
Lorem Ipsum Dolor

Odkaz apoštolskej exhortácie 
Christus vivit pre katolícke školy

„Zdá sa mi, že toto je v skutočnosti umenie 
umení (τέχνη τεχνῶν) a veda vied (ἐπιστήμη 
ἐπιστημῶν), teda viesť človeka (ἄνθρωπον 
ἄγειν), najrôznorodejšieho a najrozmanitejšieho 
zo živých tvorov.” (Gregor Nazianský, 
Apologetica, Oratio II, PG 35, 425, 12-15).



„Pedagógia“ (παιδαγωγία) alebo „paideia“ (παιδεία)

Χειραγωγία  
Vedenie za ruku
V moderných jazykoch taký termín 
nemáme (zriedkavo sa vyskytujú výrazy 
odvodené z latinského manuductor), ale 
prešiel do niektorých slovanských 
jazykov ako ruština. Po rusky 
руководитель je učiteľ alebo aj riaditeľ.



„Realita je viac (je bohatšia) ako myšlienka (idea).“ 
(Romano Guardini)

Výzva k obráteniu 

V gréčtine má slovo pokánie prekvapujúci etymologický 
význam. Slovo metanoia znamená „zmena zmýšľania“, 
znamená to doslova „zmýšľanie po“. Obrátenie je akýmsi 
druhom duchovného prebudenia, úplná zmena srdca, 
mysle. Veľký anglický spisovateľ, konvertita, G. K. 
Chesterton, napísal: „V najtemnejšej z kníh života je 
zapísaný zákon, a to tento: ak sa pozeráte 999-krát na 
jednu vec, ste úplne v bezpečí. Ak sa na ňu pozriete tisíci 
krát, ste v desivom nebezpečenstve, že ju uvidíte po prvý 
krát“ (The Napoleon of Notting Hill, ch. 2, 1904).



Na spôsob úvodu

Čo hovorí dokument o katolíckych školách

Potreba obrátenia:

   1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

   2. Stretnutie generácií pri zachovaní generačných rozdielov

   3. Niektoré konkrétne výzvy a impulzy vo výchove

            Digitálny svet

            Výzva k budovaniu sociálnej súdržnosti, bratstva, angažovanosti

            Choroba úzkostlivosti



O katolíckych školách (CV, 221-223)

❖ „Škola je bezpochyby platformou na priblíženie sa deťom a mladým. Je 
privilegovaným miestom na rozvíjanie osoby, a preto jej kresťanské 
spoločenstvo vždy venovalo veľkú pozornosť jednak formovaním 
vyučujúcich a riadiacich pracovníkov, jednak tým, že zakladalo vlastné školy 
každého druhu a stupňa. V tejto oblasti vzbudil Duch Svätý nespočetné 
charizmy a svedectvá svätosti.“



O katolíckych školách (CV, 221-223)
❖ „No škola potrebuje prejsť naliehavou sebakritikou… Zdá sa, že niektoré katolícke 
školy sú organizované len preto, aby sa udržali. Strach zo zmien ich robí neschopnými 
znášať neistotu a uzatvára ich pred nebezpečenstvami – reálnymi alebo imaginárnymi 
–, ktoré so sebou prináša každá zmena. Karikatúrnym vyjadrením tejto tendencie je 
škola, ktorá sa premenila na „bunker“, chrániaci pred omylmi „zvonka“. 

❖ Tento obraz provokačne odráža to, čo skusujú mnohí mladí, keď vychádzajú z 
niektorých výchovných inštitúcií: zisťujú, že je neprekonateľná priepasť medzi tým, čo 
ich učili, a svetom, v ktorom majú žiť. 

❖ Lebo jednou z najväčších radostí vychovávateľa je vidieť žiaka, ktorý sa prejavuje ako 
silná, celistvá, protagonistická osoba, schopná dávať.“



O katolíckych školách (CV, 221-223)

❖ Katolícka škola neprestáva byť podstatným priestorom na evanjelizáciu 
mladých. Je dôležité uvedomiť si niektoré inšpiračné kritériá naznačené v 
apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium o obnove a oživení škôl a univerzít 
vzhľadom na misijné pôsobenie. Sú to: skúsenosť kerygmy, dialóg na 
všetkých úrovniach, interdisciplinárnosť a transdisciplinárnosť, napomáhanie 
kultúry stretnutia, naliehavá potreba „vytvárať siete“ a voľba v prospech 
posledných, ktorých spoločnosť skartuje a vyhadzuje. Podobne je dôležitá aj 
schopnosť integrovať poznanie rozumu, srdca a rúk“ (222).



Svätý John Henry Newman

Idea univerzity

Newmanova vízia katolíckeho vzdelávania bola 
vychovávať ušľachtilých ľudí, vytríbeného intelektu 
a vkusu, spôsobov, čo anglická mentalita nazývala jedným 
slovom „gentleman“.



Daniel Hevier

Radostná škola

„Katolícka škola neprestáva byť podstatným priestorom na 
evanjelizáciu mladých. Je dôležité uvedomiť si niektoré 
inšpiračné kritériá naznačené v apoštolskej konštitúcii Veritatis 
gaudium o obnove a oživení škôl a univerzít vzhľadom na 
misijné pôsobenie. Sú to: skúsenosť kerygmy, dialóg na 
všetkých úrovniach, interdisciplinárnosť a 
transdisciplinárnosť, napomáhanie kultúry stretnutia, 
naliehavá potreba „vytvárať siete“ a voľba v prospech 
posledných, ktorých spoločnosť skartuje a vyhadzuje. Podobne 
je dôležitá aj schopnosť integrovať poznanie rozumu, srdca 
a rúk“ (Christus vivit, 222).



Lorem Ipsum Dolor

Pavol VI.  
II. vatikánsky koncil
„Koncil cítil potrebu spoznať okolitú, stále viac sekularizovanú, 
spoločnosť, priblížiť sa k nej, porozumieť jej, slúžiť jej, evanjelizovať 
ju, prijať ju, doslova ju dobehnúť.”
“Katolícke náboženstvo je tu pre človeka, je na strane človeka, v 
istom zmysle je životom ľudstva.” 
A dodal: “Namiesto ubíjajúcich diagnóz povzbudivé lieky; 
namiesto smutných predpovedí vyšli z koncilu v ústrety dnešnému 
svetu posolstvá dôvery: jeho hodnoty boli nielen rešpektované, ale 
aj uctené, jeho snahy podporené, jeho túžby očistené a požehnané... 
Ešte inú skutočnosť musíme zdôrazniť: všetko doktrinálne 
bohatstvo bolo zamerané jediným smerom: slúžiť človeku.” 



1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

❖ „Kristova Cirkev môže vždy podľahnúť pokušeniu, že stratí nadšenie, 
pretože už nepočúva Pánovo volanie riskovať z viery, dávať všetko bez 
ohľadu na nebezpečenstvá; môže podľahnúť pokušeniu, že začne 
vyhľadávať falošné svetské istoty. Sú to práve mladí, ktorí jej môžu pomôcť 
zostať mladou, neskorumpovať sa, nezastaviť sa, nespyšnieť, nezmeniť sa na 
sektu, byť chudobnejšia a schopná vydať svedectvo, byť nablízku posledným 
a vyradeným, bojovať za spravodlivosť a s pokorou prijímať, keď od nej 
žiadajú vysvetlenie“ (36).



1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

❖ „Aj keď mnohí mladí sú spokojní, keď vidia Cirkev, ktorá s pokorou prejavuje istotu 
o svojich daroch a je aj schopná legitímnej bratskej kritiky, iní mladí chcú mať Cirkev, 
ktorá by viac počúvala a neustále by neodsudzovala svet. Nechcú, aby bola Cirkev 
mlčanlivá a bojazlivá, ale ani to, aby viedla vojnu kvôli dvom alebo trom témam, 
ktoré ju znepokojujú. Aby bola v očiach mladých hodnoverná, niekedy musí mať 
pokoru počúvať, objaviť v tom, čo druhí hovoria, svetlo, ktoré jej môže pomôcť lepšie 
spoznať evanjelium. Cirkev, ktorá sa bráni, ktorá zabúda na pokoru, ktorá prestane 
počúvať a nenechá sa vtiahnuť do diskusie, stráca mladosť a mení sa na múzeum. 
Ako môže takto pojať sny mladých? Ak vlastní pravdu evanjelia, to ešte neznamená, 
že ho dokonale pochopila; skôr musí stále rásť v chápaní tohto nevyčerpateľného 
pokladu“ (41).



1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

❖ „Cirkev príliš úzkostlivá a viazaná na štruktúry môže byť trvalo kritická vzhľadom 
na všetko, čo sa hovorí na obranu práv žien, a neustále poukazovať na riziká a 
možné omyly pri takýchto nárokoch. A naopak, živá Cirkev môže reagovať tak, že 
venuje pozornosť oprávneným nárokom žien, ktoré požadujú väčšiu spravodlivosť a 
rovnosť. Živá Cirkev si môže pripomenúť históriu a uznať dlhý proces autoritárstva 
zo strany mužov, podrobovanie, rôzne formy zotročovania, zneužívania a násilia 
spôsobené mužskou nadradenosťou. S týmto pohľadom bude schopná vziať za svoje 
tieto právne nároky a s presvedčením prispeje k väčšej vzájomnosti medzi mužmi a 
ženami, hoci nebude súhlasiť so všetkým, čo navrhujú niektoré feministické skupiny. 
V tejto línii chcela synoda obnoviť úlohu Cirkvi zameranú „proti každej diskriminácii 
a násiliu na základe pohlavia“.



1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

❖ „Dnes sme my dospelí vystavení pokušeniu vyhotovovať zoznam katastrof a 
chýb mladých dnešnej doby. Niekto nám možno zatlieska, pretože vyzeráme 
ako experti na určovanie negatívnych aspektov a nebezpečenstiev. Ale aký 
bude výsledok tohto postoja? Čoraz väčšia vzdialenosť, menšia blízkosť, 
menej vzájomnej pomoci.“



1. Mladí ako výzva prekonať skostnatelosť, uzavretosť a defenzívu

❖ Pápež nás vyzýva k pozornému pohľadu, ktorý „dokáže objaviť plamienok, 
ktorý ešte horí; trstinu, o ktorej sa zdá, že sa už-už zlomí, ale nie je ešte 
zlomená (porov. Iz 42, 3). Je to schopnosť objaviť priechody, kde iní vidia len 
múry; spoznať možnosti, kde iní vidia iba nebezpečenstvá. Takýto je pohľad 
Boha Otca, schopný zhodnotiť a živiť zárodky dobra zasiate do sŕdc mladých. 
Srdce každého mladého človeka treba preto považovať za „svätú zem“, za 
nositeľa zárodkov Božieho života, pred ktorým si máme „vyzuť obuv“, aby 
sme sa mohli priblížiť a skúmať tajomstvo“ (67).



2. Stretnutie generácií pri zachovaní generačných rozdielov

❖ „Vzorom krásy je mladosť, ale dajme pozor, pretože toto nie je oslava 
mladých. Znamená len to, že dospelí si chcú ukradnúť mladosť pre seba, 
niežeby si mladých vážili, milovali a starali sa o nich“ (76).

❖ „Po tomto pohľade na Božie slovo sa nemôžeme obmedziť na tvrdenie, že 
mladí sú budúcnosťou sveta: mladí sú prítomnosťou, obohacujú ju svojím 
prispením. Mladý človek už nie je dieťaťom; nachádza sa v životnom období, 
keď začína preberať rozličné zodpovednosti, spolu s dospelými sa podieľa na 
rozvoji rodiny, spoločnosti, Cirkvi“ (64).



2. Stretnutie generácií pri zachovaní generačných rozdielov

❖ „Niektorí mladí pociťujú rodinné tradície ako utláčajúce a unikajú z nich 
podnietení globalizovanou kultúrou, ktorá ich necháva bez orientácie. V 
iných častiach sveta zasa nie je medzi mladými a dospelými pravý generačný 
konflikt, ale je tu vzájomné odcudzenie. Dospelí sa neusilujú alebo sa im 
nedarí odovzdať dôležité existenciálne hodnoty alebo preberajú mladistvý 
štýl, čím prevracajú vzťah medzi generáciami. Tento vzťah medzi mladými a 
dospelými je vystavený riziku, že zostane len na citovej rovine a nepôjde v 
ňom o výchovný a kultúrny rozmer“ (80).



Vychovávateľ musí zachovať generačný rozdiel 

Guzmán Carriquiry Lecour

Filip Néri “číta v srdciach iných to, čo oni sami nevedia 
čítať, a dovoľuje im objaviť v sebe toho, ktorý je väčší ako 
ich srdce. Osobne sprevádza rast svojich priateľov a 
učeníkov, dávajúc veľmi moderným spôsobom hodnotu ich 
svedomiu a ich slobode. Osoba rastie vo svojom 
človečenstve iba vtedy, keď stretne svedectvo väčšie od seba 
samej, otcovstvo, obdivuhodnú prítomnosť, ktoré by jej 
ukázali cestu rastu, križovatku vlastnej slobody, požiadavky 
zodpovednosti, bez toho, aby zostala zakliesnená vo svojich 
obmedzeniach, vo svojich vášňach a ospravedlňovaniach.



3. Niektoré konkrétne výzvy pre výchovu

❖ Digitálny svet

❖ Výzva k budovaniu sociálnej súdržnosti, 
bratstva, angažovanosti

❖ Choroba úzkostlivosti


