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PEDAGOGICKO-DIDAKTICKÉ POSLANIE CIRKVI  
V DUCHU PRAVOSLÁVNEJ TRADÍCIE 

 
Štefan Šak 

 

Pedagogicko-didaktické poslanie bohoslužobného života farnosti 

To, čím sa veriaci ľudia vyznačovali v histórii tohto sveta, vôbec nebol jazyk 

alebo príbuzenské vzťahy, dlhé rodokmene, či národnosť, ale pravoslávna viera 

a život v duchu tejto živej viery. Vidíme, že mnohé národy, ktoré stratili pravoslávnu 

vieru a pravoslávnu totožnosť, stratili aj svoje národnostné povedomie a to aj v tom 

prípade, že si zachovali jazyk. A naopak, mnohé národy aj napriek tomu, že stratili 

svoj jazyk, nestratili pravoslávnu vieru a žijú dodnes.1 

Liturgický a bohoslužobný charakter výchovy a vzdelávania jednotlivých 

generácii nemal len spoločensko-sociálny rozmer, nakoľko odhaľoval predovšetkým 

spoločenstvo veriaceho človeka s Bohom, s ďalšími veriacimi, ale aj osobnostný 

život, pretože formoval a budoval totožnosť každého jedného človeka v duchu 

pravoslávnej viery a života. Táto pravoslávna totožnosť, ktorá sa buduje príslušnou 

výchovou predovšetkým na farnosti v cirkevnom a eucharistickom spoločenstve, 

nebuduje v človeku fanatizmus, ale zodpovednosť za zachovanie národnostno-

spoločenskej príslušnosti. 

Pravoslávny život našich predkov, ktorí často žili v otroctve a útlaku, plynul 

slobodne, v pokoji, láske, trpezlivosti a krotkosti. Ich život tvorí obrovské dedičstvo, 

ktoré má veľký pedagogicko-výchovný dopad a vplyv na každú novú generáciu 

mladých kresťanov a celkovo na spoločnosť, ktorú tvoria a v ktorej zároveň žijú. 

V histórii Pravoslávnej cirkvi máme množstvo svedkov, mučeníkov a svätých Cirkvi, 

ktorí svojim životom svedčili o viere v praxi v ich každodennom živote. Ich viera 

i svedectvo tvorí neodmysliteľnú súčasť pedagogicko-výchovného procesu 

v duchovnom rozkvete a napredovaní človeka i spoločnosti na strane jednej a dohľad 

                                                 
1 ΚΟΓΚΟΥΛΗ, Β.: Ο εκκλησιασµός των µαθητών. Θεσσαλονίκη 1992, s. 134. 
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i ochranu kresťanskej pravoslávnej totožnosti a kresťanského dedičstva na strane 

druhej. Svedectvá a životy svätých (synaxária)1, ktoré spočiatku mali svoje 

nezastupiteľné miesto v školách, boli neskôr prenesené a začlenené do Minei2, aby 

boli čítané počas bohoslužieb v chrámoch na farnostiach. Nakoľko tieto synaxária 

boli osvedčeným výchovno-didaktickým prostriedkom Cirkvi, ktorý mal veľký vplyv 

na formovanie mládeže a veriaceho národa, stoja v centre nášho záujmu nielen 

z pohľadu histórie pedagogiky a katechetiky, ale aj sociológie a filantropie. 

Z toho dôvodu Cirkev sformovala jedinečný pedagogicko-didaktický systém 

výchovy predovšetkým veriacich ľudí k ich trvalému duchovnému rastu. Táto nová 

metóda má dva základné prostriedky, ktorými sú “slovo” a “symbol”. Pochopiteľne, 

tieto dva prostriedky vo svojej podstate nie je možné od seba oddeliť. Z toho dôvodu 

v praxi tvoria nerozdeliteľnú jednotu, ktorá predstavuje prítomnosť Cirkvi, teda 

Christa vo svete. Tento svet symbolov a slova plynutím času počas niekoľkých 

storočí nabral svoju stabilnú podobu. Uskutočnila sa vedomá snaha vytvorenia 

liturgického systému, ktorý slovo Evanjelia stelesnil v symboloch. 

Tento systém tvorí centrum života Cirkvi, ktorý neustále zabezpečuje výchovu 

Božieho ľudu vo všetkých oblastiach ich života. Jednotlivé sviatky nanovo 

sprítomňujú spasiteľné udalosti, akými sú zvestovanie, vtelenie Božieho Syna, Jeho 

život, utrpenie, smrť, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie. Sviatky jednotlivých 

svätých nanovo oživujú ich prítomnosť v Cirkvi, ktorú tak veľmi milovali a milujú. 

Ich životy sú nekonečnou pokladnicou, z ktorej dodnes čerpajú svoju inšpiráciu 

jednotlivé generácie. 

Modlitbami a spievaním žalmov je posväcovaný čas dňa, týždňa i celého 

liturgického roka. Svätými tajinami sa posväcuje narodenie nového dieťaťa, 

                                                 
1 Slovom Συναξάριον je označená kniha, ktorá obsahuje životy svätých mužov a žien, ako aj 
jednotlivých významných udalostí v živote Cirkvi. Denný synaxár sa nachádza medzi 6. a 7. 
piesňou po ikose a kondaku a je čítaný na bohoslužbe utrene. ΒΕΡΓΩΤΗ. Γ. Θ.: Λεξικό 
λειτουργικών και τελετουργικών όρων. Θεσσαλονίκη 1991, s. 137.  
2 Slovom Μηναῖον sa označuje bohoslužobná kniha, ktorá obsahuje bohoslužby utrene a večerne na 
každý deň. ΒΕΡΓΩΤΗ. Γ. Θ.: Λεξικό λειτουργικών και τελετουργικών όρων, cit. dielo, s. 98. 
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manželstvo i odchod človeka do večnosti.1 Na každom liturgickom zhromaždení je 

počuť Božie slovo zo Svätého Písma, z čítania svätých Otcov alebo svätých hymien - 

hymnografov a teológov Cirkvi, ktoré sú následne objasňované súčasnými učiteľmi v 

homíliách. Počas svätej liturgie2 Boží ľud nanovo žije prítomnosť Christa, ktorý 

prichádza do tohto sveta, vyučuje, vychováva a vyživuje Boží ľud svojím Telom a 

Krvou a vylieva svojho Ducha na každé ľudské telo. 

Nakoľko je tento systém sformovaný a zorganizovaný je vidieť na základe toho, s 

akou dynamikou dokázal odovzdávať v obdobiach vonkajšej aj vnútornej slabosti 

Cirkvi Božie slovo a takto vychovávať, učiť a viesť veriaci národ rôznymi spôsobmi 

k slobode, radosti, láske a spáse, čo pozorujeme nie len v uplynulých, často krát 

neľahkých  obdobiach, ale ešte aj dnes. 

Tento tichý príchod Evanjelia a jeho vtelenie sa do slova, ako aj priateľského 

mystického hlasu symbolu si vyžaduje veľmi schopných, dokonale pripravených, 

duchovných, zapálených učiteľov a vychovávateľov, ktorí ho aj dnes dokážu 

vykladať rovnako živo, ako to dokázali v minulosti. V pedagogicko-didaktickej práci 

Cirkvi osobnosť učiteľa zohráva veľmi dôležitú úlohu. Na margo toho svätý Bazil 

Veľký poznamenáva: „že dobrí učitelia3 robia dobré vyučovacie hodiny a zlí robia 

zlé“.1  

                                                 
1 Prostredníctvom svätých tajín sa realizuje zjednotenie ľudí v Christovi a odhaľuje sa Božia sláva. 
Liturgické zhromaždenie nie je len ikonou a obrazom reálneho spoločenstva Boha s ľuďmi 
a zjednotenie ľudského rodu do jedného „Tela“ pred Bohom bez rozdielu rasy, ale je misijným 
volaním, evanjelizáciou víťaznej Cirkvi do celého sveta a oslavné ohlasovanie Božieho kráľovstva, 
ktoré je prítomné na tomto svete. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, απχιεπ.: Ἱεραποστολή. Vyd. I. Αθήνα 2007, s. 83 
– 84. 
2 Modlitby na svätej liturgii, v ktorých verní kresťania prosia za katechumenov, aby „sa nad nimi 
zmiloval Pán, poučil ich slovom pravdy, zjavil im Evanjelium spravodlivosti a zjednotil ich so 
svojou svätou, všeobecnou a apoštolskou Cirkvou“ Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Prešov 1996, s. 
61 (Preklad Marián Nadzam) nie sú len pozostatkom života Cirkvi prvých storočí, ale neustálym 
pripomínaním reálneho základu kresťanského liturgického zhromaždenia. 
3 Preto pri výbere vhodného učiteľa je potrebné byť veľmi opatrným a dôsledným. Už v minulosti 
svätý Bazil Veľký spozoroval, „že v prípade liečenia tiel nemôže ktokoľvek použiť skalpel pri 
liečbe nemocných, ale iba ten, kto po mnohých rokoch a skúsenostiach, ako aj praktického cvičenia 
a poučenia od špecialistov - expertov, získal (túto) špecializáciu. Preto, aký zmysel má, aby sa 
ujímali liečenia prostredníctvom slova náhodní ľudia, keď v jednom momente aj tá najmenšia chyba 
prináša so sebou najväčšiu škodu“? ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όροι κατά πλάτος. In: Έλληνες Πατέρες 
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Je pravdou, že veľký časový odstup, staré, pre našu dobu nepochopené ikony, 

archaická terminológia i jazyk, suché formovanie, ako aj úpadok používania 

mnohých bohoslužieb, alebo aj ich jednotlivých častí, to všetko napomáha 

vzďaľovaniu sa veriacich čoraz viac a viac zjaveniu sa Božej spásy a taktiež svätej 

prosbe Evanjelia. Symbol i slovo musia nanovo povedať súčasným veriacim to, čo 

vraveli ľuďom mnohých generácii v minulosti2, tú blahú zvesť, Evanjelium “Isusa 

Christa, Božieho Syna”3. 

 

Farnosť a jej miesto v didakticko-pedagogickom procese veriacich 

Z vyššie povedaného jasne vyplýva, že centrom každého pravoslávneho 

kresťanského národa je farský chrám, ktorí zvoláva a zhromažďuje verný Boží ľud. 

Práve v tomto Božom chráme v živom eucharistickom spoločenstve sa odohrávajú 

najdôležitejšie udalosti veriaceho národa, ktoré majú na neho priamy prakticko-

pedagogický dopad. 

Pri pohľade na liturgicko-bohoslužobný a sviatostný život Cirkvi zistíme, že je 

prameňom duchovnej slobody, rastu, ale aj nádeje na víťazstvo a vymanenie sa spod 

telesného otroctva hriechu. Z toho dôvodu vedenie, vzdelávanie i výchova nových 

generácii sa zo strany Cirkvi nikdy nekonala teoreticky, ale prakticky. Tento 

praktický charakter výchovy sa opieral o ikony, symboly a jednotlivé udalosti, ktoré 

boli veľmi živo vyjadrené v liturgickom živote Cirkvi. Živá účasť rodín na 

liturgickom živote farnosti formuje život každého jej člena. Preto je nevyhnutné, aby 

sme veľmi dobre chápali úlohu a miesto liturgicko-bohoslužobného a sviatostného 

života Cirkvi pri ochrane a zachovaní si svojej duchovnej i národnej totožnosti 

v tomto komplikovanom svete. 

                                                                                                                                                                  
της Εκκλησίας 8, Θεσσαλονίκη 1973, t. 8, s. 379. Učitelia s otcovskou milosrdnosťou 
a skúsenosťou (praktickým slovom) musia napraviť chyby mladých. Pozri ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 
Όροι κατά πλάτος, cit. dielo, s. 256.  
1 Pozri ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όροι κατά πλάτος, cit. dielo, s. 102. 
2 ΣΚΑΛΤΣΗ. Π. Ι.: Λειτουργικές µελέτες. Θεσσαλονίκη 1999, s. 15 – 17. 
3 Mk 1, 1. 
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Dnešný demokratický svet rovnako tak, ako rôzne politické zriadenia, ktoré boli 

nepriateľsky orientované voči kresťanstvu, vynakladá veľmi veľa úsilia na prerušenie 

liturgického, bohoslužobného a sviatostného života Cirkvi, ako aj účasti veriacim na 

tomto bohoslužobnom živote. Stačí, ak siahneme do nedávnej minulosti 

komunistického režimu, ktorý veľmi poctivo pracoval v celom socialistickom bloku 

na rozložení cirkevného života veriacich na farnosti. Práve počas tohto režimu 

vyrastali domy smútku, kultúrne domy, pionierske domy a naopak, mnohé Božie 

domy sa zatvárali.  

Farnosť je predovšetkým miestom výchovy, vzdelávania a vedenia Božieho 

národa. Práve farnosť, teda živé cirkevné spoločenstvo nesie veľkú zodpovednosť za 

výchovu človeka stvoreného na Boží obraz, k čomu je v plnosti vybavená všetkými 

duchovnými i materiálnymi prostriedkami. Ako živé a dynamické spoločenstvo 

neohraničuje svoje pedagogicko-didaktické pôsobenie a aktivity výlučne len na jednu 

elitnú spoločnosť, alebo vekovú skupinu ľudí. Jej služba pokrýva široké spektrum 

ľudí bez akýchkoľvek rozdielov, teda či sa jedná o ľudí v Cirkvi, alebo mimo nej.  

Reálny život farnosti si nevyhnutne vyžaduje veľmi živý dialóg nielen 

s ľahostajnými a chladnými členmi, ktorí odpadli od Cirkvi, ale aj ľuďmi, ktorí žijú 

v jej okolí. 

Pedagogicko-didaktická služba farnosti spočíva v jej troch základných prvkoch: 

- vydávanie živého svedectva o viere, kázanie, evanjelizácia a katechizácia, 

- liturgicko-bohoslužobný a sviatostný život, ktorého centrom je svätá Eucha-

ristia, 

- filantropická služba na pokrytie potrieb svojich bratov, ktorí sú stvorení na Boží 

obraz, 

pretože, ako píše sv. apoštol Peter: „Veď sme nesledovali vymyslené báje, keď sme 

vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Isusa Christa, ale boli sme 

očitými svedkami Jeho velebnosti,...“1 Takým istým spôsobom to vyjadril aj sv. 

apoštol Ján Teológ: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné 
                                                 
1 2 Pet. 1, 16. 
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oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove 

života.“1  

Táto živá didaktika farnosti obohacuje predovšetkým členov farnosti, čo prakticky 

vidíme vyjadrené aj v slovách apoštola Pavla, keď píše korintským kresťanom: „...v 

Ňom ste boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa 

utvrdilo medzi vami svedectvo o Christovi,...“2 A hoci výchovno-pedagogické dielo 

farnosti je adresované všetkým ľuďom, nie všetci ho prijímajú. Prečo? Podľa 

svedectva Evanjelia vieme, že toto posúdi Boh, ktorý „...bude súdiť tajné veci 

ľudí...“3 a nie my, ľudia. 

Pochopiteľne, didaktické dielo farnosti je bytostne spojené s jej širokou 

diakonskou a filantropickou službou, ktorú vykonáva. Táto služba, ktorá sa koná na 

podnet Nebeského Otca, má za úlohu v prvom rade oslobodiť človeka, aby bol opäť 

slobodným Božím stvorením, akým ho Boh stvoril. 

Farnosť koná aj silné výchovné dielo. Táto výchova spočíva v množstve 

metodicky funkčných aktivít a činností, ktorých cieľom je čo najdynamickejšie 

pomôcť deťom a predovšetkým mladým ľuďom v pubertálnom veku začleniť sa do 

spoločnosti. Do tejto výchovy ľudia  vkladajú svoju nádej. Pravda, táto cesta je plná 

ťažkostí a námahy. 
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