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Pedagogika sekularity 

 (Ohlasujte, s. 64) 
 

 
 

... Môžeme tak hovoriť o pedagogickej sekularite, to 
jest o prístupe, prostredníctvom ktorého celý človek 
vychováva seba tak, aby vedel s kresťanskou dušou prežívať 
sú¬časný svet objavujúc v ňom stopy Boha Stvoriteľa. Tento 
proces, vďaka ktorému vzniká život podľa evanjelia, mal by 
byť súčasťou formácie zasvätených podľa ich špecifickej 
formy života 

V Evangelii Gaudium je skryto prítomná otázka: Sekularita … je v kresťanskej viere cudzím a protirečivým 
prvkom, alebo dôsledkom jej podstaty? Cirkev uznáva sekulárnu opod¬statnenosť sveta, ktorý Boh zveril 
zodpovednosti človeka, Súčas¬ne však človek v duchu otvorenej solidárnosti žije so svetom, nie aby ho „sposvätnil“, 
ale aby sa v ňom stal semenom posvätenia. Žiť svetom sa teda stáva základným modelom, v ktorom sa usku¬točňuje 
prorocké poslanie Cirkvi. Podľa učenia dokumentu Gaudium et spes, ktorý hovorí o legitímnej sekularite spoločnosti, 
po¬zemské, profánne skutočnosti majú svoju osobitnú samostatnosť a dôvod existencie. „Tým, že sú pozemské 
skutočnosti stvorené, dostávajú všetky veci svoju stálosť, pravdivosť, dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok“ (GS, 
35).  Hlbšie zapojenie sa do sekulárneho sveta môže byť cestou k Bohu, pretože „svetské skutočnosti i sku¬točnosti 
viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu. Ba toho, kto sa pokorne a vytrvalo usiluje preskúmať tajomstvá sveta, vedie 
akoby Božia ruka, hoci si to neuvedomuje. Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, že sú tým, čím sú“ (GS, 36). 

Poslanie si vyžaduje delikátnu rovnováhu: spoluurčovať cestu sekulárneho sveta bez toho, aby sme ho 
chceli riadiť (K. Rahner). Cirkev, tvrdí Svätý Otec František, „sprevádza ľudstvo na všetkých jeho cestách, nech sú 
akokoľvek náročné alebo dlhé. Pozná dlhé čakanie a apoštolskú vytrvalosť“, „má veľkú trpezlivosť a je si vedomá prekážok (EG, 
24). 

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal“ 
(Jn 1, 9-10): toto Slovo sa uskutoční v sekulárnych podmienkach... Vtelenie možno vyjadriť iba prostredníctvom 
sekulárnych kategórií, 

Sekularita bola pomenovaná ako „zložitý a osobitný charakter“ tej formy zasväteného života, ktorou žijú 
sekulárne inštitúty. Vzťah ku svetu je dnes veľkou výzvou pre všetky formy zasväteného života v každom jeho 
rozmere: v hĺbke nášho bytia, dialógu, svedectve, misijnom poslaní, Pavol (porov.  Sk 16, 9.11-15) vyjde z brány a 
kráča okolo rieky: vstupuje do sekularity, konfrontuje sa s vierou a toto stretnutie so sekulárnym svetom ho 
vychováva k novosti Svätého Ducha. Povolaním Cirkví je vstúpiť do tohto procesu a svedčiť o námahe hľadania a 
radosti z toho, čo nasleduje po časnosti …  

Vďaka zanieteniu stávame sa priateľmi života, ľudí, sú¬časťou tohto ľudstva, ktoré sníva spravodlivejšiu 
a bratskejšiu budúcnosť. Pripomeňme si nádherné slová zasväteného muža z istého sekulárneho inštitútu, ktorý z 
angažovanosti vo svete vytvoril „misionársky hymnus“ (Giorgio La Pira): „Plán nášho posvätenia sa radikálne zmenil: 
mysleli sme si, že nám vystačia tiché múry modlitby! Verili sme, že keď sa uzavrieme do vnútornej pevnosti modlitby, vyhneme 
sa prevratným problémom sveta; [,,,] ide o skutočnosť, ktorá nám umožňuje pochopiť, že Ježišovo vyjadrenie nie je nejakým 
zbožným prianím: ,Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu,´ to jest ,vezmi svoj kríž a nasleduj 
ma‘ až dokonca. Spoločnosť potrebujeme zmeniť, potrebujeme vyjsť na pole, pripraviť a zdokonaliť svoje pracovné nástroje; 
potrebujeme čas venovať sa reflexii, kultúre, vyjadrovaniu, práci; potrebujeme pluhy, aby sme mohli orať polia nových námah; 
potrebujeme aj zbrane, aby sme mohli bojovať boj premeny a lásky. Zmeniť nesprávne štruktúry ľudských miest; opraviť 
zruinované domy človeka v duchu hlavného prikázania lásky”. 

Toto vtelenie sa do spoločností sa stáva formačnou požiadavkou, trvalou pedagogikou, ktorú treba 
uvádzať do života, pretože nikdy nie je úplne skompletizovaná. 

 



 
Dobré kresťanky a čestné občanky 

Uvažovanie skupiny VDB, ktorá sa 
zúčastnila Dní spirituality 2020   

 

 
 
Náš inštitút sa veľmi angažuje v oblasti formácie 

s ohľadom na ľudský a kresťanský rast. V tejto súvislosti 
by sme sa chceli podeliť o posledné silné skúsenosti, 
ktoré sme zažili pred niekoľkými mesiacmi: naše 
Generálne zhromaždenie/8. Témou, ktorej sme sa 
venovali, bolo poslanie VDB dnes. Pre nás to 
neznamená „robiť poslanie“, ale skôr „byť poslaním“. 
Preto sa snažíme dbať o postoje, ktoré treba zaujať v 
našich vzťahoch, prostredníctvom práce na sebe samej, 
aby sme boli schopné vzťahov, ktoré nás robia 
dôveryhodnými a svedčiacimi. Je to predovšetkým 
ľudská formácia, ktorej cieľom je, aby sme sa stali 
„ľudskejšími“ a aby sme mali otvorené a ochotné srdce, 
keď sa stretnem s každým človekom. 

Uvažovanie nášho GZ nás znova povzbudzuje, 
aby sme išli k prameňu nášho bytia „dobrých 
kresťanov“, uhasili smäd pri zdroji živej vody, ktorou je 
Kristus, a vždy sa snažíme cítiť „smäd po Bohu“, ten, 
ktorý On má po nás a ten, ktorý máme my a celé ľudstvo 
má po ňom. Iba ak cítime potrebu tejto vody a iba ak je 
náš život plný Boha, môžeme identifikovať duchovný 
smäd, niekedy podvedome, ktorý je prítomný v druhých 
a ponúknuť „Živú vodu! 

V našej uvažovaní sme tiež stanovili oblasti 
angažovanosti, ktoré tvoria: mladí ľudia, existenčné 
periférie, rodiny, mestské štvrte, politika, masmédiá, 
ekológia, škola, ľudské práva, medzináboženský dialóg, 
mier, samotné kresťanské spoločenstvá ... a štýl, ktorý sa 
má prijať v našom poslaní, počúvaní, úcte, vzťahu, 
svedectve a ohlasovaní. 

Dobré kresťanky a čestné občanky! 
Pripodobnite sa Kristovi, aby ste boli Jeho odrazom vo 
svete a svedkami, ktorí sú schopní zasiať semená 
„dobrého občianstva“: čestnosť, odhodlanie, ochota, 
angažovanosť, dialóg, čestnosť, účasť, spravodlivosť, 
solidarita, ... 

My VDB pôsobíme v rôznych oblastiach, 
predovšetkým prostredníctvom zamestnania ako 
lekárky, učiteľky, úradníčky, zdravotné sestry, 
robotníčky, sociálne pracovníčky, ... a prostredníctvom 
dobrovoľníckych činností, ktoré vykonávame všade. 
Tam, kde je VDB, nájdete ženu, ktorá sa snaží žiť ako 
dobrá kresťanka a ukázať Božiu tvár a zároveň práve 
preto, že je autenticky plná Boha, je zanietená budovať 
mesto človeka tak, že zahŕňa, vedie dialóg, hodnotí 
každodennosť.  

Posledná vec: aj keď sme na dôchodku ... 
neideme do dôchodku! Pokračujeme vo formovaní sa a 
pokračujeme svedčiť aj z nemocničného lôžka alebo z 
domova dôchodcov tým, že aj v ťažkých situáciách sa 
snažíme byť znamením autentických veriacich a 
aktívnych a zodpovedných občanov. 

 

2. februrár: XXIV. svetové dni Vita Consacrata 
Hľa, jedna z myšlienok pápeža Františka, ktorú 
niekoľkokrát opakoval: „Ježiš si nevybral a 
neposlal nás, aby sme sa stali početnejšími! 
Povolal nás pre poslanie. Dal nás do spoločnosti 
ako malé množstvo kvasu: kvas blahoslavenstiev a 
bratskej lásky, v ktorom sa my všetci ako kresťania 
môžeme nachádzať, aby sme sa dostali do jeho 
Kráľovstva“. Oslava Svetového dňa nás 
povzbudzuje k obnoveniu nášho zanietenia pre 
Boha a pre ľudstvo. 

28. generálna kapitula SDB  
Od 16. do 4. apríla sa v Turíne uskutoční 28. 
generálna kapitola saleziánov. „Akí saleziáni pre 
dnešných mladých ľudí?“ To je ústredná téma 
štúdia a uvažovania popri iných špecifických 
témach Zhromaždenia tohto druhu. Kapitula je 
zodpovedná za usmernenie saleziánskeho života a 
poslania na nasledujúcich šesť rokov a za výber 
Hlavného predstaveného a členov Hlavnej rady. 
Počas práce sa spolubratia kapituly musia 
intenzívne cítiť sprevádzaní Duchom Božím a 
našimi modlitbami. Všetci môžeme sledovať tieto 
informácie prostredníctvom ANS. 
Čo nám zanechali Dni spirituality a saleziánskej 
rodiny? 
Dni spirituality 2020 sa konali od 16. do 19. 
januára v Turíne - Valdocco. Krásne, skúsené, 
pútavé. Silná výzva na oživenie kresťanského 
záväzku („dobrí kresťania“) v súčasnom 
sociálno-kultúrno-náboženskom kontexte 
(„čestní občania“), pretože „buď vôľa tvoja ako 
v nebi tak i na zemi“ (Mt 6.10).  
Čo nám zanechali?  
 Prezentácia Strenny, ktorú urobil Hlavný 

predstavený prostredníctvom vzácneho 
videa a PP, ktoré uľahčujú prečítanie a 
štúdium jeho listu komentujúc Strennu. 

 Prednáška Mons. Sebastià Taltavulla, 
biskupa Mallorky (Španielsko), saleziánkeho 
exallieva, ktorý nám ponúka biblické základy 
„dobra“ a otvára nám mnohé úvahy, aby 
sme prežili krásu kresťanského života v 
súčasnom spoločenskom kontexte. 

 Zaujímavá diskusia za okrúhlym stolom 
medzi Emma Cicarelli (IT), Nico Lotta (IT), 
Joaquín Martín (SP) a Jorge Santos (PT), 
saleziánskymi spolupracovníkmi a ex-
allievmi o tom, že dnes byť „čestní občania 
so salesiánskym duchom“. A tiež ďalšie 
svedectvá, ktoré na nás silne zapôsobili, 
predovšetkým svedectvo mladých ľudí z 
Aleppa a Damašku. 

Materiály sú dostupné na webovej stránke 
saleziánskej rodiny. Nenechajme stratiť veľa v 
živote. 

 


