


1. Použi len toľko exegéze, koľko je potrebné. 
(Len kerigmaticke kázanie je ťažké a často neúčinné.) 

2. Porovnaj prípadne text úryvku u iných synoptikov – 
evanjelistov. 

(Konkordancia, slovníky...) 

3. Hľadaj, čo je v paralelách najviac originálne. 

4. Hľadaj čo v evanjeliu textu – úryvku čo predchádza 
a nasleduje. 



5. Všímajme si text v širšom kontexte. 
(V lekcionári sú len časti...) 

6. Pred homíliou prečítať si všetky texty z Písma na 
konkrétnu nedeľu či sviatok. Kde možná syntéza. 

(A, B, C, cykly. Len prvé čítanie je s evanjeliom často v súvise, vybrané.) 

 7. Pýtať sa, prečo úryvok Cirkev vybrala na čítanie. 
(Sviatky ...) 

 
 



1. Pripraviť sa dobré, aby som nemal strach, trému, naopak 
radosť z prednesu. 

(Kňaz a diakon sú poverený Cirkvou ohlasovať evanjelium pri svätej omši...) 

2. Od začiatku svätej omše buď pokojný, sústredený 
a nemyslieť čo budem hovoriť cez homíliu. 

3. Dať si záležať už v úvodnom slove na tom o čom budem 
hovoriť v homílii. 

(Nekáže sa pri svätej omši tri krát!) 

4. Doporučuje sa, aby pri bežných svätých omšiach si 
kazateľ prečítal evanjelium sám. Má text prerozjímaný a 
môže ho prečítať sugestívnejšie s akcentom na tie verše, 
o ktorých bude reč. 



5. Po prečítaní evanjelia počkať v tichu, aby v kostole 
nastalo ticho. 

6. Pri homílií vnímaj spoločenstvo, priestor i architektúru 
chrámu. 

7. Príprava na homíliu, nemá zväzovať kontakt, („virtuálny 
dialóg“) vedie k pokojnej dispozícií. 

8. Skúmaj v akom stave je prítomné spoločenstvo. Zvoľ 
spôsob napätia tam, kde je moc ticho a naopak, vnášaj 
vnútorný pokoj do nepokojného spoločenstva. 

9. Neopúšťaj základnú os svojej pripravenej homílie a snaž 
sa o cieľ, ktorý si si vytýčil. 



1. Nezabúdajme, že homília má „amen“, ale má 
pokračovať u poslucháčov doma. Tam sa realizuje. 

2. Homíliou sa nekončia ohlásené požiadavky. 
Pripomínaj a vracaj sa k predneseným homíliám. 

3. Zachovajme ticho po Homília. Homíliu ukončíme 
slovom “amen“. (Vieme čo znamená?) 

4. Aj po svätom prijímaní je čas na krátke ticho. Môže 
v ňom rezonovať ohlásené Božie Slovo. Eucharistia 
súvisí s ním. 



5. Keď sa naskytne možnosť, nechajme sa vyjadriť 
o prednesenej homílii. 

(Nevynucuje si pochvalu, potlesk... Keď sa nám ich dostane, poďakujme.) 

6. Vždy je pre kazateľa výhodná kritika, ako len ticho. 
(Aj za kritiku poďakujme...) 

7. Po homílii nedávajme najavo radosť, že to už máme 
za sebou. 

8. Po homílii – svätej omši, si má celebrant a kazateľ 
uvedomiť, že gradácia pokračuje následným 
slávením Eucharistie. 


