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Výzvy pre poreferendovú
Katolícku cirkev na Slovensku
Bol to údajne blahoslavený John
Henry Newman (1801-1890), ktorý sa
vyjadril slovami: „Tri veci ma prekvapia v nebi. Prvá, keď tam budú ľudia,
o ktorých by som si nikdy nemyslel, že
budú v nebi. Druhá, keď tam nebudú
tí, o ktorých som si myslel, že určite
v nebi budú. A tretia, keď tam budem
ja sám.“ Analogicky by sme mohli tieto slová aplikovať na celé dianie, ktoré predchádzalo a sprevádzalo referendum o rodine. O niektorých, o ktorých by sme to určite očakávali, referendum ukázalo, že kresťanské zmýšľanie nemajú. Iní, o ktorých by sme to
nikdy nepovedali, sa ku kresťanským
hodnotám verejne prihlásili. Do tretej
skupiny možno zaradiť tých, od ktorých sa podpora referenda očakávala a aj ho podporili. Napokon referendum ukázalo, aké je nevyhnutné, aby
samotní veriaci dokázali sami v sebe
vyargumentovať, k akým hodnotám
v živote sa vlastne hlásia a čo pre nich
viera znamená.
Referendum o rodine prinieslo veľkú mobilizáciu laických veriacich
vnútri Cirkvi a doteraz nevídané zjednotenie na spoločnom cieli. Toto je pozitívny odkaz a dôležité zistenie pre
cirkevnú hierarchiu. Katolícka cirkev
na Slovensku potrebuje zaangažovaných laických veriacich, ktorí prinesú
svedectvo viery aj do verejného života. V období komunizmu boli iniciátormi kresťanského života na Slovensku vo veľkej väčšine kňazi a platilo
to aj pre prvé roky po novembri 1989.
Bolo to pochopiteľné, pretože pre laických veriacich angažovať sa počas totality v prospech viery znamenalo riskovať perzekúciu a šikanovanie aj svojich najbližších, čo bývalý režim často využíval. S odstupom 25-tich rokov po Nežnej revolúcii sme svedkami
prebudenia laických veriacich cez občiansky princíp spoločnosti. To je nádej pre ďalší charakter kresťanstva na

Slovensku v dialógu so svetskou spoločnosťou.
Obdobie pred referendom prinieslo prekvapujúce zistenie o stave resp.
o prístupe mediálnej scény k hodnotovým otázkam, ktorý by sme mohli
rozdeliť na dve fázy. Prvá fáza sa niesla v znamení snahy odignorovať referendum, lebo ako sa hovorí, o čom sa
nehovorí, to akoby nejestvovalo. To
boli prípady odmietnutia reklamných
spotov Aliancie za rodinu, či snaha
cenzurovať kázne kňaza na túto tému. Druhá fáza priniesla reláciu za reláciou, diskusiu za diskusiou s cieľom
diváka alebo totálne znechutiť a unaviť alebo vyvolať u neho zdanie, že
vlastne každý má tú „svoju pravdu,
a preto je lepšie neisť hlasovať. Odradiť od referenda a pomýliť mali aj palcové titulky, ktoré pravidelne oznamovali, že nejaký bývalý kňaz nevidí zmysel referenda, alebo že teológ sa
nezúčastní hlasovania a pod. Krok po
kroku budeme, vlastne už sme, svedkami demontáže a postupného marginalizovania všetkého, čo je kresťanské
z najsledovanejších médií. Je to realita,
ktorú však nestačí len kritizovať, ale
na ktorú treba reagovať, čo uvedieme
v závere tohto editoriálu.
Teraz prežívame ďalšiu – poreferendovú fázu. Ak došlo k istému upokojeniu situácie, je to iba z toho dôvodu, že sa na scéne objavili témy, ktoré
mediálne prekryli referendum. Dvadsaťpercentná účasť na plebiscite posmelila tých, ktorí vyhodnotili náladu v spoločnosti ako príležitosť otvoriť svoju agendu: odluku cirkví od štátu a ich financovanie, presadzovanie
gender ideológie, legislatívne riešenie registrovaných partnerstiev a pod.
Obdobie po referende vyvolalo diskusiu o potrebe zjednotiť konzervatívne hlasy ktoré sú rozptýlené po sociálnych sieťach a internetových portá-

loch a doteraz predstavovali skôr individuálne aktivity jednotlivcov, než
systematickú novinársku prácu, ktorá
by spájala silu a kvalitu. Už prebiehajú napríklad prvé konkrétne kroky vytvoriť konzervatívny denník. Ukáže
len čas a zapojení ľudia, do akej miery
bude táto ambiciózna iniciatíva ekonomicky a ideovo životaschopná.
S podstatne menšou publicitou prebieha diskusia vnútri Katolíckej cirkvi.
Výsledky referenda totiž ponúkajú dáta vhodné aj pre sociologickú a religióznu analýzu obyvateľstva Slovenska.
V spoločnosti došlo k vážnym posunom v chápaní náboženstva, kresťanských hodnôt a postavenia Cirkvi. Napriek kritickým hlasom, Cirkev naďalej zohráva dôležitú úlohu v civilnom
priestore a malo by to byť aj jej neustálou ašpiráciou. Cirkev potrebuje aktívne vstúpiť do občianskeho sveta a nečakať len na oslovenie. Popri bioetických otázkach, ktoré sú jej vlastné (rodina a manželstvo, ochrana života od
počatia až po prirodzenú smrť), by
sa mala angažovať pri riešení problémov, ktoré taktiež vychádzajú z evanjeliového posolstva: pretrvávajúca korupcia (najnovšie problémy úplatkov
v zdravotníctve), slovenská (ne)solidarita s vojnou trpiacou Ukrajinou, sociálne problémy ľudí, odsúdenie rasizmu a pod.
Referendová diskusia odhalila výrazné medzery v náboženských poznatkoch samotných veriacich. Achilovou pätou sa ukázala nedostatočná argumentácia na báze prirodzeného zákona. Po páde komunizmu stovky laických veriacich absolvovali externé formy štúdia teológie, keďže boli potrební učitelia náboženstva. Rozbehli sa rôzne animátorské školy a duchovné formácie. Je čas vrátiť sa k intelektuálnej formácii veriacich, napríklad pomocou projektu, aký jestvuje
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na akademickej pôde v podobe Univerzity tretieho veku, len v zjednodušenej a dostupnejšej forme. Jestvujúce
teologické inštitúty pri kňazských seminároch sú vhodnou základňou, aby
ponúkli teologické vzdelávanie na diecéznych úrovniach pre širšie publikum než sú len kandidáti na kňazstvo.
Ďalšou výzvou, ktorá stojí pred hierarchiou Katolíckej cirkvi na Sloven-

František Knapík

sku je umenie rozprávať o náročných
veciach zrozumiteľnou rečou. Treba
premýšľať o vytvorení tzv. „thinktank-u“, tzn. združenia vybraných teológov podľa jednotlivých odborov, ktorí dokážu kompetentne a zároveň zrozumiteľne zaujať postoj k jednotlivým
témam. Nie je dobrou vizitkou pre Cirkev, keď na rôzne teologické a spoločenské témy musí jeden-dvaja kňazi
(alebo dokonca biskup) obísť všetky

médiá. Katolícka cirkev je dostatočne silná a disponuje kvalifikovanými
a mediálne zdatnými odborníkmi. Ich
správna identifikácia a zaangažovanie
môže pomôcť zvýšiť kredit Katolíckej
cirkvi na Slovensku.

Potrebujeme katechézu dospelých
Rozhovor s Františkom Knapíkom
Keď sa povie katechetika, väčšine veriacich katolíkov zíde na um školské prostredie a katechizmus s jeho otázkami a odpoveďami. Doba sa však rýchlo mení. Katechizmus zostal, ale prijímatelia evanjeliovej zvesti pochádzajú z viac rôznorodého prostredia. O tom, čo je katechetika, ako by mala vyzerať katechéza či prečo je úloha farnosti pri katechéze nezastupiteľná, nám odpovedal ThDr. František Knapík.

Je katechetika viac pedagogickou alebo teologickou disciplínou?
Túto otázku často dávam študentom
na skúške. Začal by som samotnou definíciou katechetiky. Ide o vedeckú reflexiu nad katechézou v rámci pastoračnej činnosti Cirkvi. Z pohľadu histórie ide o pomerne mladú disciplínu. Hoci katechéza existuje od začiatku Cirkvi, katechetika ako samostatný
vedný odbor vznikla v posledných storočiach. V praxi sa katechetika začala rozvíjať až na sklonku 19. storočia,
a to v súvislosti so vznikom katechetického hnutia, ktoré sa až do Druhého
Vatikánskeho koncilu usilovalo o obnovu obsahov a metód katechetickej
praxe. Katechetika si počas svojho vývoja vytvárala vzťah k teológii a k pedagogike.
Na otázku, či je katechetika viac teologickou alebo pedagogickou vedou,
odpovedáme, že katechetika má dvojitý charakter, dvojité východisko - teologické a pedagogické. Podľa toho,
na čo sa kladie dôraz, mení sa aj jej
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charakter. V prvých desaťročiach 20.
st. dominovali didaktické problémy a
prevládalo úsilie o obnovu metódy, zatiaľ čo neskôr v kerigmatickej fáze katechetického hnutia prevládal teologický charakter katechetiky. Príslušnosť katechetiky do oblasti teologických vied vyplýva zo skutočnosti, že
katechizácia patrí do dušpastierskej
činnosti Cirkvi a uskutočňuje sa cez
ňu služba Slova a výchova k viere. Teologický charakter katechetiky treba
vnímať v rámci praktickej pastorálnej
teológie. Vo vedeckej reflexii nad pastoračnou činnosťou rastie význam humanitných vied, osobitne tých, čo sa
zaoberajú výchovou (sociológia, psychológia, vedy o komunikácii). Preto katechetika v plnej miere zodpovedá charakteristikám pedagogickej disciplíny. Vieme, že pedagogika je veda o výchove, ktorej predmetom je výchovná činnosť s cieľom odovzdávať
vzdelanie, určitý systém hodnôt. Niečo podobné je v istom zmysle aj úlohou katechézy. Pedagogický charakter katechetiky sa prejavuje predovšetkým v praxi náboženskej výcho-

vy. Tento proces je integrálnou súčasťou celkového rastu a zrelosti človeka.
Katechetika je teda interdisciplinárna veda, a preto nie je možné stanoviť presné hranice medzi jednotlivými disciplínami, ale je potrebný vzájomný dialóg. Mne osobne je bližší teologický charakter, nakoľko v teológii, čiže v neustálom poznávaní osoby Ježiša Krista, nachádzame riešenia
a odpovede na všetky problémy človeka. On jediný poznal každého a vedel,
čo je v človeku, čítame v evanjeliu. Ježiš poznal nielen ľudské srdce, ale aj
spôsob, ako sa k nemu priblížiť, preto
je tým najdokonalejším vzorom katechétu a ponúka stále aktuálny návod,
ako robiť katechézu.
Dosiahli ste doktorát z katechetiky. Ktoré predmety z tohto štúdia
považujete za zásadné?
Univerzitné štúdium pomôže nadobudnúť rozhľad a naučí človeka rozmýšľať, rozlišovať, ale najmä vnímať

Rozhovor

problémy a hľadať ich riešenia. Úlohou
univerzity je nielen odovzdávanie vedomostí študentom, ale predovšetkým
naučiť človeka hľadať pravdu a osvojiť
si lásku k múdrosti, ktorá zároveň vedie k pokore pred samotnou pravdou.
Štúdium otvára dvere do nového, doposiaľ nepoznaného sveta a je len na
študentovi, či sa rozhodne do neho
vstúpiť. Môžem iba súhlasiť s tvrdením, že čím človek dlhšie študuje, tým
viac zisťuje, že je oveľa viac toho, čomu nerozumie, ako tomu, čomu rozumie. Za odborníkov považujem profesorov, ktorí sa celý život venovali štúdiu matérie, ktorú milovali, a pritom
ostali skromní a nestratili kontakt s
praktickým životom. Pri stretnutí s nimi si stále uvedomujem, že na skutočného odborníka je potrebné dorásť nielen neustálym získavaním vedomostí,
ale predovšetkým ich prepojením so
životnými skúsenosťami.
Čo sa týka môjho štúdia, ako už bolo vyššie povedané, katechetika je aj
pedagogická veda a to sa odzrkadlilo v štruktúre povinných predmetov,
ktoré musel každý študent katechetiky
absolvovať. Išlo o všeobecnú psychológiu, vývinovú psychológiu, psychológiu náboženstva, všeobecnú sociológiu, sociológiu náboženstva, všeobecnú pedagogiku, hermeneutiku náboženskej skúsenosti. Hoci som základy niektorých týchto predmetov absolvoval na Slovensku, až v Ríme som
lepšie pochopil ich význam a dôležitosť pre teológiu. Ako to vyjadril Druhý Vatikánsky koncil, že „v pastoračnej činnosti treba dostatočne poznať a
uplatňovať nielen teologické vedy, ale
aj objavy profánnych vied, najmä psychológie a sociológie, aby veriaci boli
vedení k opravdivejšiemu životu podľa viery“. Po týchto základných vyučovacích matériách nasledovali predmety teologicko–katechetického zamerania: praktická teológia, základná
katechetika, pastorácia mládeže, dejiny katechézy, liturgická katechéza,
biblická katechéza, katechetická antropológia, katechetická metodológia
detí, mládeže a dospelých.
Dôležitejšie predmety boli skôr tie,
ktoré sa týkali konkrétnej špecifickej

František Knapík

oblasti: kresťanská iniciácia, katechumenát, prvotné ohlasovanie, kultúrna
animácia, evanjelizácia a kultúra, didaktika vyučovania náboženstva, formácia katechétov, psychológia výchovy. Predmet, ktorý mi pomohol lepšie
pochopiť poslanie Cirkvi, mal názov
ekleziologické perspektívy v katechéze a vyučoval ho profesor z Argentíny.
Veľmi zaujímavým a príťažlivým spôsobom hovoril o Cirkvi, ktorá dokáže
osloviť súčasného mladého človeka.
Až neskôr som si uvedomil, že to bol
obraz Cirkvi, ktorú dnes reprezentuje
pápež František. Najznámejším profesorom, ktorý mal vždy plnú aulu študentov a ktorého som dokázal vždy so
záujmom počúvať, bol teológ, psychológ a psychoterapeut Amedeo Cencini.
Jeho knihy boli preložené do mnohých
jazykov a sú známe aj na Slovensku.
Prednášal síce matériu, ktorá priamo
nesúvisela s katechézou, ale bola veľmi aktuálna nielen pre formáciu kňazov a zasvätené osoby, ale pre každého kresťana. Jeho predmety „psychologické problémy kňazského a zasväteného života“, ako aj „integrálna formácia a zrelosť v duchovnom povolaní“ veľmi obohatili môj duchovný
a intelektuálny obzor.
Odhliadnuc od aktuálnej situácie, je správne deliť katechézu na
„školskú“ a „farskú“? A čo by malo
byť obsahom jednej a druhej?
Ak vychádzame zo súčasnej situácie na Slovensku, je potrebné predovšetkým rozlišovať medzi vyučovaním náboženstva v škole a katechézou. Pre mnohých katechétov a kňazov je to len hra so slovíčkami a vyučovanie náboženstva v škole a katechézu pokladajú za tú istú vec. Podľa cirkevných dokumentov však ide
o dve rozdielne veci, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Katechetické direktórium
v 67. bode hovorí, že je „medzi nimi
neoddeliteľné spojenie a zároveň jasná odlišnosť“. Z toho pohľadu by sa aj
samotné pomenovanie „školská katechéza“ mohlo javiť ako problematické. Na druhej strane je potrebné povedať, že v slovenských podmienkach
má svoje opodstatnenie, keďže chýba

vzájomné rozlíšenie. A to nie je len na
teoretickej úrovni, ale predovšetkým
na úrovni praxe. Vyučovanie náboženstva v škole sa preto na Slovensku všeobecne nazýva „školskou katechézou. Toto označenie má svoju dlhú
tradíciu a historické pozadie. Je známy fakt, že rozvoj školstva v Európe
bol z iniciatívy a pod vplyvom Cirkvi.
Školstvo bolo preniknuté cirkevným
duchom po obsahovej aj organizačnej stránke. Škola bola prednostným
a takmer výlučným miestom katechézy detí v období povinnej školskej dochádzky. Avšak v druhej polovici 20.
st., vzhľadom na narastajúcu sekularizáciu v západnej Európe, Cirkev postupne strácala vplyv na dianie vo svete a v spoločnosti a začali sa ozývať
hlasy, požadujúce autonómiu a nezávislosť svetských vzdelávacích inštitúcií od Cirkvi. Medzi Cirkvou a svetskou mocou sa začal boj o charakter
školy. Bolo zrejmé, že presadiť katechetickú koncepciu náboženského vyučovania na verejnej svetskej skole sa
v laickej sekulárnej spoločnosti nepodarí. Magistérium univerzálnej Cirkvi
po dlhej diskusii s jednotlivými biskupskými konferenciami dospelo k
názoru, že je potrebné rozlíšiť vyučovanie náboženstva v škole od katechézy kresťanského spoločenstva.
Zaujímavá je skutočnosť, že komunistický režim v bývalom Československu trval na tom, aby katechéza
ostala v školskom prostredí, ale pritom
sa zo všetkých síl usiloval, aby školské prostredie bolo ateistické. Okrem
sviatostnej pastorácie akákoľvek katechetická činnosť vo farnostiach bola oficiálne zakázaná. Jediným oficiálnym priestorom na katechézu bola
škola, kde sa Cirkev usilovala v rámci
svojich obmedzených možností o katechetickú činnosť. Paradoxne vtedy
bolo možné hovoriť o katechéze v pravom slova zmysle, keďže tam boli žiaci na základe presvedčenia a mali podporu zo strany rodičov, ktorí ich prihlásili aj za cenu možného prenasledovania. Možno aj v tomto je jedno
z vysvetlení, prečo ešte dnes, 25 rokov
od skončenia komunistického režimu,
hlavné ťažisko katechetickej činnosti Cirkvi na Slovensku spočíva v škol-
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skej katechéze, pričom katechéza vo
farnostiach stále nemá svoje miesto a
nie je dostatočne rozvinutá. Charakter školského spoločenstva a reálna situácia viery žiakov, učiteľov a rodičov
spravidla nezodpovedajú plne požiadavkám katechézy vo vlastnom slova
zmysle. Dnes nie je možné automaticky predpokladať vieru u žiakov, preto
je vhodné, aby sa v tejto súvislosti rozlišovalo medzi katechézou vo farnosti a vyučovaním náboženstva v škole.
Vašu otázku by som teda trochu
spresnil. Čo by malo byť obsahom vyučovania náboženstva v škole a čo obsahom katechézy? Úlohou katechézy je vychovávať k zrelosti vo viere
s cieľom uviesť veriaceho do dôverného vzťahu s Kristom. Katechéza je
zameraná na tých, ktorí sú veriaci vo
vlastnom slova zmysle, ktorí už prijali
vieru a cítia potrebu ju ďalej prehlbovať. Vyučovanie náboženstva má žiakom a študentom sprostredkovať seriózne systematické poznatky o viere, Cirkvi, o kresťanskom náboženstve, jeho podstate a prejavoch v konkrétnych formách v jednotlivom historickom kontexte. Vyučovanie náboženstva má prispievať k slobodnému
rozhodnutiu a zodpovednému vlastnému stanovisku žiaka k náboženstvu
a k viere. Veriacemu žiakovi pomáha,
aby sa pre svoju vieru uvedomelejšie
rozhodol. Táto úloha je veľmi aktuálna
najmä v dnešnej dobe, keď sa stretávame s veľkou neznalosťou a predsudkami voči náboženstvu, ktoré prevládajú ešte z obdobia komunistickej ideológie. Je úplne zrejmé, že v škole nejde o proces vyzrievania vo viere ani
jej prehlbovanie, ale o sprostredkovanie vedomostí z oblasti náboženstva
a viery. Avšak toto odovzdávanie náboženských vedomostí nemá byť z neutrálnej pozície, ale má sa uskutočňovať v evanjelizačnom duchu a má
byť zároveň pokusom o syntézu medzi ľudským poznaním a náboženskými pravdami, medzi kresťanskou vierou a kultúrou.
Vidíme teda jasný rozdiel medzi katechézou, kde ide o systematický a organický proces vyzrievania vo viere, ktoré predpokladá už jej vnútor-
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né prijatie a ktoré sa vždy uskutočňuje v kresťanskom spoločenstve. Zatiaľ
čo vyučovanie náboženstva pojednáva o kresťanskom náboženstve, o Biblii, o Cirkvi, v katechéze ide predovšetkým o výchovu k vzťahu k živému Kristovi. Toto rozlišovanie je pomoc aj pre samotných katechétov, ktorí sa neraz sťažujú na zhoršujúce sa
podmienky v škole (disciplína, nezáujem o vieru) a často cítia frustráciu
a výčitky, že nedokázali v školskom
prostredí účinne pôsobiť a odovzdávať vieru svojim žiakom. Hoci mnoho žiakov priviedli k sviatostiam kresťanskej iniciácie, ale nepodarilo sa im
odovzdať skúsenosť viery a nadchnúť
svojich žiakov, aby po prijatí sviatosti
pokračovali vo sviatostnej praxi a naďalej prehlbovali svoju vieru. Zároveň
takéto rozlišovanie predstavuje výzvu
pre naše farnosti, aby sa v nich rozvíjala farská katechéza, aby všetci, ktorí
majú záujem o hlbší život viery, našli
priestor vo farskom spoločenstve, ktoré im umožní rásť vo viere a prehlbovať svoj vzťah s Kristom.
A čo katechizovanie dospelých?
Katechéza dospelých je stále veľkou
výzvou pre celú Cirkev. Napriek tomu, že katechetické dokumenty zdôrazňujú, že prioritou v katechetickej
činnosti má byť katechéza dospelých,
v praktickej rovine je to často naopak.
Vo farnostiach sa venujeme predovšetkým deťom a mládeži. Pravidelne
sa slávia sväté omše za účasti detí, kde
je pre nich osobitný príhovor. Rovnako
sú zaužívané aj „mládežnícke“ sv. omše s príhovormi pre túto vekovú kategóriu. Avšak pre dospelých, ktorí majú
záujem o hlbší život viery a jej prehlbovanie, často chýba systematická katechéza, ktorá by dokázala odpovedať
na otázky a problémy dospelého človeka. V niektorých farnostiach môžu
farskú katechézu uskutočňovať rôzne
hnutia, spoločenstvá a združenia, ale
vo všeobecnosti sa zo strany farnosti pre dospelých robí málo. Niekedy
sme prekvapení nevedomosťou našich
dospelých veriacich, ale okrem predmanželskej náuky, prípadne krstného
poučenia, chýba konkrétna forma ka-

techézy, kde by bolo možné odovzdávať nielen náboženské vedomosti, ale
aj skúsenosť prežívania viery. Niet sa
čo čudovať, že viera mnohých dospelých, ktorí sa v profesionálnom živote neustále vzdelávajú, ostala na úrovni prvoprijímajúcich detí. Bez hlbšieho pochopenia opakujú formulky, ktoré sa naučili v detstve, a tie používajú
celý život. Spovedajú sa, že neposlúchali svojich rodičov, pričom ich rodičia sú už dávno na druhom svete. Preto katechéza dospelých ostáva veľkou
výzvou, aby kresťanstvo „detského“
veku vyrástlo na kresťanstvo dospelé.
Zdá sa, že veľa ľudí, ktorí sa považujú za katolíkov, nemá ani základné poznatky o svojom náboženstve. Ako by mali duchovní
pastieri s nimi komunikovať, aby
našli spoločnú reč?
Aby komunikácia mohla byť účinná, aby sa našla spoločná reč, je potrebné, aby kresťanské posolstvo bolo komunikované a podávané zrozumiteľným jazykom, ktorému adresát
rozumie. Na tento problém upozornil
pápež František vo svojej exhortácii
Evangelli Gaudium, keď povedal, že
„je tu prítomné riziko, že niekto môže
s dobrým úmyslom používať striktný
ortodoxný cirkevný jazyk a pritom si
ani neuvedomí, že ponúka ľuďom obraz falošného Boha, ktorý nie je kresťanský, pričom ľudia si odnesú niečo
z kostola, niečo, čo nie je evanjelium
Ježiša Krista“. Zmeny v spoločnosti si
vyžadujú, aby sa hľadali nové spôsoby vyjadrenia večných právd jazykom,
ktorý umožní rozpoznať dnešným ľuďom aktuálnosť evanjelia pre ich život. V tomto je veľkým príkladom
Jozef Ratzinger, ktorý, keď ako mladý profesor na univerzite v Tübingene
predstupoval pred študentov s prednáškami o kresťanstve, mal jeden základný úmysel - chcel, aby mu rozumeli aj ľudia, ktorí nie sú zvyknutí na
jazyk Cirkvi, ktorým tento jazyk prekáža a ktorým takto zabalené kresťanstvo je neprístupné. To, že profesor Ratzinger dokázal osloviť aj kritické publikum a jeho prednášky sa stali
bestsellerom, svedčí o tom, že človek
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musí mať s vierou nielen osobnú skúsenosť, ale musí nad svojou vierou neustále uvažovať a dobre jej rozumieť.
V opačnom prípade budeme dnešnému svetu len opakovať síce večné platné dogmatické formulácie, avšak bez
hlbšieho vysvetlenia ich významu pre
život človeka. Ľudia si ich možno vypočujú, ale nebudú im rozumieť, nepochopia, že kresťanské pravdy sú hlboko prepojené s ľudskou skúsenosťou. Myslím, že ak chceme osloviť
mladú generáciu ľudí, neexistuje iná
cesta, ako hľadať vždy nové spôsoby
vyjadrenia kresťanského posolstva.
Ak spomínate, že mnohí z tých, ktorí sa považujú za katolíkov, nemajú ani
základné poznatky o svojom náboženstve, máte úplnú pravdu. Počet takýchto ľudí bude narastať. Ale uvedomil
som si aj ďalšiu skutočnosť, že pribúda mladých ľudí, ktorí už vôbec neboli vedení ku kresťanskej viere. Viacerí
študenti - laici pri osobnom rozhovore
na otázku, prečo vôbec nepraktizujú
vieru, otvorene bez pocitu viny povedali, že rodičia ich nevychovali v kresťanskom duchu a že im kresťanská
viera už nič nehovorí. Pritom to boli
dobrí a úprimní ľudia, častokrát otvorenejší na dialóg než mnohí katolíci,
ktorí veria len zo zvyku alebo tradície
a o svojej viere nepotrebujú premýšľať a diskutovať. Myslím, že v týchto ľuďoch je veľký potenciál pre prijatie viery, čo, samozrejme, predstavuje veľkú výzvu nielen pre duchovných
pastierov, ale pre celú Cirkev, aby vedela týchto ľudí osloviť a ponúknuť im
kresťanskú vieru.
Kardinál Ravasi vedie „dialógy s pohanmi“. Myslíte si, že je to
účinné a mali by sa takéto dialógy
robiť aj na Slovensku?
Trochu by som to možno vysvetlil,
že sa nejedná o dialógy s pohanmi, ale
neveriacimi. Samotná iniciatíva sa síce nazýva „nádvorie pohanov“, ale nie
v zmysle, že by sme ľudí, ktorí neveria v Boha, pokladali a nazývali pohanmi. Výraz „nádvorie pohanov“
má svoj pôvod v Starom zákone, kde
v Jeruzalemskom chráme bolo nádvo-
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rie, kam mali slobodný prístup aj ľudia iných kultúr a náboženstiev. Túto
aktivitu verejne podporil v roku 2009
Benedikt XVI. a zveril ju predsedovi
Pápežskej rady pre kultúru, kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu. Sám pápež
vyjadril presvedčenie, že Cirkev by aj
dnes mala otvoriť bránu nádvoria pohanov, aby hľadajúci ľudia mali príležitosť diskutovať o Bohu a spoznávať
tajomstvo jeho prítomnosti.
V tejto oblasti bol podľa mňa najväčším priekopníkom bývalý milánsky kardinál Carlo Maria Martini. Viedol aktivitu s názvom „Katedra neveriacich“, ktorá spočívala v dialógu medzi veriacimi a neveriacimi
a ktorej cieľom bolo ukázať veriacim,
že musia svoju vieru neustále prehlbovať, a neveriacim, že ich nevera
možno stojí na slabých argumentoch.
Kardinál Martini vychádzal z presvedčenia, že v každom z nás je prítomný veriaci aj neveriaci, ktorí sa
spolu zhovárajú a navzájom si adresujú znepokojujúce otázky. V podobnom duchu sa vyjadril aj Benedikt
XVI. v jednom svojom príhovore, v
ktorom povedal, že katolík sa nemôže
uspokojiť s tým, že má vieru, ale musí Boha neustále hľadať v rozhovore
s druhými. Dokonca kardinál Martini sa v jednom rozhovore priznal, že
k vytvoreniu „katedry neveriacich“
ho inšpirovala práve kniha Jozefa Ratzingera Úvod do kresťanstva. Milánskemu arcibiskupovi sa podarilo
okolo jedného stola zhromaždiť vedcov, filozofov, laikov a teológov, ktorí viedli vášnivé debaty o zmysle bytia a hľadaní pravdy, ktoré vyvolávali veľký ohlas hlavne u neveriacich.
Na druhej strane ako vždy nechýbala ani kritika na adresu tejto iniciatívy. Najmä z vnútra Cirkvi sa ozývali hlasy, že takéto debaty nikoho
neobrátia, že sa tým zbytočne dáva
priestor antiklerikálom, slobodomurárom a ateistickým filozofom, ktorí prechádzajú krízou a svojimi pochybnosťami len zaťažujú veriacich.
Napokon úspech tejto iniciatívy bol
nespochybniteľný. Stretnutia sa stali
miestom spoločného hľadania, ktoré
často vyústilo do osobných obrátení
a mnohých krstov dospelých.

Myslím, že aj na Slovensku by taká iniciatíva našla pozitívnu odozvu. Máme ľudí, ktorí by vedeli osloviť súčasného človeka. Mali by sme
sa učiť komunikovať s neveriacim
svetom bez vzájomných predsudkov a ukázať, že kresťanstvo má čo
ponúknuť našej spoločnosti. Niekedy je možno ľahšie vyhlásiť vojnu tomu zlému skazenému a liberálnemu
svetu, ako sa snažiť byť v ňom soľou
a svetlom. Druhý Vatikánsky koncil nás vyzýva, aby sme sa bez odsudzovania snažili porozumieť dnešnému svetu. Názov pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes je „O Cirkvi
v dnešnom svete“, a teda vidíme,
že nie „Cirkev a dnešný svet“ alebo „Cirkev proti dnešnému svetu“,
ale dôraz by som položil na predložku „v“ dnešnom svete. Tento koncilový dokument v 62. bode výslovne
povzbudzuje veriacich, „aby žili v čo
najužšom spojení s ostatnými ľuďmi svojej doby a aby sa usilovali dokonale pochopiť ich zmýšľanie a cítenie“. Aj Pápež František toto učenie potvrdzuje, keď hovorí, že „buď
vsadíme na kultúru stretnutia a dialógu, alebo všetci prehráme“. Ak sa dialóg o problémoch sveta a spoločnosti odohráva len vo vnútri Cirkvi, jeho účinok a vplyv na dianie vo svete
je minimálny. Verím v silu a príťažlivosť kresťanstva a som presvedčený,
že máme stále čo ponúknuť dnešnému svetu a môžeme byť partnerom
v dialógu. Nemusí ísť len o etické
témy, ale o otázky ľudského šťastia
a prežitia zmysluplného života.
Máme Pápežskú radu pre novú
evanjelizáciu, ktorú vedie arcibiskup Fisichella, ktorý bol veľmi
známy ako profesor Gregoriány.
Ale znovustanovenú Pápežskú radu
– podľa niektorých – je málo počuť.
Čo z jej pracovných návrhov a iniciatív by ste vyzdvihli?
Ono je to vždy veľmi relatívne, či
je o niekom veľa, alebo málo počuť.
O niekom môže byť počuť stále, môže
robiť všetko, aby sa zviditeľnil, ale jeho činnosť a aktivita nemusí prinášať
úžitok a ovocie. Niekto môže pracovať
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v tichosti a v úzadí a jeho práca môže
prinášať veľké požehnanie pre Cirkev.
Zriadenie Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie Benediktom
XVI. v roku 2010 bolo znakom, že Cirkev si viac ako doteraz uvedomila potrebu evanjelizácie. Ján Pavol II. bol
prvý, ktorý použil termín „nová evanjelizácia“, ktorá sa napokon stala srdcom celého jeho pontifikátu. Na svojho
predchodcu nadviazal Benedikt XVI.,
ktorý v dobe silnejúcej sekularizácie
zdôrazňoval poslanie Cirkvi ukázať
krásu viery a ponúknuť dnešnému človeka uspokojujúce odpovede na jeho
otázky. V jednom posolstve pre mladých emeritný pápež povedal, že hlavnou úlohou novej evanjelizácie, ktorá sa týka celej Cirkvi, je pomôcť mladým generáciám objaviť autentickú
Božiu tvár, ktorou je Láska. Toto úsilie
Cirkvi zdôraznil zriadením Pápežskej
rady pre podporu novej evanjelizácie.
Do jej vedenia vymenoval známeho teológa a profesora Salvatora Rina Fisichellu. Novovzniknutá pápežská rada
má prehĺbiť teologický a pastoračný
význam novej evanjelizácie a tiež podporovať rozvíjanie prostriedkov na jej
dosiahnutie. Arcibiskup Fisichella je
v cirkevnom a akademickom prostredí uznávaná osobnosť, ktorá je zárukou nielen odbornosti, ale ktorá zároveň svojou autoritou dodáva celej pápežskej rade určitú vážnosť. Sám osobne som bol prítomný na niekoľkých jeho prednáškach.
Je známa skutočnosť, že témy: nová evanjelizácia, katechéza, ohlasovanie viery dlhodobo patrili do kompetencie Kongregácie pre klérus. Autorom obidvoch katechetických direktórií je práve Kongregácia pre kňazov.
Často však tieto témy boli skôr okrajovou záležitosťou, keďže kongregácia
musela riešiť predovšetkým problémy tykajúce sa kňazského života. Preto už samotné zriadenie pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie je
veľkým prínosom a impulzom pre celú evanjelizačnú a katechetickú činnosť Cirkvi.
Neviem o všetkých jej aktivitách,
ale tie, ktoré som zachytil, boli veľ-
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mi pozitívne hodnotené. Bolo zorganizovaných viacero odborných konferencií, tykajúcich sa novej evanjelizácie. V roku 2012 to bola konferencia Noví evanjelizátori za novú evanjelizáciu. Potom to bola medzinárodná konferencia o Apoštolskej exhortácii Pápeža Františka Pastoračný plán
Evangelii Gaudium. Na jeseň minulého roku sa uskutočnil vo Vatikáne
Medzinárodný katechetický kongres
na tému Katechéta ako svedok viery,
na ktorom sa zúčastnili katechéti z celého sveta, ktorí odchádzali veľmi povzbudení nielen zo stretnutia so sv. Otcom Františkom, ale z celého podujatia. V januári tohto roku bolo stretnutie zástupcov katechetických komisií
európskych biskupských konferencií.
Rozprával som sa s priamym účastníkom, ktorý zastupoval Slovensko na
tomto stretnutí. Veľmi ocenil, že predseda pápežskej rady Mons. Fisichella pozorne počúval každého delegáta
krajiny, robil si poznámky a v druhej
časti sa spoločne hľadali riešenia a východiská. Nedávno z iniciatívy Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu prebehlo podujatie pod názvom 24 hodín
pre Pána, kde bola v kostoloch 24-hodinová príležitosť k prijatiu sviatosti zmierenia. Aj organizačná príprava nasledujúceho Roka milosrdenstva,
ohláseného pápežom Františkom, je
zverená Pápežskej rade pre novú evanjelizáciu, aby pomohla Cirkvi v jej poslaní priniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.
Hlavnými katechétmi vo farnosti sú farári. Čo by mali robiť, aby
evanjelium bolo účinné aj v súčasnej dobe?
Na túto otázku je ťažké odpovedať, lebo mnohí chcú počuť konkrétne riešenia a postupy, ktoré, ak uplatnia, očakávajú, že ich výsledkom bude hotový kresťan. Takýto postup môže fungovať vo výrobných technológiách, kde stačí zadať určité parametre a výsledkom bude hotový výrobok.
Ale určite takýto spôsob nefunguje v
oblasti katechézy a výchovy k viere.
Ak chceme, aby evanjelium bolo účinné, v prvom rade my sami musíme ve-

riť v silu evanjelia, že je živé a účinné
a že aj dnes má moc meniť ľudské životy. Kto začína ohlasovanie bez dôvery v Božiu moc, ten už dopredu prehral polovicu bitky. Svätý Otec v exhortácii Evanjelium Gaudium pripomína, že „Cirkev musí prijať nespútanú slobodu Slova, ktoré dosahuje
to, čo chce, a to spôsobmi, ktoré prekračujú naše chápanie a rúcajú naše
schémy.“ Evanjelium hovorí o semene,
ktoré rastie samo od seba, aj keď hospodár spí. Božie slovo má v sebe silu, ktorú nedokážeme predvídať. Ako
ďalej pápež pokračuje: „Kristus dokáže prelomiť nudné schémy, do ktorých sa ho niekedy pokúšame uväzniť,
a neustále nás prekvapuje Božou tvorivosťou“. Mnohí dnešní mladí pokladajú Cirkev len za relikviu minulosti,
neschopnú odpovedať na otázky, ktoré
prežívajú. Možno mala Cirkev uspokojivé odpovede pre detstvo človeka,
ale nie už pre dospelých. Pretože, keď
mladý človek začne kriticky uvažovať,
spozná, že sú aj iné formy života, a postupne zisťuje, že mu jeho detská viera
prestáva „fungovať“ a že evanjelium a
Cirkev pre svoj život vlastne ani nepotrebuje.
Uveriť v silu a moc evanjelia je,
myslím, prvý a základný predpoklad,
aby naše ohlasovanie evanjelia bolo
účinné. Svätý Otec František je v tom
veľký optimista a tvrdí, že „dnešný
svet s úzkosťou a nádejou túži počuť
radostnú zvesť, nie však od smutných
a netrpezlivých hlásateľov evanjelia, ale od takých, ktorí sú presvedčení o kráse života s Bohom“. Hoci sa to
nemusí na prvý pohľad javiť, dnešný
človek hľadá uprostred sveta miesto,
kde sa jeho životu ponúkne niečo, čo
tento svet ponúknuť nemôže: nádej,
skutočnú lásku, opravdivú trvalú radosť života.
Na druhej strane je potrebné povedať, že prijatie evanjelia nikdy nezávisí len od kvalít ohlasovateľa. Viera je vždy zároveň odpoveďou ľudskej slobody na dar Božej milosti, je
výsledkom spolupráce s Duchom Svätým. A napokon nesmieme zabudnúť,
že viera vždy má v sebe aj rozmer kríža. Vždy je tu aj niečo, čo človeku brá-
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ni, aby vieru úplne prijal, aby sa naučil
bezvýhradne dôverovať Bohu. „Viera“, ako to v Úvode do kresťanstva
zdôraznil Jozef Ratzinger, „nikdy nie
je postoj, ktorý automaticky vyhovuje sklonu ľudskej existencie, lebo človek chce predovšetkým sám sebe veriť a držať svoj život v rukách a pod
kontrolou“. Viera je teda vždy voľbou,
rozhodnutím, ktoré zasahuje celú hĺbku ľudskej existencie a vyžaduje vnútorné obrátenie človeka.
Čo vám v oblasti katechizácie na
Slovensku chýba a čo oceňujete, že
je?
To, čo na Slovensku chýba v ustálenej a rozvinutej forme, je už spomínaná farská katechéza, ktorú z časti supluje „zatiaľ“ školská katechéza. V Taliansku to majú od Druhého Vatikánskeho koncilu jasne oddelené. Vo farnostiach sa robí farská katechéza, ktorá zahŕňa aj prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí, a v škole sa vyučuje ako školský predmet „katolícke
náboženstvo“. O danej problematike
som už hovoril vyššie, ale pokladám
za dôležité rozvíjanie farskej katechézy na Slovensku. Sme svedkami, ako
sa v Európe spoločnosť sekularizuje a
kresťanská viera je vytláčaná z verejného života. Farnosti by preto mali byť
nie len administratívnymi úradmi, ale
skutočnými miestami spoločenstva,

František Knapík

priestorom dialógu a vzájomnej bratskej lásky, kde sa žije a odovzdáva viera. Farnosť by mala byť podľa súčasného pápeža „svätyňou, do ktorej sa
chodia napiť vysmädnutí, aby vládali
pokračovať v ceste, či centrom misijného snaženia“.
Myslím, že na Slovensku máme
mnohých mladých aktívnych laikov,
ktorí chcú pracovať pre Cirkev. Musíme sa učiť vzájomnej spolupráci
a nebáť sa dať laikom priestor, aby sa
oni cítili súčasťou Cirkvi a presadzovali kresťanské hodnoty v sekulárnom prostredí. Sú to práve oni, ktorí s
podporou svojich duchovných pastierov ohlasujú evanjelium na miestach,
kde by sa kňazi a biskupi nikdy nedostali.
Povedzte, čo tieto otázky neobsahujú a na čo by sme podľa vás nemali zabudnúť v oblasti katechizácie a evanjelizácie.
Myslím, že najväčším impulzom
pre katechézu a evanjelizáciu je súčasná hlava Katolíckej Cirkvi. Pápež František sa radikálnym spôsobom usiluje nasledovať príklad Ježiša Krista a pokračovať v jeho poslaní
na zemi. Veľmi mu záleží, aby sa radostná zvesť evanjelia dostala do celého sveta, aby každý človek pocítil
Božiu lásku. Je presvedčený, že iba

Božie milosrdenstvo je schopné zmeniť srdce človeka.
Častokrát sa v zápase s neveriacim
moderným svetom vraciame do minulosti a vyťahujeme veci, ktoré už
stratili svoju aktuálnosť a význam
pre dnešnú dobu. Keď sa však vrátime k prameňu evanjelia, vždy sa nám
ukazujú nové cesty a kreatívne metódy, ako dnešnému svetu ohlasovať radostnú zvesť.
Pápež František vo svojej exhortácii napísal, že „kresťanstvo nie je
stoická etika, presahujúca asketiku,
nie je praktická filozofia ani katalóg
hriechov a chýb. Evanjelium predovšetkým pozýva človeka odpovedať
Bohu, ktorý nás miluje, a tým, že ho
spoznáme, nachádzame samých seba“. To je inšpirácia a návod aj pre nás,
akým smerom sa má uberať evanjelizácia a katechizácia. Ak si osvojíme
pastoračný štýl a mentalitu súčasného pápeža, ak jeho posolstvo prenikne
do nášho myslenia a konania, pomôžeme Cirkvi, aby aj v dnešnej dobe verne
pokračovala v Ježišovom poslaní.
Otázky pripravil Ján Duda

František Knapík (1978) je odborným asistentom na Teologickom inštitúte v
Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vyučuje
katechetiku a pedagogické disciplíny. Základnú teológiu vyštudoval na Spišskej Kapitule, licenciát a doktorát z teológie v odbore katechetika získal na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. E-mail: knapikf@gmail.com
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Ľudská dôstojnosť
a hodnota ľudského života
Human Dignity and the Value of Human Life
This contribution explores the notion of human dignity and the value of human life which represent essential principles of each human being. It addresses the question of whether religious understanding of human dignity and the
value of human life should be taken into consideration in the public square. In addition, it attempts to provide a
Christian definition of human dignity that can be helpful to resolve any discussion in the public square and provides
a theological perspective on human dignity and the value of human life.

Úvod
V posledných rokoch sa otázka ľudskej dôstojnosti
a hodnoty života dostáva na pranier v rozličných formách
a to tak pri rôznych domácich ako aj medzinárodných podujatiach, kde sa diskutuje o tomto základnom princípe ľudskej osoby a z nej odvodzujúcich princípov ako sú:
ochrana života vo všetkých fázach od počatia po prirodzenú smrť; prirodzené usporiadanie rodiny ako spoločenstva
muža a ženy založeného na manželstve a práva rodičov vychovávať svoje deti. Tieto základné princípy nie sú prioritne náboženské, ale skôr vpísané v ľudskej prirodzenosti a spoločné celému ľudstvu. Úlohou každej spoločnosti
by malo byť chrániť tieto princípy a to tým viac, čím viac
sú odmietané alebo zle chápané, pretože ako to vyjadril
emeritný pápež Benedikt XVI. predstaviteľom európskych
konzervatívnych strán na 30. kongrese Európskej ľudovej
strany v Ríme 30. marca 2006, tu „ide o útok proti pravde o ľudskej osobe a vážnu ranu zasadenú samotnej spravodlivosti“.1
Náčrt problému
O aktuálnosti a dôležitosti správneho pochopenia princípu ľudskej dôstojnosti a hodnoty ľudského života sa jasne vyjadril aj súčasný pápež František na pôde Európskeho parlamentu, kde vo svojom príhovore viackrát upozornil európskych poslancov, že pri spoločnom hľadaní sociálneho modelu vhodne reagujúceho na globalizovanú ekonomiku a demografický vývoj na nesmie zabudnúť na rešpektovanie a ochranu ľudskej osoby a jej základných princípov, ktoré sú tak dôležité pre ďalšie smerovania Európy
a ľudstva vôbec.
Pápežova výzva k rešpektovaniu princípu ľudskej dôstojnosti a hodnoty ľudského života nenechala na seba dlho
čakať. Dňa 20. januára 2015 sa v Štrasburgu stretla pra1. Porov. Benedikt XVI: Prejav európskym ľudovcom. (online), TK
KBS [cit. 2014.06.30]. Dostupné na internete: http://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20060330019.
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covná skupina Európskej ľudovej strany pre bioetiku a
ľudskú dôstojnosť s témou: „Ľudská dôstojnosť, výzvy
pre EÚ - Úvahy vo svetle vystúpenia pápeža Františka v
Európskom parlamente“ a diskutovala na predloženú tému
a stanovila si niektoré priority v rámci ďalšieho smerovania svojej politiky a politického angažovania.
Je teda zrejmé, že správne pochopenie princípu ľudskej
dôstojnosti a hodnoty ľudského života je dôležité nielen
pre Cirkev, ale pre ľudstvo vôbec. Je namieste položiť si
otázku: čo je dôstojnosť človeka a aká je hodnota života človeka? Táto štúdia sa preto zameriava práve na tieto
otázky a chce ponúknuť orientáciu v danej problematike.
Vnímanie ľudskej dôstojnosti v dejinách
Pri problematike dôstojnosti človeka je nevyhnutný
stručný exkurzus do dejín myslenia človeka, kde možno
zistiť jeho názory, úvahy, a pochopiť, ktorý myšlienkový
prúd bol skutočne na strane človeka a ktorý sa len maskoval záujmom o človeka. Emerich Coreth vo svojej knihe
Čo je človek hovorí, že „filozofické myslenie sa oddávna
zaoberá ľudským myslením a mravným konaním, ako aj
postavením človeka v prírode a vcelku bytia“.2
Grécke myslenie
Jadro gréckeho myslenia tvorí zameranie na kozmos,
univerzum, snaha preskúmať podstatu, formy, zákony
vecí. V stupňovitom poriadku od neživých po živé bytia
človeku pripadá centrálne postavenie. Je označený slovom
„mikrokozmos“, lebo sa v ňom spájajú všetky stupne bytia a života vo vyššiu jednotu, ktorá je obrazom univerza.
Podstatu človeka tvorí len duša. Herakleitos vidí najväčšiu
prednosť človeka v myslení. Aj Parmenides, zástanca nemennosti bytia, hovorí, že človek sa vyznačuje myslením.
Sofisti zas prišli k extrému, že človek je mierou všetkých
2. Porov. Coreth, E.: Čo je človek: základy filozofické antropologie.
Praha: Zvon, 1994, s. 20.
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vecí. Sokrates ako prvý objavuje božský hlas svedomia.
Človek ako rozumná bytosť je viazaný na večnú, nemennú a všeobecnú záväznú pravdu. Platón pokladá dušu človeka za nesmrteľnú. Objav duchovnej skutočnosti človeka
dostupnej len duchu človeka, je veľkým činom gréckeho
myslenia. Podstata a dôstojnosť človeka sú dané jeho duchovnosťou, naproti tomu, telesnosť je chápaná záporne.
Dôraz na hodnotu konania kládol aj Aristoteles, ktorý
významne prispel k úvahám o dôstojnosti človeka, ako aj
svojimi úvahami o mravnosti, ktoré neboli v etických teóriách dosiaľ prekonané. Spojil ideu hodnoty konania a
ľudskej dôstojnosti spôsobom, že dôstojnosť človeka je
utváraná mravnosťou jeho konania založeného na princípe slobodnej vôle. Pre subjekt činnosti u Aristotela platí,
že musíme konať spravodlivo, vedome, na základe slobodného rozhodnutia a pre samotnú vec, v neposlednom rade
s pevnou a neotrasiteľnou istotou.3
Kresťanský pohľad
Kresťanstvo prináša personálnym a dejinným rysom
kresťanskej viery zmenu obrazu človeka oproti gréckemu
mysleniu. Dochádza ku osobnému vzťahu Boha a človeka. Človek sám seba prežíva a chápe v inom „svete“, než
predkresťanský grécky človek. Spôsobom, ktorý bol gréckemu mysleniu úplne cudzí, sa teraz zdôrazňuje hodnota
a dôstojnosť jedinca, jeho individuálna jedinečnosť, jeho
povolanie Bohom a slobodné rozhodovanie pre večnú spásu. Človek je priťahovaný tajomstvom Zjavenia, ktoré ho
vábi. Nakoľko sa človek slobodne a úprimne otvorí pre pôsobenie tajomstva Zjavenia, natoľko sa bude transcendovať k Bohu.4 Pri kresťanskom pohľade na človeka vychádzajú na povrch dve ponímania najvyššej schopnosti človeka. Augustín vidí najvyššiu schopnosť vo vôli, ktorá sa
dovršuje v láske a rozum tu má služobnú funkciu. Tomáš
Akvinský za najvyššiu schopnosť považuje rozum a slobodu človeka, láska je len jeho prirodzeným dôsledkom.5
Kresťanstvo poukazuje na to, že viera môže inšpirovať
a napomáha k tomu, nepozerať sa na druhého človeka ako
na niečo, ale na niekoho. Učí vnímať dotyčného ako jedinečného človeka, ktorý musí byť rešpektovaný práve kvôli
svojej neopakovateľnosti. Význam viery je aj v tom, že je
kritická voči všetkým pokusom podriadiť dôstojnosť človeka hospodárskym záujmom. Stavia sa proti odosobnenému prístupu k človeku.6
3. Porov. Nemčeková, M.: Poznámky ku konceptu ľudskej dôstojnosti. In Filozofia 56/5, 2001, s. 304.
4. Porov. Forgáč, M.: Tvárou v tvár (Náčrt psychológie kresťanskej
osobnosti podľa L. M. Rullu v kontexte biblického príbehu o Jakubovi).
Košice: Equilibria, 2011, s. 42 – 43.
5. Porov. Aguas, J. J. S.: The Notion of the Human Person and Human
Dignity in Aquinas and Wojtyla. In Kritike 3/1, 2009, s. 40-60.
6. Porov. Ernst, S.: Personwürde und ärtzliches Handlen. Hermeneutische Überlegungen zu einem verbreiteten Argument in der medizi-
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Novoveké myslenie
Od začiatku novoveku prebieha v myslení „obrat k subjektu“. Po humanizme sa rodí nový životný pocit, ktorý sa
obracia na človeka v tomto svete, vracia sa k antike, návrat
od nadprirodzeného k prirodzenému. Reformácia rozkladá jednotu viery. Koperníkov heliocentrizmus prispel k
tomu, že človek prestal byť centrom univerza. Práve tieto otrasy priviedli človeka k spomínanému obratu k subjektu. Tak sa začína nebývalý rast rôznych myšlienkových
prúdov, v ktorých sa zmietali aj názory o človeku, jeho
osobe, dôstojnosti. Človek ako osoba strácal „pevnú pôdu“
pod nohami. Racionalizmus príliš vyzdvihol rozum, idea
lizmus všetko chápal ako duchovné dianie, na druhej strane materializmus a empirizmus poprel zas úplne duchovno, teda aj ľudskú duchovnosť, jeho podstatnú zložku. La
Mettrie vyhlásil, že človek je obyčajný stroj. Ani Immanuel Kant ako predstaviteľ nemeckej filozofie, ktorý chcel
preklenúť protiklady racionalizmu a empirizmu, nevytvoril obraz človeka, ktorý by dokázal obsiahnuť jednotu a
celistvosť človeka.
U Kanta sa pojem ľudskej dôstojnosti spája s autonómiou a slobodou vôle jednotlivca, keď nekonečná ľudská
dôstojnosť spočíva v rešpektovaní slobodnej vôle a autonómie u druhého, a teda všetkých navzájom. Autonómia je
základom ľudskej dôstojnosti. V dôsledku jeho kategorického imperatívu možno potvrdiť, že rešpekt voči ľudskej
dôstojnosti každého jednotlivého človeka nedovoľuje ani
štátu pristupovať k jednotlivcovi ako k prostriedku na iný
účel. Kant objasňoval dôstojnosť človeka vo svojich úvahách, nadväzujúc na myšlienky Rousseaua. Vníma ho ako
bytosť prírodnú a rozumovú. Prírodná bytosť, resp. prírodná časť človeka, je plne determinovaná ríšou prírody,
žiadostivosťou a zmyslovosťou. Bytosť rozumná a mravná
môže utvárať sama seba nezávisle od prírodnej nevyhnutnosti. Zároveň je autonómna, takže sama sebe ukladá povinnosť mravného zákona. Z Kantovho kategorického imperatívu, ktorý nesie myšlienku nikdy nikoho nepoužívať
len ako prostriedok, ale vždy ako účel, môžeme pokladať
za potvrdenie univerzálne platnej idey ľudskej dôstojnosti. Kant ale explicitne definuje pojem ľudskej dôstojnosti
vo svojom diele Základy metafyziky mravov: „Ľudská dôstojnosť tkvie v schopnosti byť všeobecne zákonodarcom,
i keď s podmienkou, že sme tomuto zákonodarstvu zároveň podriadení.“7 Ľudská dôstojnosť je teda vlastnosťou
mravného subjektu, preto Kant uvažuje o ľudskej dôstojnosti prislúchajúcej mravnému subjektu v rámci všeľudskej morálky.

nischen Ethik, In Stimmen der Zeit 9/2000, s. 609-621.
7. Kant, I.: Základy metafyziky mravov. Bratislava: Kalligram, 2004,
s. 92; Sensen, O.: Kant on Human Dignity. Berlin/Boston: Walter de
Gruvter GmbH and. Co. KG, 2011, s. 309-331.
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Súčasnosť - spektrum neúcty voči hodnote
ľudského života
V dejinách ľudstva výrazne vystupuje otroctvo, ako
spôsob úplného poníženia človeka daného na roveň nejakej veci. Ďalej vojny, ktoré od prvých počiatkov pretrvali (s menšími prestávkami) až do 20. stor., patria akoby k
ľudskému životu, zatiaľ čo sa v nich ľudský život berie:
počnúc biblickými správami o vojnách, cez klasické grécko-rímske obdobie, kde človek mal natoľko úctu, nakoľko
bol úspešný v bojoch. Ani vznik a rozšírenie kresťanstva
v celej Rímskej ríši neprinieslo pokojné časy. V neskorších
dobách boli to práve „kresťanské štáty“, ktoré zničili napr.
prekvitajúce ríše Ameriky v 16. stor. Reformácia priniesla mnohým vhodné zámienky pre dobývanie krajov, získavanie nových území a moci. Spomeniem ešte Napoleonove vojny, 1. svetovú vojnu, Októbrovú revolúciu v Rusku,
2. svetovú vojnu a krvavé‚ obdobie komunizmu...? Uvedenie len mála toho, čo sa skutočne v dejinách ľudstva udialo a to práve človekom, privádza nejedného k pesimizmu a
snáď k otázke či má vôbec človek dôstojnosť, a ak ju má,
ako je možné to všetko? Kde je záruka, istota, že sa človek zmení? Určite, bolo aj mnoho naozaj ľudských skutkov brániacich dôstojnosť človeka (nemocnice, sirotince,
obete vlastných životov...). No pred človekom ostáva otázka: ako to bude v budúcnosti a vôbec, aká je súčasnosť?
Zdá sa, že ľudstvo je vyčerpané z riešení založených na
individualizme a do popredia sa stále viac dostáva otázka
hodnoty človeka a medziľudských vzťahov.8
Definícia ľudskej dôstojnosti
Ľudská dôstojnosť, ale tiež dôstojnosť človeka je najdôležitejšie právo človeka, ktoré úzko súvisí s právom človeka na jeho život. Práve konkrétne právo je ukotvené vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorá bola prijatá
10. decembra 1948, v článku l, kde sa predkladá človeku prvoradé tvrdenie, že „všetci ľudia sa rodia slobodní a
rovní v dôstojnosti a v právach“. Dôstojnosť človeka vyjadruje nie len jeho hodnotu, ale taktiež jeho slobodu, rovnoprávnosť, autonómnosť. V dôstojnosti vyslovujeme bytostnú pravdu o človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej
osobe. Zdôvodnenie tejto pravdy nachádzame vo filozofii,
teológii, v histórii a dejinách, tradíciách a náboženstvách.
Dôstojnosť človeka je odvodený termín od slobodnej
bytosti a poukazuje na kompetencie človeka ako osoby.
Dôstojnosť je deklarovaná vo Všeobecných právach o človeku už z roku 1948 a je prvým a primárnym právom človeka ako je aj jeho právo na život. S dôstojnosťou úzko
súvisí aj pojem úcta, rešpekt, hodnotenie. Proces uznania
ľudskej dôstojnosti trval celé tisícročia a dnes sa pokúšame toto právo človeka aj uskutočniť v každodennom živo8. Porov. Forgáč, M.: Vzťahové ja v psychológii náboženstva. In Studia Theologica, 3 (45), s. 103 – 124.
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te a aplikovať ho do praxe. Právo ľudskej dôstojnosti musí
byť predovšetkým právom svedomia každého človeka a
malo by byť základom každého osobného vzťahu. Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti má všeobecnú platnosť,
a teda kto spochybňuje ľudskú dôstojnosť kohokoľvek,
spochybňuje tak predovšetkým svoju vlastnú dôstojnosť.9
Uznanie iných ľudí je základom prirodzeného mravného
zákona, a samozrejmou súčasťou takto chápaného práva
každej osoby je úcta k nej, garancia rešpektu pred jej slobodou i povinnosť chrániť ju pred každou diskrimináciou.
Pojem ľudskej dôstojnosti sa stal súčasťou ako európskych
a medzinárodných dokumentov (napr. Charty OSN, Deklarácie ľudských práv, Charty základných práv EÚ) tak
aj mnohých ústavných zákonov jednotlivých štátov (napr.
v Nemecku, Španielsku, Francúzsku). V poslednej dobe
sa koncepcia ľudskej dôstojnosti spája ako v etickej tak
aj legislatívnej oblasti s bioetickou problematikou. Ľudská dôstojnosť je zavedená ako prvý etický princíp, podľa ktorého sa odvodzujú následne ďalšie etické princípy.10
Termín ľudská dôstojnosť nevyplýva z rozhodnutia nejakej autority alebo zákona a ani sa nedá akýmkoľvek pozitívnym zákonom spochybniť alebo zrušiť, pretože vyplýva priamo z faktu byť človekom, byť osobou. Právo
človeka na jeho dôstojnosť a rešpektovanie hodnoty ľudského života by malo byť považované za primárne, no
mnohokrát sa presvedčujeme, že ani v 21. storočí to akosi
nie je na poriadku. Osveta, ktorá sa v tomto smere uskutočňuje, je na jednej strane vysoko preferovaná no na druhej strane len akoby náznakom preletí, že existuje aj ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť má svoju cenu, ale nie
na trhu, v sebe samom, vo svojej mysli si človek musí načítať akú má jeho život hodnotu, a že stále platí to, že nie
všetko, je na predaj.
Dôstojnosť človeka podľa Jána Pavla II.
Taliansky novinár a spisovateľ Vittorio Messori položil
pápežovi Jánovi Pavlovi II. otázku: „Čo je pre vás, Svätý
Otče, ľudská dôstojnosť?“ Pápež hovorí, že „evanjelium je
najplnším potvrdením všetkých ľudských práv. Bez neho
sa veľmi ľahko môžeme vzdialiť od pravdy o človeku. A
ďalej si kladie otázku - kto je človek, ak Syn prijíma na
seba ľudskú prirodzenosť? Kým má byť ten človek, ak
Boží Syn platí najvyššiu cenu za jeho dôstojnosť? A odpovedá jednoducho, že Vykupiteľ potvrdzuje práva človeka jednoducho preto, aby ho priviedol k plnej dôstojnosti,
ktorú prijal vtedy, keď ho Boh stvoril na svoj obraz a po-

9. Porov. H anuš, J.: Křesťanství a lidská práva. CDK Vyšehrad 2002,
s. 13-54; 57-70.
10. Viac o analýze súčasného stavu aj Lojan, R.: Hodnota ľudskej
osoby v súčasnej spoločnosti. In Konferencia o živote a diele Prof. Dr.
Karl Heinz Peschke SVD: zborník z vedeckej konferencie /ed. InocentM ária Vladimír Szaniszló, Daniel Demočko. Prešov: Vyd. Michala
Vaška, 2012, s. 94-103.
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dobu. Pre pápeža bolo veľkým prekvapením zistenie, že
záujem o človeka a jeho dôstojnosť sa stal, napriek opačným predvídaniam, hlavnou témou polemiky s marxizmom a to preto, lebo otázku človeka postavili sami marxisti do jej stredu. V úvahe o človeku prichádza k tomu, že
človek najúplnejšie realizuje seba, keď sa daruje. To je aj
pravdou o človeku, to je tým, čo mu určil Kristus i tradícia
kresťanskej morálky. Bez tejto perspektívy sa ľudská sloboda stane egoistickou.“11
V posynodálnom liste Christifideles laici pápež sv. Ján
Pavol II. nielen kresťanom, ale aj všetkým ľuďom pripomína, že „osobná dôstojnosť je najcennejším bohatstvom,
ktoré človek vlastní. Na základe svojej dôstojnosti je človek sám osebe a sám pre seba vždy hodnotou. Preto sa
nesmie s ním zaobchádzať ako s použiteľným predmetom alebo vecou. Osobná dôstojnosť je základom rovnosti všetkých ľudí aj ich vzájomnej solidarity“ (ChFL, 38).
Ľudská dôstojnosť, pripomína sv. Ján Pavol II. teda nevyplýva z arbitrárneho rozhodnutia nejakej autority alebo
zákona a ani sa nedá akýmkoľvek pozitívnym zákonom
spochybniť alebo zrušiť, pretože vyplýva priamo z faktu
byť človekom, byť osobou. Je to personálna norma, ktorá hovorí: „Osoba je takým bytím, že jediným správnym
a plnohodnotným vzťahom voči nej môže byť iba láska“.12
Dôstojnosť človeka podľa Benedikta XVI.
Dôraz nad správnym chápaním a rešpektovaním ľudskej dôstojnosti a hodnoty života akcentuje aj v encyklike Caritas in veritate emeritného pápeža Benedikta XVI,
kde pápež poukazuje na dôležitosť a návrat k základným
princípom ľudskej dôstojnosti a hodnoty života a to tak
v živote národov ako aj jednotlivca (CV 25; 47; 51).
Aj na mnohých iných miestach a pri mnohých príležitostiach a prejavoch tento emeritný pápež často zdôrazňoval dôležitosť a návrat k základným princípom ľudskej
dôstojnosti a hodnoty života a to tak v živote národov ako
aj jednotlivca.
Dôstojnosť človeka podľa pápeža Františka
O dôstojnosti ľudskej osoby píše aj súčasný pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium nasledujúce: „Ľudská dôstojnosť každej osoby a spoločné dobro
všetkých sú pojmami, ktoré by mali zvnútra utvárať podobu celej ekonomickej politiky; niekedy sa však zdajú
len vonkajšími príveskami na skrášlenie politickej debaty,

11. Porov. Ján Pavol II.: Prekročiť prah nádeje, s. 176-179.
12. Porov. Wojtyła, K.: Milość i odpowiedzialność. Lublin, WTN
KUL 1986, s. 25.
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ktorej chýbajú perspektívy a programy skutočného integrálneho rozvoja“ (EG, 203).
Ochrana princípov ľudskej dôstojnosti a hodnoty života
boli aj hlavnou témou slávnostného prejavu pápeža Františka v Európskom parlamente 26. novembra 2014 na základe pozvania, ktoré mu počas oficiálnej návštevy Vatikánu 11. októbra 2013 odovzdal v mene EP jeho predseda
Martin Schulz. Pápež vo svojom prejave zdôraznil spojivo medzi dôstojnosťou a duchovnom. Podľa jeho slov „návrat k ľudskej dôstojnosti a ľudskosti bol nevyhnutný po
druhej svetovej vojne, po prejavoch diskriminácie a násilia, ktoré poznačovali Európu po stáročia.“13
Okrem poslania EÚ chrániť ľudskú dôstojnosť svojich
členov a ich práv vo svete, pápež František pripomenul, že
„aj dnes sme svedkami mnohých situácií, keď ľudská dôstojnosť trpí, keď mnohých ľudí, trpiacich, chorých alebo
starých nepovažujeme za rovnocenných... Ochrana ľudskej dôstojnosti znamená priznať ľuďom, že majú neodňateľné práva, o ktoré ich nikto nemôže pripraviť - napríklad v mene ekonomických záujmov. Dôstojnosť a hodnota života, ako upozornil, nemôžu byť nikdy predmetom
obchodu“.14
V závere svojho príhovoru pápež František skonštatoval, že jedným „z najčastejších ochorení dnešnej Európy
je osamelosť“15, čím naznačil nielen smutný osud starých
ľudí často ponechaných svojmu osudu, mladých ľudí bez
vízie budúcnosti a dezorientovaných migrantov, ale celkovo nepriaznivý trend odosobňovania sa od väčšinovej spoločnosti, od ľudstva. Fenomén samoty je podľa neho oveľa citeľnejší v dôsledku hospodárskej krízy.
Záver
Problematika ľudskej dôstojnosti je problematikou kontroverznou, aj keď má svoje ukotvenie ako právo človeka na dôstojnosť, nie je to až tak jednoduché. Právo človeka na jeho dôstojnosť by malo byť považované za primárne, no mnohokrát sa presvedčujeme, že ani v 21. storočí to akosi nie je na poriadku. Ktosi raz napísal, že v 21.
storočí musíme nanovo objaviť etiku vzťahov, objaviť hĺbku a prínos teológie a filozofie a časom, kedy potrebujeme
nanovo rozvíjať antropológiu človeka. Práve rešpektovaním princípu ľudskej dôstojnosti a hodnoty života potvrdzujeme, že bytostná potreba “byť prijatý, rešpektovaný a
milovaný” je hlboko zakorenená v samej bytostnej štruk-

13. František: Návšteva pápeža Františka do Európskeho parlamentu, Štrasburg, (online), [cit. 2014.11.25]. Dostupné na internete:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.
html.
14. Tamtiež.
15. Tamtiež.
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túre človeka, v jeho prirodzenosti „byť osobou“ v jej spirituálnom i spoločenskom bytí, smerujúcom k absolútnej
budúcnosti. Dôstojnosť človeka vyjadruje nielen jeho hodnoty, ale taktiež jeho slobodu, rovnoprávnosť, autonómnosť. Dôstojnosť človeka, jeho práva i povinnosti a závislosť od spoločnosti sú ale aj duchovným substrátom pre
vyvodzovanie základných princípov usmerňujúcich život
spoločnosti. V dôstojnosti vyslovujeme bytostnú pravdu o
človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej osobe. Zdôvodnenie tejto pravdy nachádzame vo filozofii, teológii, v histórii ale aj v dejinách, tradíciách a náboženstvách. Uznanie a spochybnenie, alebo odmietnutie ľudskej dôstojnosti
má nepochybne veľmi vážne dôsledky.
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Emócie vo vzťahu k Bohu
Emotions in a Relationship with God
The relationship with God as a specific type of a relationship can be subject to psychological examination, but must not
be taken out of the religious context. The relationship with God is one of relationships people form in their lives and in
some way it is similar to other relationships. However, it is also substantially different. These substantial differences
are perceived in communication with God – through prayer. Prayer is a two-way communication but the two parts of
the communication are not equal. Feelings and emotions toward God are another area which tells us something about
the relationship with God. Again there are some similarities in emotions to people and emotions to God. However,
emotions to God are different. Experiencing conflict with God is a specific moment of a relationship to God.

Úvod
Vzťah k Bohu je možné skúmať aj z pohľadu psychológie, ale nikdy toto skúmanie nesmie byť vytrhnuté z náboženského kontextu. Vzťah k Bohu (alebo niektorí odborníci z psychológie hovoria o psychologickej predstave o Bohu, ktorú si o ňom vytvárame a ktorá podstatne
ovplyvňuje náš vzťah k Bohu) patrí tiež do množiny ľudských vzťahov, ktoré sú charakteristické určitými psychologickými elementmi, ako je napríklad spôsob komunikácie, vytváranie vzťahovej väzby alebo aj prežívanie konfliktov. Avšak musíme povedať, že vzťah k Nadprirodzenému Bytiu sa v podstatných znakoch taktiež líši od bežných ľudských vzťahov.
Odlišnosti medzi vzťahom človeka k človeku
a vzťahom človeka k Bohu
Z ontologického hľadiska ide o podstatne odlišné roviny vzťahu. Boh je večná a nadprirodzená entita. Napriek
tomu vzťah k Bohu nesie určité podobnosti so vzťahom
človeka k človeku a z psychologického hľadiska je dôležité pomenovať nasledujúce odlišnosti.1 Obmedzíme sa
aspoň na tri základné, ktoré pochádzajú z faktu, že pri
vzťahu k Bohu ide o vzťah k Nadprirodzenému Bytiu. (1)
Najskôr, hoci mnohí ľudia hovoria o vnímaní prítomnosti
Nadprirodzeného Bytia, nejde o priame (fyzické) vnímanie zmyslami. Nadprirodzené Bytie môžeme vnímať len
nepriamo. (2) Ďalej v rámci vzťahu človeka k Bohu nejde
o rovnocenný vzťah, pretože druhá strana je v tomto vzťahu omnoho „silnejšia“ ako ľudská strana. Stačí si uvedomiť Božie charakteristiky ako je všemohúcnosť, nekonečnosť a podobne. (3) Nakoniec, Nadprirodzené Bytie je morálne ideálne a neschopné dopustiť sa chyby, čo ho podstatne odlišuje od ľudskej strany vzťahu. V bežných ľudských vzťahoch sa nedostatky a dôvody napätia vo vzťahoch vyskytujú na oboch stranách. Vo vzťahu k Bohu môžeme o týchto nedokonalostiach uvažovať len z jednej
strany. Berúc do úvahy tieto charakteristiky (a určite aj
1. Porov.: Exline, J. J.: Relationships with God. In: H. T. R eis, S.
Sprecher (Zost.) Encyclopedia of Human Relationships, Vol. I. (pp. 767768). London: Sage Publications 2009.

mnohé ďalšie), vzťah človeka k Bohu napriek mnohým podobnostiam k ľudským vzťahom nemôže byť jednoducho
redukovaný na obyčajný interpersonálny vzťah.
Komunikácia s Nadprirodzeným Bytím
Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob komunikácie
s Nadprirodzeným Bytím. Hlboké interpersonálne vzťahy nás uschopňujú navzájom sa akceptovať, poznávať sa
a zdieľať sa. Túžba po takejto blízkosti je prirodzenou túžbou človeka a vzbudzuje v nás nadšenie.2 Podstatným prvkom pri docielení vzájomného zdieľania sa je komunikácia. V prípade vzťahu k Bohu ide o špecifický spôsob komunikácie alebo konverzácie, ktorý v náboženskej praxi nazývame modlitba. Z pohľadu neveriacej nezainteresovanej osoby môže ísť iba o jednosmernú komunikáciu. Z pohľadu človeka zapojeného do konverzácie s Nadprirodzeným Bytím však ide o dvojsmernú komunikáciu,
kde Nadprirodzené Bytie komunikuje prostredníctvom
posvätných textov, osobných myšlienok, vnútorných citových stavov, predstáv alebo vonkajších udalostí.3
Špecifickým prejavom komunikácie s Bohom je teda
modlitba. Z teologického hľadiska modlitba je výslovná
a pozitívna realizácia vzťahu človeka k osobnému Bohu
spásy. V tomto zmysle uskutočňuje podstatu náboženského aktu vôbec.4 Z psychologického hľadiska zasa definujeme modlitbu ako individualizovaný rituál charakteristický pre každého človeka jednotlivo. Každý človek si vytvára svoj štýl modlitby, ktorý je závislý od jeho osobnostných charakteristík, jeho životnej situácie alebo dôvodu,
prečo sa modlí.5 Existujú modlitby verejné alebo naučené,
ktoré zachovávajú určitú štruktúru, avšak existujú aj mod2. Porov.: Myers, G. D.: Social Psychology (9th Edition). London:
McGraw-Hill 2008.
3. Porov.: Exline, J. J.: Relationships with God. In: H. T. R eis, S.
Sprecher (Zost.) Encyclopedia of Human Relationships, Vol. I. (pp. 767768). London: Sage Publications 2009.
4. Porov.: R ahner, K., Vorgrimler, H.: Teologický slovník. Praha:
Zvon – České katolické nakladatelství 1996, s. 184.
5. Porov.: Spilka, B.: Religious Practice, Ritual, and Prayer. In: R. F.
Paloutzian, C. L. Park (Zost.) Handbook of the Psychology of Religion
and Spirituality (pp. 365-378). New York: The Guilford Press 2005.
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litby osobné. Pri nich si človek môže habituálne adaptovať niektoré formálne prvky verejných či naučených modlitieb, avšak obsah osobnej modlitby je do značnej miery
personalizovaný a môže nám veľa povedať o aktuálnej situácii človeka alebo o jeho osobnosti.
Pochopiteľne, medzi vzťahmi človeka k ostatným ľuďom a vzťahom človeka k Bohu existujú určité podobnosti. Tak, ako určitá osoba pristupuje k vytváraniu medziľudských vzťahov a otvára sa pre sebazdieľanie, tak aj
proces vzniku a modifikácie vzťahu k Bohu môže mať podobné charakteristiky a môže byť predmetom vedeckého
skúmania. Avšak práve kvôli tomu, že konverzácia s Nadprirodzeným Bytím obsahuje nadprirodzené prvky (napríklad človek priamo nevidí a priamo nepočuje Boha), je
veľmi náročné vedecké skúmanie komunikácie s Nadprirodzeným Bytím.
Emotívne aspekty vzťahu k Bohu
Emotívne puto k Bohu má tiež svoje podobnosti s emotívnym putom k ľuďom a zároveň má aj svoje špecifiká.
Naša predstava o Bohu často obsahuje internalizované
komponenty, ktoré reflektujú jednotlivé vzťahy k signifikantným ľuďom v našom živote v minulosti alebo v prítomnosti.6 Pripútanie je pretrvávajúce emotívne puto, ktorého existencia je kľúčom k rozvinutiu dôvery a intimity v medziľudských vzťahoch počas života človeka. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že pripútanosť v rodinných
vzťahoch, najmä v raných štádiách vývinu človeka, je
úzko spojená s procesom emotívnej regulácie, s tendenciou vytvárať vzťahy či schopnosťou sebareflexie.7 V dôsledku toho pochopenie dopadu vzťahu rodič – dieťa
nám pomáha chápať vzťahy dospelého človeka k druhým
a taktiež vzťah človeka k Bohu, prípadne k jeho predstave o Bohu. Takéto chápanie dáva vedeckému štúdiu náboženskej skúsenosti silný psycho-sociálny rozmer a začleňuje náš vzťah k Nadprirodzenému Bytiu do širokého
kontextu medziľudských vzťahov prežívaných v súkromí
aj v spoločnosti.
Emotívne aspekty vzťahu k Bohu, predovšetkým v detstve, boli v psychologickom výskume vo veľkej miere
prehliadané.8 Namiesto toho bol veľký dôraz kladený na

6. Porov.: Lawrence, R. T.: Measuring the Image of God: The God
Image Inventory and the God Image Scales. Journal of Psychology and
Theology, 2/1997, 214-226.
7. Porov.: K irkpatrick, L. A.: Evolutionary Psychology: An Emerging New Foundation for the Psychology of Religion. In: R. F. Paloutzian, C. L. Park (Zost.) Handbook of the Psychology of Religion and
Spirituality (pp. 101-122). New York: The Guilford Press 2005.
8. Porov.: Granqvist, P., Dickie, J. R.: Attachment and Spiritual Development in Childhood and Adolescence. In: E. C. Roehlkepartain, P.
E. K ing, L. Wagener, P. L. Benson (Zost.) The Handbook of Spiritual
Development in Childhood and Adolescence (197-210). London: Sage
Publications 2006.
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kognitívne predpoklady náboženského vývinu so sústredením sa na aplikáciu rôznych kognitívnych vývinových
štádií v zmysle Piagetovej teórie. K tomuto exkluzívne
kognitívnemu prístupu môže prístup z pohľadu vzťahovej
väzby vytvárať určitý protipól. Cit, teda vzťahová väzba
medzi dvoma subjektmi, môže byť viac rozhodujúci ako
racionálna predstava či štruktúra. Vidíme to aj vo vývine
ľudského jedinca predovšetkým v detstve. Tam oveľa dôležitejšiu úlohu zohrávajú emotívne procesy než racionálne uvažovanie. Podobne to môže byť aj vo vzťahu človeka
k Bohu, kde cit zohráva kľúčovú úlohu. Totiž medzi vzťahom dieťaťa k rodičom a vzťahom veriaceho k Bohu je vysoký stupeň štrukturálnej a funkčnej podobnosti.
Nakoniec treba podotknúť, že aj kresťanská spiritualita zdôrazňuje význam emotívnej roviny vzťahu medzi
Bohom a človekom. Napríklad kardinál Špidlík9 kriticky
uvádza, že afektivita ako prejav intímneho vzťahu k Bohu
nebola vždy považovaná za prínos pre náboženský život.
Duchovní autori jej pripisovali rôzne hodnoty a významy.
Počas prvých kresťanských storočí, keď bolo kresťanstvo
ovplyvnené helenistickou tradíciou a helenistickou filozofiou, bolo rizikom, že kresťanský ideál by sa mohol stať
príliš intelektuálnym na úkor iných dimenzií života. Filozofi toho času často hovorili o „pozdvihnutí mysle“, kým
kresťania, aby zdôraznili dôležitosť významu afektívnych
aspektov modlitby a iných náboženských aktivít, zvykli
používať termín „povznesenie srdca“. Samozrejme, nie je
ľahké vysvetliť v psychologických termínoch, čo pojem
„srdce“ znamená, ale môžeme predpokladať, že odkazuje na komplexnejšie chápanie osobnosti zahŕňajúc najmä
afektívny život.
Iní autori zasa hovoria, že v niektorých momentoch
v dejinách spirituality môžeme vybadať, že ľudské city
boli považované za prejav nedokonalosti. Boh bol prezentovaný ako nedotklivý a duchovný život sa sústredil predovšetkým na bolesť a utrpenie.10 City znamenali niečo,
čo bránilo rozvíjaniu náboženského života. Avšak v Biblii
sa Boh predstavuje ako plný rôznych citov, ktorý prejavuje svoju zanietenosť v príbehu dejín spásy. Boh nie je apatický. Naopak, prejavuje sympatie, lásku aj žiarlivosť, utrpenie aj hnev a mnoho ďalších emócií.
V biblickom ponímaní má vzťah k Bohu vždy skúsenostný charakter s osobitným zreteľom na intuitívne a afektívne aspekty.11 Vzťah k Bohu nie je ani tak intelektuálnou percepciou ako skôr skutočným objavom, kontaktom s niekým
alebo expanziou osoby. Práve preto vo vzťahu k Bohu pozo-

9. Porov.: Špidlík, T.: Manuale fondamentale di spiritualita. Casale
Monferrato: Piemme 1993.
10. Porov.: Colzani, G.: Emozioni. In: L. Borriello, E. Caruana, M.
R. Del Genio, N. Suffi (Zost.) Dizionario di mistica (pp. 1130-1131).
Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1998.
11. Porov.: Egan, J. K.: Eros, Friendship, and Love. Studies in Spirituality, 16/2006, 131-150.
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rujeme veľa afektívnych elementov. Práve v psychológii náboženstva sa snažíme objavovať súvis medzi náboženstvom
a prežívaním emócií, čo je určite aj pre teológiu veľkým prínosom. Pozícia niektorých autorov psychológie náboženstva
je skôr deskriptívna, čiže pomenúvajú emotívne procesy, ale
ich snahou nie je vysvetľovať súvislosti (Emmons, Exline).12
Iní (predovšetkým tí, ktorých k tomu vedie osobné presvedčenie) sa zasa pokúšajú aj o analytický pohľad na náboženské emócie (napríklad Arnold, Meissner).13
Konflikt s Bohom
Tak ako aj v bežnom medziľudskom vzťahu, tak aj vo
vzťahu k Bohu dôležitú úlohu zohráva konflikt. Negatívne
udalosti vo vzťahu môžu vyvolať negatívne pocity, ktoré
môžu vyvrcholiť v konfliktoch. V niektorých prípadoch
ide napríklad o pocit viny alebo hanby spôsobený skutočnosťou, že človek nekonal tak, ako by si to dotyčný vzťah
vyžadoval. V iných prípadoch človek môže identifikovať
príčinu ťažkých životných okolností s existenciou Nadprirodzeného Bytia a pripisovať mu to za vinu (napríklad
smrť blízkych, prírodné katastrofy, každodenné sklamania). Vtedy sa ľudia cítia zranení a nahnevaní voči Bohu.
V mnohých prípadoch sú tieto emócie podobné tým, ktoré
prežívame v bežných medziľudských vzťahoch. Vo vzťahu k Bohu však môžu existovať tendencie hnev k nemu zakrývať. Napríklad ľudia sa obávajú trestu zo strany Boha
a preto negatívne pocity voči Bohu udržiavajú skryté pred
druhými alebo aj pred sebou samým. Podobne keď komunikácia s Nadprirodzeným Bytím nie je priama, ľudia
môžu riešiť negatívne pocity voči Bohu tak, že si jednoducho zmenia a prispôsobia predstavu o Bohu.14 Tá v konečnom dôsledku môže byť podstatne odlišná od toho, čím
Boh v skutočnosti je.
Jedným z najznámejších diel pojednávajúcich o prežívaní hnevu a agresivity voči Bohu sú Falošné predstavy
o Bohu od Frielingsdorfa.15 Autor hovorí o emócii hnevu a jej vyjadrení voči Bohu ako dôležitej fáze pri vyrovnávaní sa s falošnými predstavami o Bohu. Hoci ide
o agresívne správanie voči Bohu (alebo skôr voči falošnej predstave o ňom), je to nevyhnutné pre vysporiadanie
sa s osobnou minulosťou, pretože prežívanie hnevu voči
12. Porov.: Emmons, R. A.: Emotion and Religion. In: R. F. PalouC. L. Park (Zost.) Handbook of the Psychology of Relifion and
Spirituality (pp. 235-252). New York: The Guilford Press 2005.
13. Porov.: A rnold, M. B.: Emotion and Personality (Volume II: Neurobiological and Psychological Aspects), New York: Columbia University Press 1960., Meissner, W. W.: Life and Faith: Psychology Perspectives on religious experiences. Washington, D. C.: Georgetown
University Press 1987.
14. Porov.: Exline, J. J.: Relationships with God. In: H. T. R eis, S.
Sprecher (Zost.) Encyclopedia of Human Relationships, Vol. I. (pp. 767768). London: Sage Publications 2009.
15. Porov.: Frielingsdorf, K.: Falešné představy o Bohu, jejich
vznik, odhalení a překonání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 1995.
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Bohu môže často súvisieť s prežívaním hnevu voči iným
ľuďom, predovšetkým voči rodičom. Boh tu často vystupuje ako adresát hnevu, avšak kvôli tradičným presvedčeniam ľudia majú zábrany vyjadriť svoj hnev voči nemu
a to bráni modifikácii ich falošnej predstavy o Bohu.
Konflikt vo vzťahu k Bohu psychologicky úzko súvisí
s konfliktmi, ktoré človek prežíva vo svojom živote. Napríklad interpersonálne problémy, ktoré človek aktuálne prežíva, môžu podstatne ovplyvňovať individuálne charakteristiky predstavy o Bohu. Preto je dôležité poznať a reflektovať
osobnú situáciu či spokojnosť v medziľudských vzťahoch,
ktorá koniec koncov predikuje niektoré dimenzie osobnej
predstavy o Bohu.
Náboženské emócie
Náboženské emócie sú ľudskou odpoveďou na skúsenosť toho, čo je absolútne dobré, pravdivé a krásne, teda
na skúsenosť Boha.16 Ľudia si obyčajne myslia, že náboženské emócie pochádzajú zo skúsenosti niečoho „magického“, ktorá sa prejavuje pocitmi úcty, bázne až submisívnosti. Ale toto nie sú jediné emócie, ktoré človek
prežíva vo vzťahu k Bohu, pretože človek sa dostáva do
vzťahu k Bohu nielen submisívnym spôsobom. Je pravdou, že mnoho ľudí si predstavuje Boha ako prísneho
sudcu, avšak Boh môže byť skusovaný aj ako otec, matka
alebo iná milovaná osoba. Zvykneme používať tieto výrazy, pretože na opísanie nášho vzťahu k Bohu potrebujeme analógie pochádzajúce z medziľudských vzťahov.
Avšak bolo by chybou, keby sme tvrdili, že emócie v náboženskej skúsenosti sú iba „projekciami“ alebo „sublimáciami“ toho, čo prežívame v ľudskej skúsenosti. Iba
tí, ktorí nikdy neprežili skúsenosť opravdivej náboženskej emócie, môžu ich nazvať „projekciami“. Skúsenosť
náboženských emócií je totiž jedinečná a nič v tomto živote jej nie je rovnocenné.
Magda Arnold, ktorá je priekopníčkou v skúmaní náboženských emócií hovorí, že náboženské emócie síce môžu
byť reflektívne (teda reflektujú skúsenosti z bežného života), avšak vo svojej podstate vznikajú z priamej skúsenosti.17 Ide o priamu skúsenosť v spirituálnej rovine. Takáto skúsenosť je priamou skúsenosťou podobne ako aj
zmyslová skúsenosť, avšak bez senzorického obsahu, ktorý je charakteristický pre bežnú skúsenosť. Táto skúsenosť sa môže udiať v momente a v plnom vedomí alebo
sa môže udiať v priebehu nejakého času, počas ktorého
nevnímame okolitý svet (v takom prípade ide o mystickú

16. Porov.: A rnold, M. B.: Emotion and Personality (Volume II: Neurobiological and Psychological Aspects), New York: Columbia University Press 1960.
17. A rnold, M. B. (1960) Emotion and Personality (Volume II: Neurobiological and Psychological Aspects), New York: Columbia University Press.
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skúsenosť). Nejde však iba o skúsenosť nejakej sentimentálnej meditácie alebo reflexie, počas ktorej sa človek cíti
príjemne a relaxovane. Ide skôr o skúsenosť vzťahu, v ktorom láska – tak ako ju poznáme v bežnom ľudskom živote – sa stala intenzívnejšou a transformovanou.
Z toho, čo Arnold hovorí, je zrejmé, že jestvuje priama súvislosť medzi tým, ako ľudia opisujú emotívnu skúsenosť lásky v ľudských vzťahoch a emotívnu skúsenosť
lásky k Bohu, čo sa prejavuje hlavne používaním analógií (Boh ako otec, brat, snúbenec...). Na druhej strane tieto emócie nemožno stotožňovať, pretože majú svoj základ
v reálnej skúsenosti vzťahu s konkrétnym Bytím, hoci
Nadprirodzeným, ale skutočne vstupujúcim do komunikácie s človekom.
Medzi štyri špecifické posvätné emócie z pohľadu psychológie náboženstva patria vďačnosť, úzkosť (alebo bázeň), úžas a nádej.18 Úzkosť ešte môže mať svoj prejav
v negatívnej rovine ako hnev. Všetky tieto štyri (respektíve päť) boli už v minulosti predmetom rôznych teoretických aj empirických skúmaní v oblasti psychológie náboženstva. Samozrejme, nie je to vyčerpávajúci pohľad na
to, čo človek v oblasti emotívneho života môže prežívať
vo vzťahu k Bohu. Nakoniec treba dodať, že tak, ako emotívny život človeka je vždy do istej miery tajomstvom, tak
to platí viacnásobne aj o emotívnom živote prebiehajúcom
vo vzťahu k Bohu.
Záver
Vzťah k Bohu patrí medzi tie oblasti náboženského života, v ktorých obzvlášť pozorujeme tak spirituálne aspekty ako aj psychologické prvky. Napriek podobnostiam
tohto vzťahu so vzťahmi medzi ľuďmi musí byť zachovaná jeho nedotknuteľnosť a jedinečnosť. Samozrejme, to
nevylučuje, že niektoré aspekty tohto vzťahu nemôžeme
posudzovať a analyzovať z pohľadu psychológie. Nakoľko
ide o vzťah, ktorý je v podstate citom, do popredia sa dostávajú emotívne prvky. Vo vzťahu k Bohu môžeme pozorovať rôzne typy emócií – tak pozitívne ako aj negatívne.
Niektoré môžu súvisieť s našou nie celkom správnou alebo dokonca falošnou predstavou o Bohu. Hlbšie poznanie
týchto skutočností nás môže v rovine psychologickej oslobodzovať a tým viac otvárať pre prežívanie autentickejšieho vzťahu k Bohu v rovine spirituálnej.

18. Emmons, R. A. (2005) Emotion and Religion. In: R. F. PalouC. L. Park (Eds.) Handbook of the Psychology of Relifion and
Spirituality (pp. 235-252). New York: The Guilford Press.
tzian,
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Človek a nesmrteľnosť
The Human Being and Immortality
This contribution discusses different approaches to death and its right meaning for all human beings. It is only a
real and personal immortality that corresponds to the nature of human spirit and human striving for truth and
goodness. There are different approaches to provide evidence of immortality within the realm of philosophy: phenomenological, metaphysical, psychological and moral. The ‘dialogical’ immortality regards resurrection as immortality: this conception is essentially oriented toward relationships in general and specifically to the relationship
with God. Christian eschatology emphasizes two elements which are at play here: community and wholeness –
community as opposed to isolated individuals, and wholeness as opposed to a soul-as-a-substantial-part approach.

Úvod
Človek si na rozdiel od živočíchov uvedomuje, že raz
musí umrieť. Smrť je údelom, ktorý tvorí súčasť nášho života. Preto Augustín, zamýšľajúc sa nad životom, hovorí o smrteľnom žití a či o živom umieraní.1 Vtedy, keď sa
ocitneme zoči-voči smrti milovanej bytosti, nikto nemôže
zostať indiferentným. Či to niekto chce alebo nie, v smrti druhej osoby každý z nás hľadí na svoju vlastnú smrť
a pýta sa, či smrťou sa človek rozplynie v ničotu alebo či
naďalej žije. Ak sa smrťou všetko končí, aký zmysel má
ľudský život so všetkými jeho námahami? Načo je cesta, ktorá nikam nevedie? Načo sú dobré všetky zriekania
a obety v živote, ak tu nie je niečo vyššie, pre čo sa oplatí
žiť a čo tomuto všetkému dáva zmysel? Ak sa ľudský život definitívne uzatvára smrťou, ľudský život sa stáva absurdným a človekovi zostávajú iba dve možnosti: absurdita alebo samovražda.2
To, že človek osobne žije naďalej i po smrti, chápeme
v skúsenosti lásky, v etike i v umení. Skôr, než sa osobná
nesmrteľnosť stane filozofickým argumentom, už predtým ju prežívame ako skúsenosť... a to i vtedy, keby sa
nám filozofické dôkazy zdali nedostačujúcimi. Celá problematika sa podobá riešeniu otázky ohľadom Božej existencie. Nám pôjde o to, aby sme videli, do akej miery je
filozofická reflexia schopná zdôvodniť osobnú nesmrteľnosť. Veď každá seriózna filozofia, ktorá chce objasniť tajomstvo človeka, musí sa nutne konfrontovať aj s problémom smrti.3

Druhé nebezpečenstvo spočíva v stotožňovaní ľudskej
smrti so súhrnom biologických faktov, ktoré možno konštatovať empiricky. Treťou nástrahou je namýšľať si, že
stačí potvrdiť duchovnosť ľudskej duše a jej nesmrteľnosť
a to i bez toho, aby sme vzali do úvahy celú ľudskú existenciu, ktorá je „vtelená“. Definitívnu odpoveď na otázku
ľudskej smrti a jej významu však môžeme nájsť iba vtedy, ak sa vedecká analýza a filozofická reflexia budú vzájomne dopĺňať.
Istota ohľadom smrti však prináša so sebou aj istý stupeň neistoty: „mors certa, hora mortis incerta“ (smrť je
istá, hodina smrti neistá). A tak podliehame sklonu smrť
vytesniť z nášho vedomia: takto sa stáva abstraktnou vedomosťou a nie reálnym poznaním.4Mnohí sa snažia na
smrť vôbec nemyslieť alebo sofisticky ju popierať. Pokúsil sa o to už staroveký Epikuros (341-270) pred Kristom:
„Navykaj si ďalej veriť, že smrť sa nás netýka. Veď všetko
dobro i zlo sa zakladá na zmyslovom vnímaní a smrť znamená koniec zmyslového vnímania. A tak pravdivé poznanie, že smrť sa nás netýka, dovoľuje nám užívať smrteľný život, nepridávajúc k nemu nekonečný čas, ale naopak,
zbavujúc nás túžby po nesmrteľnosti. [...] A tak najhroznejšie zo ziel, smrť, sa nás netýka, pretože keď sme tu my,
nie je tu ešte smrť, a keď je tu už smrť, nie sme tu už my. A
tak sa netýka ani žijúcich ani mŕtvych, pretože pre prvých
nejestvuje, a druhí už vtedy nejestvujú.“5

Filozofická analýza ľudskej smrti je vystavená niekoľkým nebezpečenstvám. Prvým je predpoklad, že všetci
vedia, čo je smrť a preto uvažovať nad ňou je zbytočné.

V súčasnosti sa však snažíme smrť vytesniť aj prakticky. Zatiaľ čo v minulosti človek – tak kráľ ako aj bežný
človek - prichádzal na svet i odchádzal z neho na verejnosti, dnes už tomu tak nie je. V súčasnom kultúrnom prostredí smrť odmietame, maskujeme ju pod plášťom „choroby“
a nechceme, aby si chorý vôbec uvedomil blízkosť „svojej smrti“. Dnes sa už neumiera vo vlastnom dome v kruhu rodiny. Nemocničné štruktúry sú neosobné a často nepreniknuteľné i pre drahých blízkych. Znovunadobud-

1. Porov. Augustín: Vyznania. Bratislava: Lúč, 1996, I, 6.
2. Porov. Camus, A.: Mýtus o Sizyfovi. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, s. 14-22.
3. Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 1993, s. 314-315.

4. Porov. Newman, J. H.: An Essay in Aid of Grammar of Assent. London and New York: Longmans, Green, and Co, 1892, s. 36.
5. Epikuros: Z listu Menoikeovi. In: Suchý, M., Jaksicsová, V.: Malá
antológia z diel filozofov, I. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991, s. 67.
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núť zmysel ľudskej smrti ako aj dôstojnosť umierajúceho si bezpochyby bude vyžadovať kultúrne zmeny: nehľadieť na smrť ako na posledný a totálny koniec ale ako na
prechod; nevidieť v smrti len koniec vitálnych funkcií ale
predovšetkým prerušenie osobných vzťahov.6
Zatiaľ čo klasická filozofia sa sústredila na dôkazy osobnej nesmrteľnosti, moderná filozofia hovorí skôr
o význame smrti pre ľudskú existenciu vo svete.
Vedecký prístup: mozgová smrť
Pre biologický organizmus tak ako pre každé iné teleso je úplne prirodzené, že podlieha rozkladu a tak aj zániku. Človek tak ako ktorýkoľvek živočích prechádza vitálnym cyklom: rodí sa, rastie a umiera. Ak sa človek nepominie vďaka „náhodným“ príčinám, staroba zastaví určité organické funkcie a nakoniec spôsobí smrť. Vedy, predovšetkým medicína, prispeli enormnou mierou k demytologizácii smrti.
Na konci 50-tych rokov 20. storočia s rozvojom intenzívnej medicíny vystupuje do popredia problém určenia
smrti človeka. Najvýznamnejšie z týchto určení vymedzuje ako kritérium celkovú smrť mozgu. Možnosti použitia
techniky pri resuscitácii, predovšetkým možnosť umelého
dýchania a krvného obehu pomocou prístrojov, posúvali
hranice medzi životom a smrťou. Tradičné kritériá smrti,
akými dovtedy boli zastavenie činnosti srdca a dýchania,
sa ukázali ako nedostatočné.7 Sú to práve techniky oživovania, čo umožňujú vytvoriť zdanie akéhosi umelého života, a to aj u pacientov s globálnymi a nezvratnými poškodeniami mozgu. A tak za nezvyčajných podmienok je
možné zachovať už v mŕtvom jedincovi tlčúce srdce, fungujúce obličky, pečeň a ostatné orgány.8
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túry. Je napríklad známe, že i po smrti naďalej rastú nechty, vlasy a či fúzy.
Je to smrť celého mozgu, ktorá označuje stratu funkčnej
jednoty organizmu. Veď práve mozog je orgánom, ktorý
uskutočňuje podstatnú časť koordinujúcej aktivity. Ostatné orgány môžeme nahradiť liekmi alebo transplantátmi
a to bez toho, aby sa stratila identita subjektu. Pre konštatovanie smrti teda nestačí strata vedomia a či vegetatívne
štádium po ťažkom úraze mozgu. Aj redukovaná mozgová
aktivita je prejavom prítomnosti ešte živej ľudskej osoby.
Ľudská duša je totiž jediným princípom života, čiže jedinou substanciálnou formou tela: v človekovi tak nie sú prítomné tri rozličné duše, jedna zodpovedná za život vegetatívny, druhá za život zmyslový a tretia za život duchovný.9
K modernému kritériu smrti človeka sa pápež Ján Pavol
II. vyjadril nasledovne: „Tu treba poukázať na to, že dnes
používané kritérium pre konštatovanie smrti, totiž úplné
a nezvratné ukončenie každej činnosti mozgu, nie je v protiklade k podstatným elementom zdravej antropológie, ak
sa dá exaktne uplatniť. Preto môže pracovník zdravotníctva zodpovedný za konštatovanie smrti použiť toto kritérium v každom jednotlivom prípade ako základ, aby získal
tú istotu v etických súdoch, ktorú morálna náuka označuje ako «morálnu istotu».“10
Ľudská smrť presahuje biologickú sféru

V tejto súvislosti najprv treba poznamenať, že smrť je
úplnou a nezvratnou stratou funkčnej jednoty organizmu.
Prakticky môžeme povedať, že smrť nastane vtedy, keď
organizmus prestáva byť jednotným celkom, hoci biologický proces umierania postupuje progresívne až pokým
neodumrú jednotlivé tkanivá ako aj všetky bunkové štruk-

Hoci nemôžeme odhliadnuť od biologických daností,
predsa na ľudskú smrť nemôžeme hľadieť prvorado a výlučne ako na biologický problém. Bol by to návrat k platónskemu dualizmu, kde smrť je videná iba ako oslobodenie sa a odlúčenie duše od tela.11 Antropologický dualizmus však neobstojí. V hre totiž nie je iba konštatovanie objektívneho zákona, ako napríklad istota, že mačka,
pes a či strom sa po uplynutí určitých rokov pominú. Ľudská smrť teda nie je iba rozkladom živého organizmu, ale
predstavuje úplnú nemožnosť vyjadriť svoj osobný život
v tomto svete. Smrť bez ducha by nebola ničím iným ako
rozpadnutím sa telesa: tie súcna, ktoré nevedia o tom, že
umrú, tak sa jednoducho „pominú“.

6. Porov. Lucas Lucas, R.: Antropologia e problemi bioetici. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2001, s. 119-122.
7. Porov. Volek, P.: Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta,
2009, s. 24-25.
8. Najmarkantnejším príkladom boli prípady tehotných matiek s
mozgovou smrťou, u ktorých tehotenstvo pri udržiavaní kardiocirkulačnej aktivity “tela” matky bolo umožnené až po pôrod.

9. Porov. Lucas Lucas, R.: Antropologia e problemi bioetici, s. 123133.
10. Giovanni Paolo II.: Ai partecipanti al congresso internazionale
sui trapianti, 29.8.2000. In: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 2002, Zv. XXIII, 2000, č.2, s. 283.
11. Porov. Platón: Faidon, 64c, 67d. In: M artinka, J.: Predsokratovci a Platón. Antológia z diel filozofov. Bratislava: IRIS, 1998, s. 296,
299.
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Metafyzická úvaha nám napovie, že každá materiálna
podstata, nakoľko je zložená z prvej matérie a zo substanciálnej formy, musí podliehať rozkladu. A to vlastne znamená podstatnú (substanciálnu) zmenu: oddelenie substanciálnej formy od prvej matérie. Akcidentálne vlastnosti sa menia až po určitú hranicu, za ktorou už nie sú
kompatibilné s pôvodnou substanciálnou formou: tu už
povstáva nová materiálna podstata s novou substanciálnou formou. Človek je človekom vďaka svojej substanciálnej forme: vďaka duchovnej duši.12 Mŕtvola už nie je
človekom, pretože je formovaná už inou substanciálnou
formou: pôvodná substanciálna forma sa oddelila od prvej matérie.13 Táto podstatná zmena tak nie je okamihom
v zmysle trvania, ale hranicou, pred ktorou jestvuje ešte
predchádzajúca podstata a za ktorou nachádzame už nové
podstatné súcno.
Smrť je „krízou“ substanciálnej jednoty, ktorou je každý človek. Smrť teda vždy bude niesť dramatické črty, nakoľko ľudská duša je a vždy bude vo vzťahu s telom (presnejšie povedané, vo vzťahu k prvej matérii). Duša teda ani
po smrti nestráca všetok svoj vzťah k matérii a naďalej
udržiava s ňou reálny vzťah, ktorý filozofická tradícia nazvala privatio (pozbavenie). Aj keď je telo zničené, ľudská duša sa nestáva čistým duchom, ďalej si nesie so sebou vlastnú históriu a vždy zostane dušou tohto subjektu.
Duša po smrti sa takto istým spôsobom nachádza v nedokonalom a protiprirodzenom stave14; smeruje k opätovnému spojeniu s telom.15 Preto Tomáš Akvinský potvrdzuje prirodzenú požiadavku zmŕtvychvstania (vzkriesenie tela), nakoľko človek mimo svojej „vtelenej“ existencie je nemysliteľný.16

12. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.76, a.1 (duša ako
substanciálna forma); I, q.76, a.4 (jediná substanciálna forma). [cit.
9.2.2015]. Dostupné na internete: http://summa.op.cz/sth.php
13. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.75, a.5 (duša nie je
zložená z matérie a formy).
14. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.90, a.4: „Anima autem,
cum sit pars humanae naturae, non habet naturalem perfectionem nisi
secundum quod est corpori unita.“ (Avšak duša, nakoľko je časťou ľudskej prirodzenosti, nemá prirodzenú dokonalosť, ak nie je spojená s telom.)
15. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.76, a.1, ad 6: „Anima humana manet in suo esse cum fuerit a corpore separata, habens aptitudinem et inclinationem naturalem ad corporis unionem.” (Ľudská duša
zostáva vo svojom bytí, keď bola oddelená od tela, majúc prirodzenú
schopnosť a náklonnosť k spojeniu s telom.)
16. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.118, a.3; Summa
contra Gentiles, IV, 79.
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Význam smrti pre ľudskú existenciu
Vo svetle jednoty človeka so svojím vlastným telom,
smrť nikdy nie je objektívnym a neutrálnym faktom z oblasti biológie. Neumiera iba samotné telo, ale človek. Celý
človek, s telom i duchom, inteligenciou a slobodou, je
vtiahnutý do problému smrti. Smrť sa dotýka jeho osobnej ako aj interpersonálnej existencie, nakoľko telo je
sprostredkovaním akéhokoľvek vyjadrenia a realizovania
človeka vo svete. Na mieste je preto skutočne hovoriť o
„ľudskej“ smrti.
Smrť sa prejavuje ako základná dimenzia ľudskej existencie práve v prežívaní smrti milovanej osoby. Tu si človek uvedomuje svoju smrteľnosť a zamýšľa sa nad skutočnou povahou smrti. Pozrime sa, ako Augustín prežíva stratu priateľa: „Koľkou bolesťou sa zmietalo moje srdce! Kamkoľvek som sa obrátil, všade som videl len smrť.
Rodné mesto sa mi stalo umučením a otcovský dom pre
ukrutným utrpením, lebo všetky veci, ktoré mi pripomínali
jeho život, mi teraz spôsobovali neznesiteľnú bolesť. Moje
oči ho všade hľadali, ale nenachodili. Nenávidel som každú vec, ktorá mi ho pripomínala, lebo ani jedna mi nemohla povedať: „Hneď príde“, ako vtedy, keď žil a bol neprítomný. Sám sebe som bol veľkou záhadou, spytoval som
sa svojej duše: „Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa
chveješ?“ (Ž 42,6), ale odpoveď neprichádzala. [...] Plač
sa mi stal sladkým a zaujal priateľovo miesto v radostiach
mojej duše.“17
Pýtať sa „Komu zvonia do hrobu?“18 to je iba kladenie
rétorickej otázky. Zvonia mne, pretože smrť každého človeka ma umenšuje, veď som súčasťou ľudstva. Ak to platí vzhľadom na každého človeka, toto konštatovanie bude
ešte pravdivejšie vzhľadom na milovanú osobu, s ktorou
už nebudem môcť komunikovať. Prvou reakciou na jej
smrť býva zvolanie „To je nemožné!“. Smrť drahej bytosti sa istým spôsobom stáva už mojou smrťou. Nielenže
stratím milované „ty“, ale aj moje „ja“ už je iné. Celá táto
problematika sa nachádza v úplne inej rovine, akou sú len
fyziologické dáta medicínsky diagnostikované.
A tak smrť je podstatne obsiahnutá v ľudskej existencii; teda nie iba akcidentálne a náhodne: keby smrť vstupovala do nášho života zvonku, človek by nevedel, že umrie – nemal by vnútornú skúsenosť smrti, ale iba vonkajšiu, vizuálnu skúsenosť smrti iných. Tá istá telesná štruktúra, ktorá človeka vsadila do sveta a spája ho s druhými,
17. Augustín: Vyznania, IV, 9.
18. Porov. Hemingway, E.: Komu zvonia do hrobu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001.
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nás jedného dňa privedie k odlúčeniu a deštrukcii. Človek
tak nie je len bytím vo svete, ale aj bytím pre smrť.19 Sú to
dve súvzťažné a neoddeliteľné strany tej istej telesnej dimenzie, ktorá nám je vlastná. Vďaka telu môžeme ľudsky
konať a uskutočňovať zmysel našej existencie vo svete...
avšak tá istá telesná dimenzia nám to jedného dňa zabráni.
Smrť nestojí iba na konci nášho života, ale dáva celému životu orientáciu. Smrť je prítomná v každom našom
skutku a teda v celom našom živote.20 Ak by sme nemali
umrieť, táto eventuálna istota by zničila celý život, pozbavila by ho akejkoľvek príťažlivosti a zaujímavosti. Večný
život v tomto svete by prestal byť životom: žili by sme ako
mŕtvi, lebo by sme prestali konať. Prečo by som mal urobiť niečo dnes, ak čas žitia je nevyčerpateľný? Človek totiž vie, že samotný čas nie je jeho cieľom.
Ak hľadáme zmysel smrti vzhľadom k zmyslu ľudskej
existencie, povstáva tu otázka: predstavuje smrť radikálne ukončenie akéhokoľvek zmyslu ľudskej existencie?
Táto otázka, evidentne spojená s náboženským a metafyzickým základom, sa dotýka problému osobnej nesmrteľnosti.
Zadefinovanie nesmrteľnosti
Podstatná a absolútna nesmrteľnosť je vlastná jedine
Bohu, ktorý v plnosti svojho duchovného Bytia je Bytím
nutným: „On jediný má nesmrteľnosť.“ (1 Tim 6,16) Podľa Aristotela Boh je skutočnou činnosťou: „jeho činnosť je
teda sama osebe najlepším a večným životom.“21
Ľudskému duchu prislúcha prirodzená nesmrteľnosť: po
tom, ako bol raz stvorený, bude vždy žiť, lebo nemá v sebe
žiaden vnútorný princíp rozkladu. Takáto reálna a osobná
nesmrteľnosť však nesmie byť zamieňaná s nesmrteľnosťou panteistickou, metaforickou a či s reinkarnáciou.
Panteisti sú zástancami neosobnej nesmrteľnosti. Duch
by tak bol iba emanáciou božského bytia, ktoré je prítomné vo všetkom: „Ľudská myseľ je časťou nekonečného
19. Stačí pomyslieť na analýzu Martina Heideggera v diele Sein und
Zeit, kde ľudská existencia je esenciálne definovaná ako bytie-pre-smrť
(Sein zum Tode), nakoľko smrť je ontologickou štruktúrou človeka (Dasein); porov. Heidegger, M.: Essere e tempo. Milano: Longanesi, 2003,
§ 46-53, s. 289-324.
20. Porov. Sciacca, M. F.: Morte e immortalità. Milano: Marzorati,
1968, s. 36.
21. A ristoteles: Metafyzika, XII, 7, 1072b28-29. In: M artinka, J.:
Od Aristotela po Plotina. Antológia z diel filozofov. Bratislava: IRIS,
2006, s. 403.
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rozumu Boha.“22 Ľudský duch by sa nakoniec vrátil k božskému bytiu a v ňom by stratil akúkoľvek pamäť a či individuálne vedomie.
Metaforická nesmrteľnosť je spôsobom prežitia, ktoré
sa uskutočňuje v pamäti potomstva skrze pamätníky a či
diela literárne, umelecké a vedecké. A tak napríklad Horácius tvrdí, že neumrie, lebo svojou poéziou sám sebe postavil pomník, trvácnejší ako ten z bronzu: „Exegi monumentum aere perennius.“23
A nakoniec podľa zástancov reinkarnácie duša dosiahne svoj definitívny osud až po určitom počte prevtelení.
Korene tejto náuky siahajú až do staroveku, kde sa objavuje v Európe u Pytagora, Platóna a v Indii v náuke veľkých
systémov a škôl brahmanizmu, budhizmu, hinduizmu, ba
dokonca aj v taoizme a islamskom sufizme. Dnes je náuka o prevteľovaní súčasťou ezoteriky a názorov New Age.
Orientálne chápanie však v reinkarnácii nevidí pridanie
života ale pridanie utrpenia; nie je teda dôvodom k úteche
ale k zhrozeniu sa. Znamená to povedať človekovi: „Dávaj pozor, ak budeš robiť zlo, aby si ho odčinil, budeš sa
musieť znovu narodiť!“ Je to ako povedať odsúdencovi
vo väzení na konci odpykaného trestu, že jeho trest sa mu
zdvojnásobil a všetko sa musí začať od začiatku.24 Najväčší problém, s ktorým sa náuka o prevteľovaní nedokáže vyrovnať, je problém identity človeka. Ak totiž identitu človeka netvorí jedinečné spojenie duše s telom na tomto svete, ale jedna duša sa môže spájať s viacerými telami,
tak potom identitu človeka by tvorila iba jeho duša, a telo
by pre neho bolo niečo akcidentálne, keďže sa môže meniť. Ako by však potom bolo možné určiť, či nejaký konkrétny človek s menom je určitou osobou, alebo je tam
duša nejakého iného človeka, prípadne zvieraťa? Odvolávanie sa iba na nejaké údajné spomienky na život v minulosti neobstojí, lebo takéto psychologické odvolávania sa
môžu byť mylné: môže ísť o halucinácie či ovplyvňovanie hovoriaceho, avšak v žiadnom prípade nie o filozofické vysvetlenie a riešenie daného problému.25

22. Spinoza, B.: Etika. Praha: Nakladatelství Dybbuk, 2004, II, 11, s.
67.
23. Horacius: Carmina, III, 30, 1.
24. Porov. Cantalamessa, R.: Gettate le reti. Riflessioni sui vangeli.
Anno C. Casale Monferrato: Edizioni Piemme, 2001, s. 401.
25. Porov. Volek, P.: Kritika náuky o prevteľovaní. In: Barbo, F. R.:
Základy filozofickej antropológie. Prešov: KU v Ružomberku, 2008,
s. 263-265.
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Tradičné dôkazy reálnej osobnej nesmrteľnosti
Fenomenologický dôkaz je založený na všeobecnom
súhlase. Ak sa v krátkosti pozrieme na dejiny ľudstva,
viera v nesmrteľnosť duše je spoločná všetkým časom
a všetkým národom sveta. Dosvedčuje to jednak úcta,
ktorú preukazujeme ostatkom mŕtvych. Už v staroveku
vkladali do hrobov mŕtvych pokrmy, oblečenie, mince a
či knihy, ktoré ich mali sprevádzať cestou na druhý svet.
O živote po smrti hovoria aj pohrebné piesne, modlitby
ako aj nápisy na hroboch. Navyše posmrtný život je obsahom aj všetkých náboženstiev. A nakoniec nesmrteľnosť
duše sa snažila filozoficky podložiť aj prevažná väčšina
mysliteľov všetkých čias. Ak všeobecný súhlas všetkých
národov v danej veci možno považovať za prirodzený
zákon26, potom takýto súhlas by sme v našej záležitosti
mohli považovať za nepriamy a vonkajší dôkaz nesmrteľnosti ľudskej duše.
Metafyzický dôkaz vychádza zo samotnej prirodzenosti ľudského ducha, ktorý je jednouchý a svojbytný (subsistens): jestvuje teda v sebe samom, má bytie vnútorne nezávislé od matérie.27 A tak ľudská duša nemôže byť zničená a to ani vtedy, ak sa naruší jej jednota s telom, keď biologický organizmus podlieha rozkladu. Aj keď sa oddelí
od tela, nezaniká jej základná činnosť inteligencie a vôle,
dosahujúc tak prirodzený cieľ svojho bytia.
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Prirodzená túžba po šťastí zahŕňa v sebe aj túžbu po
nesmrteľnosti, pretože šťastie by nebolo dokonalým, ak
by sa raz smrťou malo skončiť. Prirodzená túžba nie je
hocaká túžba, ale taká, ktorá patrí k samotnej prirodzenosti ľudského ducha. A prirodzená túžba ľudského ducha po nesmrteľnosti nemôže byť márna, veď ináč by ľudský duch bol sám v sebe protirečením, bol by absurdným
súcnom.30 Je logické, že každá prirodzená túžba, či sa už
vzťahuje na telo alebo na dušu, musí mať svoje naplnenie.
Ak nie, načo by v nás jestvovala? Pomôcť nám tu môže
príklad z medicíny: pri výskume s drogami vedci v nervovom systéme objavili receptory buniek, ktoré majú tzv.
afinitu na molekuly opiátov. Ako to interpretovať? Že sme
stavaní na molekuly nejakej drogy? To je nezmysel. Znamená to iba toľko, že v tele musí jestvovať nejaká látka, na
prijímanie ktorej slúžia opiátové receptory. A naozaj, vedci objavili endorfín. Takto nejako je to s našimi prirodzenými túžbami. Keď jestvuje hlad, musí jestvovať jedlo.
Keď jestvuje smäd, musí jestvovať nápoj. Keď jestvuje
eros, musí jestvovať sex. Keď jestvuje zvedavosť, musí tu
jestvovať poznanie. Keď jestvuje samota, musí tu jestvovať spoločenstvo. A keď jestvuje túžba po plnosti... musí
jestvovať stav, ktorý ju uspokojí.31
Mravný dôkaz sa opiera o potrebu spravodlivosti. Pociťoval ju už staroveký Platón: „Keby totiž smrť bola odlúčením od všetkého, znamenalo by to nesmiernu výhodu pre zlých ľudí - so smrťou by sa zbavili zároveň i tela,
i spolu s dušou svojej ničomnosti. No keďže duša je zrejme nesmrteľná, nejestvuje pre ňu nijaký únik ani záchrana pred zlami okrem toho, aby sa stala čo najlepšou a najrozumnejšou.“32

Psychologický dôkaz vychádza z prirodzenej túžby človeka. Ľudský duch sa špecificky prejavuje skrze inteligenciu a vôľu. Inteligencia sa nikdy neuspokojí s tým, čo
už pozná, ale chce poznať vždy viac a jedine Nekonečná
Pravda ju môže uspokojiť. Podobne ani vôľa sa nikdy neuspokojí s dosiahnutými dobrami, ale neprestajne túži po
Nekonečnom Dobre. Teda v každom poznaní a v každom
slobodnom konaní človeka je prítomná otvorenosť voči
Bytiu28 a taktiež prirodzená túžba po dokonalom šťastí,
ktoré jedine dokonalá Pravda a absolútne Dobro môžu dať.
Augustín to majstrovsky vyjadril nasledovne: „Nešťastný
človek, ktorý všetko pozná, len teba nepozná. Blažený človek, ktorý teba pozná, i všetko pozná. Kto však pozná to
i teba, nie je blaženejší preto, že pozná tie veci, ale preto,
že teba pozná [...]“29

Predpokladom celého argumentu je prijatie Božej existencie, existencie prirodzeného mravného zákona a jeho
absolútnej hodnoty. Dôkaz môžeme predstaviť nasledovne: svedomie nám predkladá absolútny rešpekt mravných
hodnôt a potvrdzuje, že nie je indiferentné konať dobro
a či zlo; a z toho vyplýva, že mravné bytie musí byť nesmrteľné.33 Veď ak by sa rozplynulo v ničote smrti, dobro a zlo by sa stali rovnocennými: bez odozvy by zostali nielen všetky zverstvá pyšných, mocných a arogantných, ale aj utrpenie slabých a bezmocných. Ak by bol

26. “Omni in re consensio omnium gentium lex naturae putanda
est.”; Cicero, Tusculanae, disp. I,1.
27. Porov. Tomáš A kvinský: Teologická suma, I, q.75, a.2.
28. Porov. R ahner, K.: Hörer des Wortes. Sämtliche Werke 4. Freiburg im Breisgau: Benziger-Herder, 1997, s. 102.
29. Augustín: Vyznania, V, 4.

30. Porov. Tomáš A kvinský, Teologická suma, I, q.75, a.6.
31. Porov. Bubák, M.: Štyri dôvody pre život po smrti. [cit. 9.2.2015].
Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/4_dovody_pre_zivot_po_
smrti
32. Platón: Faidon, 107c-d, s. 334.
33. Porov. K ant, I.: Kritika praktického rozumu. Bratislava: Nakladateľstvo Spektrum, 1990, s. 142-143.
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svet džungľou, kde vyhrávajú len silní a mocní, potom by
nestálo za to, aby sme v ňom žili.
Ako hovoriť o nesmrteľnosti?
O svojbytnom a neporušiteľnom duchu a či o „oddelenej
duši“ (anima separata) nie je jednoduché hovoriť, lebo tu
vzniká dojem, že v hre je iba „časť“ človeka – teda duch,
jestvujúci po smrti. Treba poznamenať, že takáto idea sa
navyše ľahko spája s dualistickou interpretáciou človeka.
Duchovná duša naďalej vykonáva podstatné funkcie človeka, pretože nepotrebuje telo, aby mohla myslieť a chcieť.34
Tak ako v úvahách o Bohu tak podobne aj v úvahách
o nesmrteľnosti najväčším nebezpečenstvom je prenášať bez hlbokej analógie priestorovo-časové kategórie na
transcendentné skutočnosti. Tomu sa snaží vyhnúť kresťanská filozofia, ktorá nie je dualizmom; na človeka hľadí ako na jednotné bytie, ako na vteleného ducha... a až
v rámci tejto jednoty analyzuje dualitu tela a ducha. Predkladá teda takú antropológiu, ktorá na jednej strane spoznáva v človekovi vlastné Božie stvorenie, ktoré je ako celok stvorené a chcené Bohom a na druhej strane v tomto človekovi rozlišuje medzi tým, čo je v ňom pominuteľné a čo zostáva. Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) poznamenáva, že u veľkých teologických učiteľov nikde nenašiel čisto „substancialistické“ odôvodnenie nesmrteľnosti, ktoré by nás mohlo privádzať k dualizmu.35 Následne,
hovoriac o nesmrteľnosti, používa evanjeliový obraz Petra, kráčajúceho po mori: „Filozofické poznanie zostáva
kráčaním po vode, nemôže poskytnúť pevnú pôdu. Až ten,
ktorý nás vyťahuje a drží ako Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom, môže nás uspôsobiť stáť na mori pominuteľnosti. Jeho prísľub však znie: Videnie Boha, ktoré je život, nedosiahne špekulácia myslenia, ale čistota jednoduchého srdca, viera a láska, ktoré sa odovzdávajú do Pánových rúk.“36
V tomto kontexte si môžeme pripomenúť čisto teoretickú argumentáciu saducejov, ktorí predkladajú Ježišovi úplne absurdnú kauzu siedmich zosnulých bratov a ich
manželky, len aby dokázali nemožnosť zmŕtvychvstania.
Ježišova odpoveď sa však nachádza v úplne inej rovine:
„Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe
o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh
34. Porov. Platón: Faidon, 66bc-e, s. 298.
35. Porov. R atzinger, J.: Eschatológia. Trnava: Dobrá kniha, 2011, s.
134.
36. R atzinger, J.: Eschatológia, s. 135.
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Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých! Veľmi sa mýlite!“ (Mk 12, 26-27)
Ak teda nekonečný Boh vstúpi do vzťahu s ľudskou osobou, ak ju volá po mene, táto sa už viac nemôže rozplynúť
v ničote. Kristus tak predkladá dialogickú koncepciu človeka, ktorá zároveň obsahuje celkom konkrétne výpovede o tom, čo privádza človeka na cestu nesmrteľnosti. Premieňa tak zdanlivo špekulatívnu tému na praktickú: ide o
„očisťovanie“ srdca, ktoré sa uskutočňuje v každodennej
trpezlivosti viery a v láske.
Inšpirovaný kresťanstvom, aj Gabriel Marcel kladie
vzťah do priameho súvisu s nesmrteľnosťou. Hovorí o duchu vernosti, ktorý nás vyzýva negovať smrť. Veď prijať
smrť znamená nielen opustiť milovanú osobu, ale s ňou
zradiť aj svoj vlastný život. Absolútna vernosť protestuje:
„Nemôžem sa ťa dotknúť ani ťa vidieť, ale napriek tomu si
so mnou, cítim to, pochybovať o tejto istote by znamenalo
zaprieť ťa.“37 Milovať druhého znamená hovoriť mu: „Ty
neumrieš!“ Popierať smrť je výzvou, je vyjadrením lásky
k prítomnej osobe. „Keby prítomnosť bola len akási predstava, charakterizovaná tým, že je práve len predstavou
a ničím viac, zostávala by nám naozaj jediná možnosť, totiž uchovať si tú predstavu v sebe či pred sebou ako fotografiu, ktorú človek uchováva v zásuvke alebo na krbe.“38
Avšak zaobchádzať s milovanou osobou ako s obrázkom
a či s fotografiou je naozaj absurdné.
V tej istej myšlienkovej línii aj Edita Steinová, prežívajúc svoj detinský vzťah dôvery a lásky k Bohu, rázne odmieta strach zo zániku: „Viem, že som zachovávaná v bytí
a preto som pokojná a istá: nie je to sebavedomá istota
človeka, ktorý svojou vlastnou silou stojí na pevnej pôde,
ale je to sladká a blaživá istota dieťaťa, ktoré je nesené silným a pevným ramenom, istota, ktorú keď ponímame objektívne – nie je o nič menej rozumnou istotou. Alebo, bolo
by «rozumné» také dieťa, ktoré by žilo neustále v strachu,
že matka by ho mohla nechať padnúť?“39
Záver
Problém osobnej nesmrteľnosti je teda problémom interpersonálneho vzťahu s Bohom a s druhými ľuďmi.
Tento vzťah v sebe zahrňuje potvrdenie druhého v láske
a nevyhnutnou podmienkou takéhoto potvrdenia druhé37. M arcel, G.: K filozofii naděje. Praha: Vyšehrad, 1971, s. 34.
38. M arcel, G.: K filozofii naděje, s. 31.
39. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs
zum Sinn des Seins (ESGA XI/XII). Freiburg im Breisgau: Herder,
2006, s. 59-60.
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ho v láske je nesmrteľnosť, čiže permanentný dar bytia.
Nesmrteľnosť teda pre jej dialogický charakter nazývame „vzkriesením“: kresťanská viera pozná iba vzkriesenie
mŕtvych Božou mocou. „Človek nemôže celkom zaniknúť
preto, lebo Boh ho pozná a miluje. Ak si každá láska vyžaduje večnosť, Božia láska ju nielen chce, ale ju aj pôsobí,
je ňou.“40 Ak Boh Stvoriteľ chce človeka ako osobu, chce
ho ako cieľ sám v sebe a nie ako prostriedok. A chcieť
druhého ako osobu znamená chcieť ho navždy. Táto stvoriteľská láska absolútne presahuje všetky časovo-priestorové dimenzie a smrťou nemôže byť narušená. „Čo vyjadríme viac substancialistickou rečou slovným spojením
«mať dušu», to viac dejinnou, aktuálnou rečou vyjadríme
slovami «byť Božím partnerom v dialógu»“41
Život človeka po smrti nemôže spočívať v čisto duchovnej a kozmickej subjektivite (veď očakávame nové nebo
a novú zem), ale musí byť budúcnosťou vteleného ducha;
veď telesnosť je konštitutívnou dimenziou jeho bytia a nie
iba jednoduchou okolnosťou jeho jestvovania vo svete. Na
tomto základe možno pochopiť, čo nám hovorí kresťanská
viera, keď vyznávame nádej vo vzkriesenie mŕtvych. Biblické posolstvo sľubuje nesmrteľnosť nie oddelenej duši,
ale celému človekovi. Neočakávame záchranu jednej (na
dôvažok ešte druhotnej) polovice človeka. Jadrom viery
vo vzkriesenie nie je predstava o navrátení tela duši po dlhom medzičase; v kresťanstve ide o „dialogickú“ nesmrteľnosť, ktorá vychádza zo zachraňujúceho činu milujúceho Boha. A nakoniec skutočnosť, že vzkriesenie tela očakávame na konci dejín a v spoločnosti všetkých ľudí, poukazuje na medziľudský charakter ľudskej nesmrteľnosti,
ktorá stojí vo vzťahu k celému ľudstvu.42

40. R atzinger, J.: Úvod do kresťanstva. Trnava: Dobrá kniha, 2007,
s. 282-283.
41. R atzinger, J.: Úvod do kresťanstva, s. 287.
42. Porov. R atzinger, J.: Úvod do kresťanstva, s. 280-285.
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Teologická interpretácia
Noemovho príbehu z pohľadu
vybraných cirkevných otcov
A Theological Interpretation of Noah’s Story from the Perspective of Selected Church Fathers
Chapters 6 – 9 of Genesis provide an account of a well-known narrative of the flood, its causes, description of its
course, and its consequences. Biblical author fundamentally re-elaborated this story and according to his theology,
the situation on the earth was so bad that God did not see any other solution other than destruction of all mankind
except for Noah, whom he gave instruction on how to avoid death of himself and his family. This narrative was
very popular in early Christian art and literature. This study focuses on the key theological ideas documented in
the works of the early Christian authors. The key theological questions fall into the following three planes: first, it
is the focus on the person of Christ, i.e. a christological plane; second, it is the plane of interpretations that feature
sacramental element and are directed toward baptismal-focused understanding of events; and third, it is a plane
focused on the understanding of the Church, i.e. an ecclesiastical plane. Some symbolic expressions may not be fully
comprehensible for current reader, at least prima facie; however, here, one has to embrace the basic attitude of
early Christians to Scripture. The whole Scripture tells us something about Christ, it anticipates Him as well as the
Church, which represents His mystical body.

Úvod
Kapitoly 6 – 9 knihy Genezis opisujú známy príbeh
o potope, o jej príčinách, priebehu a dôsledkoch. Samotná
udalosť je ovplyvnená eposom o Gilgamešovi alebo eventuálne starším zdrojom. Biblický autor podstatne prepracoval príbeh a podľa jeho teológie bola situácia na zemi
taká zlá, že Boh nevidel iné riešenie ako zničenie celého
ľudského pokolenia, s výnimkou spravodlivého Noema,
ktorému dal Boh nariadenie, ako sa so svojou rodinou vyhnúť smrti. Počas 40 dní a nocí silne pršalo a voda zakryla celú zem. Potom začína vody ubúdať a koráb sa zastaví na hore Ararat. Opatrný Noe čakal ešte ďalších 40 dní
a potom posiela dva vtáky, aby zistil, či je už niekde suchá zem. Havran sa nevrátil, holubica sa prvýkrát navrátila naprázdno, druhýkrát mala v ústach konárik olivy a tretíkrát sa už vôbec nevrátila. Noe z toho spoznal, že je čas
opustiť archu a zaľudniť svet.
Tento príbeh bol veľmi známy v umení a v literatúre raného kresťanstva. V predkladanej štúdii zdôrazníme najdôležitejšie teologické myšlienky, ktoré máme zdokumentované v dielach raných cirkevných autorov. Základné teologické myšlienky sa odvíjajú v troch líniách: prvá je zameraná na osobu Krista, teda kristologická línia, druhá
línia výkladov má sviatostný charakter a smeruje k baptismálnemu chápaniu udalosti a tretia línia sa dotýka chápania Cirkvi, teda má ekleziálny charakter. Viaceré zo
symbolických vyjadrení sa môžu zdať súčasnému čitateľovi nie príliš očividné; musíme si však uvedomiť základný postoj raných kresťanov k Písmu. Celé Písmo hovorí
o Kristovi, predpovedá ho, ako aj Cirkev, ktorá je jeho tajomným telom.
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Kristologická interpretácia biblickej udalosti
Viacerí spisovatelia sa zaujímali o etymológiu Noemovho mena, pričom sa opierali najmä o verš z knihy Genezis 6,9 („Noe bol človek spravodlivý, bezúhonný medzi
svojimi súčasníkmi a kráčal s Bohom“). Začiatkom tretieho storočia sa alexandrijský exegéta Origenes vo svojom komentári ku knihe Genezis1 venoval viacerým udalostiam z Písma. V tomto komentári je celá druhá homília venovaná biblickému príbehu o Noemovej arche.2 Origenes vníma celú udalosť predovšetkým v kristologickom
kontexte. Samotná udalosť potopy sveta je prezentovaná ako predobraz konca sveta, ktorý nastane pri parúzii,
pri druhom Kristovom príchode.3 Origenes sa ďalej opiera o antický spôsob výkladu mien a aplikuje vyššie citovaný verš z knihy Genezis na postavu Ježiša Krista, ktorého Noe predobrazuje.4 Alexandrijský teológ to zdôvodňuje
tým, že výrok z Gn 5,29 („a dal mu meno Noe, hovoriac:
Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial“)5, ktorý vypovedal Lamech pri narode1. Z listu Hieronyma vyplýva, že homílie boli prednesené v závere 3.
storočia v Cézarei (Epistula 33,4, CSEL 54, s. 257).
2. SCH 7bis, s. 76–113.
3. Origenes: Hom. in Genesim 2,3, SCH 7bis, s. 88–89: „Puto ergo, ut
ego pro paruitate sensus mei assequi possum, quod illud diluuium, quo
paene finis tunc datus est mundo, formam teneat finis illius qui uere futurus est mundi. Quod et ipse Dominus pronuntiauit dicens (...).“
4. Porov. Origenes: Hom. in Genesim 2,3, SCH 7bis, s. 94–95: „Huic
ergo spiritali Noe, qui requiem dedit hominibus et tulit peccatum mundi, dicitur: Facies tibi arcam ex lignis quadratis.“; Wutz, F.: Onomastica
sacra. TU 41. Leipzig, 1914–1915, s. 102.115; Origenes: Hom. in Genesim 2,5, SCH 7bis, s. 102–103: „Spiritalis ergo Noe Christus in arca sua,
in qua humanum genus de interitu liberat, id est in Ecclesia sua (...).“
5. Grécky text má: „Dal mu meno Noe hovoriac: »Tento nám dožičí
oddych od našich prác a od námah našich rúk a od zeme, ktorú preklial
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ní svojho syna Noema, sa predsa nemôže v plnom zmysle
slova vzťahovať na samotného Noema.
Origenes čítal totiž spomenutý verš z knihy Genezis
5,29 spoločne s veršom z Matúšovho evanjelia 11,28-29
(„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení,
a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa
odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“). Pripomína tiež, že Noe bol navyše len človekom a aj v ňom pretrvávalo akési nakláňanie
sa k zlu, ktoré zdedil po svojich predkoch, a preto Noe ako
postava iba symbolicky naznačuje inú postavu. Teologický uzáver, ku ktorému Origenes prichádza, je tak jasný:
Jediný je teda spravodlivý a bezúhonný človek, ktorý je
zároveň Bohom, Kristus, a Noe je iba jeho predobrazom.6
Pre viacerých cirkevných autorov biblická potopa symbolizovala ukončenie starého a vznik nového stvorenia. Tento spôsob chápania biblického textu nachádzame
v diele Ireneja z Lyonu, významného teológa z druhej polovice druhého storočia.7 Z viacerých jeho spisov, napísaných v gréčtine, sa nám zachovalo v latinskom preklade
najznámejšie dielo Odhalenie a odmietnutie predstieraného, no falošného poznania, ktoré poznáme z niektorých
manuskriptov v skrátenej forme Proti heretikom (Adversus Haereses).8 Irenej rozvíja svoju teóriu o znovuobnovení všetkého v Kristovi (po latinsky recapitulatio, po grécky anakefalaiósis – od kefalé – hlava).9 Irenej vychádza
z teologického myslenia svätého Pavla, vyjadreného najmä v Liste Efezanom: „uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je
na zemi“ (Ef 1,10). Boh v Kristovi obnovuje svoj prvotný
plán spásy s ľudstvom, ktorý prekazil Adamov hriech, a
obnovuje úplne od začiatku celé tvorstvo vo svojom vtelenom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa takto stáva druhým Adamom. Podľa Ireneja ide o štvrtú zmluvu, ktorú
Boh uzatvára s tvorstvom; pričom pripomína aj zmluvu
s Noemom po potope:
„(...) boli dané ľudskému pokoleniu štyri zmluvy (testamenta): prvá pred potopou za Adama; druhá po potope
za Noema; tretia ako zákon za Mojžiša; štvrtá však, ktorá
Pán Boh.«“ (Tiňo, J.: Genezis, komentár. In: Komentáre k Starému
zákonu I. zväzok : Genezis. Ed. P. Dubovský. Trnava : Dobrá kniha,
2008, s. 222.)
6. Origenes: Hom. in Genesim 2,3, SCH 7bis, s. 93–94.
7. Porov. Quasten, J.: Initiation aux pères de l’Eglise I. Paris : Les
Editions du Cerf, 1955, s. 329–330.
8. Porov. Euzébius: Církevní dějiny, 5,22.27. Teologické studie. Praha
: Česká katolická charita, 1988, s. 99.102. Grécka pôvodina spisu sa nezachovala. Z diela Proti heretikom máme iba latinský preklad zo 4. storočia a 4. a 5. knihu v arménskom preklade, asi zo 6. storočia. Tento zachovaný preklad, ktorý bol nájdený v roku 1904, obsahuje aj iné Irenejovo dielo Výklad apoštolskej kázne.
9. Porov. Sesboüé, B.: Tout récapituler dans le Christ : Christologie
et Sotériologie d’Irénée de Lyon. Paris : Desclée de Brouwer, 2000; Lichner , M.: Ekleziológia svätého Ireneja. In: Viera a život, roč. 22, 2012,
č. 6, s. 61–68.
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obnovuje človeka a všetko rekapituluje a ktorá je prostredníctvom evanjelia a [ktorá] zdvíha putujúceho človeka
smerom k nebeskému kráľovstvu.“10
Podľa Ireneja, Boh preto pripustil potopu, aby zahasil
zlo a „aby tak učinil koniec hriechom ľudí a aby pritom
zachránil pôvodný model, dielo, ktoré bolo modelované
na Adamovi“11. Preto aj Noe, ktorý je zachránený z vôd
potopy, je tak v istom zmysle slova novým Adamom,
predobrazom Krista. Predstavuje nové ľudstvo a, ako to
vyjadril Origenes v homíliách nad Ezechielom, „Noe je
tak v istom zmysle slova, novým tvorcom sveta“12. Grécky apologéta a mučeník Justín, ktorý bol popravený okolo
roku 165, tiež porovnával vo svojom diele Dialóg so židom
Tryfónom Krista s Noemom:
„Kristus, prvorodený zo všetkého stvorenia, sa stal
predstaviteľom novej rasy, tej, ktorá bola v ňom obnovená
prostredníctvom vody, viery a dreva, ktoré naznačovalo
mystérium kríža; tak ako aj Noe bol zachránený prostredníctvom dreva archy, ktoré ho s jeho blízkymi nieslo na
vodách.“13
Viacerí autori raného obdobia si napríklad všímali číslovku osem – osem bolo totiž zachránených ľudí (2 Pt 2,5:
„Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa
spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet
bezbožných“). Číslovka osem tradične patrila k symbolike
používanej v ranom kresťanstve. Ôsmy deň je totiž dňom
Kristovho zmŕtvychvstania a zároveň aj prvým dňom nového týždňa.
Justín to vysvetľoval týmito slovami:
„V potope sa uskutočnilo tajomstvo spásy sveta. Spravodlivý Noe s inými ľuďmi počas potopy, teda so svojou
manželkou, svojimi tromi synmi, ich manželkami, spolu
osem osôb, symbolicky predstavovali týmto číslom ôsmy
deň, keď náš Kristus sa zjavil vzkriesený z mŕtvych.“14
Potopa sveta, ktorá zničila staré hriešne ľudstvo a po
ktorej začína nové ľudstvo s Noemom a jeho blízkymi,
10. Irenej: Adversus haereses, 3,11,8. SCH 211, linea 230–236: „Et
propter hoc quattuor data sunt testamenta humano generi: unum quidem ante cataclysmum sub Adam; secundum uero post cataclysmum
sub Noe; tertium uero legislatio sub Moyse; quartum uero quod renouat
hominem et recapitulat in se omnia, quod est per Euangelium, eleuans
et pennigerans homines in caeleste regnum.“
11. Irenej Z Lyonu: Adversus haereses 4, 36,3. SCH 100, linea 120:
„(...) et temporibus Noe juste diluvium inducens, uti exstingueret pessimum genus eorum qui tunc erant hominum (...) et ut peccata eorum
compesceret, servaret vero archetypum, Adae plasmationem (...).“
12. Origenes: Homélies sur Ézéchiel 4,8. SCH 352, s. 184–185: „(...)
quodammodo secundi rursus orbis creator exsistens.“
13. Justín: Justin. Dialogue avec Tryphon, 138, 1–2. Texte grec, traduction, introduction, note. Tome II, Paris, 1909, s. 108-109.
14. Justín: Justin. Dialogue avec Tryphon. 138, 1. Texte grec, traduction, introduction, note. Tome II, Paris, 1909, s. 108-109.
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ktorých bolo osem, tak evokovala raným teológom ôsmy
deň Kristovho vzkriesenia15, ktorý je prvým dňom nového týždňa a ním sa symbolicky začína aj budovanie nového ľudstva. Silný vplyv týchto premýšľaní nad rôznymi
číslovkami je možné vidieť aj v tom, že napríklad číslovka osem ovplyvnila aj spôsob stavieb viacerých baptistérií. Pripomíname, že známe Baptistérium svätého Ambróza v Miláne má oktogonálnu formu a to isté nachádzame
aj v Lateránskej bazilike.
V kristologickej línii pokračuje aj symbolika, ktorá spája archu s Kristovým krížom. Táto symbolická súvislosť,
ktorá istotne nie je ľahká na vysvetlenie, sa opiera o chápanie Kristovho kríža, ktorý zachraňuje a prináša spásu pred duchovnou smrťou, a archy, ktorá je tiež z dreva
a tiež zachraňuje pred smrťou. V tejto línii nachádzame
vo štvrtom storočí jeruzalemského biskupa svätého Cyrila, ktorý používa vo svojich katechumenálnych katechézach túto symboliku: „Život prichádza vždy prostredníctvom dreva; za čias Noema boli všetci zachránení archou
z dreva.“16 V inej katechéze poukazuje Cyril na krst Krista, počas ktorého na neho zostúpila holubica, a cituje Mk
1,10. Táto prítomnosť podľa neho dokazuje, „kto je skutočným Noemom, pôvodcom druhého pokolenia“.17
Baptismálna exegéza biblickej potopy
Druhá línia výkladov, ktorú máme zdokumentovanú u cirkevných autorov, spája obraz potopy so sviatosťou krstu. V tomto prípade sa cirkevní spisovatelia opierali o teologické vysvetlenie, ktoré nachádzame v Prvom liste svätého Petra 3,20-21: „Oni kedysi veriť nechceli, keď
Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa
staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí. To je predobraz krstu, ktorý vás teraz
zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.“
Asi najčastejšie, z pohľadu aktuálnych výsledkov bádania, používa túto paralelu na začiatku piateho storočia hipponský teológ Augustín, pričom sa opiera o severoafrickú
15. Augustín: Contra Faustum Manicheum 12,15, CSEL 25,1, s. 345:
„quod ipse Noe cum suis octauus enumeratur: quia in Christo spes resurrectionis nostrae adparuit, qui octauo die, id est post sabbati septimum primo a mortuis resurrexit; qui dies a passione tertius, in numero
autem dierum, qui per omne tempus uoluuntur, octauus et primus est.“
16. Cyril Jeruzalemský: Catechesis XIII, 20. De Christo crucifixo
et sepulto. PG 33,798: „Semper per lignum salus. Noemi enim temporibus per arcam ligneam vitae facta est conservatio.“
17. Cyril Jeruzalemský: Catechesis XVII, 10. De Spiritu Sancto.
PG 33,982: „Nam sicut eius temporibus per lignum et aquam illis hominibus facta est salus, et novae generationis initium; et columba ad ipsum sub vesperam reversa est, olivae folium gestans: sic, inquiunt, et
Spiritus Sanctus descendit in verum Noe, secundae generationis auctorem qui diversorum generum voluntates atque indoles in unum colligit (...).“
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a milánsku teológiu. V diele proti manichejskému biskupovi Faustovi píše takto:
„Noe je zachránený so svojimi prostredníctvom vody
a dreva; podobne aj Kristova rodina je zachránená
prostredníctvom krstu, ktorý je poznačený znamením
umučenia a kríža.“18
Avšak už milánsky biskup svätý Ambróz vo svojich katechézach, ktoré mohol Augustín počuť počas prípravy na
svoj krst, používal túto symboliku, podľa ktorej Noemova história duchovne symbolizuje krst. Píše o tom v diele
De sacramentis, ako aj v De mysteriis. Dielo De mysteriis
je veľmi podobné traktátu De sacramentis, ktorý sa venuje podobným témam. V oboch prípadoch ide o ponaučenia, ktoré dával milánsky biskup novopokrsteným veriacim. Vysvetľuje v nich krstné ríty, ako aj eucharistiu. Základný rozdiel spočíva v tom, že De sacramentis sa skladá zo série homílií, zatiaľ čo De mysteriis má iba vonkajšiu podobu homílií. Ide o prepracované a skôr prednesené
homílie, ktoré pochádzajú asi z roku 390. V diele De sacramentis píše takto:
„V potope vidíme predobraz krstu (...) v potope zahynula celá porušiteľnosť tela a iba rasa a model spravodlivého prežili. Vari to nie je potopa krstu, v ktorej sú zmazané všetky hriechy, zatiaľ čo budú vzkriesené k životu iba
duch a milosť spravodlivého?“19
V De mysteriis sa vyjadruje týmito slovami:
„Vidíš vodu, vidíš drevo, povedal si; vidíš holubicu a pochybuješ o tajomstve? Je to voda, v ktorej je telo ponorené,
aby sa zmazal hriech tela. Celá dlžoba je pochovaná. Je to
drevo, na ktoré bol pripevnený Pán Ježiš, keď za nás trpel.
Je to holubica, v podobe ktorej zostúpil Duch Svätý, ako
si sa naučil v Novom zákone, a je to Duch, ktorý ti vnuká
pokoj duše a odpočinok ducha.“20
Severoafrický teológ Tertulián (žil v rokoch 150 – 220)21
vo svojom diele o krste vytvára paralelu medzi holubicou,
18. Augustín: Contra Faustum Manicheum 12,14, CSEL 25,1, s. 343:
„Quod Noe cum suis per aquam et lignum liberatur: sicut familia Christi per baptismum crucis passione signatum.“
19. A mbróz: De sacramentis 2,1, CSEL 73, s. 26: „In diluvio quoque
figuram baptismatis praecessisse (...) Et ideo in illo diluvio omnis corruptela carnis interiit, sola iusti prosapia et forma permansit. Nonne hoc
est dolivium, quod est baptisma, quo peccata omnia diluuntur, sola iusti
mens et gratia resuscitatur?“
20. A mbróz: De mysteriis 10–11. CSEL 73, s. 93: „Vides aquam,
vides lignum, columbam aspicis, et dubitas de mysterio? Aqua est, qua
caro mergitur, ut omne abluatur carnale peccatum. Sepelitur illic omne
flagitium. Lignum est, in quo suffixus est Dominus Iesus, cum pateretur pro nobis. Columba est, in cuius specie descendit Spiritus Sanctus,
sicut didicisti in novo testamento, qui tibi pacem animae, tranquilitatem
mentis inspirat.“
21. Porov. Quasten, J.: Initiation aux Pères de l’Église. Vol. 2. Paris
: Les Éditions du Cerf, 1956, s. 293–403.
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ktorá sa počas potopy vznášala nad zatopenou zemou,
a úlohou Ducha Svätého počas krstu každého veriaceho.
Potopa je podľa neho symbolom „krstu sveta“, pretože
vody potopy očistili svet zo „starej poškvrny“. Holubica,
ktorú Noe vypustil z korába, sa vrátila s olivovým konárikom, ktorý je symbolom mieru aj u pohanov, a takto zvestovala utíšenie nebeského hnevu. Podľa Tertuliána počas
krstu sa Duch Svätý v podobe holubice vznáša nad telom
veriaceho, ktoré bolo očistené od starých hriechov, tak ako
sa počas potopy vznášala holubica nad zemou, ktorá bola
tiež očistená od hriešnych ľudí.22 Podobne aj Pseudo-Cyprián píše v 3. storočí v diele namierenom proti Novatianovi, že holubica, ktorá sa vracia do archy s olivovou ratolesťou v zobáku, symbolicky predstavuje „sviatosť krstu“.23
Cirkevní autori chápali paralelu medzi krstom a olivovou ratolesťou, ktorú mala holubica počas potopy v zobáku, keď sa vrátila do archy, na základe Noemovho príbehu, ale aj z toho dôvodu, že olivová ratolesť pripomínala olivový olej, ktorý bol v staroveku základom prípravy
parfumov, a teda aj krstného pomazania olivovým olejom.
Hieronym zasa v jednom zo svojich listov utváral paralelu medzi olivovým olejom, ktorý sa používal v lampách,
aby svietili, a medzi osvietením duše počas krstu: holubica Ducha Svätého letí k Noemovi, tak ako neskôr ide smerom ku Kristovi pri Jordáne a s konárikom duchovného
zrodenia a osvietenia ohlasuje pokoj svetu.24
Biblická udalosť v službe ekleziálnej exegézy
Niektorí latinskí autori sa usilovali symbolicky vysvetliť úlohu havrana počas opisu potopy. Havran bol tradične
spájaný s obrazom hriechu. Skutočnosť, že vyletel z archy
a už sa do nej nenavrátil, chápali ako obraz hriechu, ktorý nemá miesto v Cirkvi. Milánsky biskup svätý Ambróz
to pripomínal katechumenom v diele De mysteriis: „Havran je obrazom hriechu, ktorý odlieta a už sa nenavracia
z toho dôvodu, aby si si ty uvedomil správny spôsob sprá-

22. Tertulián: Traité du baptême 8,3-4, SCH 35, s. 77–78: „Ideoque
estote inquit simplices ut columbae, ne hoc quidem sine argumento
praecedentis figurae: quemadmodum enim post aquas diluvii quibus
iniquitas antiqua purgata est, post baptismum ut ita dixerim mundi, pacem caelestis irae praeco columba terris adnuntiavit dimissa ex arca et
cum olea reversa – quod signum etiam ad nationes pacis praetenditur –,
eadem dispositione spiritalis effectus terrae id est carni nostrae emergenti de lavacro post vetera delicta columba sancti Spiritus advolat pacem Dei adferens emissa de caelis ubi Ecclesia est arcae figura.“
23. Psedo -Cyprián: Ad Nouatianum 3,3. CCL 4, linea 5: „(...) id est
columbam, duplicem nobis per semet ipsam significare figuram. Primam quidem et principalem suam, hoc est spiritalem, olim, id est ab initio diuinae administrationis insistit et sacramentum baptismatis, quod
in salutem generis humani prouisum est soli Ecclesiae catholicae caelesti ratione celebrare, per os suum praeostendit.“
24. Hieronym: Epistula 69,6. CSEL 54, s. 690: „(...) statim que columba Spiritus Sancti expulso alite taeterrimo ita ad Noe quasi ad
Christum in Iordane deuolat et ramo refectionis ac luminis pacem orbi
adnuntiat.“
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vania.“25 Pseudo-Cyprián zasa písal proti Novatianovi, že
tento havran, ktorý vyletel z archy a nevrátil sa do nej, je
symbolom hriešnikov a apostatov, ktorí opúšťajú Cirkev.26
V enarratio in psalmum 102 Augustín vysvetľuje Ž
102,2: „Pán je trpezlivý a milosrdný, je plný trpezlivosti a milosrdenstva.“ Hneď pripomína, že táto citácia musí
byť čítaná zároveň s citáciou z Rim 2,4-5: „Alebo pohŕdaš
bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a
nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?“
Božia zhovievavosť neznamená beztrestnosť hriešnika,
Boh trpezlivo čaká jeho obrátenie, ale netreba to odkladať
na zajtra, lebo môže byť príliš neskoro: „Neodkladaj so
svojím obrátením sa k Pánovi.“ (Sir 5,8) S hrou so slovami
Augustín porovnáva tento typ kresťana k havranovi. V latinčine totiž slovo „zajtra“ znie cras a jeho výslovnosť je
veľmi blízka zvuku, ktorý vydáva havran (krá); sú kresťania, ktorí krákajú „zajtra, zajtra“, ako havrani, ale Augustín upozorňuje, že havran je vták, ktorý vyletel z Noemovej archy a už sa nevrátil, na rozdiel od holubice.27 Podľa
hipponského teológa Boh preto uprednostňuje hlas holubice pred krákaním havrana. V 6. homílii k Jánovmu evanjeliu identifikuje obraz havrana s kresťanmi, ktorí nehľadajú záujmy Ježiša Krista, ale uprednostňujú vlastné záujmy. Preto aj tí, ktorí hľadajú výlučne záujmy Kristove, sú
pripodobnení k holubici.28
Raní autori boli pri komentovaní Noemovho príbehu
ovplyvnení aj knihou Sirachovou 44,17-18: „Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom, a preto bol ako zvyšok [žijúci] ponechaný na zemi, keď nastala potopa.“ Tento verš tradične čítali spoločne s úryvkom z 1 Pt 3,20: „Oni kedysi veriť
nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody
len niekoľkí, spolu osem ľudí.“ Tieto dva verše im priam
automaticky evokovali Cirkev, v ktorej sa tiež zachraňujú veriaci.

25. A mbróz: De mysteriis 11. CSEL 73, s. 93: „Corvus est figura peccati, quod exit et non revertitur, si in te quoque iusti custodia servetur et
forma.“
26. Psedo -Cyprián: Ad Nouatianum 2. CCL 4, linea 42: „Qui corax uere hominum immundorum et in tenebris perpetuis futurorum per
saeculi latam uiam et immunda uescentium apostatarum futurorum et
ad Ecclesiam se amplius non uertentium figuram portabat, quem sicut
legentes inuenimus emissum et non amplius reuersum.“
27. Augustín: en. ps. 102, 16, CCL 40, s. 1466–1467; en. ps. 144, 11,
CCL 40, s. 2097; s. Dolbeau 14, 5.7 (= 352A), Vingt-six Sermons au peuple d’Afrique, s. 110–113; s. 20, 4, CCL 41, s. 265–266; s. 39, 1, CCL 41,
s. 489; s. Frangipane 2, 8 (= 339), SPM 1, s. 121; s. 352, 9, PL 39,1560.
28. Augustín: Io. eu. tr. 6,2, CCL 36, s. 53: „Merito de arca missus est coruus, et non est reuersus; missa est columba, et reuersa est:
illas duas aues misit Noe. Habebat ibi coruum, habebat et columbam;
utrumque hoc genus arca illa continebat; et si arca figurabat Ecclesiam,
uidetis utique quia necesse est ut in isto diluuio saeculi utrumque genus
contineat Ecclesia, et coruum, et columbam. Qui sunt corui? qui sua
quaerunt. Qui columbae? Qui ea quae Christi sunt quaerunt.“
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Okolo roku 400 napísal Augustín na žiadosť kartáginského diakona Deogratia dielo o katechizovaní úplných
začiatočníkov (rudes). Už v ňom sa má pripomenúť obraz Noemovej archy, ktorá symbolizuje Cirkev: Prostredníctvom mystéria potopy bola predpovedaná budúca Cirkev, ktorú Kristus, jej kráľ a jej Boh, uchránil tajomstvom
svojho kríža pred potopou tohto sveta.29
Jedným z hlavným zámerov tejto exegézy bolo zdôvodnenie univerzality Cirkvi; v tomto duchu to vysvetľoval Augustín manichejcovi Faustovi: Tak ako boli v arche
všetky typy zvierat, tak aj Cirkev prijíma do svojho vnútra všetky typy ľudí.30 Samozrejme, autori si uvedomovali,
že v tejto mase zvierat boli aj divoké zvieratá, ktoré by za
bežných okolnosti zožrali tie pokojnejšie, ako by vlk zožral barana. V niektorých prípadoch používali autori tento
obraz, aby poukázali na možnosť duchovnej premeny človeka v Cirkvi, že z vlka sa stane baránok. Väčšina zachovaných textov však slúžila cirkevným spisovateľom na to,
aby zdôvodnili prítomnosť hriešnikov v Cirkvi. Tieto texty pochádzajú z tretieho storočia, keď vrcholila vnútrocirkevná debata o tom, či má Cirkev uchovať hriešnikov vo
svojom vnútri, alebo či ich má vylúčiť z Cirkvi. Na toto im
tradične slúžil verš z Gn 7,8, kde Boh nariadil Noemovi
prijať do archy čisté aj nečisté zvieratá. Pseudo-Cyprián
pripomínal Novatianovi, rigoristickému teológovi, že v arche spoluexistovali tak havran, ako aj holubica.31
Prevažná väčšina týchto textov pochádza z pera hipponského teológa svätého Augustína, ktorý písal proti donatistom. Donatisti totiž odmietali prítomnosť hriešnikov
v Cirkvi, najmä hriešnych klerikov, ktorí podľa ich teológie z dôvodu pretrvávania v hriechu neplatne vysluhujú sviatosti. Ich ideou bola „Cirkev čistých“, a preto sa aj
oddelili od univerzálnej Cirkvi, ktorej vyčítali prítomnosť
hriešnikov v jej vnútri. Argumentovali napríklad príbehom Noemovej archy a poukazovali na fakt, že havran odletel z archy a už sa do nej nevrátil, a preto by ani hriešnici nemali byť vo vnútri Cirkvi. Vo svojej odpovedi im Augustín pripomenul, že aj po odlete havrana z archy ostalo
v nej veľké množstvo nečistých zvierat, zmiešaných s čistými. A ostali tam až do konca potopy, a tak aj zlí kresťania majú ostať s dobrými kresťanmi v Cirkvi až do konca sveta.

29. Augustín: De catechizandis rudibus 32, CCL 46, s. 156: „Nam
et quod omnes diluuio deleuit, excepto uno iusto cum suis, quos in arca
seruari uoluit, nouerat quidem, quod non se correcturi essent: uerumtamen, cum per centum annos arca fabricata est, praedicabatur utique eis
ira Dei uentura super eos: et si conuerterentur ad Deum, parceret eis“
30. Augustín: Contra Faustum Manicheum 12,15, CSEL 25,1, s. 345:
„Quod cuncta animalium genera in arcam clauduntur: sicut omnes gentes, quas etiam Petro demonstratus discus ille significat, Ecclesia continet. Quod et munda et inmunda ibi sunt animalia: sicut in Ecclesiae sacramentis et boni et mali uersantur.“
31. Psedo -Cyprián: Ad Nouatianum 2. CCL 4, linea 41: „Ex illa igitur arca remittuntur duae aues, corax et columba.“
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Viacerí komentátori v 3. a 4. storočí utvárali paralely
medzi skutočnosťou, že tak ako bola iba jedna archa, tak
môže byť iba jedna Cirkev, a ako nebola možnosť zachrániť sa mimo tejto archy, tak niet ani možnosti zachrániť sa
mimo tejto Cirkvi. Asi najznámejším predstaviteľom týchto teológov bol kartáginský biskup svätý Cyprián:
„Tak ako počas krstu sveta, ktorý ho očistil z pôvodnej
hriešnosti, nemohol byť zachránený vo vode ten, ktorý nebol v arche, tak aj teraz je možné sa zachrániť iba krstom,
ktorý je udeľovaný v Cirkvi, ktorá bola podľa symbolu archy založená na sviatosti Pánovej jednoty.“32
V inom jeho známom diele o jednote Cirkvi (De unitate
Ecclesiae) je Cyprián ešte konkrétnejší a v tomto diele nachádzame prvé vyjadrenie myšlienky, ktorú poznáme z neskorších teologických debát: „mimo Cirkvi niet spásy“.
„Kristovu nevestu nemožno zvádzať, je neporušená a počestná. Pozná iba jeden dom, plachou nevinnosťou stráži
posvätnosť jedného lôžka. Ona nás zachováva pre Boha, synov, ktorých porodila, určuje pre kráľovstvo. Ktokoľvek sa
oddeľuje od Cirkvi, stýka sa s cudzoložnicou, je vylúčený
zo sľubov Cirkvi. Kto zanechá Kristovu Cirkev, nedosiahne Kristovu odmenu. Je cudzincom, hriešnikom, nepriateľom. Nemôže už mať Boha za otca ten, kto nemá Cirkev za
matku. Mohol sa vôbec dakto zachrániť, kto bol mimo Noemovej archy? Kto sa zachráni, ak je mimo Cirkvi? Pán napomína: »Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.« (Mt 12,30) Kto ničí Kristov pokoj a svornosť, koná proti Kristovi. Kto zhromažďuje mimo Cirkvi, premrhá Kristovu Cirkev. Pán hovorí: »Ja
a Otec sme jedno.« (Jn 10,30) O Otcovi a Synovi a Svätom
Duchu je zasa napísané: »A títo traja sú jedno.« (1 Jn 5,9)
Uverí teda niekto, že táto jednota pochádzajúca z Božej sily,
súvisiaca s nebeskými zárukami, sa môže v Cirkvi štiepiť a
môže sa rozdeliť rázcestím z rozbíjačských túžob? Kto nechápe túto jednotu, nechápe Boží zákon, nechápe dôveru v
Otca a Syna, nechápe život ani spásu.“33
32. Cyprián: Epistula 74,11,3. CCL 3C/2, linea 238: „Nam ut in illo
mundi baptismo quo iniquitas antiqua purgata est, qui in arca Noe non
fuit non potuit per aquam saluus fieri, ita nec nunc potest per baptismum saluatus uideri qui baptizatus in Ecclesia non est, quae ad arcae
unius sacramentum Dominica unitate fundata est.“
33. Cyprián: De Ecclesiae catholicae unitate 6, CCL 3, linea 143162: „Adulterari non potest sponsa christi, incorrupta est et pudica:
unam domum nouit, unius cubiculi sanctitatem casto pudore custodit.
Haec nos Deo seruat, haec filios regno quos generauit adsignat. Quisque
ab Ecclesia segregatus adulterae iungitur, a promissis Ecclesiae separatur, nec perueniet ad Christi praemia qui relinquit Ecclesiam Christi:
alienus est, profanus est, hostis est. Habere iam non potest Deum patrem
qui Ecclesiam non habet matrem. Si potuit euadere quisque extra arcam
noe fuit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit euadet. Monet Dominus et
dicit: »qui non est me cum aduersus me est, et qui non me cum colligit
spargit«. Qui pacem Christi et concordiam rumpit, aduersus christum
facit; qui alibi praeter Ecclesiam colligit, Christi Ecclesiam spargit. Dicit dominus: »ego et pater unum sumus«, et iterum de Patre et Filio et
Spiritu Sancto scriptum est: et tres unum sunt. Et quisquam credit hanc
unitatem de diuina firmitate uenientem, sacramentis caelestibus cohae-
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Musíme si však uvedomiť, že Cypriánov text je namierený proti schizmatikom, teda proti kresťanom, ktorí sa
oddelili od univerzálnej Cirkvi.
Záver
V štúdi sme poukázali na základné exegetické línie ranokresťanských autorov vzhľadom na biblický príbeh potopy tak, ako je opísaný v knihe Genezis. Cirkevní autori chápali a vysvetľovali príbeh v kontexte celého Svätého písma, čo im umožnilo robiť paralely medzi Starým
a Novým zákonom. Literárne čítanie textu ich privádzalo
k alegorickej spirituálnej interpretácii, ktorá mala podstatne pastorálny charakter. Ich exegéza mala tri základné línie: kristologickú, sakramentálnu a ekleziologickú.
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rentem, scindi in Ecclesia posse et uoluntatum conlidentium diuortio
separari? hanc unitatem qui non tenet non tenet dei legem, non tenet Patris et Filii fidem, uitam non tenet et salutem.“
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Dieťa sa má pokrstiť dovolene
Children Shall be Baptized in a Prescribed Manner
It seems that Pope Francis puts baptism in the centre of attention of the Catholic Church. Some of his actions brought
about different interpretations. Thus, baptism returned back to the theological and canonical debate and the renewed discussion inspired us to deal with baptism and baptismal practice in this contribution. Again, we need to
take up the Church documents and re-examine or even re-interpret them so as to align our pastoral care with those
documents. The aim if this short study is to provide a concise interpretation of Can. 868 CIC. When unravelling this
canon, serious life situations come into play which are often encountered and need to be addressed by priests. The
key document for interpreting Can. 868 is the Instruction Pastoralisactio of the Congregation for the Doctrine of the
Faith dated 20. 10. 1980.

1. Znenie kán. 868, § 1 Kódexu kánonického práva
Kán. 868, § 1: „Aby sa dieťa dovolene pokrstilo sa vyžaduje: 1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili; 2. aby bola opodstatnená nádej,
že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak takáto opodstatnená nádej chýba, má sa krst podľa partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.“
2. Čo tu treba vysvetliť?
Žiada sa vysvetliť: a) prečo je potrebný „súhlas rodičov“ ku krstu dieťaťa aj napriek tomu, že krst je prvou
a základnou sviatosťou?; b) čo zákonodarca má na mysli, keď píše o „opodstatnenej nádeji“ ku krste? Skrátka:
čo je to tá „opodstatnená nádej“?; c) kto má naformulovať
„partikulárne právo“? A čo má byť obsahom „partikulárneho práva“: to čo je obsahom „opodstatnenej nádeje“
alebo iba spôsob „odkladu“ krstu, ak opodstatnená nádej
úplne chýba?
3. Prečo je ku krstu potrebný súhlas rodičov?
Ku krstu dieťaťa v Katolíckej cirkvi, za normálnych
okolností, sa vyžaduje súhlas rodičov (porov. kán. 868, §
1, bod 1). Ak sa však krst vysluhuje v prípade nebezpečenstva smrti, je nutné dieťa pokrstiť aj bez súhlasu rodičov
(porov. kán. 868, § 2).
3.1. Krst dieťaťa mimo nebezpečenstva smrti
a súhlas rodičov
Sv. Tomáš Akvinský (1221-1274), keď vystúpil proti
praxi krstu deti bez súhlasu ich rodičov, uvádza dva dôvody: „Prvý dôvodom je nebezpečenstvo pre vieru dieťaťa. Ak by dieťa bolo pokrstené v čase keď ešte neužívalo
rozum, neskôr počas dospievania by ho rodičia mohli ľahko naviesť, aby svoju vieru zanechalo, lebo ho iní pokrstili bez ich (rodičovskej) vôle. A to by bolo na škodu viery dieťaťa. Je tu aj druhý dôvod: nezhoduje sa to s prirodzenou spravodlivosťou. Naozaj, dieťa od prírody pochá-
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dza od svojho otca (...) Bolo by proti prirodzenej spravodlivosti vziať dieťa zo starostlivosti jeho rodičov a vykonať niečo proti ich (rodičovskej) vôli“. Sv. Tomáš Akvinský skôr, než toto napísal, položil si otázku: „Či sa má krstiť deti Hebrejov a iných neveriacich proti vôli ich rodičov?“1 Sv. Tomáš Akvinský sa jasne vyjadril, že súhlas rodičov (alebo aspoň jedného alebo zákonitého zástupcu dieťaťa) ku krstu dieťaťa je ich prirodzeným právom, ktoré za
normálnych okolností treba rešpektovať. K postoju sv. Tomáša Akvinského sa prihlásil aj Druhý vatikánsky koncil
v deklarácii o náboženskej slobode Dignitatis humanae 5:
„Rodičom prináleží právo rozhodnúť, akú náboženskú výchovu majú dostať ich detí...“2
Ukazuje sa ako dôležité, že jestvuje o tejto problematike
aj Inštrukcia Kongregácie pre náuku viery Pastoralis actio z 20. 10. 1980.3 Táto Inštrukcia reaguje na zmenenú situáciu Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile (sekularizmus, globalizácia, sexuálna revolúcia)4 a s tým súvisiace
ťažkostí duchovných pastierov s krstom detí, najmä v prípade neveriacich rodičov, ktorí z rôznych dôvodov prichádzajú a žiadajú pre svoje deti krst. Ťažkostí ohľadom krstu
detí sú mnohoraké a spôsobujú kňazom i iným veriacim
mnoho ťažkostí i utrpenia. Na jednej strane v roku 1969
podľa odporúčania koncilu bol vydaný nový rituál krstu
detí, ale na druhej strane dochádza k radikálnej zmene
1. Summa Theologica, II-II, q. 10, a. 12. Sv. Tomáš Akvinský žil
v časoch vrcholného stredoveku a v niektorých krajoch bol zaužívaný zvyk, krstiť dieťa bez vôle jeho rodičov, ktorí boli alebo Židmi alebo
príslušníkmi iného vyznania alebo neveriacimi.
2. Druhý Vatikánsky Koncil, Deklarácia „Dignitatis humanae“
o náboženskej slobode 5, SSV, Trnava 2008, s. 582 (1615). Komentár
k deklarácii, napr. P. PAVAN, Dignitatis humanae (collana Concilio Vaticano II, 13), Marietti, Casale Monferrato 1986.
3. Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, Instructio „Pastoralis actio“ de paptismo parvulorum, 20 octobris 1980: Acta Apostolicae Sedis
72 (1980), 1137-1156; Notitiae 17 (1981) 7-22. Enchiridion vaticanum, vol.
7, EDB, Bologna 1990, s. 568-603. Inštrukciu podpísal kardinál prefekt
Franjo Šeper a sekretár arcibiskup Jerome Hamer.
4. Krajiny bývalej sovietskej zóny, kde patrilo aj Slovensko, azda prežíva porovnateľné zmeny, ktoré ostatné krajiny Európy prežívali bezprostredne po Druhom vatikánskom koncile (1962-65). O týchto zmenách píše, okrem iných autorov, napr. G. Gilson, Diecézny kňaz v pastoračnej službe, Kňazský seminár, Spišské Podhradie 2002. Dopad týchto zmien na katolícku teológiu i na Cirkev ako inštitúciu vyhodnocuje
napr. Torrel, Fenomén katolíckej teológie, Praha 2013.
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spoločnosti, v ktorej sa výchova vo viere stáva veľmi ťažkou a rovnako ťažké je aj zotrvanie mladých ľudí vo viere. Sú rodičia, ktorí s úzkosťou hľadia na svoje deti, ktoré napriek svojej výchove, opúšťajú svoju vieru a prestávajú navštevovať kostol a pristupovať s sviatostiam či žijú
životom nezlučiteľným s kresťanstvom. Niektorí pastieri
preto navrhujú zrušiť krst detí, iní „odložiť“ ho neskôr,
čo niektorých rodičov alebo iných kresťanov zase škandalizuje.5 Skrátka, Pastoralis actio z roku 1980 ide v línii
sv. Tomáša Akvinského a potvrdzuje zásadu rodičovského súhlasu s krstom dieťaťa. Táto línia sa napokon dostáva
do Kódexu kánonického práva z roku 1983, kán. 868, § 1,
bod 1: súhlas rodičov (aspoň jedného alebo zákonitého zástupcu dieťaťa) sa vyžaduje ku krstu dieťaťa.
3.2. Krst dieťaťa v nebezpečenstve smrti a súhlas rodičov
Ak na jednej strane sv. Tomáš Akvinský tvrdí, že „súhlas rodičov“ ku krstu dieťaťa je ich prirodzeným (Božím)
právom, čo CIC 1983 v kán. 868, § 1, bod 1 rešpektuje, ten
istý CIC 1983 v tom istom kánone 868, § 2 ukladá, aby
v nebezpečenstve smrti dieťa bolo pokrstené aj bez súhlasu rodičov (so súhlasom rodičov alebo bez neho). Prameňom predpisu kán. 868, § 2 CIC 1983 je predpis kán. 750,
§ 1 CIC 1917 a úvod do Ordo baptismi z roku 1969.6 V kánone 750, § 1 CIC 1917 sa píše, že dieťa neveriacich rodičov sa krstí dovolene aj proti ich vôli v prípade, že nastane
situácia nebezpečenstva života dieťaťa a predvída sa, že
môže zomrieť skôr než dosiahne užívanie rozumu.7
V Ordo baptismi z roku 1969 sa píše, že cirkev krstí
na základe príkazu Pána Ježiša, ktorý povedal apoštolom „iďte do celého sveta a učte všetky národy a krstite
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého (Mt 28,19)“, aby
všetci mali život večný. Z druhej strany, krst možno chápať (aj ako) „súhlas so životom a (božím) kráľovstvom“
(vitae et regni ianua).8 Odpúšťa všetky hriechy, oslobodzuje človeka od moci temnôt a robí z ľudí adoptívnych
Božích synov a dcéry.9
Preto je veľmi nástojčivé volanie Inštrukcie Pastoralis
actio, že (aj v prípade krstu detí) „z učenia a praxe cirkvi
vyplýva, že nepozná inú cestu, okrem krstu, ako zabezpečiť deťom účasť na večnej blaženosti“.10
5. Pastoralis actio, Praemium (úvod), In: EV 7, s. 568-571.
6. Pontificio Commissio Codici Iuris Canonici Authenticae Interpretando, Codex Iuris Canonici, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, LEV, 1989, s. 247.
7. „CIC 1917, kán. 750, § 1: „Infans infidelium, etiam invitis parentium, licite baptizatur, cum in eo versatur vitae discrimine, ut prudenter
praevideatur moriturus, antequam usum rationis attingat“.
8. Ordo baptismi, bod 3.
9. Ordo baptismi, bod 2.
10. „Sua itaque docendi et agendi ratione ecclesia ostendit se nullam
aliam novisse viam, praeter baptismum, ad certo procurandum parvulis
ingressum in aeternam beatudinem...“ Pastoralis actio, bod 13.
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Kánonisti zdôvodňujú nutnosť pokrstiť dieťa v nebezpečenstve smrti aj bez súhlasu rodičov. Eloy Tejero tvrdí,
že smrť (nebezpečenstvo smrti, pravdepodobná smrť) berie dieťa spod „patria potestas“ (právomoci rodičov, spätosti či zviazanosti s rodičmi), čím odpadá každá úvaha nad jeho katolíckou výchovou v budúcnosti, ale neberie dieťa spod záväzku krstu. Potom, v prípade nebezpečenstva smrti, prevažuje právo na večný život nad právami rodičov.11 Agostino Montan tvrdí, že predpis kán. 868,
§ 2 CIC 1983 sa zakladá na učení Cirkvi, že krst je potrebný k spáse. Podľa neho je to absolútne dobro a preto
krstu musí ustúpiť všetko ostatné, v prípade nebezpečenstva smrti, aj to, čo chcú alebo nechcú rodičia dieťaťa. Napokon aj on dodáva, že „v nebezpečenstve smrti, pri konfrontácii nad právom naplniť vôľu rodičov prevažuje právo dieťaťa na spásu, ale aj deti sú pozvaní do nebeskej blaženosti.“12 Agostino Montan však správne poznamenáva,
že predpis kán. 868, § 2 môže privádzať k určitým nejasnostiam alebo nesprávnym výkladom, ktoré nemožno
podceňovať: na jednej strane to môže znova vyvolávať pochybnosti ohľadom spásy nepokrstených a, na druhej strane, bagatelizovať či dokonca nepovažovať krst pre večný
život, večnú blaženosť, za nevyhnutný.13 Stačí si pripomenúť slová Pána Ježiša Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5). Výstižne potrebu krstu k spáse vysvetľuje Katechizmus Katolíckej cirkvi výrokom: „Boh zviazal
spásu so sviatosťou krstu, ale on sám nie je viazaný svojimi sviatosťami.“14
Ostáva ešte povinnosť vysvetliť, že v prípade nebezpečenstva smrti pokrstiť dieťa aj proti vôli jeho rodičov nie
je porušením ich prirodzeného práva. Antika považovala to, čo nazývala „recta ratio“ (správny rozum) za všeobecne platný nepísaný zákon. Cicero povedal, že „správne mysliaci rozum je opravdivým zákonom“. Túto antickú
náuku jasne vypracoval sv. Tomáš Akvinský, ktorý chápe
prirodzený zákon ako „účasť človeka na múdrosti Stvoriteľa“ a čo je zverené zdravému ľudskému rozumu ako
11. Porov. E. Tejero, Libro IV. La funzione santificatrice della Chiesa, In: Codice di Diritto Canonico, edizione bilinque commentata,
a cura di P. Lombardia e J. I. Arrieta, vol. II., edizioni Logos, Roma
1987, s. 641. Ten istý autor rovnako píše aj v inom komentári: Codice di
Diritto Canonico e leggi complementari commentato, a cura di J. I. Arrieta, Colletti a san Pietro, Roma 2004, s. 596-597.
12. A. Montan, I sacramenti dell´iniziazione cristiana, In: Il codice del vaticano II: I sacramenti della Chiesa (a cura di A. Longhitano), Edizioni Dehonianae Bologna, Bologna 1989, s. 46. Ten istý autor
svoje vysvetlenie potvrdil aj v inej publikácii: Il diritto nel mistero della Chiesa ( a cura di Gruppo italiano di docenti di diritto canonico), vol.
III, PUL, Roma 1992, s. 79: „Il canone si fonda sul principio che il battesimo, necessario alla salvezza, é un bene assoluto, per cui in pericolo
di morte va conferito anche contro la volontá dei genitori, siano essi cattolici o non cattolici. Sul diritto dei genitori – ad essi spetta determinare l´educazione religiosa da impartire dei figli: cf. Dignitatis humanae
5 – prevale il diritto del bambino alla salvezza“.
13. In: : Il diritto nel mistero della Chiesa ( a cura di Gruppo italiano di docenti di diritto canonico), vol. III, PUL, Roma 1992, s. 79.
14. Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1999, s. 326 (1257).
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hlasu svedomia (svetlu inteligencie vpísanej do nás Bohom ako dar pri stvorení).15 Ak „správny rozum“ aplikujeme na situáciu, ktorú chceme vysvetliť, vyjde nám nasledovné. Dieťa je späté so svojimi rodičmi a bude rásť a dospeje samo k užívaniu rozumu, ukazuje sa ako správne
a rozumné, ustúpiť postoju jeho rodičov. Ale ak je tu konfrontácia so situáciou nebezpečenstva smrti, treba naplniť
povolanie dieťaťa na večnú blaženosť, lebo Kristus vykúpil a povolal k spáse každého človeka.
4. Opodstatnená nádej (kán. 868, § 1, bod 2)
Pre správny výklad kán. 868, § 1, bod 2 CIC 1983 sa žiada „rozlíšenie“ súhlasu rodičov s krstom ich dieťaťa a potrebu opodstatnenej nádeje, že dieťa bude vychovávané
v katolíckom náboženstve.
4.1. „Súhlas“ a „opodstatnená nádej“
Žiada sa súhlasiť, že môžu nastať situácie, že rodičia
budú súhlasiť s krstom svojho dieťaťa v Katolíckej cirkvi,
ale sami seba môžu považovať za neveriacich alebo inak
veriacich alebo takých, ktorí nežijú v súlade s katolíckym
učením, resp. žijú v rozpore s týmto učením. Dokonca takýchto prípadov pribúda a pre duchovného pastiera nastáva
zložitá úloha ako riešiť takéto prípady. Kán. 868, § 1, bod
2 na to odpovedá, že musí existovať „opodstatnená nádej“
(lat. spes fundata), že dieťa bude vychovávané v katolíckom
náboženstve. Pojem „opodstatnená nádej“ bol prevzatý
z Inštrukcie Pastoralis actio Kongregácie pre náuku viery
z 20.10.1980, bod 31. Preto vysvetlenie tejto formulácie treba hľadať v spomínanej inštrukcii. Pod formuláciou „opodstatnená nádej“ sa má chápať určité „záruky“ či „garancie“,
o ktoré sa duchovný pastier oprie pri svojom úsudku, že naozaj existuje „nádej“, že pokrstené dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Dovolím si pripomenúť, že
„úsudok“ duchovného pastiera o nádeji, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve sa nemôže zakladať
na jeho osobnom „optimistickom“ alebo „pesimistickom“
pohľade na budúcnosť Cirkvi a ľudstva, ani na jeho osobnej
skúsenosti s tým, čo všetko sú schopní ľudia sľúbiť, aby dosiahli čo chcú. Ide o to, či „nádej“ sa opiera aspoň o minimálne garancie budúcej možnej výchovy v katolíckom náboženstve. Zaujať takýto postoj vôbec nie je ľahké, ba je to
veľmi ťažké. Preto si najprv musíme všimnúť usmernenia
inštrukcie Pastoralis actio a snažiť sa pochopiť, čo Cirkev
súčasnej doby od duchovných pastierov žiada.
Inštrukcia žiada, aby duchovní pastieri viedli dialóg
s rodinami (lat. dialogus pastorum cum familias). Zdá sa,
že inštrukcia žiada od duchovných pastierov zmenu prístupu nie preto, žeby doterajší prístup bol nevyhnutne nespráv15. K tejto téme pozri Z. Grocholewski, Prirodzený zákon v náuke
cirkvi, Tlačiareň GG, Kežmarok 2012, s. 20-24.
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ny, ale že došlo a stále viac dochádza k zmenám náboženskej situácie manželstiev a rodín v súčasnej spoločnosti. Pre
duchovných pastierov súčasnosti to nie je ľahké: na jednej
strane je tu ešte pomerne veľká masa ľudí, ktorí sa už akosi zotrvačnosťou zúčastňujú na živote napr. farského spoločenstva a farár nechce a nesmie pretrhnúť „nitku“ ich zotrvačnosti a títo ľudia mu berú čas i sily a on často krát už nevie, ako a kde svoje pastoračné úsilie má usmerniť; na druhej strane, cirkevné dokumenty od neho žiadajú zmenu prístupu, viesť dialóg s ľuďmi, čo on nateraz považuje za príliš veľkú záťaž. Výsledkom nezriedka sú rozličné postoje
a prístupy duchovných pastierov: niektorí drú do úmoru (tí
patria do kategórie svätcov), iní sú z toľkej práce unavení a často rezignujú a uzavrú sa do seba a ďalší sa rozhodnú kňazstvo opustiť, lebo vo svojej práci strácajú zmysel;
a zase iní strácajú vieru a vedú „dvojaký život“ akoby kňazmi boli iba v kostole a mimo kostola už nie. Iste, takýto pohľad na súčasnú situáciu duchovných pastierov a ich veriacich je veľmi zjednodušený. Som presvedčený, že Cirkev
chce zmeniť zmýšľanie duchovných pastierov: pomaličky
a podľa miery a sily postupujúcej sekularizácie so všetkým,
čo to so sebou prináša, „presúvať“ svoje myslenie a spôsoby do obdobia podobného prvotnej cirkvi.16
Inštrukcia Pastoralis actio tento posun v myslení nazýva adresnejšie ako „pastoračné kolokvium“ (colloquium
pastorale), ak ide o dialóg kňaza s veriacou rodinou, ktoré praktizuje katolícku vieru (PA, 29). Do rámca tohto pastoračného kolokvia prináleží návšteva rodín duchovným
pastierom, za účelom zhromaždiť ich ku katechéze, k modlitbe, aby sa modlili za svoje radosti i starosti, za svoje deti,
tie očakávané i tie žijúce, aby slávili Eucharistiu.
V prípade dialógu s malo veriacimi rodinami alebo s nekresťanskými rodinami tento posun v myslení a prístupe nazýva „colloquium benevolentiae“ (plný ústretovosti a dobromyseľnosti) naplniť čo žiadajú, ak prichádzajú
a žiadajú krst pre svoje dieťa a prosbou, aby prijali aj primeranú mieru zodpovednosti za to, o čo žiadajú (PA, 30).
Obsahom kolokvia benevolencie je teda ústretovosť, dob16. Na podporu našich tvrdení chceme uviesť aspoň dve publikácie: G. Gilson, Diecézny kňaz v pastoračnej službe, Kňazská seminár,
Spišské Podhradie 2001 a Ch. Chaput, Čo je cisárovi, cisárovi. Odvaha v politike a katolícke princípy v službe národa, Nadácia A. Tunegu,
Bratislava 2014. Autormi obidvoch publikácii sú arcibiskupi. Prvý opisuje francúzsku skúsenosť od druhej svetovej vojny cez koncil až donedávna. Bol kňazom, zažil koncil, bol pomocným biskupom v Paríži, neskôr biskupom v Le Mans, napokon arcibiskupom v Sens Auxerre. Kniha je uboleným výkrikom duše biskupa, ktorý „uprostred zničeného cirkevného Jeruzalema“ Katolíckej cirkvi vo Francúzsku, sa zamýšľa, popisuje to prežité, vyhodnocuje to, ale uvažuje aj o budúcnosti. Druhý arcibiskup píše ako sa nás, napriek technickým vymoženostiam, stávajú
stále viac „barbari“ (čím menej je kresťanstva, je stále viac krutostí medzi ľuďmi), „dlžníci“ (sami sa stále viac zadlžujeme a dobrovoľne a žijeme na dlh na úkor budúcich generácii), „analfabetmi“ (vysoké percento občanov USA nevie aký oceán obmýva brehy ich krajiny, kde bojujú
ich vojaci v zahraničí a pod.) Akoby sme boli Cirkvou čias sv. Augustína, keď „barbari“ začínali byť v Európe „doma“. Porov. tiež J. Pieper,
Scholastika, Portál, Praha.
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romyseľnosť, ale aj pozvanie k prevzatiu primeranej zodpovednosti. Ale dnes sa ľudia najviac bránia a nechcú prijať zodpovednosť. Toto kolokvium je teda pre obe strany
problematické. Je to rozhovor o hľadaní vyjadrenia/prejavov/znakov určitej „opodstatnenej nádeje“.
4.2. Kolokvium benevolencie
Rodičia musia dať duchovnému pastierovi nielen súhlas
ku krstu ich dieťaťa, ale musia poskytnúť aj určité garancie, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve
(kán. 868, § 1, bod 2). Ak sa od duchovného pastiera žiada,
aby mal ústretový, dobrosrdečný prístup a mal by sa usilovať „oživiť“ záujem rodičov o krst, teda o to, čo pre svoje
dieťa žiadajú a napokon, aby prijali pozvanie prijať za krst
aj určitú zodpovednosť.
Inštrukcia spomína niektoré prejavy prevzatia zodpovednosti, ktorú možno označiť za postačujúce pre udelenie krstu: rodičia sami navrhnú alebo aspoň príjmu návrh,
aby sa krstnými rodičmi stali praktizujúci katolíci, ktorí sa
budú zaujímať a budú sa angažovať, aby ich krstný syn/dcéra dostali katolícku výchovu (PA, 30). Postačujúcou garanciou môže byť aj prostredie farnosti, kde žiadajúci rodičia bývajú a kde sa budú veriaci farnosti zaujímať o svojich
bratov a sestry vo viere (PA, 30), alebo ak sa napr. rodičia
určitým spôsobom zapoja do programu alebo aspoň časti
programu pre pastoráciu rodín konkrétnej farnosti (PA, 32).
Postačujúcou garanciou môže byť aj to, ak rodičia akceptujú návrh, že záruku katolíckej výchovy prijme niektorý vieru praktizujúci a pokrvný príbuzný ich rodiny (List kardinála Šepera prefekta Kongregácie pre náuku viery istému
biskupovi, In: Notitiae 7/1971, s. 64-70).
Ak by rodičia odmietli prijať akúkoľvek mieru svojej
zodpovednosti za katolícku výchovu svojho dieťaťa, inštrukcia odporúča duchovnému pastierovi určité pedagogické kroky a predlžiť čas na dlhší kontakt s rodičmi
napr. tým, že dieťa zapíše do zoznamu čakateľov na krst.
Nie je to nejaký druh katechumenátu. Ide iba o predlženie dialógu s rodičmi, aby rodičia prijali aspoň minimálny
stupeň zodpovednosti za katolícku výchovu svojho dieťaťa (PA, 31). Zdá sa, že inštrukcia ide až do krajnosti, len
aby sa dosiahli primerané garancie (=opodstatnenú nádej)
na vyslúženie sviatosti krstu a ďalší dialóg s rodičmi. Napokon duchovný pastier nikdy nesmie povedať rodičom,
že im krst ich dieťaťa zamieta, ale iba ho z pedagogických
príčin trochu posúva (PA, 31).
4.3. O akých rodičov ide?
Inštrukcia Pastoralis actio z roku 1980 spomína „rodiny veriace“ (PA, 29), „rodiny málo veriace“ (PA, 30) a „rodiny nekresťanské“ (PA, 30). Je zaujímavé, že nespomína
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napr. „rodiny neveriacich“ čiže ateistické rodiny alebo rodiny agnostikov.
List kardinála Šepera, prefekta Kongregácie pre náuku
viery, z roku 1971, spomína „rodičov žijúcich v nie regulárnom stave života“ vzhľadom ku katolíckej viere a potom menuje „kresťanov žijúcich v polygamii, v konkubináte alebo úplne zanechali regulárny spôsob praktizovania katolíckeho náboženstva alebo žiadajú o krst len preto,
že sa to tak má, lebo sa to tak v našej spoločnosti tak zaužívané (sociálna konvencia)“.17
Je teda isté, že primeranú „opodstatnenú nádej“ (v
zmysle kán. 868, § 1, bod 2) majú dať rodičia, ak žijú
v akomkoľvek morálne a nábožensky neprijateľnom vzťahu vzhľadom na katolícky spôsob života.
5. Partikulárne právo?
Kán. 868, § 1, bod 2 CIC uvádza nasledovné: „ak takáto nádej (=opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané
v katolíckom náboženstve) úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod“.
5.1. Partikulárny zákon
Čo je partikulárne právo v objektívnom zmysle, čiže
partikulárny zákon, vieme z noriem týkajúcich sa cirkevných zákonov (kánony 7 až 22 CIC). Dá sa ich identifikácia zhrnúť: 1/ je to zákon vydaný autoritou partikulárnej
cirkvi (diecézny biskup pre územie svojej diecézy a biskupská konferencia pre územie svojej kompetencie, ak tak
rozhodne vo forme všeobecného dekrétu revidovaného
Apoštolskou Stolicou); 2/ ide o zákon územne ohraničený
(porov. kán. 13, § 1).
Predmetom tohto partikulárneho zákona, ktorý spomína kán. 868, § 1 bod 2 nie je to, v čom spočíva alebo nespočíva „opodstatnená nádej“, ale spôsob odloženia krstu, ak opodstatnená nádej úplne chýba, prípadne
aj spôsob oznámenia odloženia krstu rodičom dieťaťa
a vysvetlenie dôvodov odloženia krstu.
Inštrukcia Pastoralis actio z roku 1980 vôbec nespomína nejaké usmernenia alebo zákony vydané diecéznym
biskupom ohľadom krstu detí. Spomína však usmernenia
biskupských konferencií a to na územiach, kde sú málo
veriace rodiny vo väčšine. Biskupské konferencie takýchto území na ospravedlnenie zavedenia dlhšej doby na
pastoračnú prípravu na krst, než je doba učená všeobec-

17. In: Notitiae 7 (1971) s. 64-71.
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nými predpismi uvedenými v Ordo baptismi, môžu vydať
vlastné partikulárne právo (PA, 31).
Usmernenia vydané biskupskými konferenciami sa týkajú krstu dospelých a obvykle sledujú predpisy Apoštolskej Stolice. Partikulárnemu zákonu, ktorý sa spomína v kán. 868, sa nevenujú primerane ani výklady cirkevných právnikov. Nenašli sme jednu krajinu, kde by takýto
partikulárny zákon existoval. Možno niekde jestvuje, ale
nevieme o tom.
5.2. Kto teda rozhoduje o „opodstatnenej nádeji“?
Aj keď o primeranosti či dostatočnosti garancii „opodstatnenej nádeje“, o ktorej sa píše v kán. 868, musí napokon rozhodnúť duchovný pastier vo svojom svedomí
a podľa objektívnych noriem, predsa sme toho názoru, že
usmernenia diecézneho charakteru alebo národného charakteru (v prípade biskupskej konferencie), majú pre duchovných pastierov zásadný význam. Tieto usmernenia
napomáhajú duchovným pastierom, najmä farárom, prijímať zmeny v pastoračnom prístupe, pochopiť ducha cirkevných usmernení, aby v konečnom dôsledku rozhodovali v pastorácii s pokojným svedomím i srdcom. A je
to miesto aj na usmernenie či napomenutie duchovných
pastierov, ktorí k rodičom žiadajúcim o krst svojho dieťaťa pristupujú povrchne, rutinérsky a dokonca s nezáujmom a nezodpovednosťou.
Záver
Odmietame tvrdenia, žeby cirkevné dokumenty tlačili
duchovných pastierov do situácie, aby pokrstili každého,
kto o krst požiada. Bolo by to iba čierno-biele videnie situácie. Vieme, že takéto čierno-biele videnie veci spravidla dokumenty Cirkvi neposkytujú. Ani Inštrukcia Pastoralis actio z roku 1980 takýto pohľad a interpretáciu krstu
detí neposkytuje. Kongregácia pre náuku viery skôr než
vydala túto inštrukciu, vypočula si názory rôznych biskupských konferencií, aby zistila stav problematiky. Až
po ich analýze sa rozhodla vydať inštrukciu. Východiskom vydania inštrukcie bola zmena spoločenskej situácie a teda aj situácie Cirkvi. Cieľom inštrukcie bolo poskytnúť „summa lineamenta actionis pastoralis“ (hlavné
línie pastoračnej činnosti) (PA, Proemium). Pastoralis actio dôrazne odmieta udeľovať krst deťom, ktorých rodičia
chcú krst bez toho, aby si aspoň trochu uvedomovali jeho
„hodnotu“. Ak je to pre takých rodičov „úplná formalita“ alebo „úkon bez akejkoľvek hodnoty“ alebo „úkon, pre
ktorý nemusia absolútne nič obetovať“ vo svojom živote a
vo vzťahu ku katolíckemu náboženstvu, tým naozaj treba
krst ich dieťaťa odložiť.
Na druhej strane, inštrukcia mení zmýšľanie duchovných pastierov v tom, aby nepristupovali k žiadosti o krst
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ľahostajne alebo neprimerane dobe18 alebo povrchne. Je
to výzva, aby duchovní pastieri zvádzali duchovný zápas
o každého človeka, o každú ľudskú dušu. Evanjelizačná
činnosť nutne musí viesť ku krstu, ktorý robí z človeka
„Božie dieťa“ a „dedičom večnej blaženosti“. Preto si Cirkev môže dovoliť krst oddialiť, iba ak „opodstatnená nádej“ úplne chýba, úplne absentuje. Ak však takáto nádej
predsa len „úplne nechýba“, čiže ak nejaká predsa len je,
má sa dieťa pokrstiť. Určite by sa žiadalo prehodnotiť výber krstných rodičov, aby to nebola pre nich iba formálna povinnosť alebo akási len čestná úloha. Totiž, kán. 872
CIC, trochu relativizuje dokonca aj povinnosť, aby boli
(ak je to možné, aby boli! Ale čo znamená, že je nemožné
a nepostačovali pri krste iba rodičia?). Kán. 872 CIC privádza k myšlienke, že existencia krstných rodičov a ich
účasť pri krste je iba dobrovoľná, čo nie je pravda. Neobstojí ani prax, aby úlohu krstných rodičov nahradili rodičia. Cirkev zakazuje a teda odmieta takúto prax niektorých cirkevných spoločenstiev (porov. kán. 874, § 1, bod
5). Niekedy totiž krstný rodič môže byť jedinou osobou,
ktorá môže byť garantom katolíckej výchovy pokrsteného dieťaťa. A tu je miesto, aby miestny zákonodarca určil
partikulárnym právom kritéria, aké má spĺňať krstný rodič. Lebo krstný rodič má, podľa kán. 874, § 1 „viesť život
v súlade s vierou a úlohou, ktorú na seba prijal“.19
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18. Pre porovnanie postačí spomenúť pána farára v románe Bernanosa alebo v novele Francoisa Mauriaca „Bozk malomocnému“ a, na
druhej strane, už spomínanú knihu arcibiskupa Gilsona „Diecézny kňaz
v pastoračnej službe“. Sú to príklady z toho istého prostredia, no v odlišnej dobe. A rozdiel sa nám jasne ukáže.
19. Napríklad CEI (Talianska biskupská konferencia) vydala v tejto veci partikulárnu normatívu, že „všetci, ktorí žijú v manželskej nelegitímnej situácii , nemôžu sa stať krstným rodičom“: CEI, La pastorale dei divorziati e risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali iregolari, In: ECEI, 2/3428. K partikulárnej legislatíve v tejto oblasti nabáda Agostino Montan, In: Diritto nel mistero della Chiesa, PUL,
vol. III., s. 83.
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Pastorácia rozvedených
a znovuzosobášených
vo svetle evanjeliovej pravdy
1. časť
Nemecký kardinál W. Kasper predniesol 20. februára
2014 na mimoriadnom konzistóriu dlhú prednášku o rodine. Chcel predstaviť aj niektoré otázky, ktoré sa týkajú konkrétnych požiadaviek veriacich. Táto prednáška vyvolala
veľmi živú diskusiu, pretože v jej závere predložil zmenu
náuky a sviatostnej disciplíny Katolíckej cirkvi, ktorá by
umožnila v krajných prípadoch pripustiť k svätému prijímaniu rozvedených, ktorí žijú s druhou osobou, akoby boli
spolu uzavreli manželstvo (či už civilné manželstvo uzavreli alebo nie). Viacerí kardináli, biskupi a teologické časopisy sa zúčastnili tejto diskusie na želanie pápeža Františka.
Treba poznamenať, že táto diskusia vôbec nie je nová,
ako tvrdia mnohí. V 70. rokoch minulého storočia už bola
podobná, veľmi intenzívna diskusia, pretože v posledných
desaťročiach sa stále väčší počet katolíkov uchyľuje k civilnému rozvodu, ktorý bol v 60. a 70. rokoch minulého storočia legalizovaný štátnym zákonodarstvom v mnohých krajinách s väčšinou katolíckeho obyvateľstva. Zákony umožňujúce rozvod veľmi ovplyvnil myslenie a konanie ľudí. Čoraz väčší počet katolíkov začal žiadať o rozvod – a okrem toho uzavreli aj nový civilný zväzok.
Aký bol kontext tejto diskusie? Podľa Kódexu kánonického práva z roku 1917, ktorý v tom čase platil, rozvedení
a znovuzosobášení veriaci boli považovaní za „ipso facto
infames [bez cti]“1 a za „publice indegni [verejných hriešnikov]“.2 Ako verejne nehodní nemohli pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, ktoré by mohli prijať len keby sa dalo konštatovať ich pokánie, polepšenie
a bolo odstránené verejné pohoršenie („de eorum poenitentia et emendatione et publico scandalo prius satisfecerint“3). Tieto vyjadrenia považovali niektorí predstavení Cirkvi v Amerike za príliš tvrdé. Zdôrazňovali rozličnosť situácií, a predovšetkým problém tých rozvedených
a znovuzosobášených, ktorí mali opodstatnené pochybnosti o platnosti ich prvého sobáša, ale nemohli to dostatočne preukázať v procese nulity. Následne sa v niektorých oblastiach rozvinulo a presadilo takzvané riešenie
vo vnútornom fóre, na základe ktorého sa tvrdilo, že v is1. Kódex kánonického práva (1917), kán. 256.
2. Tamže, kán. 855 § 1.
3. Tamže, kán. 855.

tých prípadoch a okolnostiach spovedník môže pripustiť
rozvedených a znovuzosobášených k sviatosti zmierenia
a sviatosti Eucharistie. Magistérium toto riešenie nikdy
neschválilo.
Druhý vatikánsky koncil hovoril o neduhu rozvodov4
a pripomenul, že manželská láska „vylučuje každé cudzoložstvo a rozvod“.5 Koncil sa však ešte nevenoval explicitne otázke rozvedených a znovuzosobášených veriacich.
Diskusia o tomto probléme sa veľmi zintenzívnila v 70.
rokoch minulého storočia. Svätý Ján Pavol II. urobil niečo
jedinečné v histórii, aby túto diskusiu postavil na pevné základy: v rokoch 1979 až 1984 ponúkol 129 katechéz o sexualite, ľudskej láske a rodine. Tieto katechézy treba nanovo objaviť kvôli ich aktuálnosti. Na Synode o rodine v roku
1980 bola táto téma zoširoka prediskutovaná. Po synode,
v roku 1981, publikoval Ján Pavol II. apoštolskú exhortáciu
Familiaris consortio, ktorá je dielom tohto svätého pastiera.
V roku 1983 bol promulgovaný nový Kódex kánonického práva, ktorý (hoci mení tón reči) potvrdzuje prax, že
rozvedení a znovuzosobášení nemôžu pristupovať k sviatosti zmierenia a pokánia: „Na sväté prijímanie sa nesmú
pripustiť exkomunikovaní a postihnutí interdiktom po
jeho uložení alebo vyhlásení trestu a iní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu“.6 Medzi tých, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu samozrejme patria rozvedení a znovuzosobášení, keďže cudzoložstvo je zjavne ťažký hriech. Okrem toho tento Kódex
potvrdzuje výlučnú kompetenciu cirkevných súdov skúmať platnosť manželstva katolíkov a dáva dôkazovú silu
aj svedectvám samotných stránok procesu, čím im ponúka nové cesty na dokázanie nulity predchádzajúceho zväzku.7 Prostredníctvom týchto legislatívnych spresnení Cirkev stanovila prostriedky na vyriešenie istých zvlášť ťažkých problémov prostredníctvom vonkajšieho fóra.

4.
5.
6.
7.

Porov. Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia Gaudium et spes, č. 47.
Tamže, č. 49.
Kódex kánonického práva (1983), kán. 915.
Porov. tamže, kán. 1536 § 2 a 1679.

Nové Horizonty

37

Štúdie

Napriek presným vyjadreniam Familiaris consortio,
ktoré potvrdil aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, (č. 1650
– 1651), v niektorých oblastiach pokračovala odlišná prax,
spočívajúca v tom, že povzbudzovali rozvedených a znovuzosobášených pristupovať k Eucharistii, predovšetkým
v prípadoch, keď sa angažovali vo viere. Mnohí kňazi tolerovali túto pomýlenú prax.
V roku 1993 biskupi cirkevnej provincie Reno (Francúzsko) publikovali Pastierky list ohľadom pastoračného
sprevádzania osôb, ktorých manželstvo stroskotalo, osôb
rozvedených a osôb rozvedených a znovuzosobášených.
Potvrdili náuku o nerozlučiteľnosti manželstva, uviedli
tiež, že nie je možné všeobecné pripustenie rozvedených
a znovuzosobášených k Eucharistii, avšak podľa ich mienky by mohli prijímať Eucharistiu v prípadoch, keď – podľa úsudku vlastného svedomia a po rozhovore s múdrym
kňazom a expertom – sa k tomu cítia oprávnení. Niekde
našlo vyjadrenie biskupov schválenie, ale mnohí ostali
zmätení. Niektorí navrhovali, že po istom čase úvah a pokánia by mohli byť všetci pripustení k sviatostiam.
Následkom toho mnohí biskupi žiadali Kongregáciu pre
náuku viery, aby vec vyjasnila. Kongregácia vydala v septembri 1994 List biskupom Katolíckej cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich. V ňom potvrdila a objasnila pravdy
viery a prax Cirkvi.
Z načrtnutého problému je jasné, že otázka pastorácie rozvedených a znovuzosobášených veriacich je dnes
v Cirkvi jednou z veľmi vážnych otázok. Pre pochopenie
náuky Cirkvi o tejto otázke je treba objasniť pravdu o stave objektívneho hriechu a náuku o skutkoch zlých samých
osebe.
Stav objektívneho hriechu
Spáchanie hriechu vytvára (z teologicko-morálneho pohľadu) novú situáciu, ktorú nazývame hriešny stav. Prvotný hriech spôsobil stav odlúčenia človeka od Boha, a keďže tento hriech je dedičný, nikto by sa nemohol dostať do
neba, keby nás Kristus nebol vykúpil. Dedičný hriech sa
nám odpúšťa vo svätom krste. Ak po krste spácha človek
ťažký hriech, odlúči sa od Boha, a tento objektívne hriešny stav trvá dovtedy, kým hriešny skutok nie je odpustený. Podmienkou odpustenia je ľútosť a pokánie. Ak hriešnik zostáva až do konca svojho života v stave odlúčenia
od Boha, tento stav ho odvádza od jeho posledného cieľa – neba, ktoré nedosiahne z vlastného slobodného rozhodnutia. Vo večnom odlúčení od Boha sa hriešnik navždy utvrdí – a to je peklo. Hriešnik z vlastnej viny ostane
po celú večnosť biednym stvorením prirodzene túžiacim
po Bohu, ale večne nespokojným, nenaplneným vo svojej túžbe. Ak človek po krste spácha všedný hriech, ostáva zjednotený s Bohom, preto možno len analogicky ho-
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voriť o odcudzení sa Bohu, o odcudzení sa sebe samému
a o hriešnom stave.8 Aj po spáchaní ľahkého hriechu je potrebná ľútosť a pokánie, aby bol odpustený. Situácia každého hriechu pretrváva vo vine, následnom treste a v ranách spôsobených vôli, ktorá sa stáva náchylnejšou na zlo.
Vo väčšine prípadov je hriech uskutočnením jedného zlého rozhodnutia. Výnimkou je rozhodnutie pre život
v stave ťažkého hriechu. Takéto rozhodnutie dnes často
uskutočňujú napríklad rozvedení a civilne znovuzosobášení, alebo katolíci zosobášení iba civilne, alebo osoby žijúce spolu vo „voľných zväzkoch“.
Hoci nám v tejto veci nie je celkom jasné stanovisko
Cirkvi v prvých piatich storočiach (kvôli nedostatku historických zdrojov), totiž či tieto hriešne situácie boli hodnotené rovnako alebo odlišne v porovnaní s jedným cudzoložným skutkom, vieme s istotou, že Cirkev žiadala zanechanie hriešneho stavu, aby mohla pripustiť hriešnika
k sviatostnému zmiereniu a svätému prijímaniu. Inak by
konverzia a predsavzatie boli vyvrátené skutkami a sväté prijímanie, znak plného spoločenstva s Kristom a Cirkvou, by bolo v rozpore so stavom, pre ktorý sa hriešnik
sám slobodne rozhodol.
Iné hriechy, ktoré vytvárajú stav objektívne ťažkého
hriechu, sú napríklad hriechy proti spravodlivosti, zvlášť
proti siedmemu prikázaniu. Pokiaľ vec nie je vrátená legitímnemu vlastníkovi, ktorému bola nespravodlivo vzatá, pokánie hriešnika nie je úprimné, pretože je v rozpore s realitou.
V niektorých prípadoch je k hriechu pripojený kánonický trest, ktorý vytvára zvláštny stav. Hoci treba dávať pozor, aby sa morálka nemiešala s kánonickým právom, treba
mať na pamäti, že niektoré ťažké hriechy sa na základe cirkevného zákona stávajú aj „deliktami“ a niektoré z nich sú
sankcionované formou automatickej aplikácie trestu, ktorý
sa nazýva latae sententiae. To platí zvlášť pre exkomunikácie. Vzniká tak nová situácia vo vnútri Cirkvi. Mnohí exkomunikáciu chápu nesprávne v tom zmysle, akoby sa veriaci na základe nej nachádzal mimo kresťanskej komunity. V týchto prípadoch, aj na základe morálnej záväznosti,
sa vyžaduje od veriaceho, aby sa dostal von z tohto hriešneho stavu, čiže zo situácie, ktorá označuje neúplné spoločenstvo s Cirkvou na úrovni právnej, aj eticko-náboženskej.9
Skutky zlé samy osebe
Jestvujú skutky samy osebe a v sebe dobré alebo zlé.
Podľa Zjavenia jestvujú predmety a ciele chcenia a konania, ktoré nikdy nebudú môcť byť zamerané na Boha
8. Porov. A. Günthör, Morálna teológia I/b, Rím 1989, s. 282.
9. Porov. B. F. Pighin, I fondamenti della morale cristiana. Manuale
di etica teologica, Bologna 2001, s. 309 – 310.
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a jeho Kráľovstvo, a preto z neho automaticky vylučujú.
Svätý Pavol píše v Liste Korinťanom: „Nemýľte sa: ani
smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani
opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9). Katechizmus túto náuku pripomína:
„Sú činy, ktoré samy osebe a samy v sebe, nezávisle od
okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené (graviter illiciti) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro.“10
Žiadny úmysel nemôže zmeniť skutky samy osebe objektívne zlé na dobré. Modloslužba je sama osebe vždy
zlá, a preto mnohí kresťania odmietli obetovať pohanským bohom aj za cenu straty vlastného života. Zabiť nevinného človeka je vždy samo osebe zlé, a preto ani žena,
ktorá po znásilnení počala dieťa, nemôže ho zabiť, lebo to
dieťa je nevinné. Cudzoložstvo je vždy samo osebe zlé, či
bolo vykonané z vášne alebo zo zúfalstva nad vlastným
manželstvom, alebo sa žena rozhodla žiť s druhým mužom, pretože ju manžel opustil a chce, aby tento druhý
muž nahradil deťom otca.11
Ján Pavol II. o týchto skutkoch píše vo Veritatis splendor, kde zároveň objasňuje: „Negatívne príkazy prirodzeného zákona platia všeobecne: zaväzujú všetkých a každého, vždy a za každých okolností. Ide totiž o zákazy zakazujúce isté činy vždy a navždy, bez akejkoľvek výnimky,
pretože voľba takýchto skutkov sa nijako nezhoduje s dobrou vôľou konajúcej osoby, ako ani s jej povolaním k životu s Bohom a k spoločenstvu s blížnymi.“12
Základné prvky náuky Cirkvi ohľadom
rozvedených a znovuzosobášených veriacich
Pri systematickej prezentácii základných prvkov náuky Magistéria ohľadom pastorácie rozvedených a znovuzosobášených veriacich sa vychádza z textu posynodálnej exhortácie Familiaris consortio, Katechizmu Katolíckej cirkvi a listu Kongregácie pre náuku viery pod názvom
List biskupom Katolíckej cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich. Základné tézy sú nasledovné.
1. Rozvedení a znovuzosobášení veriaci sa nachádzajú v stave, ktorý je objektívne v kontraste s evanjeliovou
pravdou o nerozlučiteľnosti manželstva.

10. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1756.
11. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per un
approfondimento della fede, Siena 2004, s. 63-64.
12. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 52.
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Cirkev ochraňuje nerozlučnosť manželstva ako jeho základnú charakteristiku, pretože je verná Kristovým slovám: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú,
dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 11 – 12).
„Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19, 6).
Kristove slová o nerozlučnosti manželstva sú prekonaním
starovekého poriadku zákona novým poriadkom viery
a milosti.13 Nerozlučnosť manželstva (ešte skôr, ako sa stala príkazom) je vnútornou logikou manželskej lásky, ktorá pre svoju prirodzenosť – keďže ide o úplný vzťah medzi manželmi – pokrýva nielen časť života, ale celú existenciu. Nerozlučnosť sa dá poznať aj vo svetle ľudského
rozumu, keďže rozvod je všeobecne vnímaný nie ako dobro, ale ako porážka, zlyhanie.
Pán Ježiš sa pri obhajobe nerozlučnosti v rozhovore s farizejmi odvolal na počiatok, kedy muž a žena žili v súlade s Božou vôľou, kedy ešte neodmietli Božiu vôľu. „Tu
k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: «Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?»“ (Mt 19, 3).
Chceli vedieť, či sa zaradí medzi „rigoristov“ alebo „laxistov“. „Laxisti“ dovoľovali rozvod z akejkoľvek príčiny,
„rigoristi“ len z vážnej. „On odpovedal: «Nečítali ste, že
Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: «Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej
manželke a budú dvaja v jednom tele?» A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 19, 3 – 6). Manželská jednota muža a ženy je
teda Božou vôľou a nie umelým výmyslom človeka. Nejde teda o nedosiahnuteľný ideál, ale o potvrdenie prirodzenosti a podstaty manželstva, ktorého formu nemohli zatemniť žiadne kompromisy, úpravy a pragmatická nemorálnosť.14 Pán Ježiš odmietol posudzovať tento problém na základe židovskej kazuistiky, a preniesol ho na úroveň duchovnú
a morálnu, týkajúcu sa každého človeka na každom mieste a v každom čase, čiže nielen židov a neskôr kresťanov.15
Žiaľ, rôzne životné ťažkosti môžu priviesť pár k rozvodu, ale to neoprávňuje vnímať ho pozitívne, pretože sa objektívne rodí z individualistickej a egoistickej interpretácie slobody.16
Cirkev verí, že nikto, ani pápež, nemá moc rozviazať
platné, sviatostné a konzumované manželstvo.17 K tomu
treba poznamenať, že „len manželstvá medzi pokrstený13. J. R atzinger, Námietky proti učeniu Cirkvi – východiská na odpoveď, in Kongregácia pre náuku viery, O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených. Dokumenty, komentáre a štúdie, Trnava 2014, s. 24.
14. Porov. P. M ankowski, L’insegnamento del Signore su divorzio e
seconde nozze: i dati biblici, in a cura di R. Dodaro, Permanere nella
verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, Siena
2014, s. 34.
15. Porov. tamže, s. 42 – 51.
16. Porov. D. Tettamanzi, I comandamenti. La legge del Signore per
la vita di ogni giorno, Milano 2001, s. 138 – 139.
17. Porov. Kódex kánonického práva, kán. 1141.
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mi sú «sviatosťou» v pravom slova zmysle a absolútna nerozlučnosť platí len pre tieto manželstvá, ktoré sú situované vo sfére viery v Krista.“18 To ustanovila Cirkev v zhode
s tvrdeniami svätého Pavla v 7. kapitole Prvého listu Korinťanom. „Takzvané «prirodzené manželstvo» má svoju dôstojnosť vyplývajúcu z poriadku stvorenia, a je preto orientované na nerozlučnosť, ale môže byť rozviazané za určitých okolností z dôvodu vyššieho dobra – v prípade, keď
ide o vieru.“19 Ide o privilegium paulinum. Pavol, na základe vlastnej autority dovolil, že nekresťan sa môže odlúčiť
od svojho manželského partnera, ktorý sa stal kresťanom.
V tomto prípade kresťan nie je viac „otrocky viazaný“, čiže
nie je nútený ostať nezosobášený (porov. 1 Kor 7, 12 – 16).
Aj nekonzumované manželstvo je možné rozviazať.
Manželstvo medzi pokrstenými je sviatosťou, pretože
naznačuje a sprostredkuje milosť zmluvy medzi Kristom
a Cirkvou. Cirkev preto „tvrdí, že nemôže pokladať za
platný nový zväzok, ak bolo platné predchádzajúce manželstvo.“20 Nové civilné manželstvo nemôže rozviazať
predchádzajúce manželské puto a je v otvorenom protiklade s evanjeliovou normou o nerozlučnosti manželstva,
ktorú je Cirkev povolaná ohlasovať a chrániť pre dobro
manželov, rodín a celej spoločnosti. Nerozlučnosť manželstva nie je v prvom rade morálnym, či právnym záväzkom, ale darom, ktorý ontologicky stvárňuje osoby manželov, nakoľko sú jeden s druhým spojení putom, ktoré je
symbolom reálnej príslušnosti Cirkvi ku Kristovi a Krista
k Cirkvi. Nejde len o znak, ktorý odkazuje na nejakú skutočnosť (sacramentum tantum), ale o skutočnosť, ktorá je
prítomná v znaku (res et sacramentum).21
Familiaris consortio preto zakazuje všetkým kňazom,
z akéhokoľvek dôvodu alebo zámienky, aj pastoračnej, vykonať akúkoľvek ceremóniu pre rozvedených, ktorí sa civilne zosobášili. To by vzbudilo dojem slávenia nového
platného sviatostného sobáša a voviedlo do omylu ohľadom nerozlučnosti platne uzatvoreného manželstva.22 Zákon bol daný kvôli tomu, že niekde kňazi začali vykonávať tieto ceremónie.
Rozvod – na rozdiel od separácie, ktorá je v istých prípadoch a okolnostiach legitímna – je ťažkou urážkou prirodzeného zákona a tiež novej a večnej zmluvy, ktorej
znakom je sviatostné manželstvo. V Katechizme Kato18. J. R atzinger, Námietky proti učeniu Cirkvi – východiská na odpoveď, s. 24.
19. Tamže.
20. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, 14. september 1994, č. 4 in Kongregácia pre náuku
viery, O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených. Dokumenty, komentáre a štúdie, Trnava 2014.
21. Porov. C. Caffarra, Ontologia sacramentale e indissolubilità
del matrimonio, in a cura di R. Dodaro, Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, Siena 2014, s. 159.
22. Porov. Ján Pavol II., exhortácia Familiaris consortio, č. 84.
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líckej cirkvi sa píše: „Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do
smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby
ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva.“23 Toto je objektívne tvrdenie, a nie urážka rozvedených a civilne znovuzosobášených veriacich. Je to len
výraz absolútnej vernosti Cirkvi Kristovi a jeho pravde.24
Kardinál Kasper navrhuje niečo, čo je úplne v protiklade s týmto. Hovorí, že môže byť nevyhnutné uzavrieť civilné manželstvo, ktoré dokonca v niektorých prípadoch
by malo byť vnímané ako „dar z neba“: „Ak žena nenesie vinu na tom, že ju manžel opustil, a kvôli svojim deťom potrebuje muža resp. otca, ak sa vo svojom druhom
civilnom manželstve a v rodine úprimne usiluje o kresťanský život, svoje deti vychováva v kresťanskej viere a vzorne sa angažuje vo farnosti (čo je často tak), potom patrí
aj to k objektívnej situácii.“25 Inde píše: „Keď človek nemôže zrušiť záväzky z druhého civilného sobáša bez novej viny, no čo najviac sa usiluje žiť v druhom manželstve
z viery a vychovávať svoje deti vo viere, keď túži po sviatostiach ako zdroji sily pre jeho situáciu...“26 Je pravda, že
Familiaris consortio hovorí o rôznych situáciách, aj o situácii keď niektorí rozvedení „uzavreli nové životné spoločenstvo len z ohľadu na výchovu detí“.27 Ale dokument
vysvetľuje, že ani tento dôvod neospravedlňuje porušenie
vlastného manželského sľubu.
Okrem toho je štatisticky dokázané, že vzťah medzi otčimom/macochou a nevlastným synom/nevlastnou dcérou
často vôbec nie je harmonickým. Je jasne preukázateľné,
že nevlastný syn/nevlastná dcéra sú viac vystavení riziku zneužitia oproti ostatným deťom. Inými slovami, nie je
isté, že pre deti nespravodlivo opusteného rodiča je lepšie
vyrastať s otčimom/macochou ako len s jedným rodičom.
Nie je určite evidentné to, čo kardinál za evidentné považuje. Idea, že opustená manželka/manžel môže mať nevyhnutnú potrebu uzavrieť nový zväzok, ktorý by sa dal považovať za dar z neba, je skutočne novosť, ktorá je v rozpore s učením Magistéria.28

23. Ktachizmus Katolíckej cirkvi, č. 2384.
24. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, in Pontificio consiglio
per la famiglia, Famiglia e questioni etiche, Bologna 2006, s. 49 – 50.
25. W. K asper, Evanjelium rodiny. Prejav pred konzistóriom, Trnava 2014, s. 53.
26. Tamže, s. 43.
27. Ján Pavol II., exhortácia Familiaris consortio, č. 84.
28. J. J. Pérez-Soba – S. K ampowski, Il Vangelo della fimiglia nel dibattito sinodale oltre la proposta del Cardinal Kasper, Siena 2014, s. 29
– 30.
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2. Rozvedení a znovuzosobášení ostávajú členmi Cirkvi
a majú cítiť Kristovu lásku a materskú blízkosť Cirkvi.
Aj keď objektívny stav rozvedených a znovuzosobášených veriacich je v kontraste s evanjeliom, „nie sú nijako vylúčení z cirkevného spoločenstva,“29 čiže nie sú exkomunikovaní. Exkomunikácia ako liečebný trest alebo
cenzúra, ktoré Cirkev ukladá v najťažších prípadoch, aby
podnietila kresťanov k obráteniu, nie je trestom pre tých,
ktorí sa nachádzajú v situácii iregulárneho manželstva.
Nie je možné ani povedať, že postoj Cirkvi voči nim sa
rovná ich potrestaniu.
Tí, čo sa rozviedli a uzatvorili nové neplatné manželstvo, sú a ostávajú kresťanmi a členmi Božieho ľudu v sile
krstu, ktorý vtláča nezmazateľný znak a v sile viery, ktorú
celkom nepopreli. To platí aj o všetkých exkomunikovaných. Ostáva mnoho pút medzi tými, ktorí uzavreli nové
neplatné manželstvo a Cirkvou. Plné spoločenstvo s Cirkvou tvoria tri putá – viera, sviatosti a pastiersky úrad, čo
všetkých veriacich spája.30 Rozvedení znovuzosobášení sa
odlišujú od ostatných veriacich, pokiaľ ide o začlenenie
do Cirkvi. Avšak ostávajú v Cirkvi, ktorá ich považuje za
svojich členov, dokonca ich povzbudzuje k intenzívnejšiemu kresťanskému životu.
Rozvedení a znovuzosobášení nie sú v plnom spoločenstve s Cirkvou. Chýbajúce plné spoločenstvo tu nezávisí od jedného alebo viacerých chýbajúcich pút, ktoré vytvárajú spoločenstvo a včleňujú do Cirkvi. Ide o chýbajúce
plné spoločenstvo skôr v línii vonkajšieho prejavu ako línii konštitutívnej. Nemožnosť prijať Eucharistiu sa nemôže neprejaviť v oslabení plného spoločenstva.31
Postoj Cirkvi voči všetkým synom a dcéram, teda aj voči
tým, ktorí sa nachádzajú v iregulárnej situácii, sa musí zakladať na pravde, ale súčasne aj na láske. Cirkev je povolaná viesť k spáse všetkých, predovšetkým pokrstených.
Preto „nemôže ponechať na seba samých ani tých, ktorí sa
hoci už predtým boli spojení sviatostným zväzkom, pokúsili znova sa zosobášiť. Preto sa bude Cirkev usilovať neúnavne aj takýmto ľuďom ponúkať prostriedky spásy.“32
Láskavé prijatie, pochopenie a vypočutie týchto osôb
nemôže vylúčiť povinnosť ohodnotiť ich postavenie, kvôli
zmyslu pre spravodlivosť a vernosť evanjeliu. Láska sa má
prejaviť predovšetkým v rozvážnom rozlišovaní rôznych
29. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, č. 6.
30. Porov. Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia Lumen
gentium, č. 14.
31. Porov. G. P. Montini, Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili. Tutta la chiarezza possibile in una pastorale difficile, in E. Miragoli (ED.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore:
indicazioni canoniche e pastorali, Milano 2001, s. 238.
32. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
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situácií, v ktorých sa veriaci nachádzajú. Za rôznymi situáciami sa môžu skrývať veľmi rozmanité dôvody, z ktorých Familiaris consortio uvádza najčastejšie: 1. Sú takí,
ktorí sa rozhodli pre nové spolužitie po úprimnej snahe zachrániť predchádzajúce manželstvo, napriek tomu boli nespravodlivo opustení manželským partnerom. 2. Sú takí,
ktorí sa znova zosobášili potom, ako zničili vlastné manželstvo, za čo nesú veľkú vinu. 3. Sú takí, ktorí uzavreli
nové manželstvo kvôli výchove detí a teraz sa kvôli vážnym dôvodom nemôžu oddeliť. 4. Sú takí, ktorí sa znova
zosobášili, pretože vo svojom svedomí si boli subjektívne istí, že ich predchádzajúce manželstvo nebolo platné.
5. Nakoniec sú takí, čo uzatvorili nové manželstvo, v ktorom našli poklad viery a už dlhé obdobie konajú pokánie.33
Pozorné rozlišovanie rôznych situácií je predpokladom
toho, aby pastieri Cirkvi mohli ponúknuť zainteresovaným veriacim konkrétnu cestu obrátenia a účasti na živote
Cirkvi, pričom musia pamätať na ich konkrétne okolnosti
a na Božie a cirkevné právo.
Ján Pavol II. píše: „Cirkev sa má za nich modliť, posilňovať ich, ukázať im, že je milosrdnou matkou, a tak ich udržiavať vo viere a nádeji.“34 Dobrá matka miluje svojho syna,
aj keď upadne do ťažkých hriechov, avšak robí všetko, aby
sa syn z toho stavu dostal. Milosrdná matka neschvaľuje hriešny stav svojho syna, netoleruje ho, ale s láskou mu
dáva najavo, že nesúhlasí s týmto stavom, lebo jej záleží na
jeho spáse. Cirkev sa má správať ako milosrdná matka ku
všetkým svojim hriešnym synom a dcéram.
V záverečnej kapitole Listu biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a
znovuzosobášených veriacich je zhrnutá materská úloha
Cirkvi vo vzťahu k týmto veriacim: „Bude potrebné, aby
pastieri a spoločenstvo veriacich spolu s danými osobami trpeli a milovali, aby tieto osoby vo svojom bremene
dokázali spoznať príjemné jarmo a ľahké bremeno Ježiša. Ich bremeno nie je príjemné a ľahké preto, že by bolo
malé alebo nedôležité, ale stáva sa ľahkým, pretože Pán –
a spolu s ním celá Cirkev – ho s nimi zdieľa. Je úlohou pastoračnej starostlivosti, ktorá musí byť vykonávaná s úplným nasadením, poskytnúť túto pomoc, založenú na pravde i láske zároveň.“35
Milosrdenstvo vo vzťahu k nim sa prejavuje v ochote byť im nablízku a v ponuke sprevádzať ich na skutočnej ceste obrátenia. Účelom tejto cesty je liečiť rany, ktoré spôsobila ich situácia. Prvým krokom je vždy spoznanie pravdy o vlastnej situácii pred Bohom v rámci cirkevného spoločenstva. Rozvedení a znovuzosobášení musia
33. Porov. tamže.
34. Tamže.
35. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, č. 10.
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skúmať možnú vlastnú vinu za rozpad manželstva, potom musia uznať fakt, že vlastným rozhodnutím sa dostali do situácie hriechu, pretože sami sa dobrovoľne rozhodli pre druhé manželstvo, pre neveru vlastným sľubom.
Musia poznať nevyhnutnosť napraviť všetky škody, ktoré
z tohto vyplývajú, zvlášť vo vzťahu k deťom. Je potrebné,
aby uznali trvalosť platného zväzku a nevyhnutnú vernosť
voči nemu, nevyhnutnosť žiť v Cirkvi vo vernosti evanjeliu, aby mohli pokračovať na svojej ceste. Ide o cestu, ktorá má byť spoločná a súčasne osobná.
Veľká ťažkosť spočíva v tom, že v lone Cirkvi je toto
sprevádzanie mimoriadne zriedkavé. Takéto sprevádzania sú potrebné napríklad aj pre páry, ktoré sa nachádzajú v problémoch a pre tých, čo uskutočnili separáciu
a chcú ostať verní manželstvu. Ale pozornosť voči týmto tak vážnym problémom takmer neexistuje. Stretávame
sa s takmer úplným opustením manželov počas prvých rokov manželstva, práve v rokoch, v ktorých sa rozpadáva
vyše 50 % manželstiev. Venovať sa pastorácii rozvedených a znovuzosobášených je možné len vtedy, ak tu bude
sprevádzanie aj ostatných manželstiev.36
3. Rozvedení a znovuzosobášení veriaci, pretože sú
pokrstení, sú povolaní aktívne sa zúčastňovať na živote
Cirkvi v miere, v akej je to kompatibilné s ich objektívnou situáciou.
Keďže sú členmi Cirkvi, rozvedení a znovuzosobášení
veriaci sa majú zúčastňovať na mnohých aspektoch života
Cirkvi. „Treba ich povzbudzovať, aby počúvali Božie slovo, zúčastňovali sa na obete svätej omše, vytrvalo sa modlili, konali skutky lásky a napomáhali podujatiam miestneho spoločenstva v prospech spravodlivosti, vychovávali svoje deti v kresťanskej viere, pestovali ducha kajúcnosti a skutky pokánia, a tak si deň čo deň vyprosovali Božiu milosť.“37
Existujú mnohé aktivity, predovšetkým na mimosviatostnom poli, na ktorých sa títo veriaci môžu zúčastniť.
List biskupom Katolíckej cirkvi spomína aj duchovné sväté prijímanie: „Je potrebné vysvetliť týmto veriacich [znovuzosobášeným], aby si nemysleli, že ich účasť na živote Cirkvi je výlučne zúžená na otázku prijímania Eucharistie. Veriacim treba pomôcť prehĺbiť ich chápanie hodnoty účasti na Kristovej obete vo svätej omši, hodnoty duchovného svätého prijímania, modlitby, meditácie nad Božím slovom, ako aj diela dobročinnosti a spravodlivosti.“38

36. Porov. J. J. Pérez-Soba – S. K ampowski, Il Vangelo della fimiglia nel dibattito sinodale oltre la proposta del Cardinal Kasper, s. 224
– 225.
37. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
38. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, č. 6.
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4. Rozvedení a znovuzosobášení veriaci nemôžu pristúpiť k svätému prijímaniu z dôvodu ich objektívneho stavu.
Familiaris consortio jasne potvrdzuje: „Cirkev zotrváva vo svojej doterajšej praxi, založenej na Svätom písme,
že nepripúšťa k eucharistickému prijímaniu tých veriacich, ktorí sa po rozvode znova zosobášili.“39 Tento aspekt
je najznámejší, najviac sa o ňom hovorí, je najviditeľnejší
a priťahuje najviac pozornosti duchovných pastierov, ako
aj verejnej mienky. Prečo nemôžu ísť na sväté prijímanie?
Po prvé nemôžu ísť na sväté prijímanie, pretože nemôžu
prijať sviatostné rozhrešenie. Je možné spomenúť tri veci,
ktoré sú medzi sebou logicky spojené. Prvá sa týka zákazu jesť Kristovo telo a piť jeho krv (porov. 1 Kor 11, 27 –
29),40 ktorý platí pre tých, čo sa nachádzajú v ťažkom hriechu a nebol im odpustený vo sviatosti zmierenia. Druhá
sa týka nutnosti vyhýbať sa spáchaným hriechom (vyznaným), a teda predsavzatie viac nehrešiť, aby rozhrešenie
bolo platné. Skutočné obrátenie spočíva nielen vo vyznaní hriechov, ale vyžaduje aj silné predsavzatie viac nehrešiť. Pán Ježiš povedal hriešnici jasne: „Choď a už nehreš“
(Jn 8, 11). Tento úmysel v skutočnosti chýba, keď rozvedení a znovuzosobášení pokračujú v živote, ktorý je v rozpore s Božou vôľou. Tretia vec logicky vyplýva z prvých
dvoch. Pretože nemôžu platne prijať sviatostné rozhrešenie, keďže pretrváva iregulárne manželstvo, nemôžu prijať ani Eucharistiu.
Proti tejto logickej argumentácii by niekto mohol namietať, že z morálneho hľadiska nemôže dostať rozhrešenie
ten, kto si je vedomý ťažkého hriechu, ako hovorí aj Kódex: „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, bez predchádzajúcej sviatostnej spovede nesmie [...] prijímať Pánovo telo.“41
Sú si vedomí, že ide o ťažký hriech? Je dosť ťažké predstaviť si, že by niekto mal tak slabé vedomosti a tak nerozvinuté svedomie, že by to nepokladal za ťažký hriech.
Kardinál W. Kasper vo svojom prejave povedal: „V Kréde vyznávame: Credo in remissionem peccatorum (verím
v odpustenie hriechov). To znamená: Pre toho, kto sa obráti, je odpustenie možné. Ak pre vraha, tak aj pre cudzoložníka.“42 Musíme povedať áno, keď sa skutočne obrátia, čiže
zanechajú hriešny stav a konajú pokánie. Ak niet úmyslu
zanechať hriešny stav, čiže cudzoložný život, niet pravého
pokánia. Tak ako nie je možné dať rozhrešenie matke, ktorá sa príde vyspovedať pred potratom, aby potom mohla pokojne ísť zabiť vlastné dieťa, rovnako, kým u rozvedených a
znovuzosobášených pretrváva spolužitie, ktoré nie je v spojení s Pánom, chýba im predsavzatie obrátiť sa, ktoré by
mali, keby sa rozhodli zanechať hriešne spolužitie.

39.
40.
41.
42.

Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
Porov. Kódex kánonického práva, kán. 916.
Kódex kánonického práva, kán. 916.
W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 43.
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Po druhé nemôžu ísť na sväté prijímanie, pretože ich
stav je objektívne v protiklade s evanjeliom. Familiaris
consortio zdôvodňuje túto náuku veľmi presne: „Sami totiž bránia tomu, aby boli pripustení, nakoľko ich stav a životné okolnosti sú v objektívnom rozpore s tým zväzkom
lásky medzi Kristom a Cirkvou, ktorý sa práve v Eucharistii naznačuje a uskutočňuje.“43 Evanjelium vyhlasuje a vyžaduje jednotu a nerozlučnosť manželstva. Rozvod a nové
civilné manželstvo sú v príkrom rozpore s evanjeliovými
zásadami. K tomuto prvotnému dôvodu pridáva Familiaris consortio druhý, skôr pastoračný dôvod: „Keby sa takéto osoby pripustili k Eucharistii, veriacich by to uviedlo
do pochybností a neistoty ohľadom učenia Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva.“44 Táto norma nemá trestný charakter, ani nie je disciplinárnym zákonom Cirkvi, ktorý by
mohol byť zmenený, ale vychádza z objektívneho posúdenia iregulárnej manželskej situácie. Nie je možné zároveň
ohlasovať nerozlučiteľnosť manželstva (slovami) a jeho
rozlučiteľnosť (praxou).
Slávenie sviatostí je vrcholným okamihom, v ktorom
Cirkev uskutočňuje svoje poslanie ohlasovať evanjelium
a budovať kresťanské spoločenstvo. Cirkev nemôže rozvedeným a znovuzosobášeným ponúknuť sviatosti, pretože by upadla do protirečenia so slávením tajomstiev jednoty kresťanskej viery, keby zároveň tolerovala životný stav,
ktorý je v protiklade s Kristovým evanjeliom, a teda s vierou samotnej Cirkvi.
Niektorí, berúc do úvahy rôzne situácie rozvedených
a znovuzosobášených, tvrdia, že táto norma Cirkvi nie je
záväzná vo všetkých prípadoch. Kardinál Kasper napríklad povedal: „Slovom, v našej otázke nejestvuje všeobecné riešenie pre všetky prípady. Nejde o všeobecné dovolenie rozvedeným a znovuzosobášeným pristúpiť k svätému prijímaniu. Skôr musíme brať vážne jedinečnosť každej osoby a situácie a starostlivo rozlišovať a rozhodovať
o každom prípade osobitne. Pritom cesta obrátenia a pokánia, ako ju nejeden raz poznala Cirkev v staroveku, nie
je cestou širokých más, ale cestou jednotlivých kresťanov,
ktorí to so sviatosťami myslia vážne.“45 Takáto argumentácia však nie je v súlade s učením Familiaris consortio,
ako to zdôraznila Kongregácia pre náuku viery: „Štruktúra exhortácie a znenie jej slov umožňujú jasne pochopiť,
že táto prax, predstavená ako záväzná, nemôže sa meniť
na základe rozličných situácií.“46 Rozvedení a znovuzosobášení sa dobrovoľne rozhodli žiť v cudzoložnom zväzku (v ťažkom hriechu), nezávisle na tom, či sú alebo nie sú
zodpovední za rozpad prvého manželstva.

43. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
44. Tamže.
45. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 54.
46. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, č. 5.
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Kardinál Kasper ďalej povedal: „Neexistujú rozvedení a znovuzosobášení ako takí; skôr rozličné situácie rozvedených a znovuzosobášených, ktoré treba dôkladne rozlišovať. Neexistuje len jedna objektívna situácia, ktorá by
bola prekážkou pristúpiť k svätému prijímaniu, ale mnohé
veľmi odlišné objektívne situácie. Ak žena nenesie vinu na
tom, že ju manžel opustil, a kvôli svojim deťom potrebuje muža resp. otca, ak sa vo svojom druhom civilnom manželstve a v rodine úprimne usiluje o kresťanský život, svoje deti vychováva v kresťanskej viere a vzorne sa angažuje vo farnosti (čo je často tak), potom patrí aj to k objektívnej situácii, ktorá sa podstatne odlišuje od takej, ktorá sa
dnes, žiaľ, často vyskytuje: Ide o prípad, keď niekto uzavrie druhé civilné manželstvo viac-menej vzdialený od Cirkvi.“47 Kardinál Kasper sa tiež pýtal: „Je táto cesta mimo rigorizmu a laxismu, cesta obrátenia, ktorá vyúsťuje do sviatosti milosrdenstva, sviatosti pokánia, aj cestou, po ktorej
sa môžeme vydať pri hľadaní riešenia nášho problému? Určite nie vo všetkých prípadoch. Keď však rozvedený a znovu zosobášený oľutuje, že v prvom manželstve zlyhal, keď
sú záväzky z prvého manželstva vysporiadané, keď je návrat definitívne vylúčený, keď človek nemôže zrušiť záväzky z druhého civilného sobáša bez novej viny, no čo najviac
sa usiluje žiť v druhom manželstve z viery a vychovávať
svoje deti vo viere, keď túži po sviatostiach ako zdroji sily
pre jeho situáciu, musíme mu alebo môžeme mu po čase nového usmernenia odoprieť sviatosť pokánia a Eucharistie?
Táto sporná cesta by nebola všeobecným riešením. Nie je
širokou cestou pre masu ľudí, ale úzkou cestičkou pre predsa len menší okruh rozvedených a znovuzosobášených, ktorí majú úprimný záujem o sviatosť. Nie je však práve v tomto prípade dôležité predísť horšiemu? Pretože ak deti z rodín rozvedených a znovuzosobášených nikdy nevidia svojich rodičov ísť na sväté prijímanie, tak si obvykle ani oni
k nemu nenájdu cestu. Neriskujeme pritom stratu budúcej
generácie, čo dokonca tej ďalšej? Nie je azda v tomto prípade naša osvedčená prax kontraproduktívna?“48
Treba povedať, že kardinál W. Kasper označil za rigorizmus to, čo ním nie je, čím nepriamo neprávom nazval
rigoristami tých, ktorí nepripúšťajú udeľovať sviatosti veriacim nachádzajúcim sa v stave ťažkého hriechu bez toho,
aby sa ho zriekli. Bol som na jednej konferencii, na ktorej istá doktorandka povedala, že odmieta krajné riešenia
potratu (dalo by sa povedať rigorizmus a laxismus). Jedno krajné riešenie bolo podľa nej úplné odmietnutie potratu od počatia dieťaťa, a druhým bol potrat tesne pred narodením dieťaťa. Ona ho pripúšťala asi do troch mesiacov
života dieťaťa. Jej riešenie vôbec nebolo nájdenie strednej
cesty, ale evidentným laxismom.
V navrhovanom riešení, ktoré ponúka kardinál, hovorí
o túžbe po sviatostiach a dobrých skutkoch, ale vôbec ne-

47. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 53.
48. Tamže, s. 43 – 44.
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hovorí, že treba oľutovať hriešny cudzoložný život a zrieknuť sa ho. Hovorí len o ľútosti nad tým, že človek v predchádzajúcom manželstve zlyhal. V spovedi však treba oľutovať spáchané hriechy a mať predsavzatie ich zanechať.
Ak niekto v spovedi vyznáva, že ukradol Ferrari, čo má
povedať spovedník? Aby to oľutoval? Iste. Aby si vykonal
púť, pomodlil sa nejakú modlitbu navyše a dal almužnu?
Azda. Avšak predovšetkým sa predpokladá, že ho zaviaže,
aby vrátil auto, čo je nevyhnutou podmienkou pre rozhrešenie. Je nemysliteľné, aby spovedník poradil kajúcnikovi, že
po jednom roku pokánia môže oficiálne užívať ukradnuté
auto, ak nehrozia žiadne právne dôsledky.49 Ak by v prípade rozvedených a znovuzosobášených stačilo oľutovať zlyhanie v predchádzajúcom manželstve, tak by cudzoložstvo
bolo prvým ťažkým hriechom, ktorý by človek mohol páchať a pritom pristupovať k svätému prijímaniu.

vá.“50 List biskupom Katolíckej cirkvi ešte spresňuje: „Veriaca osoba, ktorá dlhodobo spolunažíva more uxorio
s osobou, ktorej nie je legitímnou manželkou alebo legitímnym manželom, nemôže pristupovať k eucharistickému prijímaniu. Ak to pokladala za možné, pastieri a spovedníci majú – vzhľadom na závažnosť danej veci a požiadavku duchovného dobra danej osoby (porov. 1 Kor 11,
27 – 29), ako aj spoločného dobra Cirkvi – závažnú povinnosť napomenúť ju, že takýto úsudok svedomia je v otvorenom rozpore s náukou Cirkvi (porov. Kódex kánonického práva, kán. 978 § 2). Musia tiež pri vyučovaní pripomínať túto náuku všetkým veriacim, ktorí sú im zverení.“51
Spovedníci teda v tomto prípade nemôžu nechať penitenta v materiálnom hriechu, ale musia ho napomenúť. Každý veriaci je zasa vo svedomí povinný prijať pravdu a nezotrvávať zatvrdilo vo svojom mylnom názore.

Je zlé pliesť milosrdenstvo s toleranciou. Keď sa v západnej cirkvi zaviedla doktrína nerozlučiteľného zväzku
ako spôsobu vyjadrenia skutočného sviatostného manželstva, pochopila sa nemožnosť uplatniť toleranciu s ohľadom na vážnu nespravodlivosť.

Je nevyhnutné pomáhať rozvedeným a znovuzosobášeným veriacim, ktorí túžia pristupovať k sviatosti Eucharistie pochopiť, že postoj Cirkvi vo vzťahu k nim neznamená vylúčenie alebo diskrimináciu, ale ide o autentické
rešpektovanie všetkých ľudí a všetkých hodnôt, ktoré sú
tu v hre, a predovšetkým vernosť evanjeliu a dlhodobej
tradícii. Treba tiež pomôcť akceptovať ich vnútornú nemožnosť prijať Telo Kristovo ako svedectvo o nerozlučnosti manželstva a ako znak poslušnosti Cirkvi. Ten, kto
zostane verný v manželstve, hoci bol aj neprávom opustený nezvratným spôsobom, dáva najvyššie svedectvo o odpustení, ktorú umožňuje milosť. Stáva sa privilegovaným
svedkom milosrdenstva.

Opustenie zväzku, ktorý je v rozpore so sviatostnou
zmluvou manželstva, je podmienkou skutočnej konverzie
a zakúsenia pravého milosrdenstva, teda skutočného „vyliečenie“. To je odpustenie, ktoré pochádza z ozajstného
milosrdenstva, veľmi odlišné od jednoduchej otázky tolerancie, ktorá nás stavia pred alternatívy medzi prísnosťou a laxnosťou. Je to rovnaký liek, ktorý lieči rany nevery. Je to jediný účinný liek, ktorý „poľná nemocnica“ (Cirkev) môže ponúknuť, ak nechcete zradiť ranených a klamať zdravých. Hriech cudzoložstva nemôže byť odpustený bez pokánia a obrátenia.

(koniec prvej časti)

Ak sa kardinál pýta, či nie je naša prax kontraproduktívna, môžeme položiť protiotázku: Nebolo by kontraproduktívne, keby sme, proti Božiemu zákonu, dovolili pristupovať k svätému prijímaniu tým, čo žijú v ťažkom hriechu a nechcú sa ho vzdať? Aké svedectvo by to bolo pre
ich deti? V akom stave by potom ich deti pristupovali
k svätému prijímaniu v budúcnosti? Neviedlo by to k laxizmu a zanechaniu viery?
Iní navrhli, aby sa rozlišovalo medzi oficiálnym pripustením k svätému prijímaniu, ktoré Familiaris consortio
nikdy nedovoľuje, a ich pripustením k svätému prijímaniu v istých prípadoch, keď by sa k tomu cítili vo svedomí
autorizovaní. Katechizmus Katolíckej cirkvi na to reaguje
tým, že opätovne zdôrazňuje objektívne protirečenie medzi stavom rozvedených a znovuzosobášených veriacich
s Božím zákonom. K tomu ešte pridáva: „Preto nemôžu
pristupovať k prijímaniu Eucharistie, kým táto situácia tr-

49. Porov. J. J. Pérez-Soba – S. K ampowski, Il Vangelo della fimiglia
nel dibattito sinodale oltre la proposta del Cardinal Kasper, s. 149.
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Premena Cirkvi
podľa pápeža Františka
Cieľom článku je priblížiť čitateľom obsah pápežského dokumentu Evangelii Gaudium, v ktorom pápež ponúka nové impulzy pre život a obnovu Cirkvi. Zameriame sa
na posolstvo prvej kapitoly, ktorej názov je „Misionárska
transformácia Cirkvi“.
Svätý Otec František v jej úvode pripomína Ježišov misijný príkaz „Choďte teda, učte všetky národy a krstite
ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19 – 20).
V duchu týchto slov sú aj dnes kresťania poslaní ohlasovať evanjelium na každom mieste a v každom čase, aby
sa viera v Ježiša Krista dostala ku každému človeku. Nezostať na mieste, nenechať si svoju vieru pre seba, ale ísť
ohlasovať. Táto misia má svoj pôvod v „dynamizme vychádzania“ (b. 20), ku ktorému pápež povzbudzuje každého veriaceho.
Tento „dynamizmus vychádzania“ nie je novinkou súčasnej hlavy Cirkvi, ako by sa mohlo zdať, ale svoj pôvod má v Biblii, kde veľké postavy Starého zákona ako
Abrahám, Mojžiš, Jeremiáš odpovedajúc na Božie volanie
zanechávajú bezpečné prostredie svojho a vydávajú sa na
neznámu cestu. Aj dnes toto Ježišovo „choďte“ zaznieva
všetkým členom kresťanských spoločenstiev, aby vyšli „z
vlastnej pohodlnosti a mali odvahu ísť na všetky periférie,
ktoré potrebujú svetlo evanjelia“ (b. 20). Akýkoľvek postoj pastoračnej pasivity, čakania alebo strachu z prítomnosti ľudí by bol v rozpore s Kristovým misijným príkazom, ktorý sa Cirkev musí snažiť neustále uskutočňovať.
Preto pápež naliehavo pripomína, že „je dnes životne dôležité, aby sa Cirkev vydala hlásať evanjelium všetkým,
na všetky miesta, pri všetkých príležitostiach bez váhania, bez zdráhania a bez strachu. Evanjeliová radosť je
pre celý ľud; nikoho nemožno vylúčiť. Anjel takto ohlasuje betlehemským pastierom: „Nebojte sa. Zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk
2, 10) (b. 23). Ježiš sa teda narodil a prišiel pre všetkých
ľudí, a preto každý človek má právo počuť radostnú zvesť
o Kristovi. Je to výzva pre nás kresťanov, aby sme nikoho nevylučovali zo spásonosného zámeru, ale naopak, aby
každý človek mohol počuť o Kristovi, že ho miluje a že
prišiel na svet aj kvôli nemu.
Je však vôbec možné, aby v dobe masovokomunikačných prostriedkov, kedy je človek denne zahltený množstvom informácií, zaznelo evanjelium ľudskému srdcu
a dokonca našlo v ňom aj svoje miesto? Svätý Otec je v
tomto veľký optimista a vyjadruje svoju skúsenosť a pre-

svedčenie: „Slovo má v sebe silu, ktorú nedokážeme predvídať. Evanjelium hovorí o semene, ktoré po zasiatí rastie
samo od seba, aj keď hospodár spí (porov. Mk 4, 26 –
29). Cirkev musí prijať túto nespútanú slobodu Slova, ktoré dosahuje to, čo chce – takými formami a spôsobmi, ktoré prekračujú naše chápanie a rúcajú naše schémy“ (b.
22). Nikto tu nechce spochybniť nevyhnutnosť cirkevných
organizačných štruktúr a osvedčených metód, vďaka ktorým Cirkev funguje a vykonáva svoje poslanie. Ale zároveň je rovnako potrebná neustála otvorenosť, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu, ktoré často presahuje ľudskú logiku či pastoračné postupy. Kto má vnímavé
srdce a spolupracuje s Duchom Svätým, ten vždy „nájde
spôsob, ako Slovo vložiť do konkrétnej situácie, aby prinieslo plody nového života – aj keď sa môžu zdať len čiastočné alebo nedokonalé“ (b. 24). Zároveň pápež všetkým
„horlivým“ evanjelizátorom, ktorí majú neustálu potrebu
bojovať voči niekomu alebo niečomu, pripomína, že majú
radšej vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a nie zbytočne “vyrábať si nepriateľov“ (b. 24).
Čo sa týka prijatia samotnej exhortácie, Svätý Otec
František je veľký realista a nerobí si žiadne ilúzie ohľadom uvádzania pápežských dokumentov do praktického
života. Verejne konštatuje, že „dokumenty sa dnes netešia
takému záujmu ľudí ako v iných dobách a že bývajú rýchlo
zabudnuté“ (b. 25). Avšak aj napriek uvedenej skutočnosti sa podľa najvyššieho pastiera Cirkvi jedná o dokument
s „programovým charakterom“ a s „podstatnými dôsledkami“ pre pastoračnú činnosť Cirkvi. Pápež dúfa, že jeho
exhortácia „nenechá veci v takom stave, v akom sú“ (b.
25), a bude silnou inšpiráciou na vykročenie po ceste pastoračného a misijného obrátenia.
V tejto súvislosti sa dnes hovorí o potrebe reformy
Cirkvi. Je preto vhodné pozrieť sa, ako svätý Otec vníma proces reformy inštitúcie, ktorú sám vedie a reprezentuje. Citujúc svojho predchodcu Pavla VI., približuje základný princíp skutočnej reformy: „Cirkev musí prehĺbiť
poznanie o sebe samej, musí sa zamyslieť nad tajomstvom,
ktoré je jej vlastné... Z tohto jasného a činorodého poznania vyplýva spontánna túžba konfrontovať ideálny obraz
Cirkvi, ako ju Kristus videl, chcel a miloval, svoju nevestu, svätú a nepoškvrnenú (Ef 5, 27), s jej skutočným výzorom, ako sa javí dnes...“ (b. 26). Pápež týmto „konzervatívnemu“ táboru ako aj „liberálnemu“ krídlu pripomína slová Druhého Vatikánskeho koncilu: „Každá reforma Cirkvi vo svojej podstate spočíva v stále rastúcej vernosti jej vlastnému povolaniu...” (b. 26). Z toho je zrejmé,
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že jediným kritériom pre diskusiu o podobe a smerovaní
Cirkvi je konfrontácia s ideálom, ktorý pochádza od samého Krista. Snaha o túto neustálu vernosť Kristovmu ideálu
Cirkvi je jediným legitímnym motívom autentickej reformy Cirkvi. Vychádzajúc z vyššie uvedených princípov pápež František konštatuje, že „existujú cirkevné štruktúry,
ktoré obmedzujú evanjelizačný dynamizmus“; ale zároveň
hneď dodáva „rovnako existujú dobré štruktúry, ktoré mu
napomáhajú, ak sú naplnené životom, ktorý ich hýbe, podporuje a hodnotí“ (b. 26).
Keďže s fungovaním najvyšších cirkevných štruktúr
a inštitúcií väčšina z nás kresťanov neprichádza do bezprostredného kontaktu, ťažko je nám hodnotiť ich efektívnosť a flexibilitu. Avšak s miestnou Cirkvou - farnosťou
- má každý veriaci osobnú skúsenosť a ľahko si vybaví
svoje spomienky na farské spoločenstvo, v ktorom vyrastal alebo ktorého je členom. Je pravdou, že mnohé farnosti medzičasom zanikli, avšak vznikajú zase nové. Nech sú
naše skúsenosti a prognózy ohľadom ich budúcnosti akékoľvek, je veľmi užitočné pripomenúť si tu slová Svätého
Otca, že „farnosť nie je zastaraná štruktúra“ a aj „naďalej je Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov
a dcér“ (b. 28). Farnosť je teda vždy konkrétnou formou
Cirkvi na danom území a kňaz so svojím spoločenstvom
je jej obrazom a sprítomnením uprostred dnešného sveta. Možno by bolo zaujímavé poznať pohľad úprimne hľadajúcich neveriacich, ako oni vnímajú Cirkev na základe
svedectva života kresťanov miestneho spoločenstva. Pápež František si je plne vedomý, „že výzva na obnovu a reformu farností ešte nepriniesla dostatočné ovocie“ (b. 28).
Farnosti sú častokrát viac administratívne úrady vzdialené od života ľudí ako miesta „dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; adorácie a slávenia“ (b. 28). Rímsky veľkňaz
predkladá obraz farnosti ako „spoločenstva spoločenstiev,
svätyne, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste, centrum neustáleho misijného snaženia“ (b. 28). Uskutočnenie tejto vízie v praxi je veľkou
výzvou pre všetky farské spoločenstvá, pričom si to zároveň vyžaduje „opustiť pohodlné pastoračné kritérium
typu «vždy sa to tak robilo»“ (b. 33). Totiž od schopnosti
a misijnej kreativity kňaza a jeho spoločenstva závisí nielen obraz Cirkvi, ale aj ďalšia jej budúcnosť. Preto pápež
všetkých vyzýva byť „odvážnymi a kreatívnymi v úlohe
znovu definovať ciele, štruktúry, štýl a evanjelizačné metódy vlastných spoločenstiev“ (b. 33). Je to úloha, ktorú je
potrebné zobrať vážne, ak chceme, aby kresťanstvo malo
čo ponúknuť súčasnému človeku.
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Keď prijmeme misijný štýl, ktorý bude schopný osloviť dnešných ľudí, ohlasovanie evanjelia sa zameria na to,
čo je podstatné. Čo je však základom kresťanského posolstva? Podľa Svätého Otca jadrom celého evanjelia „je nádhera spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi“ (b. 36). Avšak pápež tu upozorňuje aj nebezpečenstvo, že „posolstvo, ktoré ohlasujeme, viac než kedykoľvek predtým podlieha riziku, že zostane okyptené a zredukované iba na sekundárne
aspekty. Dôsledkom toho by bolo, že niektoré otázky, ktoré sú súčasťou morálneho učenia Cirkvi, ocitnú sa mimo
kontextu, ktorý im dáva skutočný zmysel“ (b. 34). Ľahko
sa totiž môže stať, že posolstvo, ktoré ohlasujeme, sa stotožní s druhotnými aspektmi cirkevného učenia, ktoré - aj
keď sú platné a dôležité - samy osebe ešte nemusia vyjadrovať posolstvo Ježiša Krista. Pápež vo svojom uvažovaní
vychádza z učenia Tomáša Akvinského, ktorý hovorí, že
aj v morálnom posolstve Cirkvi existuje určitá hierarchia,
odvolávajúc sa pritom na náuku Druhého Vatikánskeho
koncilu, že „jestvuje poriadok, čiže ,hierarchia‘ právd katolíckeho učenia, lebo ich súvis so základom kresťanskej
viery je rozličný“ (b. 36). Ten istý princíp podľa Svätého
Otca platí aj „o dogmách viery a tiež o celom obsahu doktríny Cirkvi, vrátane jej morálneho učenia“ (b. 36).
V pastoračnej praxi nás tieto slová vyzývajú k správnej
vyváženosti a k zameraniu na skutočnú podstatu evanjelia. Ak sa v kostole príliš často káže iba o askéze a veľmi
málo sa hovorí o Božej láske a milosrdenstve, vzniká nerovnováha, ktorá spôsobuje, že sa môže vytratiť príťažlivosť a sila radostnej zvesti. Ak je však hlásanie verné
evanjeliu „jasne sa ukáže centrálne postavenie niektorých
právd a tiež to, že kresťanské ohlasovanie o morálnosti nie
je stoická etika, presahujúca asketiku, a nie je len praktická filozofia ani katalóg hriechov a chýb. Evanjelium predovšetkým pozýva dať odpoveď Bohu, ktorý nás miluje a
ktorý nás zachraňuje tým, že ho spoznáme v druhých a
vyjdeme zo seba samých…“ (b. 39). Jednotlivé pravdy viery, ako aj morálne učenie Cirkvi, je teda možné chápať iba
v kontexte celého kresťanstva a len vo vzájomnej harmónii majú náboženské pravdy svoju dôležitosť a navzájom
sa objasňujú.
Veľké kultúrne zmeny v spoločnosti, ktorých sme svedkami, si vyžadujú, aby sme našu pozornosť zamerali na
„hľadanie spôsobov vyjadrenia večných právd takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu aktuálnosť a novosť“ (b. 41). Tu je však potrebné vysvetliť, že
jedna vec je poklad kresťanského učenia, ktorý je nemen-

Články

ný, a druhá je spôsob a formulácia jeho vyjadrenia. Môže
sa totiž stať, že ľudia, ktorí v kostole počujú „bezchybný
ortodoxný jazyk, odnesú si niečo, čo nezodpovedá skutočnému evanjeliu Ježiša Krista. So svätým úmyslom komunikovať o pravde o Bohu a človeku im pri niektorých príležitostiach ponúkame falošného boha alebo ľudský ideál, ktorý nie je skutočne kresťanský“ (b. 41). Je tu teda
prítomné riziko, že pri ohlasovaní budeme striktne verní nejakej dogmatickej formulácii, ale pritom vôbec neodovzdáme jej podstatu. Keďže pravdu je možné vyjadriť mnohými spôsobmi, je nevyhnutné hľadať nové vyjadrovacie formy pre odovzdávanie nemenného evanjelia
dnešnému človeku.
Pápež František upozorňuje aj na skutočnosť, že mnohé zvyky a predpisy, ktoré sa dostali do Cirkvi v priebehu
dejín, už dnes nie sú interpretované rovnakým spôsobom
ako tomu bolo v minulosti. „Nebojme sa ich prehodnotiť“,
vyzýva pápež, „existujú cirkevné predpisy a príkazy, ktoré mohli byť veľmi efektívne v dobe, keď vznikli, ale dnes
už nemajú tú istú výchovnú silu na usmerňovanie životov
ľudí. Svätý Tomáš Akvinský zdôrazňoval, že príkazov daných Božiemu ľudu priamo Kristom a apoštolmi «je veľmi málo»“ (b. 43). Chce sa tým povedať, že je potrebné dávať si pozor, aby kresťanská viera nebola zo strany veriacich vnímaná len ako otrocké zachovávanie príkazov a zákazov. V tejto súvislosti pápež všetkým spovedníkom pripomína, že „spovednica nesmie byť mučiarňou, ale mies-

František Knapík

tom milosrdenstva Pána, ktorý nás povzbudzuje, aby sme
robili všetko dobré, čo je v našich silách” (b. 44). Nemali
by sme sa nikdy správať ako „kontrolóri milosti“, ale „ako
jej sprostredkovatelia“. „Ani dvere sviatostí by sa nemali
zatvárať z hocijakého dôvodu. To platí predovšetkým pre
sviatosť, ktorá je «bránou», teda pre krst… Cirkev nie je
colnica, je to otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkosťami“ (b. 47). Je totiž dosť
pravdepodobné, že niekedy nadmerná prísnosť voči druhým je len formou sebaobrany a prejavom tvrdosti vlastného srdca.
Prvú kapitolu exhortácie uzatvára pápež František priblížením vízie Cirkvi, ktorú by si želal. Sú to slová, ktoré nepotrebujú žiaden komentár: „je mi milšia «otlčená»
Cirkev, doráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc,
než Cirkev, chorá z uzavretia a pohodlnosti, z upätosti na
vlastné istoty. Nechcem takú Cirkev, ktorá robí všetko,
aby si udržala centrálne postavenie, a nakoniec zostane
zamotaná v spleti svojich mánií a procedúr. Ak nás niečo
má sväto znepokojovať alebo trápiť naše svedomie, tak je
to tá vec, že mnoho našich bratov žije bez sily, svetla a útechy priateľstva s Ježišom Kristom, bez spoločenstva viery,
ktorá ich prijíma, bez horizontu zmyslu a života.“ (b. 49).
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Silvia Kaščáková

Ján Knapík:
ADAPTÁCIA A SOCIALIZÁCIA GRÉCKOKATOLÍCKYCH BOHOSLOVCOV
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2014, 142 strán, ISBN 978-80-7165-929-7.
Problematika spôsobu života a prípravy mladých mužov na prijatie sviatosti kňazstva má dnes veľkú možnosť
zaujať – najmä ak na ňu nebudeme nazerať len ako na mediálne atraktívnu tému či klišé, ale budeme sa jej venovať podrobne i kriticky cez osobné
skúsenosti samotných študentov – budúcich kňazov. Práve taký pohľad sa
pokúša ponúknuť čitateľovi recenzovaná monografia.
Jej autor pôsobí ako odborný asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a svoj
vedecký záujem orientuje na vysokoškolskú pedagogiku, pedagogiku
voľného času a sociálnu pedagogiku.
V publikácii ponúka analýzu a popis
procesu adaptácie a socializácie vysokoškolských študentov – gréckokatolíckych bohoslovcov, počas štúdia na
vysokej škole.
Autor je rímskokatolícky kňaz a jeho osobná skúsenosť so životom
v kňazskom seminári a prípravou na
kňazské povolanie sa významne spolupodieľala na vzniku jeho odborného
záujmu venovať sa práve tejto problematike. Hneď v úvode zdôraznil absenciu slovenskej odbornej pedagogickej literatúry, ktorá by sa v spomínanej oblasti venovala malej a špecifickej skupine vysokoškolských študentov – bohoslovcov. Zahraničné zdroje ponúkajú viac materiálov a vedeckých výstupov, napriek tomu sa autor
pri tvorbe monografie opiera predovšetkým o odborné publikácie slovenských autorov A. Jurovského a P. Ondrejkoviča, ktorí popisujú socializáciu
mládeže a vysokoškolských študentov
bez zamerania na špecifickú skupinu
študentov – budúcich kňazov. Zaujímavý je aj autorov odvážny výpočet
príčin nezáujmu odbornej verejnosti o študentov bohoslovia a ich adaptáciu a socializáciu. Patria k nim, na-
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pr. „skrytý život za múrmi kňazského
seminára“, nedostupnosť pre odbornú
verejnosť „zvonka“, neprekonaný antagonizmus medzi veriacimi a neveriacimi.
Publikáciu tvoria dve základné časti, z nich prvá obsahuje väčšinou teoretické poznatky, ale aj vlastné zhrnutia a druhá je doplnená vlastným výskumom. V teoretickom úvode sa autor venuje najmä vymedzeniu základných pojmov: adaptácia a socializácia. V praktickej časti sú interpretované výsledky realizovaného výskumu,
pre ktorý si autor zvolil ako hlavnú
výskumnú metódu hĺbkové interview
v rámci metodologickej vetvy fenomenologickej analýzy. V závere práce
sú komplexne zhrnuté všetky teoretické informácie, zistenia i odporúčania.
Kniha je usporiadaná do jednotlivých kapitol, ktoré na seba plynule
nadväzujú a zoznamujú čitateľa s danou problematikou. Prvá kapitola jasne vyčleňuje teoretický rámec práce
prostredníctvom definovania kľúčových pojmov: obdobie adolescencie,
socializácia, adaptabilita a adaptácia.
Autor sa tu vyjadruje k procesu socializácie ako k procesu, ktorý prebieha od počiatku ľudského života a práve v priebehu socializácie tak vzniká
naše človečenstvo – sociálny produkt.
Druhá kapitola hovorí iba o tej časti a procesoch z rozsiahlej problematiky socializácie, ktoré sa odohrávajú
na vysokých školách, na edukačných
a vedeckých inštitúciách najvyššieho
stupňa. V tejto časti sa autor zaoberá aj
zmenou postojov a vývojom identity,
habituálnym vzdelávaním a prostredím socializácie. Práve kvôli zložitosti celého vysokoškolského prostredia
sa kapitola venuje aj analýze prostredia socializácie vysokoškolákov. Ďalej

je riešená otázka priebehu štúdia a jeho jednotlivých fáz.
V tretej kapitole sa autor zaoberá samotným procesom skúmania socializácie bohoslovcov a vymedzuje výskumný problém: Preskúmať a popísať socializáciu gréckokatolíckych
bohoslovcov počas štúdia na vysokej
škole. Autorov záujem o hlbšie skúmanie problematiky sa zrodil v čase, keď
pôsobil ako duchovný správca Univerzitného pastoračného centra Dr. Štefana Héseka v Prešove. Starostlivosť
o duchovné a pastoračné potreby vysokoškolských študentov a skúsenosť
s osudmi mladých ľudí, ktorých vysoká škola zmenila, stáli na začiatku
formovania vedeckého záujmu autora
o túto problematiku, ale autor si ako
výskumnú vzorku vybral špecifickú
skupinu vysokoškolákov – budúcich
kňazov. Študenti, ktorí sa pripravujú na kňazstvo v katolíckej cirkvi, sú
označovaní aj termínom bohoslovci
– študenti bohoslovia, teológie. Autor
zvolený problém uchopil procesuálne,
to znamená, že socializáciu vysokoškolákov počas štúdia chápe ako proces zmeny a sleduje socializáciu bohoslovcov počas celého štúdia. Dôvodom
skúmania tejto skupiny študentov bol
výrazne odlišný spôsob organizácie
štúdia a mimoškolských aktivít bohoslovcov v porovnaní s ostatnými vysokoškolskými študentmi. Autor upriamuje pozornosť na skutočnosť, že študijné povinnosti sú len jednou časťou
života bohoslovcov a druhá – formačná časť sa odohráva v kňazskom seminári. Zameriava sa nielen na to, akým
spôsobom sa skúmané osoby adaptovali na vysokoškolské prostredie, ale
aj ako sa počas vysokej školy zmenili, aj preto bolo autorovým zámerom
skúmať gréckokatolíckych bohoslovcov v poslednom ročníku štúdia. Na
spracovanie zaznamenaných dát použil otvorené kódovanie a získané kó-

Recenzie

dy analyzoval pomocou techniky „vyloženia kariet“. V kapitole popisuje
priebeh výskumu aj jeho slabé a silné
miesta.
Posledná a najobsažnejšia kapitola publikácie obsahuje štyri veľké kategórie, ku ktorým sa autor dopracoval na základe otvoreného kódovania:
adaptácia v novom prostredí, socializácia v novom prostredí, sebahodnotenie a zmeny v správaní a postojoch
bohoslovcov. V súvislosti s mnohými
špecifikami študentského života bohoslovcov, ktorým sa autor podrobne
venuje, uvádza aj možné riziká a negatíva seminárnej formácie. Zamýšľa sa
nad prítomnosťou krízy v živote študentov bohoslovia, predstavou o kňaz-

František Trstenský

stve, ich prijatiu a postojom voči seminárnemu poriadku, nad rozhodnutím sa pre celibátnu formu kňazstva
aj nad vzťahmi k svojej rodine a priateľom a pod. Na základe týchto problémov, ktoré patria do autorovho výskumného bádania, uvádza v záverečnej časti špecifické zistenia a ponúka prehľadné zhrnutie celého výskumu. Práca poukazuje na niektoré zásadné problémy vybranej skupiny vysokoškolských študentov, ktoré neboli
doteraz pomenované. Zistenia týkajúce sa gréckokatolíckych bohoslovcov
sú aktuálne a vo vzťahu k doterajším
výskumom aj originálne. Ako autor
trefne poznamenal v závere monografie, aj táto (ne)skúmaná oblasť patrí do
„edukačnej reality“ (Knapík, J.: Adap-

tácia a socializácia gréckokatolíckych
bohoslovcov. Prešov: Michal Vaško –
Vydavateľstvo, 2014, s. 129).
Na základe teoretických i praktických skúseností sa autor domnieva,
že problematiku adaptácie a socializácie gréckokatolíckych bohoslovcov
by bolo vhodné rozpracovávať ďalej
skúmaním študentov longitudinálnym
výskumom, aby sa študenti iba nerozpamätávali na minulosť, ale opisovali by aktuálny stav. Zaujímavá by bola
podľa neho aj komparácia dát s inými
teologickými fakultami na Slovensku
či porovnanie v medzinárodnom výskumnom kontexte.

Andrea Tornielli, Carlo Maria Martini:
Prorok dialógu
Redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2014, 224 strán, ISBN 978-80-89342-60-0 (z talianskeho
orginálu Carlo Maria Martini – Il profeta del dialogo preložila Jana Sarňáková).

Taliansky katolícky žurnalista a spisovateľ Andrea Tornielli (nar.
1964) sa už niekoľko rokov venuje dianiu vo Vatikáne a v Katolíckej cirkvi
po celom svete. Píše aj pre taliansky
denník La Stampa a je správcom webovskej stránky Vatican Insider. Z jeho pera vyšli už viaceré životopisné portréty napr. o Piovi XII., Jánovi
XXIII., alebo Pavlovi VI. Redemptoristi na Slovensku, ktorí už niekoľko
rokov ponúkajú kvalitné preklady zahraničných autorov, tentokrát siahli po
Tornielliho knižke, v ktorej približuje profil nedávno zosnulého kardinála Carla Mariu Martiniho (1927-2012).
Taliansky kardinál vôbec nie je slovenskému čitateľovi neznámy. Po páde komunizmu vyšlo na Slovensku
niekoľko jeho kníh, v ktorých sa predstavuje ako autor duchovných cvičení s hlbokým ukotvením v Svätom

písme. Stačí spomenúť aspoň niektoré tituly: Ľud môj, vyjdi z Egypta, Jakubov sen, Cesta dvanástich apoštolov, Vyznania apoštola Pavla, Hlásateľ
evanjelia u Lukáša atď.
Carlo Maria Martini sa narodil
v Turíne v roku 1927 v rodine stavebného inžiniera. Mal staršieho brata Francesca a mladšiu sestru Máriu.
Veľmi skoro sa zoznámil s rehoľou
jezuitov, čo poznačilo celý jeho ďalší život. Do tejto rehole vstúpil v roku 1944 a v roku 1952 prijal kňazskú vysviacku. Najskôr získal doktorát z fundamentálnej teológie na tému
„Historický problém zmŕtvychvstania
v najnovších štúdiách.“ Bolo to v roku
1959. Ďalej sa však rozhodol ísť cestou štúdia Svätého písma. O svojej záľube k Písmu hovorí, že sa k nej dostal
cez túžbu poznať pravdu o Ježišovi.
„Nikdy som sa neuspokojil len s po-

zitívnymi, priaznivými interpretáciami,“ vyznáva Martini, „ale chcel som
pozorne prečítať, vážne si vypočuť
a polemizovať so všetkými racionalistickými, ateistickými, obmedzujúcimi
vykladačmi, ktorí sa pokúšajú vysvetliť postavu Ježiša čisto ľudsky alebo
mýticky.“ (s. 31) Hovorí, že práve vďaka racionalistom sa nechal voviesť do
racionálnej analýzy údajov biblických
dejín a dospel k rozhodujúcemu záveru, „že pokus o zredukovanie príbehu Ježiša Krista na niečo vysvetliteľné
čistou svetskou rozumnosťou je možný len za cenu manipulácie faktov.“ (s.
33). V roku 1966 získal doktorát z biblických vied na Pápežskom biblickom
inštitúte v Ríme a o tri roky neskôr sa
stal jeho rektorom. V roku 1978 sa stal
rektorom Gregoriánskej univerzity.
Výrazná zmena v jeho živote nastala
o rok neskôr v roku 1979, keď ho vtedajší pápež Ján Pavol II. vymenoval za
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arcibiskupa pre Milánsku arcidiecézu. Ide o najväčšiu diecézu v Európe
a všeobecne sa hovorí, že o najdôležitejšiu diecézu v Taliansku.
Nový arcibiskup sa viac ako rok najskôr rozhliadal, pozoroval a analyzoval. Základ svojej činnosti videl v čítaní, meditácii a štúdiu Božieho slova, čo sa čoskoro prejavilo v založení „Školy Slova“ v milánskom Dóme,
ktorý zaplavila mládež. Jeho metóda
spočívala v učení modlitbe vychádzajúcej zo Svätého písma. V roku 1983
bol menovaný za kardinála. V roku
1987 začal ďalšiu novátorskú iniciatívu, ktorá dostala pomenovanie „Katedra neveriacich“. Bolo to akési fórum a prostredie pre dialóg, kde každý mohol vyjadriť nahlas a jasne svoje postoje. Podľa svedectva bývalého
starostu Benátok Massima Cacciariho, ktorý bol progresivista a neveriaci, kardinál Martini rozhýbal dynamiku stretnutí a dišpút. V rokoch 1987
až 1993 bol Martini predsedom Rady
biskupských konferencií Európy. Vedel, že Európa potrebuje novú evanjelizáciu, a predsa najskôr hovoril, čo
novou evanjelizáciou nie je: „Nie je to
nostalgický návrat k niekdajším podmienkam, čiže nejde o obnovenie kultúrnej rovnorodosti a jednomyseľnosti
viery, lebo nie je možné zastaviť čas...
Poviem viac – nie je to ani rekatolizácia v tom zmysle, akej sa dnes obávajú protestanti a pravoslávni v Európe.“
(s. 70)
Najmä anglosaská tlač rada a často
označovala kardinála Martiniho ako
„papabile“, najistejšieho kandidáta na
Petrov stolec po pápežovi Jánovi Pav-
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lovi II. Tieto „zaručené“ tipy narastali na frekvencii s pribúdajúcimi rokmi a chorobami pápeža Wojtylu. Médiá nesprávne stavali Martiniho do roly akéhosi modernistu. Kardinál sa nebál hovoriť aj o mediálne obľúbených
témach (celibát, svätenie žien, potrat,
eutanázia) otvorene a pravdivo. Možno práve preto bol vyhľadávaným objektom žurnalistov pre rozhovory alebo vyjadrenia.
Taliansky kardinál neskrýval svoje
sympatie k vyvolenému židovskému
národu a viackrát vyjadril svoj úmysel utiahnuť sa do Svätej zeme. V roku
2002 sa skutočne utiahol mimo Milánsku arcidiecézu a odcestoval do Izraela. Býval v pobočke Pápežského biblického inštitútu v Jeruzaleme. Keďže
som v rokoch 2000-2004 bol na biblických štúdiách, mal som možnosť
sa s ním niekoľkokrát stretnúť a rozprávať. Pamätám si na jeho hlboké duchovné príhovory počas pôstneho obdobia v kaplnke Flagellazione, ktorá
je súčasťou Studium Biblicum Franciscanum, kde som študoval. Prejavy
Parkinsonovej choroby a potreba opatery ho donútili vrátiť sa v roku 2008
naspäť do Talianska, kde sa utiahol do
jezuitského inštitútu v Gallarate.
Autor knihy uvádza, že počas konkláve 2005 po smrti Jána Pavla II.,
kardinál Martini prijal úlohu kandidáta len pod podmienkou, že bude jasné, že ide len o „prieskumnú kandidatúru“. Sám si uvedomoval vážnosť
postupujúcej choroby. Tornielli ďalej
uvádza, že pri prvom hlasovaní dostal Ratzinger 47 hlasov, za ním dostal 10 hlasov kardinál Jorge Mario

Bergoglio (dnešný pápež František)
a o jeden hlas menej Martini. Všetko
sú to však iba dohady novinára, ktoré nijakým spôsobom nemožno potvrdiť, keďže všetci účastníci konkláve sú
viazaní prísnou mlčanlivosťou.
Andrea Tornielli zachytil v svojej
publikácii aj niektoré diskutabilné vyjadrenia emeritného milánskeho arcibiskupa: návrh nového koncilu, širšie
horizonty ľudskej sexuality, milosrdenstvo voči rozvedeným a pod.
Kardinál Martini zomrel 31. augusta 2012. Pohrebné obrady viedol kardinál Angelo Scola. Prítomný bol aj
predseda talianskej vlády Mario Monti, 12 kardinálov, 38 biskupov a asi
1200 kňazov. Jeho nástupca v Milánskej arcidiecéze, kardinál Tettamanzi
sa o ňom vyjadril slovami: „Bol učiteľom vysvetľovania Božieho slova,
čítania znakov dnešných čias a snívania o budúcnosti, ako aj chápania
ciest, ktorými by sa malo uberať evanjelizačné poslanie Cirkvi v láskyplnej
a poslušnej podriadenosti svojmu Pánovi.“ (s. 207).
Čítanie tejto Martiniho osobnostnej
črty je pútavé a odkrýva mnohé nepoznané aspekty jeho života a teologických postojov. Predstavuje život veriaceho človeka, teológa, kňaza a biskupa, ktorý premýšľal nad spoločnosťou
a úlohou Cirkvi v nej, čo je stálou inšpiráciou aj pre nás.
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Meno Bernhard Häring nie je slovenskému čitateľovi
veľmi známe. Tohto nemeckého redemptoristu a morálneho
teológa poznajú skôr odborníci v oblasti morálnej teológie
a znalci dejín Druhého vatikánskeho koncilu, kde páter
Bernhard pôsobil ako tzv. peritus, to jest poradca menovaný
Svätým Otcom.
Vydavateľstvo redemptoristov Slovo medzi nami sa minulý
rok rozhodlo postupne vydávať niektoré jeho diela, ktoré sú
určené širokej verejnosti. Písané prístupným štýlom vyjadrujú
spôsob jeho myslenia, ktorý bol založený na túžbe pomáhať
ľuďom. Ak by ste si prečítali knihu Bernhard Häring – radosť
byť redemptoristom (vydali sme ju v roku 2011), dozvedeli
by ste sa, že páter Bernhard v Druhej svetovej vojne bol
na ruskom fronte, kde zaopatroval zomierajúcich bez ohľadu
na ich vierovyznanie. Po vojne sa zas venoval pastorácii
presídlených rodín. Tieto skúsenosti v ňom vzbudzovali
ducha súcitu a milosrdenstva, ktorý ho viedol hľadať
pastoračné východiská z neraz bezvýchodiskových situácií.
Toto zmýšľanie možno nájsť vo všetkých troch dielach,
ktoré sme doteraz od pátra Häringa vydali.

Bernhard Häring

Bernhard Häring
— radosī byī redemptoristom

Bernhard Häring

redemptoristi

Eucharistia
redemptoristi

a náš každodenný
život

Objaviť Božie milosrdenstvo je nesmierne lákavý pohľad na sviatosť zmierenia – autor ju vníma ako oslavu
Božieho milosrdenstva. Hovorí o stretnutí s Bohom ako s milujúcim Otcom. Pri takomto prístupe k spovedi sa
kajúcnik nemusí ničoho báť, lebo prichádza na slávnosť...
Kniha Soľ a svetlo rozoberá Ježišove blahoslavenstvá. Nie ako nedosiahnuteľný ideál, ale ako smerovky
na ceste, po ktorej kráčame k čoraz väčšej svätosti, to jest k životu s Bohom. Na autorových myšlienkach
môže čitateľa osobitne zaujať neustále zdôrazňovanie, že svätosť vo forme ideálu blahoslavenstiev nie je
súkromná vec, ale dosahuje sa vždy v spoločenstve a v spoločnosti.
A napokon najnovší titul Eucharistia a náš každodenný život vychádza z obsahu samotného slova eucharistia, ktoré znamená vďakyvzdanie. Práve vďačnosť pokladá autor za akýsi jednotiaci prvok všetkých častí
liturgie. Aj vyznanie hriechov či prosby sú prejavom vďačnosti a súčasťou nášho ďakovania.

Všetky štyri tituly (vrátane prvého, ktorý je akýmsi zborníkom spomienok na pátra Häringa)
si môžete objednať na adrese
Slovo medzi nami, Puškinova 1, 811 04 Bratislava, e-mail slovo@smn.sk, tel. 0948/440037.

