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 CHCEM   /   STAČÍ BYŤ 

   

 byť zrozumiteľný  

      

    ÚPLNE a  

      

     pre VŠETKÝCH ? 

 



MORÁLNO-PRÁVNY KONTEXT 

„ZROZUMITEĽNOSTI“ 

 Chcem byť „zrozumiteľný“? 

Byť zrozumiteľný = morálna (Božia) výzva 

Niekedy máme tendenciu 

 mystifikovať   

 (Eucharistia, večný život, hriech... to je veľké tajomstvo!) 

 

 Akademizovať, pričom používame nezrozumiteľné 

výrazy 

Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, 

ako ja.  Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. 

Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.  (1 Kor 7,8-9) 

 Podľa sv. Pavla je sviatosť manželstva cesta k spáse, na 

ktorej sa človek ľahšie vyhne hriechu smilstva. 

 



SOCIOLOGICKO-HISTORICKÝ  KONTEXT 

„ZROZUMITEĽNOSTI“ 

 Stačí byť zrozumiteľný? 
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako 

cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a 
všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, 
ničím by som nebol. (1 Ko 13, 1-2) 

 

Nestačí dávať odpovede na otázky, ktoré si nikto 
nekladie! (Kde je Tvoj Boh, 1.2) 

Bolo by iróniou osudu, keby sme v snahe odpovedať na nikdy nepoložené 
otázky zistili, že sme síce spoľahlivými vodcami, no nemáme vlastne koho 
viesť. 

 
Byť hľadačmi, učiť sa cudzí jazyk (ako sv. Cyril a 
Metod). 

Byť neustále fascinovaní Bohom  a neustále si vedomí, že nie sme 
len strážcami poznanej pravdy, ale jej stálymi objavovateľmi.  
A to plodí nový život. 

(Adam poznal svoju ženu a ona počala a porodila...) 



PASTORAČNÝ KONTEXT  

„ZROZUMITEĽNOSTI“ 

 Dá sa byť „zrozumiteľný“ pre všetkých? 

 dávať 100% energie pre 100% ľudí  (porov. 1 Kor 9,22) 

 

 Nemusíme všetci hovoriť všetkými jazykmi        

   spolupráca (napr. s laikmi)  
 tlmočenie, delegovanie ohlasovania 

 

 Skúsenosť zo sviatosti zmierenia:  
čím viac dokážem mlčať, tým som zrozumiteľnejší  
a efektívnejší  

 

 Skúsenosť spolupráce s manželmi v Rodinkove:  
dať priestor svedčiť je viac ako dať dokonalú 
informáciu 

 

 



BIBLICKÝ ASPEKT ZROZUMITEĽNOSTI 
 

Dá sa byť úplne „zrozumiteľný“? 

 

Nemusíme mať ambíciu stálej a úplnej zrozumitelnosti! 

 

Neschopnosť porozumieť si (kňazi medzi sebou,  vo 

farnosti, so svetom) = brzda našej pýchy (viď Babylon) 

 

Potreba prijať bolesť z nedorozumenia (ako Ježiš) a ísť 

znova a znova k Bohu s pokornou prosbou o Jeho 

Ducha a nové Turíce, každý vo svojom jazyku rozumie 

tomu, čo apoštoli hovoria 

 



KEĎ PRÍDE ON, DUCH PRAVDY, Ň 

UVEDIE VÁS DO PLNEJ PRAVDY (JN 16, 13) 

 

 Keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo 

budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo 

máte povedať.  

Veď to už nie vy budete hovoriť;  

ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 

(Mt 10,19) 



 Ďakujem za vaše stretnutie, za vašu ochotu 

hľadať, za možnosť byť s vami, lebo mi to 

pomohlo opäť sa trochu zamyslieť nad vlastnou 

zrozumiteľnosťou. 

DOM PRIJATIA PRE RODINY RODINKOVO,  

www.rodinkovo.sk ;  

     sekoroman@gmail.com 

http://www.rodinkovo.sk/

