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VOĽNE HOVORENÁ KÁZE Ň? 
 

Mgr. Jozef Benka, PhD. 
 
 

Abstrakt: Predigt als freie Rede? 
 
In diesem Beitrag möchten wir das Problem einer Predigt als freier Rede nahebringen. 
Zuerst stellen wir es in einem kurzen historischen Überblick dar. Dann präsentieren wir 
zwei entgegengesetzte Meinungen aus der gegenwärtigen homiletischen Diskussion in 
Deutschland, die sich mit der Frage beschäftigt: Predigen mit oder ohne Manuskript? 
Eine Antwort auf diese Frage hat wichtige Konsequenzen für das Predigen heute und 
muss nicht nur in der formalen, sondern auch in der materialen und prinzipiellen 
Homiletik gelöst werden. Am Schluss wird für unsere Verhältnisse eine Lösung  
(Predigen mit Manuskript im Sinne homiletischer Präsenz von Meyer-Blanck) 
angeboten.  

  
Kľúčové slová: prézentne kázať, voľná reč, homiletika, kázeň 
 
Úvod  

Ako máme kázať na kazateľnici? Máme pripravenú a napísanú kázeň len čítať? Máme sa ju 

presne naučiť naspamäť a tak ju aj bezo zmeny povedať? Či si máme kázeň dôkladne písomne 

pripraviť a na kazateľnici  ju nanovo voľne tvoriť? Alebo dokonca máme vyjsť na kazateľnicu bez  

prípravy a spoliehať sa na svoju erudovanosť či inšpiráciu Duchom Svätým? To sú otázky, ktorým sa 

budeme venovať. Problém voľne hovorenej kázne  priblížime najskôr v historickej perspektíve na 

základe dôkladnej štúdie Jamnického. Potom predstavíme súčasnú diskusiu v Nemecku na základe 

dvoch názorových skupín reprezentovaných na jednej strane Schnepperom a na druhej strane Meyer-

Blanckom. Naznačíme aj pohľad do súčasnej diskusie o tomto probléme  i u nás. V závere vyjadríme 

svoj príklon k názorom Meyer-Blancka, totiž, že po dobrej písomnej príprave sa máme snažiť 

o prézentne  podanú kázeň. 

 

1 Stručný historický prehľad optikou Jamnického  

Na túto tému pod názvom Homiletické improvizácie a kázanie spamäti napísal obšírny článok 

profesor Ján Jamnický. Na pokračovanie bol uverejnený vo viacerých číslach Cirkevných listov v roku 

19421 a samostatne vo forme brožúrky.  Keďže obidva pramene nie sú najmä najmladšej generácii 

bežne dostupné a známe, priblížme si najskôr niektoré podstatné Jamnického tvrdenia  k tejto 

problematike. O to viac je hodno ich priblížiť, lebo si dôkladne všíma a uvádza zahraničnú literatúru 

k tejto kazateľskej úlohe, ale podáva aj stanoviská z našej literatúry, a to zo staršieho i novšieho 

                                                 
1 JAMNICKÝ, J. Homiletické improvizácie a kázanie spamäti. In Cirkevné listy. 1942, č. 12 – 17. s. 210 – 214. 
223 – 228, 242 – 249, 260 – 266, 295 – 299, 304 – 311. 
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obdobia. Potom budeme venovať pozornosť tomu, ako sa vyvíjala diskusia k tejto veci v 2. polovici 

20. storočia až podnes predovšetkým v nemeckej homiletickej literatúre a čiastočne aj u nás. 

Jamnický horlí za dôkladnú  písomnú prípravu i naučenie sa kázne naspamäť. Je rozhodne 

proti čítaniu kázne na kazateľnici. Kázanie spamäti je pre neho nielen homiletickou otázkou, ale aj 

etickou a pastorálnou otázkou. 

 V úvode svojho článku zdôvodňuje časovosť tejto otázky v svojej dobe uvedením dvoch  

„neriadov“ u kazateľov. Na jednej strane sú kazatelia, ktorí si kázne vôbec nepripravujú, ani si ich 

nepremyslia, ani si ich nenapíšu. Ide tu o extemporizovanie v najhoršom zmysle slova, o nesvedomité 

improvizácie kázní. Na druhej strane spomína kazateľov, ktorí sa vypracované kázne nenaučia, ale ich 

takmer úplne čítajú alebo si ich tak nedostatočne osvojujú, že sú nútení neprestajne pozerať do 

rukopisu. Preto sa chce zaoberať otázkou, či kazateľ smie a môže sa uspokojiť s púhym meditovaním 

a bez napísania takúto nameditovanú kázeň aj povedať alebo či ju má aj slovne a písomne podrobne 

vypracovať. Ďalej sa chce zaoberať otázkou, ako si má kazateľ svoje kázne svedomite osvojiť a na 

kazateľnici „slobodne“ t.j. bez závislosti od kázňového konceptu predniesť.  

K tej prvej otázke. Ideálny stav by bol podľa Jamnického, keby sme mali po vzore veľkých 

kazateľov Božím Duchom zvlášť pomazaných a nadchnutých kazateľov, kde kázeň ako živá reč 

živého Boha by priamo prýštila z hlbín ich vieryplného náboženského presvedčenia a oduševnenia 

a nebola reprodukciou nijakých písomných, vopred pripravených konceptov. Lenže ideál musí brať do 

úvahy aj skutočnosť. Preto je toho názoru, že aj najnadanejší kazatelia by sa mali len po určitej praxi 

koncipovania kázní  oddať spôsobu bez koncipovania. Praktických výhod z písomného vypracovania 

kázní je totiž tak mnoho a sú tak závažné, že prípravu na kázeň so slovným koncipovaním treba 

pokladať za nevyhnutný pravidelný výkon nielen pre mladých začiatočníkov, ale aj pre starších 

kazateľov, ktorí nemajú nejaké mimoriadne rečnícke nadanie, lebo – Jamnický cituje  K. Gerocka – 

„Schleiermacherovia“ nerastú na stromoch a popri cestách (s. 213). 

Prečo písať kázne? Jamnický tu uvádza viaceré názory nemeckých homiletikov, ktoré by sa 

dali stručne zhrnúť takto. Písať kázne je potrebné kvôli dobrému a jasnému usporiadaniu myšlienok, 

kvôli presným formuláciám a štylistickým výrazom, ktoré sú veci a cieľu kázne primerané i kvôli 

tomu, aby sa na kazateľniciach netáralo a rozvláčne a dlho nekázalo. 

O potrebe a výhodách písomného vypracovania kázní svedčia podľa Jamnického aj veľké 

kazateľské postavy u nás. „Kázňam Jána Lešku dodávalo trvalú hodnotu popri bohatstve a hĺbke 

myšlienok aj nádherné rečové rúcho svedčiace o najsvedomitejšej písomnej práci tohto veľkého 

majstra biblického štýlu medzi slovenskými kazateľmi“ (s. 225). Podobne by sa dalo hovoriť 

o kázňach Bodického, Janošku, Čobrdu, Osuského a ďalších. 

Jamnický  nezamlčuje ani názory tých, ktorí tvrdia, že pri metóde stáleho presného písomného 

vypracovania dochádza aj k nežiaducim následkom. „Pridlhá práca a primnoho práce zanecháva stopy 

„robeného“ a „vyhotoveného“ na úkor prirodzenosti (Harms) (s. 226). Podobne Bassermann považuje 

písanie kázne za prerušenie duchovnej práce, za zmeravenie živého toku myšlienok. Jamnický 
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pripúšťa, že to pri niektorých jednotlivcoch môže dochádzať, ale na príklade veľkých nemeckých i 

našich kazateľov konštatuje, že písomné vypracovanie bolo pre nich aj znakom verného plnenia si 

svojho kazateľského poslania, prejavom povedomia o svedomitom vykonávaní vrcholného výkonu  

v službe Pánovej. 

Jamnický na príklade nemeckých i našich kazateľov jednoznačne odmieta extemporizovanie 

ako prejav nesvedomitosti a lenivosti pri plnení najsvätejšej úlohy, ktorá môže byť človeku zverená. 

Prípravu na kázeň bez jej napísania pokladá za možnú a prípustnú len pri najnadanejších rečníkoch, ale 

aj u týchto len po dlhšej praxi. Stálym pravidlom má zostať doslovné koncipovanie kázne. Príprava na 

kázeň len meditovaním, ak je pravá, je totiž omnoho ťažšou prácou ako príprava s koncipovaním. Toto 

tvrdenie podopiera Jamnický Saathoffovým výrokom, ktorý našiel u Pfennigsdorfa: „Pri voľnom 

spôsobe je práca vlastne väčšia, prenikavejšia, vnútornejšia a pohyblivejšia, pracuje sa na kázni aj na 

tvare jednotlivosti až do konca, a najsilnejšie na samej kazateľnici“ (s. 262). 

V ďalšej časti článku sa Jamnický venuje otázke kázania spamäti ako homiletickému 

problému. Uvádza tri možné príčiny čítania kázní: nedostatok sebadôvery a odvahy u mladých 

kazateľov, skutočnosť, že nezačínajú včas s prípravou, takže nemajú čas si kázeň potom osvojiť 

a nakoniec  nedostatok svedomitosti, vernosti a usilovnosti. Prvý nedostatok sa podľa Jamnického dá 

odstrániť postupným cvičením a prosbami o pomoc Ducha Svätého. Druhý nedostatok tak, že si kázeň 

napíšeme v prvej polovici týždňa a v druhej si ju osvojujeme. Tretí nedostatok takéhoto kazateľa 

mravne diskvalifikuje  a takýmto je potrebné privolať mohutné memento, aby sa snažili zbaviť takejto 

mravnej homiletickej choroby a rozhodne treba takéto počínanie vetovať. 

Jamnický uvádza aj príklady, keď zo strachu pred dogmatickými chybami či z učiteľskej 

funkcie kázne boli cirkvi a boli obdobia, keď sa prikazovalo čítať kázne, ale na príklade z dejín našej 

cirkvi hovorí, že „u nás bola a do dnes sa zachovala prax tzv. slobodného kázania a či aspoň 

požiadavka kázania spamäti“ (s. 264). Núti nás k tomu aj pôvodné chápanie kázne ako homílie, t.j. 

rozhovoru medzi kazateľom a medzi zhromaždením veriacich. A pri rozhovore je veľmi dôležitý 

vzájomný pohľad, čo sa pri čítaní kázní nedeje. 

Naučiť sa kázeň a kázať spamäti je aj vecou homiletického svedomia a vyplýva z charakteru 

kázne ako osobného svedectva. Ustavičné pozeranie do konceptu tomu však protirečí. Preto po 

uvedomení si vznešenosti a zodpovednosti svojho povolania by si kazatelia mali pravidelne cvičiť 

pamäť, modliť sa o prítomnosť Ducha Svätého a spoliehať sa na Jeho pomoc. 

Jamnický je za vecné (materiálne) i slovné (formálne) memorovanie kázne. Sú totiž 

homiletici, ktorí sú len za vecné memorovanie a odsudzujú slovné memorovanie zo strachu, aby kázeň 

nestratila charakter osobného svedectva. Jamnický doslova uvádza: „Neprestávam prízvukovať: 

Skutočne slobodným kázaním môže byť len kázanie spamäti na základe namemorizovaného konceptu. 

Ako prívrženci metódy, ktorá káže nememorizovať (u nás Martin Rázus), majú obavy, že kazateľ 

doslovne memorizujúci bude viazaný pomyslením na koncept, tak ja tvrdím, že kazatelia len 
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materiálne memorizujúci práve tak budú poviazaní starosťou o výrazy, ktoré musia na kazateľnici 

hľadať pre myšlienky“ (s. 298). 

V závere svojho článku Jamnický ešte uvádza niekoľko rád ako memorovať a proti zaseknutiu 

sa v kázni mení svoj názor, že koncept kázne sa nemá vynášať na kazateľnicu, ktorý uviedol 

v kompendiu svojej homiletiky a hovorí: „Dnes radím reálne: Koncept kázne treba vyniesť na 

kazateľnicu, list za listom podľa postupu kázne  obracať, a keď by taká nehoda hrozila, pohliadnuť do 

neho“ (s. 310). 

Ako sa uberala diskusia o tejto otázke v druhej polovici 20. storočia až dodnes? Musíme 

povedať, že pod vplyvom Barthovej teológie, ktorá pozornosť upriamila na podstatu kázne, sa tejto 

otázke ako problému formálnej homiletiky nevenovala dlhšie pozornosť. Až v roku 1979 vyšiel  

článok od Jörga Rothermundta so symptomatickým názvom: Kázeň ako voľne hovorená reč 

s podtitulom Spomienka na potlačený problém.2 V tomto príspevku sa snaží vystopovať príčiny tohto 

potlačenia a navrhnúť niektoré postupy pre praktizovanie kázne ako voľne hovorenej reči. 

Rothermundt situáciu kazateľov, z ktorej vychádza, charakterizuje  tak, že všetci vieme, že by 

sme mali kázeň podávať ako voľne hovorenú reč, ale to nevieme robiť. Tí, ktorí voľne hovoria, sú skôr 

obdivovaní pre ich talent alebo podozrievaní z tárania. 

Spôsob prípravy kázne pod vplyvom antickej rétoriky, kde sa text vypracoval až do 

najmenších podrobností, starostlivo podľa mnemotechnických pomôcok memoroval a spamäti 

prednášal, nepodporoval celkom kázeň ako voľne hovorenú reč, tvorenú v kontakte s poslucháčom. 

A pod vplyvom Barthovej teológie sa o týchto otázkach nehovorilo. Barth bol za doslovné 

vypracovanie kázne, kde záleží na každom jednom slovíčku. Aby sme tejto pre Bartha absolútnej 

požiadavke vyhoveli, musíme si dopredu doslovne všetko presne vypracovať, čo potom povieme 

v kázni. Každá kázeň, ktorá má byť povedaná, musí byť tak precízne vypracovaná, že ju hneď  

môžeme dať do tlače. Toto Barthovo stanovisko  ovplyvnilo chápanie tejto otázky skoro až dodnes.  

 

2 Súčasná homiletická diskusia  v Nemecku 

V súčasnej homiletickej diskusii v Nemecku sa kryštalizujú dve skupiny  názorov na voľne 

hovorenú kázeň. S jednou sa vo vyhranenej podobe môžeme stretnúť v knihe od Arndta Elmara 

Schneppera pod názvom Voľne kázať s podtitulom Bez rukopisu na kazateľnici. Za druhú horlí 

Michael Meyer-Blanck vo svojej najnovšej knihe Prézentne kázať s podtitulom  Polemický spis proti 

ideologizácii „voľnej“  reči na kazateľnici, kde sa nachádzajú predstavené podobné postoje aj od  

Alexandra Deega a Christiana Stäbleina. Najskôr chceme venovať pozornosť  prvej skupine. 

Schnepper voľne hovorenú kázeň nepovažuje ani za moderný vtip ani za lacný trik, ale za 

autentický výraz evanjelia a po dlhé storočia takou podľa neho aj bola. Uvádza päť argumentov za 

                                                 
2 ROTHERMUNDT, J. Predigt als freie Rede, s. 68 – 85. 
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voľne hovorenú kázeň, teda kázeň bez použitia napísaného konceptu. Prvé tri sú pragmatické  a dva sa 

zakladajú na teologickej úvahe.3 

Tým prvým argumentom je skutočnosť, že voľne hovorená kázeň je komunikatívna. 

Poslucháči môžu kazateľa vnímať silnejšie, lebo nie je viazaný na papier, ale udržiava so zborom 

ustavične očný kontakt. Kto je  odkázaný na koncept, je pohľadom upretý viac na svoj papier ako na 

poslucháčov. Kazateľ nehovorí len  slovami, ale aj znakmi svojho tela. Hovorí aj mimikou, gestami, 

postojom, proxemikou, oblečením, používaním hlasu, intenzitou hlasu i zmenou rýchlosti hovorenia, 

dôrazom i pauzami. 

Druhým argumentom pre voľne hovorenú kázeň je to, že je vľúdnejšia k poslucháčom. Je totiž 

rozdiel medzi voľne hovorenou rečou a písomne formulovanou rečou. Voľne hovorená reč je 

spontánnejšia, emocionálnejšia, s jednoduchšími vetnými konštrukciami, obraznejšia, dialogická. 

Písaná reč je vecnejšia, má komplikovanejšie vetné konštrukcie, je monologická. Čítanie vedie 

podvedome k preberaniu abstraktného štýlu. Voľne hovorená kázeň ako ústna reč zasahuje hlbšie 

vrstvy človeka. Neoslovuje len intelekt, ale aj cit a vôľu. 

Ako tretí argument za voľne hovorenú kázeň uvádza Schnepper dialogickosť. Poslucháči 

môžu kazateľa podľa neho nielen lepšie počúvať a chápať, ale kazateľ môže zbor aj citlivejšie vnímať 

a dostať sa  k nemu bližšie. Nejde tu o reálny dialóg, ale emocionálny. Čím sú oči kazateľa menej 

viazané na papier,  môže viac sledovať tváre poslucháčov a reagovať na ne. Tieto dojmy umožňujú 

citlivejšie predstaviť tému. Kazateľ  vidí, kde vznikajú pochybnosti, kde sú výpovede zle pochopené 

alebo kde stráca pozornosť svojich poslucháčov. 

Štvrtým argumentom za voľne hovorenú kázeň je pre Schneppera to, že voľne hovorené kázne 

zodpovedajú evanjeliu ako radostnej správe o záchrane človeka. Pri evanjeliu sa nejedná o vecné 

oznámenie, ale o osobné oslovenie človeka. Pri vedeckých informáciách je primerané ich čítať. Tu 

musí exaktne sedieť každý citát a každé číslo. Ale dobrá správa – evanjelium neznesie tento chladný, 

dištancujúci sa štýl. Aj Luther svoje kázne tiež voľne hovoril. Zapisovali ich iní. 

Piatym argumentom za voľne hovorenú kázeň je skutočnosť, že voľne hovorené kázne sú 

citlivé na pôsobenie Ducha Svätého. Schnepper sa odvoláva na  Tholuckov výrok, že kázeň vzniká 

dvakrát, v študovni farára  a na kazateľnici. Tholuck kladie dôraz na prípravu, ale príprava kázne tým 

nie je ukončená a stáva sa kázňou až na kazateľnici.  

Podľa Schneppera patrí voľne hovorenej kázni budúcnosť, lebo žijeme v dobe, v ktorej tlačené 

slovo je stále lacnejšie. A tam, kde nás knihy, časopisy a internet zaplavujú písaným slovom, 

nadobúda opäť svoj lesk hovorené slovo. Preto sa vo svojej knihe potom venuje  príprave a prednesu 

voľne hovorenej kázne. Pre prípravu odporúča päť fáz, ktoré pomenoval takto: Nájsť obsah, členiť 

látku, formulovať myšlienky, meditovať myšlienky a akcia kázne, čo pripomína spôsob prípravy podľa 

odporúčania klasickej rétoriky. K týmto piatim fázam ako charakteristiku voľnej hovorenej kázne 

                                                 
3 SCHNEPPER, A. E. Frei predigen, s. 14 – 23. 
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Schnepper uvádza päť prvkov: celostný obsah, ktorý oslovuje rozum, cit a vôľu, zreteľné členenie, 

ktoré je nesené napäťovým oblúkom, ústny jazykový štýl, osvojenie a naučenie sa myšlienok 

naspamäť a hovorenie, ktoré smeruje k poslucháčovi. 

Voľne hovorená kázeň sa  podoba podľa Schneppera dramatickým umeniam. V nej sa spájajú 

jednak prvky interpretácie ako aj improvizácie. To, čo si pripravíme, sa predstaví primerane situácii, 

v ktorej hovoríme, takže počas kázne sú formulované aj nové myšlienky. Práve ten proces zrodu  

v situácii je pre toto chápanie veľmi dôležitý. 

Meyer-Blanck reaguje na  prvú skupinu4, kde sa voľné kázanie povýšilo  na program, 

v ktorom je voľné kázanie prezentované ako rozhodujúca značka kvality, ako to nachádza 

u Schleppera a Lehnerta. Dáva to však do súvislosti s najnovším pastorálno-psychologickým  

a estetickým obratom v praktickej teológii. Oceňuje pozornosť tejto otázke za účelom zlepšenia 

kvality evanjelickej kázne. Kladie si však otázku, či kázeň bez  písomného konceptu vedie  skutočne 

k vyššej kvalite, či nezáleží skôr na presnej homiletickej príprave až k doslovnému a poeticky 

pregnantnému vypracovaniu, aby sa kázeň potom dala pôsobivo predniesť.  Zastáva – ako to sám 

formuluje – trochu jednostranne to druhé stanovisko5 a ako alternatívu pre voľne hovorenú kázeň 

ponúka prézentnú kázeň a zavádza pojem homiletická prezencia, ktorú sám charakterizuje takto: 

„Homiletickú prezenciu  možno opísať ako zmysel  pre to, čo je nezameniteľné na kresťanskej kázni, 

bližšie ako zmysel pre vlastnú rétorickú rolu, pre miesto v rituálnej liturgickej štruktúre a pre 

prezentáciu špecifického  obsahu, teda toho, čo je nám celkom blízko, ale môže sa sprítomniť len 

v spôsobe odopierania“.6 Homiletická prezencia sa dá  získať podľa neho identifikovaním sa s vlastnou 

úlohou a rolou a vzdelávaním a tréningom, čo je však dlhodobý proces. 

Prečo Meyer-Blanck dvíha varovný prst pred voľne hovorenou kázňou? Je to aj z obavy, že 

kto sa nepripravuje a nezhromažďuje myšlienky pri písacom stole, prepadne len všeobecným 

formuláciám a teologicky zostane na plytčine. Kazatelia potrebujú veľa času na prípravu pred 

vystúpením na kazateľnici. Berie na vedomie, že uprednostňovanie ústnej reči pred písomnou fixáciou 

má dlhú tradíciu. Aj Luther považoval hovorené slovo za formu reči, ktorá je primeraná evanjeliu 

a často z časových dôvodov si svoje kázne nevypracoval písomne. Potom zvlášť pod vplyvom 

idealizmu sa presadzuje názor, že to, čo je napísané, zabraňuje živému stretnutiu v rozhovore 

a zabraňuje aj živému spojeniu s vlastnými duchovnými silami. Objavuje sa to v obmenách aj 

v súčasných homiletických koncepciách voľného kázania ako „myslenia počas hovorenia“ (má sa 

mysliac hovoriť a hovoriť mysliac). 

Friedemann Merkel vo svojom historickom prehľade o tejto otázke konštatuje7, že 

v evanjelickej homiletike bolo pravidlom až do polovice 20. storočia  memorovanie predtým doslovne 

                                                 
4 MEYER-BLANCK, M. Homiletische Präsenz, s. 21 – 55. 
5 MEYER-BLANCK, M. Homiletische Präsenz, s. 22. 
6 MEYER-BLANCK, M. Was ist „homiletische Präsenz“?, s. 26. 
7 MERKEL, F. Sagen hören loben, s. 47 – 68. 
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vypracovaného rukopisu kázne a že doslovné čítanie sa presadilo až pod vplyvom Barthovej teológie, 

ktorá kládla dôraz na zvláštnu teologickú starostlivosť o každé slovíčko. 

Dôraz na voľne hovorenú kázeň sa podľa Meyer-Blancka dá badať po roku 1970 pod vplyvom 

pastorálneho pohybu8. Začal sa vyzdvihovať vzťahový aspekt, pre ktorý sa vopred sformulované slovo 

považovalo za škodlivé a za prospešné sa považovalo slovo, ktoré sa rodilo priamo v situácii 

rozhovoru. Tak ako v pastorálnom rozhovore sa neodporúčalo citovať žiadne biblické verše alebo čítať 

hotové veci, ani v kázni nemohol uspokojovať  memorovaný či čítaný koncept. Základným vzorom 

mohli byť len situačne a na osobu zamerané vznikajúce autentické myšlienky, pre situáciu primerané 

hovorenie. Meyer-Blanck spomína ešte vplyv zborovej pedagogiky, ktorá tiež vznikala v tomto 

období.9 Liturg sa mení z modlitebníka na moderátora. Z historického hľadiska sa iba posilnilo podľa 

Meyer-Blancka profilovanie, ktoré sa začalo už v reformácii a bolo formované osvietenstvom. Farár je 

aj učiteľ.10 Tak sa liturg po objavení sa zborovej pedagogiky od roku 1980 stáva viac liturgickým 

pedagógom, ktorý nevykonáva len jednoducho rituál, ale hovorí so zborom a vysvetľuje mu liturgiu. 

Teda  pastorálny a zborovo-pedagogický dôraz zmenil aj pochopenie a štýl kázania. Obidve formy reči 

sa orientujú podľa paradigmy blízkosti k prítomným. Kázeň sa stala menej verejnou rečou a viac 

rozhovorom medzi priateľmi, homíliou. 

Z povedaného vyplýva, že otázka voľne hovorenej kázne nie je len formálnou otázkou, či 

presnejšie len otázkou formálnej homiletiky, ale aj principiálnej a materiálnej.  Meyer-Blanck si to 

uvedomuje a takto túto otázku aj chce riešiť. Ide tu o základné chápanie služieb Božích a kázne. Ide 

o duchovne, teologicky a osobne, rečnícky a pedagogicky i pastorálne prézentnú reč a tá je niečo 

zásadne iné ako iba situačne formulovaná, extemporizovaná kázeň. Lebo podľa Meyera-Blancka 

môžem byť skutočne prézentne  vo svojej role ako kazateľ  len  vtedy, keď ju môžem prijať ako rolu 

a zároveň ju môžem odložiť. Aby som to dosiahol, musím mať presne premyslený svoj rečnícky  cieľ, 

obsah a metódu, aby som slová nehľadal ani na papieri ani v hlave, ani neupadol do falošnej rutiny 

zvykového rečníka. 

Alternatíva „s konceptom alebo bez“ by nemala byť povýšená na rozhodujúce kritérium.  

Pri kázaní ide o prezenciu, ktorá je založená na presnej príprave a trefných formuláciách. Môže sa 

realizovať buď za pomoci vypracovaného konceptu alebo nejakým náčrtom s heslami.  Horst Hirschler 

vo svojej homiletike je za to, aby sa vypracoval koncept, ale tento sa pripravil tak, aby z toho vznikli 

heslá ku konceptu a kazateľ veci nanovo formuloval priamo na kazateľnici.11   

 

 

 

 
                                                 
8 MEYER-BLANCK, M. Homiletische Präsenz, s. 28. 
9 MEYER-BLANCK, M. Homiletische Präsenz, s. 29. 
10 MEYER-BLANCK, Michael. Homiletische Präsenz, s. 29 – 30. 
11 HIRSCHLER, H. Biblisch predigen, s. 576 – 578. 
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3 Názory na voľne hovorenú kázeň u nás dnes 

Najskôr uvedieme názor z Michalkovej homiletiky z roku 1987 a potom názory Juraja 

Bándyho a Jána Midriaka, ktoré môžeme považovať sa reprezentatívne pre uvažovanie o tejto otázke 

u nás dnes. 

V zásade Michalko nie je zástancom extemporizovania, i keď pripúšťa situácie, kde 

extemporizovanie je nutné. Vyžaduje si však dlhodobú prípravu a dobrú znalosť veci. Napísanie kázne 

považuje Michalko zvlášť u začiatočníkov za samozrejmé s možnosťou  vývoja k samostatnosti 

postupne tak, že budú môcť kázať aj bez koncipovania.  Koncept však zabezpečuje objektivitu 

Božieho slova i keď  sa môže stať akoby stenou, ktorá oddeľuje kazateľa od poslucháčov. Pripravený 

koncept kázne si však kazateľ má dobre osvojiť po obsahovej  i formálnej stránke, na čo slúži 

memorovanie, ktorého spôsob sa nedá predpísať, lebo závisí od kazateľovej vnútornej dispozície. 

Memorovanie kázne je však dôležitou súčasťou  kázňovej prípravy.12 

Midriak je zástancom toho, že najmä  začínajúca  kňazská generácia má si všetky homiletické 

prejavy pripravovať písomne. I keď vie, že zvesť spamäti kážucich kazateľov je osobnejšia 

a bezprostrednejšia a poslucháči takých kazateľov majú radi, na základe vlastného pozorovania 

hodnotí prax i hodnotu voľne hovorenej kázne u väčšiny mladej kňazskej generácie veľmi kriticky . 

Príčinu vidí vo vplyve evangelikálnych kruhov, vo falošne vysvetľovanom texte z  Mt 10,19-20, 

v nevhodnom príklade staršej generácie, ktorá prepadla rutine, vo všeobecnej obľúbenosti  v cirkvi 

kázania spamäti.  Kázanie spamäti však pripúšťa u tých, ktorí už majú  dlhoročné skúsenosti, dobre si 

vedia vyexegetovať text, dali si prácu s meditáciou, majú stavbu kázne presne v pamäti, počas 

prípravy i počas prednesu ich sprevádza modlitba i prosba  o dar Ducha Svätého. Predpokladá to však 

prirodzený dar reči.13 

Bándy si kladie otázku či kázeň čítať alebo kázať spamäti. Vyjadruje smútok z toho – teda aj 

svoju odpoveď na položenú otázku –, že mnohí kázeň čítajú a ešte k tomu málo zreteľne a monotónne. 

Príčinu hľadá najskôr v dobre mienených dôvodoch. Tie sú: úsilie o presnosť, venovanie času 

a energie, ktorá je potrebná na memorovanie, na zmysluplnejšie využitie v cirkevno-zborovej práci, 

domnienka, že čítanie toho, čo je na papieri, znie  vážnejšie a závažnejšie  než voľne povedaný prejav. 

Tieto dobre mienené dôvody však Bándy odmieta  a pridáva ešte také, ktoré nemožno označiť za dobré 

mienené dôvody. Sú to lenivosť i jav, keď  sa kazateľ „skryje za papier“ pri prednese myšlienok, 

s ktorými sa nevie vnútorne stotožniť.  Okrem toho Bándy vymenúva 5 vecí, ktoré majú  stimulovať 

kazateľov ku kázaniu spamäti. Pri kázaní spamäti vzniká výhoda a efekt očného kontaktu 

s poslucháčmi. Pri kázaní spamäti  je poslucháč ochotný kazateľovi  uveriť, že to, čo hovorí, sa 

zhoduje s jeho najvnútornejším presvedčením. Dôležitým stimulom pre kazateľa  má byť aj to, že sa 

                                                 
12 MICHALKO, J. Homiletika, s. 60 – 62. 
13 MIDRIAK, J. Na skale viery, s. 342 – 344. 
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učí svoj vlastný text. Ak kazateľ káže spamäti, pripraví si takú kázeň, ktorú sa dokáže ľahko naučiť. 

A nakoniec, ako  môže kazateľ očakávať od svojich poslucháčov, aby si jeho kázeň zapamätali, ak sa 

ju nedokáže naučiť ani on sám.14   
 

Záver 

Skutočnosť, ako kázeň podať, nie je len nejakou vedľajšou formálnou otázkou, ktorá 

neohrozuje podstatu veci.  Je to aj – ako sa vyjadril Jamnický –   otázkou homiletickou a otázkou 

etickou i pastorálnou. Či ako to formuloval Meyer-Blanck, je to nie len záležitosťou formálnej 

homiletiky, ale celej homiletiky, teda aj otázkou materiálnej a principiálnej homiletiky a je ju potrebné 

vnímať v širokých súvislostiach zvestovania Božieho slova uprostred dnešnej spoločnosti. Preto je 

dobré, keď sa o tejto veci rozprúdila veľmi živá a argumentmi aj z iných vedných disciplín podložená 

diskusia.  Dôkladne vypracovaný a nami stručne predstavený historický prehľad Jamnického k tejto 

otázke  poskytuje mnoho podnetov pre ďalšiu diskusiu a má pre nás predovšetkým orientujúcu 

a usmerňujú funkciu. Vo svojich záveroch sa pohybuje totiž na tej línii, ktorú tu chceme zdôrazniť 

a vyzdvihnúť s prihliadnutím na podnety zo súčasnej homiletickej diskusie v Nemecku a aj u nás.    

Vychádzajúc  z odporúčania klasickej rétoriky, ktorá zdôrazňovala potrebu písomnej prípravy 

a dobrého osvojenia pripraveného materiálu memorovaním, chceme trvať na potrebe písomne 

pripraveného konceptu a jeho dobrého osvojenia spamäti  i jeho podania v zmysle Meyer-Blanckovho 

chápania homiletickej prezencie. To by sa mohlo považovať za základné orientujúce pravidlo v tejto 

otázke, pričom by sa mal ponechať otvorený priestor aj pre voľnú formu reči pre rozličné príležitosti  

podľa nadania a veku jednotlivých kazateľov. 

Chápeme dôvody, ktoré vnášajú do diskusie zástancovia voľne hovorenej kázne a za mnohé 

im môžeme byť vďační. Ide o dôraz, že takto hovorené slovo je živé, bezprostredne oslovujúce 

prítomných poslucháčov, rodiace sa v danej chvíli v priamom kontakte s poslucháčmi a časovo 

harmonizujúce  s procesom počúvania na strane poslucháčov. Je aj blízke spôsobu, ako sa evanjelium 

hlásalo od prvopočiatku. Je aj otvorené pre pôsobenie Ducha Svätého v danej chvíli. Na to je dobré 

pamätať aj pri vytváraní písomného konceptu kázne. Pamätať na to, že pripravované slovo nemá mať 

charakter písaného slova, ale ústne hovoreného. Že nie je určené na čítanie – a prípadne k tomu  ešte 

na čítanie nezreteľné a monotónne  – ale je určené  k presvedčivému hovoreniu s potrebným dôrazom, 

meniacou sa intenzitou hlasu i meniacim sa tempom podávania so snahou oslovovať poslucháčov. 

Napriek vyššie povedanému nechceme zabudnúť na prednosti písomne pripravovaného 

konceptu kázne. Zástancovia voľne hovorenej kázne sa  sústreďujú príliš na akciu voľného hovorenia 

a zanedbávajú iné homiletické úlohy, ako je dôkladné uvažovanie nad textom, jeho dostatočné 

meditovanie, primerané zaobchádzanie s homiletickou situáciou, reflektovanie subjektívneho vloženia 

sa osoby kazateľa, uvažovanie nad použitím poetických, dramatických i naratívnych častí, ktoré môžu 

                                                 
14 BÁNDY, J. Nová zmluva na kazateľnici, s. 10 – 12. 
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kázeň obohatiť a ktoré sa len tak nerodia priamo v situácii voľne hovorenej reči. V kázni totiž je 

potrebné rozvíjať myšlienky, ktoré sú konzistentné, komplexné, naratívne i poetické, svojím 

významom presahujúce  prítomnú situáciu i osobu kazateľa, živené z kázňového textu, ktorý bol 

predtým dôkladne vyexegetovaný a premeditovaný. Pre písomné koncipovanie kázní hovorí dnes aj 

skutočnosť, že kazatelia sú dnes rozptyľovaní  rozličnými vecami a potrebujú čas na koncentráciu  

a premeditovanie  kázňových myšlienok, čo sa deje aj ich napísaním a precizovaním. 

Napísanie kázne je len prvá – i keď veľmi dôležitá – časť prípravy kázne. Potom nasleduje 

fáza osvojovania a nakoniec prednesu v zmysle homiletickej prezencie. Dobré rady na osvojovanie 

kázne ponúkol Jamnický. Čo to však znamená konkrétnejšie kázať v zmysle homiletickej prezencie, či 

inak povedané, čo znamená prézentne kázať?  Zámerom tohto spôsobu je vedome využiť napísaný 

koncept a zároveň počas prednesu naň zabudnúť. Homiletická prezencia získava silu z precíznej 

písomnej prípravy, dôkladného osvojenia a aktualizujúceho prednesu. Určitá sloboda, z ktorej 

homiletická prezencia žije, sa môže získať na ceste prípravy konceptu. Príprava konceptu núti 

k sebadisciplíne, k regulácii  kazateľského ja, k myšlienkovej pregnantnosti, otvorenosti pre to, čo 

nepochádza od nás. Pri kázaní v zmysle homiletickej prezencie si kazateľ  uvedomuje a realizuje tie 

dôrazy, na ktoré upozorňujú  zástancovia voľne hovorenej kázne. Že  prézentná kázeň nie je hoci 

spamäti načítaná kázeň, ale že je to komunikačné dianie, v ktorom dochádza k emocionálnemu 

dialógu, v ktorom kazateľ nepôsobí na poslucháčov  len slovom, ale aj svojou mimikou, gestami, 

oblečením, používaním hlasu, dôrazom, zmenou intenzity hlasu a tempa prednesu, očným kontaktom, 

osobným postojom, ktoré prezrádza  vzťah lásky k poslucháčom i ku zvesti evanjelia, otvorením sa pre 

pôsobenie Ducha Svätého, na ktorom je  účinok kázne závislý. Kázať prézentne znamená uvedomovať 

si – ako to vyššie formuloval Meyer-Blanck, že  kresťanská kázeň je niečo nezameniteľné s inými 

rečami, že je to aj určitý rečnícky výkon, o ktorý sa treba za účelom pôsobenia na poslucháča usilovať, 

že sa koná v danom liturgickom rámci a bohoslužobnom priestore, ktorý spolupôsobí a že ako kazateľ 

mám prezentovať niečo, čo sa vymyká akejkoľvek prezentácii a teda si mám uvedomovať svoje 

hranice a odkázanosť na pôsobenie Ducha Svätého. 
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