LINEAMENTA
k pripravovanej Biskupskej synode O novej evanjelizácii, Vatikán 05. 03. 2011
Niekoľko stručných bodov na zamyslenie pripravené autormi týchto stránok

NOVÁ EVANJELIZÁCIA ZNAMENÁ:
- duchovnú zmenu v živote viery miestnych cirkví, obnova spôsobov;
- nechať sa viesť Duchom Svätým, načúvať mu; Rozprávať sa o Bohu. Neveriacich nepresviedčať
nasilu, ale viesť dialóg. Vyhnúť sa ustáleným, konvenčne používaným pojmom.
- schopnosť počúvať sa a hľadať spoločnú pravdu o našej existencii;
- vychádzať z koreňov viery – osvojiť si odvahu, silu a lásku prvých kresťanov a misionárov;
znovuobjaviť radosť kresťanskej skúsenosti a z nájdenej “prvotnej lásky”;
- rozšíriť hranice svojho vnímania na celý svet: prežívať spolu so svetom hlbokú túžbu po spáse:
“…chrám bude domom modlitby pre všetky národy (por Iz 56.7). Cirkev by mala
otvoriť istý druh nádvoria pohanov, kde by sa ľudia mohli spojiť s Bohom bez toho,
aby ho najprv poznali a aby našli prístup k jeho tajomstvu.“
Benedikt XVI. počas apošt. cesty v ČR

KĽÚČOVÉ OBLASTI, KTORÉ TREBA V RÁMCI NOVEJ EVANJELIZÁCIE ROZVINÚŤ:
EUCHARISTIA, ADORÁCIA - nové požiadavky na spiritualitu. V niektorých krajinách vymizla
alebo ustúpila do úzadia adorácia Ježiša Krista prítomného v Eucharistii. Jej obnova je
potrebná i pre “znovuobjavenie“, ukotvenie a uistenie sa o vlastnej identite Božieho dieťaťa.
DUCH SVÄTÝ - “Neznámy Boh” – nový akt dôvery v Ducha Svätého.
SVÄTÉ PÍSMO - kompas ukazujúci cestu.
BOŽIA MATKA, MÁRIA - Hviezda novej evanjelizácie. Objavenie novej spirituality v duchu
spirituality a učenia svätého Ľudovíta Grigniona z Montfortu. Tu treba hovoriť o istej
„reforme” mariánskych praktík (nezavrhnúť, ale budovať na poznanom), chce to hlavne
objaviť hĺbku tejto duchovnosti = “mariánska obnova”.
INÉ POSTREHY:
- Konzumná mentalita vedie k povrchnosti a egocentrizmu, nie je jednoduché prekonať “smrť Boha
v nás”, duchovnú zakrpatenosť, prázdnotu srdca. Kresťan, ktorý je slabo zakorenený v pravdách
viery, nemá osvojené „základné prvky gramatiky viery“, ktoré ho uschopňujú odolať „vonkajším,
emotívnym, povrchným a ľahko manipulatívnym“ vplyvom a praktikám iných „náboženských
foriem, „neurčitých“ spiritualít a prúdov a iných filozofií.
- Dôležité z kapitoly 22: Súčasná kríza výchovy dáva osobitný význam slovám pápeža Pavla VI.:
„Dnešný človek počúva radšej svedkov než učiteľov a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň
svedkami... Teda Crkev privedie svet k evanjeliu predovšetkým svojím správaním sa a
životom, t.j. životom vo vernosti Kristovi, v chudobe a zdržanlivosti, v slobodnom postoji voči
mocným tohto sveta a svätým životom.“
Akýkoľvek projekt „novej evanjelizácie“ nemôže obchádzať nasledujúcu skutočnosť: treba mať
mužov a ženy, ktorí svojím štýlom života dávajú silu evanjelizačnému úsiliu, ktoré uskutočňujú.
A práve tento ich príklad potvrdzuje autenticitu pravdivosti toho, čo ohlasujú a k čomu vyzývajú
iných.

