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K desiatemu výročiu
Znie to neuveriteľne, ale týmto prvým číslom v roku 2016 otvárame jubilejný desiaty ročník časopisu Nové
Horizonty. Desať rokov v živote človeka nie je veľa. Dieťa v takomto veku má už za sebou prvé kroky, stále
viac sa učí samostatnosti a už aj niečo vie. Desať rokov v akademickom
priestore či priestore pastorácie nie
je veľa. Za toto obdobie si tento časopis našiel miesto v mnohých teologických knižniciach a získal stabilných
predplatiteľov. Najviac ho čítajú laici,
čo je pre neklamným svedectvom, že
na Slovensku jestvuje hlad po kvalitnej teologickej literatúre. Nové Horizonty majú nielen stabilných čitateľov,
ale aj prispievateľov. Často sú to mladí autori, klerici aj laici, ktorí študovali rozličné vedné disciplíny v zahraničí, dnes pôsobia na univerzitách a rozvíjajú svoj talent. Je príjemným prekvapením, že hoci náš časopis nie je
jednoduchým čítaním, napriek tomu si
našiel svoje miesto v teologickej produkcii na Slovensku.
Nové Horizonty vznikli z iniciatívy
nadšených kňazov na Spišskej Kapitule, ktorí chceli nadviazať na úspešnú generáciu profesorov pôsobiacich v tunajšom kňazskom seminári v medzivojnovom období. S potešením konštatujeme, že v súčasnosti sa
na príprave nových čísel podieľajú laici a klerici z celého Slovenska. Za desať rokov sa redakčná rada rozšírila,
niekedy sa upravovali rubriky. Na redakčných radách sme často diskutovali, či publikované texty nie sú pre laika
príliš odborné, či neodradia potenciálnych čitateľov. Skúsenosti z posledného obdobia ukazujú, že na Slovensku je veľký záujem o seriózne informácie z cirkevného prostredia. Uvedomujeme si, že okrem teologických
štúdií, ktoré môžu ísť do hĺbky v nejakej téme, chýba v našom prostredí
priestor na polemiku, kde by sa v poctivej argumentácii mohli prehlbovať

a vytvárať postoje k rozličným aktuálnym otázkam. Preto sme sa rozhodli
od tohto čísla zaviesť rubriku „Téma“,
kde má byť viac miesta na publicistiku, komentáre a rozhovory. V publikovaní teologických štúdií a článkov,
či recenzií budeme naďalej pokračovať.
Časopis Nové Horizonty vydáva občianske združenie Klub priateľov Ferka Skyčáka. Ide o dobrovoľnícku prácu, čo sa neraz odzrkadľuje na časových sklzoch pri vydávaní jednotlivých čísel. Zdá sa, že ťažkosti, s ktorými pri vydávaní tohto časopisu zápasíme, sú tak trocha obrazom problémov, ktoré nachádzame v katolíckom akademickom prostredí. Roztrieštenosť a množstvo úloh, prelínanie sa pastorácie s akademickou prácou, to všetko neumožňuje sa naplno
venovať diskusiám, výskumu a vzdelávaniu. Ak by sme totiž mohli nejako pomenovať najväčšiu úlohu teologických fakúlt či Katolíckej univerzity
v súčasnosti, bolo by to čakávanie, že
budú poskytovať kvalitný „support“
pre vlastnú Cirkev a najmä pre biskupov, ktorí ju riadia. Nateraz sa nám to
na Slovensku príliš nedarí. Už dnes
chýbajú odborníci, ktorí by boli ochotní a najmä odborne pripravení komunikovať pozíciu Katolíckej cirkvi vo
viacerých citlivých oblastiach. Akoby sme nevládali porozumieť, že naša
roztrieštenosť a zahltenie nekončiacou
administratívou nás v tejto rozvíjajúcej sa a stále viac sekularizovanej spoločnosti môžu rýchlo odsunúť do role
spoločenských outsiderov. Máme obavu, že cesta, po ktorej kráčame s najlepšími úmyslami, ale so zlým odhadom, nás privedie do stavu, kedy sa
katolícka teológia stane na Slovensku
v akademickom priestore len popoluškou na okraji spoločenského záujmu. Ak si nevytvoríme väčší priestor
na konfrontáciu katolíckej teológie so
súčasnou spoločnosťou a jej probléma-

mi, ľahko sa môžeme ocitnúť na okraji
diania a takáto teológia už nikoho zaujímať nebude. Takto konštruovaná teológia bude vnímaná ako prirodzený
dôsledok vnútorného úpadku samotného cirkevného spoločenstva.
Nové Horizonty vznikli pred desiatimi rokmi práve preto, aby k takejto
situácii nedošlo. Veľmi dobre si uvedomujeme vlastné limity. Nie sme profesionálne vydavateľstvo, stále sme
odkázaní na priazeň čitateľov, darcov a prispievateľov. Máme ambíciu
vytvárať okolo časopisu a občianskeho združenia živú komunitu. Trúfame
si povedať, že sme na stránkach časopisu ukázali aj inú tvár katolíckej teológie. Prezentovali sme mladých autorov, ktorí začínajú akademicky pôsobiť a majú predpoklady byť rovnocennými diskutérmi vo verejných debatách. V editoriáloch a rubrike názory sme analyzovali súčasnú situáciu
a snažili sa ponúknuť sebe i čitateľom
východisko.
Na začiatku desiateho ročníka vyslovujeme srdečnú vďaku všetkým
prispievateľom, podporovateľom, darcom a samozrejme vám, našim čitateľom, za doterajšiu priazeň. Napriek
ťažkostiam ideme ďalej, lebo vidíme,
že toto dielo má zmysel. Prosíme vás
o modlitbu a podporu, aby sme s Božím požehnaním pripravili ešte mnoho materiálov, ktoré nám všetkým pomôžu zorientovať sa v tejto neľahkej
dobe.
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Cirkev sa k politike nielen môže,
ale musí vyjadrovať
Parlamentné voľby zaznamenávajú najvyššiu účasť voličov. Väčšina z nich si totiž myslí, že práve toto hlasovanie sa ich priamo dotýka. Médiá pred voľbami pozorne
sledujú, či sa k podpore niektorého z kandidátov vyjadrí
aj cirkev, prípadne biskup, či kňaz. Pred marcovým hlasovaním avizoval predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský, že cirkev konkrétnu stranu
neodporučí. Bude však vyzývať k účasti na voľbách. Väčšiu pozornosť ako vyhlásenie predsedu KBS však vzbudilo vyjadrenie predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve, biskupa Milana Lacha, ktorý pomenoval súčasný stav
zdravotníctva. Niektorými politikmi (nemusím spomínať
ktorými) bol obvinený, že to ho zmanipulovalo lenivé hnutie. Opäť tak svojim vyjadrením nastolil otázku, či sa cirkev má vyjadrovať k politike.
Od roku 1989 často krát zaznela otázka, či sa vôbec cirkev má vyjadrovať k politike. Mnohí zdôrazňovali, že cirkev pred Nežnou revolúciou žiadala odluku od štátu a preto by do procesu výberu zástupcov ľudu vôbec nemala zasahovať. Podľa mňa však, cirkev sa môže a má vyjadrovať
k politike. Štát i cirkev sú totiž dve od seba nezávislé inštitúcie, ktoré sa môžu k sebe vyjadrovať. Nie je to však len
právo cirkvi, ale aj povinnosť. Cirkev má svoje ciele, princípy i autoritu. Ak sa štát odkláňa od učenia, ktoré cirkev
hlása, nielenže môže povedať cirkev svoju názor, ale aj
musí. Rovnako ako novinári, či celebrity. Hlas cirkvi silnejšie síce rezonuje ako iné, ale to len preto, že to nebýva zvykom. Posledným príkladom je už spomínané vyjadrenie predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve
Milana Lacha. Ten povedal, že už nemohol o situácii mlčať, pretože má zodpovednosť pred Bohom.
Mnohí sa opýtajú, prečo sa cirkev musí vyjadrovať k politike? Isté nedorozumenie totiž vyplýva z otázky, z akého titulu by sa mala cirkev k politike vyjadrovať. Samozrejme cirkev sa nemôže vyjadrovať k problémom z hospodárskeho, či politického hľadiska, ale má právo posudzovať veci z etického rozmeru. Preto jej vystúpenia sú
a majú byť na úrovni morálnej. Nemá hovoriť, ktorú stranu voliť, ale môže pomenovať etické limity, za ktoré voliči
pri výbere nemajú ísť. Pravdu dnes však skôr majú tí, ktorí ju kritizujú, že mlčí. Len si musia uvedomiť, že cirkev
nejde tvoriť nový hospodársky, alebo politický poriadok.
Upozorňuje len ak tento hospodársky a politický poriadok
ide proti človeku. Je povinnosťou cirkvi poukazovať na to,
čo je v súlade s dôstojnosťou človeka a čo nie.
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Iste, pre novinárov by bolo zaujímavejšie, ak by cirkev
povedala presne koho voliť, alebo nevoliť. Zaujímavé by to
bolo aj pre celospoločenskú debatu. Lenže cirkev v priebehu dejín zistila, že takéto konkrétne odporúčania dávať
nemá. Cirkev totiž sleduje spásu človeka, nemá ciele ako
iné inštitúcie. Človek je pozvaný ku spáse. Veda, ekonomika, kultúra, šport slúžia na budovanie človeka. Všetky
tieto oblasti sa preto týkajú cirkvi. Je pravda, že politický
zápas sa odohráva o materiálne dobro, ale materiálne dobro človeka. Je preto správne, keď cirkev stavia určité hranice, ale veriacim voličom necháva autonómiu rozhodnúť
sa, koho vyberú. Nemá teda diktovať, ale vyčleniť rámce.
Niekedy sa zdá, že cirkev pri voľbách stanovuje hranice veľmi všeobecne. Že sa do nich zmestia všetky strany a všetci kandidáti. Nie je to však pravda. Takýto záver
môže vzniknúť len na prvý povrchný pohľad. Mantinely sú totiž cirkvou stanovené jasne. Je z nich samozrejmé,
že kresťan nemôže voliť ktorúkoľvek stranu, ale len takú,
ktorá je postavená na demokratických základoch a nemá
protináboženskú orientáciu. Stranu, ktorá podporuje tvorivosť človeka. Kresťan si nemôže vybrať stranu, ktorá
chce z človeka urobiť otroka. Človeka, ktorý je kupovaný
sľubmi. Takáto politika nie je pre človeka dôstojná.
Je pravda, že keď treba rečniť na púti v Šaštíne, či na
Devíne, prídu tam všetci politici. To môže veriacich mýliť.
Preto je na mieste, aby sa cirkev niekedy vyjadrovala jasnejšie. To však neznamená povedať, že Jana áno, ale Fero
nie. Ale malo by zaznieť jasné kritérium pre výber. Ako
príklad uvediem opäť Milana Lacha. Treba si len dobre prečítať jeho stanovisko. Ale ak by niekto chcel, môžeme načrieť aj do dávnejšej minulosti. Jediným biskupom, ktorý sa vyjadroval konkrétne, je arcibiskup Ján Sokol. V niektorých kostoloch sa v roku 1998 objavili letáčiky s názvom Modlitba pred voľbami, ktorých autorom
bol práve on. „Nebudem voliť takú stranu, ktorej vodca
cez svoju televíziu znemravňuje náš národ a najcennejšiu vrstvu - mládež,“ napísal vtedy arcibiskup a dodal, že
„o naše hlasy sa uchádzajú strany, ktoré majú ateistický
základ, alebo ich vodcami sú neveriaci, liberáli, bývalí komunisti“. Sokol vyzval voliť „kresťanov - katolíkov, ktorí
sú dobrými vlastencami.“ Podľa neho do úvahy celkom logickou cestou prichádzali dve - tri strany.
Ale samozrejme, nie je reálne očakávať od cirkvi, aby
povedala ktorú konkrétnu stranu treba voliť. Pastiersky
list z roku 2013 ukázal, že diskusia o ekonomických refor-

Téma

mách sa preklopila do súboja medzi kultúrou života a smrti. Biskupi jednoznačne vtedy v liste sformulovali termín
kultúra smrti. Koľkí naši politici sa ním cítili dotknutí.
Doba v súčasnosti očakáva od každého jednotlivca, aby sa
porovnával s týmto termínom. Nielen politik, ale aj volič,
pretože má veľký diel zodpovednosti. Volič sám musí skúmať, ako hlasoval ten ktorý kandidát, pri konkrétnych návrhoch. Očakávať totiž, že mu niekto povie koho voliť, je
nereálne a nezodpovedné. Veriaci volič je sám zodpovedný pred Bohom, aj pred svedomím za rozhodnutie, ktoré
urobí. Nie je to jednoduché. Život je rýchly. Mnohí ľudia
dnes nevedia, aká je úloha vlády a parlamentu. Základným kritériom pre voličov sa stala otázka: kto nám naplní žalúdok. Keď však takto pristupujeme k vláde, potom
sa len ťažko budeme rozhodovať na základe hodnôt. Len
ťažko sa rozhodneme na základe hlasu cirkvi. Ako sa môžeme rozhodovať na základe hodnôt, ak sme o nich nikdy
nerozmýšľali?
Dnes sa ku kresťanstvu hlási kade kto. Lenže je rozdiel
medzi hlásením sa ku viere a konaním. „Po ovocí ich poznáte“. To platí aj na politiku a politikov. Každý volič si
musí položiť otázku, ako vláda, či politici pôsobili v zdravotníctve, školstve, ako pristupovali k financovaniu štát-

Radovan Pavlík

nych a cirkevných škôl, ako pôsobili v oblasti ľudských
práv. Chránia život a ľudskú dôstojnosť? Ako pristupujú
k hazardu? Ak si toto veriaci pozrú, rýchlo dospejú k rozhodnutiu, koho voliť. Samozrejme, dôležité sú aj sociálne
otázky. Treba však pri nich rozlišovať medzi bezprostredným uspokojovaním svojich potrieb a dlhodobým dobrom. Potrebujeme vedieť, že na otázky typu, či budem mať
zajtra, čo jesť, nie je riešením rozdávanie.
Cirkev je univerzálna. Univerzálne posolstvo cirkvi nemôže byť redukované na jeden program jednej strany. Cirkev sa preto nemôže postaviť za jednu stranu, ani jednu
sociálnu vrstvu. Cirkev je tu pre všetkých, pre šťastných
i nešťastných, trpiacich. Chudobných i bohatých, svätých
i hriešnikov. Cirkev je podľa vzoru Ježiša Krista na strane
hriešnikov a chudobných, ale nie proti iným. Svätý Otec
František dáva tomuto posolstvu v týchto rokoch vzácny
rozmer.
Radovan Pavlík, autor je redaktorom tlačovej agentúry SITA
a moderátorom TV Lux
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Jozef Vadkerti

Deformácia kresťanskej demokracie
vychádza z oslabenia viery
Jozef Vadkerti je katolícky kňaz. Študoval v Ríme na Lateránskej univerzite sociálnu náuku Cirkvi, kde získal
licenciát. Sociálnu náuku cirkvi prednáša na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako farár vo farnosti Bratislava – Podunajské Biskupice. Zároveň je dekanom v dekanáte Bratislava – Juh. V rozhovore sa vyjadruje ku kresťanskej demokracii, aká má byť, akých zásad
sa má držať. Zároveň hovorí o úlohe kresťanských politikov.

Dá sa kresťanská demokracia nejako zadefinovať z pohľadu cirkvi?
Veľmi ťažko. Keď za definíciu
cirkvi by sme zobrali, že je jedna, svätá, katolícka, apoštolská, tak to znamená, že cirkev je niečo všeobecné.
Strana je určitý výsek. Ide o zoskupenie ľudí. Cirkev preto nepreferuje žiadnu konkrétnu politickú stranu.
Cirkev však môže posudzovať, či hodnoty nejakej strany sú v súlade s učením cirkvi, alebo nie.
Inak. Aké princípy musí kresťanská demokracia rešpektovať?
To sú základné princípy sociálnej
náuky. V prvom rade teda musí kresťanskodemokratická strana rešpektovať dôstojnosť ľudskej osoby. Musí prinášať do spoločnosti také hodnoty a zákony, ktoré nešliapu po ľudskej dôstojnosti. Musí rešpektovať
princíp spoločného dobra, ako jeden
zo základných princípov. Liberalizmus uprednostňuje dobro individuálne bez ohľadu na kolektív. Kolektivizmus zas kolektívne bez ohľadu na
individuálne. Sociálna náuka cirkvi
hovorí, že spoločné dobro je individuálne dobro, ktoré je zveľaďujúcou
súčasťou kolektívneho dobra. Tieto
dve dobrá teda nemôžu ísť proti sebe, ale treba hľadať medzi nimi prienik. Kresťanskodemokratická strana musí napríklad vždy poukazovať,
že súkromné vlastníctvo je dobré, ale
nie absolútne. To znamená, že vlastníctvo majetkov má byť nasmerované

6

Nové Horizonty

pre spoločnosť. Pre spoločné dobro.
Keď niečo vlastním, nevlastním to
absolútne. Musím to vlastniť v zodpovednosti pre spoločnosť a budúce
generácie.
Aké ďalšie princípy musí kresťanská demokracia nutne rešpektovať?
Ďalej je to, solidarita, čo znamená,
že ja nie som ostrovom samým pre seba, ale potrebujem si uvedomiť, že žijem v spoločnosti a som zodpovedný voči spoločnosti. Nielen teda spoločnosť má práva voči mne, ale aj ja
voči spoločnosti. Ďalším princípom
je princíp subsidiarity. Podľa neho nie
je správne centralizovať moc do jedných rúk, pretože ľudia sú zodpovedné osoby, ktoré vedia samostatne konať. Ľuďom treba dať priestor, aby
úlohy, ktoré dokážu plniť, aj spravili.
Štát nemá riešiť úlohy, ale má vytvoriť
priestor, aby sa občania mohli realizovať a mohli riešiť sami rôzne výzvy,
či sociálne problémy na rôznych úrovniach. A to cez neziskové organizácie,
cirkvi, alebo rôzne iné organizácie.
Ďalším princípom je princíp spravodlivosti a práva. To sú základné princípy, ktoré musí rešpektovať politická
strana, aby sme mohli o nej hovoriť, že
je prijateľná pre kresťanov.
V kresťanskej demokracii sa spomína kresťanstvo a demokracia.
Dáva kresťanstvo v každej situácii
návod ako má politik postupovať?

Má kresťanský demokrat presadzovať Božiu vôľu?
Presadzovať každý aspekt Božej vôle zákonmi nie je želateľné. Svätý Augustín hovorí o tom, že bolo by to zbytočné znásilňovanie Božej vôle. Boh
dal človeku určité zákony, ktoré považujeme za prirodzený Boží zákon.
Tie sme pozvaní v živote uskutočňovať. Sú to príkazy ako nezabiješ. Cti
otca svojho a matku svoju. Tieto zákony zabezpečujú právny rámec a možnosť spolužitia medzi ľuďmi. Tieto zákony sú vpísané do nášho srdca. My
sme ich pozvaní rešpektovať, ale nie
je nutné, aby každý takýto prirodzený zákon bol vyjadrený aj štátnym zákonom. Napríklad. Matka je povinná
sa starať o svoje dieťa. Pokiaľ sa matka stará o svoje dieťa a existuje čnostná spoločnosť, kde nevzniká defekt, že
by sa matka o dieťa nestarala, nikomu
ani len nenapadne prijímať takýto zákon. Ak však spoločnosť začne morálne upadať, potrebujeme všetko vymedzovať zákonmi. Potom sa však dostávame do takej absurdnej situácie, ako
je na Slovensku, že máme skoro najlepší zákon v Európe o verejnom obstarávaní, ale napriek tomu sa veselo
porušuje. My si myslíme, že zákonom
všetko vyriešime. Na rozdiel od nás
škandinávske krajiny majú oveľa deravejší zákon o verejnom obstarávaní,
ale morálka v tejto oblasti je na takej
úrovni, že sa systém nezneužíva tak
ako u nás. Treba teda rozlišovať medzi
zákonmi, ktoré riešia vzniknutý problém a výchovou občanov, aby čnostný
človek dokázal čnostne konať a doká-
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zal prijať morálne rozhodnutia v jednotlivých situáciách.
Dá sa teda povedať, že kresťanstvo pre kresťanského demokrata
by malo byť smerovníkom. Mal by
však pre neho získavať aj ľudí, aby
zákonodarstvo a morálka išli spolu
ruka v ruke?
Kresťanstvo má byť pre politika
usmernením, v rámci ktorého koná. Je
to optika pohľadu. Ak sa kresťanský
politik pozrie na človeka, pozrie sa
na neho z kresťanského pohľadu. Vie,
že človek má svoju dôstojnosť a preto napríklad vie, že niektorý zákon nie
je dôstojný pre človeka a vie, že zaň
z tohto dôvodu nebude hlasovať. A to
aj keby bol ekonomicky výhodný.
Čo znamená v názve demokracia?
Že veci budú také ako rozhodnú ľudia?
Demokracia sa dá definovať ako vôľa ľudu. Ľud, ktorý je čnostný a žije
podľa svojho svedomia, dokáže sám
objaviť, čo je pre neho samo osebe
dobré. Koľkokrát sa ľud vzoprel diktatúre, alebo sa zastal nejakých práv.
Ak však demagogicky rozleptám spoločnosť, z ľudí urobím závistlivých
egoistov, ktorí sú závislí na vlastnení
a na majetku, tak takýto ľud nebude
mať síl zastať sa niečoho hodnotného.
Demokracia sa nemusí nutne definovať ako vláda ľudu, ale aj ako vláda
zákona. Demokracia je také spoločenské zriadenie, v ktorom vládne zákon.
Nevládne kráľ, alebo peniaze, či rada
starších, ktorá by rozhodovala o tom,
čo je správne a nesprávne, ale rozhoduje o tom zákon. Pokiaľ má teda strana v názve demokratický, musí rešpektovať vládu zákona.
Lenže väčšina nie vždy rešpektuje Boha.
To nie je až taký problém, keďže
kresťanstvo hlása odluku cirkvi od
štátu. Odluka znamená, že štát aj cirkev si vzájomne rešpektujú svoje kompetencie. Cirkev nezasahuje do kreo-
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vania moci a štát nezasahuje do vnútrocirkevných záležitostí. To neznamená, že nemôžu spolupracovať. Podstata štátu je totiž existencia spoločného dobra. Podstata existencie cirkvi
je zas dobro človeka. Pracujú teda na
rovnakom objekte a na rovnakom cieli, ktorým je dobro človeka. Z toho vyplýva, že nutne musia spolupracovať.
Kresťanstvo je schopné spolupracovať s ľuďmi dobrej vôle, ktorí hľadajú pravdu. V žiadnom prípade by napríklad nebol prijateľný zákon, keby
katolícka cirkev pretlačila, že v nedeľu musia ísť všetci občania do kostola.
To by bolo proti zásadám viery.
Môže teda kresťanská demokracia pre kresťanského politika znamenať, že presadzuje Božie zákony,
pretože sú správne, ale rešpektuje
pri tom vôľu väčšiny?
Väčšina sa môže mýliť. Dnes sa žiaľ
osoba politika vníma, ako toho, kto
chce byť zvolený a preto veľmi citlivo
vníma pohľad spoločnosti. Preto povie to, čo spoločnosť chce počuť, aby
bol zvoliteľný. To je však obrovská deformácia. Tu zohráva úlohu výchova.
To je poslaním aj cirkvi, ale aj tretieho
sektora, aby vychovávali ľudí. Zrelý
človek vie, čo je pre neho dobré a vie
sa slobodne rozhodnúť. Nezrelý človek to nedokáže. Šesťročnému dieťaťu
nemôžem povedať: Ak chceš, choď do
školy, ale keď nechceš, nemusíš. Rodič musí vedieť, že je dobré chodiť do
školy. Osemnásťročný človek, ktorý
sa rozhoduje o štúdiu na univerzite by
mal byť natoľko zrelý, aby sa dokázal
slobodne rozhodnúť. My spoločnosť
musíme vychovávať, aby sa dokázala slobodne rozhodnúť. Ak je spoločnosť skorumpovaná, teda ľudia hľadia
len egoisticky na svoje dobro, potom
politik musí urobiť aj nepopulárne veci, s ktorými väčšina nesúhlasí, pretože ten politik je presvedčený, že je to
dobré. Môže to však mať za následok,
že nebude zvolený.
Kresťanská demokracia nie je len
na Slovensku, ale aj v Európe, ba na
celom svete. Ak slovenských kres-

ťanských demokratov porovnávame
so západom, pôsobia príliš konzervatívne. Západoeurópske kresťanské demokracie zas pôsobia príliš liberálne. Nemajú problém schvaľovať registrované partnerstvá. Dochádza v súčasnosti na západe k deformácii kresťanskej demokracie?
Áno. Je to deformácia, ktorá vychádza z oslabenia viery. Zabúdame na
naše hodnoty. Pre nás sa nenormálne zdá normálnym. Žiaľ, v niektorých
spoločnostiach, súhlas s rozvodom,
alebo registrovaným partnerstvom, sa
už považuje za normálny. Je to spôsobené deformovanou spoločnosťou
a deformovanosťou kresťanstva. Bojíme sa byť pravdiví a bojíme sa jasne
povedať, čo je správne a čo nie, čo je
život a čo nie, čo je manželstvo.
Dnes sa ku katolicizmu hlási hocikto, ale ako katolík koná málokto.
Toto je veľký problém. V katechizme sa píše, že veriť znamená prijať
za pravdivé všetko, čo Boh o sebe povedal. Čo si my definujeme pod slovom viera? My veríme, že Boh existuje. Ale keď sa rozprávame a poviete
mi, že mi veríte, veríte tomu, že existujem? Veď to je fakt, pretože pri vás
sedím. Ak poviete, že mi veríte, znamená to, že dávate za pravdu informáciám, ktoré som vám povedal. Veriť
teda znamená, prijať za pravdivé všetko, čo Boh o sebe povedal. Lenže my
pod slovom veríme iba verifikujeme,
že existuje Boh, ktorý je vzdialený.
Boh, ktorý sedí na mesiačiku, popíja kávu. V takého Boha problém veriť
nemáme. Krista, s ktorým môžem ísť
na pivo, s ktorým si môžem potykať
a priateľsky posedieť, v takého problém veriť nemáme. Ale Krista, ktorý
odo mňa žiada zmenu života, Krista,
ktorý odo mňa žiada vernosť v manželstve, Krista, ktorý odo mňa žiada
vytrvalosť v ťažkostiach a žiada zobrať na seba kríž, to už máme problém
veriť. Bolo by veľmi zaujímavé sa pýtať na kvalitu našej viery.
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Keď dnes nemáme skutočných veriacich, nemôžeme mať ani skutočných kresťanskodemokratických
politikov.
To platí všeobecne. Radi nadávame
na politikov, ale veľmi málo si uvedomujeme, že politici sú obrazom spoločnosti. Politici nie sú nemorálni ľudia v čnostnej spoločnosti. My nie sme
všetci čnostní, spravodliví, pracovití,
ohľaduplní, tolerantní a len máme niekoľko skorumpovaných politikov. Nie.
Politici sú jednými z nás. Aká je spoločnosť, takých má politikov.
Slovenskí kresťanskodemokratickí politici vyrástli na súboji cirkvi
proti komunistickému režimu pred
rokom 1989. Po revolúcii zas zvádzali boj proti Mečiarovi, prišla integrácia do EÚ a NATO. Nechýba
im dnes vízia, kde by malo Slovensko byť o niekoľko rokov?
Je veľmi ľahké sa spojiť proti niečomu. Poukazovať na problémy je pekné, ale my potrebujeme ponúkať riešenia. V komunizme aj duchovná formácia bola postavená na tom, že režim je zlý. Chýbala však formácia, aká
je alternatíva. Vieme, ako žiť slobodu? Vieme, čo to znamená demokracia? Čo znamenajú slobodné voľby?
To je celospoločenský problém. Máme predstavu, že demokracia sa dá exportovať, pretože podľa nás sú podstatou demokracie slobodné voľby, pluralita politických strán, sloboda prejavu. Nie. Podstatou demokracie je výchova zodpovedného človeka, ktorý
dokáže zodpovedne rozhodovať sám
za seba a za spoločnosť. Nehľadí len
na svoj bezprostredný cieľ, aby som sa
mal dobre teraz. Taký človek sa dokáže zrieknuť svojho bezprostredného
cieľa pre budúce, alebo spoločné dobro. Pokiaľ nie sú čnostní a charakterní ľudia, demokracia neexistuje. Je len
demagógia.
Kto má úlohu vychovávať ľudí
k takej zodpovednosti?
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Rodina, školy, cirkev, ale aj samotní politici. Preto netreba klásť až taký dôraz na politiku, ale na rozvoj verejného sektora. Preto sú najhoršie režimy také, kde štát centralizuje moc
do svojich rúk a snaží sa riadiť a kontrolovať všetko. Tým zamedzuje, aby
vznikali občianske spolky, ktoré samé
vedia riešiť mnohé problémy. Kedysi
si ľudia sami upravovali okolie svojich
domov. Považovali to za svoje. Niekde
však obce vstúpili do toho, začali vyrubovať stromy. Zdôvodnili to vlastníctvom pozemkov. Na to si ľudia povedali, ak je to obecné, starajte sa o to.
Od vtedy majú obce obrovské výdavky za úpravu verejných priestranstiev.
Takto sme odučili ľudí starať sa o verejný priestor, pretože aj ten je ich. Ľudí sme priviedli k pasivite.
Kresťania v politike u nás nikdy
nemali väčšinu. Vždy sa boli nútení spájať s liberálmi, alebo ľavicou.
Následne však v takých stranách
kresťania neslávne skončili. To je
napríklad Slovenská demokratická koalícia, neskôr SDKÚ. Zakladali ich kresťanskí demokrati Mikuláš Dzurinda, či Milan Hort. Napokon boli vytesnení zo strany. Sú
kresťania tak slabí v súboji s liberalizmom?

Ideálne by bolo, ak je Slovensko
kresťanské, aby boli kresťania všade.
Ťažko však povedať, či by mali byť
v jednej strane. Čo je to dohoda? Je
to istý kompromis. Aký kompromis
uzavriem? S liberálmi? S komunistami? Socialistami? Zelenými? Maďarmi? S kým? Ak chcem vládnuť, potrebujem niekoho do koalície. Neexistujú
dokonalí ľudia. Ako nájsť jednotu? To
je nesmierne ťažké. Musím mať však
vždy na zreteli, že nemôžem urobiť
kompromis typu: ja odhlasujem potratový zákon a ty zas zákaz nedeľného
predaja. Taký kompromis je absolútne
neprijateľný. Je však prijateľný kompromis; dohoda na tom, v čom sa naše
programy prekrývajú, ale otázku potratov a nedeľného predaja riešiť nebudeme. Takýto kompromis je dobrý na
to, aby sme vedeli presadiť iné dobrá.
Z tohto vyplýva, že neexistuje ideálna strana. Preto je normálne, že kresťania sú v rôznych stranách. Nemôžu
však určite byť v nejakej extrémne nacionalistickej, alebo extrémne liberálnej, alebo komunistickej strane, ktorá
nerešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby
evidentným spôsobom.
Na niektorých kandidátkach
strán sa do parlamentu prekrúžkovali viacerí kresťania.

Keď tak v súboji s liberalizmom,
ktorý je v našom vnútri. To je náklonnosť k zlému, ktorá je v každom
z nás. Akonáhle príde sláva, víťazstvo, je nesmierne ťažké uniesť popularitu. Množstvo cenných ľudí skončilo na neunesení slávy. Vonkajší tlak liberalizmu taký silný nie je. Zostať pokorným, kým sa veci nedaria a sú mi
hádzané polená pod nohy, nie je problém. Ale zostať pokorným, kým dôjde
úspech, neuveriť vtedy vlastnej dokonalosti, nezačať stavať na sebe samom, dokázať počúvať iných a nepresadzovať tvrdohlavo svoj vlastný názor, je enormne ťažké.

Môžu, pretože so sebou ťahajú aj
iných kandidátov. Môže to byť kontraproduktívne. Preto základnou otázkou je, či kresťania dokážu spolupracovať, zjednocovať sa a budovať niečo spoločné. Musíme si uvedomiť, že
v politike nikdy nebudeme mať dokonalých ľudí.

Mali by byť kresťania združení
v jednej politickej strane, alebo je
dobré, aby boli roztrúsení po viacerých subjektoch?

Ak kresťania nemusia byť nutne
v jednej strane, pretože môžu mať
napríklad rôzne názory na daňový systém, ktoré otázky by ich ma-

Dokázal takýto človek, jeden zo
150, ovplyvniť dianie v rozhodujúcej
miere? To si treba zvážiť.
Môžu kresťania vo viacerých
stranách veriacich voličov mýliť?
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li spájať naprieč politickým spektrom?
To sú otázky, ktoré sa týkajú dôstojnosti človeka. Rešpektovania prirodzeného zákona. Teda otázky života, rodiny, ochrana spotrebiteľov, výchova k hodnotám. Môže to byť otázka povolenia herní. Názor na prijatie
eura, alebo členstvo v nejakej aliancii,
sú morálne indiferentné otázky.
Cirkev zvykne dávať pred voľbami všeobecné odporúčania koho voliť. V nich sa však môže nájsť
takmer každá strana. Nemali by zaznievať zo strany cirkvi jasnejšie
hlasy?
Tie hlasy sú veľmi jasné. Problém
je, že ich ľudia nevedia aplikovať. Napríklad. Vláda prijme sociálny zákon,
proti ktorému protestuje Konferencia
biskupov Slovenska, aj charita, ale aj
iné organizácie, ktoré sa venujú charitatívnej činnosti, pretože ide o posilnenie štátu v sociálnej oblasti, čo vyhovuje ľavičiarom i liberálom, pretože môžu poťahovať nitkami a robiť ľudí závislými. To nie je v poriadku. Závislý človek sa dá veľmi ľahko manipulovať. Politici majú k tomu tendenciu. A keď teda cirkev, charita, či neziskovky protestujú proti zákonu, ale
ministerka, ktorá sa hlási ku kresťanstvu vyhlási, že ona zákon konzultovala so sociálnou náukou cirkvi a zdá
sa jej v poriadku, tak nastal nejaký
vážny problém. To, že ja tvrdím, že
som v súlade s učením sociálnej náuky, nemusí byť pravda.
Teda voliči by mali zodpovednejšie vyhodnocovať sľuby politikov
a porovnávať ich konanie so sľubmi
a vyhláseniami.
Cirkev nikdy nemôže jednoznačne
povedať koho voliť. Bolo by to neadekvátne prekračovanie svojej právomoci. Zasahovanie do štátnej záleži-
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tosti, na čo nemá právo. Cirkev má povinnosť poukázať na to, čo je v spoločnosti zlé. Môže povedať, že niektorá strane je kvôli niečomu neprijateľná. Ale nemôže nikoho jednoznačne
odporučiť.
Ak by ste mali v minulom volebnom období poukázať na niektoré
zákony, ktoré by stáli pre kresťana
za uvažovanie pred parlamentnými
voľbami, ktoré by to boli?
Treba posudzovať sociálne zákony, či sú v súlade so subsidiaritou. Či
dávajú priestor cirkvám a občianskej
spoločnosti, rodinám, združeniam,
riešiť sociálne problémy, alebo centralizujú. Ak centralizujú, nie sú to
správne zákony. V encyklike Centesimus annus je jasne napísané, že lepšie
rozumie problémom človeka ten, ktorý s ním žije, ako len zákon, ktorý stanovuje paušálne pravidlá. Jeden zákon
môže v Bratislave pomáhať a na východe Slovenska škodiť. V tomto volebnom období sme mohli vidieť, že
boli prijaté viaceré centralizujúce zákony v školstve. Ďalšou oblasťou je
ochrana rodiny, dôstojnosti človeka
a života. Nejde však len o zákony, ale
aj o inštitúcie, ktoré sú podporované.
Keď politik na jednej strane niečo deklaruje, ale na druhej strane založí pri
ministerstve združenie, ktoré ide proti
jeho vyhláseniam a ešte ho aj finančne
podporuje, to nie je v poriadku.
Teda zakotvenie definície manželstva v ústave bolo jednoznačným pozitívom. Spor bol však aj o prihlášky na vysoké školy, kde otec, matka
boli nahradený termínom rodič, na
prelome rokov sa to vrátilo k pôvodnému názvosloviu.

za normálnymi hodnotami. Dokázali vrátiť to, čo je normálne. To nebolo rozhodnutie politikov. To spôsobil
tlak, ktorý občania vyvinuli.
Dá sa negatívne vnímať podpora
občianskych združení, ktoré bojujú
za registrované partnerstvá, či presadzovanie gender ideológie?
V demokratickej spoločnosti má
každý právo založiť občianske združenie. Každý má právo bojovať za
svoje vlastné presvedčenie. Nemôžeme povedať, že LGBTI si nemôžu
založiť združenie, ale Fórum života
áno. Otázka je prístup ku financiám.
Je otázne, či sú, alebo nie sú rovnaké
možnosti. Ďalšou otázkou je prístup
k tvorbe zákonov. Keď sú k tvorbe legislatívy prizývaní zástupcovia LGBTI, ale ľudia z Fóra života nie, to je
problém. Teda problémom je nespravodlivosť v prístupe.
Pohľad na ekonomiku je tiež dôležitý?
Je potrebné sa pozrieť na obhajobu
spoločného dobra. Či nejde len o presadzovanie ekonomického rastu za
každú cenu. Sem spadajú otázky boja proti čiernym skládkam, proti korupcii, arogancii developerov, ochrana
životného prostredia, verejné obstarávanie. Exemplárnym príkladom je hazard. Mali sme prísnejší zákon proti
hazardu, keď obec mala veľké kompetencie zakázať hazard na svojom území. V dôsledku toho klesla kriminalita, ale aj sociálne problémy. Tento zákon sa však zmenil tak, že neprispieva
k spoločnému dobru, ale obhajuje záujmy niektorých skupín.
Zhováral sa Radovan Pavlík

Vysokoškolská prihláška sa nedá
vnímať ako pozitívum politikov, ale
občianskeho života, pretože občania
si presadili svoje. Dokázali napriek
ponižovaniu a zosmiešňovaniu stáť
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Ján Baránek

Slovenská kresťanská demokracia
si nechala ukradnúť
rozmer solidarity
Ján Baránek je politický analytik. Je majiteľom agentúry Polis, ktorá robí prieskumy verejnej mienky. Jeho
klientmi boli všetky väčšie parlamentné strany. V rozhovore, ktorý vznikol ešte pred parlamentnými voľbami,
ponúka odpoveď, prečo kresťanská demokracia sa na Slovensku nestala dominantnou silou.

Čo si predstavujete pod pojmom
kresťanská demokracia?
Klasickú demokraciu, ktorá vznikne v našom priestore. Ten je založený
na kresťanstve, na židovsko-kresťansko-helénskej kultúre. Pričom kresťanstvo formovalo Európu v najväčšej
miere. Určite budú proti tomuto videniu protestovať liberáli. Ale je to taká
moja definícia, nie je z učebnice. Teda
podľa mňa by kresťanská demokracia
mala v prvom rade vychádzať zo sociálnej náuky cirkvi a hodnotovo by mala byť kompatibilná s kresťanstvom
v otázkach rodiny, manželstva, zväzku dvoch ľudí, homosexuálov. To znamená kresťanskodemokratická politika presadzuje hodnoty, ktoré sú kompatibilné s našou civilizáciou. Musí
zvádzať boj s neomarxistickou filozofiou, ktorá si osvojila kultúru smrti.
Niektorí, najmä dnes, si zamieňajú kresťanskú demokraciu s akousi
evanjelizáciou v politike.
Kresťanská demokracia nie je evanjelizácia. Nesmieme si zamieňať politickú stranu s kresťanským spoločenstvom. Kresťanských politikov predsa
nemáme na to, aby pôsobili ako evanjelizátori, ale ako politici. Ak sa politik a politická strana prihlásia ku kresťanstvu, musia spĺňať to, čo som povedal v prvej odpovedi. Navyše nesmie pri tom chýbať solidarita. Tá
akoby dnes v slovenskej kresťanskej
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demokracii absentovala. Od kresťanských politikov počujeme o kradnutí,
korupcii, ale rozmer solidarity si kresťanská demokracia na Slovensku nechala ukradnúť Smerom-SD. Stalo sa
to ešte v roku 2006. Od vtedy nebola
schopná si tému solidarity zobrať naspäť. Samozrejme pojem solidarity si
inak vysvetľujú socialisti, ktorí pod
ňou rozumejú rozdávanie.
Aká by mala byť kresťanskodemokratická solidarita?
Kresťanská demokracia nemá rozdávať ryby, ale má naučiť ľudí ryby
chytať. To znamená napríklad podporu mladých rodín, rodinného podnikania. Teda ide o vytvorenie podmienok,
aby sa rodiny dokázali o seba postarať.
Prečo na kresťanskom Slovensku
nemajú kresťanskí demokrati väčšinu?
Sú roztrieštení po viacerých stranách. Je niekoľko strán, ktoré sa viac,
či menej hlásia ku kresťanstvu. KDH,
OĽaNO, Nova, SDKÚ-DS, SNS,
Most-Híd, Sieť a navyše Smer-SD
má mnoho voličov, ktorí sa hlásia ku
kresťanstvu. Smer má veľmi podobného voliča s KDH. Je to volič z vidieka a vo vyššom veku. Teda hlavným problémom je roztrieštenosť. Načo nám je toľko strán, ktoré sa hlásia

ku kresťanstvu? Nemci majú dve. Jednu regionálnu a jednu celoštátnu.
Bolo by teda správne, aby kresťania boli v jednej strane?
Mala by existovať jedna strana,
o ktorej by každý kresťanský volič vedel, že toto je kresťanská strana. Nemôže ich byť šesť, pretože si konkurujú. To však neznamená, že každý kresťan by túto stranu volil.
U nás je vyložene kresťanskou
stranou KDH. V ostatných dochádza k spojeniu kresťanov a liberálov, či ľavičiarov.
KDH to nerobí tak, ako by malo. Aké témy dnes presadzuje KDH,
aby ho kresťania išli voliť? Presadzuje
v masívnej kampani rodinnú politiku?
S nájomnými bytmi pre mladé rodiny
predsa prišiel Robert Fico. Túto tému
mohlo nastoliť KDH.
Chybou asi je, že KDH v minulosti malo záujem o silové a nie sociálnoekonomické rezorty.
Je to tak, ale v tomto sa KDH správalo ako klasická konzervatívna strana. Tie sa zaujímajú v prvom rade
o bezpečnosť, ochranu, armádu a zahraničnú politiku. Kresťanskode-

Téma

mokratická strana tam však musí pridať kresťanskú hodnotu.
Nie sú liberáli pre kresťanských
demokratov hrozbou? Väčšinou
spojenectvá kresťanov a liberálov
dlho netrvali.

Ján Baránek

Opustenie témy rodiny, ktorú len sem
tam spomenú. Referendum využila
SNS, ktorá sa začala jasne vyjadrovať
o rodine. Iné strany spali. Kresťanskí
politici rovnako neuchopili ani pochody za život. Naši kresťanskodemokratickí politici riešia najmä samých seba.

Hrozbou nie. Kresťania musia diskutovať a argumentovať. Nemôžu pôsobiť silovo. Súboj s liberálmi v demokracii musí prebehnúť. Tým nie je
izolácia. Mal by prebiehať v otvorenej slovnej konfrontácii. Som presvedčený, že kresťanskí demokrati v tomto zápase argumentmi zvíťazia. Vôbec
z toho nemám obavy. Naopak, tešil by
som sa na takýto súboj.

KDH presadilo definíciu manželstva v ústave.

Akú hrozbu pre slovenskú kresťanskú demokraciu dnes vidíte?

Slovenskí kresťanskí demokrati sa kresťanských hodnôt držia. Problémom je teda, že nerobia
praktickú politiku?

Opustenie hodnôt, o ktorých sme
hovorili. Opustenie témy solidarity.

To je svetlý bod, pri ktorom to však
skončilo. Od vtedy sa neudialo nič.
Navyše ochranu manželstva beriem
ako samozrejmosť, nie ako pridanú
hodnotu. Pridanou hodnotou by bola podpora populačnej politiky. To je
úloha pre kresťanskú demokraciu.

Áno. KDH svojho času navrhlo rovnú daň. Dnes takúto tému kresťanskí
demokrati nemajú.
Očakávate, že slovenská kresťanská demokracia musí vo voľbách
padnúť, aby sa pozviechala. Jednu
facku už dostala v roku 2012.
Rok 2012 nebola poriadna facka.
Kresťanskí demokrati sa musia vrátiť
k témam, musia nájsť nových lídrov
a je nevyhnutné, aby sa integrovali. Už
dnes by sa mala kresťanská demokracia chystať veľmi intenzívne na voľby
v roku 2020.
Zhováral sa Radovan Pavlík
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Bratské napomenutie,
zmierenie a milosrdenstvo
Biblický pohľad cez Matúšovo evanjelium
Fraternal Instruction, Reconciliation and Mercy
The article discusses specific passages from the Gospel of Matthew which deal with the practice of fraternal instruction within the Church (Mt 18, 15-18), the idea of reconciliation (Mt 5, 23-26) and forgiveness (Mt 18, 23-35). The
aim of the three-stage fraternal path to ‘regain a brother’ entails forgiveness and reconciliation as inseparable steps
on the way to full unity with our brothers and God. Unlike the legislative texts of the Old Testament, the three-stage
process of the fraternal correction is embraced by the Qumran community. The process of the fraternal instruction
is not in contradiction with mercy, even though it provides room for a brother to stay outside the Church with the
status of a ‘pagan and tax-collector’ as a result of a negative attitude. However, Jesus’ own attitude toward the
pagans and tax-collectors is open, calling and merciful. The ties of brotherly love should be retained even in case of
a negative attitude of the sinner.

Náčrt problému
Zmierenie medzi ľuďmi, darovanie a prijatie odpustenia je predpokladom pokojného života a je jeden zo základných aspektov preukazovania milosrdenstva. Texty v evanjeliu podľa Matúša prinášajú však aj povzbudenie k bratskému napomenutiu (porov. Mt 18,15-18). Tento text môže u človeka okrem zodpovednosti za brata/sestru vzbudzovať aj otázky, ako táto prax súvisí s milosrdenstvom, základným evanjeliovým postojom. Evanjelium odporúča nesúdiť (Mt 7,1-5), povzbudzuje k zmiereniu a odpusteniu (porov. Mt 5,23-35). Nie je preto bratské
napomenutie priamo protikladom milosrdných postojov?
Ako sa tu prejavuje láskavý postoj k blížnemu? Nie je to
len výzva k nekompromisnému postoju pri obhajobe pravdy? Vzťahy medzi ľuďmi bývajú často poznačené dvoma
extrémami: zastať sa človeka a pritom poprieť pravdu; alebo naopak, bojovať za pravdu a zároveň obetovať človeka.
Tušíme, že správna cesta je spojiť záujem o človeka s pravdou. Aký vzťah medzi poukázaním na pravdu a milosrdenstvom ponúka tento biblický text?
Kontext úryvku Mt 18,15-18
Osemnásta kapitola evanjelia podľa Matúša tvorí v poradí štvrtú reč z piatich, ktoré sú uvedené v prvom evanjeliu.1 Táto reč prináša niektoré praktické usmernenia pre
život v spoločenstve Cirkvi. Celú kapitolu možno rozdeliť
z pohľadu na cirkevnú komunitu a život v nej na niekoľko
častí, ktoré však netvoria jej presnú schému alebo doko-

1. Reči uvedené v Mt evanjeliu sú nasledovné: 5-7: reč na vrchu; 10:
misijný príhovor; 13: podobenstvá o kráľovstve; 18: ponaučenia pre spoločenstvo (Cirkev); 23-25: príchod kráľovstva (eschatologická reč).
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nalý logický sled jednotlivých Ježišových výpovedí, medzi sebou nie úplne logicky usporiadaných a rozvíjaných:2
1. Verše 1-4 prinášajú pohľad na vzťahy v cirkevnej komunite, ktoré boli charakterizované i hádkami a ambíciami medzi učeníkmi.
2. Verš 5 odhaľuje dôležitý postoj komunity – prijatie maličkých.
3. Verše 6-11 predstavujú varovanie pred pohoršením maličkých
a tematicky poslucháčov vracajú k 5. kapitole reči na vrchu, kde Ježiš radí radšej stratiť oko a ruku, akoby mali byť nástrojom hriechu (Mt 5,29-30).
4. Verše 12-14 podobenstvom o stratenej ovci sa vracajú k téme maličkých.
5. Verš 15-17 sú časťou, ktorá tvorí akési „pravidlo komunity“
a predstavuje takmer právny proces získania strateného brata.
Verš 18 opisuje základné spojenie a zhodu medzi zemou a nebom:
konanie komunity má hodnotu, len ak sa to týka večnosti a pripomína posvätnosť.
6. Verše 19-20 potvrdzujú spojenie zeme a neba a vyzdvihujú dôležitosť komunity na vysokú úroveň: Ježiš je v nej garanciou, znakom
a realizáciou Božej prítomnosti.
7. Verše 21-22 odpovedajú na otázku: prečo hľadať maličkých
a dokedy mať s nimi trpezlivosť. Môžu byť chápané aj ako komentár k veršom 12-17.
8. Verše 23-35 prinášajú podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, najdlhšiu perikopu kapitoly, ktorá opäť hovorí o vzťahu medzi zemou
a nebom a zdôrazňuje dôležitosť napodobňovať v odpúšťaní nebeského Otca.

Celou kapitolou sa teda tiahne téma maličkých, obrátenia,
odpustenia a obnovenia spoločenstva a vzťah medzi po-

2. Rozdelenie kapitoly na jednotlivé časti je prevzaté od C. M. Martiniho. Porov. M artini, C. M.: Che cosa dobbiamo fare. Smarrimento e
inquietudine dell‘uomo contemporaneo, Edizioni Piemme Spa, Milano
2011. s. 134-135.
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zemským a nebeským, medzi Otcom a synmi, medzi bratmi navzájom.
Kapitolu 18 otvára materiál (Mt 18, 2-9), ktorý autor
prevzal od Marka (porov. Mk 9,36-37; 42-48) a pokračuje včlenením materiálu z prameňa Q: „Pohoršenia musia
prísť, ale beda tomu, cez koho prichádzajú! Je pre neho
lepšie, [ak] mu dajú okolo krku mlynský kameň a hodia do
mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých“ (Q
17,1-2). V ďalšej časti kapitoly má prevahu Matúšov špeciálny materiál, do Matúšovej kompozície je včlenený iba
jeden verš pochádzajúci pravdepodobne z rozšírenej verzie Q, dostupnej Matúšovi a to verš Q 17,3, ktorý zodpovedá veršu Mt 18,15.3
Nie je výsledkom náhodného usporiadania, že textu
o bratskom napomenutí bezprostredne predchádza podobenstvo o pastierovi, ktorý hľadá jednu zablúdenú ovcu
a deväťdesiatdeväť nechá na vrchoch (porov. Mt 18,12-14).
Podobenstvo nesie v sebe odkaz, že Otec chce zachrániť
všetkých, aj toho najmenšieho, pričom na konaní Pastiera je jasne čitateľná milosrdná láska, ktorá sa neriadi ľudskou matematikou, nepočíta, ani ovce ani námahy.
Štruktúra textu Mt 18,15-17 a textové verzie čítania
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, – opis situácie

15

choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. – 1. krok – osobná konfrontácia
Ak ťa počúvne, – hypotetická pozitívna reakcia brata
získal si svojho brata. – zmierenie a obnovenie spoločenstva
16

Ak ťa nepočúvne, – hypotetická negatívna reakcia brata

priber si ešte jedného alebo dvoch, – 2. krok – konfrontácia so svedkami
aby bola každá výpoveď potvrdená
ústami dvoch alebo troch svedkov. – podpora Písma
Keby ani ich nepočúvol, – hypotetická negatívna reakcia

17

Veru, hovorím vám:

18

Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi,
a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18,15-18).
4

Úryvok opisuje situáciu, „keď sa brat prehreší voči
tebe“. Niektoré rukopisy obsahujú kratšiu formu (a ` marth s, h | „prehreší“), iné dlhšiu (a m` arth s, h | eivj se . „prehreší proti tebe“). Odborníci vysvetľujú existenciu týchto dvoch verzií dvoma spôsobmi: 1. Dlhšia formulácia5
môže byť v dôsledku pridania eivj se . k pôvodnému textu ovplyvnená veršom 21, ktorý prináša Petrovu otázku:
„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa
proti mne prehreší?“ (Mt 18,21). 2. Kratšia formulácia6
v niektorých manuskriptoch mohla byť výsledkom aplikácie verša 15 na toho, kto sa prehreší všeobecne. Rozhodnutie medzi kratším a dlhším čítaním sťažuje aj skutočnosť, že koncovka -h s, h slovesa a m` arth s, h znie veľmi
podobne ako spojenie slov eivj se ., čo mohlo byť neúmyselne vynechané pri prípadnom diktovaní textu pisárovi. Lukášov text (porov. Lk 17,3) obsahuje aorist konjunktívu a ` ma ,rth | bez dodatku eivj se ., niektoré rukopisy, ktoré uvádzajú uvedený aorist konjunktívu a m` a ,rth | obsahujú aj dodatok eivj se . ..7
Postup konfrontácie v komunite
Konfrontácia s tým, kto sa previnil, nastáva v troch
krokoch a podľa odborníkov pravdepodobne odráža prax
v Matúšovej komunite.8
Prvý krok konfrontácie (18,15) má podľa textu nastať
súkromne medzi dvoma osobami: tým, kto zhrešil a tým,
kto bol urazený. Dotknutá osoba má vziať iniciatívu do
svojich rúk, podobne ako pastier z predchádzajúceho podobenstva a ísť za bratom, ktorý sa prehrešil, s cieľom
nájsť ho, získať ho, otvoriť mu oči pre pravdu a obnoviť
narušené spoločenstvo. Prax napomenutia sa realizovala
aj v SZ, ako o tom píše kniha Levitikus: „Úprimne napo-

povedz to cirkvi. – 3. krok – konfrontácia s komunitou (Cirkvou)
A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, – hypotetická negatívna reakcia
nech ti je ako pohan a mýtnik. – mimokomunitná (mimocirkevná)
konfrontácia4

3. Porov. Luz, U.: Studies in Matthew, Wm. B. Eerdmans Publishing.
Co, Grand Rapids 2005, s. 42. Prameň Ježišových lógií, Q, uvádza nasledovnú formuláciu: „Ak sa tvoj brat prehreší [proti tebe], napomeň ho;
ak koná pokánie, odpusti mu! A ak sa prehreší sedem ráz proti tebe, tiež
mu odpustíš sedem ráz“ (Q 17,3-4). Lukáš prevzal citáciu prameňa Q,
ktorá bola dostupná jemu, aj s výzvou odpustiť sedem ráz. Porov. K loppenborg, J. S.: Q, The Earliest Gospel. An Introduction to the Original
Stories and Sayings of Jesus, Westminister John Knox Press, Louisville 2008, s. 142.

4. Porov. Turner, D.: Matthew (Baker Exegetical Commentary on the
New Testament), Baker Academic, Grand Rapid 2008, s. 439.
5. Dlhšia varianta čítania je prítomná v rukopisoch: D (Bézov kódex
z 5. storočia), K (Cyperský kódex z 9. storočia), L (Regius kódex z 8.
storočia), X (Mníchovský kódex z 10. storočia), v početných minuskulnýchrukopisoch a u niektorých cirkevných otcov, napr. u Cypriána (3.
storočie). Porov. Talbert, CH. H.: Matthews, Baker Academic, Grand
Rapids 2010, s. 219.
6. Kratšia varianta čítania je doložená Sinajským a Vatikánskym kódexom (oba zo 4. storočia) a cirkevnými otcami z obdobia Origena (2.-3.
storočie). Porov. Talbert, CH. H.: Matthew, s. 219.
7. Ide o manuskripty: W (Washingtonský z 5. storočia), X (Mníchovský kódex z 10. storočia), 180 (zo 6. storočia), Lect pt (Regius z 8. storočia). Porov. Turner, D.: Matthew (Baker Exegetical Commentary on the
New Testament), Baker Academic, Grand Rapid 2008, s. 435.
8. Porov. H arrington, D. J.: The Gospel of Matthew, The Liturgical
Press, Collegeville 1991, s. 270-271.
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meň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba!“
(Lv 19,17b). Daný starozákonný text nerozlišuje súkromné a verejné napomenutie, NZ však robí krok dopredu,
keď odstupňuje jednotlivé kroky napomenutia a zdôrazňuje tým úctu k bratovi. SZ ako priamu a prvotnú motiváciu napomenutia uvádza záchranu seba: „aby si preň neuvalil vinu na seba!“ Motivácia uvedená v NZ texte je „získať brata“ (Mt 18,15). Tento cieľ presahuje dobro dotknutej osoby, ani neostáva iba pri zmierení dvoch, ale ide až
k obnoveniu spoločenstva aj s ostatnými bratmi a sestrami. Získať brata znamená priviesť ho naspäť do plného
spoločenstva s Bohom a s bratmi a sestrami. Podporou pre
túto interpretáciu je zdôraznenie modlitby v spoločenstve
(porov. Mt 18,19-20), ktoré nasleduje ihneď za úryvkom
o bratskom napomenutí.
Druhý krok (18,16): Text uvádza aj hypotetický prípad
negatívnej odpovede brata, ktorý zhrešil, a vtedy radí pribrať si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená svedkami. Matúš sa odvoláva na židovskú
prax uvedenú v legislatívnom texte o svedkoch: „Jeden
svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine,
ktorého sa niekto dopustil; na výpovedi dvoch alebo troch
svedkov bude závisieť rozhodnutie“ (Dt 19,15). Deuteronomický zákon o svedkoch je rozšírený na všetky priestupky, keď treba usvedčiť vinníka, predtým sa vzťahoval len na dôkaz vraždy (porov. Dt 17,6; Nm 35,30). Zámer
svedkov je pomôcť rozoznať vinnej stránke závažnosť situácie. Svedkovia by mali zhromaždiť dôkazy a presvedčiť osobu o vine. Podobne ako v prvom kroku, aj teraz je
cieľom napomenutia zachrániť hriešnika pre spoločenstvo
s Bohom a komunitou.9
Tretí krok (18,17) predstavuje konfrontácia s Cirkvou.10 Ak vinník naďalej reaguje negatívne, a nepočúvol ani
svedkov, dotknutá stránka má dodatočnú úlohu vydávať
svedectvo pred Cirkvou. Ak nepočúvne ani Cirkev, treba
mať k nemu taký vzťah ako k pohanovi mýtnikovi. Cieľom tohto postupu ešte stále je „získať brata“ a nie ho „exkomunikovať“. Vzťah ako k mýtnikovi a pohanovi má
hriešnikovi pomôcť pochopiť, že v dôsledku svojich postojov sa ocitol už mimo spoločenstva, ale takým spôsobom, aby sa mohol vrátiť.11 Ako treba zaobchádzať s oso9. Porov. Osborne, G. R.: Matthew. Exegetical Commentary on the
New Testament, Zondervan, Grand Rapids 2010, s. 686.
10. Zo všetkých štyroch evanjelií je iba na tomto mieste a v Mt 16,18
spomenuté slovo Cirkev.
11. Porov. Fausti, S.: Nad evangeliem podle Matouše, Paulínky, Praha 2009, s. 396-397.
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bou, ktorá má status pohana a mýtnika, ukazuje Ježišov
príklad, ktorý sa k nim správa súcitne: „Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva
s mýtnikmi a hriešnikmi?“On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo
to znamená: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9,10-13).
Dokonca medzi dvanástimi apoštolmi bol mýtnik Matúš
(Mt 10,3). Správať sa k hriešnikovi ako k mýtnikovi a pohanovi teda neznamená pretrhnúť s ním všetky vzťahy,
ani vyhýbať sa mu, ale naopak osvojiť si Ježišov postoj,
ktorý mal lásku i k hriešnikom a mýtnikom a nevylučoval pre nich ani možnosť dostať sa do Božieho kráľovstva
ešte skôr ako farizeji a zákonníci (porov. Mt 21,31). Toho,
kto si nepriznal vinu a napomenutie, je možné získať si len
láskou, ktorej podľa Ježišovho príkladu potrebuje viac.12
Trojstupňové zaobchádzanie s hriešnikom praktizovala aj komunita v Qumráne. Pravidlo komunity uvádza:
„Každý napomenie svojho blížneho v pravde, pokore a súcitnej láske k človeku. Nik by nemal so svojím bratom rozprávať s hnevom a šomraním, so zlomyseľnosťou, vášnivo,
nenávidieť ho vo svojom srdci, ale napomenúť ho, aby neniesol zodpovednosť hriechu za jeho vinu. Navyše, nik by
nemal blížneho napomínať v prítomnosti mnohých, s výnimkou napomenutia v prítomnosti svedkov“ (1QS 5,256,1). 13 Matúšova a Qumránska komunita vyvinuli svoje vlastné postupy zaobchádzania s hriešnikom. Cieľ bol
dvojaký: objektivizovať hriešnika a po rozpoznaní hriechu a po pokání ho prinavrátiť do plného spoločenstva.
Nie je však jasné, či sa táto prax v oboch komunitách rozvíjala nezávisle, alebo či do Matúšovej komunity bola prevzatá z Qumránskeho spoločenstva.14
„Získať brata“
Postup troch krokov konfrontácie s bratom je vonkajšou cestou a prostriedkom k „získaniu brata“. Aby bola
táto cesta autentická a úspešná, je potrebné uskutočňovať
ju s postojmi, ktoré vychádzajú z hĺbky srdca. Inak nijaké disciplinárne prístupy nemôžu brata, ktorý robí omyl
alebo priamo hriech, presvedčiť a usvedčiť z omylu ale12. Porov. Fausti, S.: Nad evangeliem podle Matouše, s. 397.
13. Porov. M artínez, F. G.: The Dead Sea Scrolls Translated: The
Qumran Texts in English, E. J. Brill, Leiden 1996, s. 9.
14. Porov. H arrington, D. J.: The Gospel of Matthew, s.271.
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bo hriechu. Naopak, ak chýba vnútorný postoj lásky a milosrdenstva, skôr sa dá očakávať zo strany brata negatívna reakcia, ktorá postupne môže viesť k jeho vysunutiu na
okraj spoločenstva, až k strate príslušnosti k spoločenstvu
a oddeleniu sa. Napomenutie bez lásky skôr vyvoláva pocit zranenia a neprijatia a nemôže viesť k pozitívnej odpovedi. Prvým krokom, ktorý vedie k získaniu brata, je odpustenie, najmä ak platí, že sa brat previnil „proti tebe“.
Dosvedčuje to záver 18. kapitoly, ktorá končí podobenstvom o odpustení (porov. Mt 18,23-35), uvedeným Petrovou otázkou (porov. Mt 18,21-22). Druhý krok k získaniu brata je zmierenie (porov. Mt 5,46-47). Získanie brata
sa nemôže zastaviť iba pri odpustení a zmierení, avšak tieto postoje tvoria dôležité etapy, pretože práve ony pripravujú srdce a vytvárajú vnútorné dispozície prijatia druhého človeka.
a) Odpustenie – naratívna analýza podobenstva o nemilosrdnom sluhovi
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi (porov. Mt 18,2335) vyjadruje potrebu nevyhnutného odpustenia svojmu
bratovi ako podmienku Božieho odpustenia a zároveň
opisuje veľkosť Božieho odpustenia. Podobenstvo sa skladá z troch scén, ktoré v sebe obsahujú analógie expozície, postáv a priebehu.15 Výmena rolí postáv, neúmernosť
dlhu a postoj k dlžníkovi – vonkajší i vnútorný - zdôrazňujú rozdiel v odpúšťaní kráľa (Boha) a tendenciami, ktoré môžu byť prirodzene prítomné u človeka.
1. scéna: Mt 18,23-27
Expozícia (23): Podobenstvo opisuje situáciu, kedy sa
kráľ rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Začiatok
podobenstva odkazuje na nebeské kráľovstvo, a tak kráľ
môže byť symbolom Otca na nebesiach. Služobníci môžeme byť my, nám sú tiež zverené isté hodnoty, z ktorých raz
budeme účtovať nebeskému Otcovi.
Podnecujúci bod v narácii (24): opisuje privedenie sluhu pred kráľa, ktorý mu dlhoval 10 000 talentov.16 Táto hy-

15. Porov. Mrázek, J.: Evangelium podle Matouše, Česká biblická
společnost, Praha 2011, s. 317.
16. Niektoré rukopisy uvádzajú formuláciu „mnoho talentov“. Talent
vážil asi 36 kg a mal hodnotu podľa použitého kovu, najčastejšie striebra,
asi 6000 denárov, pričom denár bola denná mzda robotníka. Číslo 10 000
nie je použité náhodne, ani talent. Desaťtisíc je v gréčtine najvyššia čís-
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perbolicky vysoká suma zvýrazňuje veľkosť daru od kráľa, ktorý je nesplatiteľný. Sluha by ani za celý svoj život
nebol schopný splatiť taký veľký dlh.
Zápletka (25-26): Aby sa situácia vyriešila, nariadil kráľ
predať17 sluhu, jeho ženu, deti i všetko, čo mal. Vtedy si
sluha kľakne a prosí o trpezlivosť, zhovievavosť (makro qu m, hson e pv V e mv oi,) a naivne sľubuje, že všetko vráti. Tento jeho sľub bol dôkazom toho, že si neuvedomoval veľkosť daru, ktorý od kráľa dostal a trúfal si ho nahradiť svojím konaním.
Klimax, obrat v narácii (27): Zrazu nastáva nečakaný obrat: kráľ vypočul prosbu svojho sluhu o zhovievavosť, upustil od svojho pôvodného zámeru, zľutoval sa
(splagcnisqei.j – bol pohnutý vnútri), prepustil ho a všetko mu odpustil, nemusel splatiť žiadnu čiastku dlhu. Sloveso splagcnisqei.j (pasívna forma particípia aoristu) je
blízke hebrejskému slovu rachamim (odvodeného od slova rechem, čo znamená materské lono, maternica), ktoré
predstavuje ženský aspekt milosrdenstva, bezpodmienečnú, prijímajúcu lásku, akú má matka voči svojmu dieťaťu,
vyplývajúcu z hlbokého, tesného a pôvodného puta, ktoré sa medzi nimi vytvára ešte pred narodením dieťaťa.18
Na vyjadrenie odpustenia je použité sloveso a vfh k/ en
(indikatív aoristu slovesa a vfi,h mi), ktoré v sebe obsahuje
ideu zanechania, zabudnutia, úplného opustenia nejakej
skutočnosti. Kráľ podľa tohto opisu úplne zabudol na dlh.
2. scéna: Mt 18,28-31
Expozícia 28a : Sluha sa ocitne v podobnej situácii,
v akej bol sám pred chvíľou pred kráľom, stretne svojho
dlžníka, spolusluhu.
Podnecujúci bod v narácii (28b): Vo svojom spolusluhovi okamžite rozpoznal aj svojho dlžníka a násilným spôsobom začal od neho vymáhať 100 denárov. V porovnaní
s 10 000 talentami išlo o malú sumu, 600 000 krát menšiu,
lica a talent najväčšia miera. Desiatim tisícom talentom zodpovedá teda
60 000 000 denných miezd, čo zodpovedá asi 200 000 rokom práce. Porov. Fausti, S.: Nad evangeliem podle Matouše, s. 401-402.
17. Rámec podobenstva je hyperbolický a alegorický, nakoľko v legislatíve Izraela nejestvoval zákon o predaji manželky a detí v prípade
dlhu alebo krádeže (na rozdiel od predaja vinníka, porov. Ex 22,2-3).
18. Porov. Esser, H.-H.: Misericordia. In: Dizonario dei Concetti
Biblici del Nuovo Testamento (a cura di Coenen, L. – Beyreuther, E. –
Bietenhard, H.), Edizioni Dehoniane, Bologna 1976, s. 1003, 1007.
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než dlhoval on kráľovi. Reakcia sluhu bola tiež neporovnateľná s reakciou kráľa. Kráľ, ktorému dlhoval veľa, reagoval síce najprv spravodlivo a chcel, aby bol dlh splatený, ale na rozdiel od sluhu neprejavil žiadny náznak násilia voči dlžníkovi.
Zápletka (29): Spolusluha si kľakne a prisľubuje všetko zaplatiť, prosí o trpezlivosť a zhovievavosť tými istými slovami ako sluha kráľa. Na pozadí rovnakej prosby
o milosrdenstvo vynikne ešte viac kontrast postojov kráľa a sluhu.
Klimax, obrat v narácii (30): Na základe skúsenosti
s odpustením od kráľa by sa dalo čakať, že podobne odpustí svojmu spolusluhovi. Ale namiesto toho nastáva obrat a spolusluhu dá do väzenia.
Záver (31): Spolusluhovia, svedkovia oboch scén, sa zarmútili, išli a oznámili kráľovi, čo sa stalo.
3. scéna: Mt 18, 32-34:
Expozícia (32a) : Sluha je predvolaný pred svojho kráľa.

hovia (členovi Cirkvi, svedkovia) a predstavitelia Cirkvi
(kráľ, ktorý symbolizuje aj nebeského Otca). Dlh je symbolom hriechu alebo viny, ktorú má osoba voči kráľovi
alebo spolusluhom. V podobenstve boli dvaja dlžníci – jeden mal dlh priamo voči kráľovi, druhý voči svojmu spolusluhovi. Možno sa prehrešiť voči Boh i blížnemu. Aj
táto skutočnosť naznačuje, že hriech je prítomný v Cirkvi
a vždy budeme potrebovať odpustenie a na druhej strane
budeme vždy pozvaní ho aj dávať.
2. Spolusluhom možno prisúdiť negatívnu rolu (môžu
byť ponímaní ako “donášači“) alebo pozitívnu (nezniesli nespravodlivosť, krivdy) alebo môžu byť aj v roli svedkov, ktorí už mohli vyčerpať všetky možnosti na odvrátenie spolusluhu od zlého konania, zarmútili sa nad reakciou
svojho kolegu, chceli ho usvedčiť z omylu a idú za kráľom
(„povedz to Cirkvi“).
3. Spolusluhu sa im nepodarilo získať, ani z podobenstva nie je zrejmé, či mal snahu vypočuť si reakciu kráľa, odpovedať na ňu. Záver podobenstva sa sústredí na dôsledky neodpustenia, ktoré poznačia život sluhu navždy
a odizolujú ho od bratov i od kráľa.

Podnecujúci bod v narácii (32b): Kráľ začína rozhovor
s so sluhom pripomenutím svojho odpustenia.

b) Zmierenie ako podmienka spoločenstva s Bohom
a s ľuďmi (Mt 5,23-26)

Zápletka (33): Otázka kráľa, či sa nemal sluha tiež zľutovať nad spolusluhom.

Verše o zmierení nasledujú za prvou antitézou, (porov. Mt 5,21-22), ktorá rozvíja príkaz „nezabiješ!“ a vyslovuje požiadavku neprechovávať voči svojmu bratovi
hnev. Verše 23-24 sa začínajú upozornením, kto má robiť
prvý krok: nie ten, kto sa hnevá, ale ten, kto si všimne, že
„brat má niečo proti tebe“. Dokonca nemôže ani obetovať
Bohu svoj dar, postaviť sa pred Neho a rozvíjať svoj vzťah
s Ním, hoci by sme očakávali, že takýto príkaz bude adresovaný tomu, kto sa hnevá. Príčinou toho, že brat „má niečo proti tebe,“ môže byť aj osoba, ktorá vníma jeho hnev,
a tak požiadavka prvého kroku je oprávnená aj z tohto dôvodu. Zároveň je predpoklad, že druhá stránka, ktorá sa
nehnevá, a teda nemá niečo proti druhému, má lepšiu vnútornú dispozíciu urobiť prvý krok, a tým napomôcť zmiereniu. Hľadať zmierenie môže znamenať aj obnoviť vzťahy a nájsť brata, ktorý je mimo komunity (keďže „má niečo proti,“ môže byť v opozícii a na okraji spoločenstva).
Verše 25-26 zdôrazňujú potrebu zmieriť sa s bratom, kým
sme na ceste k súdu, a to nezávisle od toho, kto má čo proti druhému. Tieto verše to pokladajú za druhoradé. Luz
považuje cestu za obraz života a súd je Posledným súdom.
Výroky „Amen, amen“ u Matúša majú podľa neho čas-

Klimax, obrat v narácii (34): Nastáva obrat v konaní
kráľa oproti prvej scéne a sluha skončí vo väzení, kým nezaplatí svoj dlh, čiže podľa jeho výšky – pravdepodobne
doživotne. Kráľ opravuje svoje prvé rozhodnutie na základe konania sluhu zoči–voči jeho dlžníkovi, ktorý sa nenechal inšpirovať zľutovaním, milosrdnou láskou a zhovievavosťou svojho kráľa.
Záver (35): Záverečný verš je aplikáciou podobenstva na
poslucháča, ktorý je pozvaný odpúšťať podľa vzoru kráľa (nebeského Otca). Je zároveň alúziou na modlitbu „Otče
náš“, v ktorej Boha žiadame, aby nám odpustil do takej
miery, do akej my odpúšťame.
Ak čítame podobenstvo na pozadí veršov o bratskom
napomenutí, môžeme rozpoznať niektoré spoločné prvky:
1. Spolusluhovia, dlžník a kráľ predstavujú Cirkev,
v rámci ktorej sa nachádzajú hriešnici (dlžník), spoluslu-
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to eschatologický význam.19 Vo verši Mt 6,15 nachádzame zmierenie ako podmienku Božieho odpustenia, pretože na Poslednom súde obstojí len ten, kto sa zmieri s bratom; neobstojí ten, kto sa s ním súdi a nevyrieši si vzťah
s ním počas cesty.20
Záver
Tak ako stratenú ovcu možno nájsť iba s motiváciou lásky, ktorá dáva silu podstúpiť rôzne ťažkosti pri hľadaní
a otvára myseľ a srdce tvorivosti, ktorá je pri hľadaní nevyhnutná, aj „strateného“ brata možno nájsť a získať iba
s motiváciou lásky. Každá iná cesta končí v „slepej uličke,“ kedy podľa Mt 18,17 ostáva už iba jedno – pristupovať k bratovi ako k mýtnikovi a pohanovi. Na druhej strane sa tu kruh uzatvára a vracia nás znova na začiatok, pretože Ježišov prístup k mýtnikom a pohanom bol poznačený prijatím a láskou, ktorá bola zrejmá aj farizejom a zákonníkom, a pretože im chýbala, nemohli pochopiť ani Ježišovo konanie vo vzťahu k hriešnikom. Teda za žiadnych
okolností sa nemožno zriecť základného postoja k bratovi, ktorým je láska prejavujúca sa odpustením, zmierením, napomenutím. Všetky tieto prejavy môžu byť podľa
etapy cesty, na ktorej sa nachádza brat a my s ním, súčasťou milosrdného postoja.

Monika Golianová
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Darina Obušeková

Argumenty „pre“ a „proti“ prijímaniu
Eucharistie rozvedenými
a znovu zosobášenými
Teologické možnosti a ich využitie v katechéze špeciálnych skupín
Pros and Cons of Receiving the Eucharist by the Divorced and Re-married
This article discusses the problem of receiving of the sacraments by the divorced and re-married within the Catholic
Church. After presenting the pros and cons, the article discusses the following key questions: Is it possible for the
divorced and re-married to receive sacraments without denying the doctrine of the Catholic Church and without
breaking the principle valid within the Church which assumes that what is believed, is also prayed, and has identical
pastoral consequences? What are the options within the Catholic Church in this situation? What is the right pastoral
approach to these people? The presented study is based on the work of Walter Kasper, The Gospel of the Family, as
well as Remaining in the Truth of Christ by several authors including Cardinal Gerhard Ludwig Müller, Cardinal
Carlo Caffarra or Cardinal Velasio de Paolis.

Úvod
Diskusia ohľadom prijímania Eucharistie rozvedenými
a znovu zosobášenými sa týka výlučne Katolíckej cirkvi.
Preto, keď budeme používať termín „Cirkev“, myslíme
tým Katolícku cirkev a jej pastoračnú prax. Diskusia sa
týka osôb žijúcich v nelegitímnych (neregulárnych) situáciách pred Cirkvou. Veľmi zjednodušene povedané: jedinou a zásadne „legitímnou situáciou“ pred cirkvou je situácia muža a ženy žijúcich v platnom manželstve pred
Cirkvou. Všetky ostatné situácie muža a ženy žijúce na
spôsob manželstva, sú pred Cirkvou nelegitímnou situáciou. Termín „znovu zosobášený“ zahŕňa dve veci: (1)
muž a žena už boli riadne zosobášení pred cirkvou, ale
civilne sa rozviedli a (2) žijú v novom civilnom manželstve. Doteraz platí, že osoby žijúce v nelegitímnou stave
pred cirkvou nemohli dostať sviatostné rozhrešenie a Eucharistiu. 1
Ciele tohto príspevku sú najmä dva. Prvým chceme poukázať na teologické možnosti pristupovania rozvedených
a znovu zosobášených k Eucharistii. Druhým, ako tento
problém komunikovať ľuďom tak, aby im bol zrozumiteľný.
Východiskom tejto témy je XIV. riadna biskupská synoda v Ríme, ktorú zvolal pápež František a konala sa v októbri 2015.

1. Porov. Paolis, V.: Rozvedení a znovu zosobášení, sviatosti eucharistie a pokánia, in: Vytrvať v Kristovej pravde. Kanet, Kežmarok 2015,
s. 148.
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Štúdia je spracovaná metódou pre a proti (sic et non)
známa od Ábelarda, ktorá poukáže na argumenty „za“
a „proti“. V syntéze to bude hľadanie „teologických rizík“,
ktoré sa nachádzajú v argumentoch „za“ a riziká, ktoré
prinášajú ich návrhy. Na otázky zo záverov jednotlivých
argumentov odpovieme v tretej kapitole našej štúdie.
Teologické argumenty „za“
Ukazuje sa, že argumenty cirkevných autorít, ktoré zastávajú názor, žeby rozvedení a znovu zosobášení mohli
pristupovať k sviatosti zmierenia a Eucharistii, by sme
mohli zhrnúť do niekoľkých téz, ktoré formuloval súhrnne najmä nemecký kardinál Walter Kasper vo svojej
knihe „Evanjelium rodiny“.2 Dôvody, ktoré túto skupinu
vedú k otázke prijímania Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými, kardinál Kasper dal do nasledovných
riešení.
Podľa nášho názoru sa Kasperovo prvé riešenie dá prirovnať v istom zmysle k riešeniu Mojžiša a Starého zákona. Je to riešenie vo forme určitej výnimky. Túto výnimku
podmieňuje nasledovnými podmienkami: Ak rozvedený
a znovu zosobášený oľutuje, že v prvom manželstve zlyhal; keď sú jeho záväzky z prvého manželstva vysporiadané; keď je návrat definitívne vylúčený; keď človek nemôže zrušiť záväzky druhého manželstva bez novej viny, no
čo najviac sa usiluje žiť v druhom manželstve z viery, keď
vychováva svoje deti vo viere; keď túži po sviatostiach. 3
2. Publikácia vyšla v slovenčine pod názvom: K asper, W.: Evanjelium rodiny. Prejav pred konzistóriom, Dobrá kniha, Trnava 2015.
3. Porov. K asper. W.: Evanjelium rodiny. s. 44.
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Ďalší návrh riešenia opiera o výroky Benedikta XVI.
na Medzinárodnom kongrese rodín v Miláne v r. 2012,
kde sa terajší emeritný pápež vyjadril, že aj keď rozvedení
a znovu zosobášení nemôžu prijímať sviatostné prijímanie, môžu prijímať duchovne4. Walter Kasper vo svojom
prejave navrhuje posun od duchovného svätého prijímania k možnému fyzickému prijímaniu Eucharistie. Píše: „
Veď kto prijíma duchovné prijímanie, je jedno s Ježišom
Kristom; ako môže byť v rozpore s Kristovým prikázaním?
Prečo nemôže prijímať aj sviatostne?“5 Kasper dodáva, že
táto cesta by nebola cestou pre masy, ale úzkou cestou pre
jednotlivcov, ktorí majú úprimný záujem o sviatosti. Aké
riziká tieto návrhy prinášajú?
Ďalší návrh riešenia preberá z patristického obdobia
ohľadom tzv. lapsi (padlých), ktorí boli počas prenasledovania donútení zaprieť svoj krst. Za cisára Decia (249)
bolo prvé všeobecné prenasledovanie kresťanov (predošlé boli miestneho rázu).6 Deciovým cieľom bolo znova uviesť jednotné národné náboženstvo. Kresťanov považoval za najnebezpečnejších pre štát, preto r. 249 vydal edikt, ktorým rozhodol, že každý v štáte (ženy i deti)
musí obetovať bohom. Kresťania s tým, samozrejme, nesúhlasili, preto boli mnohí v Ríme, Alexandrii, Smyrne a najmä v Kartágu mučení, nútení zrieknuť sa viery
a pod nátlakom prenasledovateľov nakoniec od viery odpadli. Po smrti Decia sa títo odpadlíci (lapsi) chceli vrátiť do Cirkvi, ale proti ich návratu do Cirkvi bol hlavne
sv. Cyprián, ktorý kládol v tejto veci prekážky, v Cirkvi
preto vzniklo napätie. Otázne v tej dobe bolo, či je možné ich znovu prijať do spoločenstva Cirkvi, keď raz svoj
krst zapreli. Problém vyriešil pápež Kornélius. Uznesenie
biskupského snemu z Kartága, riadeného Cypriánom, obsahovalo názor, že všetci odpadlíci, pokiaľ úprimne konajú pokánie, môžu byť pripustení k sviatostiam. Veľkosť
trestu mala byť podmienená veľkosťou previnenia. Kornélius s týmto názorom súhlasil a k definitívnemu schváleniu zvolal talianskych biskupov. Rozhodnutie bolo potvrdené.7 Cirkev teda vytvorila kánonickú prax pokánia
ako druhý krst nie vodou, ale slzami pokánia8, a tak sa po

4. „Nie všetci, ktorí prídu omšu, môžu ísť na tejto omši na sväté prijímanie, ale každý môže prijať tzv. „duchovné sväté prijímanie“ ako úkon
úcty, ktorý spája človeka s dynamikou sebadarovania, ktorá sa slávi na
omši. Sv. Terézia z Avily napísala: „Keď neprijímaš hostiu a nie si prítomný na omši, môžeš dostať duchovné prijímanie, ktoré je najprospešnejším úkonom; skrze neho bude na teba hojne vyliata Božia láska“. My
všetci sme určitým spôsobom zjednotení Duchom Svätým. Tí, ktorí nemôžu ísť na sväté prijímanie, môžu vo svojom srdci vyjadriť úprimnú
túžbu prijať ho a spojiť seba a utrpenie tej chvíle s obetou Ježiša Krista.“
Dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/eucharistia-spolocenstvo-skristom-i-medzi-sebou-50-2012. 50. medzinárodný eucharistický kongres v roku 2012, Dublin.
5. K asper, W.:. Evanjelium rodiny. s. 41.
6. Porov. Špirko. J.: Cirkevné dejiny I, KOMPRIT, Bratislava s. 54.
7. Porov. Chlumský, J.: Světci k nám hovoří. [online] [cit. 5. 10. 2015],
dostupné na: http://catholica.cz/index.php?id=4558.
8. Porov. K asper. W.: Evanjelium rodiny, s. 41-42.
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istom čase mohli znovu zúčastňovať na prijímaní Eucharistie.
Ďalšie riešenie Kasper vidí v praxi Pravoslávnej cirkvi,
kde je možný druhý i ďalšie sobáše a existuje možnosť prijímania Eucharistie, čo nie je možné v Katolíckej cirkvi.
Rozdiel je v tom, že ak osoba s pravoslávnym vierovyznaním uzavrela cirkevné manželstvo, ktoré nevyšlo, je možný civilný rozvod. Manželský zväzok je tak rozviazaný so
schválením kompetentnej hierarchie vlastnej cirkvi. Je to
z dôvodu vývoja odlišných tradícií. Západnej a Východnej. Tradícia, ktorá sa vyvinula na pravoslávnom Východe, interpretuje príkaz „čo bol spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19,6) ako morálny príkaz, ktorý hriešny človek môže buď dodržať, alebo prestúpiť. V tej dobe bolo totiž nemysliteľné, aby manžel ďalej žil s manželkou, ktorá
ho podviedla. Cudzoložstvo, zvlášť cudzoložstvo manželky bolo považované za ťažký hriech proti manželskému
zväzku a to sa vo všeobecnosti u prvých kresťanov považovalo za dostatočný dôvod na porušenie jednoty a na oddelenie manželov.9 Pre Kaspera je možné zaviesť podobnú
prax aj v Katolíckej cirkvi.
Teologické argumenty „proti“
Na druhej strane jestvuje skupina cirkevných autorít,
ktorá argumentuje proti prijímaniu Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými. Ich argumenty sú založené
na morálke, Tradícii Cirkvi, kontinuite doktríny, liturgie
a pastorácie či Biblii a sú spracované v publikácii Vytrvať
v Kristovej pravde, ktorá je reakciou na Kasperovo Evanjelium rodiny.
Za osobu reprezentujúcu prúd argumentujúcich „proti“
na základe morálky si vyberáme kardinála Carla Caffarru. Svoj argument proti prijímaniu rozvedenými a znovu
zosobášenými zakladá na fakte nerozlučiteľnosti manželstva, čo bola znovu nastolená Ježišom Kristom (porov. Mt
19, 1-9) a príkazom apoštola Pavla o hodnom prijímaní Eucharistie (1 Kor 11, 28). Toto je vlastne prvý dôvod, prečo
je Caffarra „proti“.
Druhý dôvod: ak by Cirkev pripustila k svätému prijímaniu rozvedených a znovu zosobášených, uznala by tým
druhý zväzok (spolužitie osôb na spôsob manželov) za legitímny. To však protirečí náuke Cirkvi a tomu, že praktizovanie sexuality je hodné ľudskej osoby len v rámci manželského zväzku. Toto je pre kardinála morálne zásadné.
Ako tretí dôvod uvádza dôsledky plynúce z pripustenia
rozvedených a znovu zosobášených k sviatostiam. Viedlo
9. Porov. Vasiľ, C.: Odlúčenie, rozviazanie manželského zväzku, rozvod a nový sobáš. Teologický a praktický postoj pravoslávnych cirkví otázky a orientácie pre katolícku prax, in: Vytrvať v Kristovej pravde, s.
79.
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by to totiž ľudí k myšlienke, že neexistuje nerozlučiteľné
manželstvo a že to „navždy“, po ktorom túži každá skutočná láska je ilúziou. 10
Istá skupina teológov argumentuje cestou tradície
Cirkvi. Tento prúd azda najviac reprezentuje kardinál
Brandmüller. Pre tohto kardinála história Cirkvi nie je iba
súbehom nejakých príbehov, ktoré sa stali. Je to niečo ako
genetický kód Cirkvi a vďaka prítomnosti Ducha Svätého
dokázala Cirkev riešiť konkrétne životné udalosti správne
a takto a nie inak. Tento genetický kód, čiže prítomnosť
Ducha Svätého v cirkvi je niečo, čo Cirkev sprevádza dejinami a čo kardinál nazýva Tradíciou.
Spomínaný genetický kód (Tradíciu), kardinál spoznáva
aj v učení synod miestnych cirkví a vo svedectvách mučeníkov. Ako píše: Cirkev sa už vo svojich misionárskych
počiatkoch musela zaoberať témou jednoty a nerozlučiteľnosti manželstva. Prečo? Misionári často narážali na odlišné kultúry, ktoré vôbec nepoznali a nežili jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva. Išlo hlavne o germánske a keltské kmene.
Otázku, či by nemalo byť dovolené rozvedeným uzavrieť nové manželstvo si položila už Synoda v Kartágu r.
407. Synoda v Angers r. 453 sa vyjadrila, že ten, ktorý
uzavrie nové manželstvo s manželkou iného muža, ktorý ešte žije má byť exkomunikovaný. Podobne sa vyjadrila aj Írska synoda, Synoda vo Vannes, Synoda v Agde.
Nakoniec Koncil v Orleáne r. 533 pod trestom exkomunikácie vydal zákaz pre toho, kto by sa odlúčil od vlastného chorého manželského partnera. Niektoré nekresťanské koncepcie manželstva sa presadzovali aj v národoch
po ich obrátení na kresťanstvo. Problémy boli s aplikáciou
kresťanských zásad, pretože niektoré spoločenské štruktúry boli hlboko poznačené predkresťanskými tradíciami. Tento proces možno považovať za z veľkej časti ukončený okolo r. 1000. Garziánova Concordantia discordantium canonum (z r. 1140) dokazuje, že neistoty minulosti
sú minulosťou. Prelomový krok urobila Synoda vo Verone (1184), ktorá za prítomnosti pápeža Lucia III., zaradila manželstvo medzi sviatosti Cirkvi a Druhý ekumenický
koncil v Lyone (1274) to potvrdil. Ján XXII. v snahe brániť ho pred heretickými útokmi definoval manželstvo ako
coniugii venerabile sacramentum. 11 Najostrejšie zápasy
10. Porov. Caffarra, C.: Sviatostná ontológia a nerozlučiteľnosť
manželstva, in: Vytrvať v Kristovej pravde, s. 144.
11. Porov. Brandmüller, W.: Jednota a nerozlučiteľnosť manželstva: od stredoveku po Tridentský koncil, in: Vytrvať v Kristovej prav-
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o uchovanie myšlienky nerozlučnosti manželstva boli vo
fransko-germánskom prostredí. V týchto časoch žili mnísi Kilian, Koloman a Totnan, ktorí boli misionármi a pôsobili na dvore franského kniežaťa Gosberta. Svojim životom zaplatili za snahu presvedčiť knieža aby dodržiaval
manželské právo a jeho nelegitímna manželka Geilána ich
dala zavraždiť. Podobne sa stalo aj s osudom Korbiniana,
biskupa, ktorý pôsobil u kniežat Teodona Z Regensburgu
a Grimoalda z Freisingu. Priateľské vzťahy s Grimoaldom
skončili, keď jeho manželstvo s Pilitrudou vyhlásil za neplatné. Najhrdinskejšie sa azda pápež zachoval v prípade
kráľa Henricha VIII. Ten vyžadoval, aby bolo jeho platné
manželstvo s Katarínou Aragónskou vyhlásené za neplatné. Chcel sa oženiť s dvornou dámou Annou Boleynovou.
Kráľ bol supremačným aktom povýšený za hlavu Anglikánskej cirkvi. Tým sa vymanil spod jurisdikcie pápeža, ktorý bol jednoznačne proti jeho túžbe. So supremačným aktom nesúhlasili rochesterský biskup John Fischer
(kancelár Univerzity v Cambridge), Thomas More, ktorý
sa vzdal svojho postu lorda kancelára, londýnski kartuziáni, vetvy žobravých rádov, aj niektoré vznešené rodiny. S odplatou kráľ dlho nečakal. Fisher, More a kartuziáni podstúpili mučenícku smrť. Ďalší utrpeli prenasledovanie, či chudobu. Pápež Klement VII. potvrdil platnosť,
nerozlučiteľnosť manželstva Henricha s Katarínou, aj keď
hrozilo oddelenie Anglicka od Cirkvi. 12 Ako vidíme, Cirkev počas svojej dlhej histórie odolávala tlakom proti jednote a nerozlučiteľnosti manželstva. Tak je tomu aj dnes.
Je otázne, či sa s týmto tlakom dokáže Cirkev vysporiadať
aj v dnešnej dobe a ostane verná Kristovi.
Ďalší prúd teológov argumentuje dogmaticky ako napr.
Gerhard Ludwig Müller. Podľa neho platí zaužívaná zásada: Čo Cirkev verí, to sa modlí (liturgia) a aj pastoračne pôsobí. Z toho vyplýva, že keď sa problematiky rozvedených a znovu zosobášených dotkne zmena v pastoračnej činnosti, dotkne sa to aj doktrinálnej oblasti a naopak.13 Učenie, že teológia môže byť oddelená od pastorálnej činnosti Cirkvi nie je a nikdy nebola katolíckou vie-

de, s. 115.
12. Porov. Brandmüller, W.: Jednota a nerozlučiteľnosť manželstva: od stredoveku po Tridentský koncil, in: Vytrvať v Kristovej pravde, s. 119-120.
13. Porov. Frawley Desmond, J.: On Synod, Archbishop Kurtz Calls for Unity Between Catholic Beliefs and Pastoral Practice, [online],
National catholic register, 16. 3. 2015, [cit. 5. 10. 2015], dostupné na:
http://www.ncregister.com/daily-news/archbishop-kurtzs-synod-message-theres-no-gap-between-beliefs-and-pastoral/.
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rou. Protirečenie pastorálnej a doktrinálnej viery je falošná dichotómia.14
Teologické možnosti
Na základe syntézy argumentov „za“ a „proti“ sme došli k záveru, že teologické riešenie tohto problému zdá sa,
neexistuje. Argumenty „za“ totiž nevychádzajú z teológie.
Prúd cirkevných autorít, ktoré sú „za“ prijímanie rozvedenými a znovu zosobášenými svoje argumenty nezakladá
na doktríne, ale (1) trhá pastoračnú prax od doktríny (dogmatiky) a slávenia (liturgiky). (2) posúva duchovné sväté
prijímanie z roviny duchovnej do roviny reálnej, fyzickej.
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faktov, ale predovšetkým ako teológie, presnejšie, ako prejav Ducha Svätého, ktorý ju počas celej histórie usmerňuje
a cez ňu prejavuje. Carlo Caffarra svoj argument zakladá
na morálnej teológii a fakte, že sexuálny život nie je možné oddeliť od manželstva. Gerhard Ludwig Müller svoj argument zakladá na jednote doktríny (dogmatiky), slávenia
(liturgiky) a pastorácie.
Z toho vyplýva, že návrhy Waltera Kaspera v Evanjeliu
rodiny nie je možné dať do praxe bez toho, aby nebola porušená doktrína, ktorú ale Kasper chce zachovať. Ako sme
spomenuli prúd tých, ktorí sú „za“ chcú len oddeliť pastoračnú prax od doktríny (bez toho aby ju rušili), čo je úplne vylúčené. Pretože viera, slávenie a pastoračná prax tvoria akoby jeden organizmus, ktorého pohýna Duch Svätý
a ktorý je zakorenený v Tradícii.

Na tomto mieste je potrebné objasniť aj vyššie spomenutú problematiku lapsi (padlých). Walter Kasper sa inšpiroval praxou ranej Cirkvi, keď predložil návrh obdobia
pokánia pre rozvedených a znovu zosobášených, po ktorom by mohli znovu prijímať sviatosti. Otázka lapsi však
nemá so situáciou znovu zosobášených nič spoločné. Lapsi zapreli svoj krst jedenkrát, svoj skutok oľutovali a po istom čase mohli opäť pristupovať k sviatostiam. Rozvedení a znovu zosobášení sa nachádzajú v úplne inej situácii. Oni v stave ťažkého hriechu (život na spôsob manželstva), žijú v neregulárnej situácii. Problémom nie je zlyhanie v predošlom manželstve, ale momentálny stav ťažkého hriechu.

Ak túto problematiku prenesieme do katechézy, musíme vychádzať zo spomenutej tézy a tou je jednota viery, slávenia, pastoračnej činnosti a teda aj ohlasovania katechézy či evanjelizácie. Ak by sme začali v akomkoľvek bode, dôjdeme k ďalším teologickým východiskám.
Ak začneme napríklad pri liturgii, tak dôjdeme k doktríne. Ak začneme pri doktríne postupne dôjdeme k liturgii
a k pastorácii. Jedno s druhým súvisí a jedno bez druhého neexistuje.

Ďalší argument „za“ hodný vysvetlenia je inšpirácia
praxou Pravoslávnej (ortodoxnej) cirkvi. To tiež nie je najlepšia možnosť a v Katolíckej cirkvi ani uskutočniteľná.
Dôvodom je to, že Pravoslávna cirkev je síce jedna, má
jednotné učenie, ale je podelená podľa území podobne ako
národy vytvárajúce jednotlivé štáty (napr. Grécka pravoslávna cirkev, Ruská pravoslávna cirkev) a každá je autonómna.15 Toľko vysvetlenie argumentov “za” a toho, prečo s nimi nesúhlasíme.

V príspevku sme sa venovali téme prijímania sviatostí osobami žijúcimi v neregulárnych situáciách pred Cirkvou, presnejšie, rozvedenými a znovu zosobášenými. Na
základe argumentov „za“ a „proti“ sme prišli k záveru, že
prax Katolíckej cirkvi v tejto oblasti stojí na pevných základoch doktríny vychádzajúcej z Božích prikázaní, ktoré nemožno nerešpektovať a už vôbec nie postupne rušiť.

Podľa nášho názoru oveľa silnejšie a relevantnejšie sú
argumenty “proti” vychádzajúce z teológie. U Brandmüllera ide o vnímanie dejín Cirkvi nie len ako historických

14. Porov. Pentin, E.: Cardinal Muller discusses divorced remarried
reception of communion, National catholic register, [online], 3. 4. 2014,
[cit. 5. 10. 2015], dostupné na: http://www.ncregister.com/daily-news/
cardinal-mueller-discusses-divorced-remarried-reception-of-communion-and-li.
15. Porov. Gerka, M.: Všeobecne o Pravoslávnej cirkvi, [online] [cit.
4. 10. 2015], dostupné na: http://www.pcopresov.sk/historia.html.

Záver

Treba povedať, že aj keď je tlak „sveta“ a „tela“ akokoľvek silný, Božie prikázania stále platia, a platí aj šieste a deviate prikázanie. Stále platí, že k odpusteniu hriechu je potrebná ľútosť s predsavzatím viac nehrešiť. Stále
platí tiež to, že platné konzumované manželstvo je nerozlučné. Ak by Cirkev povolila prijímanie pre rozvedených
a znovu zosobášených, potom by mala tiež povoliť voľné
zväzky žijúce na spôsob manželstva, pretože aj rozvedení
a znovu zosobášení žijú na tento spôsob. A keď by povolila jeden hriech, časom by povolila ďalší a ďalší až by napokon nič nebolo hriechom.
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Preto jedinou možnou cestou ako pomôcť týmto veriacim je pristupovať k nim so spomínanou empatiou a ukázať im iné možnosti stretnutia sa s Bohom. Môže sa to
diať v spoločenstve veriacich, rozhovoroch, zúčastňovaní
sa svätých omší, duchovnom prijímaní Eucharistie, osobnej aj spoločnej modlitbe atď. Veľkou výzvou pre Cirkev
je, aby stále a v tomto čase veľmi intenzívne zdôrazňovala krásu manželstva ako trvalého a nerozlučiteľného puta
muža a ženy, v ktorom nerozlučnosť nie je bremenom, ale
darom. Je potrebné znovu predstaviť rodinu ako duchovnú maternicu, kde sa rodia nové povolania, dozrievajú ľudia schopní odpovedať na Božiu lásku vstupom do manželstva, kňazstva či inej formy zasvätenia sa, kde človek
prežije svoj život naplno. Žiadne iné zväzky neponúknu
to, čo manželstvo a rodina, preto nemôžeme zdegradovať
sviatosť manželstva tým, že uznáme nelegitímny zväzok
za legitímny, hriech nebudeme považovať za hriech a že
k prijímaniu Eucharistie už nebude potrebné čisté svedomie. Ak by Cirkev rušila jedno prikázanie za druhým,
bola by ešte Kristovou? Ak by sa postupne prispôsobovala „tvrdosti srdca“ dnešnej doby, nebola by už len ľudskou
inštitúciou, ktorá plní priania svojich „veriacich?“ Faktom
je, že Cirkev ako inštitúcia ako aj každý pokrstený je viditeľnou tvárou Krista a je zodpovedný za to, akého Krista reprezentuje navonok svojimi postojmi, názormi, skutkami, celým svojim životom. Či reprezentuje skutočného
Krista - Pravdu, alebo modlu vyhovujúcu ostatným. Kresťanský život totiž má smerovať k jedinému cieľu a tým je
v sebe stvárnenie Krista. A to sa nedá bez toho, aby sme
zomreli všetkému, čo je cudzie životu Krista.16

16. Porov. Čarnogurský, J.: Privtelenie všetkých veriacich do Krista, s. 119.
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Pastorálna teológia a modernita
Pastoral Theology and Modernity
The study deals with modernity and its challenges and examines the views of specific religionists, sociologists and
theologians on this complex topic. The aim of pastoral theology is to reflect on the most recent developments in today’s society and, despite some contradictory views on the essence of modernity, this study attempts to point out to
the fact that theology fulfils its purpose only in interaction with the current social developments. Its role is to discern
the key questions of our time and help members of today’s society look for answers.

Úvod
Náboženstvo je kontinuálnou témou spoločenských dialógov v rýchlo meniacej sa spoločnosti. Spoločenské zmeny majú vplyv aj na vývoj náboženstiev a na analýzy náboženskej situácie. To potvrdzuje aj pojmotvorné úsilie vymedziť aktuálnu dobu termínmi ako sú: moderna,
postmoderna, post – postmoderna atď. Pojmy modernita,
sekularizácia a náboženstvo nadobudli enormnú mnohoznačnosť.
Dôležitou otázkou, ktorú si v tejto súvislosti kladie sociológia náboženstva a aj teológia, je otázka o vzťahu medzi
procesom modernizácie a sekularizácie, resp. súvislosťami medzi náboženstvom a modernou. Aby teológia ostala pre dnešného človeka vierohodná, je potrebné neustále rozpracovávať koncilový obraz sveta, človeka a Cirkvi.
Od prijatia osudu k nutnosti voľby
Sociológ Peter Berger považuje modernitu za relatívny
historický fenomén. Hoci modernita bola podľa neho od
samotného začiatku chápaná v dvoch protirečivých smeroch - optimisticky ako nadšenie z pokroku alebo pesimisticky ako jav odľudštenia človeka, v skutočnosti je mixom pozitívnych a negatívnych procesov, pozostávajúcich
z podložených tvrdení a omylov. Komplexná stavba modernity nie je otázkou v zmysle buď-alebo, skôr sa prejavuje v rôznorodých charakteristikách. Podstatným faktorom procesu modernizácie podľa neho je technológia, tá
tvorí jadro modernity a najdôležitejšiu transformačnú silu.
Avšak pre život a myslenie človeka nie sú určujúce iba
vonkajšie podmienky. Je ovplyvňovaný aj vnútornými aspektmi modernity. Berger ich nazýva moderným vedomím,1 ktoré vedie človeka k prechodu od pasívneho prijímania osudovosti k aktívnej voľbe. Pod osudovosťou je možné chápať svet zaistený tradičnými životnými štruktúrami človeka v spoločenskom i osobnom rozmere. Voliť si
z toho, čo nie je vopred určené, sa chápalo v predmoder-

1. Berger, P. L.: Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1980, s. 49.

ných časoch ako rebélia jednotlivcov. Existoval samozrejmý, objektívne daný vonkajší svet.
Svet sa v posledných desaťročiach stal následkom globalizácie a vedeckého vývoja oveľa komplexnejším, ako
kedykoľvek doteraz v histórii. Rozšírením možností voľby v modernom svete sa objektívne istoty a ich samozrejmosť stali otáznymi a zmenili sa na riziko. Rozširovanie
oblastí a možností voľby si vyžaduje stále viac reflexie
a viedlo k príklonu k subjektivite človeka. Tým sa aj vnútorný svet jedinca stáva viac komplexným. Modernita je
tak ambivalentný proces, proces oslobodzovania a zároveň odcudzovania.
Americký sociológ konštatuje, že modernita vtlačila náboženstvo do celkom špecifickej krízy. Hoci sa táto kríza často vníma ako ovplyvnená sekularizmom, je určovaná skôr pluralizmom. Takto chápaná modernita ponúka prostredníctvom pluralizmu širšie možnosti voľby aj
v oblasti viery. Okrem svetonázorových ponúk modernita
umožňuje voliť si aj inštitucionálne štruktúry spoločnosti, čo má výrazné následky aj v oblasti náboženstva. Súčasný človek si musí hľadať, čo mu vyhovuje, a je nútený
voliť si aj v oblasti náboženskej. Je odsúdený k povinnosti
voliť si. Modernita rozmnožila možnosti voľby a súčasne
zredukovala rozsah toho, čo možno ešte chápať ako dané
a isté. Vztiahnuté na náboženstvo to znamená, že moderný
človek je v oblasti viery viac konfrontovaný s nutnosťou
než s možnosťou voliť si svoje náboženské presvedčenia.
Na tieto tézy trhu náboženstiev nadväzuje americký
sociológ Rodney Stark.2 Medzi výberom spomedzi viacerých náboženstiev jedného konkrétneho a religiozitou
vidí závislosť: čím je na trhu náboženstiev v spoločnosti
väčšia možnosť voľby, tým sa stáva religiozita tejto spoločnosti živšou. Pluralita náboženských spoločností núti
ich členov, aby svoj tovar ponúkali v stále atraktívnejšej
podobe a tým stimulujú oblasť religiozity.

2. Porov. Stark, R.: Acts of Faith. Expalining of Human Side od Religion, 2000, s. 127-131.
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Ambivalentnosť sekularizácie
Diskusia o budúcnosti náboženstva v modernej spoločnosti sa často spája s komplikovaným pojmom sekularizácia. Pojem sekularizácia je možné vykladať viacerými smermi: ako narastajúca strata relevancie náboženstva v spoločnosti, ako strata dôležitosti cirkevných autorít, ako podmienka odmytologizovania viery a ako strata
cirkevného povedomia.3
Práve na základe týchto smerov odporúča španielsky
sociológ náboženstva José Casanova diferencovanú analýzu sekularizácie. U náboženstiev očakáva vývoj, ktorý
nie je proti téze teórie sekularizácie. Podľa jeho názoru je
západná moderna poznačená procesmi sekularizácie, tie
však nemožno považovať za prejav miznutia náboženstva.
Obhajuje modely, ktoré dokážu analyzovať v spoločnosti vzniknuté paradoxné javy sekularizácie, ale aj zároveň
návratu náboženstva. Casanova rozlišuje tri čiastkové aspekty sekularizácie:4
1. Rozlíšenie náboženskej a svetskej sféry považuje za
príznačné pre všetky moderné spoločnosti, kde sa náboženstvo stále viac oddeľuje od štátu.
2. Úpadok náboženského presvedčenia a praktizovania.
V spoločnostiach, v ktorých procesy osvety mali protináboženské a proticirkevné zameranie, došlo k úpadku náboženstva. A opačne, v spoločnostiach, v ktorých sa náboženstvá
opierajú o štruktúru dobrovoľníckych organizácií, možno
pozorovať, že religiozita a jej sebaobnova je rezistentná voči
sekularizácii a má formy kompatibilné s modernitou.
3. Privatizácia náboženstva, ktorá vymedzuje náboženstvu miesto v privátnej sfére človeka a vytláča ho z verejnosti. Casanova ale konštatuje, že popri privatizovaní náboženstva je možné badať návrat náboženstva do verejnej
sféry. Podľa neho súbežný proces privatizácie a reprivatizácie je možné skúmať rozlíšením privátneho a verejného náboženstva.5

3. Porov. Gabriel, K.: Phänomene öffentlicher Religion, in: GabriK. – Höhn, H. J.: Religion heute öffentlich und politisch, Paderborn
2008, s. 59.
4. Porov. Casanova, J.: Chancen und Gefahren öffentlicher Religion.
Ost- und Westeuropa im Vergleich, in: K alscheuer ,O. (Ed.): Das Europa der Religionen. Ein Kontinent zwischen Säkularisierung und Fundamentalismus, Frankfurt am Main 1996, s. 181-210.
5. Porov. Tamže, s. 206-215.

Jozef Žuffa

Podľa Casanovu náboženstvo môže byť kompatibilné
s modernou. Občianska spoločnosť sa opiera o dobre fungujúcu a chránenú privátnu sféru. Práve vďaka občianskej
spoločnosti môže náboženstvo zastupovať svoju pozíciu
vo verejnom diskurze.
Tieto tézy ďalej rozpracúva Karl Gabriel. Tvrdí, že
v modernej spoločnosti najdôležitejším miestom pre diskusiu o „rozhraničení medzi privátnou a verejnou sférou
je práve náboženstvo.“6 Čo sa týka roly náboženstva vo
verejnom priestore, Gabriel navrhuje, aby sa v modernej
spoločnosti kontinuálne poukazovalo na rozlíšenie privátnej sféry a verejnej sféry. Náboženstvo môže svoju verejnú
rolu v občianskej spoločnosti splniť iba v slobodnej privátnej sfére, chránenej pred štátnymi a cirkevnými zásahmi.7
Debata o význame sekularizácie a modernity a ich dôsledkov na religiozitu a Cirkev v zmysle zlučiteľnosti či
nezlučiteľnosti modernej spoločnosti a kresťanského náboženstva nie je uzavretá. Súčasné vnímanie náboženstva
zo strany sociológie a spoločenskovedných disciplín je čoraz komplexnejšie a aj viac protirečivé. O úplnej sekularizácii v postmodernom kontexte, v zmysle zmiznutia náboženstva, nie sú vyvinuté žiadne relevantné scenáre. Na
druhej strane je potrebné analyzovať fenomény revitalizácie náboženstva v spoločnostiach, opätovného akceptovania tajomstva a resakralizáciu postsekulárneho sveta.
Význam tajomstva v pastorálnej reflexii
Pre výklad vyššie naznačeného vývoja môže byť prínosom teológia. Podobne, ako klasická paradigma sekularizácie hlásala nekompatibilitu náboženstva a modernity, aj
Katolícka cirkev zastávala postoj, že moderna a kresťanská cirkev sú navzájom sa vylučujúce skutočnosti. Odsúdenie moderny začiatkom 20. storočia viedlo k tzv. kríze
modernizmu. Až na Druhom Vatikánskom koncile v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes si katolícka cirkev
a teológia vyjasnili vzťah voči modernite a vyvolaným
dialógom sa viac otvorili modernému svetu. V ostatných
rokoch sa medzi jednotlivými prúdmi v interpretáciách
Druhého Vatikánskeho koncilu opäť objavujú antimodernistické nálady v katolíckej cirkvi.

el,
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6. Gabriel, K.: (Post-)Moderne Religiosität zwischen Säkularisierung, Individualisierung und Deprivatisierung, in: Waldenfels, H.
(Ed.): Religion. Entstehung – Funktion – Wesen, München 2003, s. 109.
7. Porov. Tamže, s. 109-131.
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Pastorálny teológ Christoph Lienkamp upozorňuje, že
Casanovom deklarovaný návrat náboženstva pomocou pólových pojmov súkromný - verejný v súčasnej religiozite
nebol dostatočne reflektovaný. Lienkamp považuje za nutné doplniť výklad situácie náboženstva protikladom verejný - tajomný. Autor odporúča pre sociológiu náboženstva
relektúru vzťahu verejný - privátny na verejný – tajomný
a aby pojem tajomstvo bol zbavený negatívneho významu. U Lienkampa pojem tajomstvo získava dimenziu životodarnosti.8
Johann Baptist Metz sa už v 70. rokoch vyjadroval v prospech rehabilitácie pojmu tajomstvo v teológii a rozlišuje
medzi teologickou doxografiou a mystickou biografiou.
Podľa jeho názoru existuje v katolíckej teológii určitá diskrepancia medzi objektivisticky obhajovaným teologickým systémom a životnými skúsenosťami viery ľudí, medzi doxografiou a biografiou, medzi dogmatikou a mystikou. Ako dôsledok sa prejavy religiozity ľudí stiahli nielen
zo spoločenskej verejnosti, ale aj z cirkevného prostredia.
Náuka viery tým stráca svoju relevanciu a svoj praktickopastorálny význam v náboženskom svete ľudí.9
Metz považuje práve tajomstvo za základ života z viery (dogmatiky života). Požaduje od teológie, aby seba chápala aj ako biografiu, aby sa tak odstránila rozpoltenosť
medzi náukou viery a životom z viery. „Takáto teológia
by sa mala nazývať biografickou preto, že mystická biografia náboženskej skúsenosti, životného príbehu človeka pred skrytou Božou tvárou, sa hlboko vpisuje do doxografie viery.“10 Takto do dogmatického vnímania teológie
vstupuje subjekt.
Dogmatika života z viery sa môže stať pre každého
človeka mystagógiou, „bez vulgarizujúceho strachu, bez
obáv z kontaktu s každodenným, nudným, normálnym životom a záhadnou náboženskou skúsenosťou.“11 Základným a kľúčovým slovom pri prežívaní tejto skúsenosti
viery je pojem tajomstvo. „V ňom je prítomné obidvoje,

8. Porov. Lienkamp, Ch.: Wiederkehr der Religion als Zeichen epochalen Umbruchs – Leistung und Grenzen religionssoziologischer Deutungen in philosophischer und systematisch-theologischer Sicht, in:
JCSW 44 (2003), s. 273-301.
9. Metz, J. B.: Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Mainz 1977, s. 195.
10. Tamže, s. 201.
11. Tamže, s. 203.
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vnímanie Božej nepochopiteľnosti a skúsenosť seba ako
človeka vtiahnutého do tejto nepochopiteľnosti.“12
Súbežné „antiprocesy“ v spoločnosti
Christian Friesl a Regina Polak z Viedenskej univerzity
prezentujú spoločenský megatrend návratu náboženstva
pomocou súvisiacich párových protitrendov: pluralizmus
a individualizmus; sekularizácia a resakralizácia; racionalizácia a orientácia na zážitky; ekonomizácia a orientácia na hodnoty. Túto ambivalenciu v spoločenských vývojových tendenciách autori hodnotia podľa ich účinkov na
religiozitu a na Cirkev. Domnievajú sa, že náboženstvo sa
vracia práve na miesta, kde bolo málo viditeľné, bezvýznamné, či celkom zmizlo.
Naproti tomuto názoru odmieta hovoriť o návrate náboženstva nemecký teológ Joachim Hoehn. Podľa neho
je pokušením pre teológiu považovať hnutia nábožensky
hľadajúcich ako megatrendový návrat náboženstva. Hoehn vidí kontinuálny proces straty funkčnosti a významu
náboženského vnímania sveta na všetkých úrovniach západoeurópskych spoločností, ústup kresťanstva od Cirkvi
ako aj odkresťančenie náboženstva. Podľa jeho názoru
nové náboženské hnutia a nové náboženské ponuky získavajú prívržencov nie natoľko z bezkonfesijných skupín
spoločnosti a od Cirkvi vzdialených ľudí, ale z radov bývalých členov cirkví. Pojem post-sekulárny by sa podľa
neho nemal chápať ako koniec procesu sekularizácie a návrat náboženstva:13
Podľa Hoehna je preto dôležité, kategórie post-sekulárny ako aj post-religiózny používať súčasne, aby
bolo možné analyzovať status quo ambivalentného prejavu súčasného náboženstva. K tomu účelu vytvoril ako výkladový model teóriu náboženskej disperzie. V tejto súvislosti náboženská disperzia znamená
„rozbitie a rozloženie náboženských obsahov pri stretnutiach so sekulárnymi oblasťami, ich zmiešanie s inými modelmi výkladu a utvárania sveta, ich pretvorenie
do iných formátov, ktoré môžu byť z veľkej časti nezvratné. S náboženskou disperziou sa stretáme v procesoch dekonštrukcie, to znamená v deformácii náboženských motívov a symbolov, v inverznom pohľade na transcendentný výklad sveta, v difúznych kombináciách rôznych viero12. Tamže, s. 203.
13. Porov. Hoehn, H. J.: Postsäkular. Gesellschaft im Umbruch – Religion im Wandel, Paderborn 2007, s. 31.
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vyznaní a spirituálnych a ezoterických smeroch a v mediálnej adopcii náboženských motívov a materiálov.“14
Môžeme teda hovoriť o súbežnom procese miznutia
a návratu náboženstva. Nové prejavy verejného náboženstva by bolo vhodné vykladať skôr cez návrat vedomia potreby náboženstva, ako návrat náboženstva ako takého.
Podľa Joachima Hoehna v tomto procese nejde o náboženstvo, ako skôr o to, čo ho utvára. Čo je obsahom trendu návratu náboženstva, to je náboženstvo orientované na
zážitok, na subjekt, estetizujúce a psychologizujúce náboženstvo.
Pastorálny teológ Paul M. Zulehner hodnotí socioreligióznu paletu moderných spoločností ako silne polarizovanú. Na jednom póle sú bezstarostní pragmatici alebo sekularizovaní, na druhom spirituálne orientovaní. Pre sekularizovaných členov spoločnosti Boh nemá v ich živote žiadny význam. Orientujú svoj život výlučne na pozemský svet. Spirituálne orientovaní považujú za dôležitý duchovný svet a existenciu Boha, s ktorým možno budovať
osobný vzťah. Pre túto skupinu je charakteristická tzv. spirituálna otvorenosť pre druhý svet. Spolu vytvárajú veľmi
pestrú skupinu. Patria ku nim predovšetkým kresťania, pre
ktorých je viera v osobného Boha a vzťah s ním veľmi dôležitý. V tejto skupine možno identifikovať ďalšie rozdiely: tradiční kresťania, napojení na kresťanskú cirkev skrze
kultúrnu tradíciu a osobný príbeh, ďalšou podskupinou sú
moderní kresťania, s lojalitou k Cirkvi skrze osobnú voľbu.
Popri tradičných kresťanoch je tu aj skupina ľudí nábožensky kreatívnych. Pre ich život v modernej spoločnosti im nestačí to, čo im poskytuje ich Cirkev. Svoj svet viery majú postavený na presvedčení, že Boh je v živote ľudí
kľúčový, ale jeho obraz si vytvárajú v širšom zábere svetových náboženstiev, nie iba podľa obrazu kresťanov.
Ďalšia skupina náboženských kreatívcov prijíma do svojej osobnej viery určité fragmenty z humanizmu, z antropozofie, z mystiky a ezoteriky.15
Sekularita samotná môže byť náboženstvu aj na prospech. Tu je však užitočnejšie hovoriť o spiritualite. Zulehner to vysvetľuje nasledovne: „Sekulárna scéna očividne hľadá náboženstvo za svojho partnera do komunikácie.
14. Tamže, s. 40.
15. Zulehner, P. M.: Gott nach dem Kommunismus, in: Delgado, M.
– Jödicke, A. – Vergauwen, G. (Ed.): Religion und Öffentlichkeit. Probleme und Perspektiven, Stuttgart 2009, s. 59.
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Práve starobylé sa stále viac stáva avantgardným. A pretože osvietená sekularita zdedila pojmovú blízkosť so slovami náboženstvo alebo Cirkev, ústi táto nábožensky pozitívna stránka sekularity do novoobjaveného pojmu spiritualita. Spiritualita tak vyrastá zo sekularity.“16
Táto spiritualita môže mať tri formy:
1. Spiritualita ako trhový vzťah: ak vyjmeme náboženské symboly z ich náboženského prostredia a slúžia na trhu
ako tovary, ich obsah sa zriedi, vyprázdni, zničí. Zulehner
sa domnieva, že používanie náboženských a duchovných
symbolov na trhu môže byť znamením viditeľnej prítomnosti a sily duchovna. Tieto symboly sú kultúrne akceptované a vyvolávajú v ľuďoch náladu, ktorá je prospešná aj
ich tovarovej podobe.
2. Spiritualita ako zdroj útechy: táto sekulárna spiritualita je formou moderného úniku (Escapes) z bremena banality moderného každodenného života. Ľudia by chceli
dosiahnuť maximum šťastia v minimálnom čase. Rýchle tempo života prináša preťaženosť a tým aj strach, ktorý v nás utlmuje solidaritu. V kontexte útechy sa stáva spiritualita iba funkciou s praktickým cieľom. Stáva sa wellnessovou spiritualitou, útekom zo šedej každodennosti.
3. Spiritualita ako motivácia ku zmene: táto spiritualita
sa rodí z túžby, aby svet bez tajomstva bol opäť tajomným.
Je to cesta do vnútra človeka. V tomto vnútornom svete
možno odhaliť božský pôvod a prameň ľudskej existencie.
Takéto vnímanie môže byť pozitívnou stránkou spirituality súčasnej kultúry.17
Záver
Podľa sociológov náboženstva môžu vyššie spomenuté smery náboženstvo a cirkvi ovplyvniť tak negatívne,
ako aj pozitívne. Náboženstvo a následne cirkev majú najlepšie šance pre svoj rozvoj v procesoch modernity tam,
kde v rozlíšení náboženstva a politiky môže nájsť svoj status a svoju rolu vo verejnom priestore. Ak chcú byť cirkvi
efektívne prítomné v spoločnosti, je im z perspektívy sociológie náboženstva adresovaná výzva, aby svoju tradíciu a životný štýl zachovávali v reflexívnej podobe a to tak

16. Tamže, s. 73.
17. Porov. Tamže, s. 75-76.
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na kultúrnej, inštitucionálno - organizačnej a osobnostnej
úrovni.
Cirkvi si musia byť vedomé toho, že stratili svoju monopolnú pozíciu a nárok na náboženstvo. Pluralita aj v oblasti náboženstva sa v spoločnosti stáva plne akceptovanou. Postmoderný človek si tak vo svojom bytí, ktoré ho
núti voliť si svoje náboženstvo, vyskladá svoj „dom viery“
z rôznych náboženských tradícií a praktík. Takéto synkretické alebo patchwork náboženstvo prináša nový osobitný zážitok a náboženskú skúsenosť. Tu osoby rozhodujú
sami za seba, čo a ako pochopia, neprijímajú interpretáciu
viery výlučne od jednej cirkvi. Tým sa oslabujú aj protipozície medzi expertmi a laickou verejnosťou, medzi cirkevnými autoritami a ostatnými ľuďmi, ktorí sa cítia byť
členmi Cirkvi.
Vyjadrené rečou pastorálnej teológie, pre miestnu cirkev je potrebné spoznávať svoju aktuálnu tvár, ktorá by
nebola ani pristará ani zvonka importovaná. Tu je potrebné vychádzať zo skúseností vlastnej minulosti, byť otvorení voči budúcnosti a obstáť v úlohách prítomnosti.

Jozef Žuffa

západnej, ani protestom proti západnej teológii, ale plodom reflexie západnej aj východnej?
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Model sprevádzania k zrelosti
v príbehu o emauzských učeníkoch
The Model of Accompanying to Maturity Found in the Story of the Disciples from Emmaus
This study discusses the psychological conditions of the Emmaus disciples and reflects on their reintegration process through which they opened themselves to the joyful news of the Resurrection. Jesus’ way of accompanying the
Emmaus disciples points out his integral approach to them, which entails respecting the emotions of the disciples,
providing room for their verbalization and subsequent search for cognitive clarification in the Bible. Acceptance,
respect and accompanying of the emotions of the recipients of the Gospel is a precondition for the recipients’ openness to change not only of the way of thinking but also in the sphere of feelings and actions, that is to say, for their
readiness to an authentic conversion. For present evangelization efforts this points to a significant finding that communicators – while listening to the Bible – should harmonize their knowledge with emotions and actions.

Úvod
Lukáš vo svojom „evanjeliu milosrdenstva“ rád zdôrazňuje obraz učeníka,1 a to počnúc Máriou, vzorom všetkých
učeníkov, až po tých, ktorých Ježiš sprevádzal na ceste do
Emauz (Lk 24,13-35). Chce vyzdvihnúť, že úprimné spoznanie Ježiša vedie k jeho počúvaniu a k zotrvávaniu pri
ňom, k putovaniu s ním, ale aj k účasti na veľkonočných
udalostiach. Tajomstvom Ježišovej smrti museli bolestne prejsť aj jeho najbližší. Po zmŕtvychvstaní sa im Pánove skutky a slová začali objavovať v novom svetle. Avšak
na to, aby učeníci prešli z temnoty do svetla znovuzrodenej viery a mohla sa zrodiť Cirkev, spoločenstvo, ktoré si nikdy neprestane pripomínať Pánove slová, potrebovali zažiť Ježišovu milosrdnú pomoc aj na ľudskej rovine.
Nápor veľkonočných udalostí
Niet pochýb, že rozprávanie o emauzských učeníkoch je
perlou celého Nového zákona a ukážkou Ježišovho milosrdenstva tento krát voči jeho najbližším. Po naratívnej i teologickej stránke predstavuje vrchol evanjelistovej reflexie nad osobou Mesiáša a jeho poslaním, a tým nevyčerpateľnú studňu inšpirácií, počnúc biblickou exegézou až
po jej uplatnenie v pastorácii. Okrem literárnej a teologickej dimenzie sa príbehom výrazne prelína aj dimenzia spirituálna a rovnako aj psychologická, ktorá – napriek tomu,
že je dôležitá – sa obvykle zvažuje okrajovo. Pre komplexnú interpretáciu posvätného textu však môže byť porozumenie ľudskej bázy vystupujúcich postáv kľúčové.
Lukášova schopnosť majstrovsky prerozprávať evanjeliové udalosti a jeho zmysel pre psychologické odtienky, nám umožňuje hlbšie štúdium ľudskej bázy emauzských učeníkov, ktorá si vyžaduje adekvátny spôsob spre1. Porov. Lk 11,27-28. Iba Lukáš spomína učeníčky, ktoré nasledovali Ježiša (Lk 8,1-3), zhromaždenie sedemdesiatich dvoch učeníkov a zároveň ich formáciu Ježišom pre evanjelizáciu (Lk 10,1-12.17-24).
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vádzania. Aj v tomto rozprávaní evanjelista spája pozorovanie kognitívnych procesov s vnímaním autentických
emócií, ktoré ovplyvňujú konanie učeníkov.2 Registrovanie všetkých troch základných psychologických procesov:
poznávania, cítenia a konania je typickou črtou evanjelistu.3 Skôr ako si tieto procesy všimneme vo vybranej perikope, je potrebné zaujať stanovisko k situácii v čase Ježišovej smrti aj po psychologickej stránke. To nám umožní
preniknúť do krízy, ktorou museli prejsť i učeníci putujúci do Emauz.
V predkresťanskom judaizme sa nevyskytovalo žiadne
jasné očakávanie trpiaceho Mesiáša. Môžeme preto reálne predpokladať, že pre Ježišových učeníkov nebolo najväčším problémom prijať to, že Ježiš je Mesiáš, ale akým
spôsobom je Mesiášom.4 Aj pre helénsky svet, ktorému
Lukáš písal svoje evanjelium, bola myšlienka na trpiaceho Mesiáša ťažko prijateľná. Evanjelista však na tento aspekt Mesiášovej kenózy, ako predpokladu zjavenia Božieho milosrdenstva v plnosti, výslovne poukazuje pri Ježišovom umučení jednak zmienkou o veľkonočnom baránkovi (22,7), a najmä citovaním Izaiáša „Započítali ho medzi zločincov“ (22,37; porov. Iz 53,9.12).5 Skutočnosť, že
Ježiš, ktorý bol ukrižovaný ako zločinec, by mal byť Spasiteľom sveta, bola nielen pre Ježišových učeníkov, ale aj
pre prvých kresťanov očividne ťažko pochopiteľná, a tak
sa táto téma v prvokresťanských časoch stala ústredným
bodom hermeneutických úvah nad židovskými Písmami.
Dianie okolo Ježiša v poslednom týždni jeho pozemského života bolo mimoriadne kontrastné. Začalo slávnost2. Porov. Johnson, L. T.: Evangelium podle Lukáše, s. 410.
3. Porov. Jančovič, J. – K ráľová, D.: Literárna efektívnosť Lukášovho evanjelia, s. 20-34.
4. Porov. Pokorný, P.: Vznešený Teofile, s. 66-67.
5. Proroctvo zo štvrtej piesne o Pánovom služobníkovi je kľúčom
k pochopeniu Ježišovej nespravodlivej smrti (porov. Gray, T.: Poslanie
Mesiáša podľa Lukášovho evanjelia, s. 120).
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ným vstupom do Jeruzalema, pri ktorom sa v jeho nasledovníkoch či sympatizantoch mohli vzbudzovať až extrémne pseudomesiášske nádeje („a oni si mysleli, že sa
už zjaví Božie kráľovstvo“; 19,11).6 Ježiš pripravoval svojich učeníkov na svoje utrpenie a smrť už vopred,7 pričom
z evanjelií je zrejmé, že sa im tieto predpovede nedarilo akceptovať ani pochopiť. V istej miere o všetkých učeníkoch platilo, že mali zastreté oči (v. 16). Lukáš o tom
svedčí: „Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril“ (18,34).
V gréckom texte sú použité tri zápory, čo poukazuje na
intenzívne zablokované kognitívne procesy učeníkov už
pred veľkonočnými udalosťami. A to aj napriek Ježišovmu upozorneniu, v ktorom im doslova hovoril: položte si
to do uší (9,44).8 Pravdepodobne zakúsenie Ježišových
nadprirodzených schopností a možnosť, že by mu niekto
mohol vážne ublížiť, presahovala ich chápanie, a najmä
ohrozovala ich ilúzie (porov. 22,24). Ak sa v nich predsa len zachytilo nejasné vedomie možného tajomného utrpenia Učiteľa, ovácie, ktoré mu na začiatku Veľkého týždňa poskytoval ľud zrejme prekryli aj zvyšok ich pripravenosti.
Udalosti, ktoré nasledovali po Ježišovom príchode do
Jeruzalema, postupne nabrali také obrátky, že ľudsky to
učeníci nemohli stíhať spracovať. A to počnúc Ježišovým
plačom nad Jeruzalemom, vyčistením chrámu a urazenou
reakciou chrámovej aristokracie a záverečným vyučovaním v chráme; pokračujúc zradou, Poslednou večerou, Ježišovou úzkosťou v Getsemani, zajatím, zapretím, súdnym procesom, bičovaním, cestou s krížom, až po ukrižovanie a pochovanie. Lukáš sám použil priliehavý výraz
symbaino, ktorý môžeme preložiť v zmysle všetko, čo sa
zbehlo (v. 14). Ba viac, bolo to navršovanie ťažko zvládnuteľných zážitkov, ktoré dosvedčuje aj sám Ježiš, keď hovorí Petrovi: „...satan si vás vyžiadal...“ (22,31). Čím bližší a úprimnejší vzťah mali učeníci k Ježišovi, tým ťažšie
vnútorné rozpoloženie museli počas umučenia a Ježišovej
smrti prežívať. Neustále zakúšali vonkajší tlak (ruch sviatkov, hrozby Rimanov pre nebezpečenstvo vzbury z jednej
strany a vyhrážky židovských autorít na strane druhej, násilnosť vojakov, Judášovo obesenie sa) i tlak vnútorný (ne-

6. Neoznačené biblické citácie v štúdii sú vždy odvolávkou na Lukášovo evanjelium a ak sú uvedené iba verše, ide vždy o kapitolu 24.
7. Tri od Marka prevzaté predpovede o Ježišovom utrpení (9,1822.43-45; 18,31-34) Lukáš doplňuje troma ďalšími (12,49-50; 13,32-33;
17,25). Porov. Bottini, C. G.: Lukášova teológia, retrospektíva a aktuálne pozície, s. 8.
8.	 Porov. Fausti, S.: Una comunità legge il Vangelo di Luca, s. 324.
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splnené predstavy o Mesiášovi a jeho kráľovstve, zničené sny a nádeje, strata orientácie a zmysluplnosti všetkého, čo prežili s Učiteľom a čo do vzťahu s ním investovali,
a najmä strata jeho blízkosti a ľudská istota, ktorú z neho
čerpali). Stručne povedané, ocitli sa v stave dezilúzie a následnej krízy (v. 21a).9
Istú šancu spamätať sa z Ježišovej smrti im mohol poskytnúť sobotňajší pokoj, ale strach z možného prenasledovania a vedomie, že Ježišovo telo nebolo riadne pochované, pravdepodobne vyrušovali ich vnútro i naďalej. Už
aj časť z uvedených skutočností mohla u ktoréhokoľvek
Ježišovho učeníka spôsobiť šokovú reakciu.10 Ak ľudsky úprimne verili Ježišovi, tak im v tejto situácii hrozilo
celkové zrútenie, čo istým spôsobom dosvedčuje aj Ježiš
Petrovi: „...ale ja som prosil za teba...“ (22,32). Ak sa tak
nestalo, bolo to pravdepodobne preto, že sa učeníci proti rastúcemu utrpeniu zablokovali.11 Ostali však bez možnosti, aby si prežité udalosti aspoň na ľudskej rovine pomohli do istej miery vzájomne spracovať, lebo sa rozutekali. Nielen z náboženského hľadiska, ale aj z ľudského, to
boli pre nich nespracovateľné zážitky, a v tomto stave ich
zastihla správa o prázdnom hrobe.
Ježiš sprevádza svojich učeníkov
V takomto rozpoložení sa nachádzali aj emauzskí učeníci. Ich príbehom Lukáš plasticky znázorňuje rozpŕchnutie sa ostatných učeníkov smerom do Galilei (Mt 28,7;
Jn 21,1). Dezilúziu následkom Ježišovej potupnej smrti v nich pravdepodobne znásobil aj vonkajšími udalosťami aktivovaný existencionálny strach z utrpenia. Formou
vnútorného úniku proti nahromadenej bolesti bola akiste
aj ich cesta do Emauz, na ktorú nastúpili hneď po sobote,
v prvý deň týždňa.
Učeníci si na ceste do Emauz opakovali tie isté veci (porov. v. 14 a v. 1-12), ale namiesto toho, aby im to pomohlo
k novej nádeji a otvorili sa pre prvé svetlo sprostredkované ženami, tak sa navzájom utvrdzovali v bezvýchodiskovom rozpoložení. S ich depresívnym nastavením geograficky korešponduje zostupovanie z Jeruzalemského návršia – zronenosť ich aj psychologicky tlačila nadol (v. 17b).
9.	 Odhalenie intelektuálnych, citových a morálnych ilúzií je ústredným bodom očistnej krízy (porov. Cencini, A.: Bůh je můj přítel, s. 145).
10. Porov. Gargano, I.: Lectio divina su il Vangelo di Luca/2, s. 9-12.
11. Spracovať jednotlivé udalosti by im bola pomohla aj viera, ale tá
bola u všetkých podrobená ťažkej skúške.
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Skutočnosť, že sa vzďaľovali od Jeruzalema, hovorí mnoho o ich neschopnosti premôcť strach z prenasledovania
a uniesť tlak, ktorý v meste prežívali. Šli cestou vnútorného prázdna, ako dôsledku straty ilúzií, ktoré si o Ježišovi a jeho Kráľovstve napriek jeho varovaniu vybudovali.12
Zdá sa, akoby už nemali silu pátrať po tom, čo sa vlastne
deje, a počkať, kým sa vyrieši otázka, prečo je hrob prázdny, a či to, čo oznámili ženy, je pravda. Nechceli so ženami ani s hrobom strácať čas. Dalo by sa namietať, že na vidieku mali niečo dôležité vybaviť, alebo tam bývali, ale to
by sme mohli pripustiť len vtedy, keď by sme za Lukášovým rozprávaním videli iba akési idylické spomienky. Ich
odchod skôr poukazuje na beznádej a neveru.13 Už sa nechceli znova sklamať.
V takomto rozpoložení sa k nim priblížil Ježiš, ktorý bol
stredom všetkého diania v Jeruzaleme. Ich stretnutie s Ježišom pôsobí na čitateľa o to dramatickejšie, že ho učeníci
nespoznávajú. Lukáš píše, že išiel s nimi (v. 15), a to cestou vzďaľovania sa, teda opačným smerom, ako by sa dalo
šablónovito očakávať. Ani nezačal s nimi hneď celú záležitosť rozoberať. Počkal, až si na jeho počúvajúcu prítomnosť privyknú. Zdieľaná práca alebo spoločná cesta
ľudí obyčajne prirodzene zbližuje a podporuje ich vzájomnú dôveru.
Podľa Lukáša Ježiš zvolil cestu vnímavého rešpektu
k psychickému stavu učeníkov. Evanjelista poznamenáva,
že mali zastreté (dosl. držané) oči, aby ho nepoznali (v.
16). Toto slovné vyjadrenie naznačuje, akoby mali oči zahalené silou „zhora“, čo dozaista znamená, že bolo potrebné, aby na spoznanie Ježiša boli po ľudskej stránke lepšie
pripravení. Zrejme sa najprv potrebovali pre vieru vnútorne otvoriť, a nie sa opätovne nechať šokovať Ježišovou fyzickou prítomnosťou.14 Znova by nemuseli nič pochopiť.
Opačnou možnosťou by bolo pripustiť vplyv zlého ducha
(porov. 22,31), ktorý má moc zatemňovať poznávanie človeka, napríklad dramatizáciou strachu, smútku a iných negatívnych citov. Učeníci nevedeli spoznať Ježiša ani podľa tváre na základe videnia, ani podľa hlasu, na základe
počutia. Ich slepota bola v tejto chvíli obrazom tej „včerajšej“, keď chápali Ježiša po svojom, majúc o Mesiášovi svoje iluzórne predstavy (porov. 18,34). Ak je človek
po silnom šoku, jeho poznávanie môže byť zablokované
aj celkom prirodzene. Naznačuje nám to i samotný príbeh, keď sa pri rozprávaní udalostí učeníci opätovne vracali k otázke prázdneho hrobu. To poukazuje na cyklický
12. Porov. Girard, M.: Il Vangelo di Luca, s. 239-242.
13. Porov. Brown, R. E.: Kristus na Veľkú noc, s. 46-47.
14. Porov. Sabourin, L.: Il Vangelo di Luca : Introduzione e Commento, s. 370-371.
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a zároveň zmätený spôsob myslenia a neschopnosť uvažovať s odstupom, či pozrieť sa na veci aj inak, napríklad vo
svetle zvesti, ktorú učeníkom priniesli ženy.15
Okrem vrcholného momentu rozprávania, je príbeh
v neustálom pohybe, pričom v ňom nejde len o pohyb fyzický, t. j. konatívny, ale aj o dynamiku kognitívnu a emotívnu, čiže psychologickú. Pozrime sa na ňu v jej troch výrazných etapách.
Etapa rozprávania
V tejto napätej subjektívnej situácii učeníkov im Ježiš
ako nestranný spoločník na ceste položil jednoduchú, univerzálnu otázku (v. 17a), ktorá veľmi vhodne zapadla do
ich psychologického rozpoloženia. Vyslovenou otázkou
ich Ježiš zastavil nielen fyzicky (v. 17), ale i v myšlienkovom krúžení, a zároveň im pomohol, aby postupne uvoľnili zo svojho vnútra nesmierny smútok, ktorý na nich doľahol. Je pozoruhodné, že sa učeníci nebáli zdôveriť so
svojím smútkom celkom cudziemu človeku, ktorý mohol
byť napríklad aj špehom veľkňazov. Alebo mali vedomie,
že pútnik ako cudzinec ich úprimnosť nemôže zneužiť?
Zdá sa, že tlak bolestných emócií prevýšil v nich nielen
opatrnosť, ale aj samotný strach. Túto etapu ich cesty by
sme mohli nazvať „etapou jazyka“ alebo verbalizovaných emócií.16 O zablokovanom poznávaní učeníkov Lukáš svedčí aj v úvode dialógu, kde svoju vlastnú neznalosť o Mesiášovi automaticky projektovali hneď na Ježiša
(v. 18b), na čo sa však Ježiš neohradil. Ďalšou nápomocnou otázkou im dal možnosť celkom vyložiť to, čím boli
naplnení (v. 19).
V tom, čo učeníci hovorili, dosvedčovali svoju dovtedajšiu úctu a dôveru k Ježišovi ako mocnému prorokovi.17
Pravdivo a triezvo zhodnotili aj podiel viny popredných
mužov, ktorých nazvali našimi (v. 20).18 Vyjavili svoju
15. Podobná situácia sa udiala aj pri Márii Magdaléne (Jn 20,14),
ktorá tiež nespoznáva Vzkrieseného; opakuje sa to aj pri zjaveniach
apoštolom (Jn 21,4.7.12), čo samozrejme mohlo mať svoj dôvod nielen
v neočakávanosti zjavenia sa „mŕtveho“, ale aj v novej kvalite Ježišovho vzkrieseného tela. Marek dokonca uvádza, že sa Ježiš zjavoval v rôznych podobách (porov. Mk 16,12). Benedikt XVI. charakterizuje Ježišovu identitu po zmŕtvychvstaní ako „tajomnú zmes inakosti a totožnosti“ (porov. R atzinger, J. – Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský 2, s. 204).
16. Porov. Girard, M.: Il Vangelo di Luca, s. 246.
17. Grécky text uvádza výraz muž prorok, čo vyjadruje, že ich viera
v Božie synovstvo Ježiša Krista už bola narušená.
18. Podľa Rolanda Meyneta Izrael nespoznal svojho Kráľa, a kým
ho nespoznajú jeho učeníci a budú Ježiša interpretovať podľa vlastných
predstáv, budú vlastne na strane predstaviteľov židovstva, ktorí dali Ježiša ukrižovať (porov. v. 20). Podobne ako u popredných mužov, aj po-
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stratenú nádej, ktorú do Ježiša a do jeho vykúpenia vkladali. Tu sa vyskytuje zaujímavý Lukášov obrat: učeníci
dúfali vo vykúpenie (v. 21) a vykúpenie sa vlastne dokonale uskutočnilo udalosťami, ktorým oni neporozumeli.
O ich čestnosti hovorí, že sa pred „cudzincom“ nebáli priznať k znepokojeniu ženami (v. 22),19 ktoré ich, doslovne preložené vyviedli z miery, čo dosvedčuje intenzívne
emócie vo forme strachu.20 Ich celkovú krízu potvrdzuje aj reakcia, že na pozitívnu správu od žien reagovali negatívne, bez prirodzenej zvedavosti a bez najmenšej nádeje. Je možné, že obaja boli osobne prítomní, keď ženy priniesli apoštolom a ostatným vierohodné svedectvo o Pánovom zmŕtvychvstaní. Ženy prázdny hrob videli a uverili mužom v žiarivom odeve. Lukáš dôsledne zaznamenáva, že títo mužovia ženám pripomenuli Ježišovu predpoveď o jeho smrti a zmŕtvychvstaní (v. 6b-7), a preto je potrebné predpokladať, že tieto Ježišove predpovede z Galiley ženy Jedenástim aj pripomenuli. Ich nedôvera bola preto veľká, najmä keď uvážime, že s Lukášom menovanými ženami mali apoštoli blízky vzťah (ex hemon, čiže boli
spomedzi z nás; v. 22).21
Etapa počúvania
Predchádzajúca etapa vyrozprávania pomohla učeníkom uvoľniť vnútorné emotívne zovretie, a tak disponovať svoje poznávacie procesy pre objektívne argumenty
o prežitých udalostiach. Keď sa učeníci na ceste s Ježišom
vymanili zo svojich bludne sa točiacich myšlienok a citov, zareagoval Ježiš na ich nechápavosť (dosl. stav bez
rozumu) a ťarbavosť srdca (dosl. pomalosť srdca).22 Hneď
vzápätí Lukáš kladie dôraz na Ježišove slová o dôležitosti jeho utrpenia: „Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť...“
(v. 26), čím uviedol druhú časť ich spoločnej cesty: „etapu uší“ alebo počúvania (vv. 25-26). Ježišove silné úvodné
slová pred vysvetľovaním mali, zdá sa, učeníkov preorienhľad učeníkov bol upriamený na hrob (porov. Meynet, R.: Il Vangelo secondo Luca, s. 690).
19. Porov. Johnson, L. T.: Evangelium podle Lukáše, s. 405.
20. Pri ženách Lukáš zdôrazňuje poznávanie, keď v doslovnom význame uvádza: videli videnie (v. 23), na rozdiel od učeníkov, ktorí spočiatku nevideli ani najvyššie zjavenie (videnie) – Vzkrieseného (v. 16).
21. Lukášov opis udalostí pri prázdnom hrobe (24,1-12) značne
pripomína 1. a 2. kapitolu jeho evanjelia, napríklad: pastieri a anjeli;
miesto; plienky; uložené; klaňanie; strach; sprostredkovanie toho, čo sa
stalo (porov. Brown, R. E.: Kristus na Veľkú noc, s. 42-46).
22. Tento okamih Ježišovho napomenutia by sme mohli chápať aj
ako posledný stupeň ich osobnej deštrukturalizácie, ako vyvrcholenie
celej očistnej cesty najmä od komplexu ilúzií, ktorú absolvovali v poslednom týždni a zároveň ako odrazový bod k nastupujúcej reštrukturalizácii s Ježišovou pomocou. Treba poznamenať, že učeníci sa nebránili
a mali dostatok pokory nechať sa cudzincom poučovať.
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tovať do prítomnej reality a vyprovokovať v nich schopnosť otvoriť sa pre nové videnie skutočnosti. Až potom im
z pozície celkom neznámej a nezainteresovanej osoby začal vysvetľovať jednotlivé udalosti, ktoré z Písma poznali
a potom zažili z vlastnej skúsenosti.
Pokojné napredovanie na ceste pomohlo učeníkom nechať doznievať svoje predchádzajúce intenzívne emócie,
vnútorne sa otvoriť a presmerovať na starozákonné svedectvá o Mesiášovi v Písmach. Učeníci už pred veľkonočnými udalosťami poznali Písma, ale na psychologickej rovine odmietali škandál kríža, nechceli alebo nevládali prijať výkupnú úlohu bolesti.23 Keďže učeníci Ježiša nespoznali, pravdepodobne sa neodvolával na svoje predpovede o umučení, ani na iné spoločné skúsenosti viery zažité s ním, ale iba na Písma, ktoré boli v tejto situácii objektívne a neutrálne. Pomohol im tým prejsť svoju mesiášsku
históriu: „Lebo sa spĺňa o mne všetko“ (22,37) tak, aby
do nej mohli zaradiť aj svoju vlastnú životnú cestu s ním.
Atmosféra jarného podvečera bola ako stvorená na takúto ozdravujúcu prechádzku s hlboko humánnym Ježišom. Urobila ich schopnými otvoriť sa aj po ľudskej stránke pre autentické videnie najväčších udalostí celých dejín spásy a nanovo ich pochopiť. To znamená prijať utrpenie Ježiša a zároveň aj svoje ako sprievodný znak autentickej cesty životom. V takomto rozpoložení sa ich poznávacie procesy začali zvnútra postupne odblokovávať a ich
emócie sa následne akoby prelievali zo smútku do radosti (v. 32). Aj keď ešte nevedeli, čo sa v nich a s nimi presne deje, znovu prebudená oblažujúca nádej, prameniaca
z vysvetľovania Písem,24 ich inštinktívne pobádala neprepustiť svojho neznámeho spolupútnika, ako keď si človek
chce prirodzene predĺžiť zakúsenú radosť. Lukáš so psychologickou vnímavosťou opisuje, že emotívne reakcie
predbiehajú racionálne vnímanie a môžu pracovať automaticky a že človeku môže trvať istý čas, kým si ich uvedomí (v. 32).
Etapa spoznania
Perikopa o emauzských učeníkoch podčiarkuje ústrednú úlohu videnia v udalosti Ježišovho zmŕtvychvstania:
o videní hovorí symbolicky sedem krát. Po oživení uší
a ich schopnosti počúvať nasledovala tretia časť stretnutia
s Ježišom: „etapa očí“, keď ho učeníci začali vidieť, respektíve poznať i telesne.
23. Porov. Fausti, S.: Una comunità legge il Vangelo di Luca, s. 792.
24. Ježiš je najlepší exegéta, ktorý pozná a odhaľuje Písma (porov.
Jančovič, J.: Veci nové i staré, s. 57).
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Ježiš sa učeníkom na pohostenie nenatískal (v. 28b), ale
sa nechal nimi pozvať. Obnovená otvorenosť ich mysle (poznávanie) a srdca (cítenie) sa navonok prejavila aj
konatívne: intenzívnou pohostinnosťou (v texte sa uvádza sloveso parabiazo, ktoré znamená naliehanie; v. 28)
a pohostinnosť dovŕšila ich integrálne spoznanie Mesiáša.25 Keď ich totiž Ježiš videl vo vnútornom pokoji a v tichej radosti, dal sa im pri stole poznať i fyzicky. Učeníci tým dostali akoby dvojitú dávku prehĺbeného poznania: nielen počúvaním ale i videním. Evanjeliové rozprávanie nám prináša svedectvo o tom, akú veľkú úlohu a dôležitosť má poznanie pre obnovu človeka, a zároveň poukazuje na to, že intenzívne emócie plynúce z nevyriešených konfliktov môžu autentickému poznávaniu, tzn. nie
iba racionalistickému, brániť alebo ho okliešťovať. Nové
poznanie, zároveň so spôsobom, ako im bolo sprostredkované, dovŕšilo diametrálne ozdravenie ich emotivity.
Učeníci prešli od deštrukčného smútku smerom k vitálnej radosti.26 Poznávacie (v. 31) i emotívne procesy (v. 32)
učeníkov sa mohli obnoviť vo vzájomnej harmónii. To sa
pre nich stalo, napriek predchádzajúcemu dlhotrvajúcemu
a vysiľujúcemu psychickému zápasu, novou a nečakanou
energiou pre ďalšie autentické konanie: pre večerný návrat
späť, hore do Jeruzalema. Tam sa chceli podeliť o novoprijaté poznanie s tými, u ktorých predpokladali, že ešte nesú
vo svojom vnútri bolestnú tmu neistoty.
Ježiš priviedol emauzských učeníkov k reštrukturalizácii osobnosti vyjasnením, očistením a potvrdením pravých motivácií a z nich plynúcich pozitívnych emócií, autentických postojov a zmysluplného konania. Pri Ježišovom výklade sa mohli učeníci očistiť od svojich skrytých
potrieb vo forme pseudomesiáškych očakávaní a otvoriť sa pre nepoznané stránky Božieho zjavenia v Písmach
a v neposlednom rade aj k prijatiu trpiaceho Mesiáša.
Prijatie a spoznanie Ježiša v jednoduchých, až banálne každodenných gestách lámania chleba hlavou rodiny
ukazuje, že sa učeníci očistili od svojich nezrelých ilúzií
a očakávania veľkolepých znamení a zázrakov. Obnovená osobná integrita uschopnila učeníkov k ďalším pozitívnym konatívnym procesom: nielen k návratu do spoločenstva Jedenástich (v. 33), ale aj k počúvaniu ich svedectva
(v. 34) a k ohlasovaniu ich vlastnej skúsenosti s Ježišom (v.
35). Dvojnásobne absolvovaná „emauzská cesta“ bola pre
učeníkov cestou vnútornej reštrukturalizácie. Dôkazom
25. Porov. Pokorný, P.: Vznešený Teofile, s. 67.
26. Zdá sa, že obrazom horiacich sŕdc Lukáš naznačuje Božou prítomnosťou posvätené emócie človeka (porov. Ex 3,2n; Ž 39,4; Jer 23,29;
porov. Ex 13,21n; 19,18; Dt 4,24; Jer 5,14; 20,9) a skutočnosť, že emotivita môže byť miestom, alebo bránou pre Božiu prítomnosť v človeku.
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premeny učeníkov samých vplyvom Ježišových postojov
a slov, na rozdiel od očakávanej premeny politických okolností.27 Ich psychika sa stala nielen otvorenou, ale aj disponibilnou Pánovmu slovu. 28 Dôležitejším ako vidieť Ježiša
sa pre nich stalo vrátiť sa k tomu, čo od neho počuli, deliť
sa o to a pripomínať si to.29
Milosrdný štýl sprevádzania
Roztratení učeníci si zvolili cestu smerom nadol
a vzkriesený Ježiš tiež schádza z Jeruzalema, aby ich hľadal a priviedol späť. Dvakrát plakal nad mestom, ktoré nespoznalo čas svojho navštívenia (19,44), a teraz ide zachrániť od nepoznania svojich dvoch vzďaľujúcich sa učeníkov. Pán, po všetkom tom, čo vo svojom tele i vo svojom
vnútri prežil, kráča ako Dobrý pastier s nimi kus cesty ich
vlastným smerom, aj keď je to cesta nevery.
Ježiš v príbehu vystupuje ako ten, ktorý dôkladne pozná vnútorné rozpoloženie svojich učeníkov, reaguje naň
s hlbokým rešpektom, postupne (vv. 15-19a), ale aj pevne a pravdivo (vv. 25-27). Lukášovo rozprávanie prináša
pedagogicko-psychologický prvok vzhľadom na Ježišovo
predstieranie. Najprv sa Ježiš nedáva spoznať (v. 15b.16)
a tvári sa, že nevie o udalostiach v Jeruzaleme, ktoré sám
prežíval s dramatickou intenzitou (v. 19a). Zrejme preto,
aby sa učeníci mohli slobodne emotívne i kognitívne otvoriť. A tiež predstiera, že chce pokračovať v ceste (v. 28b),
aby tým z ľudskej stránky podnietil učeníkov otvoriť sa
aj konatívne, skutkami, a teda integrálne. To nasvedčuje, že sprevádzal učeníkov na ich ceste nielen fyzicky, čo
má z psychologického hľadiska svoj vlastný význam, ale –
a to je ešte dôležitejšie – zároveň ich sprevádzal aj v znovunadobudnutí ľudskej integrity. Na nej bude stavať on
sám, spoločenstvo apoštolov a napokon po svojom zoslaní i Duch Svätý.
Lukáš ponúka materiálne najrealistickejší pohľad na
vzkrieseného Ježiša, aký možno nájsť v Novom zákone.30
Spoznanie vzkrieseného Pána totiž vnáša do témy spoločenstva pri jedle, ktorú rozvíjal v celom svojom evan-

27. Porov. A letti, J.-N.: L´arte di raccontare Gesù Cristo, s. 161-162.
28. Marc Girard na základe príbehu o emauzských učeníkoch hovorí
o troch základných etapách duchovného rastu: etape vnútornej námahy;
etape uzdravujúceho podelenia sa a komunitnej otvorenosti; etape upokojujúcej vnútro, ktorá rozohrieva srdce (porov. Girard, M.: Il Vangelo
di Luca, s. 246-247).
29. Porov. A letti, J.-N.: L´arte di raccontare Gesù Cristo, s. 157-160.
30. Porov. Brown, R. E.: Kristus na Veľkú noc, s. 55.
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jeliu.31 V jeho evanjeliu Ježiš po vzkriesení ochotne príjme pokrm, len aby presvedčil svojich učeníkov o reálnosti ich stretnutia s ním (24,41-43).32 Veľmi pravdepodobne preto, aby neotrasiteľne poukázal na totožnosť trpiaceho Mesiáša so sebou ako Zmŕtvychvstalým. Po vzkriesení, keď už prišlo Božie kráľovstvo (porov. 22,16.18), si Ježiš znova zasadá so svojimi učeníkmi k stolu. Vo vrcholnom momente emauzského príbehu sa z hosťa stáva Hostiteľ, ktorý im dáva účasť na skutočnom živote. Oživuje
ich srdce a okoreňuje aj ich život účasťou na svojom utrpení – na očisťujúcej sile bolesti. Vďaka Ježišovmu sprevádzaniu učeníci aj po ľudskej stránke začali chápať zmysel
jeho i vlastného utrpenia.

jeliu čítame, že Ježiš im zmizol (afantos; v. 31b). V presnejšom význame sa Ježiš stal neviditeľným, čo je v porovnaní s bežným prekladom značný rozdiel. Ak by im totiž zmizol, tak by už nezostal prítomný. Po pravde, Ježiš
s učeníkmi zostáva, ale ich ponechá kompletne zodpovedných za vlastný život. Jeho prítomnosť zostane, ale bude
delikátna, vo forme, ktorá nepodmieňuje, neriadi, nenúti. Ostáva prítomný ako neprítomný, ako ten, ktorý oslobodzuje, dôveruje a zveruje. Vstanie učeníkov od emauzského stola je podľa gréckeho anastantes (v. 33), obrazom
ich osobného povstania k zrelému životu. Učeníci sa stali
dospelými, s autentickou ľudskou integritou, ktorá je súčasťou zrelosti vo viere pre každého Ježišovho učeníka.33

Pre syntézu psychologického dozrievania učeníkov
z emauzského príbehu, môžeme vziať do úvahy všetky
spomenuté etapy. V prvej etape „jazyka“ išlo o verbalizáciu vnútorného napätia a depresie učeníkov: pomenovanie a vyslovenie sklamaných očakávaní a priznanie sa
k svojmu strachu, ako základnej podmienky pre mentálnu otvorenosť. V druhej etape „uší“, vďaka zakúsenému
prijatiu a počúvaniu zo strany sprevádzajúceho Ježiša, došlo u nich k uvoľneniu obranných mechanizmov a k postupnej otvorenosti pre zmenu zmýšľania, a tým i cítenia
na základe Ježišovho vysvetľovania. Objasnenie Ježišovej
vykupiteľskej cesty a ich účasti na nej spôsobilo u učeníkov postupnú obnovu pozitívnych emócií, ktoré spätne posilnili ich poznávacie procesy nielen na ideovej, či racionálnej rovine, ale aj na rovine intuitívnej, emotívnej a fyzickej, čo im umožnilo celkové spoznanie Ježiša. S pozitívnymi emóciami a s komplexným poznaním sa v nich
zrodila nová energia nielen fyzická, ale hlavne psychická a duchovná pre návrat do spoločenstva apoštolov, ktoré opustili. Obnovili sa v nich ľudské predpoklady pre vieru v zmŕtvychvstalého Ježiša. Rodiaca sa Cirkev v Jeruzaleme spätne posilnila ich vieru, ku ktorej prispeli svojim
svedectvom aj oni.

Lukáš pomocou tohto rozprávania ilustruje, ako sa prví
veriaci učili chápať zmysel udalostí, ktorých svedkami
boli. Čiže riešiť kognitívny a emotívny nesúlad medzi svojím nepochopením a prežívaním. Vzkriesenie vrhlo nové
svetlo na Ježišovu smrť, na jeho slová i na starozákonné
Písma. Otvorenie očí mysle a srdca pre pravdivé videnie
textov a otvorenie očí pre pravdivé videnie Ježiša bolo súčasťou toho istého procesu hľadania a nachádzania zmyslu veľkonočných udalostí. Bez „Mojžiša a Prorokov“ by
učeníci nemali k čomu svoj zážitok Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania priradiť. A bez tohto zážitku by vlastné posolstvo „Mojžiša a Prorokov“ zostalo skryté. Lukáš chce
dosvedčiť, že vzkriesený Pán od počiatku učil cirkev čítať Tóru ako proroctvo „o sebe.“34 Aj keď si môžeme byť
istí, že vo vysvetleniach, ktoré ponúka zmŕtvychvstalý Ježiš, počujeme výroky ranokresťanského ohlasovania
o ňom (počnúc 24,25), jednako Lukáš dôrazne pripomína,
že sám Ježiš dal cirkvi podnet na používanie Písma ako
celku. A to počnúc Mojžišom a všetkými Prorokmi, aby
tak pomocou nich vyjadril vlastné chápanie seba samého
(24,27).35 Aj tu – ako v celom Lukášovom evanjeliu – vystupuje do popredia Ježišova súcítiaca ľudskosť, ktorá prichádza na pomoc učeníkom vysvetľovaním Písma aj na
ľudskej a historickej, čiže „vtelenej“ úrovni.

Keď sa učeníkom otvoria oči, keď sa im otvorí myseľ
i srdce, služba Ježiša z Nazareta končí. A skutočne, v evan31. Ježiš zostal u farizeja Šimona, Marty a Márie, Zacheja a zostal
(v. 29b) i u oboch učeníkov. Lukáš rád podčiarkuje, že vzkriesený Ježiš jedol so svojimi učeníkmi (porov. 13,26; 22,30; 24,33; Sk 1,4; 10,41),
z čoho vyplýva, že kládol veľký dôraz na spoločenstvo okolo stola, pričom to samozrejme neznamenalo automaticky Eucharistiu, hoci ona zaujíma dôležitú úlohu v jeho teologickom posolstve (porov. Prete, B. L´opera di Luca, s. 324-327).
32. R atzinger, J. – Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský 2, s. 194. Keď
chce Benedikt XVI. vyjadriť kvalitatívnu zmenu Ježišovej ľudskosti po
vzkriesení, a tým aj novosť nášho budúceho tela vo večnosti, prirovnáva túto premenu k radikálnemu „mutačnému skoku“, v ktorom sa otvára nová dimenzia života a ľudského bytia (porov. R atzinger, J. – Benedikt XVI.: Ježiš Nazaretský 2, s. 265).

I dnes ak sa Ježišovi učeníci rozprávajú (homileo; v.
14) o Písme, nechajú si ho pre svoje srdce Ježišom vykladať (hermeneuo; v. 27) a porozprávajú (exegeomai; v. 35)
o svojom zážitku s ním spoločenstvu, bude prehĺbené nielen ich poznávanie, ale sa môžu ozdraviť aj ich emócie
a následne i konanie, aby celá osoba učeníka mohla byť
disponovaná pre prijatie veľkonočnej viery, nádeje a lásky. Lebo tam, kde milosť nachádza primeranú zrelosť,
môže bohato zostúpiť, prebývať a prinášať ovocie.
33. Porov. Gargano, I.: Lectio divina su il Vangelo di Luca/2, s. 15-16.
34. Porov. Johnson, L. T.: Evangelium podle Lukáše, s. 411.
35. Porov. Brown, R. E.: Kristus na Veľkú noc, s. 49-50.
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Emauzskí učeníci sú prototypom každého veriaceho,
ktorý dozrieva nielen vo viere, ale aj psychologicky. Sú
modelom i cirkevného spoločenstva v kresťanských dejinách spásy, ktoré síce hľadá Boha, ale nie vždy je schopné pochopiť Božie cesty. Je spoločenstvom, ktoré sa nie
vždy vie oslobodiť od ľudských pohnútok a s čistým srdcom ho spoznať v jeho Slove i v udalostiach, a preto potrebuje dozrievať.
Životné ťažkosti vystupňované do rôznych kríz odhaľujú soliditu nielen našej viery, ale aj našej ľudskej zrelosti. Pričom ich dĺžka a hĺbka môže byť rôzna, čiže cesta na
okraj kresťanského života do „Emauz“ môže trvať i roky,
ako aj cesta späť do plného začlenenia v cirkvi. Rozprávanie ukazuje ako je potrebné spájať duchovné sprevádzanie
s ľudským, ktoré umožňuje verbalizovanie emócií a následné objasňovanie odpovedí z Božieho slova, a to najmä pre prijatie tajomstva kríža, prítomného v živote každého jednotlivca. Príbeh o emauzských učeníkoch poukazuje zároveň i na to, že v evanjelizácii je nevyhnutné reflektovať emotívnu stránku človeka, ktorá ak nie je braná do úvahy, môže blokovať prijatie ohlasovanej radostnej zvesti.
Narácia o emauzských učeníkoch je vlastne Lukášovou katechézou pre tých, ktorí – ako i my dnes – už nemôžu na vlastné oči uvidieť Vzkrieseného. Je odkazom na
útechu, ktorou ho však možno opäť uvidieť nielen teologicky, ale aj ľudsky blízko prostredníctvom Písem, ktoré
svedčia o jeho autentickom vtelení. Schopnosť integrálne
spoznať Ježiša, – čo je jadrom tohto rozprávania – je znakom duchovnej zrelosti učeníka, ktorý prekonal psychologickú dimenziu krízy viery.
Okrem toho, že emauzský príbeh je tichým svedectvom
o integrujúcej, a tým i terapeutickej sile Božieho slova na
ceste životom pre každého,36 je aj inšpiratívnou naráciou
o štýle evanjelizácie pre všetkých evanjelizátorov. Učí,
ako sa priblížiť k človeku dneška v duchu autentického
milosrdenstva: nebáť sa vstúpiť do konkrétnosti jeho života a ťažkostí a kráčať s ním kus cesty i opačným smerom.
Čiže ho pochopiť a prijať ľudsky a potom mu odovzdávať
duchovné hodnoty Božieho zjavenia.
Ak sa nám pri počúvaní Pánových slov podarí s učeníkom Kleopasom dostať do kontaktu s našimi emóciami
a harmonizovať ich s našim poznávaním, pomôže nám to
sprevádzať v tomto procese aj dnešného človeka. Evanje36.	 Tejto téme sa venuje vo svojich dielach Krzystof Wons (porov.
Wons, K.: Bol stratený a našiel sa: Poznávanie seba samého vo svetle
Božieho slova).
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lizovať ho v jeho existenciálnych smútkoch veľkonočnou
zvesťou. A na tejto ceste sa rozohreje srdce nám obom.
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Katechéza
a školské vyučovanie náboženstva
Catechesis and Religion Lessons at Schools
The aim of this study is to point to the difference between a religion class at school and a catechesis. The catechesis is
a systematic and organic process of maturing in faith which presupposes internal acceptance of faith and which is always performed within the community of believers. A religion class, on the other hand, should provide students with
lucid and systematic knowledge on the Christian faith, its expressions and specific forms within a specific historic
period. The religion class should contribute to the ability of a student to freely decide and build one’s own informed
attitude on the question of religion and faith. Such a distinction is crucial not only for teachers but also for parishes
workers to place more emphasis on the practice of catechesis so as to allow everyone interested in deeper understanding of their faith to find room within the parish community to grow in their faith and relationship with Christ.

Úvod
K tradičným a hlavným prostrediam katechézy na Slovensku dlhodobo patrí škola. Táto výchovno-vzdelávacia inštitúcia je sama osebe predmetom veľkých reforiem
súvisiacich so zmenami v spoločnosti. Otázka, na ktorú
chceme hľadať odpoveď, znie: Je škola zriadená verejnou štátnou inštitúciou vhodným prostredím pre katechézu? Túto otázku robí naliehavejšou súčasná spoločenská
situácia, v ktorej silnejú hlasy za odluku Cirkvi od štátu
a zaznievajú názory, ktoré v snahe o laicizáciu spoločnosti a neutralitu štátu, spochybňujú oprávnenosť pôsobenia
Cirkvi na štátnych verejných školách. Je evidentné, že ide
o citlivú otázku, ktorá súvisí nielen s nesprávnou ideologickou koncepciou náboženstva založenou na emancipácii
ľudského myslenia od Cirkvi, ale aj s nedostatočným rozlišovaním medzi katechézou a školským vyučovaním náboženstva. Aký je teda správny vzťah medzi nimi? Ak sa
nejedná o rovnakú činnosť zo strany Cirkvi, v čom spočíva ich vzájomný rozdiel? Cieľom tejto štúdie je ponúknuť odpoveď na uvedené otázky. K hľadaniu východísk
a k pochopeniu súčasnej zložitej situácie je potrebné poznať historický kontext a učenie cirkevných dokumentov.
«Zoškolnenie» katechézy
Školská katechéza má svoju dlhú tradíciu. „Je nepopierateľnou skutočnosťou, že všetky školské systémy v Európe majú spoločné kresťanské náboženské korene.“1 Rozvoj školstva v Európe nastal z iniciatívy a pod vplyvom
Cirkvi. V kresťanskej spoločnosti bolo katolícke náboženstvo identifikované so štátnym systémom. Školstvo bolo
preniknuté cirkevným duchom tak po obsahovej, ako aj organizačnej stránke, počnúc najstaršími kláštornými a katedrálnymi školami. Aj keď dlhé obdobie bola katechéza
prežívanou a liturgicky slávenou udalosťou, či už v rodine alebo farnosti, v posledných troch storočiach sa škola
1. Hrabovec, E. – Konferencia Biskupov Slovenska: Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom, SSV, Trnava 2014, s. 24.

stala prednostným a takmer výlučným miestom katechézy. Hlavnou úlohou školskej katechézy bolo odovzdávanie a vštepovanie náboženských vedomostí deťom v období uzákonenej povinnej školskej dochádzky. Pravdy viery a mravné normy sa stávajú školským učivom. Ide o tzv.
«zoškolnenie», čiže o transformáciu katechézy na školský
predmet. Rozhodujúcim faktorom okrem dedičstva stredoveku bola «konfesionalizácia», ktorou v 16. a 17. storočí
prešla väčšina európskych národov.2 Predstavitelia Cirkvi
boli vnímaní ako predstavitelia štátnej inštitúcie. Vytvoril
sa vzájomne prepojený celok zákonov, tradícií, etických
noriem a kultúrneho dedičstva vychádzajúci z náboženskej príslušnosti.
V takomto kultúrno-náboženskom kontexte si vyučovanie náboženstva udržovalo dlhú dobu svoj konfesný a katechetický charakter. Vyučovanie náboženstva predstavovalo účinnú formu prítomnosti Cirkvi v školskom prostredí a bolo považované nielen za hlavný nástroj náboženskej socializácie, ale aj za hlavný nástroj rozvoja kultúry. Vzhľadom na historický vývoj koncepcie školskej katechézy je možné konštatovať niekoľko skutočností: a)
vyučovanie náboženstva bolo skutočnou katechézou, ktorá bola hlavnou formou náboženskej socializácie; b) dôsledkom tejto situácie vzniklo presvedčenie, že všetko,
čo sa týka náboženskej oblasti, je výlučnou záležitosťou
Cirkvi; c) náboženská príslušnosť k Cirkvi bola chápaná
ako súčasť vlastnej kultúrnej identity; d) farnosť a rodina
sa postupne zriekali svojej zodpovednosti za katechézu; e)
v školskom prostredí chýbalo prirodzené vytváranie skúsenosti života viery u detí a mládeže; f) vznikal dojem, že
náboženstvo je len akýmsi súhrnom vedomostí a povinností voči Bohu a Cirkvi, ktoré je potrebné naučiť sa ako
násobilku, ako niečo, čo musím poznať a robiť, kým chodím do školy.3

2. Porov. A lberich, E.: La catechesi oggi, Leuman, Elledici, Torino
2002, s. 240.
3. Porov. A lberich, E. – Dřímal, L.: Katechetika, Portál, Praha 2008,
s. 149-150.
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V 19. storočí, s narastajúcim vplyvom osvietenstva a sekularizmu, sa situácia v školách mení. Dochádza k zmenám v chápaní samotného poslania školy, jej cieľov, ako
aj úlohy učiteľa pri výchove. V spoločnosti zaznievali požiadavky na autonómiu a nezávislosť svetských inštitúcií od Cirkvi. Medzi Cirkvou a svetskou mocou sa začal
boj o charakter školy. Konkrétne riešenia problémov a napätí záviseli od historických a kultúrnych faktorov jednotlivých národov. Vo Francúzku zákon o odluke Cirkvi
od štátu z roku 1905 vyhlásil laicitu a neutralitu štátu za
najvyššiu hodnotu. Tento zákon platný pre všetky verejné
školy nariadil, že nijaké náboženstvo nemôže byť privilegované štátom a vyučovanie náboženstva v škole sa ocitlo mimo riadneho školského rozvrhu.4 V Nemecku sa nástupom názorového pluralizmu koncepcia vyučovania náboženstva postupne transformovala, v súlade so štátnymi zákonmi, z cirkevno-pastorálnej na pedagogicko-didaktickú disciplínu.5 V Taliansku sociálno-politické zmeny spôsobili autonómiu svetských a cirkevných inštitúcií,
v dôsledku čoho Cirkev stratila svoje dominantné postavenie v škole a jej novou úlohou bolo zabezpečiť náboženskú výchovu žiakov, ktorá by bola integrálnou súčasťou
výchovy občana.6
Problematická a napätá situácia medzi Cirkvou a školou vrcholila v európskych krajinách v prvej polovici 20.
storočia. Cirkev si uvedomovala, že stráca vplyv na dianie v spoločnosti a že už ďalej nemôže bojovať s profánnou spoločnosťou. Druhý vatikánsky koncil vyzval Cirkev
k novému postoju k svetu, k väčšej citlivosti k hodnotám
modernej kultúry. Cirkev usilujúca sa o pozitívny pohľad
na okolitý neveriaci svet si uvedomila, že mnohí z tých,
ktorí absolvovali ucelenú školskú katechézu v priebehu
školskej dochádzky a ako žiaci prijali sviatosti, buď vieru
zanechali, alebo boli k nej ľahostajní. Ukázalo sa tiež, že
školská katechéza bola viac-menej masová a nerešpektovala dostatočne slobodu a svedomie jednotlivcov.7
Na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, vzhľadom na
narastajúcu sekularizáciu v západnej Európe, bolo zrejmé,
že presadiť prítomnosť náboženského vyučovania v školskom prostredí bude možné len v rámci samotnej logiky koncepcie školy ako vzdelávacej a výchovnej inštitúcie. Biskupské konferencie jednotlivých európskych krajín dospeli ku konsenzu, že je potrebné odlíšiť vyučova4. Porov. Swerry, J.-M.: Francia, in: Pajer, F. (ed.): L’insegnamento
scolastico della religione nella nuova Europa, Leumann, Elledici, Torino 1991, s. 144.
5. Porov. Hemel, U.: Germania. L’insegnamento della religione cattolica, in: Pajer, F. (ed.): L’insegnamento scolastico della religione nella nuova Europa, Leumann, Elledici, Torino 1991, s. 170.
6. Porov. A lberich, E.: Laicità della scuola e insegnamento religioso: prospettive teologico-pastorali, in: Istituto di catechetica dell’università (ed.): Scuola e religione, vol. 2: Situazione e prospettive in Italia, Leumann, Elledici, Torino 1973, s. 209.
7. Porov. A lberich, E. – Dřímal, L.: Katechetika, Portál, Praha 2008,
s. 150-151.
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nie náboženstva v škole od katechézy kresťanského spoločenstva.
Dokumenty Magistéria
Rozdiel medzi vyučovaním náboženstva a katechézou
potvrdilo Magistérium univerzálnej Cirkvi vo svojich dokumentoch.
Prvý z nich bol vydaný v roku 1982 Kongregáciou pre
katolícku výchovu a nesie názov Katolícky laik ako svedok viery v škole. V súvislosti s danou problematikou uvedený dokument hovorí: „Vyučovanie náboženstva v škole
je skutočne právom žiakov a rodičov a pre formovanie človeka veľmi dôležitým nástrojom na dosiahnutie adekvátnej syntézy viery a kultúry. Práve preto by malo byť vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré je oddelené od
katechézy a súčasne ju dopĺňa, povinné na všetkých školách.“8 Už koncilová deklarácia Gravissimum educationis rozlišovala medzi náboženskou výchovou na katolíckych a nekatolíckych školách. „Okrem toho Cirkev vo vedomí svojej veľmi vážnej zodpovednosti usilovne sa starať o mravnú a náboženskú výchovu všetkých svojich detí
musí s osobitným záujmom sledovať a napomáhať tým,
ktorí študujú na nekatolíckych školách.“9 Na tento text neskôr nadväzuje dokument Náboženský rozmer výchovy
v katolíckej škole, ktorý hovorí o jasnom rozdiele medzi
vyučovaním náboženstva a katechézou. „Existuje neoddeliteľná súvislosť a súčasne jasný rozdiel medzi vyučovaním náboženstva a katechézou, ktorá je odovzdávaním
evanjeliového posolstva, jednou etapou evanjelizácie“.10
Túto formuláciu potom prevzalo Všeobecné katechetické
direktórium, ktoré zdôrazňuje vlastný charakter školského vyučovania náboženstva. „Vzťah medzi školským vyučovaním náboženstva a katechézou je vzťahom odlišnosti a dopĺňania sa: Je neoddeliteľné spojenie a zároveň jasná odlišnosť medzi vyučovaním náboženstva a katechézou.“11
Na túto skutočnosť upozornil aj okružný list Kongregácie pre katolícku výchovu predsedom biskupských konferencií. Cieľom katechézy – uvádza sa v liste – je „napomáhať k osobitnému priľnutiu ku Kristovi a k zrelosti kresťanského života“, pričom cieľom školského vyučovania je
„proces odovzdávania poznatkov študentom o kresťanskej
identite a kresťanskom živote.“12
8. Kongregácia pre katolícku výchovu: Katolícky laik ako svedok
viery v škole, Rím 1982, s. 56.
9. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Gravissimum educationis, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1993, s. 7.
10. Kongregácia pre katolícku výchovu: Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole, Rím 1988, s. 68.
11. Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechézu,
Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1999, s. 73.
12. Kongregácia pre katolícku výchovu: Okružný list predsedom
biskupských konferencií o vyučovaní náboženstva na školách, 5. 5.
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Cirkev si uvedomuje, že v súčasnej sekularizovanej spoločnosti stotožňovanie vyučovania náboženstva s katechézou na štátnej škole poškodzuje tak samotné vyučovanie náboženstva, ako aj katechézu. Vyučovanie náboženstva je v školskom prostredí často vnímané ako cudzí element, a preto je vytláčané na okraj rozvrhu hodín. Katechéza v škole tiež podporuje iluzórnu myšlienku, že katechéza je úlohou školy a takéto zmýšľanie potom bráni
rozvoju systematickej katechetickej činnosti vo farnosti.13
Zdôvodnenie prítomnosti vyučovania
náboženstva v škole
Skutočnosť, že Cirkev po Druhom vatikánskom koncile nepovažuje školu za ideálne miesto pre autentickú katechézu vôbec neznamená, že Cirkev nemá záujem o pôsobenie v tomto prostredí. Zmena sa týka len samotného chápania vyučovania náboženstva (jeho povahy), ktoré
musí byť v súlade s výchovnou koncepciou školy. Identitu
predmetu vyučovania náboženstva je potrebné definovať
vo vzťahu k povahe, cieľom a kritériám školskej inštitúcie.
Katechetická reflexia Cirkvi okrem vnútorného poslania evanjelizovať, ktoré je jej vlastné, prijíma výzvu pedagogického zdôvodnenia prítomnosti náboženstva v škole. Pripomeňme si hlavné argumenty pre opodstatnenosť
vyučovania náboženstva na verejnej škole: a) je potrebné
brať zodpovedne vôľu rodičov, ktorí majú právo na to, aby
deti boli vychovávané v náboženskej viere; b) vyučovanie náboženstva má výchovný charakter, lebo evanjelium
sa dotýka základných otázok ľudskej existencie; c) náboženstvo ponúka kritériá pre hodnotenie osobného a spoločenského života a motivuje žiakov konať v súlade s nimi;
d) skrze kresťanské náboženstvo sa spoznáva evanjelium,
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou výchovného procesu
a ktoré si vyžaduje odpoveď človeka; e) fenomén náboženstva má svoj význam aj z hľadiska kultúrnych a historických tradícií celých skupín a národov a pre mnohých
ľudí predstavuje určité východisko pre pochopenie života
spoločnosti a dejín.14
Katolícke náboženstvo je faktom stále prítomným vo
svete, nezávisle na tom, čo si jednotlivci a spoločnosť
o ňom myslia. Takto chápaná koncepcia predmetu náboženstva nielenže nestojí v rozpore s úlohou a cieľmi akejkoľvek školy, ale predstavuje jej integrálny prvok, ktorý

2009, in: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/
documents/rc_con_ccatheduc_doc_20090505_circ-insegn-relig_it.html.
13. A lberich, E.: La catechesi oggi, s. 242.
14. Porov. Pajer, F.: Insegnamento della religione, in: Istituto di catechetica dell’università Pontificia Salesiana: Dizionario di Catechetica, a cura di Joseph Gevaert, s. 349-350.
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plne zodpovedá charakteru školy v pluralitnej demokratickej spoločnosti.15
V podobnom duchu aj Všeobecné direktórium pre katechézu vysvetľuje poslanie a koncepciu školského vyučovania náboženstva: „Osobitnou charakteristikou školského vyučovania náboženstva je skutočnosť, že má prenikať do prostredia kultúry a vstúpiť do vzťahu s ostatným poznaním. Ako originálna forma služby slova má totiž školské vyučovanie náboženstva sprítomňovať evanjelium v osobnom procese systematickej a kritickej asimilácie kultúry.“16 Odovzdávanie náboženských vedomostí nemá byť preto uskutočňované v neutrálnom postoji, ale v evanjelizačnom duchu a má byť zároveň pokusom o syntézu medzi ľudským poznaním a náboženskými
pravdami, medzi kresťanskou vierou a kultúrou.
Rozlíšenie podľa cieľov
Úlohou katechézy je vychovávať k zrelosti vo viere
s cieľom uviesť veriaceho do dôverného vzťahu s Kristom.
Katechéza je určená tým, ktorí sú veriaci vo vlastnom slova zmysle, ktorí už prijali vieru a cítia potrebu ju prehlbovať. Zatiaľ čo vyučovanie náboženstva odovzdáva súbor
poznatkov o Biblii, o Cirkvi - jej dejinách a štruktúrach,
o kulte, v katechéze ide predovšetkým o výchovu k vzťahu k živému Kristovi, ktorý je cestou k Otcovi. Krista človek oslovuje v modlitbe, slávi a prijíma v liturgii, snaží
sa ho milovať v blížnych bratoch a sestrách. Špecifickým
cieľom katechézy je „rozvíjať počiatočnú vieru, podnecovať ju naplno a každodenne napomáhať kresťanský život
veriacich každého veku“.17 Ide predovšetkým o proces dozrievania a prehlbovania prijatej viery, čiže o „obdobie,
v ktorom kresťan po prijatí osoby Ježiša Krista ako jediného Pána pomocou viery a po celkovom priľnutí k nemu
úprimným obrátením srdca sa usiluje lepšie poznať Ježiša,
ktorému sa oddal“.18 Katechéza je výchovou k viere, ktorá predpokladá organické a systematické odovzdanie kresťanskej náuky s cieľom uviesť veriacich do plnosti kresťanského života.19
Podľa Všeobecného direktória pre katechézu sa evanjelizačný proces Cirkvi člení na tieto nasledujúce etapy:
„misijné pôsobenie na neveriacich a na tých, čo žijú v náboženskej ľahostajnosti; katecheticko-iniciačná činnosť
15. Porov. A lberich, E.: Educazione scolastica e azione ecclesiale.
La distinzione tra insegnamento della religione nella scuola e catechesi
della comunità cristiana, in: Trenti, Z.: (a cura di) Manuale dell’insegnante di religione, Leumann, Elledici, Torino 2004, s. 399.
16. Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechézu,
s. 73.
17. Ján Pavol Ii.: Catechesi tradendae, Apoštolská exhortácia o výchove k viere dnes zo dňa 16. 10. 1979, Saleziánske katechetické stredisko, 1993, s. 20.
18. Tamtiež.
19. Porov. KKC 5.
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v prospech tých, čo sa rozhodli pre evanjelium alebo cítia
potrebu doplniť si či obnoviť svoje uvedenie do kresťanského života; ďalej pastoračné pôsobenie na zrelých veriacich kresťanov v rámci kresťanského spoločenstva“.20
Hlásanie, svedectvo, vyučovanie, láska k blížnemu: všetky tieto aspekty sú nevyhnutné prostriedky odovzdávania
evanjelia a tvoria prvky evanjelizácie.
Z uvedených etáp a jednotlivých aspektov evanjelizácie vyplýva, že katechéza nie je len strohé odovzdávanie
viery, čiže vyučovanie náboženských právd, ale je to predovšetkým formácia, proces výchovy k viere, ktorý stojí
v službe evanjelizácie. Katechéza je jednou z etáp a prvkov rozsiahleho procesu evanjelizácie.21 Ak teda ide o jednu z etáp evanjelizácie, chce sa tým povedať, že existuje ešte iná etapa, a to tá, ktorá katechézu predchádza. Ide
o prvotné ohlasovanie, čiže o zložku, ktorá je často podceňovaná, alebo naopak, je automaticky predpokladaná.
Cieľom tejto etapy je totiž napomáhať prvotnému obráteniu a slobodnému rozhodnutiu pre nový spôsob života.
Exhortácia Jána Pavla II. Catechesi tradendae upozornila na fakt, že v zaužívanej katechetickej praxi „prvá
evanjelizácia často chýba“.22 Mnoho pokrstených detí navštevuje vyučovanie náboženstva v škole alebo prichádza na farskú katechézu „bez akejkoľvek iniciácie k viere
a bez nejakého výslovného a osobného priľnutia k Ježišovi
Kristovi“.23 Tam totiž, kde nebolo základné prĳatie viery
a základná skúsenosť kresťanského života, nie je možné
katechizovať a očakávať primerané ovocie. „Špecifickosť
katechézy na rozdiel od počiatočného hlásania evanjelia,
ktorého výsledkom je obrátenie, smeruje k dvojakému cieľu: napomôcť dozrievanie počiatočnej viery a vychovávať
skutočného Kristovho učeníka prostredníctvom hlbšieho
a systematického poznania osoby a posolstva Pána Ježiša Krista.“24
Z vyššieho povedaného je zrejmé, že sa neodporúča katechizovať žiakov, ktorým chýba základne rozhodnutie
pre vieru a neprešli fázou prvej evanjelizácie, ktorá musí
katechézu predchádzať.
V tomto duchu je potrebné chápať úlohou vyučovania náboženstva, ktorého cieľom je vychovávať k zodpovednému prístupu k náboženstvu na základe kresťansky
orientovaného vzdelania s cieľom pomôcť žiakovi ku konverzii.
Vyučovanie náboženstva má prispievať k formovaniu
slobodného rozhodnutia a zodpovednému stanovisku žia20.
s. 49.
21.
22.
23.
24.
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ka k náboženstvu a k viere. Veriacemu žiakovi pomáha,
aby si svoje vedomosti o viere prehĺbil. Žiakovi, ktorý hľadá odpovede na základné životné otázky ponúka možnosť
zoznámiť sa s odpoveďami Cirkvi a uvažovať nad nimi.
Žiakovi, ktorý sa síce považuje za neveriaceho, ale ktorý
vyučovanie náboženstva neodmieta, poskytuje príležitosť
uvažovať o svojom doterajšom životnom postoji. Vďaka
serióznej konfrontácii s odlišným kresťanským pohľadom
na život môže preskúmať svoj postoj, prípadne začať uvažovať nad vierou.25
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
období. Táto úloha je veľmi aktuálna najmä v dnešnej
dobe, keď sa stretávame s veľkou neznalosťou a predsudkami voči náboženstvu, ktoré doznievajú ešte z obdobia
komunistickej ideológie.
Je preto potrebné, aby školské vyučovanie náboženstva
figurovalo ako školský predmet s rovnakými požiadavkami systematickosti a hodnotenia ako u ostatných predmetov. Má predkladať kresťanské posolstvo a kresťanskú
udalosť s tou istou serióznosťou a hĺbkou, s akou iné disciplíny predkladajú svoje poznatky.26
Náboženská formácia vždy predkladá aj existenciálne otázky spolu s etickými dôsledkami, ktoré sa týkajú
každého žiaka a ktoré nemôže dlhodobo ignorovať. Škola, ako pluralitné prostredie, je tiež vhodným miestom pre
výchovu k vzájomnému rešpektovaniu druhých, k prekonávaniu vzájomných predsudkov, ktoré v minulosti často
viedli k ostrej konfrontácii, ba dokonca k náboženským
vojnám.27 Vyučovanie náboženstva musí vždy rešpektovať slobodu žiakov a musí byť priestorom na úctivý dialóg a konfrontáciu s inými názormi.28
Je úplne jasné, že tu nejde o proces vyzrievania vo viere,
ani jej prehĺbenie, ale o sprostredkovanie vedomostí z oblasti náboženstva a viery, ktoré si zo strany žiaka vyžadujú reflexiu vo vzťahu k a zaujatie osobného stanoviska.

25. Porov. A lberich, E. – Dřímal, L.: Katechetika, s. 157.
26. Porov. Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechézu, s. 73.
27. Porov. Pajer, F.: Insegnamento della religione, in: Istituto di catechetica dell’università Pontificia Salesiana: Dizionario di Catechetica, s. 349-350.
28. Porov. Bissoli, C.: L’insegnamento della religione nella scuola,
in: stituto di catechetica dell’università Pontificia Salesiana: Andate
e insegnate. Manuale di catechetica, Leumann, Elledici, Torino 2002,
s. 362.
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Rozlíšenie podľa adresátov
Vyučovanie náboženstva ako školský predmet na akomkoľvek type školy by mal byť otvorený všetkým žiakom.29
V praxi vyučovanie náboženstva navštevujú prevažne len
veriaci, respektíve pokrstení žiaci. Aj keď to vždy závisí
od religiozity jednotlivého regiónu, je možné konštatovať,
že väčšina prítomných žiakov prešla náboženskou socializáciou. Ovládajú základné náboženské vedomosti, poznajú základné modlitby, vykonávajú jednotlivé náboženské
gestá. Ďalšiu skupinu tvoria žiaci z rodín, ktoré nepraktizujú vieru a s náboženským životom majú minimálnu
alebo žiadnu skúsenosť. Stále rastúcou skupinou sú žiaci, ktorí si zo svojich rodín neprinášajú žiadne duchovné
základy. Voči náboženskému vzdelávaniu a výchove prejavujú ľahostajnosť či apatiu. Na posledné dve menované
skupiny žiakov by nebolo správne hneď pôsobiť katecheticky. Ak im chýba základné rozhodnutie pre vieru, namiesto katechézy je potrebná prvá evanjelizácia. Tá predpokladá bezpodmienečné prijatie človeka a schopnosť načúvať existenčným otázkam. Školské prostredie je ešte
stále jedno z miest, kde môže Cirkev stretnúť a osloviť relatívne veľký počet mladých ľudí. Nadobudnutie náboženských vedomostí a poznanie obsahov kresťanskej viery môže mať rozhodujúci vplyv na ich ďalšie životné smerovanie a formáciu mravných postojov a hodnôt.30
Vyučovanie náboženstva je vhodnou príležitosťou pre
žiakov, ktorí chcú rozvíjať svoju náboženskú dimenziu
a osvojiť si základné vedomosti o kresťanskom náboženstve. V prípade, že žiaci sú neveriaci, „školské vyučovanie
náboženstva naberá charakteristické črty misijného ohlasovania evanjelia, aby sa mohli rozhodnúť pre vieru, ktorej potom pomôže rásť a dozrievať katechéza v rámci spoločenstva“.31
Katechéza v pravom slova zmysle môže byť ponúknutá
iba veriacim žiakom, ktorí už prijali vieru a chcú si ju naďalej v spoločenstve prehlbovať. Je preto zrejmé, že najvhodnejším miestom, v ktorom sa odovzdáva viera a žije
kresťanské spoločenstvo je farnosť. Farské spoločenstvo
je rodinným domovom bratskej lásky, kde si kresťania
uvedomujú, že sú Božím ľudom a kde môžu túto skutočnosť naplno prežívať.
Podľa pápeža Jána Pavla II. hlavná zodpovednosť za
katechézu prislúcha farskému spoločenstvu. „Aj keď je
pravda, že katechizovať sa môže na každom mieste, predsa chcem zdôrazniť - v zhode s mnohými biskupmi - že
farská komunita má ostať animátorkou a privilegovaným
29. Porov. Zuccari, G.: L’insegnamento della religione cattolica,
Leumann, Elledici, Torino 2003.
30. Porov. Gevaert, J.: La proposta del vangelo e chi non conosce il
Cristo, Leumann, Elledici, Torino 2001, s. 69-70.
31. Kongregácia pre klérus: Všeobecné direktórium pre katechézu,
75.
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pôsobiskom katechézy“.32 Farnosť je a ostáva naďalej prirodzeným prostredím pre katechézu – pre prehlbovanie
a rast vo viere. Poskytuje spoločenstvo veriacich bratov
a sestier, čiže podmienky na to, aby katechéza nebola len
vyučovaním ale aj výchovou a odovzdávaním skúsenosti života viery.
Aktuálne problémy
Na Slovensku v praxi absentuje rozlišovanie medzi katechézou a vyučovaním náboženstva v škole. Avšak tam,
kde nie je jasné rozlišovanie medzi jednotlivými cieľmi či
už katechézy alebo vyučovania náboženstva, vzniká riziko, že obidve činnosti môžu stratiť svoju identitu. Je preto dôležité poznať ich identitu a dbať na vzájomnú odlišnosť, aby potom mohol nastať vzťah vzájomného dopĺňania sa.33
V slovenských podmienkach vyučovacia hodina náboženskej výchovy vo všeobecnosti predstavuje v podstate
formu katechézy, ktorá v mnohých prípadoch dopĺňa alebo neraz nahrádza farskú katechézu. Farská katechéza je
zvyčajne viac menej príležitostná, nakoľko jej hlavnú náplň tvorí predovšetkým príprava k sviatostiam.34
V tejto súvislosti je zaujímavá skutočnosť, že komunistický režim v bývalom Československu trval na tom, aby
katechéza ostala v školskom prostredí, pričom sa zároveň
zo všetkých síl usiloval, aby školské prostredie bolo ateistické. Keďže katechetická činnosť vo farnostiach bola
oficiálne zakázaná, pod rúškom zdanlivej náboženskej
slobody komunisti dovolili, aby v škole ostala obmedzená forma vyučovania náboženstva. 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.35
Avšak so zmenou politického režimu 1989 sa táto situácia významne zmenila. Vyučovanie náboženstva v škole
sa stalo riadnym vyučovacím predmetom a katechéti - učitelia náboženstva riadnymi zamestnancami školy platený-

32. Ján Pavol II.: Catechesi tradendae, 67.
33. Porov. Bublinec, M.: Slovacchia, in: Conferenza episcopale Italiana – Servizio nazionale per l’irc: L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del consiglio delle conferenze episcopali d’Europa, Leumann, Elledici, Torino 2008, s. 249.
34. Porov. Baláž, R.: Situácia školskej a farskej katechézy a jej perspektívy na Slovensku, in: Komisia pre katechizáciu pri KBS: II. Celoslovenský katechetický seminár. Zborník, Bratislava 9. - 11. 9. 1999, s.
104.
35. Možno aj v tom je jedno z vysvetlení, prečo aj dnes, 25 rokov od
skončenia komunistického režimu, hlavné ťažisko katechetickej činnosti Cirkvi na Slovensku spočíva v «školskej katechéze», pričom katechéza vo farnostiach stále nie je dostatočne rozvinutá.
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mi štátom.36 Mnohí kňazi a katechéti si mysleli, že tým je
povinnosť katechizovať zo strany Cirkvi zadosťučinená.37
Učebné osnovy pre vyučovanie náboženstva sledovali explicitne katechetickú koncepciu a vychádzali z predpokladu, že žiaci pochádzajú z kresťanských rodín, kde im rodičia odovzdali základy viery a majú už určitú náboženskú skúsenosť. Vyučovacie matérie jednotlivých ročníkov
sledovali obsahy jednotlivých teologických disciplín.38 Ich
limitom bolo, že ročníkové témy medzi sebou priamo nesúviseli a chýba im spoločná jednotiaca línia ktorá by spájala obsahy jednotlivých ročníkov. Monotematické bloky
v ročníkoch nemali na seba náväznosť a systematický sa
neprehlbovali, ich obsah bol založený na faktografii, na
množstve kľúčových pojmov bez vzájomného vzťahu.39
S rastúcim vplyvom sekularizmu a pluralizmu v spoločnosti sa takmer po dvoch desaťročiach ukázala potreba
novej koncepcie vyučovania náboženstva. V situácií keď
stále viac pribúdalo na hodinách náboženstva nepraktizujúcich žiakov, ktorým chýbali základy viery, tradičný katechetický model odovzdávania viery v škole sa javil ako
nedostatočný. Ako najvhodnejší spôsob sa javila špirálovitá štruktúra učebných osnov, ktorá by umožnila postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na
náročnejšej úrovni. Konferencia biskupov Slovenska na
svojom plenárnom zasadnutí 28. 10. 2010 schválila nové
kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova.40 Podľa nového kurikula vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova „umožňuje žiakom formulovať
otázky tykajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky
formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské
myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.“ 41
36. Porov. Valovič, E.: Miesto katechézy v procese evanjelizácie na
Slovenku po desiatich rokoch, in: Studia theologica scepusiensia III,
Katechéza na Slovensku a v Spišskej diecéze. Zborník prednášok na interdisciplinárnom seminári, Univerzita Komenského, Rímskokatolícka
cyrolometodská bohoslovecká fakulta, Teologický Inštitút Spišské Podhradie 2001, s. 11.
37. Porov. Kutarňa, J.: Farská katechéza, in: Komisia pre katechizáciu pri KBS: II. celoslovenský katechetický seminár. Katechizáciou spoločne budujeme 3. tisícročie, Bratislava 9.-11. 9. 1999, s. 45.
38. Porov. Komisia pre katechizaciu a školstvo konferencie biskupov Slovenska: Učebné osnovy náboženskej výchovy Rímskokatolíckeho náboženstva pre 1. - 9. ročník základných škôl, Lúč, Bratislava 2002.
39. Porov. Hurajtová, J.: Predstavenie projektu nových učebných
osnov predmetu náboženstvo/náboženská výchova, in: Katolícky učiteľ
1 ( 2006) 1, 12.
40. Porov. 67. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska,
KBS/67/28. 10. 2010.
41. Hurajtová, J. – Gembalová, A. – Dobrenková, L. a kol.: Kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre základné školy,
stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia, dvojročné
nadstavbové stredné školy, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišská Nová Ves 2010, s. 31.
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Nové vyučovacie osnovy sa snažili odpovedať na zmenené podmienky v spoločnosti a zdôraznením rozdielu
medzi katechézou a školským vyučovaním poukázať na
potrebu rozvíjania systematickej farskej katechézy. Kritika nových učebných osnov vychádzala predovšetkým
z úmyslu zachovať katechetický charakter vyučovania náboženstva, keďže chýbalo spomínané vzájomné rozlíšenie
a pre väčšinu katechétov školské vyučovanie náboženstva
a katechéza boli (sú) identické pojmy a obidve pomenovania podľa nich označujú tú istú činnosť.42
Je však faktom, že charakter školského spoločenstva
a skutočná situácia viery žiakov, učiteľov a rodičov v podmienkach narastajúceho sekularizmu už nezodpovedajú
požiadavkám katechézy vo vlastnom slova zmysle.
Potvrdzujú to samotní katechéti, ktorí sa často sťažujú,
že mnohé deti, prítomné na hodine náboženskej výchovy,
pochádzajú z rodín, kde sa viera nepraktizuje a že deťom
chýbajú nielen podpora a príklad rodičov, ale aj základy
viery. Rovnako neustále pribúdajú problémy s disciplínou
na hodinách náboženskej výchovy.43 Je preto stále problematickejšie považovať súčasné školské prostredie za kresťanské spoločenstvo, kde sa žije a odovzdáva viera. „Škola už nemá viac charakter kresťanskej komunity, ale je vyjadrením svetskej spoločnosti, v ktorej má Cirkev svoju
špecifickú kultúrnu, výchovnú a etickú úlohu.“44 „Ak by
sme chceli z celej školy urobiť komunitu viery, kvôli silnému pluralizmu jednotlivých osôb by to bolo prakticky
nemožné. Názorový pluralizmus rodičov, učiteľov a žiakov, ako aj samotný školský systém vylučuje možnosť, aby
školské spoločenstvo mohlo byť organizované ako komunita kresťanskej viery.“45
Na túto skutočnosť poukázali aj slovenskí biskupi vo
svojom dokumente Pastoračný plán katolíckej Cirkvi na
Slovensku 2007-2013: „V školských podmienkach len výnimočne sa podarí vytvoriť zo skupiny žiakov kresťanské spoločenstvo. To je veľký problém školského vyučovania náboženstva: veľkej časti žiakov chýbajú základy viery, neprešli evanjelizáciou, napriek tomu sa snažíme ich katechizovať.“46 Zaujímavý je tiež údaj z dotazníka
42. Výskum uskutočnený na katechétoch Spišskej diecézy v roku
2012 ukázal, že len 2% katechétov rozlišuje medzi cieľmi školského vyučovania a cieľmi katechézy. Porov. K napík, F.: La formazione dei catechisti nella diocesi di Spiš. Analisi della situazione per un orientamento progettuale, Pontificia Università Salesiana, Roma 2013, s. 86.
43. Na otázku s akými problémami sa stretávajú učitelia náboženstva na hodinách náboženskej výchovy až 42% katechétov sa sťažovalo na problémy s disciplínou a až 70% katechétov uviedlo nezáujem zo
strany rodičov. Porov. K napík, F.: La formazione dei catechisti nella diocesi di Spiš, s. 104.
44. Usai, G.: Nuovi scenari per catechesi e insegnamento della religione, in: Catechesi, 82 (2012-2013) 2, s. 54.
45. Gevaert, J.: Studiare catechetica, LAS, Roma 2009, s. 9.
46. Porov. Konferencia biskupov Slovenska, Pastoračný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, Spolok svätého Vojtecha, Trnava
2007, s. 23.
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určeného kňazom, podľa ktorého najväčší problém kňazov v súčasnej dobe predstavuje práve vyučovanie náboženstva na školách. „Zrejme sa tam koná a očakáva niečo, čo v prevažnej miere nezodpovedá danému stavu. Tam
totiž, kde nebolo základné prĳatie viery a základná skúsenosť kresťanského života, nemožno nazvať vyučovanie
náboženstva v škole katechézou a očakávať jej primerané ovocie.“47
Ukazuje sa teda, že dnes už len ťažko môžeme automaticky predpokladať vieru u všetkých žiakov. V tejto súvislosti je preto potrebné, aby sa rozlišovalo medzi katechézou a vyučovaním náboženstva. V školských triedach nie
je možné dosahovať ciele a podmienky požadované pre
autentickú katechézu, a preto tam má svoje opodstatnené miesto vyučovanie náboženstva ako školská disciplína.
Katechéza, ak chce byť účinná a má ostať verná svojim
kritériám, musí sa uskutočňovať vo farnosti.48
Farská katechéza si v slovenskom prostredí ešte stále
hľadá svoju formu. Vytváranie podmienok pre katechézu sa vo farnosti stretáva s mnohými prekážkami, preto
sa rozvíja pomaly. V takejto situácii má katechéza v škole svoj význam predovšetkým pre deti z veriacich rodín,
ktorým sa vo farnosti neponúka žiadna iná forma katechézy. Katechéta v škole sa v uvedených prípadoch má usilovať, aby vyučovanie náboženstva (školská katechéza) bolo
prepojené so životom vo farnosti a aby sa farské spoločenstvo cítilo zodpovedné za katechetickú činnosť uskutočňovanú v školskom prostredí. Aj keď v súčasných spoločenských podmienkach má katechéza na štátnej škole dôležité miesto, z dlhodobej perspektívy sa ukazuje ako dočasné riešenie.
Rozlišovanie medzi samotnou katechézou a vyučovaním náboženstva vedie k zlepšeniu katechetickej činnosti
vo farnosti, ako aj k skvalitneniu procesu vyučovania náboženstva v škole. V istom zmysle vzájomné rozlišovanie
predstavuje uľahčenie práce katechétov v škole. Doposiaľ
sa často stávalo, že celé bremeno náboženskej výchovy
spočívalo len na ich pleciach, a preto neraz cítili frustráciu aj výčitky, že nedokázali v danom prostredí účinne pôsobiť a odovzdávať vieru svojim žiakom. Hoci mnohých
(niekde aj všetkých) žiakov pripravili na prijatie iniciačných sviatostí, ich celková snaha nepriniesla očakávané
ovocie. Nepodarilo sa im totiž docieliť, aby žiaci po prvom
svätom prijímaní alebo po sviatosti birmovania pokračovali vo sviatostnej praxi a naďalej prehlbovali svoju vieru.
Pedagogicko-didaktická koncepcia vyučovania náboženstva v škole a jej odlíšenie od skutočnej katechézy
47. Tamtiež.
48. Porov. Luscoň, J.: Komplexný model farskej katechézy, in: Komisia pre katechizáciu pri KBS, Hľadanie ciest farskej katechézy, Zborník, Celoslovenský seminár o farskej katechéze, Detva 20.-22. 9. 2006,
Duprint, 2006, s. 16.
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môže vyvolať obavu, že zanikne tradičná a dlhodobo zaužívaná katechetická činnosť Cirkvi v škole. Môže to byť
považované za ústupok zo strany Cirkvi, či dokonca zrieknutie sa základného poslania ohlasovať. Odpoveď na tieto
a podobné otázky je potrebné hľadať v kontexte celkového poslania Cirkvi - byť vo svete – pre svet - v službe Božiemu kráľovstvu. Cirkevné spoločenstvo má byť pripravené slúžiť všetkým ľuďom a každému primeraným spôsobom, bez toho, či sa k Cirkvi hlási alebo nie. Vyučovanie náboženstva v škole je práve jednou z takýchto foriem
služby dnešným mladým ľuďom. Svojím cieľom, kritériami a prostredím ide o originálnu službu zo strany Cirkvi.49
Vo väčšine prípadov ide v školskom prostredí o službu prvej evanjelizácie, inokedy, za vyššie uvedených okolností,
môže mať aj katechetický rozmer. Vyučovanie náboženstva v školách predstavuje pre Cirkev veľký priestor na
evanjelizovanie mladej generácie. Prostredníctvom školského vyučovania môže osloviť takmer polovicu všetkých
žiakov na Slovensku.
V kontexte rozlišovania a vzájomného doplňovania sa
katechézy a vyučovania náboženstva nejde o vzťah výlučnosti, protikladu alebo konkurencie. Naopak, ukazuje sa,
že v sekulárnej spoločnosti človek potrebuje k zrelosti vo
viere prejsť všetkými etapami evanjelizácie. Vyučovanie
náboženstva, ako aj katechéza, svojím špecifickým spôsobom uskutočňujú jej jednotlivé etapy. Navzájom sa dopĺňajú a prepájajú a každá originálne prispieva k integrálnemu rozvoju kresťanskej viery.
Záver
Zhrňujúc naše uvažovanie nad vzťahom katechézy
a školského vyučovania náboženstva môžeme konštatovať, že je tu jasná vzájomná odlišnosť. V katechéze ide
o systematický a organický proces vyzrievania vo viere,
ktoré predpokladá už jej vnútorné prijatie a ktoré sa vždy
uskutočňuje v kresťanskom spoločenstve. Vyučovanie náboženstva má žiakom a študentom sprostredkovať seriózne systematické poznatky o kresťanskej viere, o jej prejavoch a formách. Vyučovanie náboženstva má prispievať k slobodnému rozhodnutiu a zodpovednému vlastnému stanovisku žiaka k náboženstvu a k viere. Toto rozlišovanie predstavuje výzvu nie len pre učiteľov náboženstva, ale predovšetkým pre 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.

49. Porov. A lberich, E. – Dřímal, L.: Katechetika, s. 160.
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Články

Ján Duda

Nedostatok katolíckej viery
a jeho vplyv na platnosť manželstva
Úvod
V tejto krátkej štúdii si kladieme za cieľ dať odpoveď
na otázku, či a aký nedostatok katolíckej viery má alebo
nemá dopad na vznik manželstva. Na spresnenie hneď na
úvod treba uviesť nasledovné poznámky:
(1) Manželská zmluva, ktorou muž a žena sa navzájom
dávajú a prijímajú, je prirodzenou ustanovizňou.1 To znamená, že platné manželstvo môžu uzavrieť muž a žena,
ktorí nie sú pokrstení. Avšak medzi pokrstenými Kristus
túto zmluvu povýšil na sviatosť (kán. 1055, § 1). Je už iba
logickým vyústením tvrdenie, že „medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská zmluva, ktorá by zároveň nebola sviatosťou“ (kán. 1055, § 2). Aj keď sa racionálne dá rozlišovať medzi manželskou zmluvou na jednej
strane a sviatosťou manželstva na druhej strane, v skutočnosti sa to od seba oddeliť nedá: manželskou zmluvou medzi pokrsteným mužom a pokrstenou ženou vzniká sviatosť manželstva! Konzekventne, ak muž a žena sú pokrstenými a chcú manželskú zmluvu, zároveň prijímajú aj
sviatosť. Môže sa to povedať aj inak: jedni pokrstení chcú
iba manželskú zmluvu a nezamýšľajú sa nad tým, či chcú
alebo nechcú sviatosť; to znamená, že prijímajú manželskú zmluvu (samú osebe), ale prijímajú aj sviatosť (prijímajú ju v manželskej zmluve implicitne: in alio). Iní pokrstení chcú sviatosť manželstva explicitne, ale to sa dá
dosiahnuť zásadne iba manželskou zmluvou.

Prvú úvodnú poznámku možno uzavrieť konštatovaním, že manželská zmluva medzi pokrstenými a sviatostná hodnosť manželstva tvoria jeden nerozdeliteľný celok.
K tomu možno dodať, že manželská zmluva, kde muž alebo žena alebo obaja nie sú pokrstení, nie je sviatosťou. Zároveň manželská zmluva je zvláštnou zmluvou. Zvláštnosť
tejto zmluvy spočíva v tom, že je neodvolateľnou (nerozlučiteľnou) zmluvou (kán. 1056; kán. 1057, § 2) a tiež exkluzívnou zmluvou medzi konkrétnym jedným mužom a konkrétnou jednou ženou (kán. 1055, § 1 a kán. 1057, § 2).
(2) V rámci deformácie manželského súhlasu sa o viere hovorí v kán. 1099.2 Ide tu o omyl vo sviatostnej hodnosti manželstva. Formulácia tohto predpisu je principiálne negatívna: „omyl ohľadom jednoty, nerozlučiteľnosti
alebo sviatostnej hodnosti manželstva nerobí manželstvo
neplatným“ s jedinou výnimkou: ak nedeterminuje vôľu.
Zásadnou otázkou a problémom sa teda stáva táto krátka
formulácia uvedená v závere kán. 1099: čo vlastne znamená, že omyl determinuje vôľu? Kedy už omyl determinuje
vôľu a kedy ešte nie?
(3) Riešiť dopad viery na platnosť manželstva budeme
v troch rovinách: v učení cirkevného magistéria, najmä
podľa encykliky sv. Jána Pavla II. z roku 1981 Familiaris
consortio;3 potom krátko podľa judikatúry Rímskej Roty
a napokon podľa relevantných odborníkov - autorov.
1. Učenie učiteľského úradu Katolíckej cirkvi

Sviatosť manželstva sa teda zásadne viaže na platný krst. Lenže platný krst sa udeľuje aj mimo Katolíckej
cirkvi, napr. v protestantských komunitách veriacich. Preto podľa náuky Katolíckej cirkvi existuje sviatosť manželstva aj mimo katolíckej cirkvi. To znamená, že platné sviatostné manželstvo sa neviaže radikálne na správnosť (pravovernosť) katolíckej viery, ale sa viaže na platný krst. Jasne sa to uvádza v kán. 1055: manželskú zmluvu Kristus medzi pokrstenými povýšil na sviatosť a preto medzi pokrstenými nemôže existovať platná manželská
zmluva, ktorá by nebola zároveň aj sviatosťou.

Je článkom viery Katolíckej cirkvi, že manželská zmluva medzi pokrstenými je sviatosťou. Učí to Florentský
koncil v dekréte Arménom z roku 1439,4 ako aj Tridentský
koncil (1545-1563).5 Sviatosť však pôsobí ex opere operato (automaticky), nezávisí teda od správnosti viery, ale
od krstu a úmyslu. Napríklad krst platne môže vyslúžiť
aj nepokrstený človek, stačí, aby mal správny úmysel konať tým to, čo koná Kristus a Cirkev. Sv. Ján Pavol II.
sa v posynodálnej exhortácii Familiaris consortio venu-

1. „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou
spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus
Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (kán. 1055, § 1).
„Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva
bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou“ (kán. 1055, § 2).

2. „Omyl ohľadne jednoty alebo nerozlučiteľnosti či sviatostnej hodnosti manželstva neruší manželský súhlas, len keď nedeterminuje vôľu“
(kán. 1099).
3. V roku 1980 sa konala vo Vatikáne Biskupská synoda o manželstve a rodine. Pápež sv. Ján Pavol II. následne v roku 1981 vydal posynodálnu exhortáciu (povzbudenie) pod názvom „Familiaris consortio“.
4. Denzinger, b. 1310, s. 585.
5. Denzinger, b. 1797-1812, s. 737-739.
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je viere v sekularizovanej spoločnosti v súvislosti s manželstvom (FC, bod 68). Na jednej strane sa tento pápež vyhýba pojmu absencia viery (že viera chýba) a hovorí len
o rôznych stupňov viery, ktorú majú kňazi oživovať. Na
druhej strane jasne píše, že „existujú situácie, keď snúbenci vyslovene dávajú najavo, že odmietajú to, čo cirkev sleduje, keď slávi manželstvo pokrstených...“ Ale ani v tomto prípade nepíše, či manželstvo týchto ľudí je alebo nie je
platné, iba konštatuje, že „vtedy im duchovný pastier má
povedať, že ich nemôže pripustiť na slávenie manželstva“.6
Stáva sa, že mnohí sa so svojim dôrazným protikatolíckym postojom kňazovi nepriznajú a preto kňaz nemá dôvod im slávenie manželstva odmietnuť. Ale je takéto slávenie manželstva platné? Predpisu kán. 1099 sa venoval
aj pápež Benedikt XVI. v príhovoroch Rímskej Rote (najmä v rokoch 2006 a 2012)7 i pápež František (v roku 2015).
2. Judikatúra Rímskej Roty
Stabilná prax určitého štýlu riešenia manželských prípadov vytvára judikatúru. A judikatúra (rozsudky) Rímskej Roty sú dôležité preto, že tieto rozsudky sú vzorom
pre cirkevné súdy nižších stupňov v kauzách manželskej
nulity. Tieto rozsudky každoročne vydáva Rímska Rota
v publikácii nazvanej Romanae Rotae Decisiones.
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lity manželstva).9 V obidvoch prípadoch išlo o to, že jedna
stránka bola vychovávaná v odpore proti cirkvi a jej chápaniu manželstva a tento odpor sa preukázal, hoci v obidvoch prípadoch išlo o slávenie manželstva v kostole podľa obradov Katolíckej cirkvi.
Existujú aj iné rozsudky Rímskej Roty, ktoré berú do
úvahy nedostatok viery a odpor proti cirkvi ako príčinu,
aj keď nie jedinú, neplatnosti manželstva. Ale riešia to na
báze prepojenia kán. 1099 s kán. 126, keď si niekto „postaví hlavu“ a nechce iné manželstvo, iba také, aké nosí
vo svojej hlave on. Prakticky tu ide o omyl determinujúci vôľu, keď svoje chápanie manželstva postaví nad chápanie manželstva cirkvou. Takýmto je rozsudok zo Spišskej diecézy, ktorý vydal rotálny sudca Verginelli 3. 12.
2004.10 Iní rotálni sudcovia riešia absenciu viery s odporom k cirkvi či cirkevným obradom slávenia manželstva tak, že kán. 1099 spájajú so simulovaním manželstva,
o ktorom sa píše v kán. 1101, § 2. Takým je napr. rozsudok
Diecézy Nice (Francúzsko), ktorý napísal sudca Sable 17.
5. 2001, keď vyhlásil neplatnosť manželstva.11
Z rotálnej judikatúry jasne vyplýva, že nedostatok viery má vplyv na platnosť manželstva, avšak zdôrazňuje sa
správny výklad formulácie omylu, ktorý determinuje vôľu
(kán. 1099): subjektívne presvedčenie muža alebo ženy
(ktoré musí byť objektívne dokázateľné) nadraďuje vlastný koncept manželstva nad ten Boží a cirkevný. Ide naozaj
o veľmi závažnú deformáciu predmetu manželskej zmluvy, ktorá už obsahom nie je vlastne skutočným manželstvom, ale je jeho deformáciou.

Ako sme už povedali, problematika nedostatku viery
a jej dopad na platnosť viery je sústredená do predpisu
kán. 1099 a do „omylu, ktorý determinuje vôľu“. Zdá sa, že
kľúčovou formuláciou, v čom vlastne spočíva tento omyl,
sa stala formulácia sv. Jána Pavla II. z Familiaris consortio, bod 68: „snúbenci (alebo aspoň jeden z nich) otvorene
dávajú najavo, že odmietajú to, čo cirkev sleduje, keď slávi manželstvo pokrstených...“ Prakticky toto cirkevný súd
skúma, či existoval takýto postoj v čase slávenia manželstva alebo nie. V judikatúre Rímskej Roty to možno nájsť
v rozsudku dekana Roty biskupa Antoni Stankiewicza
(rozsudok z diecézy Montevideo, Uruguaj z 25. 4. 1991:
v prospech nulity manželstva)8 alebo aj v rozsudku súčasného dekana Roty Pio Vita Pinta (rozsudok zo Spišskej
diecézy, Slovensko zo 16.1.1998: rozsudok v prospech nu-

Odborníci na manželské právo sa pohybujú vo vysvetľovaní nedostatku viery a jeho vplyv na manželstvo podobne ako sudcovia Rímskej Roty. Uznávajú, že nedostatok
viery môže mať vplyv a môže deformovať predmet manželstva natoľko, že snúbenci už neprijímajú manželstvo,
ale iba čosi, čo sa na manželstvo podobá alebo manželstvo
pripomína. Lenže manželstvo vzniká manželskou zmlu-

6. Familiaris consortio, bod 68.
7. Benedikt XVI.: Príhovory Rímskej Rote (2006-2013), PF KU, Ružomberok 2014.
8. RRDec. 83 (1991), Libreria editrice vaticana, Cittá del Vaticano
1995, s. 280-290.

9. RRDec. 90 (1998), LEV, Cittá del Vaticano 2003, s. 10-17.
10. Tento rozsudok nebol publikovaný v RRDec., ale je z archívu
Spišského tribunálu.
11. RRDec. 2001, Cittá del Vaticano 2009, s. 366-374.
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vou,12 neodvolateľnou13 a exkluzívnou,14 ktorou sa muž
odovzdáva celý žene a ženu zasa celú bezvýhradne prijíma. Platí to tiež opačne: žena sa mužovi odovzdáva bezvýhradne a celá a tak isto muža aj prijíma. Takto sa stávajú
– biblický povedané – „jedným telom“. Ak niekto prijíma
iné „manželstvo“, povedzme, to svoje, a iba to svoje chce
zásadne, že blokuje toto „skutočné manželstvo“, manželstvo neuzatvára, ale iba simuluje jeho slávenie. Z autorov by sa dalo uviesť najmä: kardinál Urbano Navarrete
zo Španielska,15 kardinál Zenon Grocholewski z Poľska,16
kardinál Velasio De Paolis z Talianska,17 Janusz Kowal,
SJ z Poľska18 a iní. Ich argumentácia je postavená na výklade „právneho omylu“ (error iuris) a formulácii „omylu determinujúceho vôľu“ (dummodo determinet voluntatem) kán. 1099 CIC.

Ján Duda

odborníkmi a vedeli pomáhať veriacim, ktorí sa dostali do
zložitej životnej situácie z dôvodu rozpadu svojho manželstva. Je to odborná pastorácia a pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú a po nej úprimne túžia.
O manželstve a rodine rokovala aj Biskupská synoda
v roku 2014 a 2015. Pod vplyvom záverečnej relácie Biskupskej synody z roku 2014 vydal pápež František Motu
proprio, ktorým zreformoval proces manželskej nulity.19
Možno očakávať ďalšie zmeny najmä v posynodálnej exhortácii pápeža Františka, ktorá bude ovocím Biskupskej
synody 2014-2015.

Záver
Na záver chceme iba konštatovať, že nedostatok viery
má svoje vonkajšie prejavy a môže mať vplyv na deformáciu „manželskej zmluvy“ a jej obsahu, pretože sviatostná
hodnosť manželstva je neoddeliteľne spätá s manželskou
zmluvou. Neplatnosť manželstva však nespôsobuje hocijaká deformácia manželskej zmluvy, ale musí to byť zásadná deformácia, ktorú cirkevný súd je povinný posúdiť.
Žiada sa povzbudiť sudcov, aby čítali rotálnu judikatúru aj
keď je písaná v latinskom jazyku, aby sa stali skutočnými
12. Kán. 1055, § 1 použil formuláciu „matrimoniale foedus“, čo sa
preložilo do slovenčiny ako „manželská zmluva“. Kán. 1055, § 2 zasa
použil latinské slovo „contractus“, aj to sa do slovenčiny preložilo ako
manželská zmluva. Pozri: Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, SSV, Trnava 1996, s. 396-397.
13. Podstatnou vlastnosťou manželstva je nerozlučiteľnosť (kán.
1056). Slovo „neodvolateľná zmluva“ používa kán. 1057, § 2. Prakticky
ide približne o to isté: manželskou zmluvou vzniká manželský stav, ktorý sa nedá odvolať zvnútra (manželom alebo manželkou, ani obidvoma),
ani zvonka nejakým úradným pracovníkom.
14. Exkluzívnosť manželskej zmluvy spočíva v tom, že ju môže
uzavrieť len jeden muž a jedna žena (kán. 1055, § 1), ale aj v tom, že
manželia sa pri uzatváraní manželskej zmluvy „navzájom odovzdávajú
a prijímajú, aby ustanovili manželstvo“ (kán. 1057, § 2).
15. Navarrete, U.: De sensu clausulae „dummodo determinet voluntatem“ can. 1099, in: Periodica 81 (1992), s. 469-520.
16. Grocholewski, Z.: L´errore circa l´unitá, l´indissolubilitá a la
sacramentalitá del matrimonio, in: Diritto matrimoniale canonico: il
consenso (can. 1099), Studi giuridici 35, LEV 2003, s. 233-245.
17. De Paolis, V.: L´errore che determina la volontá, in: Monitor
ecclesiasticus 120 (1995), s. 69-98.
18. Kowal, J.: L´errore circa le proprietá essenziali o la dignitá sacramentale del matrimonio, in: Periodica 87 (1998), s. 287-327.

19. Pápež František: Mitis Iudex Dominus Iesus, Kežmarok 2015.
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Tri rozmery mariánskeho kultu
V Národnej galérii v Londýne visí obraz Baltazárova
hostina. Jeho autorom je známy holandský maliar 17. storočia Rembrandt. Namaľoval ho v roku 1635. Zachytáva známu scénu z Knihy proroka Daniela z 5. kapitoly. Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich dvoranov, pri ktorej hostia pijú z nádob z jeruzalemského chrámu. Nádoby sú teda
znesvätené, lebo boli výlučne určené pre liturgické použitie. V tom sa zjavia prsty ľudskej ruky, ktoré píšu do omietky steny tajomné slová, ktoré nikto nedokáže prečítať. Keďže Rembrandt žil v tom čase v židovskej štvrti Amsterdamu, konzultoval hebrejský nápis na stene (ktorý je vlastne
aramejský, lebo táto časť je napísaná v aramejčine) so svojím priateľom, židovským rabínom, ktorý sa volal Menaše ben Israel. Rembrandtovi sa hrou svetla a tieňa podarilo
majstrovsky vyjadriť zdesenia kráľa Baltazára a jeho hostí.
Podarila sa mu však ešte jedna vec. Nápisom na stene sa pokúsil vysvetliť, prečo nikto z kráľovských radcov nedokázal
vysvetliť nápis. Hebrejčina a aramejčina, ako je dobre známe, sa píše sprava doľava. Rembrandt však usporiadal písmená do stĺpcov zhora nadol. Mohli by sme „rembrandtovsky“ povedať, že neschopnosť radcov spočívala v tom, že
nepochopili smer a obsah nápisu.
Poslanie teológie
Preneseným spôsobom to poviem o teológii. Poslaním
teológie je schopnosť dešifrovať evanjeliové posolstvo
– obsah a definovať smer, ktorým je potrebné sa uberať
v danej dobe a kultúre (spoločnosti), aby sme mu správne porozumeli a odovzdali ho. O mariánskej úcte chcem
hovoriť tak, ako ju čítam v Svätom písme, pričom sa zameriam na novozákonné texty. Mojou snahou je načrtnúť,
ktorým smerom sa má uberať mariánska úcta a aký obraz
Ježišovej matky, tzn. aký obsah nám ponúkajú pri tejto
úcte novozákonné texty. Opieram sa o slová, ktoré povedal
blahoslavený Pavol VI. po schválení konštitúcie Lumen
gentium: „Poznanie pravého katolíckeho učenia o blahoslavenej Panne Márii bude vždy kľúčom k správnemu pochopeniu tajomstva Krista a Cirkvi.“ (porov. Redemptoris Mater, bod 47) Asi neuvediem prekvapujúco nič nové,
keď poviem, že mariánska úcta si potrebuje neustále zachovávať rozmer biblický, kristologický a ekleziálny, a to
všetky tri rozmery súčasne. Budem hovoriť o Márii Panne, ďalej o Márii ako o Matke Krista a Matke Cirkvi. Uvediem to na troch novozákonných príkladoch, pričom som
si vedomý, že počet a ani téma nebudú vyčerpané.
Panna Zvestovania – biblický rozmer mariánskej úcty
Pri argumentoch, prečo mariánska úcta má byť biblická, sa môžeme oprieť aj o vyjadrenie koncilových otcov
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v dogmatickej konštitúcii o Cirkvi Lumen gentium, ktorá
povzbudzuje veriacich „Nech sa pod vedením učiteľského úradu Cirkvi venujú štúdiu Svätého písma, svätých otcov a učiteľov, ako aj cirkevných liturgií, aby správne vysvetľovali úlohy a výsady Panny Márie, ktoré vždy majú za
cieľ Krista.“ Je to Boh, ktorý posiela anjela, tzn. ide o Božiu iniciatívu, nie ľudskú. Ježiš vstúpi do konkrétnych ľudských dejín, do Nazareta, do života Márie a Jozefa. Údaj
o zasnúbení je predzvesťou zázračnosti, lebo Boží Syn sa
nenarodí zo zväzku muža a ženy, akoby sa čakalo. Celá
udalosť je dialógom medzi slovami anjela a Márie. Anjelov pozdrav „chairé = raduj sa“ je typickým pre Lukášovo evanjelium. Radosť je znakom správneho prijatia viery. Všímajme si slová, ktorými anjel oslovuje Máriu: raduj
sa, Pán s tebou, neboj sa. Oslovenie „plná milosti“ označuje milosrdenstvo a láskavosť, ktorou je Mária naplnená
Bohom, opäť je to Boh, ktorý koná, On ju naplnil. Anjel
ju vôbec neoslovil pozemským menom „Mária“, ako je to
bežné pri povolaní iných biblických postav. Ide teda o jedinečné Máriino vyvolenie. Reakcia Márie je prirodzená:
je rozrušená – prestrašená, lebo ide o stretnutie s nadprirodzenou bytosťou. Premýšľa nad príčinou, hľadá vysvetlenie. Židovské zásnuby znamenali plný súhlas k manželstvu. Otázka Márie je tajomstvom, lebo hoci bola zasnúbená s Jozefom, z anjelových slov pochopila, že toto nie je
cesta, ktorú si vybral Boh. Prijíma túto cestu, a dôveruje
Bohu. Nepýta sa „či je to možné“, ale „ako sa to stane“. Tu
je vysvetlenie rozdielu medzi jej reakciou a kňazom Zachariášom. Jej odpoveď „služobnica Pána“ sa znova objaví pri návšteve Alžbety, čím dochádza k nadviazaniu tejto
udalosti s návštevou Alžbety. Máriina slobodná odpoveď
z nej robí človeka viery, ktorý je vzorom pre Cirkev a jej
odpoveď ženíchovi Kristovi. Dialóg Márie a anjela je vzorom pre teológiu, ktorá predstavuje dialóg ľudského ducha
a ľudského intelektu s nadprirodzenom. Výsledkom dialógu anjela a Márie je, že Slovo sa v Márii stáva jej Synom
a Panna sa stáva theotokos – Božia Matka resp. Bohorodička (koncil v Efeze 431). Vtelenie má prepojenie s dvoma ostatnými rozmermi mariánskej úcty, tzn. kristologickým a ekleziálnym, lebo Kristus si vzal telo z Márie Panny a Cirkev na základe zmienky apoštola Pavla v 1 Kor
hovorí o sebe, že je Kristovým tajomným telom. Teda, ako
uvádza sv. Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris
Mater (z roku 1987): „Skutočnosť vtelenia sa takmer predlžuje do tajomstva Cirkvi, Kristovho tela.“ (bod 5)
Matka Krista – kristologický rozmer mariánskej úcty
Tu vychádzam z udalosti v Káne Galilejskej v Jn 2. Treba povedať, že znamenie premenenia vody na víno je v prvom rade kristologickým vyznaním, lebo sa sústreďuje na
Ježišovu hodinu. Kristológia je veľmi silno prítomná prá-
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ve v Jánovom evanjeliu. Ale už od prvého verša Mária zohráva dôležitú úlohu. Celý príbeh dáva do pohybu Mária,
ktorá upozorní na nedostatok vína. Hoci nič nenasvedčuje tomu, ako sa Ježiš zachová, jeho matka dáva pokyn sluhom, čím vyjadruje bezpodmienečnú dôveru svojmu Synovi. Máriin príkaz urobiť všetko, čo Ježiš povie, sluhovia vyplnia a počúvajú jeho slová. Ježišova matka je prvou,
ktorá predstavuje vlastnosti pravej viery. Správna odpoveď
na Ježišovu prítomnosť je bezvýhradná viera v Jeho slovo.
Znamenie je výsledkom sily Ježišovho slova, ktorému Mária uverila. Je to Ježišovo slovo (riekol a stalo sa), ktoré premieňa vodu na víno. V Káne Galilejskej je to Mária, ktorá uverila a prostredníctvom znamenia aj Ježišovi učeníci.
V Jánovom evanjeliu je Mária prítomná na začiatku Ježišovho verejného účinkovania. Dokonca zmienka v Jn 2,1
naznačuje, že Ježiš a učeníci dostali pozvanie na základe
toho, že tam bola Ježišova matka. Vieme, že Ježiš tu urobí prvé zo znamení, ktorým zjaví svoju slávu a jeho učeníci v neho uveria. Ale výrazne k tomu prispela jeho Matka.
O jej slovách „urobte všetko, čo Vám povie“ svätý Ján Pavol II. v encyklike Redeptoris Mater (z roku 1987) hovorí: „Kristova Matka predstupuje pred ľudí ako tlmočníčka
Synovej vôle, ktorá ukazuje požiadavky, ktoré treba splniť, aby sa mohla prejaviť Mesiášova spásna moc.“ Cirkev rozvíjala mariánsky kult, ktorý je podriadený kultu,
ktorý vzdáva Kristovi. Práve takto usporiadaná a smerovaná mariánska úcta pomáha k obnove duchovného života. Blahoslavený pápež Pavol VI. vo svojej apoštolskej exhortácii z roku 1974 Marialis cultus uvádza: „Úcta Panny
Márie, ktorá je podriadená a spojenou s kultom Božského
Spasiteľa, je pastoračne veľmi účinná a nesie v sebe obnoviteľskú silu kresťanského štýlu života.“ (bod 57) Alžbeta
nazýva Máriu Matkou môjho Pána, teda je Matkou Krista.
Cirkev jednoznačne učí, že akýkoľvek spásonosný vplyv
Panny Márie na ľudí má svoj prameň a celkom závisí od
Kristových zásluh vykúpenia.
Matka Cirkvi - cirkevný rozmer mariánskej úcty
Pri opise zoslania Ducha Svätého na Turíce v Sk 2 je
Mária v kruhu apoštolov, ktorí očakávajú prisľúbeného
Tešiteľa. Mária je opäť predstavená ako poslušná učeníčka
Ježiša Krista, ktorá spolu s ostatnými učeníkmi sa modlí a očakáva dary Ducha. Mária tak stojí na začiatku rodiacej sa Cirkvi. Je teda Matkou Cirkvi. Úmyslom autora Skutkov apoštolov je však prítomnosťou Márie vyjadriť aj kontinuitu medzi osobou Ježiša Krista a rodiacou
sa Cirkvou. Tento mariánsky kult je viditeľný a prítomný
na prvom mieste v liturgickom slávení počas liturgického
roka. Vidím tu istú špirálu, ktorá sa rozrastá. Na začiatku sv. omše po spytovaní svedomia prosíme preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, aby sa prihovárala za nás k nášmu Bohu. V eucharistickej modlitbe každej sv. omše je
spomienka na Pannu Máriu. V rámci týždňa Cirkev mala
v úcte predovšetkým sobotu ako mariánsky deň. Napokon
liturgický rok je popretkávaný mariánskymi slávnosťa-
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mi, sviatkami a spomienkami. Dokonca aj pri dvoch sviatkoch, ktoré sú kristologické – Zvestovanie Pána a Narodenie Pána, si kľakáme pri slovách vyznania viery, ktoré
spájajú tajomstvo Božieho Syna s jeho Matkou Máriou –
„a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal
sa človekom...“ (každé vyznanie viery obsahuje mariánsku úctu...) Okrem toho máme dva mesiace – máj a október, ktorý je venovaný úcte Panny Márie a v ktorých sa rozvíja mariánska úcta cez ľudovú zbožnosť. Mariánska úcta
pestovaná v ľudovej zbožnosti sa teší veľkej obľube. Nejde o nejakú sentimentálnosť, čo je aj dnes veľmi obľúbené
(TV seriály). Benedikt XVI. vo svojej knihe „Božie svetlo
v našej dobe“ uvádza: „V Márii dostala zem ľudskú tvár,
ba ešte presnejšie, kresťanskú tvár, tvár Ježišovej matky. Preto keď sa k nej obraciame, tak sa prirodzená zbožnosť mení na vieru, dochádza k stretnutiu s dejinami, ktoré jestvujú medzi Bohom a človekom. V Márii je harmónia
medzi vierou a prirodzenou zbožnosťou.“ Myslím, že práve toto je dôvodom obľúbenosti mariánskej úcty v množstve ľudových pobožností. Lebo človekovi je blízka Máriina ľudská tvár.
Záver
Mária je Matkou Cirkvi nielen preto, že ju Cirkev oslavuje, ale že je prijíma ako vzor vlastného postoja ku Kristovi. Máriina odpoveď pri Zvestovaní vníma Cirkev ako
svoju vlastnú odpoveď Bohu. Cirkev sa učí od Márie aj
svojmu vlastnému materstvu.. Rodí ľudí k novému a nesmrteľnému životu (porov. Redemptoris Mater, bod 4344). Potvrdzuje to Ježišov výrok: „Skôr sú blahoslavení
tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,28)
Napokon modliaca sa Mária vo Večeradle je vzorom modliacej sa Cirkvi, ktorá spolu s ňou sa obracia na Boha Otca
(Sk 1,14). V Lukášovom evanjeliu, ktorého pokračovaním
sú Skutky apoštolov, vidíme prepojenie medzi Zvestovaním Pána a Zoslaním Ducha Svätého. Na začiatku Ježišovho pozemského počatia stojí prítomnosť Ducha Svätého,
na začiatku Cirkvi je prítomnosť Ducha Svätého, v obidvoch prípadoch je to aj prítomnosť Panny Márie. Môžeme preto povedať, že Mária svojim postojom viery predchádza Cirkev a je pre ňu trvalým príkladom, vzorom.
Mária vždy bola v strede putujúcej Cirkvi. Už viackrát
spomínaný svätý pápež Ján Pavol II. pripomína, že Mária nedostala vo večeradle poslanie apoštolov „učiť všetky národy“ (bod 26). Ona je tá, ktorá zotrváva na modlitbách. Prosme ju, aby toto jej zotrvávanie na modlitbách
platilo aj pre naše životy, najmä (ale nielen) v tomto Roku
milosrdenstva.
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Józef Augustyn, SJ:
Sviatosť zmierenia, inšpirácia nielen pre spovedníkov
SSV, Trnava 2015. ISBN 978-80-8161-152-0.

Sviatosť zmierenia. Pre niektorých
ťažká povinnosť plná strachu a hanby, pre iných radostné stretnutie s milosrdným Otcom. Aký veľký rozdiel!
So začínajúcim Rokom milosrdenstva
mi príde vhodné priblížiť knižný titul s názvom Sviatosť zmierenia, inšpirácia nielen pre spovedníkov od Józefa Augustyna SJ. Autor je poľský
kňaz, jezuita a psychológ. Napísal vyše šesťdesiat titulov, v ktorých sa venuje predovšetkým duchovnému rastu, duchovnému sprevádzaniu a radám v rozličných životných situáciách.
Autor vychádzajúc z učenia pápeža
Jána Pavla II. predovšetkým z Apoštolskej exhortácie Reconciliatio et Penitentia, apoštolského listu Tertio Millenio Adveniente a štyroch príhovorov
členom Apoštolskej Penitenciárie ponúka čitateľovi ucelený obraz o sviatosti zmierenia. V deviatich kapitolách
predstavuje jej jednotlivé fázy. Začína
od základov, postupne odkrýva nánosy nesprávneho chápania či predsudkov vyvolávajúcich strach a dostáva
sa až k jej podstate - k Božiemu milosrdenstvu. Odhaľuje tajomstvo právneho a osobného prístupu k sviatosti zmierenia a správnej výchove k nej.
Svojim slovom sa obracia aj na spovedníkov. V kapitole Úloha kňaza hovorí o potrebe veľkej pokory a vnútornej slobody voči znaku, ktorým je vo
sviatosti zmierenia kňaz. Ten je podľa
autora prvou osobou, ktorá má hojne
čerpať zo sviatosti zmierenia ako nástroja vlastnej premeny a posvätenia.
Od toho, ako k nej pristupuje on sám
sa potom odvíja jeho duchovný život,
pastoračná činnosť jednoducho celkový rast k svätosti. Autor kňazom odporúča rozvážnosť a jemnocit voči kajúcnikovi, úctu k jeho slobode a vysvetľuje jeho právomoci, ktoré mu
v spovednici prislúchajú. Veľká časť
autorovej pozornosti je venovaná ľú-
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tosti. Píše: ľútosť je prechod od stretnutia s hriechom k stretnutiu s Božím
milosrdenstvom; od bolesti k radosti. Azda najzaujímavejším čítaním je
úvaha o ľútosti Petra a Judáša. Evanjelia nám ponúkajú dva druhy ľútosti Judášovu a Petrovu. Na základe komparácie týchto dvoch postáv tvrdí, že
najhlbším zdrojom Judášovho zúfalstva je jeho vlastná pýcha. Peter horko zaplače, ale nezúfa. Aj dnes sa podľa autora u niektorých kajúcnikov prejavuje chorobný pocit viny. V ich ľútosti sú „judášovské prvky“, preto ponúka otázky, ktoré kajúcnikovi môžu
pomôcť pretvoriť jeho sebaľútosť na
opravdivú ľútosť nad hriechmi. Najrozsiahlejšiu časť publikácie tvorí
úvaha o spytovaní svedomia. Autor
myšlienkami svätého Ignáca z Loyoly očisťuje falošné predstavy o tomto nazeraní do vlastného vnútra. Spytovanie svedomia nemá byť pitvaním
sa vo vlastnej duši, ale má byť modlitbou, ktorá začína vďakou za všetky
prijaté dobrá a na základe toho si človek uvedomí ako na tieto dobrá odpovedal. Či láskou, alebo pýchou, ktorá je základom každého hriechu. Spytovanie svedomia je nám predstavené ako dialóg o vzájomnej láske Boha
k človeku a človeka k Bohu. Je to modlitba spojená s bolesťou, lebo na základe skúsenosti Božej lásky prichádzame k úvahe o našej láske k nemu a odhalenie pravdy o nás samých býva bolestivé. Kniha ponúka cenné rady ako
správne chápať a praktizovať askézu,
vďaka ktorej získavame jednoduchosť
mysle, vôle a srdca potrebnú na to, aby
sme sa vo svojom vnútornom „ja“ stretli s Bohom. Kapitolu s názvom Návod
na spytovanie svedomia tvoria konkrétne otázky ohľadom základných
hriešnych postojov a môžu slúžiť ako
dobrá pomôcka pre prípravu na svätú spoveď. V knihe je predstavený nový rozmer chápania hriechu. Hriech

je len špičkou ľadovca. To, čo je pod
ním je rozhodujúce a je to práve koreň hriechu. Dôležitá je nielen otázka:
čo som vykonal? Ale tiež motív: prečo
som to vykonal? Podľa autora je táto
cesta ťažšia, ale oveľa účinnejšia ako
„len“ vyznať hriechy bez snahy nájsť
ich koreň. Dôležitou súčasťou sviatosti zmierenia je predsavzatie - rozhodnutie viac nehrešiť. Niekedy môžeme zápasiť s otázkami: Ako spolupracovať s Božou milosťou? Čo s tým,
keď viem, že opäť zhreším? Aj na tieto
a podobné otázky ohľadom správneho
chápania predsavzatia autor odpovedá veľmi jednoducho a jasne. Odborne sa dotýka aktuálnych javov, s ktorými sa spovedníci pri vysluhovaní
sviatosti zmierenia stretávajú. Sú to
otázky ohľadom manželského života,
plánovania rodičovstva, ochrany života, ale značnú časť venuje aj psychologickým a psychopatologickým javom. Autor tieto oblasti približuje vychádzajúc z Vademeca pre spovedníkov. Na záver úvah o sviatosti zmierenia sa čitateľovi v mysli vynára Rembrandtov obraz - Návrat márnotratného syna, na ktorom je Boh objímajúci syna stvárnený ako otec a matka zároveň. Jedna objímajúca ruka je mužská - otcova, druhá je ženská - matkina. To preto, že Božia láska je silná, rozhodná, vyvolávajúca pocit bezpečia, ako láska otca. Láska matky je
nežná, jemná, citlivá a srdečná. Toto
je obraz milosrdného Boha, smädného
po láske. To, čo pohýna Božie srdce je
ľútosť nad hriechmi a dôvera v neho.
Práve ona musí sprevádzať odvrátenie sa od hriechu a má byť sprevádzaná nadprirodzenou nádejou v splnenie
prisľúbení daných Kristom. Naša dôvera je len odpoveďou na Božie prejavy jeho dôvery k nám. A tých je mnoho. Autor publikáciu ukončuje svojim vlastným svedectvom o prechode
zo strachu, ktorý v ňom kedysi vyvo-

Recenzie

lávala sviatosť zmierenia k radosti zo
stretnutia s milosrdným Otcom.
Postoj k sviatosti zmierenia má dozrievať tak ako ľudský život. Každá
životná situácia podnecuje nový, zrelší pohľad na ňu. Dieťa sa spovedá ako
dieťa, no často sa stáva, píše autor, že
aj dospelý človek sa spovedá ako dieťa.
Svoje hriechy síce pomenuje, ale nehľadá za nimi príčinné súvislosti. Pub-
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likácia je venovaná tak spovedníkom
ako aj penitentom a má za cieľ dopomôcť k správnemu chápaniu sviatosti zmierenia, k zodpovedaniu doposiaľ nezodpovedaných otázok a môže byť inšpiráciou k novému rozhodnutiu sa pre z rôznych dôvodov odkladanú svätú spoveď. Nebojme sa vrátiť do Otcovho domu, aj keď sme mu
dali najavo, že ho už nepotrebujeme
a pyšne sme buchli dverami. Ten úder

dverí má Otec v ušiach. On vždy čaká, ba viac, beží nám oproti hneď ako
nás uzrie kráčať späť domov. K návratu nám môžu dopomôcť aj ďalšie autorove publikácie o sviatosti zmierenia a tými sú Umenie spovedať (Trnava 2010) a Príprava na sviatosť zmierenia (Bratislava 2013).

Janusz Mariański (red.):
Leksykon socjologii moralności
(Lexikón sociológie morálky)
NOMOS, Kraków 2015, Počet strán: 975. ISBN 978-83-7688-370-0.

Morálka či etika boli dôležitou súčasťou empirických výskumov už od
momentu vzniku sociológie ako vedy. Od čias klasikov sociológie morálky (E. Durkheim, M. Weber) sporadicky dochádzalo k stretom medzi filozofickou etikou, morálnou teológiou
a sociológiou morálky. Dnes sú už polia pôsobnosti vymenovaných akademických disciplín pomerne jasne definované, čo umožňuje ich dynamický
rozvoj i vzájomný dialóg. Normatívne
vedy o morálke hovoria o tom, ako má
byť, sociológia morálky o tom, ako je.
Opisovaná vedecká disciplína skúma
vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou
a morálkou (napr. demografické, ekonomické či politické činitele morálky,
vplyv rodiny a prostredia na morálne
hodnoty, normy, postoje či vzory správania).
Fakt, že sociológia morálky má už
v dnešných časoch pomerne jasne definované pole pôsobnosti, umožňuje
jej dynamický rozvoj, ktorého prejavom je nepochybne aj publikácia Lexikónu sociológie morálky (Leksykon socjologii moralnośći). Predmetný lexikón vznikol pod redakciou významného poľského sociológa morál-

ky prof. Janusza Mariańského, ktorý
sa dlhodobo venuje opisovanej problematike. Za podčiarknutie stojí aj skutočnosť, že ide o prvý lexikón svojho
druhu na svete, čo je svedectvom vysokej úrovne poľskej sociológie morálky, s ktorou sa spájajú také mená,
ako napr.: Maria Ossowska, Zygmunt
Bauman, Władysław Piwowarski či
Janusz Mariański.
Poľská sociológia morálky je vedeckou disciplínou, teoreticky i empiricky natoľko rozvinutou – možno
najviac v Európe, že iniciatíva vydania Lexikónu sociológie morálky bola nielen možná, ale aj reálna. Zapojilo sa do nej mnoho sociológov, ktorí
pracujú na takmer všetkých poľských
univerzitách. Autormi hesiel bolo 87
vedeckých pracovníkov, najmä sociológov, ale aj psychológov, pedagógov, religionistov, filozofov a teológov, ktorí prezentujú rôzne teoretické,
metodologické či empirické prístupy
vo výskumoch morálky. Navzájom sa
odlišujú nielen výskumnými metódami, ale aj prijímanými teóriami, definíciami základných pojmov či vysvetľovaním zložených morálnych faktov.
Príspevok autorov hesiel reprezentujú-

cich nesociologické vedecké disciplíny garantuje mnohorozmerné predstavenie danej problematiky a prispieva
k značnému rozšíreniu stricte sociologického chápania sociomorálnej problematiky.
Recenzovaný lexikón obsahuje niekoľko stovák hesiel. V tematických
heslách sú predstavené kľúčové problémy sociológie morálky, ktoré možno
rozdeliť na niekoľko skupín: 1. Definovanie základných pojmov sociológie morálky, ako napr.: morálka, etika, morálne hodnoty, normy a postoje, morálne vzťahy, etické ideály, morálne správania a podobne. 2. Predstavenie základných pojmových kategórií, ktoré slúžia na interpretáciu morálnych javov, ako napr.: morálny absolutizmus či rigorizmus, ľudská dôstojnosť, morálny relativizmus či permisivizmus, étos, dobro, zlo, morálna
anómia a podobne. 3. Metodologické
otázky a sociologické teórie morálky,
ako napr.: modely výskumov morálky, metódy výskumov sociológie morálky, hlavné scenáre premien morálky, teória sekularizácie morálky, teória individualizácie morálky a podobne. 4. Rôzne javy spojené so sociál-
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nym životom a morálkou, ako napr.:
sekularizácia, desekularizácia, privatizácia, deprivatizácia, detradicionalizácia, deinštitucionalizácia, altruizmus, egoizmus a podobne. 5. Vzťahy
medzi morálkou a rôznymi sektormi
sociálneho života, ako napr.: ekonomika, politika, edukácia, zdravotníctvo,
veda, náboženstvo, rodina a podobne.
Osobné heslá predstavujú najvýznamnejších svetových i poľských
sociológov morálky, ktorí sa významne pričinili resp. aj naďalej pričiňujú
o rozvoj predmetnej vedeckej disciplíny. Biogramy týchto sociológov približujú ich vedeckú kariéru, hlavné oblasti vedeckého záujmu a najvýznamnejšie publikácie, z ktorých mnohé patria medzi povinné sociologické
lektúry. Tieto biogramy zároveň tvoria aj akúsi „minihistóriu“ sociológie
morálky v Poľsku a vo svete. Napokon
je potrebné dodať, že literatúra predmetu, ktorá sa nachádza za každým lexikónovým – tematickým či osobným
– heslom, dokumentuje stav poznania
svetovej i poľskej sociológie morálky.
Recenzovaný lexikón obsahuje bohatý sociologický materiál, ktorý zaberá takmer 1000 strán textu. Hoci vedecká úroveň jednotlivých hesiel mô-
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že byť mierne odlišná, je nepochybné, že ide o originálnu publikáciu, ktorá nemá obdobu ani v poľskej, ani svetovej sociologickej literatúre. Doposiaľ boli problémy sociológie morálky
okrajovo predstavované v lexikónoch,
kompendiách, encyklopédiách či slovníkoch všeobecnej sociológie alebo
ucelenejšie v monografiách a článkoch venovaných sociológii morálky.
Na okraj možno poznamenať, že recenzovaný Lexikón sociológie morálky veľmi dobre korešponduje s Lexikónom sociológie náboženstva, ktorý vyšiel pod redakciou Janusza Mariańského a Márie Libiszowskej-Żółtkowskej v roku 2004.
Publikácia recenzovaného lexikónu systematizuje doterajšiu sociomorálnu reflexiu a posilňuje status sociológie morálky, ako autonómnej vedy tak po teoretickej, ako aj metodologickej stránke. Lexikón nie je adresovaný len sociológom, ale aj reprezentantom príbuzných vedeckých disciplín a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o morálnu či etickú problematiku, o pôsobenie spoločnosti na morálku a morálky na spoločnosť. Redaktor
v jeho predhovore vyjadril nádej, že
lexikón sa pričiní o popularizáciu sociológie morálky, ktorá ešte vždy nie

je všeobecne známa medzi sociológmi či reprezentantmi iných sociálnych
vied. Taktiež podotkol, že jeho publikácia sa môže stať inšpiráciou či povzbudením k ďalším empirickým výskumom morálky v rýchlo meniacom
sa svete.
Je zrejmé, že premeny v morálnej
oblasti neprebiehajú lineárne. Skôr
naopak – v morálke súčasníkov pozorujeme mnoho rozmanitých smerov premien, progresívnych i regresívnych. V skutočnosti máme do činenia s „džungľou premien“, ktoré poukazujú tak na rozpad morálnych hodnôt, ako aj na ich rekonštrukciu. Zmeny v morálnej oblasti sú omnoho zložitejšie, než by nám to chceli nahovoriť predstavitelia sekularizačných teórií morálky. Hoci v súčasných sociálnych prostrediach pozorujeme skôr
proces sekularizácie a individualizácie morálky, predsa ani proces desekularizácie a revitalizácie morálky nie je
súčasnému svetu úplne cudzí. O tom
i mnohom inom je Lexikón sociológie
morálky pod redakciou Janusza Mariańského, ktorý touto recenziou dávam do pozornosti slovenskej verejnosti, a zároveň vrele odporúčam.
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do úvahy, že cieľovou skupinou je katolícka inteligencia a čítajú ho
najmä laici. Tomu je potrebné prispôsobiť vyjadrovacie prostriedky, rozsah štúdie a náročnosť štylizácie. Poznámky pod čiarou je
potrebné využiť na vysvetlenie pojmov, ktoré nemusia byť jasné
(napr. krátka charakteristika osobnosti z danej oblasti, ktorá neodborníkovi nemusí byt známa).
Vzor celkovej štruktúry štúdie:
- Názov štúdie v slovenčine
- Názov štúdie v angličtine
- Abstrakt v angličtine
- Náčrt problému
- Samotné jadro štúdie členené podnadpismi na menšie časti
- Záver
- Bibliografia
- Meno a priezvisko autora, adresa pracoviska, e-mail
- Profesný životopis
Formálna úprava textu:
Vzhľad stránky - okraje: horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm, ľavý 2,5 cm,
pravý 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: jednoduché
Rozsah: 6 - 10 strán
Všetky štúdie sú recenzované.
Pri citovaní z časopisu uvádzajte skratku NoHo.
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Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie
vydala sériu pastoračných príručiek k Roku milosrdenstva.

Maloobchodná cena:

3,10 €
za kus

OS

RDN

EC

Texty sú vhodné nielen ako
príprava na katechézy či homílie,
ale aj ako duchovné čítanie, ktoré
umožní plodnejšie prežitie Roku
milosrdenstva. Odporúčame aj pre
laikov.

MI

L

Ich obsah je vyjadrrený n
názvami
jednotlivých brožúr:
• Podobenstvá milosrdenstva
• Svätci v milosrdenstve
• Skutky milosrdenstva
• Spoveď: sviatosť milosrdenstva
• Žalmy milosrdenstva
• Cirkevní otcovia o milosrdenstve
• Pápeži o milosrdenstve

Í AKO
OT

Pri objednávke priamo
u vydavateľa zľava
min. 15 %.

Príručky (max. 88 strán formátu A5)
v slovenskom preklade vydáva Kongregácia
najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi.
K dispozícii je už prvých päť,
posledné dve budú dostupné do konca júna.

Objednávky:
Slovo medzi nami
Puškinova 1
811 04 Bratislava
e-mail: slovo@smn.sk
tel.: 0948 440 037 (8:00 – 12:30)

