
NIE!!! alebo ÁNO!!! 

 

 Žijeme v kríze dnešnej spoločnosti. 
Dolieha to na nás.   

 Aj napriek tomu sme povolaní žiť kultúru 
života. Žiť dôstojnosť a slobodu božieho 
dieťaťa.  

 Aj v tomto svete a aj v týchto časoch. 



 Pápež dáva otázku:  

Prečo veci nefungujú tak ako majú??? 

 

Sv. Otec František sa snaží povedať 
výzvu NIE a ÁNO a nás k tomu 
povzbudzuje.  

 

Teda aj my máme povedať NIE 
a ÁNO!!! 



NIE! EKONÓMIA 
VYLÚČENIA. 

 

Táto ekonómia zabíja. Všetko sa odhadzuje.  

KULTÚRA VYHADZOVANIA !!! 

Vylúčenie značí zostať vonka. Nezáujem 
o vylúčených.  

Nie sme schopní prejaviť záujem o druhých 
ktorí sú v bolesti a samote vylúčení. 



NIE!!! NOVÁ IDOLATRIA 
PEŇAZÍ. 

 

Modlárstvo. Zbožňovanie peňazí. Fetišizmus 
financií. Diktatúra peňazí. Ekonómia bez 
ľudskej tváre.  

Tyrania ktorá diktuje svoje zákony. 
Korupcia. Egoistické vyhýbanie sa platenia 
daní. 

CHÝBA ĽUDSKÝ ROZMER.  



NIE!!! PENIAZE, KTORÉ PANUJÚ 
NAMIESTO TOHO, ABY SLÚŽILI. 

 

ODMIETNUTIE ETIKY.  

ODMIETNUTIE BOHA.  

Prevláda chybná mienka, že Boh môže 
poškodiť ľuďom, ktorí sa majú realizovať. 
Že etika  a  morálka môže manipulovať 
a degradovať osobu... 



NIE!!! NEROVNOSŤ, KTORÁ PLODÍ 

NÁSILIE. 

 

Ako zlo je v štruktúrach spoločnosti, tak 
budúcnosť nebude lepšia.  

Bezbrehý konzumizmus spojený 
s nerovnosťou poškodzuje spoločnosť.  

ROZDIELY VEDÚ KU KONFLIKTOM. 



NIE!!! SEBECKÁ 
ĽAHOSTAJNOSŤ. 

Bojíme sa že nás niekto osloví aby sme 
vykonali nejakú apoštolskú úlohu a my sa 
snažíme utiecť. Chceme mať svoju 
autonómnosť.  

Ako keby ohlasovanie evanjelia bolo jedom 
a nie radostnou odpoveďou na Božiu 
lásku.  

Zostávame paralyzovaní 
ľahostajnosťou.  



EG 83.  

Tak sa formuje to najnebezpečnejšie, teda „sivý 
pragmatizmus každodenného života Cirkvi, 
v ktorom všetko zdanlivo normálne napreduje, 
ale viera sa v skutočnosti opotrebúva a 
degeneruje na malomyseľnosť“.  

Rozvíja sa psychológia hrobu, ktorá krok za 
krokom premieňa kresťanov na múmie z 
múzea.  



 

 Sklamaní realitou, Cirkvou a sebou 
samými, žijú v neustálom pokušení 
prepadnúť melancholickému smútku a 
beznádeji, ktorá sa zmocňuje ľudského 
srdca ako „najúčinnejší elixír démona“.  

 



 

 Pozvaní vyžarovať svetlo a sprostredkúvať 
život, nechajú sa napokon fascinovať 
vecami, ktoré produkujú len temnotu 
i vnútornú únavu a ktoré pomaly 
oslabujú apoštolský dynamizmus. 



 

 

 Kvôli tomuto všetkému si dovolím 
naliehať: NENECHAJME SI UKRADNÚŤ 
RADOSŤ Z HLÁSANIA EVANJELIA! 



NIE!!! STERILNÝ PESIMIZMUS. 

ODMIETAME NAIVNÝ OPTIMIZMUS.  

ODMIETAME AJ REALIZMUS cez ktorý 
vidíme iba samé ruiny a trápenia.  

 

Pápež hovorí: S TÝMITO PROROKMI 
NEŠŤASTIA NEMÔŽEME SÚHLASIŤ.  

 

Je potrebné venovať pozornosť Božím 
plánom lásky !!! 



Jeden z najväčších  pokušení potláčajúcich 
nadšenie a horlivosť je POCIT (Vedomie) 
PORAZENOSTI.  

 

Tento pocit nás robí nespokojných, 
skleslých pesimistov so 
zamračenou tvárou.  



Máme VERIŤ VO VÍŤAZSTVO.  

„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale 
prejavuje v slabosti“ (2 Kor 12, 9).  

 

KRÍŽ JE AJ ZÁSTAVA VÍŤAZSTVA.  

Zlý duch porazenectva pochádza 
z egocentrizmu a ustráchanej 
nedôverčivosti.  

 

 



MISIJNÁ DUCHOVNOSŤ   
 

Duchovný život ponúka povzbudenie, ale má aj 
privádzať k stretnutiu sa s druhými.  

Privádzať k angažovaniu sa vo svete.  

Má prinášať evanjelizačný zápal.   

 

Sú tri zlá v našom živote: 

 dôraz na individualizmus 

 kríza identity 

 pokles zápalu 



Byť stotožnený s poslaním evanjelizovať.  

 AK TO  NIE JE,  TAK TO OSLABUJE.  

 

Mať čistú misijnú radosť  a nie byť 
posadnutý smútkom ako ostatní.  

 NEDAJME SI UKRADNÚŤ MISIJNÉ 
NADŠENIE!!! 

 

 



NOVÉ VZŤAHY VYTVORENÉ KRISTOM.  

 Je potrebné objaviť tajomstvo 
spoločného života a schopnosť 
stretávať sa, objať sa, podoprieť sa 
navzájom. ... 

 INDIVIDUALIZMUS ZMENIŤ NA 
OPRAVDIVÚ SKÚSENOSŤ BRATSTVA.  



 

 Je potrebné vyjsť zo seba samých a 
pripojiť sa k druhým a to je prospešná 
vec.  

 

 Zatvoriť sa do seba znamená ochutnať 
horký jed sústredenia na seba.  



 

Čo máme prekonávať?   

 

 Podozrievavosť.   

 Trvalú nedôveru.  

 Strach z napadnutia.  

 

 



K týmto postojom nás vedie svet. Lepšie je 
utekať a zavrieť sa do pohodlného 
súkromia.  

A tak odmietame sociálny rozmer 
evanjelia.  

Chceme vidieť Krista  len čisto duchovného, 
bez tela a bez kríža.  



Je tu aj snaha prežívať 
medziosobné vzťahy len virtuálne 

 

Máme sa nebáť riskovať stretnutie s 
tvárou druhého človeka:  

 - s jeho fyzickou prítomnosťou 

 - s jeho bolesťou a požiadavkami  

 - s jeho nákazlivou radosťou – v 
neustálom blízkom vzťahu.  



Viera v Božieho Syna,  
ktorý sa stal človekom, je prepojená: 

 

 - s vedomím stať sa darom pre druhých 

 - so spoločenstvom 

 - so službou 

 - so zmierením sa  s druhými.  

 

Boží Syn nás svojím vtelením pozval na 
revolúciu jemnosti.  



Otázky: 

 

 Ako riešim svoju sebeckú ľahostajnosť? 

 Ako si udržať radosť z ohlasovania 
evanjelia? 

 Individualizmus zmeniť na skúsenosť 
bratstva – ako to vnímam? 


