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Abstract: 

Das Verhältnis von Predigt und Liturgie sowie Predigt und Sakramenten war in der 

Geschichte der christlichen Kirche veränderlich. Zurzeit wird in der evangelischen 

Kirche ein großer Akzent auf dieses Verhältnis sowohl im theoretischen als auch im 

praktischen Bereich gelegt. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der gegenwärtigen 

Diskussion, die sich auf die Predigt als integralen Teil des Gottesdienstes, auf die 

Eigenständigkeit der Predigt im Gottesdienst sowie auf die Predigt in ihren 

Beziehungen zu anderen Teilen des Gottesdienstes bezieht und er bietet gleichzeitig 

auch ein Model einer liturgieorientierten Predigtvorbereitung von Meyer-Blanck an. 
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1. Úvod 

V praktickej teológii v súčasnosti prevažuje náhľad, že sa jej už nedá venovať iba 

sektorálne1, akoby pozostávala z jednotlivých na sebe navzájom nezávislých „zásuviek“. 

Keď ide napr. o kázeň, stačilo by vytiahnuť homiletickú zásuvku a pozrieť, čo sa tam 

nachádza, alebo o pastorálku, tak vytiahnuť pastorálnu zásuvku. Je nevyhnutné objavovať 

prepojenia jednotlivých disciplín a pýtať sa: Aký pastorálny rozmer má kázeň? Alebo – čo 

sa dá v kázni alebo na službách Božích naučiť a ako sú spojené pedagogika a liturgika? 

Nestačí vytvárať spojenia len medzi jednotlivými disciplínami praktickej teológie, ale aj 

medzi nimi a dôležitými témami, ktoré hýbu aktuálnou dobou. Napr. je potrebné sa pýtať: 

Ako sa dá charakterizovať súčasná náboženská situácia a aké dôsledky to má na kázeň 

                                                           
1 Por. Alexander Deeg a Daniel Meier, Praktische Theologie (Berlin: Guetersloher Verlagshaus, 2009), 139-

140. 
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alebo vyučovanie náboženstva? V kladení takýchto otázok by sa dalo pokračovať. Vznikne 

tak obraz praktickej teológie, kde jednotlivé disciplíny sú navzájom pospájané do systému, 

v ktorom dochádza k interakciám a k tomu pristupujú ako kontexty ďalšie centrálne témy 

súčasného uvažovania v cirkvi i spoločnosti. 

V súčasnosti k výraznému prepojeniu dochádza medzi homiletikou a liturgikou, a to 

jednak teoreticky ako aj prakticky. Pre teoretickú oblasť o tom svedčí kniha Michaela 

Meyera-Blancka „Gottesdienstlehre“ z roku 20112, v ktorej prepája homiletiku 

s liturgikou. Pre praktickú oblasť môže ako príklad poslúžiť publikácia „Predigen lehren“ 

z roku 2015 od viacerých autorov3, ktorí sa venujú ďalšiemu homiletickému vzdelávaniu 

a ponúkajú v nej preň rozličné metódy, v ktorých odporúčajú toto prepojenie pri príprave 

kázne, ktorej zámer v závere stručne predstavíme. Meyer-Blanck okrem teoretického 

spracovania tohto prepojenia vypracoval pre ďalšie homiletické vzdelávanie aj model 

liturgicky orientovanej prípravy kázne, ktorý si tiež v závere priblížime. Treba však ešte 

dodať, že k najkomplexnejšiemu prepájaniu rozličných disciplín dochádza pri teórii 

o kazuáliách, ktorým sa ale v tomto článku nebudeme venovať. 

Považujeme za dôležité aspoň v skratke vyjadriť, čo viedlo Meyera-Blancka práve 

k tomuto konkrétnemu riešeniu. Sám to vysvetľuje na začiatku svojej knihy. Konštatuje, 

že homiletika a liturgika sa vždy nejakým spôsobom na seba vzťahovali, ale sa pestovali 

ako oddelené disciplíny. Do určitej miery je to oprávnené, lebo každá z disciplín je 

rozsiahla svojou problematikou a majú v súčasnosti aj rozdielne referenčné disciplíny. 

Homiletika sa viac inšpiruje napr. rétorikou, liturgika teóriou rituálov. Napriek tomu sa 

pre praktického farára a pre zbor jedná o jedno a to isté podujatie, kde sú obe disciplíny 

potrebné, o služby Božie. Taktiež zo systematického hľadiska kázeň a liturgia sú 

považované len spolu za podobu evanjelia, poťažne slova Božieho. Kázeň a liturgia 

spolupracujú predovšetkým tak, že stoja vo vzájomnom napätí. Kázeň sa dá podľa Meyera-

Blancka chápať ako protiklad k rituálu v kontexte rituálu. Kázeň je časťou liturgie, ktorá 

svoje pravidlá potvrdzuje práve výnimkou z pravidla. Toto trvalé napätie medzi rituálnym 

a rétorickým je neustálou výzvou pre bohoslužobnú prax a tým tiež pre ich teoretickú 

reflexiu. Meyer-Blanck preto svoje rozhodnutie podať homiletiku a liturgiku v jednej 

učebnici nepovažuje za rozhodnutie pracovno-ekonomické, ale primárne za vecné 

rozhodnutie. Nejde o knihu, v ktorej sa za sebou podáva homiletika a liturgika, ale 

o učenie o službách Božích s liturgickými a homiletickými hľadiskami, ktoré treba prebrať 

                                                           
2 Por. Michael Meyer-Blanck, Gottesdienstlehre (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011). 
3 Por. Predigen lehren, eds. Peter Meyer a Kathrin Oxen (Leipzig: EVA, 2015). 
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v ich vzájomnej prepojenosti. Zároveň je však pri tomto spoločnom uvažovaní 

nevyhnutné podľa neho poukázať aj na špecifiká kázne a liturgie. 

Kázeň a liturgia teda existujú vo vzájomnom vzťahu. Kázeň tvorí integrálnu súčasť 

evanjelických služieb Božích. Služby Božie tvoria v obsahovom i estetickom ohľade 

rezonančný priestor kázne a to pri jej príprave i pri jej podaní. Kázeň sa však jasne odlišuje 

od iných častí služieb Božích. Voči podstatne rituálnym komunikačným formám liturgie 

sa kázeň vyznačuje skôr diskurzívnou a reflexívnou rečou. A zatiaľ čo v piesňach, 

modlitbách a predovšetkým vo Večeri Pánovej sa do popredia dostáva koinonický 

charakter služieb Božích, v kázni sa artikuluje viac individuálny, nezameniteľný osobný 

hlas viery. 

Skôr než budeme rozoberať tento vzťah kázne a liturgie, uvedieme si v súčasnosti 

dosť ojedinelý názor významného homiletika Wilhelma Gräba4, ktorý o kázni uvažuje bez 

vzťahu k liturgii. Čo ho k tomu vedie? Gräb kázeň chápe ako verejnú náboženskú reč. 

Chce ju opäť uviesť do širokého priestoru, v ktorom sa nachádzala vtedy, keď služby Božie 

boli centrom kultúry v spoločnosti. Ak kázeň chápeme ako oslovenie súčasníkov v ich 

elementárnych životných záujmoch, a k týmto patria, ak sa podľa Gräba správne chápu, aj 

náboženské, musí sa aj dnes kázeň nachádzať uprostred spoločenského života. Aby jeho 

homiletika bola relevantnou pre takúto bohoslužobnú kázeň, odhliada od zvláštností 

bohoslužobnej situácie a vychádza jednoducho z toho, že sú tu ľudia, ktorí kázeň počúvajú 

a čakajú na orientujúce a presvedčivé náboženské slovo. Ak by sme sa v kázni orientovali 

podľa liturgického poriadku, ktorý kázeň ovplyvňuje, stratili by sme podľa neho 

z pohľadu tých, ktorí nie sú zoznámení s liturgiou a nevedia si texty Biblie ani časovo, ani 

vecne podľa toho zaradiť. A práve týchto poslucháčov majú dnešní kazatelia mať na mysli. 

Má im byť preto zrejmé, že sú to existenciálne životné otázky, ktoré je potrebné na ceste 

ku kázni vnímať, premýšľať o nich a pomocou biblického textu a kresťanského učenia ich 

vysvetľovať. 

Katolícky homiletik Marián Šuráb5 tiež uvažuje o kázni, teda o homílii bez liturgie, 

ale nie o homílii počas omše, o tej hovorí len v súvislosti s liturgiou, ale o homílii vo 

virtuálnom svete. Vďaka internetu sa podľa neho rozšírilo jej poslanie, lebo ju vytiahol 

z liturgického priestoru. Ak si dnes chcú ľudia vypočuť homíliu, nemusia sa zúčastniť na 

omši. Môžu si vybrať z ponuky na internete podľa vlastnej chuti. Na rozdiel od liturgie je 

homília vo virtuálnom svete prítomná stále. Homília tam nepodlieha času a priestoru. 

                                                           
4 Por. Wilhelm Gräb, Predigtlehre (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 34-35. 
5 Por. Marián Šuráb, Homiliae gaudium (Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2018), 45-46. 
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Slová na internete môže kazateľ sprevádzať obrazmi a hudbou, čo môže zvýšiť zaujímavosť 

homílie. Na tomto nekonečnom „areopágu“ dnešného sveta sa bojuje o človeka a jeho dušu 

podľa Šurába ďaleko viac, ako si vieme predstaviť. Kazateľ musí prejaviť taktiež odvahu, 

lebo je tam vystavený spätnej väzbe, ktorá je niekedy veľmi otvorená, ba až ostrá. 

Šurábovu mienku sme tu uviedli ako doklad šírky dnešného homiletického uvažovania 

a Wilhelma Gräba skôr ako výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo pri súčasnom 

homiletickom dôraze na vzťah kázne a liturgie v rámci služieb Božích. 

 

2. Kázeň ako integrálna súčasť služieb Božích  

Keď Moeller6 uvažuje o kázni ako integrálnej súčasti evanjelických služieb Božích, najskôr 

rozpráva o návšteve bohoslužieb so svojimi študentmi teológie v rámci ekumenického 

spoznávania v synagóge, a potom v pravoslávnom chráme. Na oboch miestach nebola 

kázeň niečo pravidelné, ale skôr výnimočné, prežívaná však bola veriacimi s veľkým 

pohnutím. V súvislosti s týmto zážitkom sa pýta, či pravidelnosť našej kázne nie je tiež 

príčinou únavy z nej. A či netreba túto únavu z kázne ozdraviť aj tým, že sa bude kázeň 

viac chápať ako časť celých služieb Božích. Ďalej sa pýta, ako došlo k 

protestantskej monopolizácii kázne? Odpovedá si v tom zmysle, že v reformácii to bola 

reakcia na neživé rituály stredoveku a vznikla vtedy túžba po „viva vox evangelii“ vo 

voľne hovorenej kázni. Kladie si ďalej otázku, či nie je na čase vedľa kázne viac venovať 

pozornosť aj ostatným častiam služieb Božích? Vôbec mu nejde o alternatívnu kázeň. Skôr 

o to, aby sa opäť objavila kázeň ako časť liturgie a aby sa v priebehu liturgie našli taktiež 

iné formy kázne. Čo tým kázeň môže získať, že sa stane časťou liturgie a iné časti služieb 

Božích sa tiež uplatnia rovnakým právom? Podľa Moellera sa služby Božie môžu stať 

symfonickým interpretačným dianím, lebo liturgické čítania, epištola s evanjeliom alebo 

so starozmluvným čítaním sa budú navzájom vykladať. Taktiež aj piesne, modlitby 

a žalmy sa zamiešajú do tohto interpretačného diania.  

Kázeň je centrom evanjelických služieb Božích. Avšak služby Božie sú viac ako iba 

kázeň. Kázeň je časťou liturgie a žije z nej. Kázeň je začlenená do spevu nábožných piesní 

a modlitieb, do slov, ktoré hovoria o pomoci, pokoji, milosti, odpustení, o potrebe pokánia 

a o zmene života [...] Účastníci služieb Božích sa mohli už pri modlení, spievaní, organovej 

hre, aj počas ticha, vžiť do priestoru chrámu a liturgického diania, koncentrovať sa na 

farára, spoločenstvo prítomných bratov a sestier, predovšetkým na prítomnosť Božiu. 

Vzájomná závislosť kázne a liturgie sa vyjadruje tiež tým, že slová, obrazy, znaky liturgie 
                                                           
6 Por. Christian Moeller, Der heilsame Riss (Stuttgart: Calwer Verlag, 2003), 214. 
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môžu v kázni nachádzať odozvu a obrátene. Tým sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú. Služby 

Božie sú preto ako rezonančná pôda, ktorá formuje obsah zvestovania a zabezpečuje mu 

účinok. Rovnako ako priebeh liturgie aj Krst a Večera Pánova sú s kázňou spojené, 

dopĺňajú sa, prepožičiavajú si navzájom hĺbku. 

Služby Božie sú určované počas cirkevného roka ordináriom a propriom každej 

nedele či sviatku, a rovnako tak je to aj s kázňou. Je preto potrebné pýtať sa, aké je 

proprium konkrétnej nedele či sviatku. Rektorom celej nedele či sviatku je totiž dané 

nedeľné evanjelium. Kázňový text je potom nielen vo svojom biblickom kontexte, kde sa 

nachádza, ale tiež v kontexte iných biblických textov, piesní a modlitieb. Z toho vyplývajú 

podľa Hertzscha7 dva koordináty pre miesto kázne a jej textu: aktuálna situácia tej ktorej 

prítomnosti a proprium danej nedele či sviatku, teda toho, o čom informujú noviny a čo 

ponúka Agenda. Z toho je zrejmé, že cirkevný rok, ktorý určuje sled propria pre nedele 

a sviatky, je pomocou i problémom pre kázeň. Je pomocou preto, že štruktúra cirkevného 

roku nám pomáha podávať počas roka zvesť v jej rozmanitej plnosti, ak sa budeme pridŕžať 

propria jednotlivých nedieľ, sviatkov a období. Lebo vtedy nebudeme kázať len na svoje 

obľúbené texty, ale sa budeme vyrovnávať aj s textami, ktoré nám robia ťažkosti a ktoré sú 

z hľadiska plnosti zvesti veľmi dôležité. Je tu aj moment opakovania a návratu, znovu 

stretnutia sa so slovom, myšlienkou, na ktoré môžeme nadviazať a prehĺbiť novým 

poznaním za novej situácie. A tak z rozmanitosti a plnosti na jednej strane, a z návratov na 

druhej strane, vzniká určitý rytmus, ktorý pozostáva z dní sviatočných i pracovných, 

radostných i k zamysleniu volajúcich, k spomienkam vedúcich i k novým nádejam 

ukazujúcich. 

Cirkevný rok je pre kázeň aj určitým problémom, lebo žijeme v „rýchlej dobe“ 

s množstvom nových informácií, ktoré svojou aktuálnosťou a naliehavosťou môžu zatieniť 

proprium danej nedele alebo sviatku. Platí ale aj opak. Proprium danej nedele alebo 

sviatku svojou upokojujúcou dôvernosťou môže prekryť túto aktuálnosť a naliehavosť 

prichádzajúcu zvonku. Pre kázeň je to pokušenie vyjsť v ústrety falošným očakávaniam 

poslucháčov (napr. Vianoce). Nemusí to však tak byť, lebo slovo Božie chcelo vždy 

prehovoriť do konkrétnej situácie a ju meniť. 

Napätie jednoty liturgie a kázne môže stroskotať tiež na tom, že cirkevný rok 

nemôže „prehovoriť“. Signálom môže byť už zrieknutie sa priradenia liturgických čítaní k 

cirkevnému roku. Stratí sa tým rezonančný priestor kázne, ktorý vytvára viacej hlasov 

                                                           
7 Por. Klaus-Peter Hertzsch, „Die Predigt im Gottesdienst,“ in Grundfragen der Predigt, eds. Wilfried 

Engemann a Frank M. Luetze (Leipzig: EVA, 2006), 323-338. 
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a niekedy je aj kontrapunktický. Engemann8 používa na to divadelný jazyk a hovorí, že 

cirkevný rok sa stará o to, aby sa kulisy služieb Božích postavili nanovo. Tak budú 

dominovať nové obrazy, nové farby, nové (staré) príbehy. Ukazuje to na dramatickosť 

a krásu, riziko aj „zisk“ života z viery. Kazateľ urobí dobre, ak si sprítomní tento liturgický 

svet, tento kozmos v malom a pozná kulisy svojej kázne, lebo v tom sa ukáže podľa 

Engemanna dramatickosť a krása, riziko aj „zisk“ z viery.  

Ku kázni patrí aktuálnosť, k liturgii istá ustálenosť. V našich pomeroch sú ťažko 

predstaviteľné extatické prejavy a spontánne výbuchy na službách Božích. Liturgia má 

určitú formu, lebo bola formovaná v dejinách a odovzdávaná v dlhej tradícii. Voľne 

vynájdená, nanovo skonštruovaná, mnohokrát umelo vytvorená liturgia je síce moderný, 

ale krátko žijúci ideál, ako to vo svojej homiletike zdôrazňuje Schuetz9, ktorého niektoré 

dôrazy pre vzťah kázne a liturgie využijeme v nasledovných riadkoch. Liturgia, ktorá 

postupne vznikala a rástla, vyjadruje v modlitbách, čítaniach a chválach spoločenstvo 

cirkvi všetkých čias a na všetkých miestach. Poslucháčov a modlitebníkov na službách 

Božích spája so všetkými, ktorí pred nami, s nami a po nás budú kresťanmi. Nie to, čo je 

aktuálne a individuálne, vytvára podstatu liturgie, ale jej zameranosť na univerzalitu, nie 

dôraz na modernosť, ale poukazovanie na tradíciu a kontinuitu, nie situácia určitého 

zboru, ale ekumenicita celej cirkvi. Sláviť (modliť sa) liturgiu znamená dať sa vtiahnuť do 

veľkého zástupu tých, ktorí sa s nami v každom čase a na všetkých miestach modlia, 

oslavujú a ďakujú, počúvajú slovo a prijímajú Večeru Pánovu. 

Liturgia vedľa kázne má svoj vlastný a samostatný život. Nemá monotónne opakovať 

špeciálnu tému, základnú myšlienku kázne od introitu až po požehnanie tak dlho, až to 

začne poslucháčov nudiť. V ordináriu a propriu, v Confiteori, Kyrie a Glórii, v Kréde 

a príhovornej modlitbe, v žalmoch a liturgických čítaniach sú na každých službách Božích 

prvky, ktoré majú svoju tvár a váhu. 

Nemá to byť obhajoba archaizmu a reštaurácie za každú cenu. Aj na obnove liturgie 

je potrebné a musí sa pracovať, prízvukuje Schuetz. Na tradícii sa musí pracovať, urobiť ju 

zrozumiteľnou a živou. Je to však zodpovednosťou celej cirkvi a nie súkromnou záľubou 

jednotlivých farárov a farárok. Musí byť zaradená do všeobecnej obnovy cirkvi a ako jej 

výraz musí byť tiež zrozumiteľnou. 

Tradovaná forma liturgie, ako aj každá tradícia, nie je síce nemeniteľným zákonom, 

ale je ako rámec pre kázeň ochranou a pomocou. Príhovorná modlitba chráni kázeň a 

                                                           
8 Por. Wilfried Engemann, Homiletik, 2.Auf. (Tübingen: A. Francke, 2011), 329. 
9 Por. Werner Schuetz, Probleme der Predigt (Göttingen: Ehrenfried Klotz Verlag, 1981), 34. 
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kazateľa pred agresivitou, Kyrie pred namýšľaním si na svoju veľkosť, Glória pred 

prehnaným bedákaním a žalovaním sa, upozorňuje kazateľov Schuetz. Slovo vykladá 

sviatosť a sviatosť slovo zvestovania. Liturgia môže kazateľa zdravo upomínať na to, že 

jeho úlohou nie je šírenie informácií a navršovanie abstraktných myšlienkových kreácií. 

Tak ako liturgia obsahuje dôležitý prvok zvestovania, kázeň je aj vyznávaním, 

oslavovaním, chválením a ďakovaním. Vyrastá z modlitby a má do modlitby opäť vyústiť, 

pripomína Schuetz.  

Vzťahu kázne a liturgie sa venoval v ostatnej dobe komplexnejšie Karl-Heinrich 

Bieritz10, a to na základe historických, semiotických, rétorických a rituálno-teoretických 

poznatkov, pričom dospel k záverom, ktoré si je užitočné osvojiť. Niektoré z nich si teraz 

priblížime. Kto liturgicky koná (liturguje), nezdieľa sa len slovami. Každý z jeho pohybov 

hovorí, aj miesto, na ktorom sa nachádza, na ktoré ide, z ktorého sa vzďaľuje; jeho gestá 

hovoria, výraz jeho tváre, oblečenie, ktoré nosí, oblieka, zoblieka; spôsob, ako kráča 

a stojí, ako sa správa, ako vydáva hlásky.  

Miesto, z ktorého sa káže, nie je definované len svojou funkciou – viditeľnosťou 

a počuteľnosťou kazateľa, akustickou zrozumiteľnosťou kázne. Transportuje zároveň 

významy, ktoré sa dotýkajú liturgicko-teologického zmyslu. Kazateľnice kódujú svojím 

umiestnením pozoruhodné napätie medzi blízkosťou a odstupom. Na jednej strane sa 

kazateľ približuje k poslucháčom, na druhej strane je nad nimi – komunikuje s nimi 

„zhora“ – v obidvoch prípadoch z hľadiska čítania priestorových znakov to pôsobí ako 

symbol blízko-ďalekého Boha, ktorého zvestuje. Tiež sa zdá akoby potreboval v takejto 

funkcii dodatočnú ochranu pred prístupom svojich poslucháčov, pred ich pohľadmi, ich 

telesnou blízkosťou. Kazateľnica ho zahaľuje ako jeho druhý – presnejšie, keďže na svojom 

oblečení má ešte „luterák“ – ako svoj tretí odev. 

Čo „číta“ účastník služieb Božích, ak sa mu kazateľ na chvíľu stratí na ceste na 

kazateľnicu, aby sa objavil na novom mieste, obklopený kazateľnicou a chránený ako 

oblakom? Táto sekvencia odtiaľ získava podľa Bieritza prekvapivý zmysel: hovorí 

o zjavení. Už predtým sa kazateľ obrátil k zboru ako „persona Dei“ rozličným spôsobom 

s pozdravom, modliac sa [...] Teraz vystupuje v role toho, ktorý to chce urobiť aktuálnym 

spôsobom v kázni – už nie tradovanými slovami liturgie [...] Mení rolu prostredníka, 

kňaza na rolu proroka. Už nie ako kňaz, ale ako rétor stojí pred zborom a postoj, gestá 

a mimika už sa neriadia rituálnymi, ale rétorickými kódmi. 

                                                           
10 Por. Karl-Heinrich Bieritz, „Ritus und Sprache,“ in Grundfragen der Predigt, eds. Wilfried Engemann 

a Frank M. Luetze (Leipzig: EVA, 2006), 303-319. 
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Rétor nie je tiež voľný vo svojom správaní, viazaný je však inými pravidlami. Tie mu 

dovoľujú, aby sa do komunikácie vložil aj so svojimi skúsenosťami a pocitmi. Rétorika ako 

„ars movendi“ chce pohnúť mysľou (pôsobiť na city). Inak je to v liturgii ako v „umení 

oslavovať Boha“ (Volp). Nie je bezprostredným výrazom zvláštneho stavu duše, ani 

v myšlienkach, slovách či pohyboch, či vo vybavení. Má viac charakter všeobecnosti ako 

jednotlivej určitosti. Rétorické kódy sa so svojimi syntaktickými, sémantickými 

a pragmatickými pravidlami odlišujú od syntaktiky, sémantiky a pragmatiky rituálnych 

rečových kódov. Každý pri prvom počúvaní spozná, že tu sa nemodlí, nežehná, 

nevyznáva, nevelebí, ale káže. Odporúčanie chápať kázeň ako „časť samotnej liturgie“ by 

bolo neporozumením, ak by sme ju viazali na implicitnú hermeneutiku, rečové akty, 

slovnú zásobu a gramatiku rituálnej reči, zdôrazňuje Bieritz.  

Ak sa v kázni uskutočňuje stretnutie s aktuálne sa zjavujúcim Bohom, musí mať 

určitú prípravu. Liturgické prvky, ktoré kázeň obklopujú, sa riadia pravidlami rituálnej 

komunikácie; zodpovedajú znaku pred zátvorkou, ktorý zároveň určuje pozíciu ako aj 

funkciu rétoricko-homiletického aktu v celkovej súvislosti služieb Božích. Zároveň z toho 

vzniká dojem, že má kazateľa chrániť pred ním samým. Môže však dochádzať aj 

k prelínaniu rituálneho a rétorického kódu. Kázeň sa môže stať rituálom alebo celé služby 

Božie kázňou, kde všetky prvky liturgie budú predznačené témou kázne. Kázať sa potom 

bude nielen na kazateľnici, ale tiež v modlitbách, piesňach, vyznaniach, v požehnaniach, 

upozorňuje kazateľov Bieritz. 

Konflikt vzniká pri vzájomnom vzťahu liturgie a kázne vtedy, keď sa dotýka 

rétorického a rituálneho kódu: Má sa prípadne kázať s textom proti rituálu (napr. proti 

súvislosti s hlavnými sviatkami počas cirkevného roka) alebo má rituál určovať výber 

a výklad textov (obsah a nálada počas cirkevného roka)? Tu častokrát nestoja text proti 

liturgii, rétorické kódy proti rituálnym kódom, ale konflikt tu vzniká medzi tradíciou 

a situáciou, medzi liturgicky a homileticky sprítomňovanou zvesťou o Kristu a aktuálnymi 

potrebami, očakávaniami a želaniami účastníkov služieb Božích. Čo sa však stane, ak 

zvíťazí potreba (poslucháčov) nad zvesťou, situácia nad tradíciou, slávnostná nálada nad 

konkrétnym odporujúcim, „nemožným“ textom? Takáto kázeň, ktorá sa podvolí nálade 

sviatku či slávnosti, nezodpovedá ideálu integrovaného, organicky s ňou spojeného 

zvestovania. To, čo platilo pre služby Božie v prvotnom kresťanstve – že vždy potrebovali 

prorocké slovo, prorocký protest, aby sa vyhli uspokojovaniu len vlastných potrieb, 

oslavovaniu len seba samých a potvrdzovaniu len svojich náhľadov – platí tobôž pre 

súčasné kresťanské služby Božie, pripomína Bieritz. 
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3. Špecifickosť kázne v rámci služieb Božích 

Aj keď sa v súčasnosti viac akcentuje vzájomná previazanosť kázne a liturgie, potrebné je 

nezabudnúť ani na centrálny reformačný dôraz, že kázeň Božieho slova je centrom služieb 

Božích, kázeň má dôležité a zvláštne poslanie. Jej dôležitosť sa na našich službách Božích 

vyzdvihuje tiež osobitnou kázňovou liturgiou. Pozostáva z pozdravu alebo modlitby, či 

suspíria, čítania kázňového textu a po kázni je ešte pokázňová modlitba a požehnanie. Pre 

pozdrav a požehnanie sa presadili formulácie z Rim 1,7b a Flp 4,7 i keď sú možné tiež iné. 

Za pravidelne sa opakujúce texty hovorí ich používanie v tejto funkcii aj v listoch apoštola 

Pavla, kde boli používané na čítanie na službách Božích. Tým sa nachádzame v dobrej 

apoštolsko-biblickej tradícii. Nevylučuje to obmenu podľa obdobia cirkevného roka. (v 

advente – od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde). Pri požehnaní po kázni si 

uvedomujeme, že pokoj Boží je vyšší ako všetko, čo si rozumom môžeme uvedomiť a čo 

dokážeme vyčerpať z bohatstva biblických textov. Formulácia požehnania sa môže 

obmieňať i dopĺňať. Z dejín liturgie je známe, že táto osobitná kázňová liturgia pochádza 

z tzv. predikantských služieb Božích, ktoré sa začali konať vo vrcholnom stredoveku vedľa 

omší a mali misijný a katechetický charakter. No podľa Engemanna11 ani dnes nestratila 

táto kázňová liturgia význam a slúži pre zbor ako znamenie, že sa prichádza k dôležitej 

časti služieb Božích, v ktorej pôjde o prehĺbenie a dôsledky toho, čo konkrétnejšie vyplýva 

z predchádzajúcej chvály a vďaky pre život každého, kto bude kázeň počúvať. Zároveň sa 

tým signalizuje, že kazateľ teraz hovorí vo zvláštnej funkcii, nie ako nezáväzný partner 

v rozhovore, ale ako ten, kto je poverený, ako ten, kto bol povolaný slúžiť zboru svojím 

svedectvom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Jestvuje síce aj tretí pohľad na kázeň a liturgiu, že celé služby Božie, všetky jej 

liturgické časti sa vypracujú podľa hlavných myšlienok kázne, takže sa potom hovorí 

o homiletizácii služieb Božích, no na tento prístup sa pozerá dnes skôr kriticky, než aby sa 

odporúčal. Napriek tomu je časti protestantskej homiletiky i liturgiky blízke chápať celé 

služby Božie ako aktuálne znejúce slovo Božie. Slovo má podľa nich prednosť pred 

obrazom, rituálom, gestami. V službách Božích ide o osobné stretnutie medzi Bohom 

a človekom, ktoré sa uskutočňuje práve v slove a odpovedi. No práve pri osobnom 

stretnutí nemôže ísť len o digitálnu, racionálnu komunikáciu, ale zároveň o analogickú 

komunikáciu, ktorá má na zreteli prvky celostnej osobnosti človeka, ktorá zasahuje aj 

podvedomie, ktorá obsahuje aj obraz, hudbu a prežívanie priestoru. To, že – ako 
                                                           
11 Wilfried Engemann, Einführung in die Homiletik (Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2002), 416. 
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v osvietenstve a pri niektorých nových formách dnešných služieb Božích – je celá liturgia 

formovaná smerom od kázne, môže viesť k preintelektualizovaniu služieb Božích, ktoré 

nie je primerané ani zvesti, ani zboru. Napriek tomu má hľadisko stvárňovania služieb 

Božích od kázne svoju relatívnu váhu. Je to obrana proti „automatizovanej ritualizácii“ 

služieb Božích. To má v pláne tiež nemecká kázňová prípravka „Gottesdienstpraxis“. 

O určitej samostatnosti kázne, o jej dôležitom poslaní, je však predsa len dôležité 

hovoriť. Kázeň je síce od liturgie závislá a ňou určovaná, no zároveň aj liturgia potrebuje 

kázeň, lebo bez nej jej hrozí, ako všetkým formám, ustrnutie. Potrebnosť a špecifickosť 

kázne v súvislosti s liturgiou je v jej aktuálnosti. Božie slovo má zaznieť do konkrétnej 

situácie ako práve do nej určené. Kázeň má túto úlohu plniť, má sa o ňu usilovať. Kázeň 

v kontexte liturgie je taktiež určitým kontrapunktom ako prorocké slovo, ktoré biblické 

posolstvo adresuje do konkrétnej situácie konkrétnym poslucháčom. V tejto súvislosti je 

zaujímavý poznatok z empirického výskumu hannoverskej pracovnej skupiny o vplyve 

rozličných bohoslužobných foriem na percepciu kázní12. Tradované liturgické formy 

nemajú rozptyľujúce účinky, koncentrujú myšlienky na kázeň, motivujú k formulovaniu 

kázňového cieľa a obsahu kázne. Vytvárajú silný tlak na to, aby kázeň bola aktuálna. Ak 

toto očakávanie kázeň nesplní, dochádza k sklamaniu u poslucháčov. Aktuálna zvesť má 

spätný vplyv na liturgiu. Aj pevné formy, staré piesne a tradičné modlitby sa v tomto 

kontexte javia ako primeraný spôsob vyjadrenia života z viery dnes. 

 

4. Kázeň v jej vzťahoch k jednotlivým liturgickým častiam služieb Božích 

Okrem vzťahov medzi službami Božími ako celkom a kázňou sú tiež súvislosti medzi 

kázňou a jednotlivými prvkami liturgie. Slúži to jednote i variabilite služieb Božích. Ak 

niečo z kázne zaznie v piesňach alebo v príhovorných modlitbách, služby Božie sa prejavia 

ako živý organizmus. Kázeň tieto myšlienky vysloví, v liturgii si to osvojí zbor. Hertzsch 

odporúča kazateľom všímať si nasledovné prepojenia medzi kázňou a jednotlivými 

liturgickými časťami služieb Božích13: 

1. Liturgické čítania 

Je jasné, že kázňový text je časťou z nich. Keďže majú spoločné proprium, sú 

určitým spôsobom všetky čítané texty na službách Božích ďalším textovým 

                                                           
12 Hans Werner Dannowski, Kompendium der Predigtlehre (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1985), 82. 
13 Por. Klaus-Peter Hertzsch, „Die Predigt im Gottesdienst,“ in Grundfragen der Predigt, eds. Wilfried 

Engemann a Frank M. Luetze (Leipzig: EVA, 2006), 329-336. 



VZÁJOMNÝ VZŤAH KÁZNE A LITURGIE 

 61 

základom pre kázeň – keďže Biblia sa vykladá sama sebou, hovorí Luther. 

Pritom treba rešpektovať, že základný impulz vychádza z evanjelia. 

2. Piesne 

Patria okrem kázne a príhovorných modlitieb k tým, ktoré sa najviac menia 

a ponúkajú širokú variabilitu. Pieseň na kázeň patrí k propriu, ktorá má mať 

najbližšie k myšlienkam kázne. Aj pieseň po kázni môže zvýrazniť dôsledky, 

ktoré z kázne plynú. Je dobré, ak pieseň myšlienky ďalej rozvíja a niekedy 

tiež tvorí kontrast. Verše piesne sa dajú využiť aj v kázni, či dokonca kázať 

na verše piesní. 

3. Vyznanie viery  

Doterajší poriadok služieb Božích umiestňoval Krédo pred kázeň. Na tomto 

mieste získalo význam chvály Božej po evanjeliu. Okrem doxologickej 

úlohy získalo taktiež úlohy, ktoré mu postupne narástli. Uistenie zboru o jej 

konsenze, antiheretické ohraničenie sa voči bludným náukám, katechetické 

zhrnutie „summa fidei“. Jestvuje tu vždy možnosť, že kázeň vecne nadviaže, 

zvýrazní zohľadnenie jeho výpovedí, ktoré sme vyznávali spoločne, bude 

hovoriť o dôsledkoch, ktoré vyplývajú z tohto starobylého vyznania celého 

kresťanstva pre dnešok. Toto postavenie Kréda bolo tiež kritizované. 

V novej nemeckej Agende je za kázňou. Získava tak pre zbor novú funkciu. 

Stáva sa odpoveďou a odozvou na počutú zvesť, je to „Amen“ zboru na 

kázeň, a to nielen ako na oznámenie, že zbor pochopil povedané, ale je tiež 

aktom vedomej a aktívnej identifikácie. Predpokladom je, že kázeň položí 

základ, s ktorým sa zbor nie na príkaz, ale dobrovoľne, stotožní. 

4. Príhovorná modlitba 

Pôvodne bola spojená bezprostredne s kázňou. Biskup sa modlil po homílii 

za požehnanie slova. Aj dnes kázeň končí voľnou alebo sformulovanou 

modlitbou. Kázeň vedie k modlitbe a príhovornej modlitbe Ak kázeň zbor 

zasiahla, bude pre tento zbor dôležité vysloviť vďaku, predniesť svoje 

starosti, prosiť o silu. Spoznanie našej spásy, našich úloh a hraníc poháňa 

k modlitbe ako vďake za túto možnosť. Je preto dôležité, keď zbor spozná 

v príhovornej modlitbe tiež myšlienky kázne. Modlí sa potom s väčšou 

vnútornou účasťou. Modlitba však nie je pokračovaním kázne s novými 
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myšlienkami, ale sa má vyjadriť, čo sa už stalo zrejmým a čo nám leží na 

srdci. 

5. Večera Pánova  

Podobne Večera Pánova má vytvoriť rozpoznateľný vzťah s kázňou. Zabúda 

sa často, že prefácia pozostáva zo stáleho rámca a zo vsuviek podľa obdobia 

cirkevného roka. Kto používa Agendu len ako model, môže si vytvárať 

vlastné vsuvky. Ak sa vo vsuvkách objaví ozvena kázňových myšlienok, 

vytvorí sa most medzi zvesťou kázne a slávením zboru. 

6. Krst svätý v službách Božích  

Stále viac sa krstí v rámci služieb Božích, čo je dobré, lebo Krstom sme 

prijímaní do „communio sanctorum“. Je potrebné tiež kázať o Krste 

a privádzať ku Krstu. Tak sa ukazuje, že medzi rozličnými prvkami liturgie 

a kázňou sú vzťahy, ktoré si kazateľ má uvedomovať a ozrejmovať to taktiež 

pre účastníkov služieb Božích. 

7. Doplňujúc je potrebné hovoriť ešte o tom, že nie sú len vzťahy ku kázni, ale 

príležitostne aj roztrúsené prvky kázne v ostatných častiach služieb Božích. 

a. Je možné uviesť v úvodnom pozdrave základnú myšlienku celých služieb 

Božích a kázne. Je možné dať zaznieť taktiež základnú starosť danej chvíle, 

zboru, spoločnosti, na ktorú v kázni reagujeme. 

b. Niektoré služby Božie majú viac návštevníkov mimo zboru, treba ich uviesť 

do služieb Božích. 

c. Uvádzať niektoré čítania textov, ale len stručne pár vetami, v ktorých sa 

vyjadrí, o čo v texte ide. Aj pri piesni to prichádza do úvahy, autor a doba.  

Ak sú služby Božie formované propriom, dá sa začuť pri ostaných častiach niečo aj 

z kázne. Nemá sa to tak však často robiť, odporúča Hertzsch. 

 

5. Praktický návrh na prípravu kázne 

Prejdeme teraz k praktickej oblasti. Vo vyššie spomenutej publikácii „Predigen lehren“14 

ponúka Gabriele Metzner pre skupinovú prípravu kázne cvičenie, kde sa zohľadňujú 

homiletické i liturgické otázky. Pri tomto cvičení jej ide o to, aby účastníci vnímali 

                                                           
14 Gabriele Metzner, „Der Textraum eines Sonntags,“ in Predigen lehren, eds. Peter Meyer a Kathrin Oxen 

(Leipzig: EVA, 2015), 157-161. 
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súvislosť a napätie textov a piesní, ktoré sa objavia na službách Božích, na ktorých má 

zaznieť pripravovaná kázeň. Súčasťou tohto cvičenia je uvedenie do problematiky vzniku 

perikop i priblíženie súčasnej diskusie o ich novej podobe, ktorá vstúpi do platnosti 

v Evanjelickej cirkvi v Nemecku na začiatku tohto nového cirkevného roka. Toto cvičenie 

exemplárne ukazuje, ako sa kazatelia môžu k nedeli priblížiť a aký zisk môžu dosiahnuť z 

„liturgického prístupu“. Toto cvičenie vedie kazateľa do priestoru vzájomných vzťahov 

a tým k vyjadreniu vlastného vnímania. Čo kazateľ objaví, ovplyvní ďalší homiletický 

a liturgický proces. V trojuholníku textu, osoby a situácie sa text dá viacdimenzionálne 

zakúsiť a tým plne uchopiť. Dôjde tak k nezvyklým, novým perspektívam, ktoré podporia 

kreatívny proces pri príprave kázne. Stane sa zvykom, že si pred kázňou vyhotovíme 

liturgický náčrt. Toto cvičenie kríži homiletickú úlohu stvárňovania s teologickým 

uvažovaním. Bráni predčasnému zarovnávaniu textov. Podporuje potenciál kreatívneho 

stvárňovania a prenikania súvislostí textu a podporuje jeho plné sprístupnenie. Dáva pozor 

na „znaky-znamenia“, ktoré poskytuje liturgický kontext. Za tým je semiotický spôsob 

uvažovania pri tvorení kázne, ako ho podávajú Engemann a Meyer-Blanck. Toto cvičenie 

pomáha chápať, že príprava kázne a stvárňovanie služieb Božích sa deje na pozadí 

biblicko-liturgického semiotického (znakového) procesu. 

Ako sme už uviedli vyššie, aj Meyer-Blanck ponúka model liturgicky orientovanej 

prípravy kázne.15 Materiál kázne podľa neho nevzniká len z Biblie a z – prítomnosť 

vykladajúcich – rozhovorov v zbore. Už prvky ordinária sú výkladom Biblie ako aj 

výkladom ľudských podmienok (conditio humana). A tobôž biblické texty propria sú 

interpretačným kontextom, ktorý sa oplatí odkryť. Nekážeme texty, ale Krista pomocou 

textov a poznatkov do situácie tých, ktorí počúvajú. V každom prípade nemožno 

ignorovať atmosféru, ktorú vytvára liturgia, kým kázeň nezačne, hoci kázeň je iným, totiž 

rétorickým médiom zdieľania a zobrazenia, na rozdiel od rituálneho média, ktoré určuje 

liturgický priebeh pred a po kázni. Reálne sa však kázeň káže v rámci liturgie, takže tak či 

tak táto určuje horizont rozvíjaných myšlienok počas kázne. Podľa Meyer-Blancka by sme 

teda takto získaný materiál mali využiť. Tieto doterajšie teoretické poznámky sa podľa 

neho dajú previesť do nasledovných štyroch praktických princípov: 

1) Kázeň vzniká z biblickej súvislosti. Ak čítame kázne významných kazateľov, 

je nám zrejmé, že čerpali predovšetkým z Biblie. 

                                                           
15 Michael Meyer-Blanck, „Evangelium zeigen,“ in Homiletik, eds. Lars Charbonnier, Konrad Merzyn a 

Peter Meyer (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 137-152. 
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2) Kázeň vzniká tiež ako interpretácia súčasnosti z pohľadu viery. 

3) Kázeň vzniká z liturgie. Materiál pre kázeň nevzniká len z Biblie 

a z interpretácie súčasnosti v rozhovore so zborom. Kázeň inšpirujú aj prvky 

ordinária a propria služieb Božích. 

4) Kázanie sa deje v zmysle homiletickej prezencie. Homiletická prezencia je 

postoj sebakriticky vytvoreného hovorenia, ale tým aj hovorenia 

s potešením a odhodlaním. 

Meyer-Blanck pre ďalšie homiletické vzdelávanie z týchto praktických princípov vytvoril 

pre liturgicky orientovanú prípravu kázne sedemkrokový postup: 

1) Prečítajte si všetky texty, ktoré sa počas služieb Božích v nedeľu objavia. 

2) Sformulujte nadpisy nad všetky tri liturgické texty: SZ, epištolu, evanjelium.  

3) Sformulujte tému alebo viaceré témy (obrazy) pre nedeľu na pozadí ich 

homiletickej situácie (k témam (obrazom) vedú vhodné alebo odporujúce 

otázky a obsahy zo zboru)? Aký profil má táto nedeľa? Aký „idiolekt“ 

vyjadruje evanjelium nedele? Čo by bez neho chýbalo cirkevnému roku 

(otázka pre pravidelných návštevníkov)? Nakoľko sa dá počuť v túto nedeľu 

celok evanjelia, ak by sme ho počuli po prvýkrát alebo jedinýkrát? (otázka 

pre zriedkavých účastníkov). 

4) Porozprávajte kázňový text (alebo evanjelium) autorovi alebo 

poslucháčom/čitateľom starozmluvného textu a autorovi alebo 

poslucháčom/čitateľom epištoly. Čo by k tomu povedali? 

5) Návrat k tretiemu kroku a jeho ďalšie rozvedenie: Formulujte celkovú tému 

služieb Božích ako je rozlične akcentovaná v jednotlivých liturgických 

častiach. Kde sa vyskytujú konsonancie a disonancie, rozličné aj v kázni?  

6) Aký kontext k výkladu kázňového textu poskytujú Kyrie, Glória, Krédo, 

texty k Večeri Pánovej, Otčenáš, požehnanie? 

7) Čo o tom všetkom vie a čomu rozumie zbor, čo chcem prebrať v kázni a čo 

chcem vynechať a využiť len pre svoju vlastnú prácu? 

Nie všetky impulzy však Meyer-Blanck odporúča využiť, ani prejsť vždy všetkými 

otázkami, ide skôr o postoj kazateľa k obsahu celých služieb Božích. 
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6. Záver 

Prepájanie medzi disciplínami praktickej teológie i medzi nimi a témami, ktoré sú 

aktuálne dnes v cirkvi a v spoločnosti, je trend, ktorým sa dá charakterizovať úsilie 

dnešnej praktickej teológie v snahe slúžiť cirkvi pri zvestovaní evanjelia. Výrazne sa to 

prejavuje pri dvoch jej disciplínach, pri homiletike a liturgike. Môžeme to vidieť taktiež 

pri teoretickom uvažovaní o vzťahu medzi kázňou a liturgiou, kázňou a sviatosťami, ako aj 

pri praktickej príprave kázne a celých služieb Božích. Vzájomná prepojenosť kázne 

a liturgie, kázne a sviatostí, celku služieb Božích a ich jednotlivých častí, je veľmi dôležitá 

a produktívna a akékoľvek nivelizovanie jednotlivých častí služieb Božích na úkor iných 

častí, vedie k ich znehodnoteniu. V predstavenom článku bola snaha poukázať na toto 

nebezpečenstvo a zároveň ponúknuť model liturgicky orientovanej prípravy kázne, ktorý 

umožňuje kázeň pripravovať tak, aby sa zachovala jej špecifickosť, avšak aby sa nestratilo 

zo zreteľa ani to, že celok služieb Božích nevytvára len kázeň. Spolu s kázňou sú to tiež 

ostatné liturgické časti v ich vzájomnej prepojenosti a v určitom tvorivom napätí, 

z ktorého môže profitovať i samotná kázeň. 
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