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Súčasný optimizmus a
 Dnes jestvuje ideologický optimizmus, ktorý by sme mohli označiť ako 
v novodobé ideológie. Chcel by som teraz k
 1. Ideologický optimizmus.
 Túto náhradu kresťanskej nádeje treba odlíšiť od optimizmu ako znaku charakteru. Tento druh 
optimizmu je prirodzenou psychickou kvalit
ideologického optimizmu, ale sám o
znak charakteru je čímsi pekným a užitočným v
a dôvera, ktoré vyžarujú z osoby, ktorá ich má? Kto by si neželal podobné správanie? Tak ako všetky 
prirodzené dispozície, optimizmus tohto druhu je morálne prirodzenou akosťou; tak, ako všetky 
dispozície, musí byť kultivovaný a 
Vtedy môže tiež vzrastať v kresťanskej nádeji, stávajúc sa ešte čistejším a hlbším. A
v prázdnom a falošnom živote môže podliehať degenerácii a stať sa čistou fasádou. Dôležité je, aby sme 
ho nemiešali s ideologickým optimizmom ani nestotožňovali s
opierať, ale ako teologická čnosť má úplne inú hodnotu a značne hlbší ľudský rozmer.
 2. Základom ideologického optimizmu môže byť tak liberalizmus, ako aj marxizmus.
 V prvom prípade je vierou v pokrok, ktorý sa uskutočňuje evolúciou a vedecky riadeným vývojom 
ľudských dejín. V druhom je vierou v
a revolúcií. Rozdiely medzi týmito dvoma fundamentálnymi prúdmi mysleni
modely sa sformovali neskôr ako rôznorodé varianty. Ako „herézy“, ktoré vyplývajú z
Rozdiely, viditeľné predovšetkým na poli politiky, nesmú však odvracať našu pozornosť od hlbokej 
jednoty myslenia, ktoré sa v nich nachádza. Jej vlastný optimizmus je sekularizáciou kresťanskej nádeje. 
Zakladá sa na prechode od transcendentného Boha k
týchto spôsobov myslenia, napriek ich povrchnej racionalizácii.
 3. Aby sme lepšie pochopili podstatu aktu optimizmu a aktu nádeje, musíme venovať 
pozornosť ich odlišnej štruktúre. 
 Cieľom optimizmu je nakoniec utópia sveta a
spoločenstvo, v ktorom dejiny dosiahnu svoj koniec a odhalia svoju božsk
je akosi zárukou istoty konečného cieľa, je úspech našich činností. Cieľom kresťanskej nádeje je Božie 
kráľovstvo, t.j. zjednotenie človeka a sveta s
nám ukazuje cestu a potvrdzuje správnosť veľkého cieľa, je stála prítomnosť tejto lásky a tejto moci, 
ktoré nás sprevádzajú v našich činnostiach a podporujú nás tam, kde sa končia naše možnosti. Vnútorným 
odôvodnením „optimizmu“ je logika dejín, ktorá sama nevyhnutne smeruje 
kresťanskej nádeje je vtelenie Slova a lásky Boha v
 Použijúc predovšetkým filozofický a teologický jazyk vo vzťahu k
denného života, môžeme povedať, že cieľom ideológie je nakoniec 
naše plány a túžby. Sme presvedčení, že naše činnosti a moc, ktorým dôverujeme, sú vedené a
vané prvotnou iracionálnou evolučnou tendenciou. Dynamika pokroku spôsobuje, že všetko sa
správne – vlastne toto mi povedal fyzik, keď som sa pokúsil vyjadriť pochybnosti, čo sa týka niektorých 
foriem novodobej techniky, ktoré sa týkajú vývoja ľudského života pred narodením. Cieľom kresťanskej 
nádeje je naproti tomu dar, dar lásky, ktorý prekračuje to, čo môžeme urob
že jestvuje taký dar, ktorý si nemožno vynútiť a
po nekonečne totiž nie je zbytočná. Zárukou tohto daru sú zásahy lásky Boha v dejinách, predovšetkým 
sám Ježiš Kristus, v ktorom stretávame vtelenú lásku Boha.
 To, čo si vyžaduje postoj optimizmu, musíme realizovať sami, majúc dôveru v
evolúcie bude nakoniec smerovať k
spôsobom už bol daný a ktorý stále oč
od Boha, ktorý už vstúpil do dejín v Ježišovi Kristovi. V
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Súčasný optimizmus a kresťanská nádej (2)
Dnes jestvuje ideologický optimizmus, ktorý by sme mohli označiť ako 

novodobé ideológie. Chcel by som teraz k tomu dodať tri doplnenia. 
1. Ideologický optimizmus. 
Túto náhradu kresťanskej nádeje treba odlíšiť od optimizmu ako znaku charakteru. Tento druh 

optimizmu je prirodzenou psychickou kvalitou, ktorá sa môže spájať s kresťanskou nádejou vo forme 
ideologického optimizmu, ale sám o sebe nie je totožný so žiadnou z foriem optimizmu. Optimizmus ako 
znak charakteru je čímsi pekným a užitočným v ťažkostiach života: koho neteší prirodzená radosť 

osoby, ktorá ich má? Kto by si neželal podobné správanie? Tak ako všetky 
prirodzené dispozície, optimizmus tohto druhu je morálne prirodzenou akosťou; tak, ako všetky 

 rozvíjaný; tak, aby pozitívne formoval morálnu fyziognómiu osoby. 
kresťanskej nádeji, stávajúc sa ešte čistejším a hlbším. A

prázdnom a falošnom živote môže podliehať degenerácii a stať sa čistou fasádou. Dôležité je, aby sme 
ickým optimizmom ani nestotožňovali s kresťanskou nádejou, ktorá môže sa oň 

opierať, ale ako teologická čnosť má úplne inú hodnotu a značne hlbší ľudský rozmer.
2. Základom ideologického optimizmu môže byť tak liberalizmus, ako aj marxizmus.

prípade je vierou v pokrok, ktorý sa uskutočňuje evolúciou a vedecky riadeným vývojom 
druhom je vierou v dialektický pohyb dejín, v pokrok pomocou boja ľudských tried 

revolúcií. Rozdiely medzi týmito dvoma fundamentálnymi prúdmi myslenia sú samozrejmé; obidva 
modely sa sformovali neskôr ako rôznorodé varianty. Ako „herézy“, ktoré vyplývajú z
Rozdiely, viditeľné predovšetkým na poli politiky, nesmú však odvracať našu pozornosť od hlbokej 

h nachádza. Jej vlastný optimizmus je sekularizáciou kresťanskej nádeje. 
Zakladá sa na prechode od transcendentného Boha k „bohu dejín“. V tom spočíva hlboký iracionalizmus 
týchto spôsobov myslenia, napriek ich povrchnej racionalizácii. 

pochopili podstatu aktu optimizmu a aktu nádeje, musíme venovať 
 

Cieľom optimizmu je nakoniec utópia sveta a to vždy slobodného a šťastného, dokonalé 
ktorom dejiny dosiahnu svoj koniec a odhalia svoju božskosť. Nepriamym cieľom, ktorý 

je akosi zárukou istoty konečného cieľa, je úspech našich činností. Cieľom kresťanskej nádeje je Božie 
kráľovstvo, t.j. zjednotenie človeka a sveta s Bohom v akte Božej moci a lásky. Nepriamym cieľom, ktorý 

potvrdzuje správnosť veľkého cieľa, je stála prítomnosť tejto lásky a tejto moci, 
našich činnostiach a podporujú nás tam, kde sa končia naše možnosti. Vnútorným 

odôvodnením „optimizmu“ je logika dejín, ktorá sama nevyhnutne smeruje k svojmu cieľu; odôvodnením 
kresťanskej nádeje je vtelenie Slova a lásky Boha v Ježišovi Kristovi. 

oužijúc predovšetkým filozofický a teologický jazyk vo vzťahu k jazyku a úvahe nášho každo
ôžeme povedať, že cieľom ideológie je nakoniec úspech, cez ktorý môžeme realizovať 

naše plány a túžby. Sme presvedčení, že naše činnosti a moc, ktorým dôverujeme, sú vedené a
vané prvotnou iracionálnou evolučnou tendenciou. Dynamika pokroku spôsobuje, že všetko sa

mi povedal fyzik, keď som sa pokúsil vyjadriť pochybnosti, čo sa týka niektorých 
foriem novodobej techniky, ktoré sa týkajú vývoja ľudského života pred narodením. Cieľom kresťanskej 
nádeje je naproti tomu dar, dar lásky, ktorý prekračuje to, čo môžeme urob

jestvuje taký dar, ktorý si nemožno vynútiť a ktorý je čímsi základným pre človeka 
nekonečne totiž nie je zbytočná. Zárukou tohto daru sú zásahy lásky Boha v dejinách, predovšetkým 

ávame vtelenú lásku Boha. 
To, čo si vyžaduje postoj optimizmu, musíme realizovať sami, majúc dôveru v

evolúcie bude nakoniec smerovať k tomu istému cieľu ako my. Ale prísľub nádeje je dar, ktorý istým 
ktorý stále očakávame od toho, kto ako jediný môže skutočne obdarovať: 

Boha, ktorý už vstúpil do dejín v Ježišovi Kristovi. V prvom prípade nemôžeme v
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kresťanská nádej (2) 
Dnes jestvuje ideologický optimizmus, ktorý by sme mohli označiť ako fundamentálny akt viery 

Túto náhradu kresťanskej nádeje treba odlíšiť od optimizmu ako znaku charakteru. Tento druh 
kresťanskou nádejou vo forme 

foriem optimizmu. Optimizmus ako 
ťažkostiach života: koho neteší prirodzená radosť 

osoby, ktorá ich má? Kto by si neželal podobné správanie? Tak ako všetky 
prirodzené dispozície, optimizmus tohto druhu je morálne prirodzenou akosťou; tak, ako všetky 

formoval morálnu fyziognómiu osoby. 
kresťanskej nádeji, stávajúc sa ešte čistejším a hlbším. A opačne – 

prázdnom a falošnom živote môže podliehať degenerácii a stať sa čistou fasádou. Dôležité je, aby sme 
kresťanskou nádejou, ktorá môže sa oň 

opierať, ale ako teologická čnosť má úplne inú hodnotu a značne hlbší ľudský rozmer. 
2. Základom ideologického optimizmu môže byť tak liberalizmus, ako aj marxizmus. 

prípade je vierou v pokrok, ktorý sa uskutočňuje evolúciou a vedecky riadeným vývojom 
pokrok pomocou boja ľudských tried 

a sú samozrejmé; obidva 
modely sa sformovali neskôr ako rôznorodé varianty. Ako „herézy“, ktoré vyplývajú z toho istého kmeňa. 
Rozdiely, viditeľné predovšetkým na poli politiky, nesmú však odvracať našu pozornosť od hlbokej 

h nachádza. Jej vlastný optimizmus je sekularizáciou kresťanskej nádeje. 
tom spočíva hlboký iracionalizmus 

pochopili podstatu aktu optimizmu a aktu nádeje, musíme venovať 

to vždy slobodného a šťastného, dokonalé 
osť. Nepriamym cieľom, ktorý 

je akosi zárukou istoty konečného cieľa, je úspech našich činností. Cieľom kresťanskej nádeje je Božie 
akte Božej moci a lásky. Nepriamym cieľom, ktorý 

potvrdzuje správnosť veľkého cieľa, je stála prítomnosť tejto lásky a tejto moci, 
našich činnostiach a podporujú nás tam, kde sa končia naše možnosti. Vnútorným 

svojmu cieľu; odôvodnením 

jazyku a úvahe nášho každo-
úspech, cez ktorý môžeme realizovať 

naše plány a túžby. Sme presvedčení, že naše činnosti a moc, ktorým dôverujeme, sú vedené a potvrdzo-
vané prvotnou iracionálnou evolučnou tendenciou. Dynamika pokroku spôsobuje, že všetko sa stáva 

mi povedal fyzik, keď som sa pokúsil vyjadriť pochybnosti, čo sa týka niektorých 
foriem novodobej techniky, ktoré sa týkajú vývoja ľudského života pred narodením. Cieľom kresťanskej 
nádeje je naproti tomu dar, dar lásky, ktorý prekračuje to, čo môžeme urobiť. Táto nádej hovorí, 

ktorý je čímsi základným pre človeka – jeho túžba 
nekonečne totiž nie je zbytočná. Zárukou tohto daru sú zásahy lásky Boha v dejinách, predovšetkým 

To, čo si vyžaduje postoj optimizmu, musíme realizovať sami, majúc dôveru v to, že slepý beh 
tomu istému cieľu ako my. Ale prísľub nádeje je dar, ktorý istým 

akávame od toho, kto ako jediný môže skutočne obdarovať: 
prvom prípade nemôžeme v podstate nič 
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očakávať – to, čo očakávame, musíme realizovať sami – a nemôžeme dostať nič, čo neplynie z našich 
úsilí. V druhom prípade naša nádej prekračuje naše možnosti, lebo je to nádej, ktorú vkladáme do neob-
medzenej lásky, ktorá je súčasne neobmedzenou mocou. 
 Ideologický optimizmus je v skutočnosti čistou fasádou sveta pozbaveného nádeje – sveta, ktorý 
za túto klamnú fasádu chce ukryť svoje zúfalstvo. Iba tak možno vysvetliť obrovskú a iracionálnu obavu, 
traumatický a prudkých strach, ktorý prepuká vtedy, keď nejaký neúspech na ceste ekonomického 
či technického vývoja vyvoláva pochybnosti, čo sa týka správnosti dogmy pokroku. Desivý strach, 
podnecovaný z rôznych strán, ktorý sme zakúsili po Černobyle, mal v sebe čosi iracionálne a úporné. 
Tento strach  možno chápať, ak tu máme dočinenia iba s nešťastnou náhodou, ktorá napriek svojej povahe 
bola predsa obmedzená. Prudkosť týchto prejavov strachu je druhom sebaobrany pred pochybnosťami, 
ktoré môžu ohroziť vieru v budúce, dokonalé spoločenstvo. Človek je totiž vo svojej podstate obrátený 
k budúcnosti a nemôže žiť, ak by tento základný element jeho jestvovania bol odstránený. 
 Na tomto mieste sa objavuje aj problém smrti. Ideologický optimizmus je pokusom zabudnúť 
na smrť v sústredení sa na beh dejín, ktoré smerujú k sformovaniu dokonalého spoločenstva. Zabúda sa tu 
na čosi podstatné, že človek je uspokojovaný klamstvom. Vidíme to vždy vtedy, keď sa blíži smrť. 
Naproti tomu nádej viery sa pred smrťou otvára k budúcnosti, ktorá presahuje smrť. Len vďaka nádeji 
sa opravdivý pokrok stáva budúcnosťou aj pre nás, pre mňa, pre všetkých. 

(Jozef Ratzinger: Pozerať na Prebodnutého, 2005) 
 

Výzvu Za voľnú nedeľu podporilo tisícky ľudí a vyše 50 organizácií 
 Výzvu Za voľnú nedeľu, ktorú iniciovalo Fórum kresťanských inštitúcií, už podporilo vyše 13-
tisíc občanov Slovenskej republiky a viac ako 50 neziskových a odborových organizácií. Fórum kresťan-
ských inštitúcií to oznámilo 15. mája 2020 pri príležitosti 27. svetového dňa rodiny. Fórum každoročne 
v tento a v ďalších dňoch koordinuje oslavy dňa rodiny, tentokrát sa však pre pandémiu koronavírusu 
nekonajú. 
 Výzva Za voľnú nedeľu sa obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov s požiadavkou rešpekto-
vania voľnej nedele aj po koronakríze. Vo výzve žiada, aby kompetentní vyvinuli všetko úsilie na presa-
denie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, 
nemuseli pracovať. Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov – samoživiteľov, pre 
ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život s pracovnou nedeľou. Spoločná voľná nedeľa 
posilňuje súdržnosť v spoločnosti a umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom 
prežívať svoje vzťahy – k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Výzva je k dispozícii na internetovej stránke: 
https://www.citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela           (www.tkkbs.sk) 
 

OZNAMY NA 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 
21.5. Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA,  slávnosť 
24.5. Nedeľa SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
 

 V máji sa každý deň na začiatku svätej omše o 16.30 hod. modlíme mariánske litánie. 

 V pondelok, utorok a v stredu sú prosebné dni. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. Záväzný 
je jeden deň. Za požehnanie úrody budeme prosiť pri svätých omšiach v pondelok o 16.30 hod. 
a v utorok o 12.00 hod. 

 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok je prikázaný sviatok. Sväté omše budú nasledovne: 
už v stredu večer o 16.30 hod. bude vo farskom kostole svätá omša zo sviatku, vo štvrtok budú 
vo farskom kostole sväté omše o 10.00; 12.00 a 16.30 hod. V Nemciach bude svätá omša o 18.00 hod. 

 V piatok sa začneme pri každej svätej omši modliť až do Turíc deviatnik k Duchu Svätému. 
 Naďalej zostáva v platnosti dodržiavanie prísnych hygienických predpisov a protiepidemických opatrení. 

Náš farský kostol je priestranný a pri dodržiavaní odstupov je vrátane bočných kaplniek a chóru približne 
120 miest na sedenie. Mladší môžu stáť v odstupoch pod chórom a v predsieni. Členovia spoločných 
domácností môžu sedieť a stáť pri sebe. 

 Pozorne budeme sledovať pokyny Krízového štábu SR o ďalšom uvoľňovaní opatrení, o ktorých Vás 
budeme informovať na internetovej stránke farnosti: www.bbmesto.fara.sk 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše dary vopred Pán Boh zaplať. 

 

tel.: 048/ 412 45 31          mobil: 0911 880 298          e-mail: bb.mesto@fara.sk         web: www.bbmesto.fara.sk 
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