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Apoštolský list 

pápeža Benedikta XVI. 

 

PORTA FIDEI 

 

napísaný pri príležitosti 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu 

a 20. výročia od vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi 

 

 

Tento veľmi povzbudzujúci list od nášho pápeža bol napísaný pri príležitosti otvorenia Roka viery. 

Z tohto vzácneho dokumentu Vám ponúkame niekoľko myšlienok… 

 

Majme osobný vzťah s Kristom sýtený Slovom a Chlebom 

Svätý Otec Benedikt XVI. nás pozýva, aby sme cez dvere viery vstúpili do spoločenstva s Bohom 

a Cirkvou, a to skrze Božie slovo a Božiu milosť Je to celoživotná cesta, ktorá sa začína krstom 

a končí sa prechodom cez smrť do večného života.  

Na tejto ceste objavujeme nové nadšenie zo stretnutia s Kristom. V tomto máme pomôcť aj 

ostatným ľudom, aby vyšli z púšte tohto sveta k prameňu života, ktorým je osobné priateľstvo 

s Ježišom dávajúcim život v plnosti.  

Dnes majú kresťania na jednej strane strach z krízy vo svete a na druhej strane pritom stále 

považujú vieru za samozrejmú súčasť verejného života. No realita je iná. Viera je často odmietaná. 

V minulosti bola prirodzenou súčasťou kultúry ľudí, no dnes už nie je.  

Je tu výzva: Buďte soľou zeme a svetlom sveta! Je potrebné zastaviť sa podobne ako Samaritánka 

pri studni a počúvať Ježiša, ktorý nás pozýva, aby sme v neho uverili a čerpali z neho ako 

z prameňa, z ktorého tryská živá voda. Potrebujeme duchovnú posilu? Tak musíme znova nájsť 

chuť sýtiť sa Božím slovom a Chlebom života.  

 

Čítajme texty Druhého Vatikánskeho koncilu 

Pápež nás v dokumente ďalej povzbudzuje, aby sme čítali texty Druhého Vatikánskeho koncilu 

a aby sme ich spoznávali ako texty učiteľského úradu Cirkvi. Koncil je ako veľká milosť, z ktorej 

má Cirkev veľký úžitok; je to kompas, ktorý nám pomáha bezpečne sa orientovať v týchto časoch 

a tiež žriedlo neustálej duchovnej obnovy cirkevného spoločenstva.  

 

Prinášajme svedectvo nášho života vo viere 

Počas Roka viery má prebiehať duchovná obnova Cirkvi, a to skrze svedectvo života veriacich. 

Kresťania sú totiž povolaní, aby životom vyžarovali vo svete Kristovo Slovo pravdy. Preto tento 

Rok viery je výzvou k opravdivému a novému obráteniu k Pánovi, jedinému Spasiteľovi sveta.  

Kristus priťahuje k sebe všetkých ľudí. Cirkvi je zverené neustále ohlasovanie evanjelia. Preto sa 

máme nadšene, presvedčivo a radostne usilovať o novú evanjelizáciu. Viera vzrastá vtedy, keď 

sa prežíva ako prijatá a zároveň ako odovzdávaná láska. Takto sa viera stáva duchovne plodnou. 

Viera totižto otvára srdce a myseľ tých, čo počúvajú a prijímajú Pánovo slovo a chcú sa stať jeho 

učeníkmi. 

 

Poznajme a vyznajme našu vieru 

Podľa Benedikta XVI. by sme tiež mali intenzívnejšie uvažovať o viere. Okrem toho máme aj 
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ostatným veriacim pomôcť vedomejšie a pevnejšie sa primknúť k evanjeliu. Máme možnosť vyznať 

vieru v živého Pána v našich kostoloch a aj v našich rodinách, aby ju každý lepšie spoznal 

a odovzdával ďalej. Naše spoločenstvo si má nájsť spôsob, ako sa verejne prihlásiť k vyznávaniu 

viery. 

Svätý Otec vyjadruje želanie, aby Rok viery vyvolal u každého kresťana túžbu vyznať vieru 

v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou a nádejou. Rok viery je možnosť na intenzívnejšie 

slávenie viery v liturgii, osobitne v Eucharistii. Rok viery je časom, keď máme vzrastať 

v hodnovernosti svedectva nášho života. Musíme si osvojiť úlohu znovuobjaviť obsah viery, 

ktorú vyznávame, slávime, prežívame a vyjadrujeme modlitbou. 

Bolo by vhodné zopakovať si Vyznanie viery, ktoré môže slúžiť aj ako každodenná modlitba 

a aby sme nezabúdali na úlohu prijatú pri svojom krste.  

Obsah viery máme nielen pochopiť, ale máme sa aj slobodne a srdcom oddať Bohu. Musíme si 

uvedomiť, že je to pôsobenie Božej milosti, ktorá koná v živote človeka. Viera je vnútorným 

rozhodnutím byť s Pánom a žiť s ním. 

 

Žime uprostred Cirkvi 

Samozrejme je potrebné aj verejné svedectvo a angažovanie sa. Viera nie je iba súkromnou 

záležitosťou. Nositeľom viery je totiž Cirkev. Vo viere Cirkvi prijímame krst, ktorý nás začleňuje 

do spoločenstva Božieho ľudu. Viera má teda aj cirkevný rozmer. Rozumom a svojou vôľou 

prijímame to, čo nám Cirkev predkladá. Poznaním viery vstupujeme do tajomstva spásy. Svojím 

„Amen“ slobodne prijímame celé tajomstvo viery.  

Hoci mnoho ľudí nemá dar viery, predsa úprimne hľadajú konečný zmysel a definitívnu pravdu 

o svojej existencii  a o svete. Aj to je cesta, ktorá vedie k Bohu. 

 

Študujme články Katechizmu Katolíckej cirkvi 

V tomto Roku viery máme systematicky spoznávať obsah našej viery aj cez Katechizmus 

Katolíckej cirkvi (KKC). Bl. Ján Pavol II. napísal: „Tento katechizmus zaiste napomôže obnove 

celého cirkevného života. […] Vyhlasujem ho za bezpečnú normu pre učenie viery, a teda za platný 

a legitímny nástroj v službe cirkevného spoločenstva…” 

Katechizmus sa dotýka dôležitých tém každodenného života. KKC je stretnutie sa s Kristom, 

ktorý žije v Cirkvi. V KKC sú na prvom mieste články o viere. Potom nasledujú odseky 

o sviatostiach, v ktorých je prítomný sám Kristus, ktorý koná a naďalej buduje svoju Cirkev. 

Bez liturgie a sviatostí by vyznanie viery nemalo svoju účinnosť, lebo by mu chýbala milosť, 

ktorá podporuje svedectvo veriacich. Učenie katechizmu v ďalších kapitolách o morálke má plný 

význam iba vtedy, ak má vzťah k viere, liturgii a modlitbe. 

KKC je opravdivým nástrojom na podporu viery, najmä pre tých, ktorým leží na srdci 

vzdelávanie a formácia kresťanov.  

 

Žime v súčasnosti, ale čerpajme aj z dejín 

Musíme si uvedomiť, že naša viera je ovplyvnená súčasným zmýšľaním človeka, ktorý uvažuje 

príliš racionálne. Verí len výsledkom vedy a techniky. To nie je nič zlé. Cirkev vníma aj vieru a aj 

vedu ako dvojakú cestu k pravde. 

Počas Roku viery znovu chceme prejsť dejinami našej viery, ktoré svedčia o tajomstve svätosti 

a hriechu. Uprime svoj pohľad na veľký prínos mužov a žien, ktorí svedectvom svojho života 

prispeli k rastu spoločenstva. Nech nám to pomôže v snahe o obrátenie, aby sme aj my mohli zažiť 
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Božie milosrdenstvo. 

 

Majme pohľad upretý na Ježiša 

V tomto pozemskom čase upierajme svoj pohľad na Ježiša, v ktorom nachádza svoje naplnenie 

každej námahy a túžby ľudského srdca. Radosť z lásky, odpoveď na tragédiu utrpenia 

a bolesti, sila odpustenia zoči-voči utrpenej urážke a víťazstvo života nad prázdnotou smrti – 

to všetko nachádza naplnenie v tajomstve jeho vtelenia, v tom, že sa stal človekom a spolu s nami 

znášal ľudskú slabosť, aby ju premenil silou svojho vzkriesenia.  

… Z viery žijeme aj my: skrze živé poznanie Pána Ježiša, ktorý je prítomný v našom živote 

i v dejinách… 

 

Nasledujme svätých 

Svätý Otec upiera svoj pohľad na pekné príklady viery z dejín našej spásy a nabáda nás k ich 

nasledovaniu. Napríklad Panna Mária, Božia Matka, ktorá všetko prijímala vo viere. Alebo 

apoštoli na základe viery opustili všetko, aby nasledovali Učiteľa, a uverili slovám, ktorými 

ohlasoval Božie kráľovstvo uskutočnené v jeho osobe. Alebo mučeníci, ktorí obetovali svoj život 

za pravdu evanjelia. Koľko ľudí sa zasvätilo Kristovi! Koľkí ľudia zanechali svoj život, aby žili 

v evanjeliovej jednoduchosti poslušnosť, chudobu a čistotu. Ich mená sú zapísané v knihe života.  

 

Prinášajme svedectvo lásky 

Rok viery bude tiež vhodnou príležitosťou na posilnenie svedectva lásky. Viera bez lásky 

neprináša ovocie a láska bez viery by bola len citom v neustálom područí pochybnosti. Viera 

a láska sa navzájom potrebujú. Mnoho kresťanov slúži s láskou opusteným a núdznym, pretože 

práve v nich sa odráža tvár samého Krista. Výzvu k láske berme ako napomenutie a pozvanie, 

aby sme opätovali lásku, s ktorou sa nás on ujal.  

 

Vďaka viere uvidíme zázraky 

Usilujme sa o pevnú vieru. Každý sa o to snažme. Nebuďme lenivými vo viere. Viera nás 

sprevádza životom a umožňuje nám vždy novým pohľadom vnímať zázraky, ktoré Boh pre 

nás koná. Viera zameraná na pochopenie znakov čias v dejinnej prítomnosti zaväzuje 

každého z nás, aby sme sa stali živými znakmi prítomnosti Zmŕtvychvstalého vo svete. Dnešný 

svet potrebuje svedectvo tých, ktorí túžia po Bohu a vedia aj druhým pomáhať otvárať srdcia pre 

Božiu milosť. 

Svätý Otec nás povzbudzuje, aby Rok viery ešte viac posilnil náš vzťah s Ježišom Kristom, lebo 

iba v ňom je istota do budúcnosti a záruka pravej a trvalej lásky. V živote máme skúsenosť 

radosti i trápenia. Zdá sa nám, že Boh je ticho. Chceli by sme, aby prehovoril. No životné skúšky 

pomáhajú pochopiť tajomstvo kríža.  

Na záver apoštolského listu Benedikt XVI. vyjadruje nádej: „S pevnou istotou veríme, že Pán Ježiš 

premohol zlo a smrť. S touto pevnou nádejou sa mu zverujeme: On je prítomný medzi nami, 

premáha moc zlého a Cirkev, viditeľné spoločenstvo jeho milosrdenstva, ostáva v ňom ako znak 

definitívneho zmierenia s Otcom.“ 

Rímsky biskup nakoniec zveruje Rok viery Panne Márii, ktorá je blažená, pretože uverila. 

V Prešove 5. novembra 2012 

Spracovali: Jozef Heske a Martina Tomečková  


