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„Duchovná skúsenosť 
a tvorivá otvorenosť pre svet“

Olivier Clément je uznávaný francúzsky spi-
sovateľ a teológ. Je veriacim Ruskej ortodoxnej 
Cirkvi, pracuje ako profesor na Pravoslávnom 
teologickom inštitúte sv. Sergeja v Paríži. Usi-
luje sa o porozumenie a stretnutie kresťanov 
Východu a Západu. Tento článok je prevzatý 
z jeho knihy „Taizé a zmysel života“ [1].
Spomínam si na istého mladého japonského 

intelektuála, ktorý prišiel do Paríža obhajovať svoju dizertačnú prácu o Nikolajovi Ber-
ďajevovi a ruských intelektuáloch zo začiatku storočia, bývalých stúpencoch marxizmu, 
ktorí sa nakoniec od neho odvrátili. Spýtal som sa ho, prečo si vybral tú tému a on 
mi odpovedal: „Aj ja som bol marxista, ale už ním nie som.“ Rozprávali sme sa spolu 
a položil som mu aj nasledovnú otázku: „Privádza vás to k prehĺbeniu budhizmu alebo 
šintoizmu?“ Odpovedal mi: „Nie, o to nemám záujem. Oslovuje ma také kresťanstvo,
aké žil Berďajev. Ide o kresťanstvo smerujúce k hlbokej duchovnej skúsenosti, a súčasne
tvorivo sa otvárajúcemu pre svet.“
Práve toto prepojenie hlbokej duchovnej skúsenosti s tvorivou otvorenosťou pre svet 
je hlavným cieľom stretnutí v Taizé, ktoré už mnoho rokov rozoberajú tému „vnútorný 
život a ľudská solidarita“. Práve na takéto kresťanstvo sa musíme zamerať, lebo čím viac 
sa stávame ľuďmi modlitby, tým viac sa stávame zodpovednými. Nič nie je zodpo-
vednejšie ako modliť sa. Je nevyhnutné dobre to pochopiť a pomôcť mladým, aby to tiež 
pochopili. Modlitba nie je rozptýlením, nie je nedeľnou drogou, ale privádza nás k tajom-
stvu Otca, k sile Ducha Svätého, k Tvári odhaľujúcej nám každú ľudskú tvár, aby sa 
napokon stali z nás jej služobníci.
Služba každej ľudskej tvári môže nadobudnúť konkrétnu podobu života s tými, čo 
trpia opustenosťou a chudobou, napríklad tak, ako žije asi dvadsať bratov z Taizé 
v chudobných štvrtiach iných svetadielov. To nás tiež vyzýva k tomu, aby sme boli vy-
naliezavými, tvorivými vo všetkých oblastiach, vrátane oblasti ekonomickej, oblasti 
planetárnej civilizácie, oblasti kultúry, atď. Kresťanstvo musí byť tvorivé, a v priebehu 
dejín skutočne aj bolo. Aby sme si to uvedomili, stačí sa pozrieť na vidiecke románske 
kostolíky, nehovoriac o Chráme Matky Božej v Paríži alebo o ikone Najsvätejšej 
Trojice od Rubľova! Pre tvorbu nepotrebujeme nálepku. Dostojevskij netvrdil, že je 
kresťanský románopisec. No predsa je jedným z tých, ktorí urobili neuveriteľne veľa 
pre kresťanskú senzibilitu, myslenie a dovolím si povedať, aj teológiu. V súčasnosti ho 
číta množstvo ľudí, je jedným z „otcov“ modernosti, práve tak, ako Freud, Nietzsche 
a v nedávnej minulosti Marx. Úlohou kresťanov je teda nanovo pokračovať v tvorbe 
uprostred sveta takého, aký je, bez toho, aby nariekali. Svet nepotrebuje ufňukaných, 
ale tvorivých kresťanov. PS1: viac o Taize na www. Taize.fr

PS2: Tí, ktorí by ste sa chceli zúčastniť s pánom kaplánom Marekom stretnutia vo 
Wroclawe prosíme vás, aby ste kontaktovali pána kaplána do 20.11.2019



Godzone projekt vznikol v januári 2010 a samotnému projektu predchádzala séria evanjeli-
začných koncertov, realizovaná v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež na jeseň roku 2009. 
V tomto roku sme ukončili jedno z našich do vtedy veľkých podujatí s názvom Voľnosť na 
Nevoľnom. Toto podujatie bolo realizované pod záštitou nebohého otca biskupa Rudolfa 
Baláža v jeho rodnej dedine Nevoľné. V októbri roku 2009 sme dostali pozvánku od otca 
Zdena Pupíka, ktorý bol vtedy členom Rady pre mládež a univerzity KBS, aby sme s kapelou 
ESPÉ zrealizovali niekoľko evanjelizačných koncertov počas Týždňa Cirkvi pre mládež. 
Ponuku sme s radosťou prijali a vtedy sa začal projekt realizovať.
V týchto rokoch začiatku projektu sa Katolíckou cirkvou na Slovensku stále viac šírilo pozvanie 
vstúpiť do tzv. novej evanjelizácie – novej v zápale, metódach a vo výraze, a tak sme v spolo-
čenstve SP pocítili obrovskú túžbu odpovedať na výzvu našej Cirkvi. Čítali sme Pastoračný 
plán Katolíckej cirkvi na Slovensku na roky 2007-2013, kde sme našli výzvu: „Po vyjdení 
z tunela prenasledovania sa totiž ocitáme pred úlohou vykročiť na cestu obnovy. Sme hlboko 
presvedčení, že cesta duchovnej obnovy pre Katolícku cirkev na Slovensku vedie cestou novej 
evanjelizácie, cez dôslednú formáciu k nej, cez rešpektovanie vlastného príbehu viery každého 
jedného človeka, cez obnovu niektorých cirkevných štruktúr, ako aj cez partnerský dialóg 
s pluralitnou spoločnosťou.“ (PP bod 3)
V Pastoračnom pláne je tiež pre nás veľmi inšpiratívna definícia novej evanjelizácie: „Ide 
o ohlasovanie evanjelia novým spôsobom, a to takým, aby bolo počuteľné a zrozumiteľné pre 
súčasného človeka v duchu Ježišových slov: Nalejte nové víno do nových nádob (porov. Mk 
2,22)!“ (PP bod 19)Ako mladí ľudia, ktorým horí srdce za svojich rovesníkov, sme túto výzvu 
našej Cirkvi prijali a začali sme ju realizovať. Rozhodli sme sa začať slúžiť mladým ľuďom na 
Slovensku prostredníctvom projektu novej evanjelizácie, ktorý bude ohlasovať evanjelium 
relevantným spôsobom pre mladého človeka dnešnej doby. Godzone projekt vznikol pod 
záštitou občianskeho združenia ZKSM a vždy bol a je podriadený autorite a učeniu Rímsko-
katolíckej cirkvi.
Biskup Mons. Jozef Haľko o projekte Godzone povedal: „Predovšetkým treba zdôrazniť, že 
ide o projekt, ktorý zastrešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska. Nejde 
teda o akciu, o ktorej nič nevieme. Každý, kto príde na Godzone, môže vidieť, že sú tam 
kňazi. Takže ak má niekto problém alebo pochybnosti o samotnom koncerte, hovorím mu, 
že sú tam kňazi, ktorí spovedajú, rozhrešujú. Godzone je ako duchovná čistička. Na jednom 
mieste sa zídu tisícky mladých ľudí, ktorí spievajú piesne o Ježišovi. Zapájajú sa do spoločnej 
modlitby. Keď som sa pred nich postavil, hovoril som im o Panne Márii a na konci sústredene 
prijali požehnanie. Je to všetko dobré? Myslím, že skvelé! Samozrejme, prichádzajú aj takí, 
ktorí zatiaľ iba hľadajú a možno práve tam sa v nich začne rodiť niečo nové. Texty piesní na 
Godzone majú racionálne jadro. Emócia, ktorá počas nich príde, môže byť zároveň kanálom 
na prijatie hlbokého obsahu. Pri kázaní hovoria často aj kňazi najprv príbeh a potom podstatu. 
Aj Ježiš pracoval s fantáziou a emóciami človeka, keď rozprával príbehy a podobenstvá. No za 
kritérium skutočného prijatia obsahu postavil skutky, každodennú prax.“

GODZONE TOUR 2019
Prešov    18.11.  Tatran Handball aréna   18:00-21:00
Poprad    19.11.  Poprad aréna    18:00-21:00
Žilina    20.11.  Tipsport aréna    18:00-21:00 
Banská Bystrica   21.11  Zimný štadión    18:00-21:00
Bratislava   22.11.  Zimný štadión Ondreja Nepelu  18:00-21:00

GODZONE 2019



OZNAMY
Na budúcu nedeľu 10. novembra máme našu pravidelnú zbierku na FaPC.

Stretnutie kantorov a tých, ktorí premietajú texty v kostole bude v pondelok 
11. novembra po sv. omši v FaPC. 

Stretnutie rodičov birmovancov a birmovancov bude v stredu 13. novembra 
po mládežníckej sv. omši. 

V dňoch 15.-17.11.2019 naši birmovanci absolvujú v rámci prípravy duchovnú obnovu 
v Juskovej Voli., ktorú pre nich bude viesť Ján Kulan, moderátor ACM. Prosíme 

o modlitbové sprevádzanie. 

Púť humenských farností k Anke Kolesárovej 9.11.2019
Odchod autobusu 8:30 hod. od zastávky pri Bille. 

Program:  9.30 privítanie v domčeku bl. Anny Kolesárovej. 
Slovko o bl. Anne a o aktivitách domčeka. Prehliadka domčeka, kaplnky a kostola vo 

Vysokej nad Uhom. Úcta relikvii blahoslavenej, ruženec, sv. omša, adorácia, modlitby za 
rodiny. Návšteva cintorína vo Vysokej nad Uhom a hrobu blahoslavenej. 

Potom návšteva farského kostola v  Pavlovciach nad Uhom, v tomto kostole prijala bl. Anna 
krst, birmovku. Nasleduje modlitba a obnova krstných sľubov pútnikov, modlitba 

Korunky Božieho milosrdenstva. 
Stravovanie si zabezpečuje každý pútnik samostatne. 

Zbierka Na nedeľu 17. novembra vyhlásilo ABÚ v Košiciach zbierku sv. Alžbety. 
V túto nedeľu budeme mať o.i. možnosť podporiť a pomôcť aj farnosti Všetkých svätých. 
Vianočný stromček – ak by chcel niekto ponúknuť stromček do nášho kostola, prosíme, 

aby kontaktoval našich kurátorov. 

Púť Izrael: Pripomíname všetkým, ktorí sa prihlásili na Púť do Izraela, 
aby zálohu 250 € za púť priniesli 11.novembra 2019 po večernej 

sv. omši do kancelárie farského úradu. 

Gregoriánske sv. omše:  Ak chcete zmysluplne pomôcť kňazom v misiách, 
môžete nechať odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. 

Intencia je milodar pre kňaza, ktorý slávi svätú omšu na úmysel darcu. 
Väčšina kňazov v misijných krajinách nemá plat, žije z príspevkov veriacich, ktorí sú sami 

chudobní. Aj preto im môžeme veľmi pomôcť milodarom na odslúženie svätej omše. 
Je to požehnanie pre mnohých kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uvedomiť 

univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú na oltár vaše úmysly. 
Milodar na gregoriánske omše je 150 eur. Zapísať vaše úmysly môžete tento týždeň 

v úradných hodinách v kancelárii farského úradu.
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