracujem pritom s ostatnými farníkmi a s farnosťou samotnou? 

Apoštolát 

„Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa podieľajú, totiž 

"evanjelizovanie a posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich svedomia ako aj prenikanie 

rozličných spoločenstiev a prostredí Duchom Evanjelia". V tomto zmysle sa musí od všetkých 

foriem laických zoskupení a od každého jedného z nich požadovať misionársky elán, ktorý z 

nich robí stále viac subjekty novej evanjelizácie.“ (Christifideles laici 30); „Všetci veriaci 

majú povinnosť a právo vynasnažovať sa, aby sa božské posolstvo spásy stále viac a viac 

dostávalo k všetkým ľuďom všetkých čias a celého sveta.“ (c. 211 CIC); „Celá Cirkev je 

misionárska a dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu Božieho… Všetci 

veriaci … majú mať živé vedomie vlastnej zodpovednosti voči svetu, pestovať v sebe naozaj 

katolíckeho ducha a zasvätiť svoje sily dielu šírenia evanjelia.“ (II. vatikánsky koncil, Ad 

gentes 32 a 36); „Nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a 

organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam 

nato, jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval Krista 

slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista“ (Ad gentes 16) 

OTÁZKY: Považujem dielo šírenia Evanjelia, apoštolátu a evanjelizácie za svoju „základnú 

povinnosť“? Uvedomujem si, že apoštolát je dôvodom, prečo je v mojej obci/meste ustanovená 

farnosť? Prijímam výzvu Cirkvi a Krista zasvätiť svoje sily dielu šírenia Evanjelia? Som naplnený 

túžbou a dychtivosťou za to, aby sa Božie zámery uskutočňovali všade tam, kde som a kde žijem a 

kam sa môžem dostať? Učím sa umeniu apoštolátu a vzdelávam sa vo veciach na to potrebných? 

Konám apoštolát nielen ako jednotlivec, ale aj spoločne a zosúladene s farnosťou, ako ma vyzýva 

Cirkev: „Nech veriaci konajú svoj apoštolát v duchu svornej spolupráce. … Najmä v súčasných 

pomeroch je veľmi potrebné, aby sa v laickom pracovnom prostredí upevnila spoločná a 

organizovaná forma apoštolovania.“ (II. vatikánsky koncil, Apostolicam actuositatem 18)? 


