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Marián Šuráb, rímsko-katolícky homiletik, známy ako autor homiletických prác „Aby nás 

radi počúvali“ a „Terapeutický rozmer homílie“ a tiež autor viacerých homílií, napísal tretiu 

homiletickú publikáciu s názvom „Homiliae gaudium“ (Radosť z homílie). Zaujímavá je aj 

tým, že pri svojich homiletických úvahách vychádza z exhortácie pápeža Františka 

„Evangelii gaudium“, z jej časti o homílii a jej príprave, ktorú podľa neho možno nazvať tiež 

homiletikou pápeža Františka. Každá kapitola má na začiatku citát z exhortácie, a potom 

nasleduje jej vysvetlenie a povzbudenie do služby, pričom sa poznatky snažil prepojiť 

s praxou.  

Názov (Radosť z homílie) si zvolil preto, že želaním pápeža Františka v jeho exhortácii 

je, aby sa evanjelizovalo s radosťou, a ak radosť z evanjelia napĺňa naše srdcia a celý život, 

radosť má byť aj prvým postojom, z ktorého sa rodí a vychádza homília (len pre pojmové 

spresnenie – v evanjelickej homiletike sa pojem homília používa pre druh kázne, pri ktorej 

sa postupuje z verša na verš na rozdiel od tematickej kázne, v katolíckej homiletike sa pojem 

homília používa pre kázeň počas omše). Takýto názov „Radosť z homílie“ je nám blízky aj 

z názvu homiletiky Josefa Smolíka „Radosť ze Slova“, k čomu sa priznáva vo svojej 

homiletike „Pozvání k nadeji“ tiež Pavel Filipi. Obom išlo o to, aby ukázali, ako sa kázanie 

Božieho slova stáva radostným, slobodným počínaním. 

Konfesionálne rozdiely zvlášť v praktickej homiletike sa dnes vo svete stierajú, o čom 

svedčí taktiež homiletika Andreasa Wollbolda, katolíckeho homiletika z Bavorska, ktorý 

v minulom roku vydal svoju homiletiku s častým citovaním evanjelických homiletikov a 

práve tým chcel priniesť – ako to sám formuloval – nie svoj najhorší príspevok k 500. 
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výročiu reformácie a k súčasnej snahe o ekuménu. S týmto zámerom si chceme priblížiť aj 

Šurábove mnohé podnety pre našu kazateľskú prax, zvlášť keď i on pri svojich úvahách 

využíva niektoré impulzy od našich homiletikov (Engemann, Brinkmann, Herbst). 

Skoro všetky dnešné homiletiky začínajú kritikou kázní. Šuráb nie je výnimkou. 

Začína konštatovaním, že v dnešnej dobe sme všetci vystavení kritike, rovnako kazatelia. 

Na sociálnych sieťach často veľmi ostrej, až nemilosrdnej. Hoci sme zraniteľní, nemali by 

sme sa kritike vyhýbať, ale sa z nej skôr učiť. Kritika pomáha aj bolí. Šuráb uvádza 

hodnotenia homílií svojich študentov i upriamuje pozornosť na 24 článkov pápeža Františka 

v jeho exhortácii, ktoré majú pomôcť zlepšiť homíliu. Pápež vyzýva kazateľov, aby prípravu 

homílie pokladali za najväčšiu pastorálnu aktivitu. 

V akej situácii dnes kážeme? Situácia je dnes zložitá na strane kazateľov i poslucháčov. 

Je veľa vecí a prúdov, ktoré ich ovplyvňujú. Vzájomne sa treba poznávať, tešiť sa na kázanie 

i počúvanie (my evanjelici si tu môžeme spomenúť na Luthera, ktorý sa vyjadril, že vtedy 

je to dobré, keď kazatelia radi kážu a poslucháči radi počúvajú). Kázať treba s autoritou, nie 

však agresívne. Ochota počúvať sa zlepšuje, ak si poslucháči svojho kazateľa vážia z jeho 

dobrého vzťahu k nim. Kazateľská služba dnes nie je ľahká, treba však toto bremeno 

s trpezlivosťou uniesť a vzájomne sa modliť, aby nám Boh zachoval svoje slovo. 

Kde hľadať inšpiráciu, akým kazateľom mám byť? Šuráb najprv uvádza ako prototyp 

kazateľa Ježiša. Ježiš učí nielen to, čo majú kazatelia povedať, ale aj ako to povedať. To 

„Dnes“ v nazaretskej synagóge vyjadruje skutočnosť, že v ňom je spása. Ježiš káže všade a je 

majstrom komunikácie. Jeho slová a činy boli navzájom späté. Jeho komunikácia bola 

otvorená každému človeku, kládol dôraz na osobný vzťah, v jeho kazateľskej praxi 

prevládala názornosť. Motivovaný dokonalou láskou a milosrdenstvom hovoril priamo 

a konkrétne k najhlbším potrebám svojich poslucháčov. Slová boli sprevádzané mimikou 

a gestami. Na druhom mieste je menovaný apoštol Pavel s jeho nadšením, 

vernosťou, horlivosťou a užitočnosťou. Káže o Kristovi a nie o sebe. Dobrá zvesť evanjelia je 

vždy užitočná pre človeka. Pavlovo nadšenie pre Božie slovo sa prejavovalo nielen 

v ustavičnom cestovaní, ale tiež v zápale, akým hovoril. V ďalších úvahách Šuráb odporúča 

napodobňovať dobrých kazateľov, no nakoniec dospieť k vlastnému kazateľskému prejavu. 

Aká má byť homília? Nemeckí pastorálni teológovia (Dreher, Arens, Schurr) po 

Druhom vatikánskom koncile o nej uvažovali ako o pokračovaní dialógu, ktorý vedie Boh 

so svojím ľudom. Má mať predovšetkým kerygmatický element, vysvetľujúcu časť 

a mystagogický aspekt, v ktorom ide tiež o anamnestický, existenčný a morálny element. 

Spásnemu dialógu pomáha tiež formálna stránka homílie. Už vyše 40 katolícki kňazi na 

Slovensku sa učia kázať podľa modelu Jozefa Vrableca (antropologický úvod, kerygma, 
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didaskalia, parakléza, mystagógia a antropocentrická dedukcia). Tento model ponúka 

vypracovať homíliu na jednu myšlienku, ktorá pramení v kerygme. Rovnako v evanjelickej 

homiletike sa dnes odporúča sústrediť sa na hlavnú myšlienku, ktorá sa má vinúť celou 

kázňou, napriek tomu trvá na využití celého textu danej perikopy. Šuráb za hlavnú úlohu 

homílie považuje povzbudiť prítomných, aby prežívali liturgické mystérium. Homília má 

byť verná Bohu aj človeku. Je udalosťou, keď sa Boh stretáva s človekom. Vytvára aktuálnu 

dejinno-spásnu situáciu, v ktorej sa Boh prihovára svojím slovom a čaká na odpoveď. Podľa 

pápeža Františka je dôležité, aby veriaci pocítili, aj zásluhou homílie, Božie objatie Otca, 

ktorý je milosrdný. Ono im pomôže v ich trápeniach. 

Zohľadniť rozličný svet poslucháčov? Každá príručka o rétorike a komunikácii 

odporúča zohľadniť situáciu poslucháčov. Poznanie je bremeno i pomoc. Pomôcť nám môžu 

taktiež poznatky náboženskej sociológie. Veriacich však spája Krst, viera i spoločné 

počúvanie Božieho slova a prijímanie eucharistie. Znalosť Božieho slova a jeho vhodná 

homiletická aplikácia pomáhajú zjednocovať účastníkov liturgie, ktorí majú rozličné názory 

na rozličné otázky života. Máme zohľadniť rozmanitosť osobností poslucháčov a ich 

rozličné očakávania podľa ich životnej situácie. Nech sú však očakávania akékoľvek, všetci 

by mali byť otvorení pre Krista. Je naším poslaním, aby sa ľudia stretli s Kristom a prežili 

Božiu blízkosť. Nie seba máme kázať, ale Krista (2Kor 4,5). No musíme brať do úvahy, že 

ľudia prichádzajú zo zážitkového sveta a chceli by ho niektorí mať aj v kostole. Ako sa 

vyrovnať s novou paradigmou, ktorú vytvoril internet a sociálne médiá? V niektorých 

veciach nás môžu inšpirovať (originálnosť, používanie zrozumiteľných slov a obrazov, 

poukazovanie na ľudské potreby, vzbudzovanie radosti a nádeje), ale sú tu tiež hranice. 

Homília by nemala prispievať k tomu, aby sa z liturgie stalo divadlo. Kriticky sa stavia 

k úsiliu protestantských cirkví, ktoré už podľa neho spochybňujú, že stačí len monologická 

homília a chcú, aby kazatelia využívali moderné technológie, ktoré sa stali bežnou súčasťou 

života ľudí. Niektoré výskumy však potvrdzujú, že vzťah k homílii je podmienený jej 

úrovňou, a nie využitím moderných technológií. Divadelné prvky sa však tlačia do kazuálií 

(sobáš, pohreb), pre niektoré by kazatelia mohli mať pochopenie, nemala by sa však narušiť 

posvätnosť obradov. Dnes by sme mali predovšetkým ponúknuť to, čo ľuďom najviac chýba, 

normálnosť. Ľudia majú totiž pocit, že sa s nimi všade len manipuluje, každý ich chce získať 

a mať z nich nejaký benefit. Túžia v chráme počuť Božie slovo, prijať eucharistiu a prežiť 

pokojnú a normálnu atmosféru. Vzorom je Ježiš, učil a robil veľké veci, ale nesprevádzali 

ich nejaké atrakcie. Ani od ľudí nežiadal divadelné prejavy, len aby Bohu ďakovali 

a nehrešili.  



 

 

JOZEF BENKA 

 80 

Cirkev ako dobrá matka? Dnes sa veľa hovorí negatívne o cirkvi. Pápež František sa 

snaží meniť negatívny obraz o cirkvi. Cirkev sa má otvoriť a priblížiť sa k človeku. Aj 

človeku na periférii. Cirkev má byť milosrdnou matkou, ktorá nesúdi, ale odpúšťa. 

Zvestovanie evanjelia je síce prvou materinskou povinnosťou cirkvi, má však byť 

sprevádzané milosrdenstvom a charitou. V homílii chcú byť ľudia povzbudení a potešení, 

má im priniesť radosť z toho, že ich Boh miluje. Majú pocítiť, že Boh oslobodzuje človeka 

od každého zla, strachu a zúfalstva. 

Aká dlhá má byť homília? Pri nedeľných homíliách Šuráb odporúča končiť po 30 

minútach od začiatku omše, za kritické považuje končiť po 45 minútach. Podľa pápeža 

Františka by sme nemali dlho kázať. Dnes majú ľudia hlavy preplnené rozličným, často aj 

toxickým odpadom. Stav poslucháčov je výzvou. Dobrá príprava zabraňuje dlhej kázni. Čo 

nepovieme, pomáha tomu, čo povieme. Dobrá homília môže byť tiež dlhšia. Menej je však 

niekedy viac. Treba sa sústrediť na to hlavné. Netreba chcieť povedať v jednej kázni všetko. 

Nemalo by však byť dlhé ani úvodné slovo a oznamy. Pápež upozorňuje, že dlhá homília 

narušuje harmóniu medzi jednotlivými časťami omše a jej rytmus. Podľa Františka nemá 

slovo kazateľa zaberať príliš veľa miesta, aby Pán mohol zažiariť viac ako jeho služobník.  

Problémy s mariánskymi homíliami? Mariánske homílie sú v katolíckej cirkvi časté 

a robia niekedy kazateľom aj problémy, čo nového povedať. My tie problémy nemáme, 

máme však iné. Šuráb sa v minulosti usiloval o homílie, ktoré sú podložené ich teológiou 

a oficiálnym učením cirkvi proti niektorým prejavom ľudovej mariánskej zbožnosti. Teraz 

ľudovú zbožnosť skôr toleruje a prikláňa sa k názoru jedného ich teológa, že mariánske 

zjavenia sú diagnózou dnešného sveta, ktorý sa nachádza v otroctve hriechu, čo môže mať 

katastrofálne následky a zjavenia pred tým varujú.  

Ako pracovať s hlasom? Naším základným kazateľským nástrojom je hlas. Čo sa týka 

rýchlosti hovorenia, možno hovoriť o troch stupňoch. Mali by sme hovoriť stredným 

tempom, a potom podľa dôležitosti buď spomaliť, alebo zrýchliť. Tempo meníme 

i vzhľadom na poslucháčov a priestor. Hodnotné veci chceme povedať tak, aby to 

poslucháči dobre počuli. Kto je nadšený, nehovorí potichu. Hovoriť nahlas neznamená 

kričať (my si môžeme spomenúť na Luthera, ktorý sa vyjadril, že prázdny sud najviac duní). 

Striedanie hlasitosti robí posolstvo príťažlivým. Náš prejav je vtedy živý, keď hovoríme 

nahlas a tichšie, rýchlejšie a pomalšie, vyššie a hlbšie. Využívať treba tiež pauzy. 

S patetickosťou by sa nemalo preháňať. Blízko pátosu je akési trvalé nadšenie a radosť. 

Vidieť to u evangelikálnych kazateľov. Na hlas má vplyv náš vnútorný stav, preto sa pred 

službami Božími treba koncentrovať a vyhýbať sa riešeniu nepríjemných vecí. Poslucháči 
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sú v živote vystavení kriku a hluku. Homília by mala byť aj akustickým zážitkom, teda 

kazateľ by sa mal cvičiť v práci so svojím hlasom. 

Nehovoríme len hlasom. Hovoríme celým telom. Z jednotlivých častí tela máme 

vytvoriť ucelenú harmóniu. Harmónia sa dosahuje jemným pohybom. Stáť máme rovno, 

hlava zdvihnutá, špičky nôh od seba, ruky vo výške pása. Gestá dokresľujú prejav. Máme 

spoznať svoju gestikuláciu a pracovať na odstránení zbytočných gest a na podpore vhodných 

gest. Medzi najsilnejšie patria takzvané otvorené gestá. Kazateľ s otvorenými dlaňami chce 

ľuďom povedať, že je na ich strane, že ich má rád, že im chce s láskou rozdávať Božie slovo. 

Homília, ktorá je virtuálnym dialógom, môže svoju plnosť a krásu dosiahnuť vtedy, keď 

kazateľ „pracuje“ s očami vlastnými a s očami poslucháčov. V kazateľových očiach by 

poslucháči mali vidieť nadšenie pre zvestovanie a lásku k nim. Naše oči pomáhajú 

pokojnému plynutiu homílie a sú jej podstatnou súčasťou. Zrakovej komunikácii pomáha, 

keď hovoríme spamäti. Mal by byť súlad medzi kazateľovým textom, jeho vnútrom 

a výrazom v tvári. Tvár potvrdzuje vypovedané. 

Čo ohrozuje homíliu? Šuráb spomína tri ohrozenia dnešnej homílie: moralizovanie, 

doktrinalizmus a zamieňanie homílie s odbornou exegézou. Moralizovanie vzniká vtedy, 

keď sú v homílii prvoradé skutky a ich hodnotenie. Keď viac hovoríme o tom, čo robia 

poslucháči, ako o tom, čo urobil pre nás Kristus. Pri moralizovaní sa zabúda na Božie 

milosrdenstvo. Adresáti homílií nechcú moralizovanie a politizovanie, skôr povzbudenie. 

Problém doktrinalizmu vzniká pri zámene homílie za katechézu a teologickú prednášku. 

Homília je však súčasťou liturgie a tomu sa prispôsobuje jej jazyk a obsah. Katechizovať sa 

musí, ale homiletickým spôsobom. Dobrá exegéza nám pomáha. Bráni, aby sme podliehali 

len individuálnemu posolstvu a inšpiruje nás k novým pohľadom na biblický text. 

Exegetická veda však na kazateľnicu nepatrí, len výťažky z nej primerane poslaniu homílie. 

O podobných ohrozeniach sa môžeme dočítať v evanjelických homiletikách (Engemann, 

Meyer-Blanck). Šuráb ešte uvádza, že aj medzi katolíkmi sú obdivovatelia protestantskej 

tradície, kde sa počas liturgie podrobnejšie Písmo sväté vysvetľuje, pridáva však poznámku, 

že protestanti preto kladú akcent na vysvetľovanie Božieho slova, lebo nemajú v liturgii dve 

rovnocenné časti. K tomu musíme dodať, že snaha o väčší dôraz na liturgiu sa v ostatnej 

dobe objavuje tiež v evanjelických cirkvách. V súvislosti s ohrozením homílie sa Šuráb ešte 

venuje problému jazyka v homílii. Spomína zástancov biblického a moderného jazyka. Je za 

ich syntézu. Vzťah k biblickým textom, snaha ich dobre premeditovať a odborne analyzovať 

nám umožní, aby náš jazyk bol moderný, ale aj biblický. Aby v ňom bolo cítiť ľudskosť, ale 
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aj božskosť. Kazatelia môžu prispieť k tomu, aby z našej kultúry nevymizli takzvané 

biblizmy (stáť ako soľný stĺp...). 

Aký je vzťah homílie a kultúry? Dnes sa už kňaz nevníma ako kultúrny činiteľ 

(s podobným názorom na evanjelických farárov sa stretávame v knihe „Hľadanie minulého 

času“ od Vladimíra Petríka: „Prestali (ev. farári) byť aj kultúrnymi činiteľmi. Škoda. Ale, 

možno je to len výraz špecializácie, kde si každý robí svoje, s. 202), homília má však aj 

kultúrny dosah, lebo ovplyvňuje všetko, čím človek žije. Evanjelium by malo kultúru 

zušľachťovať. Vzťah kresťanstva a kultúry treba podporovať i keď dnes nie je bezkonfliktný. 

Šuráb kritizuje mediálny svet s jeho postmoderným relativizmom, no odporúča k nemu 

pristupovať podľa rady Františka skôr s prinášaním pozitívnych hodnôt, ako je potešenie, 

nádej, svetlo a pomoc pre zvládanie problémov života než s ustavičnou konfrontáciou. 

Znalosť biblických reálií a prostredia, v ktorom účastníci liturgie žijú, nám pomáha, aby 

vybraná téma bola pre veriacich príťažlivá a potrebná. Nový pohľad na staré témy vzniká 

z meditácie, exegézy a zo vzťahu k poslucháčom. Dôležitá je vernosť jednej myšlienke alebo 

téme. Kto chce povedať všetko, nepovie nič. Veľmi dôležitá je logická argumentácia 

a dôkladné poznanie vecí, ktoré nás chráni pred lacnou kritikou všetkého. V homílii by 

malo byť cítiť a počuť, že svet je prijatý kladne a že je stále v Božích rukách. Cituje 

presbyteriánskeho kazateľa Timothy Kellera, ktorý kazateľov povzbudzuje, aby sa nebáli 

ani agresívnych prejavov sekularizmu. Súčasní ľudia sú skôr obeťami postmoderny než jej 

tvorcami a v takom svete je evanjelium oveľa viac vyslobodením z väzenia ako zápasom. 

Ako si homíliu pripravovať? Možno to vyvoláva prekvapenie, že pápež František tak 

jednoznačne vyzval kazateľov, aby prípravu homílií uprednostnili pred inými pastoračnými 

povinnosťami. Na adresu tých, ktorí sa nepripravujú, má tvrdé slová, títo kazatelia nie sú 

duchovní, sú nepoctiví a nezodpovední. Kazateľstvo je privilégium môcť sprostredkovať 

život vo svetle evanjelia. Ako pripravovať homíliu? Šuráb pri kazateľskej kompetencii 

hovorí o rovine praktických skúseností, o rovine teoretickej vedy a o rovine vlastnej viery. 

Nakoniec podľa Augustína kladie dôraz na modlitbu. Proces prípravy homílie vyžaduje od 

kazateľa, aby spojil teoretické vedomosti s vlastnou kreativitou, ktorá robí homíliu 

jedinečnou a neopakovateľnou. Kreatívneho kazateľa možno prirovnať k osvetľovačovi 

v divadle. Jeho úlohou je pomocou svetla dať účinkujúcim alebo veciam na javisku zvláštny 

profil alebo aspekt. Homília potrebuje čas na zrenie. Máme kráčať cestou so svojimi 

poslucháčmi. Odvoláva sa na amerických homiletikov, ktorí zdôrazňujú najprv osobné 

zžitie sa s textom, potom prácu s komentármi, písanie textu kázne, absolvovanie redakčnej 

etapy a nakoniec osvojenie pomocou viacnásobného precvičovania. Pri prednese kázne 

odporúča zostať v režime rozprávania a nie čítania buď s napísaným textom ako oporou pre 
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pamäť, alebo ešte lepšie pomocou hesiel a voľného hovorenia. Podobný model odporúčal už 

vyššie spomínaný Jozef Vrablec. Ešte viac však zdôrazňoval pamäťovú zložku. Kazateľ by 

mal podľa Vrableca vždy hovoriť homíliu spamäti. Používanie cudzích kázní pripúšťa Šuráb 

len vtedy, ak sa dokážeme s cudzou kázňou stotožniť, v niečom si ju prispôsobiť a dobre si 

ju osvojiť. Neodporúča kázať bez prípravy, len vo výnimočných prípadoch s očakávaním na 

Božiu pomoc. Nesmie sa to však stať normou.   

Šuráb oceňuje skutočnosť, že po Druhom vatikánskom koncile sa posilňuje vzťah 

medzi exegétmi a kazateľmi. Kazatelia by mali poznať aspoň základy jazykov, v ktorých 

bola Biblia napísaná, lebo preklad nevystihuje dynamiku a celé bohatstvo textu. Dôležitý je 

tiež pastorálny prístup k textu, lebo kazateľ by nemal zvestovať Bibliu, ale jej posolstvo. 

Dôležitá je miera vysvetľovania. Kazateľ nevystupuje v role profesora. Exegéza má pomáhať 

homílii prehovoriť k poslucháčom, potrebné sú kvalitné komentáre. Nové exegetické 

pohľady na staré biblické texty pomáhajú homílii, aby mala prvok novosti. Šuráb 

vyzdvihuje pokoncilnú reformu lekcionára, ktorá vytvorila takú skladbu biblických textov, 

ktoré ponúkajú poslucháčom počas troch rokov hlavné posolstvá a udalosti z jednotlivých 

kníh a ich kristologické prepojenie. Zároveň výber zohľadňuje tematickú zásadu, podľa 

ktorej sú čítania zodpovedne vybrané na jednotlivé slávnosti, sviatky a obdobia. Dôraz je 

tiež na úzke spojenie SZ a NZ a kristologické vysvetľovanie SZ. Podáva tri spôsoby, ako 

jednotliví kazatelia zohľadňujú tri čítania v homílii a odporúča Vrablecov prístup kázať 

homíliu na jedno posolstvo, ktoré si kazateľ vyberie po prečítaní perikop. Je to jedna 

špeciálna kerygma, ktorá vychádza predovšetkým z evanjelia. Vrablec však starozákonné 

perikopy vysvetľoval len okrajovo. Kazateľ by mal mať jasno v tom, čo má byť hlavným 

biblickým posolstvom jeho homílie, aká bude téma homílie a aký bude jej cieľ. 

Sila biblického textu. Bibliu môžu čítať všetci, rozlične ju aj čítajú a podľa svojho 

zamerania tiež protichodne. Šuráb si váži rovnako biblické dielo protestantov v duchu 

pravého ekumenizmu. Cirkev Písmo sväté dostala ako dar a chce ho chrániť pred mnohými 

spôsobmi zneužitia a pravdivo interpretovať. Cení si však tiež pastoračné aplikácie Biblie 

Johna Ortherga a Nicka Cuthberta z USA, ktoré sa prekladajú aj u nás. Jedným z pojmov, 

ktorý sa spomína v súvislosti so správnym chápaním Biblie, je zásada analógie viery. Ona 

odporúča kazateľovi pozerať sa na text teologickým pohľadom v kontexte celej Biblie 

a v kontexte viery cirkvi. Učiteľský úrad v cirkvi je konečným interpretátorom Biblie, čo 

sú klasické dôrazy rímsko-katolíckeho učenia. V súvislosti s intervenciou homílie cituje 

Engemanna. Ak kazateľ dokáže sprítomniť biblickú štruktúru dnešnému človeku, tak je 

predpoklad, že homília sa stane inštrumentom Božej intervencie pre prítomných 
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poslucháčov. Apely by sa mali riadiť pravidlami psychológie komunikácie (Klaus Mueller). 

Kazateľ by nemal túžiť po konfliktoch, ale sa im nevyhne, keď bude chcieť verne 

interpretovať evanjelium. 

Kazateľ ako svedok. Ľudia by si nemali povzdychnúť: ako pekne hovorí, škoda, že tak 

nežije. Nebudú tak hovoriť, ak budeme otvorení pre Boha a budeme mať Kristovo 

zmýšľanie. Kazateľ otvorený Bohu a ním zaujatý sa podľa Pavla stáva pravým Božím 

spolupracovníkom. Kazateľ, ktorý chce druhým zvestovať slovo spásy, musí sa preň najskôr 

sám otvoriť. Najprv má byť poslucháčom a až potom rečníkom. Má načúvať slovám Písma 

i poslucháčom. Z dialógu medzi Božím slovom v Biblii a Božím slovom v živote ľudí sa 

začína rodiť Božie slovo v našom zvestovaní. Kazateľ žije z osobného vzťahu ku Kristovi. 

Poslucháči by mali cítiť, že Ježiš je zvláštnym spôsobom prítomný v živote toho, kto sa im 

prihovára. To im môže umožniť ľahšie zjednotenie sa s ním. Rozšírila sa kultúra vstupovania 

do súkromia, ale aj vedomého odhaľovania súkromia. Tento sociologický a kultúrny jav 

ovplyvňuje aj život kňaza a kazateľa. Naša kazateľská služba má byť sprevádzaná postojmi, 

ktoré jej pomáhajú a vydávajú o nás dobré svedectvo. Sú to empatia, autenticita, akceptácia 

a striedmosť. Viackrát tu aj predtým sa odvoláva na Augustína (tu – srdce hovorí k srdcu). 

Máme vnímať problémy iných, ako to robil i Ježiš. Empatický vzťah pôsobí ako koľajnice, 

ktorými kazateľ prichádza k poslucháčom a prináša im evanjeliové posolstvo. Skúsený 

kazateľ vie i to, že empatia osciluje medzi stotožnením a odstupom. Poslucháči sa chcú 

stretnúť so svedkom, ktorý sa môže stať pre nich príkladom, ako evanjelium účinkuje 

v živote konkrétneho človeka. Autorita pramení z autentickosti toho, kto ju nosí. Opakom 

autenticity je pretvárka, snaha imponovať alebo herectvo. Kazateľ bude k poslucháčom 

omnoho bližšie, keď spoznajú, že aj on chce dosiahnuť metanoiu a potrebuje terapiu 

Božieho slova. Kazateľ má prijať (akceptovať) poslucháčov ako jedinečné osoby, ktoré majú 

vlastnú cenu a hodnotu. Nemôže ich redukovať len na účastníkov liturgie, ale ich má 

vnímať ako seba: ako jedinečných a nenahraditeľných (Engemann). Akceptácia nie je 

bezbrehá tolerancia. Pod vplyvom pápeža Františka sa už venujú viac charite a diakonii 

a striedmemu životu. Prijať seba samého je dôležité taktiež z pohľadu zvestovania Božieho 

slova, lebo naša osobnosť sa podieľa na vzniku homílie. Ak má kazateľ zložitú osobnosť 

s negatívnymi silami, ktoré nie sú zvládnuté, nebude to pre homíliu prínosom. Treba byť 

vďačný za poslucháčov, milovať Boha a ľudí i svoje poslanie. Mali by sme celý život dbať 

o svoju úroveň. Má nám záležať na fyzickom, duchovnom, psychickom a emocionálnom 

rozvoji. Treba sa vzdelávať vo viere i v poznávaní všetkého, čo poslúži lepšej komunikácii 

s poslucháčmi. Dnes je veľký tlak, aby sme nezlyhali. Očakávania od ľudí sú totiž veľké. 
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Vystúpenia pred ľuďmi sa netreba báť. Tréma patrí do základnej výbavy dobrých rečníkov. 

Dobrou prípravou sa proti nej dá bojovať. 

Lectio divina. Čítanie Písma svätého formou „lectio divina“ poznali už cirkevní 

otcovia. Znovu táto forma ožíva. V rámci meditácie odporúča Šuráb prejsť textom v jeho 

štvorakom význame. Vysvetľovanie textu úzko spája s učením ich cirkvi i s omšou. 

Kazatelia by mali častejšie pripomínať Božiemu ľudu, aby si hlbšie uvedomoval dynamiku 

liturgie. Čo sa týka kontemplácie, v mníšskej tradícii bola chápaná ako dar zjednotenia 

s Bohom. Pápež Benedikt XVI. k tradičným štyrom stupňom „lectio divina“ (lectio, 

meditatio, oratio, contemplatio) pripája ešte dodatok: „Dynamika lectio divina sa nenapĺňa, 

kým neprejde do činnosti (actio), čím podnecuje život veriaceho, aby sa v láske stal darom 

pre druhých.“ (pripomenúť si môžeme, že Luther pri uvažovaní nad Písmom hovorí o troch 

krokoch: oratio, meditatio a tentatio). 

Dobrá kázeň sa rodí aj z rozhovorov s ľuďmi. Kázne sú poznačené prostredím, 

v ktorom žijeme. Je to na jednej strane dobrá známka, lebo svedčí o tom, že žijeme s daným 

zborom, na druhej strane by sme sa mali snažiť vtiahnuť poslucháčov do širšieho kontextu 

evanjeliového posolstva a všeobecnej cirkvi. Dobrá kázeň sa rodí tiež z rozhovorov s ľuďmi. 

Treba sa stretávať aj z rozličnými názormi. Máme byť otvorení pre každého. Máme vedieť, 

kedy treba hovoriť a kedy mlčať. Získanú dôveru z dôverných rozhovorov by sme však 

nemali stratiť tým, že to v kázni zneužijeme. Takéto skúsenosti sa môžu v kázni využiť len 

nepriamo. Žijeme vo svete, v ktorom sa ako kňazi môžeme cítiť cudzo a podobne aj ostatní 

pociťujú, že sú všeličím ohrozovaní a manipulovaní. Treba sa snažiť osloviť tiež mužov, 

nemá v kázni prevládať len emócia, naivné príbehy, muži túžia po „fides“ aj po „ratio“. Naša 

reč by nemala byť sladká a zoženštená. Kňazi dnes musia pracovať vo svete, ktorý sa stáva 

nepriateľský k cirkvi. Nie je to ľahké, ale treba vydržať. 

Homília má spoločenský rozmer. Obchodníci sa veľmi usilujú predať svoj tovar, nám 

za námahu nestojí posolstvo evanjelia? Nemáme dávať odpovede na otázky, ktoré nikto 

nekladie, ani prinášať najnovšie správy. Žijeme v informačnej a globalizovanej dobe. 

Blízkeho suseda však nepoznáme. Dnešná kultúra núti sa prispôsobiť. Relativizácia všetkého 

zakazuje morálne hodnotiť veci. Obsahom homílie nemá byť nariekanie nad dnešným 

svetom. Aj keď je nad čím plakať, zvestujeme predsa evanjelium života a nádeje. Kazateľ má 

skúmať znamenia časov a vysvetľovať ich vo svetle evanjelia. Sú tu dve krajnosti: 

nevyjadrovať sa k ničomu. Druhou je prílišná agresivita a ostrý tón v homílii na margo 

spoločenských otázok a problémov. Treba vecne a argumentačne podložene hovoriť 

a plytko nemoralizovať. Ľudí by sme mali formovať tak, aby dokázali zaujať kresťanský 
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postoj k spoločenským a politickým otázkam. Môžeme to nazvať spoločenskou a politickou 

spiritualitou. 

Inšpirovať sa poznatkami z rétoriky a teórie komunikácie. Veľa dobrých myšlienok 

v kostole sa stratí, lebo kazatelia ich nevedia príťažlivo podať. Prišiel na to aj Augustín, ktorý 

spojil kresťanské zvestovanie s rétorikou. Božie pravdy samy o sebe nepotrebujú rečnícke 

umenie. Rétoriku potrebuje človek, aby dokázal Božie pravdy čo najvhodnejšie zvestovať 

a prijať. Celá Augustínova kazateľská teória sa sústreďuje okolo troch klasických princípov 

rétoriky: „docere“, „delectare“, „movere“. Sú to „tria officia dicendi“ – tri povinnosti rečníka. 

K týmto cieľom Cicero priradil ešte štýly reči: jednoduchý, mierny a vznešený. Rétorika 

vtedy obohatí zvestovanie, ak sa kazateľ nechal najprv sám v modlitbe a rozjímaní naplniť 

Božím slovom. Rétorické princípy antickej rétoriky kráčajú celými rečníckymi dejinami. 

Dnes sa obohacujú poznatkami z teórie komunikácie. Sú rozličné súčasné publikácie, ktoré 

tieto poznatky približujú. Ako poslednú Šuráb čítal od Galla Carmine s názvom „Hovor ako 

TED“. Gallo analyzoval mnoho prezentácií a v knihe ponúkol 9 zložiek, ktoré rozhodujú 

o úspešnosti prednášky. Sú zahrnuté v troch kategóriách: emocionálne, ktoré chytia za 

srdce, originálne, ktoré niečo naučia, a nezabudnuteľné, ktoré prezentujú veci spôsobom, 

na ktorý sa nedá zabudnúť. K emocionálnym patrí zápal, rozprávanie príbehov 

a rozprávanie s poslucháčmi. Originálnosť v reči prináša niečo nové. Originalite pomáhajú 

nové pohľady, prekvapivé vyjadrenia a zmysel pre humor. Treťou kategóriou sú poznatky, 

ktoré sú nezabudnuteľné. K ich vzniku pomáha pravidlo 18 minút, pomôcky na zmyslové 

vnímanie a charakter rečníka. Šuráb uzatvára svoje podanie TED, že sa musíme vo 

vystupovaní učiť od detí sveta, aby sme lepšie oslovili deti Božie. 

Príťažlivosť názornosti. Do celých dejín spásy je vpletených mnoho príbehov. SZ 

v skutočnosti predstavuje dejiny spásy, ktorých pôsobivé rozprávanie sa stáva podstatou 

obsahu vyznania viery, liturgie a katechézy. Podobne zvestovanie kresťanskej kerygmy 

v sebe obsahuje postupné rozprávanie príbehu o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša 

Krista, to znamená udalostí, ktorých podrobný opis nám ponúkajú evanjeliá. Po Druhom 

vatikánskom koncile získavala na popularite naratívna teológia. Rozprávaniu pomáhajú 

príbehy, obrazy a príklady (známy je nám Lutherov výrok, že keď v kázni hovoríme 

o ospravedlnení, ľud pokašliava alebo spí, len čo začneme rozprávať príbehy, nastraží uší 

a pozorne počúva). Ježiš Kristus nás učí, že najpresvedčivejšie sú príbehy, ktoré vychádzajú 

zo skúsenosti poslucháčov. Rozprávanie príbehov predpokladá typické detské vlastnosti: 

údiv, predstavivosť a kreativitu. Príbeh je vhodné použiť až po vysvetlení Božieho slova. 

Príbeh musí mať súvis s témou a musí mať zmysel. Podľa teórie komunikácie by mal mať 

dobrý príbeh jeden z troch princípov: výzvu (Dávid a Goliáš), spojenie (milosrdný 
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Samaritán) alebo tvorivosť (Zacheus). Netreba preháňať ani s osobným príbehom – 

obrátením. Rozprávanie je umenie, ktorému sa treba venovať. Biblický spôsob rozprávania 

je taký naratívny, že poslucháč sa stáva súčasťou deja a môže sa identifikovať s jednotlivými 

postavami. V biblických príbehoch je zakódovaná otvorenosť, ktorá umožňuje ďalšie 

odovzdávanie udalosti. Biblické rozprávanie ponúka schému, ktorú treba dotvoriť, 

aktualizovať. Naratívna forma umožňuje, aby kazateľ dal jednotlivým príbehom dynamiku 

a dramatizáciu pomocou „praesens historicum“. Pomáha sa poslucháčom identifikovať 

s postavami. Vyhnúť sa treba subjektivizmu a antropocentrizmu. Vždy však bude potrebná 

aj rozumová a teologická reflexia. Názornosť treba používať s mierou. Milovníci umenia 

hovoria, že v galérii je lepšie si sadnúť na stoličku, dlhšie sa pozerať na jeden obraz ako behať 

od jedného k druhému. 

Zrozumiteľný jazyk. Homiletická obnova v 20. storočí priniesla požiadavku, aby bol 

jazyk homílie jazykom dnešného poslucháča. Ricoeur spomína tri úrovne jazyka viery. 

Prvou je biblický jazyk, ktorým bolo napísané Zjavenie. Potom je to jazyk formulácií, 

ktorým si pomáha dogmatika. A napokon existenciálny jazyk, ktorým ľudia hovoria každý 

deň. Ak platí, že cnosť je v strede, môžeme to aplikovať aj na náš jazyk. Náš jazyk by nemal 

byť prebiblicizovaný, predogmatizovaný ani zosvetštený. V posledných rokoch počúvame 

jazyk, ktorý je ovplyvnený zážitkovým prežívaním viery a prejavuje sa opakovaním 

rovnakých vyznaní a apelov. Jazyk pápeža Františka je rečou obyčajných ľudí, plný obrazov 

a príkladov z každodenného života. Je to reč periférie, na ktorú by mal kazateľ vkročiť 

a pozrieť sa na svet novými očami. Dať hlas tým, ktorí ho sami nemajú. Slúžiť 

najposlednejším. Rozlúčiť sa s jazykom moci, na to treba odvahu. Návratom k jazyku 

periférie pápež nerobí nič iné, len sa vracia k jazyku evanjelia. Je to jasný, bezprostredný, 

taktný a láskavý jazyk. Ústrednými pojmami jazyka pápeža Františka sú pravda, vzťah 

a stretnutie. Biblická pravda je nomádska pravda, teda taká, ktorej miesto nie je na učenom 

stolci, ale v púštnom stane. Pravda pozostáva zo vzťahov, zdieľania a lásky. Dôležitý pre 

neho nie je kult, chrám, rítus, ale život, dávanie, služba, umývanie nôh druhému. Profesor 

Biffi analyzuje jazyk pápeža Františka. Konštatuje, že jeho štýl je originálny, má rodinný 

charakter sprevádzaný jazykom, ktorý je plný metafor a obrazov. Biffi zostavil Dekalóg 

pápežovej prorockej reči (s. 254). Kresťanstvo nie je len doktrína, ale je to živá osoba, Ježiš 

Kristus. Náš jazyk má pomôcť, aby sa prítomní stretli s Ježišom Kristom. 

Jednoduchosť a jasnosť. Teória komunikácie nás učí, že naše myšlienky musia byť 

jednoduché a pritom hlboké (nám už Luther prízvukoval, že jednoducho kázať je veľkým 

umením). Zrozumiteľný jazyk je prejavom lásky. Ak chceme jasne hovoriť, nemôžeme mať 
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v hlave zmätok. Od našej reči sa vyžaduje vecnosť a rétorická jednoduchosť, opakovanie 

základnej myšlienky v obmenách, jasnosť a zrozumiteľnosť. Máme sklon používať určité 

slová – treba si na to posvietiť a alternovať iné slová. Iný problém je vytváranie zvláštneho 

sveta, ktorý je odtrhnutý od reálneho sveta pomocou samých náboženských slov či častými 

superlatívmi. Naša homília by mala mať parametre spisovnej slovenčiny. Bolo by osožné 

počuť názor jazykovedcov na viaceré počuté homílie (ako to bolo v Poľsku i Nemecku). Aj 

sami sa môžeme po tejto stránke zamerať na kontrolu nášho rukopisu kázne. Všímať si, ktoré 

slová často opakujeme, či nepoužívame príliš dlhé vety, pasívne tvary, prechodníky etc. 

Používať máme pozitívny jazyk (František), lebo evanjelium je pozitívnou zvesťou. Slovnú 

zásobu si treba doplňovať čítaním a aktívnym osvojovaním nových slov. 

Spoločné rozhovory a stretávania. Napodobňovaním iných dostať sa k vlastnému 

kazateľskému prejavu. Učiť sa od iných môžeme stále. Pri počúvaní dobrých kázní 

prežívame pocit hrdosti, že aj my patríme do tohto stavu, pri počúvaní zlých kázní tento 

pocit strácame. Vzájomné počúvanie a rozprávanie sú nenahraditeľné duchovné hodnoty, 

ktorými sa môžeme vzájomne obohacovať. V kňazskom spoločenstve by mala byť prítomná 

kultúra dávania, prijímania a vďačnosti (my si tu môžeme pripomenúť už Lutherom 

požadovaný a tiež dnes potrebný „vzájomný rozhovor a povzbudzovanie bratov (a sestier), 

ktorí stoja v službe Pánovej). Ktosi vtipne povedal, že do mojej päťdesiatky sa mladí učia 

odo mňa, po päťdesiatke sa ja učím od nich. Vzdelanejší by mali odovzdávať, menej vzdelaní 

ochotní počúvať. Zaujímať sa treba tiež o nové veci. O kázni je potrebné hovoriť. Sú tiež 

spoločné prípravy kázní. Učiť sa kázať môžeme v spoločenstve (Zerfass). Aj príprava kázne 

s laikmi je možnosť a môže to byť podnetné. Komunikácia s ľuďmi z rozličných profesií 

môže byť prínosom. 

V závere Šuráb ešte ponúka Desať povzbudení o homílii a kazateľoch a Desať 

pokušení kazateľa. 

Obšírnejšie sme tu prezentovali početné Šurabove podnety z oblasti praktickej 

homiletiky, inšpirovanej exhortáciou pápeža Františka. Šuráb sa len okrajovo dotýkal 

principiálnych otázok homiletiky, v ktorých by sa boli vo väčšej miere prejavili 

konfesionálne rozdiely medzi katolíckou a evanjelickou homiletikou. V oblasti praktickej 

homiletiky však vidíme, že máme veľa spoločných pohľadov na súčasnú situáciu i úlohy, 

ktoré nás v kazateľskej službe čakajú. Preto táto publikácia – i keď nemusíme so všetkým 

súhlasiť – môže byť dnes aj evanjelickým kazateľom v mnohom dobrou inšpiráciou pri 

príprave a prednese kázne. 
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