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Návštevy pápežov v Svätej zemi
prinášajú vždy nové impulzy
V dňoch od 24. do 26. mája 2014
pápež František navštívil Svätú zem,
pod ktorou sa rozumie územie Jordánska, Izraela a Palestíny. Za posledných 50 rokov je už štvrtým pontifikom, ktorý zavítal do tejto oblasti. Od
čias prvého pápeža, apoštola Petra, trvalo dlhých 1900 rokov, kým noha jeho nástupcu znova vkročila na pôdu
kolísky kresťanstva. Bol to Pavol VI.,
ktorý v roku 1964 navštívil Svätú zem.
Jeho osobou začala éra zahraničných
apoštolských ciest. Pavol VI. ich uskutočnil - 9, Ján Pavol II. – 104, Benedikt XVI. – 24 a František zatiaľ 2. Ján
Pavol II. musel čakať až 22 rokov od
svojho zvolenia za Petrovho nástupcu, kým mu bolo umožnené vykonať
si púť do Svätej zeme. Benedikt XVI.
nasledoval kroky svojho predchodcu
v roku 2009.
Každý z pápežov prichádzal do Svätej zeme za odlišných okolností a jeho
návšteva mala osobitný význam. Návšteva Pavla VI. bola historickým míľnikom už len tým, že bola vôbec prvá. Uskutočnila sa v čase, keď Vatikán a Izrael nemali nadviazané diplomatické vzťahy. Pavol VI. sa počas
svojej len 11 hodinovej návštevy stretol s vtedajším konštantínopolským
pravoslávnym patriarchom Atenagorom. Ján Pavol II. prichádzal do Izraela už po nadviazaní vzájomných diplomatických vzťahov, čo sám inicioval. Prišiel tam aj ako syn národa, ktorý podobne ako židovský národ, sa stal
obeťou nacistickej tyranie a na ktorého území bola v Osvienčime vybudovaná novodobá továreň na smrť. Preto návšteva pápeža Ratzingera sa vnímala aj ako isté odprosenie v mene nemeckého národa. Púť súčasného Svätého otca v Svätej zemi sa opierala
a ťažila z pokroku, ktorý dosiahli jeho
traja predchodcovia. Bolo to viditeľné
pri ekumenickej bohoslužbe s terajším
konštantínopolským, pravoslávnym

patriarchom Bartolomejom, pri stretnutiach s politickými a náboženskými predstaviteľmi Jordánska, Izraela
a Palestíny. Bohoslužobné miesta, kde
slávil pápež sväté omše, boli totožné
s miestami jeho predchodcov. Predsa
však argentínsky pápež ponúkol nový rozmer svojej služby, keď pozval
izraelského a palestínskeho prezidenta do Vatikánu na spoločnú modlitbu
za mier, čo sa aj uskutočnilo v rýchlom čase 8. júna 2014.
Uvedené aktivity potvrdzujú, že
Svätá zem sa dostala za posledné polstoročie do osobitnej starostlivosti Petrových nástupcov. V duchovnom rozmere je to úplne samozrejmé, keďže
Cirkev je existenčne prepojená s osobou Ježiša Krista, ktorý sa stal človek a narodil sa v konkrétnom čase
a priestore a žil ako príslušník konkrétneho – židovského národa. Oddeliť kresťanstvo od Svätej zeme a ešte
konkrétnejšie od dejín židovského národa, by viedlo k nebezpečnému teologickému individualizmu. Ježišovo
posolstvo nebolo zamerané len na jednotlivca. On prišiel zmeniť aj spoločnosť. Svoje ohlasovanie evanjelia začína voľbou spoločenstva Dvanástich.
Obraz pápežov ako pútnikov do Svätej
zeme však nie je len náboženskou záležitosťou Katolíckej cirkvi. V priebehu 2000 rokov od čias Ježiša z Nazareta prešla Svätá zem radikálnymi zmenami. Jeruzalem sa po židovstve stal
kolískou kresťanstva a neskôr po Mekke a Medine aj tretím centrom Islamu.
Svätá zem tak ponúka príležitosti, ktoré sa môžu stať inšpiráciou pre ďalšie
aktivity Cirkvi aj v iných častiach sveta. Chceme poukázať na štyri dôležité
podnety, ktoré návšteva pápežov prináša v širších súvislostiach.
V prvom rade je to neustále poukazovanie na potrebu rešpektovať náboženskú slobodu. Sú to práve krajiny

Svätej zeme – Jordánsko, Izrael a Palestína, kde dramaticky klesá počet
kresťanov. Je to spôsobené ťažkosťami, ktoré musia Kristovi nasledovníci
čeliť zo strany svojho prostredia. Veriaci odchádzajú do bezpečnejších oblastí sveta, kde by mohli nerušene žiť
a vyznávať svoju vieru. Cez optiku situácie na týchto územiach je potrebné
burcovať verejnú mienku celého sveta ohľadom prenasledovania kresťanov po celom svete. Dôkazom je najnovší prípad kresťanky Meriam Ibrahim, ktorá bola v Sudáne uväznená a odsúdená na smrť na základe
obvinenia z odpadnutia od islamu
a konverzie na kresťanstvo. K zmene rozsudku došlo až na nátlak medzinárodného spoločenstva. Žiaľ,
o stovkách ďalších prípadov prenasledovania kresťanov sa nevie, lebo
významné svetové médiá o tom jednoducho nechcú informovať. Každá
návšteva pápeža v Svätej zemi ponúka možnosť poukázať na tento
problém.
Ďalším rozmerom je budovanie
ekumenizmu predovšetkým s ortodoxnými cirkvami, ktoré sú v Svätej zemi zastúpené. V závere II. vatikánskeho koncilu v roku 1965 pápež Pavol VI. a patriarcha Atenagoras zrušili vzájomné exkomunikácie, ktoré ťažili dve sesterské cirkvi
od roku 1054, tzn. viac ako 900 rokov. V posledných desaťročiach sa
zintenzívňuje úsilie o zbližovanie
Katolíckej a Pravoslávnej cirkvi.
Tretím impulzom je dialóg kresťanstva a židovstva. Židovskému
národu patrí do strany kresťanstva
vždy osobitné privilégium medzi
ostatnými svetovými náboženstvami. Starý zákon v kresťanskej Biblii
má svoj pôvod v dejinách spásy, židovského národa. Ján Pavol II. nazval židov staršími bratmi vo viere a Be-
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nedikt XVI. hovoril o židoch ako
o našich otcoch viery. V deklarácii
II. vatikánskeho koncilu Nostra aetate
vstúpila Cirkev na nezvratnú cestu dialógu, bratstva a priateľstva so židovským národom.
Napokon štvrtým podnetom je spoločná modlitba, ku ktorej vyzval a pozval pápež František prezidentov Izraela a Palestíny. Je tým naznačená skutočnosť, že v celosvetovom meradle
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Katolícka cirkev musí hľadať spôsob
cesty dialógu s islamom a pozýva k tomu aj ostatných. Keď sa pozrieme na
dnešnú Európu, je to úloha, ktorá stojí
pred Cirkvou aj v našich zemepisných
šírkach. Tento dialóg prekračuje náboženské hranice. Je dôležitý aj pre celosvetový mier, po ktorom túžia všetci
obyvatelia našej planéty.
Úsilie pápežov vo vzťahu k Svätej
zemi zostáva aj úsilím tých, ktorí ho

prijímajú za svojho pastiera a inšpiráciou pre všetkých ľudí dobrej vôle.
Bol to Ján Pavol II., ktorý sa pri svojej návšteve Jeruzalema vyjadril, že
ak zavládne pokoj v Jeruzaleme, bude
mier na celom svete. Preto každá aktivita Petrovho nástupcu v tejto oblasti si aj do budúcnosti vždy zaslúži osobitnú pozornosť.
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Odovzdávanie viery
v súčasnej spoločnosti
Passing On Faith in Today’s Society
The aim of this study is to highlight some aspects of the passing of faith in contemporary society. One of the first
prerequisites is to understand the contemporary world and its impact on how people think today. The addressees
of the Gospel should be active receivers of the Good News attracted by the authentic witness of life of the Christian
community. They should become members of the Church not through enforcement through habit-based tradition
but because of their own conviction. Christianity and faith should not be presented to the young audience as a burden of commandments and restrictions, but as a way of life in fullness and the ensuing true joy. Education in faith
does not work as an exact set of steps that would inevitably result in a ‘complete Christian’, but reception of faith is
always an answer of human freedom to God’s grace that transcends any human projections or actions.

V živote súčasného človeka a hlavne mladej generácie existuje mnoho nových skutočností, ktoré ovplyvňujú
ich pohľad na svet, hodnoty, vieru a náboženstvo. Je preto nevyhnutné zobrať na vedomie aktuálne zmeny v spoločnosti, aby sa pri evanjelizácií a katechéze vychádzalo
z predpokladu, že dnešné podmienky života nie sú rovnaké, aké mala generácia pred nami. Na tento fakt upozorňujú aj slovenskí biskupi v pastoračnom pláne Katolíckej
cirkvi 2007-2013, kde konštatujú, že «najkľúčovejším momentom v prítomnej chvíli vzhľadom na pastoračnú činnosť Cirkvi sa ukazuje nekompatibilita medzi základným
nastavením pastorácie a realitou, ktorú žijú jej adresáti.
Naša pastorácia totiž často nedostatočne odzrkadľuje aktuálnu pastoračnú situáciu, nepoužíva vhodné prostriedky
a postupy, a preto veľa ráz neprináša očakávané ovocie».1
Tento rozpor medzi kresťanstvom a myslením súčasného
človeka zdôraznil aj Jozef Ratzinger, keď prirovnal situáciu dnešnej teológie a postavenie teológa v spoločnosti
ku klaunovi, ktorého ľudia neberú vážne. «Kto sa pokúša
priniesť vieru človeku, ktorý stojí uprostred dnešného života a myslenia, ten si skutočne môže pripadať ako klaun,
ba azda ešte skôr ako niekto, kto z antického sarkofágu v
antickom rúchu a s antickým myslením vystúpil do stredu
nášho dnešného sveta, ktorému ani on nerozumie, ani svet
nerozumie jemu».2
Už pred 50 rokmi nás preto vyzval II. Vatikánsky koncil k hlbšiemu poznávaniu súčasného sveta a spoločnosti, v ktorej žijeme: «Nech teda veriaci žijú v čo najužšom
spojení s ostatnými ľuďmi svojej doby a nech sa usilujú
dokonale pochopiť ich zmýšľanie a cítenie, prejavujúce sa
v kultúre» (GS, 62). Tí, ktorí sú poslaní ohlasovať sve1. Porov. KONFRENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, Pastoračný
plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 2007.
2. Joseph RATZINGER- BENEDIKT XVI., Úvod do kresťanstva,
Trnava, Dobrá kniha, 2007, 29.

tu evanjelium, môžu síce ignorovať nové kultúrne a spoločenské podmienky svojich poslucháčov, avšak prijatie evanjelia zo strany adresáta bude vždy interpretované
v kategóriách a kontexte danej kultúry.3 Kto by považoval
Cirkev a svet za dve rozdielne reality4, ktoré si vzájomne nemajú čo povedať, nepochopil by základné poslanie
Cirkvi a zmysel jej existencie a tým menej úlohu samotnej
teológie v súčasnom svete.5 Hlavným poslaním a úlohou
Koncilu bolo preto poukázať, že viera je hlboko prepojená
s ľudskou skúsenosťou a že zahŕňa všetky dimenzie života moderného človeka.6 V tejto snahe o lepšie priblíženie
kresťanského posolstva dnešnému svetu je potrebné využiť najnovšie vedecké poznatky o človeku a spoločnosti.
«V pastoračnej činnosti treba dostatočne poznať a uplatňovať nielen teologické zásady, ale aj objavy profánnych
vied, najmä psychológie a sociológie, aby aj veriaci boli
vedení k čistejšiemu a zreteľnejšiemu životu podľa viery»
(GS, 62).
Niektoré charakteristiky súčasnej spoločnosti
Životné podmienky súčasného človeka sa zo sociálneho a kultúrneho hľadiska natoľko zmenili, že II. Vatikánsky koncil hovorí o «novom období ľudských dejín» (GS,
54). Preto ak chceme v týchto nových podmienkach účin3. Porov. Joseph GEVAERT, Catechesi e cultura contemporanea.
L’insegnamento della fede in un mondo secolarizzato, Leumann (TO),
Elledici,1993, 7-8.
4. «Bytostná podstata Cirkvi nie je nikdy „chemický čistá“, ale nachádza sa iba v konkrétnych dejinných realizáciách». Walter KASPER,
Úvod do viery, Spišské Podhradie, Spišský kňazsky seminár, 1991, 70.
5. Cirkev neexistuje sama pre seba, ale pre človeka a jeho spásu. Úlohou teológie v dnešnom svete je pokračovať v ohlasovaní kresťanskej
viery v zmenených kultúrnych podmienkach a tým ju robiť spoločenský
relevantnou. Porov. Karl RAHNER, Il Concilio dimenticato, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2013, 16, 100.
6. Porov. RATZINGER- BENEDIKT XVI., Úvod do kresťanstva, 7.

Nové Horizonty

57

Štúdie

ne odovzdávať vieru, musíme ich najprv poznať. Základné
charakteristiky dnešnej doby sa pokúsime načrtnúť v nasledujúcich bodoch:
Byť veriacim kresťanom už dnes nie je samozrejmosťou ako tomu bolo v minulosti, ale stáva sa čím ďalej skôr
niečím výnimočným. Prvé kresťanské storočia charakterizovala situácia, ktorú výstižne vyjadrovali slová cirkevného spisovateľa Tertuliána: «kresťanmi sa nerodíme, ale
sa stávame».7 Jednalo sa predovšetkým o katechumenátnu prax v období prenasledovania kresťanov. V nasledujúcom období kresťanského režimu a náboženského rozkvetu platilo pravidlo, že «človek sa rodí ako kresťan, a
nie je možné ním nebyť». Išlo o tzv. «sociálny katechumenát», o obdobie, v ktorom sa politický a sociálny život riadil podľa kresťanských princípov.8 Dnes sa opäť vraciame
k situácii, ktorú by sme mohli charakterizovať výrokom,
že kresťanmi sa nerodíme, môžeme sa nimi stať, ale toto
rozhodnutie nie je už nevyhnutné k tomu, aby sme boli
ľudskí a mohli žiť dobrý život.9 «Zaniklo klamné zdanie,
že by sme mali mať všetky recepty na život v kapse, pretože poslušne načúvame Božiemu slovu a jediný problém je
v tom, ako tieto recepty správne a verne uskutočníme».10
V prostredí diaspóry zaniká tradičná a zvyková viera.
Pri povrchom prežívaní viery, ktorá sa nedotýka života,
viera z generácie na generáciu postupne mizne. Kresťanstvo je všade na svete v diaspóre, čo do počtu je skutočne menšinou, takže nemá faktický vodcovskú úlohu, ktorá
by dovolila kresťanstvu dať tejto dobe mocný a vyhranený
charakter kresťanských ideálov.11 Cirkev v diaspóre spočíva na osobnom presvedčení jej členov. V pluralistickej
spoločnosti sa teda viera opäť stáva slobodnou a osobnou
voľbou ako odpoveď na dar Božej milosti .12
Príslušnosť k náboženskej inštitúcii už nie je garanciou
autentického prežívania viery a jej morálnych konsekvencií. Sociológovia hovoria o tzv. ére náboženstva bez inštitúcie.13 K tomu, aby človek prejavoval svoju religiozitu a
7. Porov. Giuseppe CAVALLOTO, Catecumentao antico, Bologna,
Edizioni Dehoniane, 2005, 46.
8. Porov. Ubaldo GIANETTO, La catechesi nella storia: Dagli inizi fino al rinnovamento conciliare, in ISTITUTO DI CATECHETICA
DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, Andate e insegnate.
Manuale di catechetica, Leumann (TO), Elledici, 2002, 62-63.
9. Porov. Amedeo CENCINI, «Guardate al futuro...», Milano, Figlie
di San Paolo, 2010, 131.
10. Karl RAHNER, Poslání a milost, Olomuoc, Refugium, 2011, 27.
11. Tamtiež, 33-34.
12. Porov. RAHNER, Il Concilio dimenticato, 51.
13. Porov. Jože BAJZEK, Giancarlo MILANESI, Sociologia della
religione, Leumann (TO), Elledici, 2006, 138-139.
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vyznával určité hodnoty, necíti potrebu byť začlenený do
náboženskej štruktúry.14 Viera prestáva byť spájaná s inštitúciou, stáva sa jednou z mnohých možností, ktoré život
ponúka, pričom konkrétne rozhodnutie veriť nevyhnutne
predpokladá osobnú reflexiu. Čím viac možností výberu,
tým viac uvažovania si voľba vyžaduje, aby sa viera pre
človeka javila ako hodnoverná a dôležitá.15 Pôjde vždy o
voľbu konfrontovanú s inými alternatívami.16 S nárastom
subjektivizmu a pluralitného myslenia sú stále viac spochybňované tradičné hodnoty: existencia objektívnej pravdy, akceptovanie univerzálnej Cirkvi, akceptovanie kresťanskej morálky. Poukazovať a odvolávať sa na Boha ako
na ručiteľa absolútnej pravdy bolo možné v dobe, v ktorej Boh a jeho autorita bola samozrejmým predpokladom,
ktorý všetci bez diskusie prijímali.17 Dnešná spoločnosť
už nie je organizovaná okolo jedného centra, z ktorého by
vychádzali všetky ostatné princípy. V spoločnosti neexistujú viac stabilné a objektívne hodnoty pre všetkých, ktoré
by všetci rovnako uznávali.18
V snahe vyhnúť sa akejkoľvek forme konfliktu sa šíri
presvedčenie, že každá forma morálneho konania je legitímna a má rovnaké právo byť prezentovaná v globálnej
spoločnosti. Všetky formy správania a názorov, dokonca
aj tie, ktoré sú úplne protichodné, sú rovnako platné a rovnocenné, a preto nijaký názor si nemôže nárokovať privilégium pravdy.19 Na tento nový spôsob vnímania pravdy
v dnešnom svete upozorňuje aj kardinál Walter Kasper:
«V našej poosvietenskej dobe sa odkaz na absolútnu pravdu, ktorá požaduje bezpodmienečnú poslušnosť, nutne
javí ako prerušenie dialógu a ako výraz autoritatívneho
myslenia».20
Morálny relativizmus predstavuje pre mladých ľudí
prekážku nadobudnutia istoty, ktoré hodnoty sú skutočné a pravdivé, keďže hodnoty, ktoré im súčasná spoločnosť prezentuje, sú len jednými z množstva iných, ktoré
sa im núkajú tiež s rovnakou dôležitosťou a nárokom na
14. «Pre mnohých ľudí je cirkev dnes vo svojej konkrétnej podobe
skôr prekážkou viery než pomocou». Porov. KASPER, Úvod do viery, 43.
15. Porov. Peter BERGER, L’imperativo eretico, Leumann (TO), Elledici, 1987, 57.
16. Porov. Peter BERGER, Una Gloria remota, Bologna, Mulino,
1994, 136.
17. Porov. Walter KASPER, Úvod do viery, Spišské Podhradie, Spišský kňazsky seminár, 1991, 45.
18. Porov. Mario POLLO, Le sfide educative dei giovani d’oggi,
Leumann (TO), Elledici, 2003, 18.
19. Guido GATTI, Relativismo etico, in José M. PRELLEZO - Guglielmo MALIZIA - Carlo NANNI (a cura), Dizionario di scienze
dell’educazione, Roma, LAS, ²2008, 986.
20. KASPER, Úvod do viery. 45.
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pravdivosť.21 V relativistickej perspektíve je každý názor
a morálny postoj legitímny a ospravedlniteľný. Keďže neexistuje univerzálne kritérium posudzovania, každé etické tvrdenie je zredukované iba na otázku módy, vzájomnej dohody, alebo toho, čo momentálne vyhovuje.22
Okrem relativizmu je v súčasnej spoločnosti silne prítomný konzumný spôsob myslenia.23 Mysliace «ja» nahradilo «ja», ktoré konzumuje. Ponuka trhu je nekonečne
široká. Stačí vlastniť ekonomické prostriedky a každá túžba a želanie môže byť rýchlo a legitímne uspokojená. Žiť
podľa tejto paradigmy, znamená žiť bez životného projektu, prežívať život zo dňa na deň, pohltený ponukami konzumu, ktorý len zdanlivo a krátkodobo uspokojuje a napĺňa srdce človeka.24 Mentalita masového konzumizmu
produkuje kultúru, ktorá je zameraná na spontánne prežívanie prítomného okamihu, bez ohľadu na morálne kritéria a víziu do budúcnosti. 25
Do popredia pozornosti vstupujú predovšetkým otázky
kvality života. Človek sa stará viac o to, aby svoj život využil a nepremárnil príležitosti, ktoré sa mu núkajú, než
aby premýšľal o náboženských pravdách, ktoré sa mu zdajú abstraktné a vzdialené od jeho konkrétneho života. Človek hľadá skôr pomoc pri zvládaní každodenných nárokov
života, akoby uvažoval nad životom a jeho zmyslom.
Príslušník euroamerickej civilizácie sa pohybuje v supermarketovej kultúre. Obrazne i doslova. To znamená, že
človek aj v náboženskej oblasti si do svojho «náboženského košíka» dáva, čo sa mu páči, na čo má chuť a ponuku
kombinuje podľa svojich vlastných predstáv s tým, že mu
do jeho voľby nebude nikto zasahovať a že nebude na nič
a nikoho čakať. To, čo chce, chce mať podľa seba a hneď,
nie podľa iných a až za nejaký čas.26
Bez vnímania týchto uvedených skutočnosti nie je možné dobre porozumieť svetu, v ktorom žijeme a nieto ešte
svetu mladej generácie. V tomto zmysle aj Všeobecné di21. Porov. POLLO, Le sfide educative dei giovani d’oggi, 23.
22. Porov. MONTISCI Ubaldo, La catechesi e le tendenze culturali emergenti, in ZUPPA Pio (a cura), La catechesi. Eco della parola e
interprete di speranza, Città del Vaticano, Urbaniana University Press,
2007, 129.
23. Porov. Giovanni VASSALLO, I giovani nella società del benessere, Roma, Gangemi Editore, 1997, 40.
24. Porov. POLLO, Le sfide educative dei giovani d’oggi, 19-20.
25. Porov. Domenico CRAVERO, Ritornare in strada. Manuale per
la formazione degli operatori di strada, Cantalupa, Effata Editrice,
2008, 32.
26. Porov. Aleš OPATRNÝ, Cesty pastorace v pluralitní spoločnosti, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladeľství, 2006,, 92.
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rektórium pre katechézu zdôrazňuje, že «adresátom evanjelia je „konkrétny historický človek“, vždy zakorenený v
danej situácii a vždy ovplyvnený psychologickými podmienkami, či si je toho vedomý alebo nie».27 Je úplne zrejmé, že kresťan nemôže so všetkými novými aspektmi života súhlasiť. Mal by ale uznať, že to všetko na súčasného
človeka pôsobí, že najmä mladí ľudia sú s tým konfrontovaní, a že sa s tým musia nejakým spôsobom vyrovnať.
Pokiaľ sa však kresťania uchyľujú len k paušálnemu zatracovaniu všetkého, čo leží mimo hraníc Cirkvi, alebo k neustálemu zdôrazňovaniu stratených ideálov o živote detí
a mládeže, zostávajú bez skutočného vplyvu na dianie vo
svete.
Je úlohou Cirkvi v dnešnom svete ponúknuť evanjelium
spôsobom, ktorý bude apelovať na hlboké túžby a otázky
vpísané v srdci každého človeka a zároveň ukázať jeho aktuálnosť a príťažlivosť pre život. Pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium pripomína: «Viac
než ateizmu dnes čelíme výzve adekvátne odpovedať na
smäd mnohých ľudí po Bohu, aby sa ho nesnažili uhasiť
nezmyselnými ponukami alebo Ježišom Kristom bez tela
a bez záujmu o druhého. Ak nenájdu v Cirkvi duchovnosť,
ktorá ich naplní životom a pokojom, (....) nechajú sa zviesť
ponukami, ktoré človeka nerobia ľudskejším ani neoslavujú Boha».28 Je preto potrebné motivovať dnešného človeka a ukázať dôvody našej nádeje ako odpoveď na súčasný pesimizmus a sklamanie pochádzajúcich z prázdneho
a nenaplneného života, bez používania argumentu autority, alebo iných foriem nútenia.29
Vynára sa teda naliehavá otázka, ako u mladého človeka
vzbudiť túžbu k viere a ukázať mu, že iba Kristus môže
naplniť najhlbšie túžby ľudského srdca. V abstraktných
teologických formuláciách je niekedy ťažko rozpoznať
príťažlivosť a krásu viery. Preto je nevyhnutné hľadať
nové spôsoby jej odovzdávania, ako aj napomáhať prechodu od tradičnej prijatej viery, k viere chcenej a reflektovanej, ktorá premieňa inštitucionálne praktizovanie viery na
osobné gesto charakterizované slobodnou voľbou a zodpovednosťou.30 «Viera nie je primárne priľnutím k formulovanej doktríne, je skôr premenou existencie, ktorá sa ra-

27. KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS, Všeobecne direktórium pre
katechézu, Trnava, Spolok Sv. Vojtecha, 1999, 167.
28. FRANTIŠEK, Evangelii Gaudium. Apoštolská exhortácia
o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete, Trnava, Spolok sv. Vojtecha,
2014, 89.
29. Porov. CENCINI, «Guardate al futuro...»,132.
30. Porov. Zelindo TRENTI, La fede dei giovani. Linee di un progetto di maturazione alla fede, Leumann (TO), Elledici, 2003, 13-14.
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dikálne mení s vidinou spásy».31 Pod pojmom viera, ktorú
chceme odovzdávať, sa nerozumie dimenzia kultu (chodenie do kostola), ale zahrňuje osobné presvedčenie a životný štýl spojený s morálnymi záväzkami.
Prekážky v ohlasovaní a možné východiská
Jedna z hlavných prekážok prijatia viery pochádza pravdepodobne z formy, v akej sa chápe samotné odovzdávanie viery. Mnoho krát chceme odovzdávať mladým našu
vlastnú formu prežívania a chápania viery, kresťanstvo
také, ako ho žijeme my a ako ho, podľa nás, žili aj generácie pred nami. Často by sme chceli mať z našich veriacich
ako aj z našich detí «klonovaných» kresťanov, ktorí budú
presnou podobou nášho vlastného kresťanstva. Avšak už
my sami sme neboli spokojní s formami a s obsahom kresťanstva, ktoré sme prijali a často iba z akejsi zotrvačnosti a poslušnosti sme ho udržiavali a odovzdávali. Je preto
zrejmé, že takáto forma odovzdávania viery nemôže dnes
fungovať. Nezodpovedá tomu jednak obsah odovzdávania, ktorý nie je iba súhrnom právd, noriem a zvykov,
ale predovšetkým Osoba, ktorá mení smerovanie a horizont života. Taktiež aj samotný spôsob odovzdávania viery, lebo jeho prijímatelia nemajú byť pasívnymi, ale aktívnymi subjektmi odovzdávaného obsahu. Odovzdávanie
viery musí brať do úvahy celú osobnosť, ako aj sociálnokultúrnu podmienenosť prijímateľa.32 Veľké a rýchle kultúrne zmeny si vyžadujú, aby sme venovali neustálu pozornosť «hľadaniu spôsobov vyjadrenia večných právd
takým jazykom, ktorý ľuďom umožní rozpoznať ich neustálu aktuálnosť a novosť».33
Pápež Benedikt XVI. v encyklike Spe Salvi pripomenul,
že v oblasti etických a morálnych rozhodnutí, a teda aj v
oblasti prijatia viery «nie je možné, aby ich jednoducho za
nás urobili iní – v takom prípade by sme totiž už neboli
slobodní».34 Poklad viery sa neodovzdáva deťom tak ako
sa odovzdáva materiálne bohatstvo, nededí sa ako dedičstvo automaticky. Mladé generácie ho môžu prijať, ale tiež
nemusia. Pápež to ďalej vysvetľuje: «Iste, nové generácie
môžu budovať na vedomostiach a skúsenostiach tých, čo
ich predchádzali, podobne ako môžu čerpať z morálneho
pokladu celého ľudstva. Môžu ho však aj odmietnuť, pretože nie je rovnako evidentný, ako materiálne vynálezy.
31. Rino FISICHELLA, Keď viera mysli, Trnava, Dobrá kniha,
1999, 235.
32. Porov. Jozef KYSELICA, Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava, Dobrá kniha, 2006, 31.
33. Evangelii Gaudium, 41.
34. Spe Salvi, 24.
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Morálny poklad ľudstva, nie je prítomný tak, ako predmety, ktoré používame. Jestvuje ako výzva k slobode a ako
možnosť slobody».35 Vidíme teda jasne, že mladí nemajú
byť len pasívni prijímatelia tradičného učenia, ale majú
aj ponúknuť svoju aktívnu účasť, vklad a spoluzodpovednosť pri zachovávaní a šírení viery.36
Ohlasovanie a odovzdávanie viery by nemalo byť primárne zamerané na konzervovanie a udržiavanie zvykov
a tradícii z generácie na generáciu, ale malo by byť neustálym pozvaním pre ľudskú slobodu. «Súčasný človek
nie je ani horší, ani lepší ako v minulosti. Je však emancipovanejší, je omnoho viac vedomý si sám seba, svojej slobody a dôstojnosti. Preto pôjde niekam iba zo svojho slobodného rozhodnutia a to tam, kde sa jeho životu ponúka
nová perspektíva, kde nájde autentickú hĺbku života, pokoru pred pravdou, otvorenosť srdca, opravdivosť lásky,
život nádeje».37 Pápež František vo svojej exhortácii ako
aj vo svojich príhovoroch neustále pripomína, že «Cirkev
sa nešíri prozelytizmom, ale príťažlivosťou».38 Mladí, ako
aj dospelí ľudia „dneška“ neprídu „zajtra“ do kostola ani
kvôli tradícii, ani z povinnosti alebo zo strachu, ale len
z osobného rozhodnutia a presvedčenia, prídu, lebo budú
priťahovaní spoločenstvom Cirkvi v ktorom zažijú a objavia to, čo nemôžu nájsť na nijakom inom mieste, opravdivú radosť a plnosť života.39
Nevyhnutným predpokladom pre prijatie viery je teda
autentický príklad života. v rodine. Avšak treba rozlišovať úprimný život viery od tzv. prísneho kresťanstva.
Tam, kde je viera a náboženstvo zneužívané ako donucovací prostriedok, alebo je obrazom úzkosti a škrupulozity,
môže mať na rast viery u mladého človeka veľmi negatívny vplyv. Jadrom kresťanského posolstva nie je «stoická
etika» ani «katalóg hriechov a chýb» ale evanjelium, ktoré
nás pozýva «dať odpoveď Bohu, ktorý nás miluje a ktorý
nás zachraňuje tým, že ho spoznáme v druhých a vyjdeme
zo seba samých»40. Páter Milan Bubák, v jednej zo svojich
kázni s názvom: «Prečo mladší syn odišiel z domu?», uvažuje nad možnými príčinami odchodu syna z otcovského
35. Tamtiež, 25.
36. «Každá generácia musí preto priniesť svoj vklad, aby stanovila
presvedčivé usporiadanie slobody a dobra, ktoré by pomáhalo nasledujúcej generácii ako orientácia na správne používanie ľudskej slobody»
Spe Salvi, 25.
37. Emilio ALBERICH, Ludvík DŘÍMAL, Katechetika, Praha, Portál, 2008, 21-22.
38. Evangelii Gaudium, 14. FRANTIŠEK, Príhovor kňazom, rehoľníkom, laikom, Assisi 4.10.2013.
39. Porov. Ubaldo MONTISCI, L’adulto nella fede: Traguardo
dell’iniziazione cristiana, in «Catechesi» 83 (2013-14) 4, 52-53.
40. Evangelii Gaudium, 39.

Štúdie

domu. Často krát si myslíme, že syn odišiel kvôli túžbe po
dobrodružstve, po užívaní, po slobode a voľnosti. Myslel
si, že toto všetko nájde mimo rodičovského domu.... Zdá
sa však, že skutočnou príčinou jeho odchodu mohla byť
práve dusná atmosféra, ktorá v otcovskom dome panovala... Možno, že starší brat, vidiac dobrotu a lásku otca, prebral vedenie domácnosti a výchovu svojho brata. Možno si
povedal: «Otec je síce dobrý, ale výchovu mladšieho brata nezvláda. Príliš veľa vecí prehliada a mnoho odpúšťa.
Toho chalana treba držať nakrátko...» A možno on zaviedol v dome prísny režim: «Toto musíš... Tamto nesmieš...
Tam smieš... Tam nesmieš...» Ale mladší brat chce žiť. On
nechce ostať zavretý doma, uprostred presne zachovávaných príkazov a nariadení. On chce voľnosť. On sa chce
smiať a tešiť sa zo života. Nie, on nechce hriech, netúži
hrešiť. Ale chce žiť svoj život v radosti a v plnosti. A cíti,
že v takom skostnatenom prostredí rodného domu to nejde. A preto odchádza.41 Možno tento výklad známeho biblického príbehu sa zdá až príliš aktuálny a pripomína nám
niektoré rodiny a spoločenstvá, kde vládne dusná a napätá atmosféra, kde sú predpisy a pravidlá dôležitejšie ako
ľudia. Všetci sme zodpovední za atmosféru, ktorá vládne
v rodinách, v cirkevných komunitách či spoločenstvách.
Je preto potrebné dať si pozor, aby sme sa nesprávali ako
«starší bratia», ktorí svojim prístupom vyháňajú mladších
z domu, ale aby sme v ňom radšej vytvárali atmosféru radosti, lásky a porozumenia. Pápež František upozorňuje,
že vždy sa medzi nami nájdu takí, ktorí «namiesto evanjelizovania analyzujú i klasifikujú a namiesto toho, aby im
(ľudom) uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich
kontrolovanie. V oboch prípadoch ani Ježiš Kristus, ani
ľudia nestoja v strede záujmu».42 Ako dodáva aj kardinál
Kasper: «nie je možné hovoriť abstraktne, že viera slúži
slobode človeka, a zároveň v Cirkvi praktizovať systém
neslobody a strachu, kde sa všetky hnutia slobodného života sledujú s nedôverou».43
Ďalšou a veľmi častou prekážkou prijatia viery, sú nevzdelanosť a predsudky voči viere. Mnohí mladí vnímajú vieru ako obmedzovanie slobody. Kresťanstvo je veľakrát predstavované skôr ako zbierka zákazov a príkazov.
Často zo strany dospievajúceho je viera odmietaná, ako
záťaž z detstva, hoci to vtedy myslel vážne, avšak v období adolescencie sa mu javí ako detská a neprimeraná,
jednoducho nevidí v nej viac význam a zmysel pre svoj
život. Tento problém naznačil pápež František, počas svetových dní mládeže, keď konštatoval, že mnohí mladí po41. Milan BUBÁK, Dve vína, Bratislava, Calder, edícia Kázne,
2011, 90-93.
42. Evangelii Gaudium, 94.
43. KASPER, Úvod do viery, 43.

František Knapík

važujú Cirkev «za relikviu minulosti, nedostatočnú voči
novým otázkam (...) Možno mala Cirkev odpovede pre
detstvo človeka, a nie pre jeho dospelosť».44 Aj emeritný
pápež Benedikt XVI. sa vo svojich príhovoroch mladým
vždy usiloval prezentovať kresťanstvo pozitívnym spôsobom a poukázať na potrebu a krásu viery a jej prepojenie
s každodenným životom. «Viera sa nestavia proti vašim
najvyšším ideálom, naopak, pozdvihuje ich a zdokonaľuje».45 «Byť nadaní pre niektoré aktivity alebo profesie je
dobrou vecou, ale nikdy nás to neuspokojí, pokiaľ nebudeme smerovať k niečomu oveľa väčšiemu. Môže nás to
urobiť slávnymi, ale neurobí nás to šťastnými. Šťastie je
niečo, po čom všetci túžime, ale jednou z veľkých tragédií
tohto sveta je, že tak veľa ľudí ho nedokáže nájsť, pretože
hľadajú na nesprávnych miestach. Riešenie je veľmi jednoduché: pravé šťastie musíme hľadať v Bohu. Potrebujeme však odvahu, aby sme naše najhlbšie nádeje odovzdali
iba Bohu: nie do peňazí, do kariéry, do svetského úspechu,
alebo do našich vzťahov s inými, ale iba Bohu. Iba On totiž môže naplniť najhlbšie potreby nášho srdca».46
Ďalšou skutočnosťou, ktorá môže negatívne pôsobiť na
rast viery mladej generácie, je skrytý a často aj podvedomý strach rodičov o vieru svojich detí. Tento strach je síce
pochopiteľný, ale pre vieru dospievajúcich môže byť prekážkou. Dospievajúcemu, práve naopak, o mnoho viac pomôže dôvera, ktorá ho motivuje, ak vie, že dospelý od neho
očakáva niečo dobré, čo je v jeho možnostiach. Pre rodiča
je náročné tento strach a obavu celkom odložiť, ale pokiaľ
je vo výchove veľmi zreteľná, keď časom dieťa vyrastie,
jeho vieru to nepodporí, ale skôr naopak, zdeformuje, pretože je vnímaná, ako prejav nedôvery, podceňovania alebo nátlaku.47 Tu je užitočné pripomenúť slová emeritného
pápeža Benedikta XVI., že «evanjelium máme ponúknuť,
nie nanútiť!».48 Veľkou pomocou tu môže byť nielen dôvera voči Bohu, ale aj voči deťom. Rodičia sa často cítia
vinní, že neboli schopní odovzdať svojim deťom kresťanskú vieru, ktorú si tak veľmi cenia, aj keď ju na druhej
44. FRANTIŠEK, Príhovor biskupom Brazílie o pastorálnych východiskách miestnej Cirkvi, 28. 7. 2013, in «http://sk.radiovaticana.va/
news/2013/07/28/pr%C3%ADhovor_biskupom_braz%C3%ADlie_o_
pastor%C3%A1lnych_v%C3%BDchodisk%C3%A1ch_miestnej_
cirkvi/slo-714576».
45. BENEDIKT XVI, Modlitbová vigília na letisku, Madrid, 21. 8.
2011, in «http://www.radiovaticana.va/slovak/RGarchi/sk2011-08-21.
html».
46. BENEDIKT XVI, Príhovor študentom St. Mary´s University College v Londýne, 17. 9. 2010, in «http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2010091800».
47. Porov. OPATRNÝ, Cesty pastorace v pluralitní spoločnosti, 95.
48. BENEDIKT XVI, Prihovor členom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, in «http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20080609034».
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strane málokedy dôsledné praktizujú. A tiež je potrebné
poznamenať, že situácia, ktorú prežívame, je v skutočnosti úplne iná, ako bola v minulosti. Už nemôžeme vychádzať z predpokladu, že kresťanská skúsenosť sa dnes žije
a odovzdáva rovnako ako včera a že problémy vo výchove
k viere vychádzajú len z viny a zo zanedbania zo strany
rodičov a vychovávateľov. Určite sa nájdu veľké nedostatky vo výchove zo strany rodiny, ale netreba zabúdať, že
tradičné odovzdávanie viery z jednej generácie na druhú
je v dnešnej dobe prerušené a už dávno nie je takou samozrejmosťou, ako tomu bývalo v minulosti. Dnes už rodina prestáva plniť svoju základnú funkciu - privádzať deti
k hodnotám a zvykom, ktoré integrujú do svojho života.49
V prípade, že deti vieru zanechajú, ešte vždy je možný
návrat po rokoch blúdenia a hľadania. Preto je dôležité,
aj v prípade, že deti o vieru nejavia záujem, aby sa rodičia snažili o poctivý a pravdivý kresťanský život. Mladý
človek sa k svojim vzorom viery môže vždy vrátiť, najmä
ak pocíti v dospelosti vlastnú bezradnosť a ohraničenosť.
Často jeden opravdivý zážitok viery v detstve, môže kladne ovplyvňovať vieru v celej dospelosti a môže sa od neho
odvíjať proces návratu.
Ďalší problém pre rast viery mladého človeka môže
predstavovať vyžadovaná konformita náboženského života. Snaha o podporu viery spojená s vyžadovaním poslušnosti zo strany rodičov a Cirkvi, môže u mladého človeka
vyvolať vzburu, alebo odmietanie zasahujúce svet viery.
«Viera uschopňuje človeka, aby vykonal viac, než je dané
ako príkaz, a tak pochopil, čo je v ňom vyjadrené a životom to dosvedčil. Čo napokon ostane, nebude sterilita príkazu, pred ktorým sa nachádzame vždy v stave pasivity,
ale aktívna sila svedectva, jediná, ktorá má presvedčovaciu schopnosť».50 Neporovnateľné väčší vplyv ako príkazy
a nariadenia autority v oblasti viery, má vrstovnícka skupina. Preto dôležitou podmienkou pre rast a prijatie viery
u mladého človeka je, aby mal možnosť identifikácie so
skupinou, kde sa žije viera. Táto identifikácia s kresťanským spoločenstvom a skupinou je v istej fáze rastu človeka skoro rovnako dôležitá, ako jeho osobné presvedčenie.
Pokiaľ sa táto identifikácia neuskutoční a mladý človek sa
dostane do prostredia, kde nemá s kým svoju vieru zdieľať, môže to mať negatívny vplyv na proces rastu jeho viery. Nové prostredie často vyvolá kritickú konfrontáciu náboženského presvedčenia pochádzajúceho z rodiny.

49. Porov. Jozef KYSELICA, Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti, Trnava, Dobrá kniha, 2006, 101.
50. FISICHELLA, Keď viera mysli, 225.
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Mnohí kňazi, katechéti a rodičia by boli radi, keby sa
viera dala «naučiť», podobne ako sa deti naučia písať a čítať. Avšak skúsenosti tých, ktorí pracujú na poli evanjelizácie a katechézy ukazujú, že sa jedná o oveľa zložitejší
proces. Sú ľudia, ktorí odmalička chodili do kostola, na
náboženstvo, mali dobrých katechétov, starostlivých rodičov, a predsa sa viera v ich životoch neuchytila. A zase naopak, sú prípady, kedy bola kresťanská výchova zo strany
rodičov nedostačujúca, alebo skoro žiadna a dieťa si napriek tomu našlo cestu k viere.51 Tým však vôbec nechce
byť povedané, že by kresťanská výchova bola zbytočná
alebo neúčinná. Chce sa len poukázať na skutočnosť, že
neexistuje všeobecne platný postup, ktorý by bolo možné
použiť ako zaručený návod na výchovu kresťana. Výchova človeka, to nie je «výroba» človeka, ako aj náboženská pedagogika nie «technológia».52 V pedagogike platí
princíp «individuálnosti», ktorý hovorí, že ľudský život
nefunguje podľa jednotných modelov, ale závisí od mnohých faktorov: fáza biologického rozvoja, pôsobenie vrodených dispozícii, vplyv prostredia.53 Človek nemôže byť
pokladaný za materiál, alebo za vec, ktorá môže byť zmeraná, popísaná a upravená do príslušnej podoby.54 Skúsenosť nám ukazuje, že to, čo môže byť pre jedného veľkou
pomocou k viere, u druhého môže byť prekážkou. Každý
jednotlivec tvorí originál, v určitých znakoch zhodný, podobný, alebo celkom odlišný od ostatných ľudí a môže sa
pre prijatie viery tak nadchnúť ako ju aj odmietnuť.
Záver
Uzatvárajúc naše uvažovanie nad odovzdávaním viery
v dnešnej dobe sa ako základným predpokladom javí poznanie súčasného sveta a jeho vplyvu na myslenie a konanie človeka. Ohlasovanie evanjelia musí odpovedať na
hlbokú túžbu ľudského srdca po opravdivom šťastí, ktoré
človek vo svojom živote neustále hľadá. Poslucháči evanjelia majú byť aktívnymi prijímateľmi radostného posolstva, ktorí budú priťahovaní autentickým svedectvom života kresťanského spoločenstva, do ktorého prídu nie
z donútenia ale z vlastného presvedčenia. Je preto nevyhnutné budovať v Cirkvi atmosféru, rodinnosti, prijatia
a otvorenosti pre každého človeka. Kresťanstvo a viera

51. Porov. OPATRNÝ, Cesty pastorace v pluralitní spoločnosti, 8788.
52. Porov. Radim PALOUŠ, Čas výchovy, Praha, Statní pedagogické
nákladateľství, 1991, 53.
53. Porov. Ludmila MUCHOVÁ, Náboženská edukace v suočasné
společnosti, Ružomberok, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2009, 31.
54. Porov. Tamtiež, 13.
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mladému človeku by nemala byť predstavená ako bremeno príkazov a zákazov, ale ako cesta k životu v plnosti a skutočnej radosti. Tiež je potrebné vždy rešpektovať
slobodu človeka a to aj v prípade, že o vieru neprejaví záujem. Oveľa väčší vplyv ako príkazy a nariadenia rodičov či cirkevnej autority má na mladého človeka vrstovnícka skupina, ktorá pri odovzdávaní viery a formovaní
náboženského presvedčenia zohráva dôležitú úlohu. Pri
odovzdávaní viery je tiež dôležité nezabudnúť, že výchova k viere nefunguje podľa presných pravidiel a návodov,
ktorých výsledkom bude „hotový kresťan“, ale že každý človek je jedinečný a priatie viery je vždy aj výsledkom spolupráce s Božou milosťou, ktorá presahuje ľudské
schémy a postupy.

František Knapík
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Život podľa Ducha
ako zdroj pozitívneho konania
v desocializovanej spoločnosti
Living in Spirit as a Source of Positive Action in a ‘Desocialised’ Society
The post-modern period, especially the last four decades, is characterized by a specific form of cultural collapse,
decline in social capital, erosion of the society, family crisis, aliention of political institutions and rising crime rates.
This work demonstrates that the reasons behind these tendencies could include a system of false anthropology – a
materialistic matrix – which leads to ‘desocialisation’ and spiritual crisis. This idea is supported by Matthew Fforde,
according to whom desocialisation will be imported to Slovakia from the West. The aim of this work is to introduce
Fford’s thesis of desocialisation and seek an answer to the question as to why the absence of spiritual life can be a
viewed as a propitious basis for the formation and development of desocialization. This work also focuses on the
problem of desocialisation in Slovakia by putting the four specific areas of concern (marriage rates, divorce rate,
election rates and the rise of crime rates) under scrutiny. According to the findings, Slovakia has not yet become the
victim of desocialisation. However, one could observe a kind of ‘kitschy imitation’ of the materialistic matrix due to
concrete factors, which make it difficult for desocialisation to spill over into the Slovak environment.

Úvod
Starozákonný príbeh o zmätení jazykov pri stavaní Babylonskej veže je vhodným obrazom aj pre súčasnú postmodernú spoločnosť. Stavba z pálených tehál mala
mestu Bábel zaručiť slávu. Neobmedzené technické možnosti a túžba po prestíži však prinútili Jahveho zmätením
jazykov túto iniciatívu zastaviť. Babylončania si prestali
rozumieť, čo im znemožnilo ďalšiu spoluprácu a boli rozptýlení po celej zemi. (Gn 11,1-9)
Aj súčasný postmoderný človek sa čoraz častejšie stretáva s diskusiou o rozklade spoločenstva, ktoré charakterizuje zrútenie mechanizmu integrácie a súdržnosti medzi
jednotlivcami. Tento negatívny trend má ďalšie rôznorodé
symptómy, medzi ktoré možno zaradiť predovšetkým rozmach individualizmu, ďalej túžbu po bohatstve a prestíži,
úsilie o pôžitok, prázdne vzťahy, únik pred skutočnosťou,
narcizmus, agresiu a osamelosť.1
Matthew Fforde uvedené skutočnosti označuje pojmom
desocializácia a na prípade Veľkej Británie poukazuje na
jej konkrétne dôsledky ako rozpadajúce sa rodiny, pokles
politickej a asociatívnej angažovanosti, nárast zločinnosti
a vzrast nedôvery medzi ľuďmi.2 Čo je však alarmujúce,
myslí si, že desocializácia bude zo Západu vyvezená do
krajín východnej Európy, ako aj na Slovensko.3

1. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity.
Bratislava: LÚČ, 2010, s. 302n.
2. Porov. tamtiež, s. 21-34.
3. Porov. FFORDE, Matthew: Západný materializmus a vyvážanie
desocializácie. In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko, materializmus a
desocializácia. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity,
2006, s. 2.
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Fforde tvrdí, že príčinou tohto stavu, ktorý nazýva aj
kultúrnou krízou alebo kolapsom, sú materialistické vízie, ktoré systematicky produkujú egoistické postoje človeka a spôsobujú úpadok pospolitosti. Hovorí o materialistickej matrici, ktorá je podľa neho útokom na lásku a na
život podľa Ducha, bez ktorého nemožno dosiahnuť pravú
spiritualitu a autentický duchovný život. Tento negatívny
stav môže podľa neho vyriešiť návrat ku kresťanskej spiritualite, ktorá vychádza z viery, že človek má dušu, ktorá je
ústrednou a najdôležitejšou skutočnosťou jeho existencie.4
Cieľom tohto príspevku je predstaviť Ffordovu tézu
o desocializácii a odpovedať na otázku, prečo možno absenciu duchovného života považovať za priaznivé východisko pre vznik a rozvoj desocializácie. Okrem toho ma
bude zaujímať, či možno o desocializácii hovoriť aj na Slovensku, na čo sa pokúsim odpovedať interpretáciou vybraných štatistických ukazovateľov, konkrétne miery sobášnosti a rozvodovosti, politickej angažovanosti občanov
vo voľbách a páchanej kriminality, ktoré uvádza Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Čo je desocializácia?
Hneď na úvod je potrebné povedať, že aj keď by sa
mohlo zdať, že desocializácia je fenoménom len posledného polstoročia, opak je pravdou. Rozklad spoločenstva či
kultúrna kríza sa v posledných desaťročiach stali témou v
prácach viacerých autorov.5 Diskusia na túto tému je roz4. Porov. tamtiež, s. 37.
5. Arvin Toffler: Future Shock (1970), Robert Nisbet: Twilling Authority (1975), Patrick R. Lowenthal: Social Change and Cultural Crisis (1984), S. C. Malik: Modern civilization. A crisis of fragmentation
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siahla. Autori pomenúvajú príčiny kultúrnej krízy a ponúkajú jej riešenia ako napríklad obmedzenie roly štátu
a rozvoj dobrovoľníckych a občianskych aktivít, dosiahnutie väčšej sociálnej integrácie prostredníctvom efektívnejšieho štátneho zabezpečenia sociálnej pomoci, podpora
ekonomických garancií či životných príležitostí.6 Fforde si
však myslí, že takéto výklady súčasných ťažkostí sa nedostávajú ku koreňu problému, lebo predstavujú ne-spiritualistické interpretácie. Tvrdí totiž, že “naša kultúrna kríza
je vo svojej najhlbšej podstate hlavne duchovnou krízou a
problému sa treba chopiť v prvom rade v tejto dimenzii.”7
Fforde uvádza, že „desocializovaný človek je aj dekulturalizovaný“.8 Znamená to, že spoločenstvo, v ktorom žije,
je oslabené a poznačené stratou kultúrneho dedičstva so
všetkými mechanizmami, ktoré zabezpečujú spoločenskú
kohéziu. Znamená to ochabnutie morálky a mravov, ktoré sú ochudobnené o cnosti a všeobecne akceptované spôsoby správania, prostredníctvom ktorých je možné nadväzovať vzájomné vzťahy. Ľudia strácajú svoju sociálnu
dimenziu, nevedia spolu žiť ani nachádzať v druhom človeku oporu. To spôsobuje zmätok v identite, ale aj pocity osamelosti, neistoty a nedôvery. Desocializovaní jednotlivci sa čoraz viacej uzatvárajú do seba, sú depresívni
a apatickí voči svojmu okoliu. Fforde opisuje „stav anómie“9, v ktorom je desocializovaný človek neschopný byť
zodpovedným, morálnym, kultivovaným a neschopným
pre sexuálny či citový život.10
Francis Fukuyama v tomto zmysle hovorí o „Veľkom
rozvrate“, ktorý začal prebiehať „v širokom súbore rozvinutých krajín v 60-tych rokoch“11 a ktorý charakterizovala vzrastajúca úroveň zločinnosti a spoločenského neporiadku, úpadok rodiny, sociálnej súdržnosti a nedôvery. Aj
on hľadá príčiny takéhoto kultúrneho vývoja, no s Ffordom nesúhlasí v tom, že dôvodom nepriaznivého stavu
(1989), Alain Touraine: Can we live together? (2000), Francis Fukuyama: The Great Disruption (2000).
6. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity.
Bratislava: LÚČ, 2010, s. 343.
7. Tamtiež, s. 343.
8. Tamtiež, s. 33.
9. O pojme anómia existuje v spoločenských vedách široká diskusia. Je však všeobecne známe, že problematiku anómie ako prvý zaviedol do sociológie Émile Durkheim. Anómiu považuje za sociálny stav
rozkladu noriem sociálneho konania v spoločnosti, ktorá sa v dôsledku zrýchlených premien stala dezorientovanou, čo viedlo aj k oslabeniu väzieb medzi jednotlivcami. Anómiu okrem toho podľa Durkheima
sprevádzajú individuálne psychické prejavy ako unavenosť, dezilúzia,
nepokoj, znepokojenie a nespokojnosť, hnev, rozjatrené znechutenie zo
života, vystupňované pobláznenie a vystupňovaná unavenosť. (Porov.
DOHRENWEND, Bruce: Egoism, Altruism, Anomie, and Fatalism: A
Conceptual Analysis of Durkheim ́ s Types. In: American Sociological
Review, 24, 4/1959, s. 468.)
10. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava: LÚČ, 2010, s. 33.
11. FUKUYAMA, Francis: Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a
opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava: AGORA,
2005, s. 78.
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je narastajúce bohatstvo, teda materiálny aspekt či oslabenie náboženskej viery, teda spirituálna tendencia. Z „Veľkého rozvratu“ viní antikoncepčnú pilulku, spôsobujúcu
pokles pôrodnosti a negatívne ovplyvňujúcu rodinný život a rozmach informačných technológií, znižujúcich sociálny kapitál.12 Absenciu sociálneho kapitálu, nazdávam
sa, možno zároveň považovať sa synonymum desocializácie. Putnam pojem definuje ako „dôvera, normy, ktoré regulujú spolunažívanie a siete občianskeho združovania“13
a vo svojej teórii poukazuje na dôsledky úpadku sociálneho kapitálu14, ktoré sa až nápadne zhodujú so znakmi
desocializácie, ktoré uvádza Fforde. Aj tento autor medzi
dôvody poklesu sociálneho kapitálu radí moderné technológie, predovšetkým televíziu, ktorá pripútava človeka k obrazovke, a tak bráni jeho priamym osobným kontaktom s druhými ľuďmi. Fforde, ako som už uviedla,
tvrdí, že desocializáciu spôsobili materialistické vízie –
akási nová antropológia, ktorú, okrem iného, charakterizuje predovšetkým sebecký individualizmus a vytrácanie
„rozmeru ducha“. To, akým spôsobom bola desocializácia
privodená, vysvetľuje ďalšia časť príspevku.
Materialistické vízie ako príčina desocializácie
Uvažovať o tom, ako dnešný človek západnej kultúry
rozmýšľa, po čom túži a aké má ciele, sa na pozadí rozmanitosti ľudských charakterov a životných situácií, môže javiť ako problematické. Faktom však je, že v prípade Homo
sapiens môžeme hovoriť o materiálnej aj spirituálnej dimenzii. Zároveň, že človek prirodzene túži po šťastí a blahobyte, ktoré sa snaží dosiahnuť. Spôsobov, ako sa mu to
môže podariť, je viacero a mnohé sa ukazujú ako príťažlivé. Fforde ich označuje pojmom materialistická matrica,
v rámci ktorej pomenúva jednotlivé –izmy (racionalizmus,
rightizmus, societalizmus, ekonomizmus, powerizmus,
animalizmus, sexualizmus, fyziologizmus, feelingizmus,
psychizmus). “Tieto antropologické teórie spôsobili, že
na človeka v spoločnosti sa začalo nahliadať ako na subjekt, ktorý nemá dušu a je len mechanistickým konglomerátom fyzického.”15 Podľa Fforda ide o chybné antropologické vízie, prehliadajúce spirituálnu dimenziu človeka a
privodzujúce desocializáciu. Pozrime sa bližšie na to, ako
sa to deje.
Fforde tvrdí, že materialistické vízie spôsobili desocializáciu dvoma spôsobmi: 1. napadli ideu, že človek má
dušu, 2. podporovali temnú stránku vnútorného bytia človeka. Čo však znamenajú tieto pomerne vágne vyjadre-

12. Porov. tamtiež, s. 81-82.
13. PUTNAM, Robert: Making Democracy Work. Civic traditions in
modern Italy. New York: Princeton University Press, 1993, s. 196.
14. Porov. PUTNAM, Robert: Bowling alone. New York: Simon &
Schuster, 2000, s. 345-347.
15. KOLLÁR, Roman: Recenzia Matthew Fforde: Desocializácia.
Kríza postmodernity. In: Sociológia. 4/2011, s. 451-454.
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nia? “Človek bez duše” má silnú tendenciu k sebeckému
individualizmu, ktorý ho núti k zúrivej súťaživosti s druhými, nemá výčitky svedomia, odmieta prijať osobnú zodpovednosť a nie je ochotný zaujať morálny postoj. Podpora temných stránok vnútorného bytia človeka znamená
podnecovanie negatívneho potenciálu v človeku - predovšetkým pýchy, lakomstva, chamtivosti, závisti, chlipnosti, nenásytnosti a zloby. V tomto prípade sa navyše prejavuje silná tendencia k sebaospravedlňovaniu – moje
názory a činy, keďže sú rezultátom vnútorných a vonkajších síl, nedokážem kontrolovať, a preto ma za ne nemožno ani odsudzovať.16
Materialistická matrica podľa Fforda robí človeka vo
svojej podstate sebeckým tvorom, ktorý sa sústreďuje len
na seba. “Rightizmus nás podnecuje k tomu, aby sme sa
sústreďovali na uspokojenie našich osobných potrieb; societalizmus nás vedie k uvažovaniu o tom, že nám je ľudské prostredie niečo dlžné; ekonomizmus kladie dôraz na
naše osobné úsilie o nadobúdaní bohatstva; powerizmus
robí podobne s mocou; animalizmus s obľubou zdôrazňuje boj o prístup ku zdrojom a o možnosť reprodukovať sa;
sexualizmus akcentuje sexuálne uspokojenie jednotlivca;
fyziologizmus a feelingizmus nás podnecuje v hľadaní rozkoše a pohodlia.”17 Fforde zdôrazňuje, že materialistická
matrica orientuje človeka k zdôrazňovaniu vlastného záujmu a odsúva do úzadia orientáciu na činnosť v prospech
iných.18 Našťastie však nezostáva iba pri pomenovaní príčin desocializácie a jej dôsledkov, ale ponúka aj riešenie –
protipól desocializácie – ktorým je podľa neho „život podľa ducha“. Pozrime sa na to, čo konkrétne táto pozitívna
vízia znamená?
Život podľa Ducha
Pastorálna konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes uvádza, že „človek je vo svojej najhlbšej prirodzenosti spoločenským tvorom a bez vzťahov s inými nemôže žiť ani rozvíjať svoje vlohy.”19 V spoločnosti, v ktorej
žije, chce dosahovať svoje ciele a nájsť šťastie. Pápež Pavol VI. v encyklike Populorum progressio v tomto zmysle
hovorí o integrálnom (úplnom) rozvoji človeka, ktorý dokonca označuje za “povinnosť”.20
Žiaľ, ukazuje sa, že človek je rozpoltený a jeho rast dvojznačný. Individuálny aj kolektívny život človeka sa javí

16. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava: LÚČ, 2010, s. 92n.
17. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity.
Bratislava: LÚČ, 2010, s. 95.
18. Porov, tamtiež, s. 95.
19. Gaudium et spes. (7. 12. 1965), § 12. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1969, s. 180.
20. PAVOL VI.: Populorum progressio. (23. 3. 1967), § 17. In: Dokumenty sociálnej náuky cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2007, s. 329.
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ako zápas medzi dobrom a zlom, medzi telesným a duchovným, medzi životom bez Ducha a podľa Ducha. Dokumenty Cirkvi túto ambivalentnosť vyjadrujú slovami
“mať” a “byť”. V pastorálnej konštitúcii II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes sa uvádza, že “väčšia hodnota človeka je v tom, čím je, než v tom, čo má.”21 Pápež
Pavol VI. v encyklike Populorum progressio upozorňuje,
že túžba mať viac zatvára dvere priateľstvu a “lakomstvo
je tak pre národy, ako aj pre jednotlivcov najzjavnejšou
formou mravnej zakrpatenosti”. Pápež zdôrazňuje rozmer “bytia”, ktorý podľa neho smeruje k ľudskejším podmienkam života. V rovnakej rétorike pokračuje Ján Pavol
II. v encyklike Sollicitudo rei socialis. Opravdivé “bytie”
zaručuje podľa pápeža správna stupnica hodnôt, ktorej
môže brániť kult majetku. Vzápätí však dopĺňa, že “zlo
nespočíva vo “vlastnení majetkov” ako takých, ale v spôsobe, akým ich človek vlastní: že totiž neberie ohľad ani
na vlastnosti, ani na správnu stupnicu vlastnených hodnôt. Tieto vlastnosti a stupnica hodnôt sú určené skutočnosťou, či sú podradené a či slúžia “bytiu” človeka a jeho
pravému povolaniu.”22
Čo znamená život podľa Ducha možno ukázať aj na prvotnom kresťanskom spoločenstve, ktoré po prijatí Ducha svätého v deň Turíc radikálne zmenilo spôsob života vo viacerých oblastiach. Skutky apoštolov uvádzajú, že
“všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.
Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým
podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali svorne v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha
a boli milí všetkému ľudu.” (Sk 2, 44-47). Prví kresťania
neboli závislí na hmotných statkoch a žili svorným a radostným životom. Zdá sa, akoby vo svojom spoločenstve
nenechávali priestor pre desocializáciu, čo až idylickým
spôsobom opisujú ďalšie pasáže zo Skutkov apoštolov:
“Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik
z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všekto
mali spoločné. (…) Veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo
všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne
utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval.” (Sk 4, 32n)
Posmoderná spoločnosť sa od prvotnej kresťanskej v
mnohom odlišuje. Tendencia mať sa v postmodernej spoločnosti javí oveľa zreteľnejšie. Psychologička Petra Lajčiaková uvádza: “Skúsenosť ukazuje, že u mnohých prevažuje
orientácia na mať – od materiálnych hodnôt až po druhého
človeka, ktorý nás zaujíma v utilitaristickej perspektíve ako
prostriedok na získanie moci, uznania, slávy či sexuálnej

21. Gaudium et spes. (7.12.1965), § 35. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1969, s. 180.
22. JÁN PAVOL II.: Sollicitudo rei socialis. (30. 12. 1987), § 28. In:
Dokumenty sociálnej náuky cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2007,
s. 484.
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rozkoše.”23 Takýto postoj predznačuje individualizmus a
izoláciu jednotlivca prežívajúceho vlastnú samotu. Naopak,
tendencia byť znamená plnohodnotnú realizáciu individuálnej a sociálnej dimenzie človeka, ktorá smeruje k ľudskej
dôstojnosti a vytváraniu interpersonálnych vzťahov.
Rozmer ambivalentnosti - dvoch rozdielnych tendencií
človeka - si všíma aj apoštol Pavol, ktorý v liste Galaťanom napísal: “Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti
tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je
proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo
chcete.”(Gal 5,17) V liste Rimanom zas hovorí: “Lebo tí,
čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.” (Rim 8,5) Svätý Pavol vo
svojej katechéze vysvetľuje, že zmýšľať podľa Ducha znamená život a pokoj (porov. Rim 8, 6b) a galatskej cirkvi
vymenúva konkrétne ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť (porov. Gal 5,22). Stať zakončuje slovami:
“Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom,
nezáviďme jeden druhému” (Gal 5,26), čo poukazuje na
skutočnosť, že život podľa Ducha nemôže ostať iba v rovine individuálnej, teda iba pri snahe jednotlivca o pestovanie cností, ale posúva sa do roviny vzťahu k blížnym, ktorých nemáme dráždiť ani im závidieť.
Pápež František v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium uvádza: “Keď sa tvrdí, že niečo má “ducha”, obyčajne sa tým myslí na nejakú vnútornú pohnútku, ktorá
dáva impulz, motivuje, povzbudzuje a robí zmysluplnou
osobnú i spoločenskú činnosť.”24 V úvode exhortácie naopak ukazuje, čo za život podľa Ducha nemožno považovať: “Veľkým nebezpečenstvom v dnešnom svete, poznačenom rôznorodou a vtieravou ponukou konzumizmu, je
sebecký smútok, ktorý vyviera z pohodlného a skúpeho
srdca, z horúčkovitého vyhľadávania povrchných radostí,
z izolovaného svedomia. Keď sa vnútorný život uzavrie do
vlastných záujmov, nezostane v ňom miesto pre druhých,
chudobní tam už nemajú priestor, Boží hlas nepočuť, ustane sladká radosť z jeho lásky, vyhasne entuziazmus pre
konanie dobra. Aj veriacim hrozí vážne a trvalé riziko.
Mnohí mu prepadnú a premenia sa na hnevlivých, nespokojných ľudí bez života. Toto nie je cesta plného a hodnotného života; toto nie je Božia vôľa pre nás; toto nie je život
v Duchu, ktorý vyviera zo srdca vzkrieseného Krista.”25
Za život podľa Ducha, ako protipól desocializácie, tak
možno považovať oslobodenie sa od konzumného života a
egocentrického myslenia, ktoré je závislé len na telesných
potrebách. Ján Pavol II. hovoril v tejto súvislosti o civili23. LAJČIAKOVÁ, Petra.: In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko,
materializmus a desocializácia. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2006, s. 162.
24. FRANTIŠEK.: Evangelii gaudium. Trnava: Spoloko sv. Vojtecha, 2014, s. 180.
25. Tamtiež, s. 3-4.
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zácii požívačnosti a žiadostivosti a na druhej strane vyzýval k civilizácii lásky, pre ktorú je charakteristické „communio personarum“, teda spôsob bytia a konania človeka
v spoločenstve, pre ktoré je príznačné nezištné sebadarovanie. Nedostatok duchovného života tak vytvára priaznivé podmienky pre vznik desocializácie poznačenej individualizmom, túžbou po blahobyte, moci a prestíži, a to
so zameraním sa na seba samého, bez rozmeru vzájomnosti a snahy o vytváranie harmonického spoločenstva.
Fforde predstavil Veľkú Britániu ako desocializovanú
krajinu s prehlbujúcou sa krízou, ktorá nežije podľa Ducha, ako „autentické laboratórium postmoderny na Západe“26, odkiaľ bude desocializácia dovezená do krajín
Strednej Európy, ako aj na Slovensko. Zároveň však upriamuje pozornosť na kresťanskú kultúru, ktorú možno podľa neho, v rámci slovenskej spoločnosti, považovať za najmocnejší potencionálny zdroj odporu voči desocializácii a
záruku života podľa Ducha. Nasledujúca časť sa preto pokúša analyzovať vybrané znaky desocializácie v slovenskej spoločnosti a odpovedať na otázku, či existujúce tendencie hovoria v prospech alebo proti téze o desocializácii
Slovenska.
Slovensko ako obeť Západu?
Teológ Roman Kečka predpoklad, že desocializáciu
možno očakávať aj v slovenskej spoločnosti, nepovažuje za tak jasný a zreteľný. Pýta sa “prečo to všetko, čo
prežíva Británia, má očakávať Slovensko? Aký mechanizmus má importovať “materialistickú matricu” na Slovensko?”27 Fforde nám odpoveď na tieto otázky zostáva dlžný, navyše, z uvedeného vyvstáva otázka, či sa vôbec jeho
predpoklad o „dovezení desocializácie“ na Slovensko naplnil alebo nie. V snahe odpovedať na túto otázku si preto
v nasledujúcej časti budem všímať štyri vybrané uvedené ukazovatele desocializácie: A.) sobášnosť, B.) rozvodovosť, C.) politická angažovanosť občanov vo voľbách a D.)
kriminalita, resp. vývoj počtu trestných činov, ktoré si vo
Veľkej Británii všíma aj Fforde.
a) Fforde hovorí v prípade Veľkej Británie o obrovskom
náraste rozvodovosti a zníženom podiele zosobášených,
okrem toho o zvýšenom počte slobodných matiek a náraste podielu detí narodených mimo manželstva. Tieto procesy podľa neho poukazujú na skutočnosť, že ľudia sú čoraz menej schopní žiť pospolu a že sa čoraz viac rozširuje
priepasť medzi mužmi a ženami.28

26. Porov. FFORDE, Matthew: Západný materializmus a vyvážanie
desocializácie. In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko, materializmus a
desocializácia. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity,
2006, s. 2.
27. Tamtiež, s. 41.
28. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava: LÚČ, 2010, s. 24.
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Charakteristiky sobášnosti obyvateľstva SR,
2001-201229 (tabuľka č. 1)

V prípade Slovenska uvedené parametre ukazujú, že
v roku 2012 bolo uzavretých 26 006 manželstiev. Oproti roku 2001 stúpol počet uzavretých manželstiev o 2 211
a počet sobášov stúpol aj v porovnaní s predchádzajúcimi
dvoma rokmi. V tomto prípade teda možno v posledných
rokoch hovoriť skôr o pozitívnom vývoji ako naopak, navyše, od roku 2008 klesá aj počet rozvedených manželstiev (viď. tabuľka č. 2).
b) Charakteristiky rozvodovosti obyvateľstva SR,
2001-201230 (tabuľka č. 2)

Počet rozvedených manželstiev bol v roku 2012 10 948,
čo je v porovnaní s rokom 2011 o 154 menej. Na 100 uzavretých manželstiev pripadlo 42 rozvodov (47 v roku 2010
a 43 v roku 2011). V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011
klesol aj počet rozvodov manželstiev s maloletými deťmi
zo 63,2 % na 61,8 %. Navyše, počet narodených detí má
na Slovensku od roku 2002 stúpajúcu tendenciu.31 Tento
trend potvrdzuje pozvoľné oživovanie sobášnosti a znižovaníie rozvodovosti na Slovensku, čo svedčí v prospech
slovenskej rodiny, ktorá, zdá sa, na základe týchto štatistík, nepodľahla trendu desocializácie ako predpokladal
Fforde alebo v nej možno v týchto prípadoch pozorovať
skôr pozitívne signály.32
c) Fforde za ďalší zo znakov desocializácie považuje pokles politickej kultúry. Vo Veľkej Británii si, okrem iného,
všíma aj percento účasti občanov vo voľbách. Konštatuje
pokles politickej participácie občanov, narastajúcu dezilúziu verejnosti z politikov a krízu politických inštitúcií.33
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Na Slovensku má volebná účasť obyvateľov od roku
1990 všobecne klesajúcu tendenciu. Vo voľbách do Európskeho parlamentu dokonca Slováci zaznamenali najnižšiu účasť v rámci celej EÚ. Tento trend má len tri výnimky. „Jednou boli parlamentné voľby v roku 1998,
keď v dôsledku polarizovanej politickej situácie a vysokej predvolebnej mobilizácie prišlo k urnám 84,2 % občanov, čo bolo o 8,5 percentuálneho bodu viac ako v roku
1994. Druhou boli voľby v roku 2010, keď sa účasť zvýšila oproti roku 2006 o 3,9 percentuálneho bodu – z 54,7
% na 58,8 %. Zásadný pokles účasti nastal medzi rokmi
2002 a 2006.”34 Treťou bola účasť v parlamentných voľbách v roku 2012 po páde vlády Ivety Radičovej, keď sa
percento účasti, oproti roku 2010, zvýšilo o 1,2%. Bútorová a Gyarfášová konštatujú, že v uplynulých rokoch slovenskí “občania čoraz väčšmi prenechávali zodpovednosť
za celkové pomery v spoločnosti iba na politikov, predstaviteľov štátnej správy či biznisu a v menšej miere uplatňovali svoju kontrolnú funkciu, artikulovali svoje záujmy a
presadzovali svoje požiadavky.”35 Nízky vplyv na politické rozhodovanie, bezmocnosť občanov, ale aj celkový pokles občianskej participácie či nedostatočná rovnosť príležitostí a spravodlivosti sú podľa autoriek znakom, že sa
nepodarilo dosiahnuť “kľúčové ciele Novembra 1989”.36
V tomto zmysle možno konštatovať vplyv desocializácie, o ktorej hovoril aj sociológ Vladimír Krivý: “Značne rozšírený pocit občianskej bezmocnosti sa kombinuje
so silnejúcim individualizmom a zníženým záujmom časti
občanov o verejné záležitosti i o problémy tých druhých.
Sebazahľadenosť a zaujatosť osobným zápasom o spoločenské uplatnenie či o využitie možností, aké dnešné pomery ponúkajú, sa u týchto ľudí spája aj s orientáciou na
konzumný spôsob života a s „posilnením silných materialistických orientácií“.37
Účasť občanov vo voľbách, 1990 - 2014 (tabuľka č. 3)
Parlament

Komunálne

1990

95,4

63,8

1992

84,2

1994

75,7

52,4

1998

84,2

53,9

1999

2002
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Európske

26,0 / 22,6
70,1

49,5

2004

2006

Regionálne
1. / 2. kolo

73,9 / 75,5

2001

47,9 / 43,5

2005

29. Štatistický úrad Slovenskej republiky: Vývoj obyvateľstva v
Slovenskej republike a krajoch v roku 2012. Bratislava: ŠÚ, 2013, s. 14.
30. Tamtiež, s. 19.
31. Porov. Štatistický úrad Slovenskej republiky: Vývoj obyvateľstva
v Slovenskej republike a krajoch v roku 2012. Bratislava: ŠÚ, 2013, s. 10.
32. Na druhej strane netreba opomenúť súčasnú aktuálnu diskusiu o
charaktere rodiny súvisiacu s loby podporujúcou homosexuálne manželstvá. Túto skutočnosť možno považovať za “novú” tendenciu narúšajúcu jednotu rodiny, ktorá y si vyžadovala osobitnú analýzu.
33. Porov. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava: LÚČ, 2010, s. 30.

Prezidentské
1. / 2. kolo

17,0
18,0 / 11,1

54,7

47,7

34. BÚTOROVÁ, Zora – GYARFÁŠOVÁ, Oľga: Občianska participácia: trendy, problémy, súvislosti. In: Sociológia, 5/2010, s. 478.
35. Tamtiež, s. 484.
36. Porov, tamtiež,s. 460.
37. KRIVÝ, Vladimír: Kultúrne vzorce, hodnotové orientácie. In:
Gál, F. – Mesežnikov, G. – Kollár, M. (ed.): Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s.
246-264.
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2009

43,6 / 51,7

2010

58,8

2012

59,11

2013
2014

22,9 / 18,4

19,6

20,11
43,4 / 50,5

d) “Rozmach kriminality, špeciálne násilných trestných
činov, je ďalším symptómom našej súčasnej krízy,”38 uvádza Fforde a za posledné desaťročie vo Veľkej Británii
konštatuje v prípade kriminality a násilných trestných činov prudko stúpajúcu tendenciu, čo podľa neho svedčí o
hlbokom narušení medziľudských vzťahov.
Miera trestných činov na Slovensku má za posledných
desať rokov naopak klesajúcu tendenciu, čo platí aj v prípade násilných trestných činov. Tých bolo v roku 2003 13
724 a v roku 2012 6 607, čo je pokles o 7117 násilných
trestných činov, teda o viac ako 50%.
Vývoj počtu trestných činov v SR, 2003-201239
(tabuľka č. 4)

Priaznivé výsledky v oblasti kriminality môžu súvisieť
aj s prevenciou kriminality, ktorej stratégiu určuje Miniterstvo vnútra SR40. Vzhľadom na uvedené parametre kriminality možno konštatovať, že v tomto prípade sa existencia desocializácie nepotvrdila a že tento trend svedčí o
zvyšujúcej sa kvalite života a pocite bezpečia občanov na
Slovensku.
Záver
Fforde vo svojej teórii poukázal na vzťah medzi materializmom a desocializáciou, ktorým môže podľa neho
vzdorovať život podľa Ducha, teda oslobodenie sa od konzumného života a egocentrického myslenia, ktoré je závislé len na telesných potrebách a naopak, spôsob bytia
a konania človeka v spoločenstve, pre ktoré je príznačné
nežistné sebadarovanie.
Kritici môžu namietať, že autor pristúpil k riešeniu tejto otázky z pozície kresťana, a to treba pripustiť. Na druhej strane je zjavné, že rieši problém, ktorý sa týka celej
spoločnosti, každého človeka bez ohľadu na náboženskú
38. FFORDE, Matthew: Desocializácia. Kríza postmodernity.
Bratislava: LÚČ, 2010, s. 25.
39. Štatistický úrad SR [online], [cit. 24/01/2014]. Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=10492
40. http://www.minv.sk/?prevencia-kriminality-5

či hodnotovú orientáciu41, a v tomto zmysle, nazdávam sa,
možno jeho tézy považovať za prínosné a prinajmenšom
podnetné pre diskusu o stave spoločnosti, a to aj tej slovenskej, o čo sa pokúša aj tento príspevok.
Prvá časť príspevku odpovedala na otázku, čo je desocializácia a ukázala, že príčiny tohto, nie nového fenoménu v spoločenských vedách, sú podľa viacerých autorov
rôznorodé. Ffordova odpoveď je jedinečná v tom, že ponúka spiritualistickú interpretáciu, čo znamená, že za desocializáciou vidí krízu duchovného života, ktorú spôsobili
materialistické vízie.
Druhá časť príspevku ukazuje na spôsob, ako materialistická matrica desocializáciu spôsobila? Po prvé napadla
ideu o duchovnej podstate človeka a po druhé podporila
negatívnu stránku ľudskej osobnosti, ktorá smeruje k individuálnemu a egoistickému životu. Schopnosť vzdorovať uvedeným tendenciám má podľa Fforda život podľa
Ducha, ktorému venuje pozornosť ďalšia časť príspevku.
Nielen biblické texty, ale aj dokumenty Katolíckej cirkvi
riešia otázku života podľa Ducha, spájaného s fenoménom “byť”, a naopak s pojmom “mať”, ktorý však nemusí automaticky znamenať protirečenie. Život podľa Ducha
smeruje k pestovaniu osobných cností ako aj harmonickému spoločenstvu s druhými osobami. Jeho nedostatok, naopak, podnecuje vznik desocializačných vplyvov s negatívnymi dôsledkami pre spoločnosť.
Posledná časť príspevku sa snažila odpovedať na Ffordov predpoklad o desocializácii Slovenska, a to analýzou
štatistických údajov v prípade sobášnosti, rozvodovosti,
volebnej participácie a páchanej kriminalite. Ukázalo sa,
že sobášnosť a rozvodovosť zaznamenala v posledných
rokoch na Slovensku skôr pozitívny trend, čo sa bezpochyby potvrdilo aj pri štatistike trestných činov od roku
2003 do roku 2012. Všeobecne vzostupné výsledky však
možno pozorovať v prípade percentuálnej účasti občanov vo voľbách za obdobie od roku 1990 do roku 2014, čo
svedčí o desocializačných tendenciách, nezáujme slovenských občanov o voľby a nízkej politickej kultúre na Slovensku. Vývoj volebného správania voličov na Slovensku
odráža pocit odcudzenia bežného občana od politiky a ignorovanie jeho potrieb a záujmov. S tým súvisiaca kríza
autority svedčí o celkovej dezilúzii verejnosti z politiky,
ktorú možno z tohto pohľadu považovať za značne desocializovanú.
Keďže sa v prípade zvyšných troch oblastí desocializácia nepotvrdila, veľmi zaujímavo, ba až prorocky, vyznieva názor teológa Kečku, ktorý predpokladal, že na Slo41. Porov. KUNA, Marian: Matthew Fforde a výzva desocializácie
pre Slovensko. In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko, materializmus a desocializácia. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity,
2006, s. xxv.
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vensku “možno očakávať skôr gýčovitú napodobeninu
“materialistickej matrice” vo formálno-kresťanskej krajine než masovo-zničujúcu materialistickú a antikresťanskú
desocializáciu”42 . Mentalita, postoje a správanie Slovákov
je podľa neho veľmi rozdielne od západného, navyše, v
našej krajine sú ďalšie faktory43, ktoré sťažujú prenos materialistickej matrice do slovenského prostredia.
Zdá sa preto, že Slovensko sa nestalo “beznádejnou obeťou výpredaja Západu”, aj keď sa do istej miery (predovšetkým u tej časti obyvateľstva, ktorá “nakukla k susedom”) ujal akýsi “materiálny a mentálny snobizmus a
gýčovitosť v snahe napodobňovať západnú Európu”44.
Otázkou zostáva, či na Slovensku pomohla masívny rozvoj desocializácie zamedziť kresťanská kultúra, ako to naznačoval Fforde. Ak by áno, čo by si vyžadovalo svedomitý výskum, bol by to pre kresťanov pozitívny stimul do
budúcnosti a motivácia pre zachovanie si vlastnej kresťanskej identity, ktorej samozrejmou súčasťou by bol aj život
podľa Ducha.

42. KEČKA, Roman: Bude Slovensko obeťou výpredaja Západu?
In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko, materializmus a desocializácia.
Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2006, s. 43.
43. Napríklad absencia veľkomiest západného typu a rozsiahlej urbanizácie, či oproti západoeurópskej odlišná intelektuálna a kultúrna
tradícia a pod.
44. KEČKA, Roman: Bude Slovensko obeťou výpredaja Západu?
In: KUNA, Marian (ed.): Slovensko, materializmus a desocializácia.
Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2006, s. 43.
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Katolícka cirkev
a vedecko-technologický výskum
Position of the Catholic Church on Scientific And Technological Research
This study focuses on the position of the Catholic Church on scientific and technological research. The study is considered topical as the scientific and technological research develops continuously. On the other hand, misleading
prejudices and misconceptions about the official attitude of the Catholic Church toward research persist in today’s
society. First of all, it should be noted that her opinion on this topic is not negative but positive, though prudent
and cautious. It grows out of the basic assumptions and restrictions, which the Catholic Church defines and clarifies in its official teaching documents. Throughout this work, these documents are referred to as the main bibliographic source. The Magisterium of the Church understands the complexity of social and cultural context in which
the research develops. The Magisterium examines it from the axiological (value-based) and anthropological and
ethical perspective in the light of natural reason (common sense) and supernatural Revelation. It also defines the
anthropological and ethical criteria for the assessment and guidance of human activity in the studied field to avoid
absolutisation of scientific and technological research and to promote reasonable development for the good of man,
society and the whole world (creation).

Úvod
V tejto štúdii sa venujeme postoju Katolíckej cirkvi
k vedecko-technologickému výskumu. Táto téma je aktuálna, nakoľko stále napreduje vedecko-technologický pokrok. Na druhej strane sa v spoločnosti objavujú zavádzajúce predsudky a nesprávne názory1 o oficiálnom postoji
Katolíckej cirkvi k danému výskumu. Predovšetkým chceme v tejto štúdii poukázať na to, že jej postoj k téme nie
je záporný, ale kladný, no rozvážny a opatrný. Pramení zo
základných východísk a vymedzení, ktoré Katolícka cirkev definuje a objasňuje v dokumentoch oficiálneho učenia. Priebežne sa na ne odvolávame ako na hlavné bibliografické pramene. Učiteľský úrad (Magistérium) Cirkvi si
uvedomuje rozsiahly sociálno-kultúrny kontext, v ktorom
sa daný výskum rozvíja. Skúma ho z axiologického (hodnotového) a antropologicko-etického hľadiska vo svetle
prirodzeného (zdravého) rozumu a nadprirodzeného Zjavenia. Následne vymedzuje antropologicko-etické kritériá pre posúdenie a usmernenie ľudskej činnosti v danej
oblasti, aby sa vyhlo absolutizácii vedecko-technologického výskumu, a aby sa rozvíjal skutočne správnym spôsobom pre dobro človeka, spoločnosti a celého sveta (stvorenstva).
Náčrt problému: Kontexty
Už Druhý vatikánsky koncil v Pastorálnej konštitúcii
o Cirkvi v súčasnom svete (1965) pomenoval sociálnokultúrny vývoj v oblasti bio-medicínskeho a technologického výskumu, keď poznamenal, že súčasný „vnútorný
nepokoj a zmena životných podmienok súvisia s rozsiah1. Porov. Ján Pavol II.: Evangelium vitae. Encyklika o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (25. 3. 1995), b. 17.

lejšími premenami, pod ktorých vplyvom sa v oblasti intelektuálneho formovania kladie rastúci dôraz na matematické a prírodné vedy, ako aj na vedy o človeku, na
praktickom poli zase na techniku, ktorá sa z nich odvodzuje. Táto vedecká mentalita formuje kultúrne dianie a
spôsob myslenia iným spôsobom ako v minulosti. (...) Pokrok biologických, psychologických a spoločenských vied
nielenže dáva možnosť človeku lepšie poznať seba samého, ale mu aj umožňuje priamo ovplyvňovať spoločenský
život technickými metódami. Súčasne ľudstvo čoraz väčšmi uvažuje o predvídaní a regulovaní svojho vlastného
demografického rastu.
Samotné plynutie dejín sa natoľko zrýchľuje, že jednotlivec ho už sotva môže sledovať. Údel ľudského spoločenstva sa stáva jediným a nerozčleňuje sa na množstvo akoby rozdielnych histórií. Takto ľudstvo prechádza
z prevažne statického chápania stavu vecí k dynamickejšiemu a evolučnejšiemu chápaniu. Z toho vzniká obrovský
komplex nových problémov, ktoré dávajú podnet na ďalšie
analýzy a syntézy.“2
V práve načrtnutom sociálno-kultúrnom kontexte si
Magistérium uvedomuje, že nie je kompetentné v špecifických vedecko-technických riešeniach, ale sa k nim
vyjadruje z hodnotového (axiologického) a antropologicko-etického hľadiska v teologickom (náboženskom) kontexte.3 Magistérium uznáva príslušné metódy jednotlivých
vedných odborov alebo technologických procesov. Ak me-

2. Druhý Vatikánsky Koncil: Gaudium et spes. Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete (7. 12. 1965), b. 5.
3. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate. Encyklika o integrálnom
ľudskom rozvoji v láske a v pravde (29. 6. 2009), b. 9; Ján Pavol II.: Centesimus annus. Encyklika k stému výročiu encykliky Rerum novarum (1.
5. 1991), b. 43; Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 36.

Nové Horizonty

71

Štúdie

todický postup „v akomkoľvek vednom odbore postupuje
naozaj vedecky a v súlade s morálnymi normami, nikdy
nebude v skutočnom rozpore s vierou, lebo svetské skutočnosti i skutočnosti viery majú svoj pôvod v tom istom
Bohu. Ba toho, kto sa pokorne a vytrvalo usiluje preskúmať tajomstvá sveta, vedie akoby Božia ruka, hoci si to
neuvedomuje.“4 Tento pohľad na vedu a techniku je podstatne otvorený pre transcendentno. Je potrebné sa pri
ňom zastaviť, lebo je kľúčovým východiskom pre vymedzenie nasledujúcich skutočností.
Otvorenosť pre transcendentno
V tejto perspektíve vyvstáva otázka, či závisí človek
iba od seba samého, alebo aj od Boha? Za touto otázkou
sa skrývajú dve racionality: jedna, uzavretá v imanencii,
a druhá, otvorená pre transcendentno. „Racionalita technickej činnosti, sústredenej na samu seba, sa však javí ako
iracionálna, pretože v sebe obsahuje rozhodné odmietnutie zmyslu a hodnoty. Nie náhodou sa uzavretosť voči
transcendentnu stretá s ťažkosťou premýšľať o tom, ako
z ničoho vytrysklo bytie a ako sa z náhody zrodila inteligencia. (...) Rozum bez viery, priťahovaný čisto technickou činnosťou, je odsúdený stratiť sa v ilúzii vlastnej
všemohúcnosti. Viera bez rozumu riskuje, že sa odcudzí
konkrétnemu životu ľudí“.5 Preto ľudský rozum, ktorý sa
skutočne a úprimne otvára pre transcendentno, spolupracuje s vierou, aby človeku spoločne pomáhali zamerať sa
na dobro s podmienkou, že ho chce naozaj poznať a podľa
neho žiť.6 V otvorenosti pre transcendentno definuje Magistérium svoj pohľad na pozemský svet, človeka a mravnosť vo všeobecnosti i v konkrétnosti, teda vzhľadom na
jednotlivé oblasti ľudského konania, medzi ktoré patrí aj
oblasť vedecko-technologického výskumu.
Pohľad na pozemské dobrá
Vo svetle (zdravého) rozumu a (nadprirodzenej) viery
Magistérium uznáva tzv. autonómiu pozemských (časných) dobier/vecí. Pod touto autonómiou treba rozumieť,
4. Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 36; porov. FrantiLumen fidei. Encyklika o viere (29. 6. 2013), b. 35; Ján Pavol II.: Fides et ratio. Encyklika o vzťahoch medzi vierou a rozumom (14. 9. 1998),
b. 16-23 (Druhá kapitola: Credo ut intellegam), b. 24-35 (Tretia kapitola: Intellego ut credam), b. 36-48 (Štvrtá kapitola: Vzťah medzi vierou a
rozumom).
5. Benedikt XVI., Caritas in veritate, b. 74; porov. Ján Pavol II.:
Evangelium vitae, b. 64.
6. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75; František: Lumen
fidei, b. 35.
šek:
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že stvorené veci a ľudské spoločenstvá majú vlastné zákony a hodnoty, ktoré človek postupne poznáva a uplatňuje.
Takto chápaná autonómia pozemských dobier je „celkom
oprávnená a správne sa jej domáhajú nielen ľudia našich
čias, ale aj zodpovedá vôli Stvoriteľa. Lebo už tým, že sú
stvorené, dostávajú všetky veci svoju stálosť, pravdivosť,
dobrotu, vlastné zákony a svoj poriadok (...) Boh totiž udržiava všetky veci a spôsobuje, že sú tým, čím sú. (...) Ak sa
však pod „autonómiou časných vecí“ rozumie, že stvorené
veci sú nezávislé od Boha a že človek ich môže používať
bez zreteľa na Boha, vtedy nikomu, kto uznáva Boha, nemôže uniknúť, do akej miery sú podobné názory pomýlené. Veď stvorenie bez Stvoriteľa zaniká. Napokon všetci
veriaci ktoréhokoľvek náboženstva vždy počuli Boží hlas
a vnímali jeho prejavy v reči stvorenstva. Ba zabúdaním
na Boha sa zatemňuje samo stvorenstvo.“7
Magistérium Cirkvi si ďalej uvedomuje, že vnútorným (objektívnym) cieľom všetkých pozemských dobier/
vecí je ich všeobecné určenie/zameranie na dobro človeka ako jednotlivca, všetkých ľudí a celej spoločnosti, teda
na tzv. spoločné dobro (lat. bonum commune). Toto dobro
predstavuje „súhrn tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom
umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť“.8
Toto zameranie pozemských vecí na spoločné dobro vychádza zo skutočnosti, že „Boh určil zem so všetkým, čo
obsahuje, na užívanie všetkým ľuďom a národom, takže
všetci majú mať rovnakú účasť na tvorených dobrách, vedení spravodlivosťou, sprevádzanou láskou.“9 V tejto náuke sa uplatňuje tzv. umiernený antropocentrizmus, podľa
ktorého pozemské dobrá majú slúžiť človeku a on sa má
o nich zodpovedne starať ako ich správca.10 Toto správcovstvo človeka „je jedným z hlavných princípov sociálne7. Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 36; porov. Benedikt
XVI.: Deus caritas est. Encyklika o kresťanskej láske (25. 12. 2005),
b. 28a; František, Lumen fidei, b. 35; František: Bratstvo ako základ
a cesta k pokoju. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (1. 1. 2014), b. 9.
8. Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 26.
9. Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 69; porov. Ján Pavol II.: Christifideles laici. Apoštolská exhortácia o povolaní a poslaní
laikov v Cirkvi a vo svete (30. 12. 1988), b. 14; Ján Pavol II.: Pokoj s Bohom Stvoriteľom – pokoj s celým stvorením. Posolstvo k Svetovému dňu
pokoja (1. 1. 1990), b. 8; Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi (2004), b. 482, 484.
10. Porov. Gn 1, 26-30; 2, 16-17; 9, 2-3; Múdr 9, 2-3; Ž 8, 7-9; Druhý
vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 15, 33-35; Ján Pavol II.: Evangelium vitae, b. 42; Ján Pavol II.: Redemptor hominis. Encyklika na začiatku pontifikátu (4. 3. 1979), b. 8, 15; Ján Pavol II.: Centesimus annus,
b. 37; Ján Pavol II.: Sollicitudo rei socialis. Sociálna encyklika pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum progressio (30. 12. 1987), b.
34; Ján Pavol II.: Christifideles laici, b. 43; Ján Pavol II.: Pokoj s Bohom Stvoriteľom – pokoj s celým stvorením, b. 1, 3, 8; Benedikt XVI.: Ak
chceš napomáhať pokoj, ochraňuj stvorenstvo. Posolstvo k Svetovému
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ho učenia Cirkvi. Rešpektovanie tohto princípu je základnou podmienkou na to, aby sa všetkým umožnil faktický
a rovný prístup k základným a primárnym dobrám, ktoré každý človek potrebuje a na ktoré má právo.“11 Odkaz
na človeka nás privádza k ďalšiemu pohľadu, ktorý hovorí
o tom, čo je naozaj ľudské.
Pohľad na ľudskosť
V jednom zo svojich posolstiev k Svetovému dňu pokoja Benedikt XVI. nazval Cirkev odborníčkou na ľudskosť.12 V prvom okamihu by sa nám toto tvrdenie mohlo
zdať príliš odvážne. Ale (emeritný) pápež veľmi dobre vedel, čo hovorí. Napriek slabostiam, omylom, či hriechom
svojich členov každej doby, Cirkev je nositeľkou viac než
2000-ročnej skúsenosti pravej lásky (gr. agapé, lat. caritas) k blížnemu s jej sociálnymi implikáciami. Táto sociálna láska vychádza z lásky voči Pánu Bohu, ktorý nás
miloval ako prvý vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, zoslal nám
Ducha Svätého na naše posväcovanie. Preto je Pán Boh
(Najsvätejšia Trojica) mierou kresťanskej lásky: „Boh odhaľuje človeka človeku.“13 Podľa tejto miery Magistérium
vymedzuje obsah pojmu ľudskosti vzhľadom na človeka
ako takého a vzhľadom na jeho konanie v rozličných oblastiach.14 Pojem ľudskosti teda „v sebe zahŕňa nielen samotný spôsob, ako chápať život, ale aj ako zaobchádzať so
životom, ktorý biotechnológie čoraz viac kladú do rúk človeka“.15 Týmto sa načrtáva základná axiologická (antropologicko-etická) perspektíva, podľa ktorej Magistérium
hodnotí vedecko-technologický výskum. Čo je v ňom naozaj ľudské, je aj morálne (eticky dobré a správne). Najprv však predstavíme pohľad Cirkvi na človeka a na etiku
v konfrontácii s inými názormi, ktoré prevládajú vo svete.
Pohľad na človeka
Magistérium odmieta všetky názory na človeka, ktoré
sú redukcionistické. V súčasnosti sa človek a ľudský židňu pokoja (1. 1. 2010), b. 6; Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj:
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, b. 456, 460.
11. František: Bratstvo ako základ a cesta k pokoju. Posolstvo k
Svetovému dňu pokoja (1. 1. 2014), b. 9.
12. Porov. Benedikt XVI.: Ak chceš napomáhať pokoj, ochraňuj
stvorenstvo, b. 4.
13. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75.
14. Porov. 1 Jn 3, 16; 4, 16; Benedikt XVI.: Deus caritas est, b. 9-42;
Pavol VI.: Populorum progressio. Encyklika o rozvoji národov (26. 3.
1967), b. 3.
15. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75.
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vot redukujú na materialistické (mechanistické, biologistické) hľadisko. Zreteľne sa to prejavuje aj v tendencii chápať problémy a hnutia, spojené s vnútorným životom, len
zo psychologického hľadiska až po ich zredukovanie na
hľadisko neurologické. Vnútro človeka sa tak vyprázdňuje a postupne sa stráca vedomie jeho ontologickej povahy.
Naše „ja“ sa redukuje na psyché a zdravie duše sa zamieňa za emotívnu pohodu. Kto bude môcť zmerať negatívne
účinky tejto mentality?16 Na druhej strane „predsa všetci
ľudia zakúšajú mnoho nemateriálnych a duchovných aspektov svojho života. Poznávanie nie je len materiálny
úkon, pretože poznané v sebe vždy ukrýva niečo, čo presahuje empirický údaj. Každé i to najjednoduchšie naše
poznanie je vždy malý zázrak, lebo ho nikdy nemožno vysvetliť len materiálnymi nástrojmi, ktoré používame. V
každej pravde je viac, než by sme sami očakávali, v láske,
ktorej sa nám dostáva, je vždy niečo, čo vzbudzuje úžas.
Nikdy by sme nemali prestať žasnúť nad týmito divmi.
V každom poznaní a v každom skutku lásky zakúša ľudská duša čosi „viac“, čo sa veľmi podobá prijatému daru a
výšinám, do ktorých sa cítime povznášaní.“17 Človek ako
ľudská osoba je jednotou (živého) tela a (duchovnej) duše
(corpore et animae unus), ktorá je zrodená Božou stvoriteľskou láskou a určená pre večný život.18 „Ľudská bytosť
sa rozvíja, ak rastie v duchu, ak jej duša spoznáva samu
seba a pravdy, ktorých zárodky do nej vtlačil Boh, a ak vedie dialóg so sebou a so svojím Stvoriteľom.“19 Poznanie
týchto právd kladie pred človeka požiadavky, podľa ktorých má usmerňovať svoje konanie. Týmto sa naše úvahy
otvárajú etickému pohľadu.
Pohľad na etiku
Zárodky pravdy, ktoré Boh vpísal do ľudskej duše,
predstavujú tzv. účastnícku teonómiu, podľa ktorej má
človek účasť svojou prirodzenosťou na Božom zákone
„vďaka svetlu prirodzeného rozumu a Božieho zjavenia,
ktoré mu ukazujú požiadavky i výzvy večnej múdrosti“.20
Služba človeku hovorí Cirkvi, aby neprestajne dvíhala
svoj hlas „či sa to niekomu páči alebo nie, že tí, čo využívajú nové možnosti vedy, najmä na poli biotechnológií, nikdy nesmú prehliadnuť základné požiadavky etiky,
i keby sa odvolávali na pochybnú solidárnosť, ktorá kon16. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75-76.
17. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 77.
18. Porov. Gn 1-2; Druhý vatikánsky koncil: Gaudium et spes, b. 14;
Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 76.
19. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 76.
20. Ján Pavol II.: Veritatis splendor. Encyklika o niektorých otázkach cirkevnej náuky o mravnosti (6. 8. 1993), b. 41.
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čí rozlišovaním medzi životom a životom, v znevažovaní dôstojnosti, patriacej každej ľudskej bytosti.“21 Základné (všeobecné a nemenné) etické požiadavky vpísané do
(ontologicky nemennej) ľudskej prirodzenosti predstavujú tzv. prirodzený (mravný) zákon, „v ktorom sa odráža
stvoriteľský Rozum“, a ktorý „poukazuje na veľkosť človeka, ale tiež na jeho biedu, ak nerozpozná volanie mravnej pravdy“.22
Tieto požiadavky tvoria vnútornú gramatiku človeka
i stvorenstva,23 ktorú si človek osvojuje cez správnu výchovu/formáciu svedomia. Následne si ju upevňuje skutočne dobrými skutkami. Svedomie človeka je duchovný
„orgán“ vnútorného poznania dobra a zla. Aby bol človek
skutočne ľudským, potrebuje výchovnú/formačnú pomoc
iných. Platí to aj pre jeho svedomie, ktoré sa môže „stať
pokriveným a nevyvinutým, možno ho poškodiť, zdeformovať, a to až do takej miery, že sa dokáže vyjadriť
len s námahou a neúplne. Mlčanie svedomia sa môže stať
smrteľnou chorobou celého ľudstva.“24
Rozvoj upadá, ak si človek nárokuje, že je jediným tvorcom samého seba. Podobne aj rozvoj národov upadá, ak
si ľudstvo myslí, že sa môže samo znovu-tvoriť pomocou
„zázrakov“ technológie. Podobne sa ekonomický rozvoj
prejaví ako fiktívny a škodlivý, ak sa zverí „zázrakom“ finančníctva, aby udržiavalo neprirodzený a konzumistický
rast. „Pred týmto prometeovským nárokom musíme posilniť lásku k slobode, ktorá nie je svojvoľná, ale ktorá sa stala opravdivo ľudskou uznaním dobra, ktoré ju predchádza.
Preto treba, aby človek vstúpil sám do seba a spoznal základné normy prirodzeného morálneho zákona, ktoré Boh
vpísal do jeho srdca.“25 Skrze ich poznanie môže správne súdiť vedecko-technologický výskum vo všeobecnosti,
ako aj v podobe jednotlivých konkrétnych ľudských skutkov.
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Kritika technicizmu
Zástancovia súčasného technicizmu, nakoľko stratili
zmysel pre nadprirodzeno, hlásajú sebestačný absolutizmus vedy a techniky, ktorý ich vybočuje z ich humanistického riečišťa. Prostredníctvom technicizmu si človek kladie len otázku ako, neberie do úvahy toľké prečo, ktoré
ho podnecujú k činnosti. Stáva sa neschopným vnímať to,
čo nemožno vysvetliť iba matériou. Predstavitelia technicizmu chápu techniku skôr ako prvok absolútnej ľudskej
slobody, ktorá chce prehliadať obmedzenia, ktoré v sebe
veci nesú. Mylne sa domnievajú, že pomocou vedy a techniky musia odkryť všetky „tajomstvá“, aby sa dospelo až
ku koreňu života; že človek vytvára sám seba nezávisle
od Boha.26
Technokrati redukujú svedomie len na to, aby zobralo do
úvahy čisto technickú možnosť, čím v konečnom dôsledku
popierajú ľudskú dôstojnosť v jej vnútornej integrite, lebo
vychádzajú z (vyššie spomenutého) len materialistického
chápania (ľudského) života. Technicizmus podporuje nesprávny – utilitaristický, hedonistický a konzumistický27
– životný štýl, ktorý sa prejavuje aj v scenároch a nástrojoch kultúry smrti.28 Preto sa v tomto prístupe skrývajú
mnohé nebezpečenstvá. Hrozí, že technika sa stane „ideologickou mocou, mohla by vystaviť ľudstvo nebezpečiu,
že sa ocitne uzavreté vnútri určitého a priori, z ktorého
by už nemohlo vyjsť, aby sa stretlo s bytím a pravdou. V
takom prípade by sme my všetci poznali, hodnotili a rozhodovali o situáciách nášho života z vnútra technokratického kultúrneho horizontu, do ktorého by sme štrukturálne patrili, a nikdy by sme nenašli zmysel, ktorý sme my
sami nevytvorili. Táto vízia vytvára dnes takú silnú technicistickú mentalitu, ktorá kladie na jednu rovinu to, čo je
pravdivé, s tým, čo je uskutočniteľné. Ak je však jediným
kritériom pravdy výkonnosť a užitočnosť, automaticky sa
popiera rozvoj.“29
V konkrétnej praxi si predstavitelia technicizmu zamieňajú ciele za prostriedky: Vedec považuje za jediné krité-

21. Ján Pavol II.: Novo millennio ineunte. Apoštolský list na začiatku
nového tisícročia (6. 1. 2001), b. 51.
22. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75; porov. b. 68.
23. Porov. Benedikt XVI.: Ľudská rodina – spoločenstvo pokoja.
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (1. 1. 2008), b. 2-3; Benedikt XVI.:
Caritas in veritate, b. 61; František: Bratstvo ako základ a cesta k pokoju, b. 9.
24. R atzinger Joseph /Benedikt XVI.: Chváloreč na svedomie, s.
150; porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75; Ján Pavol II.:
Evangelium vitae, b. 3-4, 6, 11, 29, 40, 57-58, 65, 69-74, 77, 89-90, 101
(svedomie), b. 24, 82, 85, 87, 92-94, 96-98 (formovanie a výchova svedomia).
25. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 68.
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26. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 74-75, 77; FrantiLumen fidei, b. 25.
27. Porov. Benedikt xvi.: Caritas in veritate, b. 22, 44, 51, 61, 68; Ján
Pavol II.: Evangelium vitae, b. 15, 23.
28. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75; Ján Pavol II.: Evangelium vitae, b. 4 („nová“ kultúrna situácia a „nové“ formy útokov na dôstojnosť ľudskej bytosti), b. 22-23 (materialistický technicizmus), b. 21,
24, 26, 28, 50, 87, 95, 100 (kultúra smrti).
29. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 70; R atzinger, Joseph /Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva. Prednášky o Apoštolskom vyznaní
viery, s. 46-49 (Druhé štádium: preorientovanie sa na technické myslenie; Verum quia faciendum: kritika technicizmu).
šek:
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rium činnosti výsledok svojich objavov, pričom si nevšíma morálnosť daného konania.30 Nebezpečenstvo tohto
prístupu sa najjasnejšie ukazuje v ničiacich zákrokoch
na rodiacom sa ľudskom živote. Tu ide o nebezpečenstvo
priameho/umelého potratu v rámci systematického eugenického plánovania pôrodnosti, pri používaní techník
umelého oplodnenia, pri výskume na ľudských embryách s možnosťou ľudského klonovania a kríženia.31 „Na
opačnom konci sa presadzuje mens eutanasica, nie menej scestný prejav nadvlády nad životom, ktorý za určitých okolností už nie je považovaný za hodný toho, aby
sa žil.“32
Týmito a mnohými inými témami sa zaoberá veda, ktorá sa nazýva bioetika. Podľa Benedikta XVI. ide o veľmi
delikátnu a rozhodujúcu oblasť, ktorá predstavuje primárne a ústredné pole kultúrneho boja medzi kategorickým
nárokom techniky a mravnou zodpovednosťou človeka.33
Správne chápaná bioetika môže dať vedecko-technologickému výskumu skutočne ľudské zdôvodnenie a konkrétne
správnu podobu, aby boli tým, čím by mali byť, teda pravým dobrom.
Pohľad na vedecko-technologický výskum
Magistérium považuje vedecko-technologický výskum v jeho podstate za ľudskú skutočnosť, ak zodpovedá samotnému povolaniu ľudskej práce. Z tohto pohľadu
v tomto výskume ako v diele svojich skutočne ľudských
(duchovných) schopností rozumu a vôle spoznáva človek
samého seba a opravdivo uskutočňuje svoje človečenstvo.
Vedecko-technologický výskum je „objektívnym prvkom
ľudskej činnosti, ktorej pôvod a dôvod jestvovania spočíva v subjektívnom prvku: v človeku, ktorý koná. Preto
technika nikdy nie je len technikou. Je prejavom človeka
a jeho túžob po rozvoji, vyjadruje úsilie ľudskej duše o
postupné prekonávanie istých materiálnych podmieneností. Technika je preto súčasťou poslania obrábať a strážiť

30. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 71.
31. Porov. Ján Pavol II.: Evangelium vitae, b. 13-14, 16-17, 20, 26-27,
54, 58-73, 81, 85, 89, 91, 99 (priamy potrat); Kongregácia pre náuku viery: Dignitas personae. Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (20. 6.
2008), b. 14-35; Kongregácia pre náuku viery: Donum vitae. Inštrukcia
o úcte k rodiacemu sa ľudskému životu a o dôstojnosti plodenia (22. 2.
1987), I-II; Kongregácia pre náuku viery: Quaestio de abortu procurato. Vyhlásenie o umelom potrate (18. 11. 1974), b. 6-14.
32. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 75; Ján Pavol II.: Evangelium vitae, b. 3, 8, 15, 17, 20, 27, 63-68, 71-73, 81, 85, 89, 94 (eutanázia);
Kongregácia pre náuku viery: Iura et bona. Vyhlásenie o eutanázii (5.
5. 1980), II.
33. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 74.

Michal Vivoda, Viera Žufková

zem (porov. Gn 2, 15), ktorú Boh zveril človeku, a má byť
zameraná na posilňovanie spojenia medzi človekom a životným prostredím, ktoré má byť zrkadlom stvoriteľskej
Božej lásky.“34 Vo vedecko-technologickom výskume sa
preto „vyjadruje a potvrdzuje nadvláda ducha nad hmotou. (...) Technika umožňuje ovládať matériu, znižovať riziká, šetriť námahu, zlepšovať životné podmienky.“35
Vedecko-technologický výskum pochádza z ľudskej
tvorivosti ako nástroj a prejav správne chápanej inteligencie a slobody samotného človeka. Prostredníctvom tejto
inteligencie je človek schopný chápať plne ľudský zmysel
tvorby v horizonte zmyslu osoby, ponímanej v globalite
svojho bytia. Hoci koná pomocou „mŕtvych“ technických
nástrojov, „zostáva jeho konanie naďalej ľudským a je prejavom opravdivej slobody. Technika človeka silno priťahuje, pretože ho vymaňuje z fyzických obmedzení a rozširuje jeho horizonty. Ľudská sloboda je však skutočne sama
sebou len vtedy, keď na okúzlenie technikou odpovedá
rozhodnutiami, ktoré sú plodom mravnej zodpovednosti.
Tu pramení naliehavosť formácie k etickej zodpovednosti
pri používaní techniky. Vychádzajúc z okúzlenia, ktorým
technika pôsobí na človeka, treba si znova osvojiť pravý
zmysel slobody, ktorá nespočíva v opojení z totálnej autonómie, ale v odpovedi na výzvu bytia, počínajúc bytím,
ktorým sme my sami.“36 Takto všeobecne chápaný vedecko-technologický výskum objektívne slúži rodiacemu sa
ľudskému životu, trpiacim, ťažko chorým alebo umierajúcim ľuďom, životnému prostrediu, zachovávajúc všeobecné a (vo svojej podstate) nemenné požiadavky prirodzeného (mravného) zákona, ktoré sme spomenuli vyššie.
Záver
Magistérium Katolíckej cirkvi ponúka skutočne humánny pohľad na vedecko-technologický výskum vďaka
otvorenosti pre transcendentno a integrálnej antropológii.
Z tohto vyplývajú etické požiadavky prirodzeného zákona. Toto humanitné riečište zabezpečuje skutočne integrálny rozvoj v danej oblasti. Na týchto základoch ohlasuje Cirkev pravú kultúru života,37 ku ktorej vychováva so
správnym postojom bezpodmienečnej úcty a obrany ľud-

34. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 69.
35. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 69; porov. Ján Pavol II.:
Laborem exercens. Encyklika o ľudskej práci (14. 9. 1981), b. 5; Pavol
VI.: Populorum progressio, b. 41; Druhý vatikánsky koncil: Gaudium
et spes, b. 57.
36. Benedikt XVI.: Caritas in veritate, b. 70.
37. Porov. Ján Pavol II.: Evangelium vitae, b. 6, 21, 28, 50, 77, 82, 8687, 92, 95, 97, 100.
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ského života od jeho počiatku až po jeho pozemský koniec. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že Cirkev dostala
od svojho Pána milosť, povinnosť a úlohu ohlasovať Evanjelium života, sláviť ho v liturgii a v celom živote a slúžiť
mu rôznymi podpornými iniciatívami a štruktúrami.38 Súčasťou tohto veľkého a rozsiahleho poslania je aj vedeckotechnologický výskum, ktorý sa má uskutočňovať v nastolenom kontexte, aby slúžil pre opravdivé dobro človeka,
spoločnosti, životného prostredia a celého sveta (stvorenstva).
Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre
dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Pozitívny koncept chudoby
v blahoslavenstvách
Positive Concept of Poverty in the Beatitudes
Poverty, commonly perceived as a negative phenomenon, has also positive connotations in the Bible, particularly
in the Beatitudes. Matthew in the Beatitudes of the Sermon on the Mount views poverty in spirit as the right path
toward happiness. An attitude of the poor in spirit has a specific nature and differs from the attitude of someone
who is merely poor or even miserable. The content of the concept of the poor in spirit and positions emerging from it
comprise some expressions from Psalms and prophets as well as from the Dead Sea Scrolls. The identity of the poor
in spirit is mainly characterized by the fact that the poor recognise their own poverty and turn to God to seek assistance. Understanding one’s own dependency on God and the relationship with God is characterized by trust and
hope, which in turn provides room for solidarity as an expression of the logic of gift and incarnation.

Náčrt problému
Rozdelenie dobier v súčasnom svete poukazuje na nespravodlivosť a nedostatok solidarity medzi ľuďmi. Ježišova výpoveď „chudobných máte vždy medzi sebou“ (Jn
12,28) je dosvedčovaná aj po viac ako 2000 rokoch. Chudobu prirodzene vnímame ako skutočnosť, ktorú by sme
radi odstránili z nášho života a chudobní sú považovaní
za nešťastníkov, ktorým sa v živote nedarí z rôznych dôvodov. Naproti tomu Ježiš prehlasuje chudobných za „makarioi,“ teda blažených, šťastných a vo svojej reči na vrchu vykresľuje aj iné paradoxy kráľovstva. Akú chudobu
mal Ježiš na mysli? Sú všetci chudobní aj chudobní v duchu? Kto sú to tí „chudobní v duchu“? Pápež František vo
svojom Magistériu i príhovoroch často obracia pozornosť
na chudobných a poukazuje gestom i slovom na jednoduchý životný štýl a ako byť pozornými na rôzne dimenzie
chudoby. Ak chceme porozumieť jeho učeniu, je potrebné lepšie chápať, čo znamená vstúpiť do dynamiky chudoby a daru.
Blahoslavení chudobní v duchu... (porov. Mt 5,3)
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské
kráľovstvo“ (Mt 5,3). Na označenie chudobného je v prvom blahoslavenstve použité adjektívum ptōchós, ktoré sa nachádza v NZ 33-krát, z toho 24-krát v evanjeliách. V profánnej gréčtine opisuje stav úplnej ekonomickej
chudoby, označuje človeka celkom odkázaného na pomoc
druhých, ktorý, ak chce prežiť, je nútený žobrať. Na rozdiel od neho ten, kto je pénēs, nemá síce nič navyše, musí
pracovať, aby si zarobil na živobytie, ale uživí sa prácou
svojich rúk. Termín ploúsios zase označuje osobu, ktorá
môže dobre vyžiť zo svojho bohatstva a majetku. V NZ
termín ptōchós takmer vždy označuje ekonomickú chudobu. V Mt 5,3 je slovo ptōchós modifikované datívom substantíva pneȗma. Termín pneȗma sa vo väčšine prípadov

vzťahuje na Ducha Božieho, Ducha Svätého, Ducha Ježiša
Krista alebo na zlých duchov. Zriedka sa vzťahuje na ľudského ducha. 1
V gramatickej konštrukcii hoi ptōchói tō pnéumati datív pnéumati môže byť „dativus relationis“ alebo „dativus instrumentalis“. Ak by bol „dativus instrumentalis,“
duch je v takom prípade ponímaný ako sila, ktorá pobáda
k chudobe. Podľa toho by Matúš hovoril o osobách, ktoré
sú chudobné nie vplyvom vonkajších okolností, ale motivované znútra duchom. Ak pod slovom „duch“ svätopisec
mal na mysli ľudského ducha, v tom prípade ide o osoby,
ktoré si samy zvolili chudobu. Ak mal na mysli „Božieho
Ducha“, ide o osoby, ktoré vďaka vnútornému pobádaniu
milosti si vybrali chudobu.2 Obe tieto interpretácie by sa
teda týkali len úzkej skupiny ľudí. Okrem toho pravdepodobnosť, že ide o „dativus instrumentalis“, znižuje aj
porovnanie s podobným výrazom a rovnakou gramatickou formou vo verši 5,8, v slovnom spojení „hoi katharói
tē kardía,“ kde datív je „dativus relationis“. Skutočnosť,
vyjadrená datívom, neoznačuje faktor, ktorý vedie k určitému postoju, ale nositeľa, ktorý je daným postojom bližšie určený. V slovnom spojení „čistého srdca“ (Mt 5,8) je
srdce nositeľom čistoty, je charakterizované alebo bližšie
určené čistotou. Podobne je to aj v prípade prvého blahoslavenstva chudobných v duchu: duch je charakterizovaný chudobou, stavom závislosti od darov iných vzhľadom
na prežitie. Ide istotne o ľudského ducha. Je však možné,
že sa nepoužíva výraz „chudobní v srdci,“ ale „chudobní
v duchu,“ aby bolo možné vnímať určitú alúziu na Ducha
Svätého. Myšlienka, že Duch Svätý je silou, vďaka ktorej

1. Porov. STOCK, K. Discorso della montagna Mt 5-7 : Le beatitudini. Roma : Editrice Pontificio Istituto Biblico, s. 25-26.
2. Porov. LUZ, U. Das Evangelium nach Matthaus 1-7. Zürich,
Braunschweig : Benziger, Neukirchen – Vuyn, 1989, s. 205-206.
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ľudský duch rozpoznáva svoju závislosť od Boha, nie je
vyjadrená explicitne, ale tiež tu môže byť prítomná. 3
Pojem ʻanāwim v judaizme
a chudobní v duchu v evanjeliu
Vyjadrenia obsahujúce slovné spojenie „chudobní v duchu,“ ʻnwy rwh sa nachádzajú aj v Kumránskych zvitkoch, konkrétne vo vojnovom zvitku 1QM14,7.4 Uvádza
sa v ňom výpoveď: „On dáva silu stáť tým, ktorých kolená
sa trasú a posilňuje obličky tých, ktorí majú zlomený chrbát. Uprostred chudobného v duchu [...] tvrdé srdce. Pretože tí, ktorých cesta je dokonalá, zničia všetky hriešne
národy.“5 Spojenie chudobný v duchu sa na tomto mieste nachádza v určitom protiklade voči výrazu tvrdé srdce. Vyjadruje, že cesta tých, ktorí sú chudobní v duchu je
spôsobom, ako zvíťaziť nad hriešnymi. Albright a Mann
uvádzajú, že hebrejčina má dve slová, ʻănâwîm a ʻănîim
ktoré sú vlastne synonymá a označujú chudobného, biedneho, pokorného. Vojnový zvitok pochádza z obdobia Herodesa, kedy sa používanie písmen yod a waw v hebrejčine presne nerozlišovalo, a tak výraz ,ʻnw je možné čítať aj
ako ʻanāw, ale zároveň tiež ako ʻanî. Avšak výskyt spomínaných spoluhlások yod a waw v danom stĺpci zvitku poukazuje na skutočnosť, že čítanie ʻanî bolo pravdepodobnejšie ako ʻanāw.6
Zvitok 1QS4,3, na ktorom je Pravidlo komunity, v časti „Poučenie o dvoch duchoch v človeku,“ prináša výraz „duch pokory, chudoby,“ čo je obrátené poradie slov
oproti spojeniu zvitku 1QM14,7.7 Preklad tretieho a začiatku štvrtého verša 1QS4 z angličtiny znie nasledovne:
„Toto sú ich cesty vo svete: osvietiť, poučiť srdce človeka, vyrovnať pred ním všetky cesty spravodlivosti a pravdy, ustanoviť v jeho srdci úctu k prikázaniam Boha; to je
duch pokory, trpezlivosti, veľkorysého zľutovania, večnej
dobroty, rozumnosti, porozumenia, presvedčivej múdros-

3. Porov. STOCK, K. Discorso della montagna Mt 5-7 : Le beatitudini.
Roma : Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1994, s. 27 -31.
4. Porov. DA SPINETOLI, O. Matteo. Commento al „Vangelo della
Chiesa“. Assisi : Cittadella editrice, s. 112.
5. Porov. MARTÍNEZ, F. G. The Dead Sea Scrolls Translated: The
Qumran Texts in English. Leiden : E. J. Brill, 1996, s. 109.
6. Porov. ALBRIGHT, W. F., MANN, C. S. Matthew. A new translation with introduction and commentary. New York : Doubleday, 1971,
s. 46.
7. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II. Milano : Edizioni Paoline,
1992, s. 306.
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ti, ktorý dúfa vo všetky Božie skutky a závisí na jeho hojnej milosti...“8
V múdroslovnom texte zvitku 4Q525 sú vymenované
ďalšie blahoslavenstvá, ktorými sa riadi ten, kto si vyberá múdrosť. Ide o zvitok s textom, ktorý obsahuje štyri vety začínajúce slovom „blahoslavený“: „Blahoslavený
muž, ktorý dosiahol múdrosť a kráča v práve Najvyššieho.
Nasmeroval svoje srdce na jej cesty [múdrosti] a zdržiava
sa pod jej naprávaním a vždy si udržuje radosť v jej trestaní. Neopúšťa ju, keď ho navštevuje nešťastie, neopúšťa
ju v čase úzkosti. Nezabudne na ňu v čase strachu a nebude ňou pohŕdať, keď je jeho duša zarmútená. Navždy bude
o nej rozjímať a vo svojom nešťastí bude na ňu brať ohľad“
(4Q525 II, 3-7).9 Chudoba alebo pokora sa v danom zvitku
spomína tiež: „Dávajte pozor, všetci synovia […][…] pokora a spravodlivosť […]“ (4Q525 VIII, 3-4).10 Slovné spojenie „chudobní v duchu“ bolo teda používané a jeho náboženské a duchovné konotácie boli známe v judaistickom
prostredí. Z toho dôvodu Matúš, ktorý písal evanjelium
pre židokresťanov, zdôraznil tento aspekt postoja chudoby, blízky Židom. Rovnako ho však mohol použiť aj Ježiš
alebo mohla byť zaznamenaná v prameni Q. Ako však pripomína Dupont, ak by bol tento dodatok prítomný v prameni Q, vo verzii dostupnej Lukášovi, určite by ho nebol
vynechal, napriek tomu, že vo svojom evanjeliu prejavuje
záujem o materiálne chudobných a nabáda k súcitu s nimi.
Avšak je pravda, že Lukáš je aspoň tak zameraný na spirituálne dispozície človeka ako na sociálne a ekonomické.
Rovnako sú v jeho evanjeliu zjavné časté zmienky o Duchu Svätom.11 Toto sú dôvody, pre ktoré by nič nebránilo
Lukášovi použiť dodatok „tō pnéumati“ vo svojej verzii
blahoslavenstiev, ak by ho bol našiel v prameni Q, práve
naopak.
Lukášova verzia blahoslavenstiev za blahoslavených
prehlasuje jednoducho chudobných, bez dodatku „tō pnéumati“. Väčšina autorov pokladá datív „tō pnéumati“
za Matúšov dodatok, ktorý nebol prítomný v prameni Q,12
avšak nezmenil pôvodný význam Ježišových slov, ale jednoducho vyjadruje, čo bolo ich skutočným zmyslom, berúc do úvahy náboženské rezonancie termínu „chudobní“

8. Porov. MARTÍNEZ, F. G. The Dead Sea Scrolls Translated: The
Qumran Texts in English, s. 6.
9. HEMPEL, C., LANGE, A., LICHTENBERGER, H. The wisdom
texts from Qumran and the development of sapiential thought. Leuven :
Peeters, 2002, s. 218.
10. Porov. MARTÍNEZ, F. G. The Dead Sea Scrolls Translated: The
Qumran Texts in English, s. 396.
11. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II, s. 305-309.
12. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II, s. 309.
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v židovskej nábožnosti13 a rozširujúc zameranie blahoslavenstva zo sociálno - ekonomických podmienok na zbožný vzťah k Bohu poznačený nádejou v Neho.14 Týmto
spôsobom nemení text, ale zdôrazňuje jednu z jeho implikácií, v ktorej kresťania poznávajú dispozíciu ducha
a správanie, ktoré od nich vyžaduje Božie slovo.15 Zdôraznenie tohto odtieňa významu blahoslavenstva korešponduje
s Matúšovou snahou o zdôraznenie didaktického, katechetického charakteru posolstva. Zodpovedá to ekleziologickému charakteru Matúšovho evanjelia.16
Identita a charakteristiky chudobného v duchu
Chudobný v duchu má podľa biblického chápania dve
hlavné charakteristiky:17
1. Rozpozná vlastnú chudobu.
2. Obracia sa s prosbou na Boha, od ktorého žiada pomoc.
Vzhľadom na pochopenie blahoslavenstva a charakteristiky chudobného v duchu má osobitnú dôležitosť úryvok z prekladu LXX v knihe proroka Izaiáša: „Duch
Pána, Boha, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal,
poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným (ptōchoîs),“
(Iz 61,1). Adjektívum ptōchoi prekladá v tomto prípade
hebrejské slovo ʻanāwim, ktoré je použité v masoretskom
texte. Častejšie však v LXX adjektívum ptōchós korešponduje s hebrejským slovom ʻanî, ktoré prekladá 38-krát.
Obe adjektíva: ʻanāwim a ʻaniîm majú spoločný koreň
ʻnh. Prvotný a základný význam slovesa pochádzajúceho z tohto koreňa väčšina autorov vysvetľuje ako „kriviť
sa“, alebo „byť ohnutý“. Rahlfs pripomína, že ide o postoj,
ktorý zaujímal sluha pred svojím pánom. Sloveso s koreňom ʻnh teda evokuje ideu inferiority, ktorá nemá bezprostredný vzťah so súčasným chápaním chudoby, ktorá
je vnímaná najmä z materiálneho hľadiska.18 Hagner pokladá za takmer isté, že verš Iz 61,1 tvorí základ blahoslavenstva chudobných. Pripomína, že v Izraeli, najmä v poexilovom období, chudoba a nábožnosť išla veľmi často
spolu, pretože Židia po návrate z exilu nemali iné útočisko
13. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II, s. 531-533. Porov. GREEN,
H. B. Matthew, Poet of the Beatitudes. Sheffield : Sheffield Academic
Press, 2001, s. 182-183.
14. Porov. CARTER, W. What are they saying about Matthew´s Sermon on the Mount? s. 14.
15. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II, s. 309-310.
16. Porov. TRSTENSKÝ, F. Rozumieť Matúšovmu evanjeliu. Svit :
KBD 2008, s. 24, 47; Porov. CARTER, W. What are they saying about
Matthew´s Sermon on the Mount? s. 17.
17. Porov. DA SPINETOLI, O. Matteo. Commento al „Vangelo della
Chiesa“, s. 113.
18. Porov. DUPONT, J. Beatitudini I,II, s. 531-533.
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ako Boha, v ktorého dúfali. Chudobný bol preto odkázaný
na úplné spoliehanie sa na Boha, a ak žil v spravodlivosti, čestne, bol považovaný za objekt špeciálneho Božieho
záujmu.19 V predexilovom období bolo slovo ʻanāwim používané najmä na označenie materiálne chudobných v dôsledku utláčania alebo vykorisťovania, ktorí sa vo svojom
utrpení utiekali k Bohu. Počas exilu sa rozšírila aplikácia
tohto pojmu na národ ako celok, alebo skôr na zvyšok národa, ktorý ostal verný v zajatí a dúfal v návrat do vlastnej krajiny. Po návrate z exilu sa skupina ʻanāwim zúžila na utláčaných, ale dúfajúcich v Pána a zachovávajúcich
Tóru.20
Identitu chudobného podľa biblického chápania je možné určiť z významu, ktorý má toto spojenie použité v Žalmoch a u proroka Izaiáša a Amosa. Adjektívum ptōchós sa
v žalmoch vyskytuje 7- krát: (Ž 25,16; 40,18; 69,30; 70,6;
86,1; 88,16; 109,22). Vo všetkých vyjadreniach sa výslovne neopisuje nedostatok materiálnych prostriedkov, človek sa skôr cíti existenciálne ohrozený v rôznych situáciách svojimi nepriateľmi alebo hriechmi. V žalmoch nie
je použité spojenie „chudobný v duchu“, ale postoj „chudobných v duchu“ je v nich prítomný. Tvrdenia o vlastnej
chudobe dosvedčujú, že ten, kto o nej hovorí, si ju uvedomuje a priznáva. Táto skutočnosť ho núti žiadať pomoc od
Boha, uznávajúc svoju závislosť na ňom a vyjadrujúc dôveru v neho. U proroka Amosa chudobný je osobou, ktorá
je utláčaná v spoločnosti. V knihe proroka Izaiáša sú dve
skupiny textov: Prvá opisuje chudobných ako utláčaných,
ktorých osud je ohrozený ( 3,14; 10,2; 24,6) a preto si zaslúžia pomoc. Druhá skupina textov predstavuje chudobných ako tých, ktorým sa ohlasuje zmena, ktorú Boh vykoná pre ich záchranu (Iz 14,30; 25,3; 29,19; 41,17; 61,1).21
Chudoba v duchu nie je oddelená od materiálnej chudoby, nemôže ju úplne ignorovať. Materiálne dobrá, ako aj
zdravie, moc, úspech, intelektuálne alebo iné osobnostné
kvality môžu byť stálym pokušením zabudnúť na Boha
alebo vložiť svoju dôveru výlučne do svojej osoby. Práve
nejaké prežívané utrpenie, nedostatok, atď., môže človeku poslúžiť na to, aby si uvedomil svoju chudobu, svoju
závislosť na Bohu a to, že nie je sebestačný. Tak „chudobným v duchu“ môže byť aj človek sociálne dobre zabezpečený, ktorý sa však napriek svojim darom pokladá
za nehodného ich vlastniť, nepripisuje si zásluhy za ne,
19. Porov. HAGNER, D. A. Word Biblical Commentary, Volume
33a: Matthew 1-13. Dallas : Word books, Publisher, 1993, s. 91-92.
20. Porov. GREEN, H. B. Matthew, Poet of the Beatitudes. Sheffield :
Sheffield Academic Press, 2001, s. 182-183.
21. Porov. STOCK, K.. Discorso della montagna Mt 5-7 : Le beatitudini, s. 28-30.
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uznáva svoju závislosť od Boha.22 Chudobný v duchu je
solidárny, keďže je si vedomý Božieho daru a totálnej závislosti od Boha. Logika daru ho pobáda nielen darovať
niečo zo svojich dobier, ale celý život prežívať vo vedomí
daru, ktorý dostal a chce ho odovzdávať ďalej. Je to logika
lásky, logika vtelenia a kríža, ktorá pobáda aj Ježiša Krista, aby si vybral chudobu: nie pre ňu samu, ale aby sme sa
my jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8,9).23
Záver
Evanjelium prináša pozitívny koncept chudoby, ktorú si
vybral Ježiš, nie pre ňu samu, ale ako prostriedok lásky,
záchrany človeka, keď sa stal človekom a prijal na seba
údel človeka. Logika vtelenia a kríža, logika lásky sumarizuje Ježišov postoj, ktorý nás svojou chudobou obohacuje. Tento paradox je vyjadrený v blahoslavenstve chudobných, ktorým patrí nebeské kráľovstvo. Matúšov doplnok
„chudobní v duchu“ posúva koncept chudoby z čisto materiálnej oblasti do oblasti postavenia človeka pred Bohom, ktorý prežíva bytostnú závislosť od Boha. Vo vedomí života ako daru je otvorený pre solidaritu a odovzdanie
svojho života. Pojem „chudobní v duchu“ je lepšie pochopiteľný na základe biblického konceptu ʻanāwim, ktorý sa v dejinách Izraela vyvíjal a po exile označoval nielen materiálne chudobných, ale aj utláčaných a na prvom
mieste dúfajúcich v Pána a zachovávajúcich Tóru. Identita chudobného podľa biblického chápania je dobre vyjadrená v niektorých žalmoch a u prorokov, najmä u Izaiáša
a Amosa. Aspoň implicitne v nich možno objaviť aj postoj
„chudobných v duchu,“ aj keď tento výraz výslovne použitý nie je. Chudoba prežívaná s dôverou v Boha, s nádejou a solidaritou sa stáva chudobou v duchu a prestáva byť
biedou. Solidarita napomáha tomuto prechodu a stáva sa
cestou ako prežívať svoj život v logike daru, ktorý obohacuje, aj keď nedáva zo svojho nadbytku.

22. Porov. DA SPINETOLI, O. Matteo. Commento al „Vangelo della
Chiesa“, s. 114.
23. Porov. Pápež František: Posolstvo Svätého Otca Františka
na Pôstne obdobie 2014. [online]. [cit. 2014 03-19]. Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/
dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2014 >.
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Alegorická interpretácia
Mojžišovho zákona
v Barnabášovom liste
The Allegorical Interpretation of the Mosaic Law in the Epistle of Barnabas
The author, in his writing, wishes to impart to his readers the perfect knowledge (gnosis) of the economy of salvation. According to him, the Old Testament belongs only to the Christians, because Christians are the only people
of the Covenant and the Jewish people have never entered into a Covenant with God. The Jews misunderstood the
Mosaic Law and they wanted only the material observance of the ceremonial ordinances. They interpreted the precepts of the Law literally instead of allegorically. According to the author, the Old Testament prefigures Christ, His
Passion, the Church, Christian virtues and institutions.

Úvod
Pre väčšinu kresťanov je Biblia jedna z najdôležitejších,
ak nie najdôležitejšia kniha, pretože hovorí o Božích zásahoch do ľudských dejín a sprostredkováva človeku spásne posolstvo. Ale ako chápať mnohé biblické udalosti
a slová? Druhý Vatikánsky koncil1 hovorí, že pre zistenie
úmyslu svätopiscov, je nevyhnutné vziať do úvahy dobu,
kultúru, v ktorej žili, použité literárne druhy, spôsob myslenia, rozprávania a vyjadrovania, aby sme pochopili, čo
Boh chcel vyjadriť prostredníctvom ľudí.
Starovekí kresťanskí autori vo svojich dielach, keď interpretovali posvätné inšpirované texty, používali doslovný alebo obrazný zmysel.2 Autor Barnabášovho listu používa druhú metódu vysvetľovania Starého zákona a pozerá
sa alegorickým pohľadom na židovský obetný a obradný
poriadok. Nebolo to nič nové pod slnkom, lebo takáto metóda bola bežnou metódou v alexandrijskej katechetickej
škole.
Skôr ako predložím obsah Barnabášovho listu ohľadom
predmetnej témy, chcel by som priblížiť aj okolnosti vzniku tohto listu, jeho cieľa, autorstva, aby sme tak mohli
lepšie pochopiť, prečo si vybral práve alegorickú metódu
a prečo sa stavia tak veľmi kriticky voči všetkému, čo súvisí s judaizmom.

1. Porov. Vieroučná konštitúcia Dei Verbum 12, Praha : Zvon 1995,
s. 115-116.
2. Podľa starovekej tradície môžeme nájsť v posvätných textoch dva
zmysly: slovný a duchovný. Duchovný zmysel sa ešte ďalej delí na alegorický, morálny a analogický. Podľa alegorického zmyslu pochopíme
lepšie udalosti vtedy, keď spoznáme ich význam v Ježišovi Kristovi.
Porov. katechizmus katolíckej Cirkvi 115-117, Trnava : SSV 1999, s. 3738.

Autentickosť listu
Hoci v tomto liste nenájdeme ani jedinú zmienku o tom,
že autorom je Barnabáš, predsa však kresťanská tradícia ho prisudzuje apoštolovi Barnabášovi,3 sprievodcovi
a spolupracovníkovi sv. Pavla. Sinajský kódex (Codex Sinaiticus) zo 4. storočia zaraďuje tento spis medzi kánonické knihy Nového zákona a umiestňuje ho za knihou Zjavenie sv. apoštola Jána. Klement Alexandrijský ho taktiež
považuje za pravý, preto používa z neho mnohé citácie,
ktoré prisudzuje apoštolovi Barnabášovi. Origenes ho zaraďuje medzi posvätné spisy Svätého písma a volá ho katolíckym listom (Καθολικὴ ἐπιστολή). Iný názor má však
Euzébius Cézarejský, ktorý ho považuje za kontroverzný
spis a Hieronym ho dokonca klasifikuje ako apokryf.4 Výsledky moderného výskumu priniesli nové zistenia, podľa ktorých Barnabáš nemôže byť v žiadnom prípade jeho
autorom. Ako dôkaz sa uvádza samotný obsah listu, kto-

3. Barnabáš sa narodil na ostrove Cyprus v zámožnej židovskej rodine. Jeho pôvodné meno bolo Jozef, ale apoštoli ho nazvali menom Barnabáš, čo v preklade znamená „syn útechy“ (porov. Sk 4,36) alebo tiež
aj „syn ohlasovania“. Podľa niektorých Barnabáš bol jedným zo sedemdesiatych dvoch Ježišových učeníkov. Presťahoval sa do Jeruzalema,
kde vlastnil roľu, ktorú predal a získané peniaze z jej predaja daroval
apoštolom (porov. Sk 4,37). Predstavil sv. Pavla, neokonvertitu, apoštolom, zaručiac sa za neho svojou autoritou (porov. Sk 9,26-27). Napokon sprevádzal aj samotného apoštola národov na jeho prvej misijnej
ceste (porov. Sk 13,1-15,35). Barnabášovo meno nájdeme spomenuté aj
na mnohých iných miestach v Skutkoch apoštolov (11,23-30; 15,36-41)
a v Pavlových listoch (porov. 1 Kor 9,6; Gal 2,11-14). Jedna legenda
nachádzajúca sa v Barnabášových skutkoch z 5. storočia hovorí o jeho
apoštoláte na Cypre a mučeníckej smrti ukameňovaním a upálení. Toto
jeho mučeníctvo bolo spôsobené závisťou niektorých Židov, ktorí žiarlili na jeho misijné úspechy, pretože mnohí jeho poslucháči sa obrátili na kresťanstvo. Porov. Gordini, G.D.: Barbana, apostolo, santo. In:
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. II, Roma : Città Nuova 19902, s.
798-805.
4. Barnabášov list sa zaraďuje medzi spisy pomenované ako „apoštolskí otcovia“. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, Casale Monferrato :
Piemme 20022, s. 87.
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rý zavrhuje Starý zákon tvrdým a absolútnym spôsobom.
Rovnako aj antipatické vyjadrenie voči všetkému, čo je
židovské, nám nedovoľujú prisúdiť autorstvo Barnabášovi. Môžeme postrehnúť priepasť medzi učením sv. Pavla,
ktorého Barnabáš sprevádzal na misijnej ceste, a koncepciami predmetného listu. Sv. Pavol videl v starozákonných
nariadeniach Božie dielo, zatiaľ čo autor tohto spisu hovorí o diabolskom podvode:5 „Avšak bola zrušená obriezka,
do ktorej vkladali nádej. (Pán) nehovoril o obriezke, ktorá
sa robí na tele. Ale oni zišli z cesty, pretože boli oklamaní
zlým anjelom“.6
Preto niektorí zastávajú názor, že autorom by mohol
byť kresťan, ktorý konvertoval zo židovstva a žil v alexandrijskom prostredí, kde kvitol biblický alegorizmus.
Autor používa totiž výlučne alegorickú interpretáciu Starého zákona, čo sa nezhodovalo s náukou sv. apoštola Pavla. Napokon proti autorstvu Barnabáša svedčí aj fakt, že
zomrel pravdepodobne ešte pred rokom 70 po Kr. a dielo
bolo napísané až po spomínanom roku.7
Dátum a miesto napísania listu
Barnabášovo autorstvo je odmietnuté aj z historických
dôvodov. Je isté, že tento list bol napísaný až po páde Jeruzalema, ako to evidentným spôsobom ukazuje 16. kapitola. Zničenie jeruzalemského chrámu, o ktorom sa
list zmieňuje, nám potvrdzuje absolútnym spôsobom, že
ide o terminus post quem, hoci existujú aj opačné názory, ktoré presadzujú terminus ante quem. V 16,3-48 čítame: „Okrem toho hovorí: «Hľa, tí, čo zborili tento chrám,
budú ho stavať» (porov. Iz 49,17). A stalo sa tak. Počas
ich vojny nepriatelia im zničili chrám. Teraz tí istí služobníci nepriateľov ho opäť vybudujú“. Tento úryvok hovorí
o tom, že keď Židia boli vo vojnovom stave, nepriatelia im
zničili ich chrám a potom samotní nepriatelia im ho dali
znovu postaviť. Veta, ktorá sa začína slovom „teraz“ poukazuje na to, že už uplynul určitý časový úsek od zničenia chrámu. V opätovnom vybudovaní chrámu, o ktorom
je tu reč, Harnack vidí narážku na Jupiterov chrám, ktorý
vybudovali za vlády cisára Hadriána (117-138) v Jeruzaleme. Keby sme zobrali do úvahy túto udalosť, potom napísanie listu by sme mohli vložiť medzi roky 130-131 po
Kr. Funk zastáva však iný názor, podľa ktorého tento úryvok sa týka postavenia „nadprirodzeného“ chrámu Božej
5. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972, s.
86-87.
6. Barnabášov list 9,4. In: I Padri Apostolici, Quacqarelli, A. (ed.),
Roma : Città Nuova 19989, s. 199.
7. Porov. Pellegrino, M.: Lettera di Barnaba. In: AA.Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. II, Firenze : Casa Editrice G.C. Sansoni 1949, s. 865.
Iní hovoria, že autorom je pravdepodobne neznámy kresťanský učiteľ,
ktorý pochádzal z pohanstva, pretože takéto zavrhovanie Starého zákona sa protivilo ponímaniu apoštolov. Porov. Mordel, Š.: Diela apoštolských otcov, Spišské Podhradie : Spišská Kapitula 2007, s. 59-60.
8. Barnabášov list, s. 209.
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cirkvi, ale táto jeho mienka je nepresvedčivá. Ešte menšiu
vierohodnosť má Funkova hypotéza, ktorá sa zakladá na
kapitole 4,4-59, kde sa citujú verše z proroka Daniela. To
ho viedlo k tomu, že stotožňoval rímskeho cisára Nervu
(96-98 po Kr.) s jedenástym malým kráľom z tohto proroctva. Avšak iba svojvoľná interpretácia môže vzťahovať
slová starozákonného proroka Daniela na cisára Nervu. Aj
Harnackova teória prináša so sebou istú ťažkosť. Vychádza totiž z konštatovania, že list robí narážku na zničenie
chrámu a jeho opätovné vybudovanie. Lietzmann prichádza však s novou myšlienkou, na základe ktorej hovorí, že
autor listu hovorí o druhom zničení chrámu počas povstania Bar-kochbu. Autor mohol teda začať písať list po začiatku vypuknutia spomínanej vzbury, ktorej koniec sa
zhoduje s posledným rokom kraľovania cisára Hadriána
(138). Preto neobstojí žiadne tvrdenie, ktoré by chcelo potvrdiť, že dátum napísania by bol až po tomto roku.10
Ako miesto pôvodu sa tradične uvádzal Egypt, predovšetkým Alexandria. Dnes sa predpokladá, že by to mohla
byť Malá Ázia, Sýria alebo Palestína.11 Mnohí12 sa prikláňali k Egyptu ako k miestu napísania listu práve na základe slov autora spisu: „Aj Egypťania sú obrezaní“.13
Štruktúra listu
Barnabášov list sa predstavuje ako krátky apologeticko-katechetický traktát, ktorý má formu listu.14 Je to evidentné z úvodu (inscriptio) a záveru (subscriptio). Používa
jeden z literárnych druhov Nového zákona. V spise sa rozoberá argument týkajúci sa odsúdenia pretrvávajúcich židovských inštitúcií a zároveň autor podáva duchovný výklad Svätého písma. Dielo má okrem úvodu (1,1-2,3) dve
hlavné časti a dva krátke závery. Prvá časť (2,4-16,10) obsahuje polemiku proti židovskému kultu, vysvetľuje hodnotu a význam Starého zákona výlučne vo svetle alegorickej interpretácie. 17. kapitola môže byť chápaná ako prvý

9. „Tak hovorí aj prorok: «Na zemi bude panovať desať kráľovstiev
a po nich povstane malý kráľ, ktorý pokorí naraz troch kráľov» (porov.
Dan 7,24). A podobne o tomto argumente hovorí Daniel: «Videl som
štvrté zviera - divé a silné, horšie ako všetky ostatné morské zvieratá ako z neho vyrastá desať rohov. Uprostred týchto desiatich rohov sa dvíhal jeden malý roh, ktorý jedným úderom vytrhol tri veľké rohy» (porov. Dan 7,7-8)“. Barnabášov list, s. 190.
10. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 87-88. Podľa niektorých,
chrám, o ktorom sa hovorí, je pravdepodobne jeruzalemský chrám, ktorý bol zničený cisárom Títom v roku 70 a na jeho mieste v roku 130 cisár Hadrián chcel postaviť chrám Jupiterovi, čo vyprovokovalo povstanie Bar-Kochbu v roku 132. To, že táto posledná udalosť sa nespomína
v liste, Wengsta to privádza k záveru, že dátum napísania musíme vložiť
medzi roky 130 a 132. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 87.
11. Porov. Drobner, H. R.: Patrologia, s. 87-88.
12. Porov. Peters, G.: I Padri della Chiesa, vol. I, Roma : Borla 1984,
s. 192-193.
13. Barnabášov list 9,6, s. 199.
14. Porov. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, Torino : SEI 19953, s. 143.
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záver. Druhá časť (18-21,1) hovorí o dvoch cestách: o ceste
svetla a ceste tmy. Táto téma bola povinnou témou v katechetických školách. Napokon sa v spise nachádza ešte aj
druhý záver (21,2-9).15
Text spomínaného spisu v gréckom origináli sa zachoval v dvoch rukopisoch: v Codex Sinaiticus (Sinajský kódex) zo 4. storočia a v Codex Hierosolymitanus (Jeruzalemský kódex), z roku 1056. Existuje aj jedna jeho latinská
verzia (2.-3. storočie), v ktorej sa však nenachádza traktát
o „dvoch cestách“ (18. a 19. kapitola).16
Cieľ listu
Samotný autor oboznamuje čitateľov s cieľom napísania svojho listu: „...aby ste okrem viery mali aj dokonalé
poznanie“.17 Toto „dokonalé poznanie“ (γνῶσις)18 je Božím darom. Úcta voči gnóze sa pestovala v intelektuálnom alexandrijskom prostredí. Gnóza však nosí v sebe nebezpečenstvo ilúzie, čo spôsobilo, že niektorí znetvorili
kresťanskú gnózu do veľkej herézy 2. storočia, do gnosticizmu. Cieľom poznania má byť dosiahnutie spásy a byť
uchránení od zlého.19 Nebezpečenstvo, proti ktorému autor bojuje, je židovské náboženstvo. Pozorujeme tu veľké
úsilie, ktorého snahou je oslobodiť rodiace sa kresťanstvo
spod vplyvu od judaizmu a zabezpečiť mu vlastnú nezávislú cestu. Tento list ide v línii listu sv. apoštola Pavla.20
Autor listu má ten úmysel, aby prostredníctvom gnózy pomohol svojim čitateľom oslobodiť sa od židovského kultu.21
Alegorická interpretácia obsahu listu
Originálna črta Barnabášovho listu spočíva v jeho postoji voči starozákonným textom a prezentovaniu jeho alegorickej metódy. Čo sa týka postoja voči Starému zákonu,
15. Porov. Quacqarelli, A.: Lettera di Barnaba - Introduzione. In:
I Padri Apostolici, Quacqarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19989, s.
181-182.
16. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa, vol. I, s. 146.
17. Barnabášov list 1,5, s. 187.
18. Je to nielen cieľ spisu, ale aj jeho vedúca a jednotiaca niť. Môže
byť videná ako osobné zjavenie anonymného didaskalos, ktoré získal
predovšetkým prostredníctvom odvolania sa na alegorickú interpretáciu Písma. Touto gnózou možno pochopiť biblické predobrazy Kristovho tajomstva (vtelenie, utrpenie, smrť a jeho zmŕtvychvstanie) a vnútornú integritu kresťanského morálneho zákona, ale zároveň sa treba
aj vzdialiť od judaizmu, ktorý nepochopil duchovnú vôľu Boha. Bosio,
G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa,
vol. I, s. 144-145.
19. „Teda bratia, musíme sa starať o našu spásu, aby nás zlo prostredníctvom zasiatia bludu do nášho vnútra, nevzdialilo ďaleko od nášho života“. Barnabášov list 2,10, s. 189; porov. aj 4,3, s. 190; 4,9, s. 191.
20. Nerozumní Galaťania, kto vám počaril? Veď vám bol pred očami
zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! (Gal 3,1).
21. Porov. Peters, G.: I Padri della Chiesa, vol. I, s. 195-196.

Marcel Cíbik

Barnabášov list sa nachádza v strednej pozícii medzi listom Hebrejom a Antitézou Marciona, heretika.22 Ide však
ďalej ako autor listu Hebrejom, ale zároveň si dáva pozor,
aby neupadol do herézy ako Marcion. Alegorická interpretácia je pre neho jediným pravým kľúčom čítania Starého
zákona. Nie je úplne jasná autorova pozícia. Mohli by sme
ju ospravedlniť len vtedy, ak by celou svojou polemikou
sledoval tú skutočnosť, že chce dať kresťanom jasný signál, že sú novým Božím ľudom. Autor používa alegorickú metódu typickú pre celú alexandrijskú školu (Klement
Alexandrijský, Origenes). Nemožno spochybniť ani vplyv
Filóna Alexandrijského.23
Židovské obety sú bezvýznamné
Aby človek mohol čeliť úkladom zlého, musí sa držať
Pánových nariadení a vyzbrojiť sa týmito čnosťami: Božou bázňou, trpezlivosťou, zhovievavosťou a sebaovládaním. Pán Boh nám zjavil prostredníctvom svojich prorokov, že nepotrebuje žiadne obety, obetné dary a celopaly:
Načo mi je množstvo vašich obetí, hovorí Pán. „Nasýtený
som zápalmi baranov a tukom kŕmnych teliec; v krvi býčkov, baránkov a capov nemám zaľúbenie. Keď prichádzate vidieť moju tvár, ktože to žiada od vás rozšliapavať mi
nádvoria? Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dychom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť (Iz 1,11-13). Pán Boh odmietol tieto obety preto, lebo pre kresťanov platí už nový
Kristov zákon,24 ktorý neprináša so sebou jarmo poroby
(porov. Jer 7,22-23). Namiesto toho Pán žiada čistotu srdca: Nech nik nezamýšľa vo svojom srdci zlo proti svojmu
blížnemu a nemilujte krivú prísahu (Zach 8,17; porov. aj Ž
51,19). Boh chce, aby kresťania pochopili jeho dobrotivú
vôľu, aby ho hľadali a priblížili sa k nemu bez toho, aby
zišli z pravej cesty ako židovský národ. Preto kresťania sa
majú usilovať poznávať to, čo slúži pre ich spásu, aby neboli zbavení večného života kvôli bludnému učeniu.25
Nedokonalosť židovských pôstov
Boh si rovnako nepraje taký pôst, ktorý sa prejavuje iba
navonok: Hľa, pre škriepky a hádky sa postíte a hriešne
bijete päsťou! Nepostite sa ako po dnešný deň, aby na vý-

22. Marcion hlásal radikálne odmietnutie Starého zákona a bol známy aj svojím protižidovským postojom. Porov. Peters, G.: I Padri della
Chiesa, vol. I, s. 197, p. 157.
23. Porov. Peters, G.: I Padri della Chiesa, vol. I, s. 196-199.
24. List sa obracia na dospelých kresťanov, aby vytrvali vo viere
a bojovali proti všetkému, čo ohrozuje ich spásu. Niekto by mohol namietať, že v liste je použitá veľmi odvážna alegorická interpretácia Biblie a židovských obradov. Autor Barnabášovho listu by však nepoužil
takú symbolikou, ktorú by nepochopili jeho čitatelia. Alegorické výklady boli veľmi rozšírené v jeho dobe. Porov. Quacquarelli, A.: Introduzione. In: I Padri Apostolici, s. 183-184.
25. Porov. Barnabášov list 2,1-10, s. 188-189.
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sosti vyslyšali váš hlas. Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi?
Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola
hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš
pôstom a dňom milým Bohu? (Iz 58,4-5). Pán Boh si však
žiada, aby sa človek úprimne obrátil, mal úprimnú vieru
a konal skutky nábožnej lásky: Či nie to je pôst, ktorý sa
mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb,
potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš? Vtedy ako
zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude
ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať a riekne: Hľa, tu som! Keď odstrániš sprostred
seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné a ponúkneš
hladnému svoj súcit, ubitú dušu nasýtiš: vyjde vo tme svetlo a tvoja temnosť bude ako poludnie (Iz 58,6-10).26
Telesná obriezka bola nahradená obriezkou srdca
Židia zle pochopili nariadenie o obriezke tela, pretože
zišli z pravej cesty a zlý anjel ich zaslepil. Obriezka, ktorej
dôverovali, bola prekonaná. Boh totiž od nich žiadal obriezku tela, ale ich srdca (porov. Dt 10,16; Jer 9,25-26)
a uší, aby mohli počúvať jeho slovo a uveriť mu (porov.
Ex 15,26; Ž 18,45; Iz 1,2; 1,10; 33,13, 40,3; Jer 4,3-4; 7,23). Hoci Židia môžu namietať, že telesná obriezka bola pre
nich znamením zmluvy s Bohom. Ale predsa aj príslušníci
iných národov (Arabi, Sýrčania, Egypťania) praktizovali
obriezku. Z toho by potom vyplývalo, že aj oni majú účasť
na tej istej zmluve. Preto sa autor Barnabášovho listu odvoláva na starozákonný text, ktorý hovorí o Abrahámovi, ktorý obrezal zo svojho domu tristoosemnástich mužov
(porov. Gn 14,14; 17,23-26)27 a vidí v tomto ich obrezaní poukaz na Ježiša Krista a jeho kríž.28 Vychádza totiž
z čísla 318,29 ktoré sa rozdeľuje na dve časti: na 18 a 300.
Číslo 18 sa píše v gréčtine dvoma písmenami: ι (iota = 10)
a η (eta = 8), ktoré označujú Ježiša Krista (ιη = IHSOYS).
Číslo 300 je zastúpené gréckym písmenkom τ (tau), ktoré
predstavuje kríž.30

26. Porov. Tamže, 3,1-6, s. 189-190.
27. Telesná obriezka je symbolom viery v Ježiša Krista. Preto kresťania, ktorí si obrezávajú svoje srdcia a veria v neho, sú skutočnými dedičmi Zmluvy. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 150, p. 27.
28. Patriarchovi Abrahámovi bolo odhalené tajomstvo vykúpenia
prostredníctvom Kristovho kríža a jeho smrti. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 84.
29. Toto číslo je interpretované alegorickým spôsobom. Alegorizmus čísel je pomerne častým zjavom v Biblii. Porov. Peters, G.: I Padri
della Chiesa, vol. I, s. 201.
30. Porov. Barnabášov list 9,1-8, s. 198-200.
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Zakázané druhy mäsa
Pán Boh oznámil svojmu ľudu prostredníctvom svojho
sluhu Mojžiša mnohé prikázania a nariadenia, aby ich zachovávali a tak mohli byť vlastníkmi krajiny, ktorú im prisľúbil (porov. Dt 4,1.5). Jeden z týchto príkazov a nariadení sa týkal aj zákazu jedenia svine, orla, jastraba, krkavca,
akejkoľvek ryby bez šupiny (porov. Lv 11,7.10.13-15; Dt
14,8.10.12-14).31 Boh však nedal príkaz nejesť takéto druhy mäsa. Židia to zle pochopili, pretože Mojžiš, keď im
oznamoval Božiu vôľu, vyjadroval sa obrazným spôsobom a myslel na tri oblasti príkazov. Prvá oblasť príkazov
sa týka bravčového mäsa. Obraz svine je použitý v tom
zmysle, že zakazuje priateliť sa s takými ľuďmi, ktorí sa
svojim správaním podobajú prasaťu. Čiže keď im nič nechýba, keď hodujú a hýria, zabúdajú na svojho Pána. Ale
až keď sa dostanú do biedy, spomenú si na neho. Tak sa
podobajú prasaťu, ktoré keď požíva pokrm, nepozná svojho pána. Ale keď je hladné, ryčí a stíchne až vtedy, keď
dostane pokrm. Druhá oblasť príkazov sa týka mäsa vtákov (orol, orlosup, orlosup bradatý, kaňa, sokol, všetky
druhy krkavcov, pštros, kukučka, čajka, všetky druhy jastrabov - porov. Lv 11,13-16). Chce sa tým povedať to, že
človek sa nemá podobať a priateliť s takými ľuďmi, ktorí si nezarábajú na jedlo poctivou a statočnou prácou, ale
ho kradnú iným, čím sa dopúšťajú bezprávia. Číhajú na
svoju korisť, aby olúpili nevinných ľudí vo svojej chamtivosti. Podobajú sa presne tým vtákom, ktorí si nehľadajú
potravu, ale striehnu, aby ukoristili cudzie mäso. A napokon posledná, tretia, oblasť príkazov sa vzťahuje na ryby
bez šupiny a plutvy (muréna, sépia, chobotnica), ktoré žijú
v vo vodách (porov. Lv 11,10). Pán Boh tým myslel na to,
že človek sa nemá podobať takým ľuďom, ktorí až do konca svojho života zostanú bezbožníkmi a ich údelom je už
teraz smrť. Tieto morské živočíchy sa totiž nevynárajú
z hlbín ako iní obyvatelia mora, ale zdržujú sa iba na morskom dne.32
Mojžiš v týchto troch oblastiach predpisov hovoril o pokrmoch v duchovnom slova zmysle, Židia to však pochopili doslovne, nechajúc sa ovládnuť žiadostivosťou svojho
tela, akoby skutočne hovoril o jedení. Podobne aj Dávid
spoznal, že v týchto úryvkoch posvätných textov ide o
duchovný zmysel týchto príkazov o jedlách, keď hovorí:
„Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma
31. Mojžišove príkazy sú interpretované alegoricky a týkajú sa bravčového mäsa, mäsa niektorých vtákov a napokon aj mäsa niektorých
rýb. Z týchto troch zákazov následne dedukuje tri morálne príkazy
a povzbudzuje čitateľov, aby sa vyhýbali nerestiam, ktoré tieto zvieratá
symbolizovali. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 151, p. 30.
32. Autor Barnabášovho listu používa aj iné obrazy zvierat, ako napríklad zajaca (porov. Lv 11,6), hyeny, lasice (porov. Lv 11,29), aby ukázal tým, že sa treba chrániť nemorálnych a perverzných skutkov, ktoré
tieto zvieratá predstavujú. Porov. Barnabášov list 10,6-8, s. 201.
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dňom i nocou (Ž 1,1).33 Len kresťania pochopili správne
tieto príkazy, pretože Pán obrezal ich uši a srdcia.34
Kresťania sú dedičmi Starého zákona
Židovský národ nebol dedičom Zmluvy a rovnako ani
Zmluva nebola pre neho určená. Kresťania sú dedičmi
Starého zákona. Túto pravdu potvrdzuje aj starozákonný
úryvok, v ktorom sa hovorí o tom, že Izák prosil Pána za
svoju ženu Rebeku, ktorá bola neplodná. Pán vypočul túto
jeho prosbu a jeho manželka počala. Keď následne Rebeka žiadala odpoveď od Pána ohľadom týchto vecí (porov. Gn 25,21-22), Boh jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom lone a dva kmene sa oddelia z tvojho života; národ
nad národom bude prevládať a starší bude slúžiť mladšiemu (Gn 25,23; porov. aj Rim 9,10-12 ). Rovnako aj keď
Jozef priviedol svojich dvoch synov pred svojho otca Jakuba, aby ich požehnal, myslel si, že požehnanie dostane
jeho prvorodený Manasses. Avšak Jakub vložil ruky na
hlavu Efraima, mladšieho Jozefovho syna, požehnal mu.
Keď Jozef namietal, že požehnanie patrí prvorodenému,
Jakub mu odpovedal (porov. Gn 48,13-19): Viem to, syn
môj, viem to ja! Aj z neho budú národy, aj on bude mocný, ale jeho mladší brat bude mocnejší ako on a jeho potomstvom budú množstvá národov (Gn 48,19). Mladší ľud,
teda kresťania, sú dedičmi Starého zákona.35
Je pravda, že Boh sa zaviazal dať svojmu vyvolenému
národu Zákon, ale si ho nezaslúžili pre svoje hriechy. Veľakrát odbočili z cesty, ktorú im určil a klaňali sa falošným bohom, ako to dosvedčuje samotný Mojžiš. Keď zostupoval z hory Sinaj, kde obdržal od Pána dve kamenné
tabule Zákona a videl, že Izraeliti si zhotovili teľa z kovu,
rozbil spomínané kamenné tabule (porov. Ex 24,18; 31,18;
32,7-19; Dt 9,9-17). Hoci Mojžiš prijal Zákon, predsa však
Pán dal kresťanom, aby boli jeho dedičným ľudom.36
Zmluva medzi Bohom a kresťanmi bola spečatená v Ježišovi Kristovi, ktorý sa zjavil v čase, keď miera hriechov Izraelitov bola dovŕšená. Kristus trpel za nás, aby
naše srdcia vyslobodil z temnoty a pripravil si svätý ľud,
ako to predpovedal prorok Izaiáš: Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a
zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si
slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice

33. Porov. Barnabášov list 10,1-10, s. 200-201.
34. Porov. Tamže, 10,12, s. 202.
35. Porov. Tamže, 13,1-7, s. 205-206.
36. Mohlo by sa zdať, že autor Barnabášovho listu akoby popieral existenciu dvoch Zmlúv, teda Starého zákona a novej Kristovej
zmluvy. Židovský kult bol v skutočnosti pre neho omylom, ktorý vychádzal z doslovného chápania Mojžišovho zákona. Keby sme chceli
byť ešte presnejší, Starý zákon bol len predobrazom Krista a jeho novej
ekonómie, ktorú nastolil. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano,
M.: Introduzione ai Padri della Chiesa, vol. I, s. 145.
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tých, čo sedia vo temnotách (Iz 42,6-7; porov. aj Iz 49,6-7;
61,1-2; Lk 4,18-19).37
Namiesto židovskej soboty nastúpila nedeľa
O zachovávaní sobotného sviatku sa hovorí na viacerých
miestach Písma, keď Boh žiada, aby tento deň bol posväcovaný nevinnými rukami a čistým srdcom. Potom Boh
bude môcť prejaviť svojmu ľudu nesmierne milosrdenstvo
(porov. Ex 20,8; Dt 5,12-15; Ž 24,4; Jer 17,22.24-25). O sobote sa hovorí aj pri stvorení sveta, keď Boh ukončil dielo svojich rúk za šesť dní38 a siedmy deň odpočíval a posvätil ho (porov. Gn 2,2-3). Tieto slová znamenajú to, že
za šesťtisíc rokov Pán dokončí všetko, lebo u neho jeden
deň je ako tisíc rokov (porov. Ž 90,4). To, že Boh odpočíval v siedmy deň, znamená, že keď príde jeho Syn, on
odsúdi bezbožných a ukončí čas zla. Kresťania môžu posvätiť tento deň takým odpočinkom, keď sa budú usilovať
o spravodlivosť a prijmú jeho prisľúbenia. Vtedy nebude
už viac neprávosti, lebo Pán obnoví všetky veci. Napokon
v Písme čítame tieto Pánove slová: Neprinášajte viac márnu obetu, ona je mi dychom ošklivým. Novmesiac a sobota a slávne zhromaždenia? Neznesiem hriech a slávnosť!
Vaše novmesiace a sviatky nenávidí moja duša, stali sa
mi bremenom, zunoval som znášať ich (Iz 1,13-14). Preto
kresťania sú vyzvaní k tomu, aby namiesto židovskej soboty slávili ôsmy deň, začiatok nového sveta, lebo vtedy
Pán Ježiš vstal z mŕtvych a aj vystúpil na nebesia.39
Duchovný chrám v srdciach kresťanov
Nemožno sa spoliehať na vonkajšie stavby, na chrámy,
ale treba dôverovať Bohu, nášmu Stvoriteľovi. Veď v Písme čítame: Ktože zmeral svojou hrsťou vody a obopäl piaďou nebesá, meričkou prach zeme odmeral, odvážil vrchy
na váhe a pahorky na závaží? (Iz 40,12). Toto hovorí Pán:
Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožkou mojich nôh.
Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto pre môj odpočinok? (Iz 66,1). Márne boli nádeje Židov, lebo ich chrám
bol zničený nepriateľmi. Mesto, chrám a izraelský národ
boli vydané do rúk Rimanov. Chrám, ktorý bol zhotovený rukami, bol plný modloslužby, čo sa protivilo Bohu.
Treba však vybudovať nádherný duchovný a neporušiteľný chrám v našom srdci. Krst dosiahol odpustenie našich
hriechov a boli sme aj duchovne opätovne stvorení. Boh
37. Porov. Barnabášov list 14,1-9, s. 206-207.
38. Z tohto úryvku je evidentné, že autor je milenarista. Hovorí, že
šesť dní stvorenia sveta je obrazom šesťtisíc rokov, počas ktorých bude
trvať svet. Avšak siedmy deň, v ktorom si Pán odpočinul, je obrazom tisícročného Kristovho kráľovstva na zemi, kedy zničí každú neprávosť.
Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri
della Chiesa, vol. I, s. 150, p. 23. Pre lepšie pochopenie milenarizmu pozri: Cíbik, M.: Milenaristické myšlienky v dielach sv. Justína, mučeníka.
In: «Nové Horizonty» 2, roč. VII (2013), s. 74-79.
39. Porov. Barnabášov list 15,1-9, s. 208-209.
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v nás prebýva takým spôsobom, že my v neho veríme, pamätáme na jeho prisľúbenia a zachovávame jeho prikázania.40
Záver
Autor Barnabášovho listu sa snažil poukázať na ten
fakt, že doslovné chápanie Starého zákona a židovských
obradov bolo pomýlené. Svojich čitateľov chcel priviesť
k takému poznaniu (gnosis), aby pochopili, že iba alegorická exegéza je jediným kľúčom čítania starozákonných
textov, ktoré sú predobrazom duchovnej ekonómie, ktorú
zahájil Kristus. Kresťania sa mali oslobodiť od židovského vplyvu a uvedomiť si, že majú pre sebou svoju vlastnú cestu.

Marcel Cíbik
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Písmo. Starého a Nového Zákona, Rím : SÚSCM 1995.
Literatúra:
Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai Padri della
Chiesa, vol. I, Torino : SEI 19953. Drobner, H.R.: Patrologia, Casale Monferrato : Piemme 20022. Mordel, Š.: Diela apoštolských otcov,
Spišské Podhradie : Spišská Kapitula 2007. Peters, G.: I Padri della
Chiesa, vol. I, Roma : Borla 1984. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972.

V liste je evidentná veľmi silná protižidovská polemika41 namierená proti kultu, obetám, pôstu, obriezke, zákazom o jedení mäsa niektorých nečistých zvierat, ako aj
proti sobote a chrámu. Dokonca prichádza k takému uzáveru, že starozákonná zmluva nebola určená Židom, aj
keď ju Mojžiš prijal, ale jej adresátmi boli už od začiatku
kresťania. Podľa niektorých odborníkov42 akoby chcel autor predmetného listu svojou alegorickou exegetickou metódou zavrhnúť literárny (doslovný) zmysel a zobrať biblickému textu akúkoľvek historicko-spásnu hodnotu, čím
by sa priblížil, ako to už bolo vyššie naznačené, k radikalizmu Marciona. Ale aj napriek všetkým týmto spomenutým ohraničeniam a nedokonalostiam, Barbanášov list
zostane veľmi dôležitým a význačným dokumentom pre
históriu pôvodu kresťanskej exegézy Starého zákona.
Teologická dôležitosť predmetného listu spočíva v tom,
že je tu po prvýkrát oznámená jasným a zreteľným spôsobom alegorická interpretácia celého Starého zákona ako
Kristovho proroctva a kresťanského života, a to s takou
radikálnosťou a bez toho, aby existovali nejaké odvolania
sa na predchádzajúcu kresťanskú tradíciu.43
Autor Barnabášovho listu použil alegorický výklad starozákonných posvätných textov s tým cieľom, aby vysvetlil jednoduchým spôsobom to, čo sa týkalo spásy a zároveň aj preto, lebo mnohé veci by jeho čitatelia nepochopili,
pretože sú ukryté v tajomstvách. A práve alegória mu poslúžila na vysvetlenie symbolov Starého zákona.44

40. Porov. Tamže, 16,1-10, s. 209-210.
41. Protižidovská polemika nemá nič spoločného s antisemitizmom,
pretože sa nejedná o rasu, ale o vieru. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia,
s. 124.
42. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa, vol. I, s. 145-146.
43. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 88.
44. Porov. Barnabášov list 17,1-2, s. 210-211.
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Ideológia a prax
Scientologickej cirkvi
The Ideology and Practice of the Church of Scientology
Quite recently the Church of Scientology attracted much attention of media, which informed the public about the
methods and practices of this church. Supporters of this church view it as a major religion with a potential to bring
prosperity to the society. Conversely, opponents find it a very controversial group which develops sophisticated
techniques of controlling mass media and communication through psychological manipulation in order to deprive
people of their free will, dignity and identity. This study focuses on the expansion of the Church of Scientology in our
country and the world, its specific actions and activities in various areas of social and religious life. The organizations associated with this church are also presented in the study.

Náčrt problému
Sekty a rôzne nové náboženské hnutia vnímané v kultúrnej oblasti ako netradičné, alternatívne či nové, sú sociálnym a náboženským fenoménom, ktorý sa stavia proti
dominujúcemu mysleniu a oddeľuje sa od pôvodnej cirkvi.
V dnešnom svete plnom nepriateľstva a konfliktov, násilia a strachu sa jedinec cíti bezmocný a často hľadá východisko v znameniach nových náboženských hnutí a siekt. Z
nových náboženských prúdov vzbudila najviac mediálneho záujmu, kontroverzií, súdnych sporov i parlamentných
diskusií a správ tajných služieb Scientologická cirkev, pre
viacerých považovaná za jednu z nebezpečných siekt.
V súvislosti s nedávnymi udalosťami v politickej sfére sa scientológia aj u nás dostala do povedomia mnohých
ľudí. Expanzia Scientologickej cirkvi nie je v súčasnej
dobe prekvapením. Nielen Spojené štáty ale aj Európa sa
stala centrom scientologických aktivít so stovkami cirkví,
misií a organizácií, ktoré pracujú na sociálne prospešných
programoch založených na objavoch zakladateľa scientológie Hubbarda. Hlavnými oblasťami záujmu scientológov sú právo, politika, ekonomika, vzdelanie a výchova.
Pre spoločnosť sú pokladaní za hrozbu, pretože sa snažia
preniknúť do mnohých spoločenských štruktúr a postupne
ich ovládnuť. Príspevok sa zameriava na priblíženie učenia scientológov, ich organizačnú štruktúru, poukazuje na
ich konkrétne činnosti a aktivity nielen vo svete ale aj u
nás. Poukážeme na organizácie prepojené s cirkvou využívajúce Hubbardove administratívne a študijné technológie. Z výsledkov nášho prieskumu odhalíme postoje, motív, formy i prostriedky záujmu o scientológiu u jej
praktizujúcich členov.
Hubbard a zrod scientológie
Scientologická cirkev a scientológia ako náboženská filozofia, vychádza z učenia amerického spisovateľa a zakladateľa Ronalda Hubbarda (1911 – 1986) v päťdesiatych

rokoch 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Po
spoznávaní rôznych kultúr a filozofií Ďalekého východu
sa Hubbard pustil do svojich prvých experimentov zaoberajúcich sa mysľou. Rozhodol sa podľa jeho vlastných
slov nájsť základný princíp existencie - „princíp, ktorý by
viedol k zjednoteniu znalostí a ktorý by vysvetlil význam
samotnej existencie – niečo, čo sa ostatní filozofi pokúšali nájsť, ale nikdy neuspeli.“1 Pokusy ho údajne priviedli k prevratnému objavu, „ktorý vymedzil dynamický
princíp existencie – spoločný menovateľ všetkého života
– PREŽI!“2 V priebehu druhej svetovej vojny tvorbu prerušil, no po zavládnutí mieru sa pustil do rozsiahlejšieho
testovania dianetických techník na stovkách jedincov zo
všetkých možných sfér života hollywoodskej komunity.3
Detailne popísanú teóriu, na ktorej boli jeho techniky
postavené vypracoval v diele Dianetika: Moderná veda
o duševnom zdraví.4 Kniha bola vydaná 9. mája 1950
a okamžite viedla k vzniku stoviek dianetických skupín po
celej Amerike. Pokrok bol rýchly, Hubbard však začal čeliť veľmi tvrdej kritike zo strany psychológov a psychiatrov. Okrem toho mal veľké nepríjemnosti s úradmi kvôli liečeniu dianetikou bez lekárskeho oprávnenia. Z tohto
dôvodu sa rozhodol transformovať dianetiku do náboženstva. Využil na to pojem scientológia. Termín scientológia pochádza z latinského slova scio, čo znamená vedenie
v plnom zmysle slova a gréckeho slova logos, čo znamená slovo, alebo štúdium niečoho. Samo o sebe toto slovo
znamená doslova „vedenie, ako vedieť“.5 Pojem dianetika
Hubbard vysvetľuje ako zloženie gréckych slov dia (skrz)

1. HUBBARD, L. R.: Scientológie 0-8 Kniha základu. Denmark :
New Era Publications.2004, s. 224.
2. HUBBARD, L. R.: Scientológia - základy myslenia. Denmark :
New Era Publications. 1999, s. 119.
3. Porov. MEDZINÁRODNÁ SCIENTOLOGICKÁ CIRKEV: L.
Ron Hubbard. Brusel, Belgicko, 2006. s. 16.
4. Dianetics : The Modern Science of Mental Health, New York 1950
5. HUBBARD, L. R.: Scientológia - základy myslenia. Denmark :
New Era Publications, 1999. s. 7.
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a nous (duša). Definuje ju ako „to, čo duša robí telu.“6
Zameriava sa na účinky ducha na telo, na ich zvládnutie
a má zmierniť nechcené pocity, emócie, následky nehôd,
zranení, psychosomatické choroby. Má jedincovi pomôcť
zbaviť sa všetkých negatívnych zážitkov, uvoľniť blokovanú kapacitu a potenciál, aby sa stal racionálnym vo svojom
správaní. Má to byť učenie o duchovnej bytosti vo vzťahu
k telu, ktoré obsahuje metódu, s pomocou ktorej možno
znovu obnoviť pôvodný duševný potenciál.7
Scientológovia, dovtedy pôsobiaci ako dianetickí „poradcovia“ sa začali nazývať pastormi (angl. minister), začali nosiť odev s kolárikom a za symbol prijali kríž, pripomínajúci kresťanstvo. Hubbard vydal niekoľko inštrukcií
týkajúcich sa scientologických svadieb, krstov a pohrebov. Napriek škandálom, kriminálnym činom niektorých
vysoko postavených členov, niekoľkým súdnym sporom
i ostrej kritike zo strany príbuzných i bývalých členov sa
scientológia rýchlo šírila predovšetkým v Spojených štátoch, ale i v Európe a po celom svete.8
Základné scientologické učenie a ideológia
Učenie Scientologickej cirkvi sa riadi Hubbardovými
spismi a inštrukciami považovanými za neomylné, jeho
názory sú pre scientológov nespochybniteľnými a nemennými dogmami. Podstatou náuky je viera v duchovnú bytosť mimozemského pôvodu, nazývaná thetan, zostupujúca do hmoty, ktorá pri prechode viacerými minulými
životmi zabudla na svoj božský pôvod. Thetanom, ktorý
má božské schopnosti, napr. vysokú inteligenciu, absolútne zdravie a pod. je podľa scientologickej náuky každý
človek. Jeho schopnosti sú obmedzené zábranami mysle
z minulých životov a z dosiaľ prítomného života, osobitne
z prenatálneho a detského obdobia. Auditingom sa jedinec
údajne môže daných zábran zbaviť a stať sa tzv. clearom.
Nastupuje tým cestu tzv. operujúceho thetana k pôvodnému božstvu.9
Princípy a praktiky scientológie sú označované ako náboženské „technológie“ scientológie. V praxi je to štúdium
zložené z komunikačných kurzov, kurzov o ľudských
6. HUBBARD, L. R.: Scientológia - základy myslenia. 1999. s. 11.
7. Porov. HUBBARD, L. R.: Scientológia - základy myslenia. 1999. s.
11.
8. Porov. VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směru v České
republice. Praha : Portál, 2004. s. 259.
9. Porov. VOJTÍŠEK, Z.: Encyklopedie náboženských směru v České
republice. Praha : Portál, 2004. s. 259.
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emóciách, o výchove a vzťahu k deťom, o vplyve drog na
človeka, cez etiku a integritu tak osobnú ako aj v podnikaní, v rodine a všeobecne vo vzťahu k iným ľuďom či skupinám, až po kurzy podnecujúce podrobnú analýzu náboženskej filozofie scientológie.10
Druhou cestou je tzv. auditing, scientológmi označovaný ako starostlivosť o dušu, kde auditor, na svoj post ustanovený duchovný má v jedincovi osloviť traumatizujúcu
oblasť jeho minulosti a oslobodiť ho od škodlivých účinkov. Pomocou auditingu je tak možné dospieť až do stavu clear. Nad stavom clear sú ďalšie pokročilé duchovné
stupne. Dianetickým auditingom nastupuje thetan cestu
k svojmu oslobodeniu tzv. Most k úplnej slobode. Na tejto
ceste je údajne negatívnych záznamov zbavený, ako operujúci thetan stúpa ďalej po stupňoch až k „vyslobodeniu
(spaseniu)“, kde thetan získava svoje pôvodné schopnosti,
medzi ktoré patrí podľa scientológov dokonalý zdravotný stav či nadprirodzené schopnosti. Na najvyšších stupňoch je thetan znovu božskou bytosťou.11 Spoločným menovateľom všetkých aktivít v živote a hlavným popudom
thetana je v Hubbardovom ponímaní prežitie, ktoré v sebe
zahŕňa osem dynamík alebo osem popudov, hybných síl,
impulzov – dynamika seba, dynamika sexu, dynamika
skupiny, dynamika ľudstva, dynamika živej prírody, dynamika vesmíru, dynamika duchovna a dynamika nekonečna alebo boha.
Symbolom scientológie, ústredným bodom žijúcich bytostí a menovateľom všetkých životných aktivít sú podľa scientológov dva trojuholníky12, prepletené veľkým
písmenom S, pričom písmeno S znamená Scientológia.
Symbolom scientológie je aj kríž, ezoterický, osemcípy,

10. Porov. V.W.: Co je to scientologie. In: Skutečnosti. 1/1. Praha,
1998. s. 2 .
11. Porov. MEJSTŘÍKOVÁ, E.: Co je to scientologie? Praha : Dianetické centrum, s. 9.
12. Nižší trojuholník sa nazýva A-R-K trojuholník. ARK je skratka zložená zo začiatočných písmen slov Afinita, Realita a Komunikácia, ktoré spolu vytvárajú Porozumenie. Pre scientológov symbolizuje
dobrý pocit, lásku a priateľstvo. Hovoria napr. Mal so svojím priateľom
ARK. Vyšší trojuholník je nazývaný V-Z-K. Označenie V znamená vedenie, Z - zodpovednosť a K - kontrola. V angličtine sa tento trojuholník
nazýva KRC (knowledge - vedenie, responsibility – zodpovednosť, control – kontrola). Oba trojuholníky fungujú rovnako, ak sa zvýši hodnota
jedného bodu, zvýšia sa hodnoty ďalších dvoch. Podľa scientológov postupným zvyšovaním hodnoty každého z bodov trojuholníka, ignorovaním strát a upevňovaním úspechov, má jedinec nakoniec objaviť svoje
schopnosti a získať kontrolu nad svojím životom. (Porov. HUBBARD,
L. R.: Scientológie 0-8 Kniha základů. Denmark : New Era Publications. 2004, s. 26)
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scientológmi vykladaný ako znázornenie ôsmich dynamík ľudskej existencie.13
Organizačná štruktúra Scientologickej cirkvi
Scientologická cirkev má vo svete v súčasnom období
viac ako 10 miliónov členov, viac než 7500 cirkevných misií a dobrovoľníckych skupín a dianetických centier zastúpených vo viac ako 150 krajinách sveta.14
Scientologickú cirkev tvorí neprehľadné množstvo organizačných jednotiek. Najmocnejšou scientologickou organizáciou a veliteľskou centrálou cirkvi je Centrum náboženskej technológie (RTC)15 dohliadajúce na ortodoxiu
scientologickej spisby a na zachovanie filozofie scientológie a dianetiky tak ako ju zanechal Hubbard. RTC vlastní
licencie na všetky scientologické produkty. Pod RTC podlieha Medzinárodný manažment Scientologickej cirkvi,
zodpovedný za vývoj stratégií a taktických plánov pre
každý sektor Scientologickej organizácie. Tu sa koordinuje aj vedenie rôznych sektorov. Časťou Medzinárodného
manažmentu je aj Medzinárodná sieť počítačového hospodárstva INCOMM16. Ten obsluhuje a aktualizuje Centrálnu počítačovú databanku. Pod úrovňou Medzinárodného manažmentu sa nachádza Hlavný/Vlajkový riadiaci
úrad FCB17so sídlom v Los Angeles. Ako centrála taktického manažmentu pre jednotlivé organizácie a skupiny
všetkých sektorov Scientologickej cirkvi zodpovedá za to,
aby všetky jednotlivé organizácie a skupiny plnili programy a plány Medzinárodného manažmentu.18
Základ ekonomickej moci scientológie tvorí WISE19
- Svetový inštitút scientologických podnikov a ABLE20 Asociácia za lepší život a vzdelanie. Tieto centrá koordinujú podnikanie širokého spektra firiem. Ďalšie firmy predávajú Hubbardove administratívne technické programy,
ktoré majú zefektívniť podnikanie napr. firmy Bernhard
Schmitt a Bussiness Success. Firma Bussiness Success
13. Porov. HUBBARD, L. R.: Scientológie 0-8 Kniha základů. Denmark : New Era Publications. 2004, s. 26.
14. Porov. Oficiální uznání a expanze scientologie. [online]. 2004,
[cit. 2011-02-21]. In: <http://www.scientologie.cz/tisk/index.php?display=page&ID=5&version=CZ>.
15. Religious Technology Center (RTC)
16. International Network of Computer Organized Management
17. Flag Control Bureau
18. Porov. Správa Spolkového úradu na ochranu ústavy, 1999. Rukopis.
19. World Institute of Scientology Enterprises
20. Association for a better life and education
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pôsobí aktívne aj na Slovensku. V rámci scientologickej
organizácie je zriadená špeciálna sekcia tzv. Celebritné
centrá, ktorá majú na starosti kontakty a predaj scientologických produktov umelcom a ďalším známym osobnostiam. Časťou Medzinárodnej Scientologickej cirkvi je
Golden Era Production, ktorá vyrába a zásobuje cirkev
mnohými distribučnými pomôckami ako sú filmy, videonahrávky, CD nosiče, plagáty, informačné brožúry, umelecké predmety, reklamné spoty pre televíziu a rádio, celovečerné filmy a hudobné nahrávky.21 Na najnižšej úrovni
nájdeme dianetické skupiny a misie scientológie.
Scientologická cirkev v mnohých krajinách sveta bola
uznaná ako cirkev s vlastným náboženstvom, čím získala celkove oslobodenie od daní, zrovnoprávnenie zväzku
uzatváraného pred scientologickými duchovnými s občianskym zväzkom, právo duchovných na duchovnú službu v nemocniciach či väzniciach, rovnako ako rešpektovanie scientologických sviatkov štátom vo vzťahu k členom
cirkvi ako i možnosť uzatvárať so štátom špeciálne zmluvy ohľadne zvláštnych cirkevných požiadaviek.22 Na Slovensku pôsobí na najnižšej úrovni cez dianetické centrá,
registrované ako občianske združenia.
Pôsobenie scientologických organizácií na Slovensku
Scientológovia svoju oficiálnu činnosť na Slovensku začali v roku 2001. Prvé scientologické misie začali vznikať
v Bratislave, Leviciach a Martine. Svoje aktivity rozvíjali
rýchlo a založili dianetické a scientologické centrá v trinástich mestách (Bratislava, Levice, Martin, Nitra, Nové
Zámky, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Žilina, Liptovský Mikuláš, Holíč, Komárno, Štúrovo). V súčasnosti je
dianetických a scientologických centier sedem, a to v Leviciach, Bratislave, Košiciach, Prešove, v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi. Počty sa
však menia, nakoľko sa plánujú otvárať ďalšie, niektoré
zanikli. Počet aktívnych členov u nás je približne 200 a asi
1000 sympatizantov. Stredom pôsobenia je Centrum Dia-

21. Porov. Mezinárodní Scientologická církev. Praha : Dianetické
centrum. [online]. 2004, [cit. 2011-02-20]. In: <http://www.scientologie.
cz/tisk/index.php?display=page&ID=7&pg=9&version=CZ>. Scientologická cirkev v Portugalsku byla plně uznaná státem. [online]. In: Dianetika a scientologie. [online]. 2008, [cit. 2011-02-15]. In: <http://www.
scientologie.cz./tisk/index.php?displey=article&ID=135>.
22. Scientologická cirkev v Portugalsku byla plně uznaná státem. [online]. In: Dianetika a scientologie. [online]. 2008, [cit. 201102-15]. In: <http://www.scientologie.cz./tisk/index.php?displey=article&ID=135>.
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netiky a Scientológie v Bratislave na čele s riaditeľom Štefanom Lopušným.23
V celosvetovom meradle je Scientologická cirkev rozdelená do rôznych cirkví s rôznymi menami v súlade s ich
statusom a veľkosťou. K prvému kontaktu so scientológiou je možné prísť prostredníctvom verejnej prednášky
o minulých životoch, o bolestivých zážitkoch z minulosti,
ktoré zdanlivo môžu mať vplyv na človeka po celý život.
Hlavným prostriedkom, ktorým centrá oslovujú verejnosť je Oxfordský test schopností24 (OCA) s počtom 200
otázok, ponúkaný na uliciach, či v poštových schránkach
zdarma. Po vyplnení je však nutné osobne zájsť pre jeho
vyhodnotenie do dianetického centra. Výsledok testu slúži na motiváciu potenciálneho klienta zakúpiť si niektorý
kurz a na základe tohto produktu osvojiť si scientologický
pohľad na svet a na človeka.
Scientológovia zakladajú organizácie, ktoré sa javia ako
nezávislé na scientológii a ich metódach. Pracovníci týchto organizácií neinformujú vopred verejnosť, že pracujú
metódami scientológie, preto sa spojitosť s nimi zistí až
po nasledujúcich kontaktoch. Jednou z nich je Asociácia
pre lepší život a vzdelávanie, pod ktorou pracujú nasledujúce programy.
Program Narconon zaoberajúci sa prevenciou a nápravou v oblasti drog, ponúkaný priamo do škôl. V rámci programu je spojený protidrogový projekt pod názvom
Povedz nie drogám, povedz áno životu. Cieľom je informovať širokú verejnosť, najmä mládež a deti o nebezpečenstve drog a ich škodlivých účinkoch. Vykonávajú to
hlavne podujatiami na uliciach, distribuovaním materiálov o účinkoch drog a zodpovedaním na dotazy. Projekt
začal v júni 2002 na Slovensku vydaním desaťtisícového
nákladu informačných brožúrok o marihuane pod názvom
Fakty o jointe, či dnes často známe pod názvom Pravda
o drogách. Súčasťou protidrogového projektu je organizovanie športových akcií, napr. beh v rámci Pražského
medzinárodného maratónu alebo na Košickom medzinárodnom maratóne s mottom Za Slovensko bez drog. Svoje aktivity rozširuje protidrogová kampaň usporiadaním
preventívnych prednášok na základných a stredných školách, ktoré len za jeden školský rok absolvovalo vyše 20
000 žiakov vo viac ako 100 školách po celom Slovensku.25
23. Porov. KUBATKOVÁ, M.: Scientologická cirkev u nás a vo svete. Ružomberok : Verbum. 2013, s. 103.
24. Oxford Capacity Analysis
25. Porov. KUBATKOVÁ, M.: Scientologická cirkev u nás a vo svete. Ružomberok : Verbum. 2013, s. 111.
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Druhým podporným programom je program Criminon,
zameraný predovšetkým na rehabilitáciu väzňov. Na Slovensku je známe prenikanie Nadácie Cesta ku šťastiu cez
distribuovanie brožúrok, kníh a filmov, vydávané ako určitý „nenáboženský morálny kódex“. Absolvovali ho mnohé neziskové aj školské organizácie. Firma IP Servis ponúka školám prezentáciu knihy Učenie ako sa učiť od autora
Hubbarda. Scientologická cirkev vydala hudobný klip zameraný na výchovu mládeže k ľudským právam spoločne
s publikáciou. Jednotlivé dianetické centrá na celom svete
ponúkajú svojim klientom produkty z Hubbardovej rozsiahlej činnosti.
Aplikovaná scholastika s medzinárodným pôsobením je
tretím podporným programom pod ktorú spadá Anglická
škola LITE26 a Študijné centrum BASIC, vyučujúce pomocou Hubbardových študijných technológií. Na Slovensku
systém Lite pôsobí od roku 1998 a to vo viacerých väčších
mestách - Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Zvolen. V roku 2004 získali akreditáciu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ročne absolvuje kurzy
angličtiny v Lite škole približne 3000 študentov na celom Slovensku.27 Ťažkosti s učením privádzajú niektorých
rodičov na myšlienku zapísať dieťa do klubov či krúžkov,
kde mu so zvládaním učiva pomôžu. Služby takéhoto charakteru poskytuje Študijné centrum BASIC na Slovensku
pôsobiace približne v desiatich mestách. V roku 2005 bolo
zriadené prvé detské zariadenie, ktoré využíva výchovné metódy a študijnú technológiu Hubbarda pod názvom
Happy Days, uvádzané ako celodenné súkromné vzdelávacie centrum. Po piatich rokoch sa zariadenie rozrástlo
na dve prevádzky v Trnávke a Záhorskej Bystrici. Na Slovensku sa pripravuje zriadenie Súkromnej základnej školy Happy Days so športovo-umeleckým zameraním a výučbou jazykov. V rámci Aplikovanej scholastiky funguje
viac ako 640 škôl a vzdelávacích organizácií v 65 krajinách na 6 kontinentoch sveta. V Európe existuje viac ako
140 škôl a vzdelávacích organizácií, z toho 13 v Čechách
a 10 na Slovensku.28
Ďalšou významnou scientologickou organizáciou, ktorá
začala pôsobiť od roku 2009 ako občianske združenie na
Slovensku je Občianska komisia za ľudské práva, známa

26. Názov školy zložený zo začiatočných písmen štyroch slov: Life
Improvement Through Education, ktoré znamenajú: zdokonalenie života pomocou vzdelania.
27. Porov. LITE Anglická škola: Kto sme jazyková škola. [online].
[cit. 2011-03-25]. In: <http://www.lite.sk/?kto-sme-jazykova-skola,31>.
28. Porov. Aplikovaná scholastika [online]. [cit. 2011-03-25].
In:<http://www.aplikovanascholastika.sk>.
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pod skratkou CCHR 29 založená v roku 1969 Scientologickou cirkvou, ktorá má slúžiť k odhaľovaniu údajne psychiatrickej a psychologickej kriminality. Aktívne sa prezentovala výstavou po slovenských mestách pod názvom:
Psychiatra: pomoc alebo hrozba? Výstavu za 18 dní videlo viac ako 9300 ľudí a Komisii sa podarilo získať viac
ako 200 dobrovoľníkov, ktorí sa počas výstavy prihlásili
(lekári, právnici, vládni predstavitelia). Mimoriadne dôležitý je Program dobrovoľných duchovných, ktorí spolupracujú s odborníkmi a verejnými orgánmi v prípade
prírodných katastrof, nehôd, tragických udalostí. Na Slovensku sa prezentovali pred Úradom vlády v Bratislave, v
tzv. Žltom stane pomoci prvýkrát v r. 2005, kde vystavovali činnosti a ukážky techník Dobrovoľných duchovných
Scientologickej cirkvi s posolstvom „Niečo sa s tým dá
urobiť“. Oboznamovali verejnosť s funkčnými technikami Hubbarda napr. pomocou techniky Asisty používané
pri úľave stresu, fyzickej bolesti či námahy.30
Auditingy, knihy, nahrávky a mnoho Hubbardových
kurzov na zlepšenie komunikačných, študijných a ďalších schopností až po kurzy podnecujúce podrobnú analýzu náboženskej filozofie scientológie rozširujú dianetické
centrá. Najznámejšie kurzy realizované scientológmi sú
Kurz osobnej efektivity, Kurz komunikácie k úspechu, Ako
prekonať vzostupy a pády v živote, Osobné hodnoty a integrita, Ako zlepšiť vzťahy s ostatnými, Ako byť úspešným
rodičom, Dynamiky peňazí, Ako lepšie zvládať prácu, Finančný úspech, Učenie ako sa učiť, Hubbardov dianetický
seminár. Pre deti centrá organizujú Komunikačný kurz pre
deti, kurz Učenie ako sa učiť a Základná študijná príručka kde prezentujú študijnú technológiu L. R. Hubbarda.31
Hubbardove administratívne technológie využívajú predovšetkým firmy vo vlastníctve pokročilejších scientológov, riadených Hubbardovou filozofiou. Potrebné je zdôrazniť, že ide o služby necirkevné, sú to manažérske kurzy a zamestnanci firiem nemusia byť scientológmi. Nie sú
vedení ani ako aktívni členovia, iba využívajú technológie, ktoré vlastnia scientológovia. Najznámejšou firmou v
úzkom spojení so Scientologickou cirkvou a dianetickými
centrami na Slovensku sú firmy Understanding Man Slovakia, známa ako U-man a Business Succses, pôsobiace

29. Citizen Commision on Human Right
30. Porov. BÁN, A.: Vláda dobrovoľných ministrov. In: Týždeň, č.
39, 2007. s. 11.
31. Informácie získané z propagačných materiálov dianetických
centier
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v Bratislave, Košiciach a vo Zvolene.32 Zamerané sú priamo na predaj Hubbardových administratívnych technológií iným podnikom. Oslovujú ich s ponukou expertného
posúdenia vybratých zamestnancov, týkajúce sa inteligenčných schopností, miery únosnej záťaže, komunikácie,
koncentrácie a podobne.
Úspech firiem s použitím Hubbardových technológií nie
je jasný, z mnohých odchádzajú zamestnanci z dôvodu odmietnutia uhrádzať vysoké čiastky za scientologické školenia. Mnohé svedectvá dokazujú, že atmosféra v podniku
sa pod takouto mocou zhoršuje, nie je možné komunikovať s kolegami ináč než písomne, zavádzajú sa do jazyka
scientologické termíny. Vedúci pracovníci, ktorí sú v kontakte so scientologickými firmami, absolvujú auditing a
vďaka tomu ostáva veľké množstvo informácií v rukách
scientológov.33 Kritici scientológie podozrievajú tieto firmy, že v ich záujme nie je predaj svojich produktov, ale
skôr ide o celkove ovládnutie podniku. Naopak, zástancovia scientológie tvrdia, že ponúknuté produkty môžu
zvýšiť efektivitu práce celej firmy a posilniť asertivitu ich
pracovníkov.34
Scientológia z pohľadu stúpencov výsledky prieskumu
Záujem o scientológiu je čoraz väčší a počet ich priaznivcov rastie. Potvrdiť zistené informácie nás viedli k
myšlienke zmapovať a poznať stanovisko na scientológiu
z pohľadu praktizujúcich členov a sympatizantov. Vykonali sme prieskum dotazníkovou metódou v dianetických
a scientologických centrách na Slovensku a v Čechách. Na
prieskume sa zúčastnilo sto respondentov. V analýze postojov praktizujúcich členov sme upriamili pozornosť na
motívy, ktoré ich viedli k scientológii, spôsob, akým prehlbujú svoju príslušnosť k cirkvi, ako nadviazali kontakt
so scientológiou, čo ich k tomu motivovalo a či považujú
scientológiu za náboženstvo. Zisťovali sme, do akej miery
je pre nich scientológia jediná správna cesta k cieľu a poznaniu podstaty človeka.

32. Porov. KUBATKOVÁ, M.: Scientologická cirkev u nás a vo svete. Ružomberok : Verbum, s. 117.
33. Porov. VOJTÍŠEK, Z.: Scientológia a firmy. In: Rozmer, č. 2,
1998. s. 9.
34. Porov. Scientologie. Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt : Olomouc [online]. 2004 [cit. 2011-02-20]. In: <http://www2.
webpark.cz/cpons/scientol.htm>.
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Z analýzy získaných údajov vyplývajú niektoré zaujímavé skutočnosti. Jednou z otázok, ktoré nás zaujímali, bolo
overiť si spôsob, akým sympatizanti a príslušníci Scientologickej cirkvi nadviazali kontakt so scientológiou. 27 %
respondentov sa vyjadrilo, že do kontaktu so scientológiou
prišli cez priateľov. Z celkového počtu opýtaných, 24 % sa
k scientológii dostalo najmä prostredníctvom vyplneného
Oxfordského testu schopností a cez rodičov alebo príbuzných, ktorí už boli ich členmi. 9 % uviedlo nadviazanie
kontaktu prostredníctvom prednášky alebo vzdelávacieho kurzu, o niečo menej respondentov cez dianetické centrá, literatúru či kolegov a médií. Ostatní respondenti uvádzali, internet, semináre, rozhovory a odporučenie firmy
Bussiness Success.
Na otázku, či členovia považujú scientológiu za náboženstvo odpoveď znela u 78 % respondentov, že scientológiu považujú za náboženstvo a 22 % ju za náboženstvo
nepovažuje. Respondenti, ktorí ju za náboženstvo nepovažujú sa vyjadrili, že scienotológia je pre nich „nástroj
na lepšie prežívanie v živote“, považujú ju „za skutočnú
filozofiu a vedu života“, za „vedu o psychike“, za „technológiu ako zlepšiť život“, za „cestu k totálnej slobode“, za
„normálny spôsob žitia“, „názorovú a terapeutickú platformu“, za „filozofiu“, „nástroj ako eticky a plnohodnotne žiť život a byť šťastný“, za „technológiu, vďaka ktorej
môžem zlepšiť život svoj i ľuďom okolo seba“ a iné.
Jednou z otázok sme zisťovali, k akému vierovyznaniu sa praktizujúci členovia hlásili pred tým, než sa zaujímali o scientológiu a vstúpili do Scientologickej cirkvi.
Najčastejšie, čo činí 56 % respondentov uvádzalo, že sa
nehlásili k žiadnemu náboženstvu a druhú priečku 29 %
predstavovalo katolícke náboženstvo. V tejto odpovedi sme však zaznamenali zjavný rozdiel v porovnaní s
Českou republikou. Na Slovensku uviedlo 21 % opýtaných katolícke náboženstvo, naopak v Čechách uviedlo
príslušnosť ku katolíckemu náboženstvu pred vstupom
do Scientologickej cirkvi iba 8 %. K evanjelickému náboženstvu sa pred vstupom k scientológom hlásilo 6 %
opýtaných a odpoveď inú možnosť zaznamenalo 9 %,
ktorých vyjadrenia zneli ako „katolík“ ateista, ateista,
pravoslávny, prípadne, že to neriešili alebo mali svoje
vnímanie a vzťah k Bohu.
Pri otázke akým spôsobom získavajú hlbší vzťah
k scientológii 54 % respondentov uviedlo štúdium, kurzy
a auditing. 18 % sa vyjadrilo, že v scientológii sa vzdelávajú hlavne cez dianetickú a scientologickú literatúru, 7 %
kurzami a 8 % opýtaných vidí spojitosť so scientológiou
cez auditing a kurzy. Z iných možností ostatní uvádzali,
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že vzťah k scientológii pestujú účasťou na prednáškach a
rozhovormi s priateľmi.
Scientologická cirkev sa zviditeľnila spojitosťou s rôznymi organizáciami, podpornými programami, ktoré aj
keď sa javia nezávislé na scientológii predsa pracujú jej
metódami. Skutočnosť, že tieto programy členovia podporujú a spolupracujú s nimi, nám potvrdili odpovede na
otázku, či spolupracujú s niektorými charitatívnymi organizáciami a ak áno, o ktoré konkrétne organizácie ide.
33 % respondentov sa zmienilo, že spolupracujú občas
a 22 % podporuje a spolupracuje pravidelne. Najčastejšie
bola uvádzaná spolupráca s programom Povedz nie drogám, povedz áno životu, Slovensko bez drog, podpora Občianskej komisie za ľudské práva a Cesta ku šťastiu. Ďalej
možno spomenúť uvádzané jednotlivé podpory napr. onkológie, Dom humanity, Unicef, Povodne 2010, podpora
pre detské domovy, pre deti a nevidiacich, či podpora študijného centra Basic.
Názory respondentov na otázku, či je scientológia pre
nich jedinou správnou cestou k cieľu a poznaniu podstaty
človeka potvrdili jednoznačné odpovede áno s výsledkom
88 %. Iba 5 % odpovedalo nie a 7 % to nevedelo posúdiť.
Informácie získané z mapovania aktuálnej činnosti i
spôsob nadviazania prvého kontaktu so scientológiou, individuálne chápanie a presvedčenie v systéme náboženskej viery a praxe u príslušníkov Scientologickej cirkvi sa
nám prieskumom jednoznačne potvrdili.
Záver
Pôsobenie Scientologickej cirkvi je predmetom mnohých diskusií v niekoľkých rovinách. V mnohých krajinách sveta čelí žalobám a obvineniam za nátlaky, ovplyvňovanie vedomia prostredníctvom podvedomých sugescií
a zbavovania jednotlivca osobnej slobody a zodpovednosti za svoje činy. Napriek negatívnym postojom je nepochybné, že popularita scientológie rastie a či je skutočnou
náboženskou spoločnosťou, psychoterapiou alebo ukrývajúcou sa vo výnosných podnikateľských aktivitách je diskutabilné. Pohľad na zakladateľa scientológie je dvojaký –
zo strany scientológov ide o nekritický kult jeho osobnosti
a jeho diela, ktoré sú pre nich nemennými a nespochybniteľnými dogmami. Dianetika a scientológia je považovaná z pohľadu stúpencov za najúčinnejšiu a praktickú cestu
k duchovnému zlepšeniu akéhokoľvek náboženstva. Oponenti a vedci hodnotia Hubbardovo učenie ako neetické,
škodlivé a pseudovedecké. Viacerí vedci skúmajúci scien-
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tológiu konštatovali, že scientológia obsahuje požadované
prvky náboženstva, ale so svojim vlastným systémom náboženskej viery, vlastnými individuálnymi presvedčeniami, mimoriadnymi duchovnými pravidlami a s vlastnou
náboženskou praxou a rituálnym životom a vlastnými autoritatívnymi textami.
Scientológovia prenikajú čoraz viac aj na Slovensku
prostredníctvom významných firiem, organizovaním kurzov, prednášok pre študentov, rodičov, pedagógov i širokú
verejnosť na základe Hubbardovej študijnej a administratívnej technológie. Kurzy a auditingy sú finančne veľmi
drahé a jedinec využívajúci ich pravidelné služby sa môže
poriadne zadĺžiť. Navyše techniky používané v rámci auditingu sa podľa Abgralla opierajú o metódy kopírované z hypnózy a z príbuzných techník, napríklad z hypnokatarzie. Auditing, ktorý je na prvý pohľad banálnym
rozhovorom medzi dvoma osobami, je v skutočnosti nástrojom scientologického podmaňovania si poddajných či
príliš dôverujúcich osôb.35 U príslušníkov Scientologickej
cirkvi dochádza často k narušeniu zdravého fungovania
rodín, ktorých členovia nechcú žiť podľa scientologických
pravidiel. Pre scientológov je typický ich prístup ku kritikom, bývalým členom, psychológom, novinárom, kedy sú
známe prípady zastrašovania, obťažovania, sťažností, vyhrážky, žaloby či súdne procesy.
Vplyv medzinárodne dobre organizovaných náboženských smerov a kultov, akou je aj Scientologická cirkev
nemožno podceniť. Stúpenci dokonale ovládajú techniky komunikácie s verejnosťou, ako aj nebezpečné metódy
psychickej manipulácie, oberajúc človeka o jeho slobodnú vôľu, dôstojnosť a identitu. Krycích organizácií riadených scientológmi je množstvo a v rozhovoroch často
používajú slová, ktorým nerozumieme. Možno ich však
spoznať zo stáleho úsmevu, priateľskosti, ale najmä z ponúkaných kurzov, testov, technológií, literatúry. Najlepšou
prevenciou a efektívnu zbraňou boja proti rozširujúcim sa
nekresťanským spoločenstvám, sektám a ich manipulatívnym technikám, je informovanosť. Veľký dôraz je potrebné klásť na potrebu pastorácie prostredníctvom evanjelizácie, výchovy, katechézy a ustavičného vzdelávania sa
vo viere. Týka sa to roviny teologickej, biblickej, ekumenickej, tak u veriacich na úrovni miestnych spoločenstiev,
ako aj na úrovni kléru. Proces by mal zahŕňať informáciu
o našej vlastnej katolíckej tradícii, ale aj o ostatných nových náboženských spoločenstvách, hnutiach a sektách.

35. Porov. ABGRALL, J. M.: Mechanizmus sekt. Praha : Univerzita
Karlova. 2000, s. 171 -173.
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Úloha pápeža
Pápež je „námestník Ježiša Krista“, čiže reprezentuje na zemi Božieho Syna, a teda „zastupuje“ druhú osobu
Trojjediného Boha. Dodnes však primát pápeža vzbudzuje ťažkosti a zmätok medzi inými kresťanskými vyznaniami, prípadne medzi neveriacimi, niekedy dokonca aj
vnútri katolicizmu.
Primát chcený Kristom
Okrem úzkeho okruhu dvanástich apoštolov nachádzame v Novom zákone ešte užší okruh troch apoštolov – Petra a Zebedejových synov, Jána a Jakuba. Medzi nimi zaujíma zvláštne miesto Peter – je zároveň ich hovorcom.
Výlučne na neho sa obracia Pán Ježiš stále častejšie. Napríklad, keď mu hovorí: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt
16, 18).
Petrovo zvláštne postavenie nevyvolávalo v počiatkoch
Cirkvi žiadne pochyby. Katolícka cirkev si bola vždy istá,
že Peter je hlavou kolégia apoštolov, a tým aj kolégia biskupov. Nikto nespochybňoval jeho primát. Až neskôr
vyslovilo niekoľko ľudí názor, že zvláštna úloha, ktorú
Kristus určil Petrovi, je dočasná a nepatrí k podstatným
prvkom Cirkvi, ktoré Kristus zamýšľal. V prvotnom kresťanstve to tak nebolo.
V cirkevných dejinách existuje mnoho príkladov toho,
že sa „nepetrovsky“ orientované cirkvi stále štiepia.
Z tohto faktu je zrejmé, ako im chýba Peter. Práve on je
garantom jednoty, a nie tým, kto bráni jej uskutočneniu1.
To, že Kristus výslovne zveril svätému Petrovi a jeho
nástupcom túto zvláštnu charizmu, aby viedli Cirkev,
je otázkou viery, ktorá je aj historicky podložená. Pápež Benedikt XVI. ešte ako kardinál (Jozef Ratzinger)
zdôrazňoval: „Nový zákon vo svojej celistvosti dokazuje presvedčivým spôsobom Petrov primát. Videli sme,
že predpokladom ustanovenia cirkevnej tradície bolo pokračovanie Petrovej autority v Ríme. Rímsky primát nie
je výmyslom pápežov, ale esenciálnym prvkom jednoty
Cirkvi, ktorý pochádza od samého Krista, a ktorý sa verne rozvinul v rodiacej sa Cirkvi“2.

1. Porov. J. Meisner, Dívat se srdcem, Kostelní Vydří 2007, s. 57-58.
2. J. R atzinger, La Chiesa, Izraele e le religioni del mondo, Cinisello
Balsamo 2000, s. 52.
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Kristus si bol vedomý, že tento primát zveruje krehkým
ľuďom. Ratzinger napísal: „Aj keď udelenie takejto plnej
autority ľuďom dokázala v priebehu histórie spustiť vždy
znovu strach zo svojvoľnej ľudskej moci – a nie bez dôvodu –, napriek tomu nielen novozákonný prísľub, ale aj
samotná história ukazujú opak: neúmernosť ľudí pre takú
úlohu je tak ostrá, tak evidentná, že práve preto, že človeku bola zverená úloha skaly, je jasné, že to nie sú títo
ľudia, čo podopierajú Cirkev, ale podopiera ju iba On, a
to skôr napriek ľuďom ako prostredníctvom nich“3. Tento
posledný postreh je veľmi dôležitý. Kongregácia pre náuku viery pripomína: „V histórii pápežstva nechýbali ľudské omyly a ani ťažké nedostatky. Samotný Peter, v skutočnosti vedel, že je hriešnik (porov. Lk 5, 8). Peter, slabý
človek, bol zvolený za skalu práve preto, aby bolo zjavné,
že víťazstvo je iba Kristovo, a nie výsledkom ľudských síl.
Pán chce niesť vlastný poklad naprieč dejinami v hlinených nádobách (porov. 2 Kor 4, 7). Tak sa ľudská krehkosť
stala znakom pravdivosti Božích prisľúbení“4.
Neomylnosť pápeža
Petrov primát je spojený s jeho neomylnosťou. V katolíckej koncepcii Cirkvi ostal Učiteľský úrad vždy priamo
spojený s úlohou pápeža, s jeho neomylnosťou.
Jedna z najčastejších námietok voči pápežovi, zo strany
pravoslávnych a iných kresťanských cirkví, je práve otázka jeho neomylnosti. Kardinál Tomáš Špidlík vyrozprával
svoju skúsenosť: „Bol som osobným priateľom jedného
slávneho rumunského pravoslávneho teológa, profesora
Staniloae. Raz, keď som bol uňho na večeri, sedel za stolom s nami tiež jeden pravoslávny mních, ktorý sa trochu divil nášmu priateľstvu a nakoniec sa otvorene spýtal:
«Aký je vlastne rozdiel medzi pravoslávnymi a katolíkmi?» Nechcelo sa nám príliš diskutovať, a tak Staniloae
povedal jednu vetu: «My nemôžeme prijať pápežskú neomylnosť.» Vtedy som aj ja pripojil svoje: «Ja som tiež neomylný!» Tento môj výrok pochopiteľne diskusiu neuzavrel, ale naopak rozvíril. «Hovorme vážne, nežartujme!»
prehlásil Staniloae. «Ale ja nežartujem,» odpovedal som.
«Keď počas svätej omše hovorím: ,Toto je moje telo a toto

3. J. R atzinger, La Chiesa, Izraele e le religioni del mondo, Cinisello
Balsamo 2000, s. 52.
4. Kongregácia pre náuku viery, Il primato del Successore di Pietro
nel mistero della Chiesa, č. 15 in http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html

Články

je moja krv’ alebo keď vo sviatosti zmierenia poviem: ,A
ja ťa rozhrešujem’, sú moje slová, rovnako ako slová každého iného kňaza, neomylné.» Staniloae sa zarazil: «To
je neomylnosť Cirkvi?» A ja som len dodal: «To je to, čo
chceme vyjadriť tým, keď hovoríme o pápežskej neomylnosti, keď sa pápež vyjadruje v mene celej Cirkvi.» Následne potom profesor priznal, že pokiaľ sa o tejto téme
rokuje, malo by sa vychádzať práve z tohto základu.
Ďalšiu námietku voči neomylnosti je možné zhrnúť nasledovne: Pápež nemôže byť neomylnejší ako Sväté písmo. Ak sa nemôže mýliť, pokiaľ ide o duchovný zmysel
Písma, čo samo o sebe predpokladá čisté srdce a lásku,
tak potom k tomu, aby bol pápež neomylný, je najskôr nutné, aby bol bez hriechu. Takého pápeža však nenájdeme.
Odpoveď na túto námietku nie je ťažká. Tieto dôvody sú
platné iba v prípade, ak hovorí pápež sám za seba, teda
ako súkromná osoba. Ak však hovorí v mene celej Cirkvi
(ex cathedra), nie je možné pochybovať o tom, že v Cirkvi
je prítomná láska a že v nej pôsobí Duch Svätý. Tieto dve
skutočnosti sú podmienkami pre neomylnosť“5.
Podľa klasickej definície „v otázkach viery a morálky
je jediným oprávneným subjektom učiť veriacich so záväznou autoritou najvyšší veľkňaz a kolégium biskupov
v spoločenstve s ním“6. Garancia neomylnosti spočíva „na
jednej strane v jeho zasadení v Tradícii a v bratskom spoločenstve a na druhej strane v dôvere v pôsobenie Ducha
Svätého, ktorý riadi Cirkev“7. V skutočnosti, ak by chýbala viera v neustále pôsobenie Ducha Svätého – čiže Boha
– v pôsobení Cirkvi, vtedy sa stráca samotná viera v Božie
ustanovenie Cirkvi.

Martin Koleják

na námietku, že ide o dejinný vývoj takto: My všetci, ako
katolíci, tak pravoslávni, však veríme, že dejiny Cirkvi, jej
živá tradícia je v rukách Božích a je plodom Ducha Svätého8.
Pápež má skutočne autoritu nielen doktrinálnu, ale aj
disciplinárnu. Má za úlohu nielen učiť pravú vieru, ale aj
viesť a spravovať kresťanský ľud. Pre poriadok a jednotu
Cirkvi je podstatné, aby mala túto centrálnu moc, aby sa
nestalo, že sa začne rozmnožovať neporiadok a zmätok na
poli doktrinálnom alebo disciplinárnom. Ak by sa úloha
pápeža obmedzila iba na doktrinálne pole alebo dokonca
len na neomylné vyhlásenia, ostala by okyptená vo svojej
podstate, pretože rovnako podstatná pre život Cirkvi je aj
jeho disciplinárna autorita, čiže jeho úloha udržať poriadok. Práve preto treba pápeža poslúchať aj vtedy, keď to,
čo predpíše, nie je samo osebe neomylné. V skutočnosti
rešpektovanie tejto autority „nemôže nikdy nikde naprosto chýbať, pretože tvorí jeden zo základných predpokladov spoločného života. Ako by to bolo, ak by sa v nejakom
štáte dohodli, že uznajú ako záväznú normu pre všetkých
iba to, čo budú považovať za neomylne spravodlivé riešenie problému? A ak by sa to isté vyžadovalo v ekonomickej sfére, v škole alebo v rodine? Kríza v spoločnosti
závisí aj od faktu, že podobné tendencie existujú. Ich spoločným menovateľom je nepochopenie demokracie, ktorú
niektorí chápu ako neustále spochybňovanie všetkého zo
strany všetkých. Aby štáty mohli existovať a aby ich bolo
možné stabilne spravovať, je to možné iba vďaka tomu,
že existuje záväzný celý rad noriem a zákonov (aj keď je
ich možné revidovať), ktoré vyhlásila legitímna autorita“9.

Najčastejšie ale proti rímskemu primátu nekatolíci namietajú toto: Uznávame, že pápež je právoplatným rímskym biskupom, ktorý sedí na Petrovom stolci, a ako taký
si zaslúži čestný primát. Mal by sa však vzdať nároku na
to, aby mu náležala právomoc nad všetkými biskupmi sveta, pretože medzi nimi existuje rovnosť. Prvenstvo právomoci nepochádza od apoštolov, ale je výsledkom neskoršieho dejinného vývoja, a teda nepatrí k článkom viery.
Musíme uznať, že táto námietka obsahuje závažný rozdiel
v náuke, zvlášť od okamihu, keď primát pápeža bol v katolíckej Cirkvi vyhlásený za dogmu. Vladimír Sergejevič
Solovjov (1853 – 1900), ruský mysliteľ a filozof, dopovedá

Podľa Kódexu kánonického práva pápež, „na základe
svojej úlohy, má v Cirkvi najvyššiu, plnú, bezprostrednú a univerzálnu riadnu moc, ktorú môže vždy slobodne
vykonávať“ (kán. 331). Znamená to, že vlastní jurisdikciu nad celou Cirkvou i nad jej jednotlivými veriacimi
i pastiermi10. „Všetkých v Cirkvi – biskupov i ostatných
veriacich – zaväzuje z Kristovej vôle poslušnosť voči Petrovmu nástupcovi“11 a to nielen z teologického dôvodu,
ale aj zo spomenutého praktického. Ale ako stanoviť, dokiaľ až siaha disciplinárna autorita pápeža? Ide tu ešte aj
dnes o zvlášť delikátnu otázku, predovšetkým vo vzťahu k iným kresťanským konfesiám. Tradičné kresťanské
učenie je, že rímsky biskup má z Kristovej vôle plenitudo potestatis (plnú moc). Kongregácia pre náuku viery vo
svojom dokumente píše: „Väčší alebo menší rozsah konkrétnych právomocí závisí v každej historickej dobe od

5. T. Špidlík, Katecheze o církvi, Olomouc 2008, s. 61-62.
6. Kongregácia pre náuku viery, Nota dottrinale illustrativa della
formula conclusiva della Profissio fedei, 29. jún 1998, č. 4 in http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_
con_cfaith_doc_ 1998_professio-fidei_it.html
7. Kongregácia pre náuku viery, Il primato del Successore di Pietro
nel mistero della Chiesa, č. 10 in http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html

8. T. Špidlík, Katecheze o církvi, Olomouc 2008, s. 62-63.
9. J. R atzinger, Natura a compito della teologia. Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, Milano 1993, s. 99.
10. Porov. J. Duda, Náčrt právnej ekleziológie, Spišská Kapitula
2002, s. 84-87.
11. Kongregácia pre náuku viery, Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, č. 8 in http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html
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nevyhnutných potrieb Cirkvi. Duch Svätý pomáha Cirkvi
poznať tieto nevyhnutné požiadavky a rímsky biskup, počúvajúc hlas Ducha Svätého v cirkvách, hľadá odpoveď
a ponúka ju vtedy a tak, ako to cíti za primerané. Z toho
vyplýva, že väčší či menší rozsah moci pápeža na každom
poli je možné zvážiť od prípadu k prípadu, podľa konkrétnych historických a cirkevných podmienok – a teda nepodlieha dopredu určeným pravidlám alebo limitom“12.
Sluha sluhov Božích
Táto plnosť disciplinárnej moci, ktorá je chápaná ako
služba jednote a potrebnému poriadku v Cirkvi, však neznamená, že pápežstvo je možné chápať ako funkciu
moci. Kardinál Ratzinger rád používal ako príklad „mozaiku v Bazilike svätého Pavla za hradbami s grandióznou
postavou Panthokrata, pred ktorého nohami je v prostrácii
pápež Honórius III., maličká a takmer bezvýznamná postava v porovnaní s veľkou postavou Krista [...]. Primát
vo svojej hlbokej podstate nie je vykonávaním moci, ale
je «nesením bremena iných», je zodpovednosťou lásky“13.
Inde sa vyjadril ešte jasnejšie: „Pápež nie je najvyšší pán
– od čias Gregora Veľkého prijal titul «sluha sluhov Božích» –, ale má byť, rád to hovorím, garantom poslušnosti,
pripodobnenia sa Cirkvi Božej vôli, vylúčiac každú svojvôľu zo svojej strany. Pápež nemôže povedať: «Cirkev to
som ja», alebo: «Tradícia to som ja», ale naopak, má presné záväzky, stelesňuje povinnosť Cirkvi pripodobniť sa
Božiemu slovu“14. Tieto slová vynikajúco vyjadrujú to, čo
je podľa stálej kresťanskej Tradície pravá podstata pápežstva. Poslušnosť bola a je vždy čnosťou, a vždy prinášala
požehnanie pre celú Cirkev.
Pápež, garant tradície
Zatiaľ čo na disciplinárnej úrovni môže pápež v istom
zmysle konať s väčšou slobodou, na úrovni odovzdávania kresťanskej viery a morálky je viazaný vernosťou
depozitu viery. Preto „primát sa odlišuje vo svojej podstate a vo svojom vykonávaní od vládnych úradov pôsobiacich v ľudskej spoločnosti. Nie je to koordinačný alebo sprostredkujúci úrad, ani sa nedá redukovať na čestný
primát, ani sa nedá chápať ako druh politickej monarchie.
Rímsky pontifex je – ako všetci veriaci – podriadený Božiemu slovu, katolíckej viere [...]. On nerozhoduje podľa
vlastnej svojvôle, ale ponúka svoj hlas Pánovej vôli, ktorý
12. Kongregácia pre náuku viery, Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, č. 12 in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html
13. J. R atzinger, Homília v pápežskej kaplnke za zomrelých pápežov
Pavla VI. a Jána Pavla I., 28. september 2004.
14. J. R atzinger, Dio e il mondo, Cinisello Balsamo 2001, s. 345346.
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hovorí človeku v Písme, ktoré je žité a interpretované Tradíciou“15. Je evidentné, že úloha pápeža v tom, čo sa týka
definície katolíckej viery, je v istom zmysle skromnejšia,
ako si dnes mnohí myslia. Nezriedka si totiž ľudia myslia,
že pápež je ten, ktorý rozhoduje, či nejaké konanie je alebo nie je morálne, a že má autoritu dovoliť alebo zakázať
katolíkom isté konanie alebo náuku. On túto moc nemá.
Čo je zhodné s katolíckou vierou a čo s ňou zhodné nie
je, netreba hľadať iba v pápežských prejavoch, ale predovšetkým v spoľahlivých prameňoch Tradície a Magistéria,
počnúc od Biblie a cirkevných otcov. Pápežove slová majú
za úlohu iba odovzdať a zdôrazniť Tradíciu, správne ju
vysvetliť, interpretovať, a nakoniec poukázať na jej konkrétnu aplikáciu v dnešnej dobe16.
Koncept neomylnosti
Dnes je rozšírený omyl, že katolík má považovať za
záväznú iba tú náuku, ktorá bola výslovne a slávnostne vyhlásená pápežom, a dokonca iba jeho definície ex
cathedra, ktoré jediné by sa mali považovať ako pravé
a neomylné. V skutočnosti, kardinál Ratzinger to často
opakoval, „neomylné“ učenie je všetko to, čo bolo odovzdané Tradíciou. Súčasťou depozitu viery (pokladu viery) je všetko to, čo Cirkev vždy a jednomyseľne učila
a praktizovala. Napríklad, v oblasti liturgie je málo slávnostných a „neomylných“ pápežských definícií. V skutočnosti, pri slávení svätej omše iba „konsekračná formula“ je
nevyhnutne potrebná a nemenná. A tak „sa pre mnohých
celá liturgia stala ihriskom pre vlastnú „tvorivosť“, kde je
možné sa správať podľa vlastnej chuti, za podmienky, že
sa zachová konsekračná formula“. Toto uvažovanie, vysvetľuje Ratzinger, „je dôsledkom typicky západnej patologickej evolúcie, ktorá by bola úplne nemysliteľná vo Východnej cirkvi“17.
V skutočnosti aj to, čo nie je striktne a neomylne definované pápežským dokumentom, môže byť napriek tomu
integrálnou súčasťou Tradície, ktorá je žijúcou entitou, a
nie právnickou kazuistikou. Živý celok náuky viery nie je
možné redukovať „na skelet «neomylného» učenia“, treba
skôr vidieť to, čo je viere „vlastné a podstatné v jej životodarnom utváraní [...]. Tak v náuke ako aj v liturgii sa stráca
to «špecifické», keď si niekto myslí, že musí «vydestilovať» právnické minimum – a všetko ostatné je potom ponechané na individuálne chúťky. Aj tu sa musíme znovu
naučiť vidieť celok, nielen západnú myšlienkovú ohradu,

15. Kongregácia pre náuku viery, Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa, č. 7 in http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19981031_primato-successore-pietro_it.html
16. Porov. D. Tessore, Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche,
politiche, religiose di Beneditto XVI., Isola del Liri 2005, s. 31.
17. J. R atzinger, Natura e compito della teologia. Il teologo nella
disputa contemporanea. Storia e dogma, Milano 1993, s. 98.
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a musíme sa snažiť pochopiť znova pôvodné vízie, ktoré
sú vďaka Tradícii široko zachované na Východe“18.
Dnes je tendencia, kvôli pocitu čo najväčšej nezávislosti
od Magistéria Cirkvi, považovať za zaväzujúce v katolíckej viere iba to, čo je oficiálne prezentované ako definícia
ex cathedra, čo je zo svojej podstaty neomylné, znehodnocujúc a minimalizujúc tak všetko ostatné (ide však o
veľkú časť depozitu tradície), považujúc to za nezáväzné,
a teda v podstate irelevantné, nakoľko to nebolo vyhlásené
za neomylné učenie viery alebo mravov. Ale „ak by pápež
mal definovať ex cathedra všetku náuku ohľadom viery
a mravov, ktorá bola neustále predkladaná živou tradíciou
Cirkvi a riadnym univerzálnym Magistériom, implicitne
by to viedlo k znehodnoteniu Magistéria a neomylnosť by
bola rezervovaná výlučne na definície ex cathedra alebo
na učenie nejakého koncilu“19.
Prípad Hansa Künga
Na univerzite v Tübingene, v čase, keď tam učil profesor Jozef Ratzinger, bola raz diskusia medzi rôznymi
profesormi o pápežskom primáte. Aula bola preplnená.
Hans Küng tam povedal, že autentický typ pápeža bol ten,
ktorý reprezentoval Ján XXIII., pretože jeho primát mal
pastoračný charakter, a nie jurisdikčný. Ratzinger sa nevyjadril, a študenti teda začali skandovať jeho meno: „Rat-zin-ger! Rat-zin-ger!“ Chceli vedieť, čo si o tom myslí. Odpovedal pokojne, že obraz pápeža, ktorý vykreslil
Küng, treba poopraviť, pretože treba pamätať na všetky
aspekty pápežskej služby. V opačnom prípade, ak by sa
zdôrazňoval len pastoračný aspekt, hrozilo by riziko, že
sa vytvorí nie obraz pastiera univerzálnej Cirkvi, ale univerzálneho burattina, ktorým budeme môcť manévrovať
podľa vlastnej chuti20.
Hans Küng sa nakoniec dostal do sporu s Magistériom
Cirkvi. Prvýkrát bol výslovne napomenutý Posvätným
ofíciom pre knihu Die Kirche (Cirkev), ktorú publikoval
v roku 1967. V roku 1970 zasa vydal knihu Unfehlbar?
Eine Anfrage (Neomylný? Otázka), v ktorej polemizoval
o dogme pápežskej neomylnosti, ktorú definoval Prvý vatikánsky koncil. Küng popieral tak jej teologické základy
ako aj jej efekty, ktoré považoval za katastrofu pre vzťahy s nekatolíckymi kresťanskými cirkvami a komunitami. V januári 1971 bol najskôr pozvaný do Monaca na vypočúvanie pred doktrinálnu komisiu Nemeckej biskupskej
konferencie. Na druhej strane stola sedeli, okrem bisku-

18. J. R atzinger, Natura e compito della teologia. Il teologo nella
disputa contemporanea. Storia e dogma, Milano 1993, s. 99.
19. Kongregácia pre náuku viery, Dall’ «Inter Insigniores» all’«Ordinatio Sacerdotalis», Introduzione, Città del Vaticano 1996, s. 19.
20. Porov. G. Valente, Ratzinger professore. Gli anni dello studio a
dell’insegnamento nel ricordo dei colleghi e degli allievi (1946-1977),
Cinisello Balsamo 2008, s. 136.
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pov Volka a Wettera, aj ich teologickí poradcovia, Jozef
Ratzinger a Heinrich Schlier. 8. februára komisia publikovala vyhlásenie, v ktorom verejne odsúdila tézy nachádzajúce sa v tejto knihe. Vyšla aj kniha s príspevkami viacerých teológov (medzi nimi sa objavujú aj podpisy Yves
Congara, Luigi Sartoriho a Rudolfa Schnackenburgera),
ktorí sa nestotožňovali s tvrdeniami Hansa Künga. Ratzinger vo svojom príspevku, potom ako spomenul aj niekoľkoročnú spoluprácu sa Hansom Küngom na univerzite
v Tübingene, nakoniec cítil povinnosť protirečiť svojmu
kolegovi, ktorý „pripojac sa k Luterovmu prejavu v Lipsku, predkladá ako alternatívu svoju koncepciu, ktorá
smeruje k spochybneniu základných dogmatických vyhlásení Katolíckej cirkvi a jej centrálnej koncilovej tradície.
Cesta tohto druhu – upozorňuje Ratzinger – nemá žiadne právo predstavovať sa ako «katolícka»“21. V septembri
roku 1979 Hans Küng zasa vydal hyperkritické bilancovanie prvého roku pontifikátu Jána Pavla II. Arcibiskup Ratzinger, ktorý sa stal medzitým kardinálom, v jednom rádiovom prejave odsudzuje toto bilancovanie. Nakoniec 18.
decembra Kongregácia pre náuku viery vydáva vyhlásenie, v ktorom odoberá Hansovi Küngovi kánonickú misiu
pre vyučovanie katolíckej teológie v mene Cirkvi na univerzitách a v inštitúciách, ktoré sú spojené so Svätou stolicou. Profesor Hans Küng stráca status katolíckeho teológa
a musí opustiť teologickú fakultu v Tübingene22.
Hans Küng pokračoval vo svojej ceste a často útočil na
pápeža Jána Pavla II. a spochybňoval jeho učenie. Napríklad po vydaní apoštolského listu Ordinatio sacerdotalis,
v ktorom pápež vyhlásil, že Cirkev nemá nijakú právomoc
udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že tomuto rozhodnutiu sa musia s definitívnou platnosťou podriadiť všetci,
ktorí sú verní Cirkvi23, obvinil pápeža a kardinála Ratzingera, že robia všetko, aby potlačili a znemožnili diskusiu24. Encykliku Evangelium vitae, ktorá chráni ľudský
život od počatia po prirodzenú smrť, pokladal za ďalší príklad autoritárstva Jána Pavla II. V tlači vyhlásil, že hlas,
ktorý zaznieva v tomto dokumente, nie je hlasom dobrého
pastiera, ale duchovného diktátora25. Pápež pritom obraňoval právo nevinných ľudských bytostí na život.

21. J. R atzinger, Contradizioni nel libro Infallibile? Di Hans Küng
in Infallibele? Rahner-Congar-Sartori-Ratzinger-Schnackenburg e altri specialisti contro Hans Küng, Roma 1971, s. 47-80.
22. Porov. G. Valente, Ratzinger professore. Gli anni dello studio a
dell’insegnamento nel ricordo dei colleghi e degli allievi (1946-1977),
Cinisello Balsamo 2008, s. 174-178.
23. Porov. Ján Pavol II., lettera apostolica Sull’ordinazione sacerdotale di riservarsi soltanto agli uomini in Kongregácia pre náuku viery, Dall’ «Inter insegniores» alľ «Ordinatio sacerdotalis». Documenti e
comenti, Città del Vaticano 1996, s. 190-197.
24. Porov. G. Weigel, Svedok nádeje. Životopis pápeže Jána Pavla
II., III. diel, Bratislava 2001, s. 148.
25. Porov. G. Weigel, Svedok nádeje. Životopis pápeže Jána Pavla
II., III. diel, Bratislava 2001, s. 173.
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Konvertita Pavol Strauss viackrát označil Hansa Künga
za teológa, ktorý spôsobuje vnútri Cirkvi štiepenie a rozklad. Pozoroval, že ideová a morálna kríza „vyústila [...] za
Pavla VI. do varu, hľadania a krízy hľadania“26. V tomto
období boli spochybnené mnohé metodologické postupy
jednotlivých teologických disciplín, čo niekedy viedlo až
k spochybneniu právd viery a morálky27. Strauss na to reagoval: „Všetko je v pohybe. Všetko je diskutabilné: od Desatora po dogmy, od integrity Písma ako Zjavenia po všetky predpoklady disciplíny, od najintímnejších problémov
kňazov i laikov po indiskrétnosť účastníkov konkláve“28.
Táto kríza postihla aj veľmi známych teológov. Strauss
píše: „A nielen dáke periférne zjavy to praktizujú, ale
i veľké hlavy teológov sa šmýkali po týchto zrázoch“29.
Avšak dodáva: „Ani Küngovci a ich nohsledovia v mužskom a ženskom vydaní, ani pochybní teológovia a pošmyknutí moralisti a všetky tie dnešné štiepne produkty uprostred Cirkvi, nemenia jej stabilitu a trvanie, ani
veľkosť hlavy Cirkvi“30. Francúzsky arcibiskup Georges
Gilson poukázal na to, že teologická reflexia švajčiarskeho teológa – disidenta Hansa Künga zašla priďaleko, keď
vedome umiestnila cirkevné magistérium a aj „sensus fidelium“ do rámca individuálneho svedomia. Je to problém prílišného, priameho, a nie sprostredkovaného vzťahu s tajomstvom viery. Táto individualistická úprimnosť
neživí iba pokušenie upadnutia do fundamentalizmu, ale
privádza aj do nebezpečenstva relativistického individualizmu. Len ja a môj Boh! Kto prijme takýto individualizmus, každé svoje správanie bude považovať za dobré, keďže vyšlo z jeho osobného svedomia; takýto človek
neprijme nijakú kritiku, ktorá prichádza zvonka a nie od
neho; odmietne poslušnosť prikázaniam a príkazom31.
Záver
Svätí Cyril a Metod nám priniesli poklad viery a sú otcami našej viery. Verne odovzdávali prijatú vieru. Svoju
misiu postavili na skale, ktorou je Peter, námestník Ježiša
Krista. Náš národ sa počas celých dejín vyznačoval vernosťou a poslušnosťou nástupcovi svätého Petra. Je to súčasť pravej viery.
Každý teológ, katechéta, kňaz aj biskup má vždy podčiarkovať učenie Cirkvi, nie svoje názory. To je veľmi potrebné pre účinné ohlasovanie a šírenie evanjelia, pre šírenie pravej viery.
26. P. Strauss, Život je len jeden, Bratislava 1996, s. 39.
27. Porov. J. R atzinger, La mia vita, Cinisello Balsamo 1997, s. 87106.
28. P. Strauss, Život je len jeden, Bratislava 1996, s. 39.
29. P. Strauss, Kolíska dôvery, Trnava 1994, s. 113.
30. P. Strauss, Kolíska dôvery, Trnava 1994, s. 70-71.
31. G. Gilson, Diecézny kňaz v pastoračnej službe, Spišské Podhradie 2001, s. 73.
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Cirkev o procese manželskej nulity
Generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Lorenzo Baldisseri na slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa (24.
júna 2014) predstavil vo Vatikáne na tlačovej konferencii Instrumentum laboris (slov. pracovný dokument)1 tretej
mimoriadnej Biskupskej synody, ktorá sa uskutoční na jeseň tohto roku (2014) a bude pokračovať riadnou Biskupskou synodou v roku 2015. Synody zvolal pápež František. Zverejnený pracovný dokument má názov Pastoračné
výzvy pre rodinu v kontexte evanjelizácie a generálny sekretariát Biskupskej synody ho vypracoval z podnetov, ktoré prišli od biskupských konferencii, synod východných
katolíckych cirkví „sui iuris“, dikastérii Rímskej kúrie,
združenia generálnych predstavených rehoľných rádov.
Zverejnený pracovný dokument je rozsiahly a veľmi zaujímavý, ktorý stojí za to si celý prečítať. Nakoľko pracujem
v oblasti súdnych záležitostí našej cirkvi, s osobitným záujmom som si prečítal to, čo si Katolícka cirkev vo svete
myslí o procesoch manželskej nulity, pri ktorých cirkevné
súdy skúmajú (ne)platnosť vzniku konkrétneho manželstva. V súčasnosti sa cirkevné súdy v tejto oblasti musia
riadiť legislatívnou sv. Jána Pavla II.: Kódexom kánonického práva z roku 1983, Kódexom kánonov východných
cirkví z roku 1990 a Inštrukciou Dignitas connubii (slov.
Dôstojnosť manželstva) z 25. januára 2005. V nasledujúcich riadkoch prinášame voľný preklad bodov 98 až 104
pracovného dokumentu, kde sa práve o tom píše.
Zjednodušenie riešenia manželských káuz
98. Existuje pomerne široká zhoda v tom, aby došlo
k zjednodušeniu kánonickej praxe riešenia káuz manželských káuz. Postoje ako to riešiť, sú značne odlišné: niektorí tvrdia, že zjednodušenie by nebolo dobrým riešením;
iní, pod „zjednodušením“ chápu, že je potrebné viac a lepšie vysvetľovať povahu procesu vyhlásenia neplatnosti
manželstva, aby to veriaci lepšie chápali.
99. Niektorí vyzývajú k opatrnosti a poukazujú, že zjednodušenie alebo „osekanie“ procesných úkonov, nesie so
sebou aj riziká vzniku nespravodlivosti a omylov; môže
dôjsť k presvedčeniu, že sa nerešpektuje nerozlučiteľnosť
sviatosti manželstva; vytvorí sa priestor pre zneužitie
a prekážky pri formácii mládeže k manželstvu ako k celoživotnému záväzku; bude sa napomáhať myšlienke akéhosi „katolíckeho rozvodu“. Preto, namiesto zjednodušenia
procesu, navrhujú skôr vyškoliť primeraný počet kvalifikovaných odborných personálnych kapacít, ktoré by mohli
1. „Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell´evangelizzazione“ (instrumentum laboris, 24.6.2014), Cittá del Vaticano 2014, in:
www.vatican.va

v tejto oblasti pracovať; a pre krajiny latinskej Ameriky,
Afriky a Ázie žiadajú zriadenie dostatočného počtu cirkevných súdov, pretože v mnohých oblastiach spomínaných kontinentov cirkevné súdy vôbec neexistujú a, napokon, žiadať od miestnej cirkevnej vrchnosti väčší dôraz,
aby aj kňazi v priamej pastorácii boli k tomu formovaní.
Iní zase relativizujú potrebu zjednodušenia procesu manželskej nulity tvrdiac, že často samotní veriaci trvajú na
platnosti ich manželstva a uznávajúc, že sa jedná o krach
existujúceho manželstva a nepovažujú za čestné vôbec
žiadať o vyhlásenie nulity. Mnohí veriaci považujú za
platné svoje prvé manželstvo, lebo nepoznajú príčiny jeho
neplatnosti. Často sa tiež stáva, že civilne rozvedení majú
veľké ťažkosti vrátiť sa k rekonštrukcii prvého manželstva, aby sa im znova „neotvorili“ staré a bolestné, ale už
ako-tak zahojené, rany ich samých alebo druhej stránky.2
100. Mnohí však dôrazne žiadajú zjednodušenie: chcú
kánonický proces zjednodušený a urýchlený; chcú väčšie
kompetencie pre miestneho biskupa; chcú vyšší počet laikov za cirkevných sudcov; chcú zníženie ekonomických
nákladov na proces. Zvlášť niektorí navrhujú, aby sa prehodnotil systém duplicitných rozsudkov nulity3 vôbec,
alebo aspoň v prípadoch, keď nikto nežiada apeláciu alebo v niektorých špecifických prípadoch by sa zaviazalo
obhajcu zväzku, aby apeláciu musel podať. Žiadajú decentralizáciu tretej inštancie.4 Zo všetkých geografických oblasti sa ozývajú hlasy, ktoré žiadajú výraznejšie pastorač-

2. Na jednej strane, všetky pripomienky uvedené v bodoch 98 a 99
Instrumentum laboris sú naozaj oprávnené, ale na druhej strane riešenie „vysvetľovaním“ procesu laikom a vyškolením dostatku odborníkov a ich vyslaním do latinskej Ameriky, Ázie a Afriky sa vidí ako len
čiastočne realizovateľné a je otázne, do akej miery by sa to vôbec dalo
realizovať. K tomu stačí uviesť dva argumenty: (po prvé) na Slovensku
nejestvuje Inštitút kánonického práva, ktorý by mal oprávnenie poskytovať vzdelanie z kánonického práva a sme už 24 rokov po páde komunizmu; (po druhé) aj na teologických fakultách a inštitútoch kánonické
právo prestalo byť štátnicovým predmetom, paradoxne práve po 24 rokoch od pádu komunizmu.
3. Duplicitný rozsudok je známou záležitosťou: aby sa rozsudok cirkevného súdu stal vykonávateľným (t.z. aby muž sa mohol druhý raz
cirkevne oženiť, lebo cirkevný súd deklaroval, jeho manželstvo za neplatné), sú potrebné až dva zhodné rozsudky minimálne dvoch cirkevných súdov (napr. prvej a druhej inštancie). Dignitas connubii z roku
2005 z tejto požiadavky trochu poľavila, keď umožnila nielen dva formálne zhodné rozsudky nulity, ale aj dva ekvivalentne zhodné rozsudky
nulity (porov. DC, čl. 291).
4. Podľa doterajšej legislatívy treťou inštanciou v kauzách manželskej nulity je Rota Romana vo Vatikáne pre celý katolícky svet. Výnimkou je Španielsko, kde treťou inštanciou je Rota apoštolskej nunciatúry
v Madride. Na základe konkordátu medzi Svätou Stolicou a Španielskom, vždy dvaja kňazi zo Španielska musia byť členmi zboru sudcov
Rímskej Roty vo Vatikáne.
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né nastavenie cirkevných súdov s väčšou pozornosťou na
duchovnosť pri práci s jednotlivými osobami.5
101. V odpovediach na otázky a v poznámkach, berúc
do úvahy šírku pastoračných problémov súvisiacich s rozpadom manželstiev, sú takí čo sa pýtajú, či riešenie nulity manželstva sa musí riešiť iba súdnou cestou s intervenciou cirkevných súdov? Žiadajú, aby to bolo možné riešiť
aj správnym (administratívnym) konaním.6 V niektorých
prípadoch sa žiada, aby bolo možné dospieť k nulite manželstva na základe svedomia stránok, ktoré sú presvedčené vo svojom svedomí o neplatnosti ich manželstva. Ostáva otázkou, ako tu majú kňazi na to určení overiť platnosť
manželstva aj inými pastoračnými nástrojmi. Všeobecne
povedané, chce sa dosiahnuť dôkladnejšia formácia pastoračných pracovníkov v tejto oblasti pastoračného pôsobenia, aby sa mohlo veriacim vhodnejšie pomáhať.
102. Primeranejšia formácia veriacich o procesoch manželskej nulity by mohla, v niektorých prípadoch, eliminovať niektoré ťažkosti, napr. obavu niektorých rodičov, že
v prípade vyhlásenia nulity ich manželstva ich deti by boli
určené za nezákonné, čo zdôrazňujú niektoré africké biskupské konferencie. V mnohých prípadoch sa trvá na tvrdení, že zjednodušiť kánonický proces bude užitočné iba
vtedy, ak sa to bude integrálnou súčasťou rodinnej pastorácie. Niektoré ázijské biskupské konferencie poukazujú
na prípady nekresťanov, ktorí nechcú spolupracovať s cirkevným súdom pri kánonickom procese.

5. Doposiaľ nejestvuje jednotný názor, ani učenie v rámci Katolíckej
cirkvi, ktoré by definovalo presne, v čom vlastne spočíva „pastoračný
aspekt“ činnosti. Je tu celá široká škála výkladov, ktoré idú od hlásania,
že všetko, čo sa v Cirkvi koná, je vlastne pastoračné, až po názory, ktoré stotožňujú pastoračný aspekt s láskou a milosrdenstvom až prispôsobivosťou sa svetu čo najviac, čomu odporuje právo ako konzervačný
a neprispôsobivý systém, ktorý je tu ako niečo, čo je Cirkvi cudzie a odporuje láske o milosrdenstvu. Pápeži vo svojom Magistériu tento rozpor rázne odmietli. Spomínaná nejednota v definícii „pastorácie“ však
naozaj spôsobuje ťažkosti a často sú aj pastieri Cirkvi „nálepkovaní“
asi takto: sú kňazi, ktorí pracujú v pastorácii (napr. farári) a potom sú
kňazi, ktorí pracujú v byrokracii (to sú tí ostatní). Asi by bolo potrebné
pochopiť, že všetci kňazi sú pastiermi Cirkvi a nech pracujú kdekoľvek
(ako katechéta v škole, ako farár vo farnosti, ako docent teológie alebo
sudca na cirkevnom súde), vždy ide iba o špecifický aspekt jeho pastierskej úlohy v Cirkvi.
6. Podľa môjho názoru, zmena riešenia manželských káuz zo súdnej
na administratívnu ešte nemusí znamenať samo osebe, že ide aj o skutočné zjednodušenie a zmenu. Ako príklad by som uviedol kánonizačnú
procedúru na vyhlásenie za blahoslavených a svätých. Je to administratívna procedúra, nie súdna. Napriek tomu je dlhá, zložitá a aj odborne,
personálne i finančne náročná. Na druhej strane, aj súdne konania môžu
byť jednoduché a primerane rýchle. Závisí to od toho, ako je nastavená
procesná legislatíva, nie od toho, či ide o administratívne (správne) alebo o súdne konanie.

100

Nové Horizonty

Ján Duda

103. Pastoračná láska nalieha, aby Cirkev sprevádzala
osoby, ktoré zažili rozpad svojho manželstva a pomohla
im žiť ich životnú situáciu s pomocou Božej milosti. Ešte
bolestnejšia rana sa otvorí tým veriacim, ktorí sa znova civilne zosobášia a vstúpia tak do stavu, ktorý im neumožňuje prístup k Eucharistii. V týchto prípadoch Cirkev nesmie zaujať postoj sudcu, ktorý odsudzuje (porov. pápež
František, Homília 28. februára 2014), ale postoj matky,
ktorá vždy prijíma svoje deti a stará sa o zahojenie ich
rán (porov. EG 139-141). Cirkev je povolaná, aby s veľkým milosrdenstvom nachádzala spôsoby „sprevádzania“
takýchto svojich synov a dcér, so zámerom nájsť zmierenie. S pochopením a trpezlivosťou je dôležité vysvetľovať,
že nemožnosť pristupovať k sviatostiam neznamená, že sú
vylúčení z kresťanského života a zo vzťahu k Bohu.
104. Z popisov týchto zložitých situácii mnohé odpovede
poukazujú implicitne na absenciu špecifickej pastoračnej
pomoci týmto osobám v jednotlivých diecézach. Mnohé
biskupské konferencie pripomínajú dôležitosť poskytnúť
týmto osobám aktívnu účasť na živote Cirkvi. Poukazujú na niektoré pastoračné iniciatívy, ako napr. na udelenie
osobného požehnania tomu, kto nemôže prijať Eucharistiu
alebo na povzbudzovanie ich detí na aktívnom dianí v živote farností. Podčiarkuje sa úloha hnutí pre napomáhanie
duchovností manželov a rodín, rehoľných rádov a komisií pre rodiny vo farnostiach. Významné je odporúčanie
modlitieb pre ťažké situácie v rámci liturgie na úrovni farskej či diecéznej i univerzálnej.
Iné situácie, ktoré sú veľmi bolestné
Z iných tém, ktoré sa netýkajú záležitosti cirkevných súdov, si dovolím spomenúť naozaj iba dva príklady.
Po prvom príklade som siahol do bodu 89 Instrumentum
laboris z 24. júna 2014. Dramatické pre Cirkev je zmýšľanie Európy a krajín Severnej Ameriky, kde toto zmýšľanie je poznačené úplnou absenciou alebo len zriedkavým
praktizovaním katolíckej viery a návštevou kostolov. Pod
vplyvom škandálov cirkevných predstavených rastie počet
ľudí, ktorí už nepovažujú Cirkev za dôveryhodnú ustanovizeň ani v oblasti rodiny, čo priznali s otvorenosťou americkí biskupi (bod 89). Zdá sa, že podobné presvedčenie
narastá aj v krajinách Európy.
Druhý príklad som prevzal z bodu 92 Instrumentum laboris. Dramatickou sa ukazuje aj problematika nepristupovania k Eucharistii u tých veriacich, ktorí sú rozvedení
a znovu civilne zosobášení a ktorí po Eucharistii veľmi
úprimne túžia. Dramatickým sa ukazuje najmä ich argu-
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ment porovnania dvoch sviatosti životného stavu: sviatosti kňazstva a sviatosti manželstva. „Sú manželia, ktorí sa
pýtajú: prečo hriechy rehoľníkov a kňazov sa odpustia,
ale hriechy manželov nie? Prečo rehoľníci a kňazi, ktorí
dostanú dišpenz od sľubov a celibátu a kňazských povinností, sa môžu oženiť a pristupovať k Eucharistii aj keď
záväzok svojho životného stavu porušili a prečo manželia, ktorí porušili záväzok svojho životného stavu, už druhú šancu nemajú?“ (Instrumentum laboris, 92) A naozaj,
manželská prekážka platného predchádzajúceho manželského zväzku (kán. 1085 CIC; kán. 802, § 1 CCEO)
je manželskou prekážkou Božieho ustanovenia, a manželskou prekážkou Božieho ustanovenia je aj trvalý sľub
čistoty v rehoľnom inštitúte (kán. 1088 CIC a kán. 805
CCEO); prijatie sviatostnej vysviacky je tiež manželskou
prekážkou, avšak cirkevného ustanovenia (kán. 1087 CIC
a kán. 804 CCEO).7 Už veľmi skoro v ranej Cirkvi sľub
čistoty pre nebeské kráľovstvo sa chápal ako „duchovný
záväzok“ a asi od 12. storočia sa chápal ako nerozlučiteľný
záväzok, čiže ako záväzok od ktorého nemožno odstúpiť.
S týmto chápaním súvisí aj záväzok celibátu. V súčasnosti
však celibát kléru nie je manželskou prekážkou, ale zákazom. Manželskou prekážkou je však sviatostná vysviacka
v celej Katolíckej cirkvi, vrátane východných katolíckych
cirkví (porov. kán. 804 CCEO a kán. 1087 CIC). Tento
argument, ktorý poukazuje na rozdielny prístup ku kňazom a rehoľníkom a k manželom, sa ukazuje ako značne
silným: ak Cirkev trvá na trvácnosti zväzku muža a ženy
ako manželov, mala by trvať na trvácnosti záväzkov kléru a rehoľníkov a naopak, ak poľavuje na trvaní tohto záväzku v prípade kňazov a rehoľníkov, mala by poľaviť aj
v prípade trvania manželského zväzku. Dokonca záväzok
kňazstva považujú za silnejší, lebo sviatosť kňazstva udeľuje „nezmazateľný znak“ a kňaz je kňazom naveky, kým
manželstvo trvá iba na tomto svete a to do smrti jedného
z manželov! Táto téma je trochu zložitejšia a nemožno sa
ňou tu hlbšie a podrobnejšie zaoberať. Obmedzím sa iba
na konštatovanie, že sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva nie sú teologicky totožnými skutočnosťami. A potom
aj v tom najkrajnejšom možnom chápaní logického súvisu
treba konštatovať, že tento argument tlačí nie po „dišpen-
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ze“ (oslobodení) od predchádzajúceho platného manželského zväzku a k dovoleniu rozvedeným a znova civilne
zosobášeným (resp. žijúcim v akomkoľvek inom novom
vzťahu) druhý raz sa cirkevne zosobášiť a prijímať Eucharistiu, ale po tom, aby sa zamedzilo udeľovať oslobodenie od záväzku sľubu (rehoľníci), celibátu a záväzkov
sviatostnej vysviacky (biskupi, kňazi, diakoni). Akokoľvek, treba priznať, že toto porovnanie môže navodzovať
zdanie dvojakého a teda nespravodlivého prístupu Cirkvi.
Obidva príklady postačujú na to, aby poukázali, aká bolestná a náročná je situácia manželstva a rodiny v súčasnom svete.

Záver
Pracovný dokument zverejnený 24. júna 2014 je iba pracovným dokumentom, z ktorého bude vychádzať diskusia synodálnych otcov v jeseni 2014 a potom v roku 2015.
Z toho všetkého vzíde (doposiaľ to tak vždy bolo) pápežský dokument, ktorý celú diskusiu nejakým spôsobom zavŕši. Zdá sa, že Biskupská synoda o manželstve a rodine
zvolaná pápežom Františkom „kladie na stôl“ veľké témy
a preto prirodzene vyvoláva aj veľké očakávania. Očakávania sú vždy v Cirkvi namieste, ale nielen v horizonte
časnosti, ale aj večnosti.

7. Členenie na prekážky Božieho ustanovenia (prirodzeného a pozitívneho) a na manželské prekážky cirkevného ustanovenia (ustanovila
ich cirkevná vrchnosť) je v Cirkvi všeobecne prijímaným učením. Je
však učením Cirkvi, že manželstvo ako zväzok muža a ženy je ustanovizňou postavenou na ľudskej prirodzenosti a ľudská prirodzenosť je
daná Bohom! Preto aj trvalosť (nerozlučiteľnosť) tohto zväzku je požiadavkou prirodzeného práva. Porov. F. EGGER, Enchiridion theologiae
dogmaticae specialis, ed. septima, Brixinae 1911, str. 968-971; Katechizmus Katolíckej cirkvi, body 1639-1645. V bode 1620 KKC čítame:
„Oboje – sviatosť manželstva i panenstvo pre Božie kráľovstvo - pochádzajú od Pána“. Panenstvo pre nebeské kráľovstvo patrí medzi evanjeliové rady, ktoré človek berie na seba vykonaním sľubu (KKC, bod 2103).
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Udalosti

Imrich Gazda

Vatikánsky zápisník
(máj – jún 2014)

Prvé zasadanie Ekonomickej rady. Začiatkom mája sa uskutočnilo prvé zasadanie Ekonomickej rady, ktorej
úlohou je vedenie a dohľad nad administratívnymi a finančnými aktivitami ekonomických inštitúcií Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán.
Noví členovia Švajčiarskej gardy.
Tridsať nových členov Švajčiarskej
gardy zložilo slávnostnú prísahu 6.
mája, v deň výročia smrti 147 gardistov brániacich pápeža Klementa VII.
v roku 1527.
Generálny tajomník OSN u pápeža. Presne po roku navštívil pápeža Františka generálny tajomník OSN
Ban Ki-Moon.
Pavol VI. bude vyhlásený za blahoslaveného. Pápež František promulgoval dekrét o zázraku vykonanom na
príhovor Pavla VI. Dátum jeho blahorečenia stanovil na 19. októbra 2014.
Prvý kontemplatívny kláštor
v Číne. V provincii Shan Xi bol otvorený prvý kláštor kontemplatívnych
sestier, odkedy Mao Ce-tung prevzal
moc v krajine. Kláštor sv. Augustína
požehnal biskup Paul Meng z Taiwanu.
Polstoročie Pápežskej rady pre
medzináboženský dialóg. Dikastérium Rímskej kúrie, ktoré zodpovedá za dialóg s nekresťanskými náboženstvami, zriadil 19. mája 1964 pápež Pavol VI. pod názvom Sekretariát pre nekresťanov.
Pápežský biblický inštitút má
rektora slovenského pôvodu. Svätý
Otec menoval jezuitu Michaela Kolarčíka za rektora Pápežského biblického
inštitútu. Nový rektor, ktorý nastúpi
do úradu v polovici septembra, pochádza z Britskej Kolumbie. Jeho rodičia
sa do Kanady prisťahovali zo Spiša.
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Kardinál prvýkrát vstúpil do Severnej Kórey. Arcibiskup Soulu Andrew Yeom Soo-jung je historicky prvým kardinálom, ktorý navštívil Severnú Kóreu. Kardinál, ktorý je zároveň apoštolským administrátorom
Pchjongjangu, absolvoval krátku návštevu priemyselnej zóny Kaesong, v
ktorej na základe dohody medzi Severnou a Južnou Kóreou vznikajú
podniky, kde spoločne pracujú obyvatelia oboch krajín.
Exkomunikácia
predsedníčky
Wir sind Kirche. Innsbrucký biskup Manfred Scheuer konštatoval, že
manželia Gerd Heizer a Martha Heizerová, ktorá je predsedníčkou platformy Wir sind Kirche, sa vylúčili zo
spoločenstva cirkvi. Dôvodom sú súkromné slávenia Eucharistie bez kňaza.
František vo Svätej zemi. Pápež
František absolvoval druhú zahraničnú apoštolskú cestu. Počas troch dní
(24. – 26. 5.) navštívil Jordánsko, Palestínu a Izrael. Pomodlil sa pri múre
rozdeľujúcom Betlehem, pozval palestínskeho a izraelského prezidenta
do Vatikánu na spoločnú modlitbu za
mier, stretol sa s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., s ktorým
podpísal spoločnú deklaráciu a počas
návštevy pamätníka Yad Vashem pobozkal ruky obetiam holokaustu.
Počet katolíkov mierne vzrástol.
Podľa aktuálneho vydania Pápežskej
ročenky žije na svete 1,229 miliardy katolíkov. V rokoch 2005 – 2012
tak vzrástol počet katolíkov zo 17,3
na 17,5 percenta svetovej populácie.
Najvyšší nárast zaznamenala Afrika
(29%), najmenší Európa (2%).
Canterburský arcibiskup u pápeža. Už po druhýkrát sa František stretol s canterburským arcibiskupom
Justinom Welbym, ktorý je duchovnou hlavou anglikánov.

Malajský katolícky týždenník nesmie používať slovo Alah. Federálny súd v Malajzii definitívne zakázal
miestnemu katolíckemu týždenníku
Herald používať slovo Alah. Malajskí
kresťania takto označujú Boha už od
17. storočia. Právny spor sa vliekol od
roku 2009.
Sudánska kresťanka na slobode.
Meriam Ibrahimová, ktorá bola odsúdená za apostáziu a cudzoložstvo,
keďže vyznáva kresťanstvo a vydala
sa za kresťana, bola prepustená na slobodu a zdržiava sa na americkej ambasáde v Chartúme. Vo väzení bola od
polovice februára aj so svojím dvojročným synom. Tu porodila aj svoju
dcéru.
Laicizácia nuncia Wesolowského.
Kongregácia pre náuku viery zbavila
klerického stavu bývalého apoštolského nuncia v Dominikánskej republike, arcibiskupa Józefa Wesolowského,
ktorý je obvinený z pedofílie.
Pápež odovzdal páliá novým arcibiskupom. Na slávnosť apoštolov Petra a Pavla pápež František udelil páliá 24 novým arcibiskupom metropolitom. Slávnostnej sv. omše sa v Bazilike sv. Petra zúčastnila aj delegácia
Ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu.
Nový španielsky kráľ u pápeža.
V posledný júnový deň František prijal nový španielsky kráľovský pár –
kráľa Felipeho s kráľovnou Letiziou.
Išlo o vôbec prvú zahraničnú návštevu nového monarchu, ktorý kráľovskú
korunu prevzal 19. júna.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
svetkrestanstva.sk
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Edícia „Ius Canonicum“ I

II

V edícii „Ius Canonicum“ doteraz vyšlo:

II. J. DUDA A KOLEKTÍV, Vybrané rozsudky Rímskej Roty „coram Faltin“
kán. ����, bod � CIC (Ius Canonicum II), UKP PF KU, Ružomberok ����.

Ján Duda a kolektív

Benedikt XVI.

VYBRANÉ ROZSUDKY RÍMSKEJ ROTY

PRÍHOVORY RÍMSKEJ ROTE

„CORAM FALTIN“

���� – ����

KÁN. ����, BOD � CIC

Ján Duda a kolektív

KÁN. ����, BOD � CIC

VYBRANÉ ROZSUDKY RÍMSKEJ ROTY „CORAM FALTIN“ KÁN. ����, BOD � CIC

„CORAM FALTIN“

Ján Duda a kolektív

VYBRANÉ ROZSUDKY RÍMSKEJ ROTY „CORAM FALTIN“ KÁN. ����, BOD � CIC

VYBRANÉ ROZSUDKY RÍMSKEJ ROTY

Edícia „Ius Canonicum“ III

I. J. DUDA A KOLEKTÍV, Vybrané rozsudky Rímskej Roty „coram Faltin“
kán. ����, bod � CIC (Ius Canonicum I), UKP PF KU, Ružomberok ����.

I. J. DUDA A KOLEKTÍV, Vybrané rozsudky Rímskej Roty „coram Faltin“
kán. ����, bod � CIC (Ius Canonicum I), UKP PF KU, Ružomberok ����.

Ján Duda a kolektív

Edícia „Ius Canonicum“ II

V edícii „Ius Canonicum“ doteraz vyšlo:

CH. CHAPUT:
Čo je cisárovo, cisárovi.
Odvaha v politike a katolícke
princípy v službe národa

J. DUDA A KOLEKTÍV:
Vybrané rozsudky Rímskej
Roty „coram Faltin“
kán. 1095, bod 3 CIC
(edícia Ius Canonicum, zv. I)

J. DUDA A KOLEKTÍV:
Vybrané rozsudky Rímskej
Roty „coram Faltin“
kán. 1095, bod 2 CIC
(edícia Ius Canonicum, zv. II)

BENEDIKT XVI.:
Príhovory Rímskej Rote
2006-2013
(edícia Ius Canonicum,
zv. III)

Nadácia Antona Tunegu, Bratislava 2014. Počet strán 167.
ISBN: 978-80-971596-1-0.

UKP PF KU, Ružomberok
2014. Počet strán 104. ISBN:
978-80-89701-03-2.

UKP PF KU, Ružomberok
2014. Počet strán 153. ISBN:
978-80-89701-05-06.

UKP PF KU, Ružomberok
2014. Počet strán 58. ISBN:
978-8089701-04-09.

Katolícky arcibiskup Denveru (štát Colorado, USA) vydal v roku 2008 knižnú publikáciu „Render unto Caesar“.
Kniha, ktorú ponúkame čitateľom je slovenským prekladom tohto diela. V roku 2010
arcibiskup na pozvanie Slovenskej spoločnosti kánonického práva navštívil Slovensko
a v roku 2011 ho vtedajší Svätý Otec Benedikt XVI. preložil
za arcibiskupa Filadelfie (Pensylvánia, USA). Michael Novak sa vyjadril, že „arcibiskup
Chaput patrí k najvzdelanejším a najprezieravejším americkým biskupom a všeobecne
sa považuje za intelektuálneho lídra na viacerých frontoch“.
V roku 2010 v Poprade sa poďakoval Európe, že dala Amerike kresťanstvo, on, ktorého
matkou je indiánka. Demokraciu a slobodu chápe ako systém
„postavený na odvahe“. Arcibiskup Chaput je odvážny muž,
odvážny biskup. Je mužom hlbokej viery v Krista. Špecifikom tejto jeho knihy je, že svoje argumenty postavil na ľudskej skúsenosti preverenej dejinami. Takto vedie dialóg s týmto svetom, ale aj veriacim dáva
návod, ako žiť svoju vieru dnes.

Je to prvý zošit projektu publikovania rozsudkov slovenského rodáka, ktorý v rokoch
1986-2003 pracoval ako sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana. Rota Romana píše a publikuje svoje rozsudky v latinskom jazyku, slovenským čitateľom ich predkladáme v slovenskom preklade. Ide
o 5 rozsudkov v kauzách manželskej nulity. Ján Duda v prvej
časti vysvetlil „dôvody pre štúdium rozsudkov Rímskej Roty“, kde sa dotkol tém ako „reforma štúdia cirkevného práva“, „čo je Rímska Rota“, „čo
je jurisprudencia (judikatúra)
Roty“, „predpoklady pre vydanie rozsudku“ a „dôvod vzývania Božieho mena v rozsudku“.
Publikácia je určená tým, ktorí pracujú v cirkevných súdoch,
ale aj tým, ktorí majú záujem
si pozrieť a presvedčiť sa ako
pracujú cirkevné súdy v oblasti prípadov skúmania (ne)platnosti manželstva.

Tento druhý zošit obsahuje
tri časti. V prvej časti prof. Ján
Duda vysvetľuje niektoré zásady procesného a manželského práva, kde sa sústredil najmä na dôvod (ne)platnosti manželstva a jeho význam. V druhej časti doc. PhDr. Danka Kolibová, CSc. píše o tom, akým
spôsobom pomáhajú psychológovia pri riešení prípadov manželskej nulity. Tretiu časť tvorí 5 vybraných rozsudkov Rímskej Roty preláta Daniela Faltina na nedostatok rozoznávacieho úsudku. Bývalý rotálny
sudca z Nemecka Joseph Huber
napísal, že sa teší z tejto publikácie a dodáva, že „azda niet
takého odborníka, ktorý nepoznal rozsudky otca Daniela Faltina, ktoré vynikajú nevšednou
kvalitou“. Publikáciu si možno
objednať na Ústave kánonického práva Pedagogickej fakulty v Ružomberku alebo na Cirkevnom súde Spišskej diecézy.

Apoštolský tribunál Rota Romana je riadnym súdom Svätého Otca, ktorý je najvyšším
sudcom Katolíckej cirkvi. Preto sa pápež každý rok stretáva so sudcami a pracovníkmi
Rímskej Roty, aby ich povzbudil a dal niektoré pokyny, ktoré majú cirkevné súdy brať do
úvahy pri svojej práci. Benedikt XVI. vyniká mimoriadnou
učenosťou a znalosťou aj cirkevného práva. Preto jeho príhovory sú veľmi cenné. V publikácii sa nachádzajú slovenské preklady 8 príhovorov, ktoré spomínaný pápež predniesol
Rímskej Rote. Možno ich citovať v súdnych rozsudkoch cirkevných súdov a čerpať z ich
bohatstva aj pri pastorácii rodín a manželstiev.

