
ÚVOD
Katechumenát mal v Cirkvi svoje nenahraditeľné miesto. Bol dobre organizovaný a mal jasne rozpracované pravidlá. 

Z tohto dôvodu nazývame toto obdobie katechumenátu zlatým obdobím, pretože prinášalo najviac duchovného ovocia 
v prospech tých, ktorí sa na krst a následné prijatie do Cirkvi pripravovali. Predložený príspevok ponúka historický pohľad 
na toto „zlaté obdobie“ a podnety pre jeho znovuobjavenie v pastoračnej praxi.

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov ako východisko pri obnove katechumenátu
Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov z Kongregácie pre východné cirkvi cituje v jednej zo svojich častí 

apoštolský list sv. Jána Pavla II., v ktorom poukazuje na spoznávanie kresťanského Východu a potrebu vnímania východ-
ných cirkví, pretože práve oni sú žijúcim interpretom pokladu tradície.  Inštrukcia má svoje miesto v živote kresťana vý-
chodnej katolíckej  cirkvi, pretože má pomôcť v rozvoji bohoslužobných slávení a to v úplnej vernosti a duchu vlastných 
tradícií. Podrobnejšie tieto ciele opisuje inštrukcia nasledovne: 

a) viesť k lepšiemu prehĺbeniu chápania nesmierneho bohatstva, ktoré je vlastné autentickým východným tradíciám 
a ktoré sa má úzkostlivo chrániť a odovzdávať všetkým veriacim;

b) zložiť harmonický obraz bohoslužobných noriem platných pre všetky východné katolícke cirkvi, a obnoviť, tam 
kde je to nevyhnutné, východnú bohoslužobnú autentickosť podľa tradície, ktorú každá východná cirkev zdedila od 
apoštolov cez otcov;

c) povzbudiť na zorganizovanie permanentnej bohoslužobnej formácie na pevných základoch tak kléru (v seminá-
roch a formačných inštitútoch), ako aj Božieho ľudu prostredníctvom škôl mystagogickej katechézy;

d) vymenovať spoločné princípy na vypracovanie bohoslužobných direktórií jednotlivých cirkví sui iuris.
Všetky tvrdenia o potrebe mystagógie v duchovnom rozvoji podporuje aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý li-

turgickú katechézu nazýva mystagógiu, pretože práve ona vovádza do Kristovho tajomstva vlastnou postupnosťou: od 
viditeľného k neviditeľnému a od sviatosti k tajomstvám (porov. KKC 1075).

Benedikt XVI. vo vzťahu k mystagogickej katechéze
V posynodálnej apoštolskej exhortácii  Deus caritas est vníma pápež Benedikt XVI. rozmer a veľkosť mystagogickej 

katechézy, pričom vyzdvihuje jej tri nezanedbateľné prvky: 
1. interpretácia obradov vo svetle spásonosných udalostí v súlade so živou Tradíciou Cirkvi, 
2. uvádzanie do zmyslu znakov obsiahnutých v obradoch, 
3. poukázanie na význam obradov vo vzťahu ku kresťanskému životu vo všetkých jeho rozmeroch.  
Vychádzajúc zo spomínaných textov vzťah medzi byzantskou liturgiou a katechézou by sa dal v jadre opísať takto: 

„Byzantská liturgická tradícia, ako aj iné východné tradície, si výnimočným spôsobom zachovali primát bohoslužby ako 
vrcholu kresťanského života, ostávajúc v tom celkom verní duchu Cirkvi otcov, keď bohoslužba bola miestom, v ktorom 
sa sústreďovala katechéza a náboženské učenie, kde bolo ohlasované a  komentované Písmo. Prebiehala aj príprava ka-
techumenov na krst a penitentov na zmierenie a v období pred Paschou sa uskutočňovala v dokonalej syntéze poučení 
a symbolov. Všetok život Cirkvi bol zhrnutý a sústredený do bohoslužby.“

NAŠA ÚLOHA:
V pastoračnej praxi si neustále uvedmovať skutočnosť, že účasť na Kristovom živote máme už vtedy, keď sme účastní 

jeho stáleho sprítomňovania a prijímania vo svätej liturgii, kde sa nám ponúka v Božom slove a v Eucharistii. Na druhej 
strane, nasledovať Krista neznamená smerovať k jeho božstvu, ale snažiť sa stať „všetkým, čím sa on stal pre nás“. Prežívať 
mystérium teda znamená smerovať k vnútornej obnove, k stavu prvotného Adama, k dokonalosti mojej podoby s vteleným 
Slovom. Toto je zároveň úlohou mystagogickej katechézy – ponúkať neustálu premenu a oblečenie si „nového človeka“. 
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