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Európa pred rozpadom?
Ideál zjednotenej Európy uzrel
svetlo sveta na ruinách Druhej svetovej vojny. Na jej konci, v polovici
dvadsiateho storočia, mnohí Európania chceli vytvoriť také usporiadanie
sveta, v ktorom by sa hrôzy dvoch svetových katakliziem už nikdy nezopakovali. Potom prišli udalosti, ktoré navždy vošli do dejín. Najskôr vznik obchodného spoločenstva uhlia a ocele
ako prvý krok k zblíženiu dvoch odvekých rivalov: Francúzska a Nemecka. Neskôr zrodenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, jeho rozširovanie a prehlbujúca sa integrácia,
ktoré boli zavŕšené v roku 1993 vznikom Európskej únie. Pred pár týždňami sme si pripomenuli 70. výročie ukončenia Druhej svetovej vojny.
Oslavy sa konali v čase, keď sa Európa zmieta v ťažkostiach a jednotlivé
štáty nemajú jednotný názor ako ich
vyriešiť. Grécko je na pokraji odchodu z eurozóny, Veľká Británia usporiada o dva roky referendum o vystúpení z Európskej únie. Krajiny starého kontinentu rozdeľuje postoj ku vojne na východe Ukrajiny, k samostatnosti Kosova či otázka migrantov. Nehovoriac o tom, že väčšina krajín žije na dlh a finančná kríza nie je stále
úplne zažehnaná. Skutočne sa nachádzame na rázcestí. Nejednotnosť európskych štátov, zvlášť členov Európskej únie, na niektoré dôležité zahraničnopolitické alebo ekonomické otázky je prekážkou ďalšieho rozvoja. Preto možno pokojne tvrdiť, že Európska
únia čelí kríze.
Aktuálna situácia je výsledkom vývoja prinajmenšom v posledných desiatich dvadsiatich rokoch. Hlavnou
obeťou je spoločenský systém, ktorý sa síce naďalej nazýva demokratickým, ale v skutočnosti sú z neho selektívne vynechané a na druhej strane uprednostnené len niektoré prvky.
Tento vývoj možno najlepšie rozoznať
na oligarchizácii kapitalizmu. Môžeme konštatovať, že prístup k verej-

ným materiálnym dobrám má len úzka skupina ľudí. Podľa štatistík počas
svetovej finančnej krízy pred pár rokmi dokonca majetok ľudí, ktorí patria
medzi miliardárov, narástol. Nehovoríme o tom z dôvodu prebúdzania závisti. Nárast rozdielov medzi bohatými a chudobnými v skutočnosti znamená, že spoločnosť nedokáže vytvoriť mechanizmy, ktoré by prehlbovali
solidaritu a pocit spoluzodpovednosti.
Na druhej strane rastie riziko, že veľmi bohatí ľudia sa budú usilovať riadiť štát bez akejkoľvek politickej legitimity. Táto hrozba aj na Slovensku je reálna. Noviny sú plné informácii o finančných skupinách a oligarchoch, ktorí sponzorujú politické strany a podľa všetkého aj zaväzujú k určitému konaniu. Niekedy to naozaj vyzerá tak, že úlohou vládnucich politikov je zabezpečiť finančné plnenie
svojim chlebodarcom. Príkladov z posledného desaťročia sú desiatky. O živote tejto krajiny nakoniec nerozhodujú volení zástupcovia, ale ich sponzori. Voľby nevyhráva zoskupenie s najlepšími riešeniami, ale strana s najlepším marketingom a dobre zásobenou
kasou.
Demokracia je zároveň ohrozovaná tzv. kultúrnou revolúciou, ktorá už
niekoľko desaťročí pochoduje inštitúciami na starom kontinente. Vyznačuje sa predovšetkým popieraním prirodzeného zákona a preferovaním ideológii, ktoré sú vo svojej podstate proti
človeku. Antropológia kultúrnej revolúcie je protikresťanská a antropocentrická. Človek rozhoduje o práve narodiť sa, aj zomrieť alebo na základe
vlastných preferencií si volí vzťahy,
ktoré chce nazývať manželstvom a rodinou. Kultúrna revolúcia ide proti rodine, kľúčovej nositeľke odovzdávania nepísaných noriem a tradícii, bez
ktorých demokracia neprežije. Slávna Bockenferdeho veta, ktorá vošla
do dejín, hovorí práve toto: Demokracia žije z hodnôt, ktoré sama nedoká-

že vytvoriť. Tieto hodnoty sa vytvárajú a odovzdávajú v rodine, komunite alebo cirkvi. Zdá sa, že za určitých
okolností je medzi oligarchizáciou kapitalizmu a kultúrnou revolúciou súvis. Spomeňme si na nedávne referendum o ochrane rodiny a úplne mediálne embargo na tieto témy fakticky vo
všetkých súkromných, a dokonca aj
verejnoprávnych médiách. Ak sa o témach referenda hovorilo, tak väčšinou
negatívne. Je neprijateľné, aby riaditelia televízii určovali, ktoré hodnoty
sú správne a ktoré nie. Ich rozhodnutie
odmietnuť reklamu Aliancie za rodinu nebolo bežnou obchodnou voľbou.
Inštitút referenda je daný slovenskou
ústavou. Slovensko je malou krajinou,
kde nejestvuje veľa celoplošných médií. Odmietnutie znamená len jedno:
ich bohatí majitelia si jednoducho neželali, aby obyvatelia tejto krajiny boli o týchto témach informovaní a referendum bolo platné.
Z týchto faktov vyplýva jeden dôležitý poznatok. Oligarchický kapitalizmus je priamou hrozbou pre demokratický štát, ktorého chod prestávajú určovať voliči ale v skutočnosti ho riadia
finančné skupiny. Je hrozbou aj pre šírenie kultúry života. Za týchto okolností je len otázkou času, kedy dôjde
k obmedzovaniu náboženskej slobody.
Skúsenosti zo západnej Európy hovoria jasnou rečou: liberalizácia rodinného práva, prístup k potratom a eutanázii spojený so šírením rodovej
ideológie môžu viesť k jej obmedzovaniu. Kresťania v tejto situácii môžu
uspieť, ak sa vzoprú týmto trendom.
Procedúry demokracie by mali garantovať prístup ku spravodlivosti a solidarite všetkým obyvateľom tejto krajiny. Keďže však ide „len“ o procedúry, vždy budeme odkázaní na mravnú
formáciu jednotlivca v rodine a v komunite. Preto je spoločenská podpora
inštitúcie manželstva ako zväzku muža a ženy a cirkví nevyhnutnosťou. Už
Ladislav Hanus hovoril, že jeden ex-
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trém automaticky vyvolá ten druhý.
Centrálne riadené hospodárstvo inšpirované marxizmom vyprovokovalo
v našich časoch neoliberalizmus s prehnaným dôrazom na neviditeľnú ruku trhu a všemocného jednotlivca, čo
podrobil kritike aj Svätý Otec František v apoštolskej exhortácii Evangelii
gaudium.
Napätie medzi týmito pólmi logicky
ústi v hľadanie nového riešenia. Takto

vzniknutá atmosféra je zvlášť pre katolíkov veľkou výzvou. Nie sme odkázaní na tlieskanie socialistickej alebo liberálnej vízii štátu. Tradícia katolíckej sociálnej náuky stelesnená v sociálnom trhovom hospodárstve ponúka mnoho impulzov, ktoré môžu viesť
k vytvoreniu spravodlivejšej a ľudskejšej spoločnosti, preto si zasluhujú našu pozornosť. Projekt európskej
integrácie povstal z trosiek Druhej
svetovej vojny a jeho prvými nositeľ-

mi boli hlboko veriaci katolíci. Návrat
k ich dielu znamená vrátiť sa ku náboženstvu, ktoré ich inšpirovalo. Toto by mohla byť cesta, i keď určite nie
jediná, ku prekonaniu súčasnej krízy
a k obnoveniu demokracie v zjednotenej Európe.

Mystagogická katechéza
o Eucharistii v dielach sv. Ambróza
Mystagogical Preaching on the Eucharist in the Works of Saint Ambrose
Mystagogy has been discussed in different Church Documents and by different theologians. The aim of this study
is to clarify how is the mystagogy of the Eucharist presented in the works of St. Ambrose – De Sacramentis and De
Mysteris. The emphasis is placed on the fact that homily on the Eucharist, which the bishop gives on the fourth day
within the Octave, is comprehensible only in the light of Christian initiation. Another finding presented in this study
is that Ambrose’s preaching does not lead to a systematic knowledge of the Mystery of the Eucharist, but inspires
faith to efficiency of Christ’s words during the Eucharistic Prayer, and gradually reveals the reality of rebirth of a
baptised person caused by the Holy Spirit. The study also highlights the benefits of the preaching of St. Ambrose for
present-day Christians, which consists in the ability to appreciate the benefits of uniformity of the initiation process
as a process of growth in faith. Mystagogical Preaching on the Eucharist finalizes Christian initiation with an exact
intention: to bring a baptized person to fertility of his or her Christian life in the post-initiation period.

Úvod
Sv. Ambróz je jeden najdôležitejších autorov IV. storočia pre štúdium kresťanskej iniciácie. Spolu so sv. Augustínom nám podáva dôležité svedectvo o iniciačnom procese tej doby.1 V početných spisoch, ktoré sv. Ambróz napísal, tri sa priamo dotýkajú danej problematiky: Explanatio Symboli, De Mysteris a De Sacramentis.2 Posledné dve
predstavujú otvorené dvere do praxe mystagógie3 v minu-

1. Porov. G. Cavallotto, Catecumenato antico. Diventare cristiani
secondo i Padri, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2005, s. 156.
2. Porov. Cavallotto, Catecumenato antico, s. 159.
3. „Mystagogie (mystagogiá) představuje iniciaci, zasvěcení, které
člověka uvádí kamsi dovnitř, takže se mu dostává nového poznání, nové
příležitostí, nové identity, jež mu prve nebyli dostupné. Lze si je představit jako práh, jež je zapotřebí překročit, a tak za sebou nechat vlastní minulost, to, čím doposud jsem, a vstoupit do nového horizontu, doposud neznámého. Takové zasvěcení nutně uvádí do tajemství (mystérion), které spolu ti, kdo byli zasvěceni, sdílejí.“ D. Vopředa, Mystagogie jako uvedení do tajemství Krista v rané církvi, in „Cesty“ II (2010)
3, 6-8, 6.

56

Nové Horizonty

losti a ponúkajú nám vzácny model katechézy, ktorý stojí za to objaviť aj dnes. V predkladanej štúdii sa zameriame na vybrané časti z týchto diel s cieľom opísať spôsob,
akým sv. Ambróz uvádzal neofytov do tajomstva Eucharistie. Francesconi považuje za nepopierateľné to, že pre
sv. Ambróza Eucharistia predstavuje centrum a vyvrcholenie kresťanskej iniciácie.4 Jeho katechetický zámer sa
rozširuje na každodenný kresťanský život, ktorý sa vyvíja
z krstu k stále väčšej plnosti stretnutia, živeného v Eucharistii.5 Podobné výroky nás posmeľujú k hlbšiemu štúdiu
mystagogickej katechézy o Eucharistii, ktorú biskup viedol počas štvrtého dňa veľkonočnej oktávy.

4. Porov. G. Francesconi, Storia e simbolo. «Mysterium in figura»:la
simbolica storico -sacramentale nel linguaggio e nella teologia di Ambrogio di Milano, Brescia, Morcelliana,1981, s. 54.
5. Porov. L. F. Pizzolato, Introduzione, in Opere esegetiche VIII/1:
Commento al Salmo CXVIII/1, Opera omnia di Sant’Ambrogio, Biblioteca Ambrosiana – Città Nuova, Milano – Roma (= BACN), 9, Roma,
1987, s. 43.

Štúdie

Tri etapy mystagogickej katechézy
Pri pozornom čítaní De Mysteris6 a De Sacramentis7 sa
ukazuje dynamika modelu mystagogickej katechézy, realizovaného v troch etapách. Prvá etapa spočíva v možnosti priblížiť sa k oltáru. Najväčší záujem odborníkov je prirodzene obrátený na bohatstvo doktríny o Eucharistii, ktoré tento cirkevný otec rozvíja v druhej etape. Tretia etapa
spája mystický a morálny život kresťanov, vychádzajúci
zo „Sviatosti lásky“.
Možnosť priblížiť sa k oltáru
Je veľmi dôležité rešpektovať pravdu, že homílie milánskeho biskupa nie sú izolované, ale sú riadnou súčasťou
itinerára v procese stávania sa kresťanmi. V De Sacramentis nájdeme svedectvo o úvodnom obrade sv. omše,
ktorú slávili neofyti hneď po krste. Obrad spočíval v tom,
že všetci spolu vyšli z baptistéria a slávnostne vstúpili do
baziliky, aby sa mohli priblížiť k oltáru. Novokrstenci
sú oblečení do bielych šiat a pravdepodobne majú v ruke
fakľu. Kráčajúc v sprievode spievajú verše zo žalmov, ktoré sú vhodné pre túto udalosť.8
Podobné premiestnenia sú spomenuté v mystagogických katechézach viackrát. Krstenci začali svoju cestu
v externom prostredí ako to naznačuje obrad Otvorenia
(Aperitio), potom sa priblížili k prameňu (baptistérium)9,
do ktorého vstúpili10, ponorili sa doň11, vystúpili z neho,
aby sa nakoniec mohli priblížiť k oltáru. Toto všetko v nás
evokuje, že premiestnenia predstavujú nielen „fyzickú“
ale aj „duchovnú cestu“.
V De Sacramentis III, 2, 11 – 15 biskup Ambróz vyzýva katechizovaných vrátiť sa znovu do chvíle, keď ako katechumeni dostali meno a uvedomiť si svoje postupné napredovanie v schopnosti „vidieť“ od prvých krokov až po
priblíženie sa k oltáru. „Čo prichádza potom? Môžeš sa
priblížiť k oltáru. Od chvíle, keď si sa priblížil, môžeš vidieť, čo si predtým nevidel. Toto je tajomstvo, ktoré si čítal
v Evanjeliu (...) jeden slepec predstúpil pred Spasiteľa, aby
6. V celom článku sa odvolávame na vydanie: A mbróz, De Sacramentis (= Sacr), in Opere dogmatiche III: Spiegazione del credo - I
sacramenti -I misteri - La penitenza (Explanatio Symboli - De Sacramentis – De Mysteriis – De Paenitentia), Intr., trad., note e indici di G.
Banterle, BACN 17, Roma, 21996.
7. Odvolávame sa na vydanie: A mbróz, De Mysteris (= Myst), in
Opere dogmatiche III: Spiegazione del credo - I sacramenti -I misteri
- La penitenza (Explanatio Symboli - De Sacramentis – De Mysteriis –
De Paenitentia), Intr., trad., note e indici di G. Banterle, Opera omnia di
Sant’Ambrogio, BACN 17, Roma, 21996.
8. Porov. J. Daniélou, Bibbia e liturgia: la teologia biblica dei sacramenti e delle feste secondo i Padri della chiesa, Milano, Vita e pensiero, 1958, s. 172.
9. Porov. Sacr I, 3, 9.
10. Porov. Sacr II, 6, 16.
11. Porov. Sacr II, 7, 20.
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bol uzdravený a ten, ktorý liečil ostatných iba slovom a rečou a svojím príkazom navracal svetlo očiam (...) napľul
na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: Choď k Siloe. Keď sa postavil, išiel sa umyť a vrátil sa vidiaci.“12 Autor používa symbolickosť uzdravenia
slepého od narodenia podľa Jn 9, 6 – 7, aby aplikoval rôzne etapy uzdravenia slepca na proces „uzdravenia“ novokrstenca. U sv. Ambróza ide o živú dynamiku, ktorá presahuje „tu a teraz“ (nunc et hodie) sviatosti.13 Ide o postupné uzdravenie očí srdca, aby bolo možné vidieť to, „čo prislúcha sviatostiam.“14
Tak v De Mysteris ako aj v De Sacramentis je vyjadrená
obava, že niekto neuvidí viac ako veci viditeľné: „Zoberme teraz do úvahy zahanbujúcu možnosť, že niekto, vidiac veci viditeľné – pretože tie, ktoré sú neviditeľné, nemôžu byť ľuďmi videné a pozorované -, by prípadne povedal: „Boh nechal pršať mannu pre Židov, nechal pre nich
padať prepelice z neba, ale pre svoju Cirkev, pre neho drahú pripravil tieto dary, o ktorých povedal: To čo oko nevidelo, ucho nepočulo a ani nevošlo do srdca človeka, tieto veci pripravil Boh pre tých, čo ho milujú?“15 „Mohol by
si možno povedať: Vidím niečo iné, ako môžeš potvrdiť,
že prijímam telo Krista?“16 „Ale ty možno povieš: Nevidím podobu krvi.“17
Sv. Ambróz vyvíja veľké úsilie, aby čelil tejto „zahanbujúcej možnosti“ a zabránil tomu, že niekto z pokrstených nepotvrdí prítomnosť Tela a Krvi, pretože ich nevidel. Biskup sa snaží poskytnúť novokrstencom také vyučovanie, aby spoznali ekvivalentnosť (similitudo) Tela
a Krvi s chlebom a vínom po premenení. Similitudo je
v diele sv. Ambróza ratio sacramentorum. Ide o neviditeľný aspekt Eucharistie, ktorý sa vymyká zmyslovému vnímaniu a je dostupný len ľudskému intelektu. Je teda predmetom a súčasne dôvodom eucharistickej katechézy.18
Podstatné je však túto katechézu nevytrhnúť z procesu
iniciácie. V katechetickej praxi sv. Ambróza skôr ako sa
pristúpilo k objasneniu ratia sacramentorum Eucharistie,
katechumeni museli prejsť procesom viery, ktorého vyvrcholenie predstavovali iniciačné sviatosti. Mystagogická katechéza kompletizuje kresťanskú iniciáciu s presným
12. Sacr III, 2, 11.
13. Porov. D. R amos- Lissón , La tipologia de Jn 9,6-7 el De sacramnetis, in G. Lazzati [Ed.], Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di
sant’Amborogio alla cattedra episcopale, Milano, 2-7 dicembre 1974,
vol. 2, Milano, Vita e pensiero, Pubblicazione della Università cattolica
di Sacro Cuore, 1976, s. 336 - 344, s. 344.
14. Porov. Sacr III, 2, 12.
15. Myst 8,44.
16. Myst 8,50.
17. Sacr IV, 4, 20.
18. Porov. E. M azza, La celebrazione eucaristica: genesi del rito e
sviluppo dell’interpretazione, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo,
1996, s. 181 – 182.
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zámerom: chce priviesť pokrstených k zrelosti osobnej
odpovede na prijatý dar. Viera, podľa Ambróza, dozrieva
v účasti na sviatostiach a s nimi sa dosiahne svetlo, potrebné pre porozumenie svätých tajomstiev.19 V slovách: „Od
chvíle, keď si sa priblížil, môžeš vidieť to, čo si pred tým
nevidel“20 je vyjadrená táto dynamika rastu vo viere, ktorá podmieňuje schopnosť vidieť tajomstvá v stále veľkolepejšom svetle a uschopňuje poslucháčov k existencionálnemu porozumeniu sviatostí.
Bohatstvo doktríny o Eucharistii
Ambrózova náuka o Eucharistii je ocenená mnohými
znalcami. Nás bude zaujímať výlučne zo zorného uhla metódy, akou ju predstavil. V mystagogických katechézach si
milánsky biskup kladie otázku, ako dochádza k premeneniu eucharistického chleba. Jeho zámer je podnietený už
spomenutou „zahanbujúcou možnosťou“ pochybovať pri
pohľade na veci odlišné od tých, ktorým veríme. „Mnohé
sú príklady, ktoré používame pre ukázanie, že nejde o elementy vytvorené prírodou, ale ich podstata vyšla z formuly premenenia...“21
V homíliách nájdeme dlhú sériu biblických príkladov,
ktoré potvrdzujú že „milosť pôsobí účinnejšie ako príroda“22, a preto eucharistická premena môže byť zázrakom a výnimkou od prírodných zákonov.23 Prostredníctvom prorockých slov: palica Mojžiša sa premení na hada;
egyptská rieka sa mení na krv; more sa rozdelí; Jordán sa
vráti dozadu; zo skaly vytryskne voda; voda z Mary stratí
horkosť, železo vyjde na hladinu.24 Potom, čo sv. Ambróz
poukázal na tieto skutočnosti, položil si otázku: „Ak dobrorečenie človeka bola tak mocné, že premenilo prírodu,
čo môžeme povedať o božskom premenení, v ktorom pôsobia samotné slová Pána?“25
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interpretácie. Milánsky biskup musí vytvoriť metódu založenú na presviedčaní o moci Božieho slova, aby mohol
poukázať na Krista, ktorý so svojimi slovami uskutočňuje zázrak premenenia.27 „Možno si povieš: Je to obyčajný
chlieb. Ale tento chlieb je chlebom pred tým, ako sa vyslovia sviatostné slová, keď sa uskutoční premenenie, z chleba sa stane telo Krista.“28
De Sacramentis má svoj veľký význam, lebo sa tu zachovalo najstaršie svedectvo o kánone, ktoré je recitované doteraz.29 Giraudo oceňuje skutočnosť, že sv. Ambróz
v katechézach vychádza z lex orandi30 a tiež, že sa vyhol
omylu izolácie slov premenenia od eucharistickej modlitby.31 V eucharistickej modlitbe Ambróz rozlišuje slová
kňaza a slová Pána a len na Ježišove slová aplikuje prídavné meno nebeské. Slová premenenia sú teda nebeské.
Ich božský charakter zabezpečí týmto slovám tú istú účinnosť, ktoré mali pri stvorení. V De Sacramentis čítame:
„Aké je slovo Krista? Istotne to, cez ktoré boli učinené
všetky veci.“32
Keď teda sv. Ambróz chce zdôvodniť vieru v eucharistickú premenu, prízvukuje hlavne skutočnosť, že v slovách Krista „je taká sila, že to čo predtým neexistovalo,
začalo jestvovať“ a „veci, ktoré už existovali, sa premenili na iné.“33 V tejto súvislosti povedal tiež: „Ty sám si existoval, ale bol si staré stvorenie, potom, čo si sa premenil
(consecratus es), začal si byť novým stvorením. Chceš vedieť, ako môže byť niekto novým stvorením? Každý, hovorí Apoštol, je v Kristovi novým stvorením.“34

Mazza zdôrazňuje, že takýmto spôsobom argumentácie
sv. Ambróz zanecháva typológiu26 a vytvára nový spôsob

Tu sa dotýkame veľkého mystéria, do ktorého má byť
kresťan počas mystagógie uvedený. Ambrózova katechéza nevedie k systematickému poznaniu jednotlivých častí svätej omše, ale postupne odkrýva realitu znovuzrodenia pokrstených, ktorú spôsobuje Duch Svätý. Každý poslucháč mystagogických katechéz má „rozpoznať, čo prijal“35 a „čo v ňom spôsobili nebeské sviatosti.“36 Pokrstení sú pozvaní uvedomiť si, že boli biskupom privedení do

19. Porov. J. Schmitz, Einleitung, in A mbrosius, De sacramentis.
De mysteris, Über die Sacramente. Über de Mysterien [kritické vydanie], Übersetzt un eigeleitet von J. Schmitz, Freiburg i Breisgau, Herder,
1990, s.64-65.
20. Sacr III, 2, 11.
21. Myst 9,50. Výraz „formula premenenia“ je v lat. origináli „benedictio consecrauit“. Kvôli jednotnosti a ľahšiemu porozumeniu článku
používame slovo „premenenie“ namiesto výrazu „konsekrácia“.
22. Myst 9,52.
23. Porov. M azza, La celebrazione eucaristica: genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, s. 181.
24. Myst 9, 51.
25. Myst 9,52.
26. Pre mystagickú katechézu je biblická typológia základný didaktický prvok. Termín typus (prepis z gréckeho týpos) môže nadobudnúť
dva významy: negatívny typus, prázdna forma, z ktorej sa má odvodiť
pozitívny typus, plná forma, obidve sú vo vzťahu k anti- typus, ktorý
predstavuje originál, pravdu, z ktorého sú odvodené typy. Porov. Francesconi, Storia e simbolo, s. 217. Pre sv. Ambróza sú napríklad kresťan-

ské sviatosti, preobrazené v manne a vo vode, ktorá vytryskla zo skaly,
väčšie ako židovské sviatosti. „Im vyšla voda zo skaly, tebe Krv Krista:
im voda zahnala smäd na istý čas, tebe Krv na večnosť.“ Myst 8, 48.
27. Porov. M azza, La celebrazione eucaristica: genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, s. 181-183.
28. Sacr IV, 4, 14.
29. Porov. Sacr IV, 5, 21 – 22; Sacr IV, 5, 26; Sacr IV, 6, 27.
30. Eucharistická viera (lex credendi) je hlboko prepojená so slávením Eucharistie (lex orandi) a má mať dosah na život veriacich (lex vivendi). K podstate mystagogického prístupu patrí to, že sa vychádza zo
slávenia Eucharistie (lex orandi). Viac nájdete napr. v Sacramentum caritatis čl. 34.
31. Porov. C. Giraudo, “In unum corpus”. Trattato mistagogico
sull’eucaristia, Cinisello Balsamo (Milano), San Paolo, 22007, s. 15.
32. Sacr IV, 4, 15.
33. Porov. Sacr IV, 4, 15.
34. Sacr IV, 4, 6.
35. Porov. Sacr IV, 2, 6.
36. Porov. Sacr IV, 2, 7.
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baptistéria ako „suché Áronové prúty“, aby mohli rozkvitnúť. „Bol si suchý pre svoje hriechy, bol si suchý pre svoje chyby a viny, ale začal si prinášať ovocie, zasadený pri
prúde rieky.“37 Duša pohnutá túžbou prichádza k oltáru,
potom, čo zahodila „starobu hriechov“ a obliekla si „mladosť milosti“, začala byť „veľkým orlom, a tak vzlietla
k nebu a pohrdla pozemským.“38 V tomto sv. Ambróz nestratí zo zreteľa dva komponenty epiklézy, ktoré poukazujú na konečný cieľ našich eucharistických slávení. Dosvedčuje, že Telo a Krv Pána sú určené na eschatologickú
premenu prijímajúcich.39
Mystický a morálny život po prijatí Sviatosti
Druhá a tretia kapitola piateho sermonu De Sacramentis predstavujú situáciu duše/ Cirkvi pred a po prijatí Kristovho Tela.
Slovami sv. Ambróza by sme mohli povedať, že pred
svätým prijímaním Kristus „vidí, že si čistý od každého
hriechu, pretože tvoje viny boli zmyté. Preto Ťa považuje za hodného nebeských sviatostí a pozýva Ťa na nebeskú
hostinu: Zľúbaj ma bozkami svojich úst.“ 40
Kristus, ktorý predstavuje Ženícha, pozýva na nebeskú
hostinu dušu alebo Cirkev. Mnohé vyjadrenia v texte ukazujú, že sv. Ambróz preberá dve interpretácie Piesne Piesní, ktoré boli prítomné v patristickej tradícii. Ide o interpretáciu ekleziálnu, pochádzajúci od Hypolita a psychologickú, preferovanú Origenom. Podľa prvej, nevestou Krista je Cirkev/Synagóga a podľa druhej je ňou duša. „...tvoja
duša (...) alebo Cirkev (...) vidí obdivuhodné sviatosti a povie: Zľúbaj ma bozkami svojich úst... Prečo? Pretože tvoje
prsia sú lepšie ako víno (Tvoje myšlienky, Tvoje sviatosti)..., ako víno, ktoré môže mať v sebe sladkosť, radosť, potešenie, ale vždy ide o svetskú radosť, pokiaľ v tebe je duchovná radosť.“41
Jednoduchá konfrontácia druhej kapitoly s treťou odzrkadľuje veľkú zmenu, ktorá nastáva v prijímajúcich. Oni,
vo veľkej duchovnej radosti z účasti na nebeskej hostine,
nachádzajú milosť u Krista a nie sú viac „vyschnutý strom
v Adamovi“, ale „kvitnú ako plodonosné stromy“.42
Pizzolato zdôrazňuje, že Pieseň piesní môže slúžiť pre
uvažovanie o etape kresťanského života po prijatí kresťanskej iniciácie. Ide o etapu, ktorá je viazaná na každodennosť života kresťanov a prostredníctvom Eucharistie

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sacr IV, 1, 2.
Porov. Sacr IV, 2, 7.
Porov. Giraudo, In unum corpus, s. 20.
Sacr IV, 2, 6.
Porov. Sacr IV, 2, 7-8
Porov. Sacr V, 3, 14.
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smeruje k prehĺbeniu mystickej jednoty začatej v krste.43
Milánsky biskup sa dotýka hraníc mystickej skúsenosti,
keď odhaľuje v pokrstených pôsobenie Ducha. „Dôverná
izba Cirkvi je telo Krista. Kráľ ju uviedol do všetkých najdôvernejších tajomstiev; a dal jej kľúče pre otvorenie pokladov poznania svätých skutočností, pre otvorenie dverí
predtým zavretých, pre poznanie milosti spočinutia, spánku mŕtveho, sily vzkriesenia.“44
Nejde však len o nejaký duchovný „konzum“ a hľadanie potešenia pre seba. Potom, ako sa Cirkev priblížila
k oltáru a prijala Kristovo telo, plná radosti volá na Pána:
Zostúp môj milý do svojej záhrady a zbieraj plody svojich
stromov.45 „[Záhrada] Má vskutku dobré stromy a úrodné, pretože ponorili svoje konáre do tečúcej vody, vyhnali výhonky v nezvyčajnej úrodnosti a priniesli dobré ovocie, aby neboli vyťaté sekerou prorokov, ale aby sa rozmohli v evanjeliovej plodnosti.“46
Keď sv. Ambróz predstavuje účinky prijímania Eucharistie, poukazuje na Pána, ktorý „nachádza potešenie
v úrodnosti svojej záhrady“ a „prijíma svoj pokrm so svojím medom, pije svoj nápoj so svojím mliekom.“47 Tu si
môžeme položiť otázku: Ako je však možné, že Pán prijíma potravu a pije? De Mysteris poukazuje na kľúč k pochopeniu týchto vyjadrení a ponúka odpoveď vo svetle
25. kapitoly evanjelia podľa Matúša: „Nie je žiadna pochybnosť, že v nás on prijíma potravu a pije, ako si čítal,
že on povedal, že v nás bol vo väzení“.48 Môžeme pozorovať, ako blízko sú v biskupovom ponímaní mystika a morálka. Na dôvernom spoločenstve jednoty medzi Kristom
a Cirkvou môžu mať účasť všetci, čo sú nablízku. Všetci
môžu tak zakúsiť, aký dobrý je Pán vo svojich dobrých
dielach.49
Záver
Na základe štúdie je možné poukázať na prínos katechézy sv. Ambróza pre súčasnosť. Pozorné čítanie textov De
Sacramentis a De Mysteris nám objasňuje, že eucharistická katechéza nie je čisto intelektuálna formácia. Je vnútorne spojená s iniciačným procesom, pri ktorom Duch
Svätý spôsobuje vnútorné znovuzrodenie a rast vo viere.
Iniciačné sviatosti sú neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu.

43. Porov. Pizzolato, Úvod (BACN 9), s. 42-43.
44. A mbróz, Expositio Psalmi CXVIII in Opere esegetiche VIII/I:Commento al salmo CXVIII/1(Expositio Psalmi CXVIII/1), Intr., Trad.,
note e indici di L. F. Pizzolato, BACN 9, Roma, 1987, lettera Aleph, 17.
45. Porov. Sacr IV, 3, 12-14.
46. Myst 9,56.
47. Sacr V, 3, 15; Myst 9, 57.
48. Myst 9, 57.
49. Porov. Myst 9, 58.
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Ďalej nás milánsky biskup môže naučiť, že praktizovanie sviatosti Eucharistie bez katechézy môže skončiť na
plytčine ritualizmu a formalizmu. Mystagogická katechéza o Eucharistii chce priviesť pokrstených k viere v Božie Slovo. Moc a účinnosť slov Krista spôsobuje premenu chleba a vína na jeho Telo a Krv. Táto prvá premena je
zameraná na eschatologickú premenu všetkých, ktorí sa
v Kristovi majú stať novým stvorením
Posledným dôležitým aspektom Ambrózovej katechézy
je dopad vnútorného eucharistického života pre blížnych
v našom okolí. Plodnosť kresťanského života v post-iniciačnom období je úzko spojená s Krstom a Eucharistiou.
Táto evanjeliová plodnosť sa prejavuje cez milosrdenstvo
voči hladným, smädným, trpiacim a maličkým tohto sveta. Eucharistická premena sa tak neobmedzuje len na úzky
okruh veriacich, ale istým spôsobom mení svet.
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Referendový
mediálny diskurz na Slovensku:
memento novej evanjelizácie
The Media Discourse on Slovak referendum: A Memento of New Evangelization
The paper analyzes the media discourse prior to the Slovak referendum on family. It discusses the charge of individual texts (positive, negative, neutral), their topical focus and argumentative bases. When interpreting these findings, it highlights some important ideo-axiological patterns present in the Slovak society. The paper also suggests
some solutions related to new evangelization. The scope of presented research represented media content released
in the four weeks immediately preceding the referendum (January 12 – February 7 2015) and covered 496 texts
from six national print and internet media sources: SME, Pravda, Hospodárske noviny, Denník N dailies, weekly
magazine Týždeň and web-portals Postoy and Jetotak.

Náčrt problematiky
Spoločenské udalosti s výrazným argumentačným a
emocionálnym potenciálom získavajú, prirodzene, veľkú pozornosť médií. Vzniká tak autonómny mediálny diskurz, viac alebo menej zladený so širším spoločenským
diskurzom, ktorý poskytuje zaujímavú výskumnú látku.
Jej spracovanie umožňuje hlbšie pochopenie procesov súčasnej masovej mediácie, a preto priťahuje skúmanie mediálneho pokrytia rozličných typov udalostí a javov širokú
odbornú pozornosť. Výstupy takýchto analýz sú však zaujímavé aj pre laickú verejnosť, pretože pomenúvajú a do
čísel premietajú bežnú skúsenosť.
Medzi posledné udalosti, ktoré vyvolali takýto odborný i laický záujem, patrilo na Slovensku februárové referendum. Vzhľadom na jeho témy (manželstvo, rodina, sexualita, homosexualita, bioetika) s výrazným morálnym
akcentom sa jeho analýza tematicky blížila náboženskomediálnym a cirkevno-mediálnym analýzam. Išlo teda do
značnej miery o analýzu mediálneho spracovania nábožensky (cirkevne) motivovanej témy, ktorá má v mediálnom výskume stabilné miesto. González Gaitano sa napr.
venoval mediálnemu pokrytiu cesty pápeža Benedikta
XVI. do USA v r. 20081 alebo prístupu médií k téme rodiny2; Contreras skúmal mediálne interpretácie dokumentu
Dominus Iesus3, spracovanie smrti Jána Pavla II. a násled-

1. González Gaitano, N.: Public and published views on the Catholic
Church before and after Benedict XVI trip to the US. Paper presented
at the invited lecture in Department of Journalism, Faculty of Arts and
Letters, Catholic University, March 25 2009, Ruzomberok, Slovakia.
2. González Gaitano, N.: Famiglia e mezzi di comunicazione sociale. In: Famigliaria, 4/2009, ročník III, s. 9 – 11.
3. Contreras, D: Coverage of Complex Theoretical Content. The
Case of ‘Dominus Iesus’. In: Westminster Papers in Communication
and Culture, 1/2007, ročník IV, s. 26-46.

ného konkláve4 aj všeobecné otázky mediálneho prístupu k náboženským témam5; Milán Fitera sa pri viacerých
príležitostiach venoval televíznemu spracovaniu náboženských tém a svoje pozorovania zhrnul v knihe z r. 20096;
Tridente podrobne spracoval mediálne pokrytie smrti
a pohrebu Jána Pavla II.7 Na Slovensku sa analýze mediálneho spracovania rozličných náboženských udalostí venoval napr. Gazda, ktorý sledoval mediálne pokrytie tém týkajúcich sa sociálnej náuky cirkvi8; Rončáková spracovala
mediálny diskurz týkajúci sa viacerých pápežských ciest,
slovenských pastierskych listov a iných tém v komplexne
poňatej monografii9 a venovala sa aj mediálnemu pokrytiu
odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka a následných udalostí10; Rábara analyzoval spracovanie náboženských tém
v britskom denníku The Times11. Tému menej súvisiacu
s cirkvou, ale jednoznačne súvisiacu s referendom nachá4. Contreras, D: Il Conclave e l’elezione del Romano Pontefice.
Rassegna critica della stampa. In: Ufficio Delle Celebrazioni Liturgiche Del Sommo Pontefice (zost.): Sede Apostolica Vacante. Eventi e celebrazioni. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana 2007, s. 495
– 513.
5. Contreras, D: Frame e News Values nell’informazione sulla Chiesa Cattolica. In: Mora, J. M., Contreras, D., Carroggio, M. (zost.): Direzione strategica della comunicazione nella Chiesa: nuove sfide, nuove proposte. Roma : EDUSC 2007, s. 121 – 136.
6. Milán Fitera, J.: Religión en TV. Argumentación y representación
en los documentales de la Rai. Roma : EDUSC 2009, 412 s.
7. Tridente, G.: La morte e i funerali di Giovanni Paolo II nella stampa italiana. Analisi qualitativa di un evento mediatico. Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana 2009, s. 350.
8. Gazda, I.: Sociálna náuka cirkvi a jej prezentácia v slovenských
printových médiách [dizertačná práca]. Ružomberok : Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2009.
9. Rončáková, T.: Prienik náboženského a publicistického štýlu III.
Môže cirkev hovoriť mediálnym jazykom? Praha : Paulínky 2010, 479 s.
10. Rončáková, T.: Kauza Bezák v slovenských médiách. In: Universum, 2013/3, ročník XXIII, s. 28 – 31.
11. R ábara, P.: Prezentácia náboženských tém v denníku The Times
[diplomová práca]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku
2012, 55 s.
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dzame u Melichera, ktorý sa v r. 2012 venoval mediálnej
prezentácii homosexuálnej menšiny12.
Náš výskumný problém sa týkal mediálneho spracovania tém súvisiacich so slovenským referendom o rodine,
ktoré sa konalo 7. februára 2015. Pýtali sme sa, ako médiá
túto problematiku uchopili, pričom sme sa sústredili na tri
znaky skúmaných textov:
- náboj (pozitívny, neutrálny, negatívny),
- tému,
- argumentačnú líniu.

Terézia Rončáková

V súlade s týmito osvedčenými bádateľskými skúsenosťami sme aj my jednotlivé texty podrobovali tematickému
a argumentačnému rámcovaniu, čo znamená, že sme ich
vyhodnocovali z hľadiska tém a zdieľaných presvedčení
(topoi) a zhromaždené informácie sme následne zoskupovali do kategórií, ktoré sme priliehavo pomenovali.
Mediálnu produkciu sme analyzovali v rozmedzí štyroch týždňov pred referendom, čiže od pondelka 12. januára do soboty 7. februára. Sledovali sme najvýznamnejšie slovenské seriózne (nie bulvárne) printové a internetové médiá: SME, Denník N, Pravda, Hospodárske noviny,
Týždeň, Postoy a Jetotak. Získali sme vzorku 496 textov.
Graf č. 1: Počet textov v jednotlivých dňoch

Metodológia
Ako najvhodnejší nástroj na skúmanie daných znakov
sme zvolili kvantitatívno-kvalitatívnu obsahovú analýzu.
Doterajšie porovnateľné výskumy, na ktoré sme sa odvolali vyššie, používali prevažne metódu frames, čiže tematického rámcovania diskurzu. Ako konštatuje Entman, frames majú štyri funkcie: definujú problém, ponúkajú interpretáciu príčin, obsahujú morálny postoj k problému
a sľubujú riešenie, nápravu alebo smer potrebnej reakcie.13
Nepredstavujú teda len tematické rámce, ale siahajú až ku
koreňom tematickej selekcie, zdôvodňujú ju, ba v určitých
prípadoch sa dá hovoriť aj o apeli na spoločné, zdieľané
presvedčenia. V tomto zmysle sa metóda frames čiastočne prekrýva s metódou odhaľovania topoi, ktorú v tomto
type mediálnych výskumov oživil Silk14. Na neho nadviazal González Gaitano, ktorý, vychádzajúc z Cicerónovho Rečníka a z Aritotelovej Rétoriky, definuje Topoi ako
„typy argumentov, ktoré sa využívajú v každom druhu argumentácie a – v ešte technickejšom význame – fungujú
ako otázky, ktoré umožňujú hľadať argumenty a protiargumenty“15. Topoi môžeme teda chápať ako argumentačné schémy. „Ponúkajú morálne princípy, ktoré umožňujú kriticky skúmať a chápať dôvody mnohých mediálnych
produktov od správ po fikcie.“16 Ide teda o určité presvedčenia fungujúce v danej spoločnosti v danom čase a podmieňujúce tematizovanie súkromného i spoločenského
diania, premenlivé v čase.

12. Melicher, L.: Prezentácia homosexuálnej menšiny v slovenských mienkotvorných denníkoch [diplomová práca]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku 2012, 76 s.
13. Entman, R.: Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. In: Journal of Communication, 1993/4, ročník VIIL, s. 51– 58.
14. Silk, M.: Unsecular Media: Making News of Religion in America. Chicago, Urbana: University of Illinois Press 1995.
15. González Gaitano, N.: Lineamenti metodologici per l´esame
della rappresentazione delle radici della socialità che hanno origine
nella famiglia. In: González Gaitano, N. (zost.): Famiglia e Media. Il
detto e il non detto. Roma : EDUSC 2008, s. 12. (9 – 33)
16. González Gaitano, N.: Public and published views on the Catholic Church before and after Benedict XVI trip to the US.
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Počet publikovaných textov postupne narastal, pričom
prvé týždne odrážali aj rytmus redakčnej práce s vrcholom uprostred týždňa. To prestalo platiť v poslednom
týždni pred referendom, ktorý bol pre redakcie očividne
hektický.
Publikačne najaktívnejší bol v celom období denník
SME, ktorého výkon priebežne rástol. Svoju aktivitu postupne stupňoval aj Denník N. Naopak, Pravda počet textov nezvyšovala, a preto jej podiel na celkovej produkcii
klesal. Ustálený podiel okolo 15 % na celkovej produkcii
si udržiavali Hospodárske noviny. Portál Jetotak sa výrazne zaktivizoval v poslednom týždni. Najaktívnejší vo svojej váhovej kategórii bol Postoy, ktorý v druhom týždni
dokonca vyrovnal krok s denníkmi.
Graf č. 2: Počet textov v jednotlivých médiách
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Zo žánrového hľadiska si približne tretinový podiel udržiavali komentáre17 a približne dvojpätinový správy (agentúrne aj autorské spolu), okrem druhého týždňa, keď bolo
komentárov menej (pätina) a správ viac (polovica). Na
enormnom náraste posledného týždňa sa podieľali rovnomerne správy, komentáre, karikatúry, rozsiahlejšie tematické príspevky a príbehy – všetky zvýšili svoj počet približne dvojnásobne. Medzi texty označené ako „iné“ sme
zaradili štyri úradné vyhlásenia, dva infotexty, jeden príhovor (prezidenta) a jednu fotoreportáž.
Graf č. 3: Počet textov podľa žánrov

Zistenia
Náboj
O každom skúmanom texte sme zaznamenávali náboj,
tému a argumentačnú líniu. Metódu určovania náboja považujú niektorí za komplikovanú18, tvrdiac, že ak chceme
určiť náboj objektívne, musíme brať do úvahy objektívny náboj opisovanej udalosti či javu. Ak teda pracujeme
napr. s textami o propagačnom videu Aliancie za rodinu,
zameranom proti adopcií homosexuálmi, musíme vychádzať z charakteru samotného spotu, ktorý „mnohí odborníci označili za zavádzajúci.“19 Písať o spote kriticky preto neznamená byť negatívny, ale objektívny.
Takýto prístup však zvádza na scestie opierať svoje
subjektívne hodnotenie o reakcie „mnohých odborníkov“
a vydávať ho za objektívne. Férovejšie je subjektívny prístup deklarovať a jasne si zvoliť uhol pohľadu, čo je, napokon, aj metodologicky oveľa jednoduchšie a čistejšie. My
sme náboj textov určovali z perspektívy iniciátorov, organizátorov a podporovateľov referenda. Pýtali sme sa: Potešil by ich daný text? Nahneval? Považovali by ho oni za
pozitívny/ negatívny/ neutrálny?

Týždeň a Jetotak sa špecializovali výlučne na komentárové texty a čiastočne na tematické materiály. Postoy
dal priestor aj všetkým ostatným žánrom okrem agentúrnych správ. Spomedzi denníkov boli žánrovo menej pestré Pravda a Hospodárske noviny, obe zároveň preferovali
agentúrne správy pred autorskými, čo platilo aj pre SME.
Naopak, takmer výlučne autorské správy publikoval Denník N. Ten bol zároveň najbohatší na ankety a témy.

Počas celého skúmaného obdobia si udržiavali prevahu negatívne ladené texty, pričom ich podiel výrazne stúpol (o 10 %) v posledných dvoch týždňoch pred referendom – a to na úkor neutrálnych textov. Pozitívne ostávali
na úrovni okolo 20 % - okrem druhého týždňa, keď intenzívnejšie publikoval Postoy a zároveň bolo uverejnených
viac agentúrnych správ a menej komentárov. Ako nehodnotiteľný sme z hľadiska náboja posúdili prejav prezidenta Andreja Kisku adresovaný zástupcom cirkvi a publikovaný v Denníku N.
Graf č. 4: Náboj textov

Tab. č. 1: Vzťah žánrov a médií
Žáner

HN

Jetotak

N

Postoy

Pravda

SME

Týždeň

Súčet

analýza

1%

0%

0%

10%

0%

1%

0%

1%

anketa

3%

0%

17%

2%

0%

8%

0%

7%

karikatúra

0%

0%

9%

20%

6%

6%

0%

6%

komentár

18%

87%

22%

22%

26%

24%

95%

27%

príbeh (svedectvo)

4%

0%

4%

2%

1%

2%

0%

3%

rozhovor

19%

0%

11%

10%

6%

9%

0%

10%

správa (agentúrna)

36%

0%

3%

0%

37%

29%

0%

20%

správa (autorská)

15%

0%

29%

34%

21%

20%

0%

21%

13%

7%

0%

3%

2%

5%

4%

100% 100%

100%

téma
Súčet

3%
100%

100% 100%

100% 100%

17. Medzi komentáre sme pre zjednodušenie zaraďovali všetky názorové texty, vrátane esejí, glos, stĺpčekov, poznámok, videokomentárov a pod.

18. Porov. Struhárik, F.: Ako Denník N informoval o referende? Kde
urobila redakcia chyby? In: Denník N, 9. 2. 2015, ročník I, dostupné na:
https://dennikn.sk/44897/ako-dennik-n-informoval-o-referende-kde-urobila-redakcia-chyby/?ref=hlv.
19. Tamtiež.
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Najväčší priestor pozitívnemu pohľadu na referendum
dávali agentúrne správy, pretože sa neusilujú o vyváženosť, ale napr. po tlačovkách a pri iných príležitostiach
publikujú názor jednej strany ako surovinu pre koncové
médiá – tie však preberajú (zvlášť na web) aj takéto texty.
Na ankety sa špecializoval najmä Denník N, ktorý pravidelne publikoval dvojicu vyjadrení za a proti. Denník SME
prinášal hromadné ankety, v ktorých takmer vždy prevažoval negatívny postoj. Pozitívnu anketu priniesol Postoy.
Podobne, pozitívne karikatúry sa objavovali výlučne na
Postoyi. To isté by sa dalo povedať aj o komentároch, nebyť príspevkov Juraja Hrabka v SME. V poslednom týždni
uverejnil dva pozitívne komentáre aj Denník N.
Tab. č. 2: Vzťah náboja a žánrov
príbeh
správa
správa
Náboj analýza anketa karikatúra komentár
rozhovor
téma Súčet
(svedectvo)
(agentúrna) (autorská)

Téma

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

Spolu

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

potreba referenda

10

18%

28

31%

31

24%

56

26%

126

25%

postavenie homosex.

14

25%

13

14%

33

25%

60

27%

121

24%

odmietnutie Aliancie

17

30%

29

32%

19

15%

4

2%

70

14%

kampaň

0

0%

12

13%

26

20%

28

13%

66

13%

adopcie

2

4%

10

11%

15

12%

25

11%

52

11%

cirkev a referendum

2

4%

6

7%

13

10%

23

11%

44

9%

sexuálna výchova

8

14%

2

2%

14

11%

15

7%

39

8%

kresťanstvo

1

2%

1

1%

6

5%

22

10%

30

6%

problémy rodiny

7

12%

6

7%

7

5%

9

4%

29

6%

polarizácia

0

0%

4

4%

8

6%

17

8%

29

6%

34%

68%

72%

62%

57%

40%

64%

72% 58%

atmosféra

0

0%

0

0%

0

0%

20

9%

20

4%

neutrálny 83% 54%

6%

5%

15%

34%

27%

19%

22% 21%

formálne záležitosti

0

0%

2

2%

1

1%

13

6%

16

3%

pozitívny 17% 11%

26%

22%

23%

9%

33%

16%

6%

negatívny

Súčet

0%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

21%

100% 100% 100%

Celkovo dal však Denník N spomedzi denníkov najmenej priestoru pozitívnym textom – v tých boli silnejšie
Hospodárske noviny (vďaka agentúrnym správam) a SME
(aj vďaka komentárom). Úplne vyhranené boli celý čas
portály Jetotak (negatívne) a Postoy (pozitívne), viac-menej rovnomerne sa názory za a proti rozložili medzi redaktormi a externými autormi Týždňa.
Tab. č. 3: Vzťah náboja a médií
Náboj

HN

Jetotak

N

Postoy

Pravda

SME

Týždeň

Súčet

negatívny

46%

94%

67%

0%

83%

60%

42%

58%

neutrálny

29%

6%

28%

12%

10%

22%

11%

21%

pozitívny

25%

0%

4%

88%

7%

18%

47%

21%

Súčet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Téma
Témy a argumentačné línie neboli limitované počtom
textov – jeden text mohol, prirodzene, obsahovať viacero
tematických aj argumentačných kategórií.
Spomedzi tém bola najvýraznejšie zastúpená kategória
postavenia homosexuálov – okrem druhého týždňa, kde
ju výrazne predbehla potreba referenda, čo sa odrazilo aj
na výslednom tesnom poradí týchto dvoch kategórií. Do
kategórie postavenia homosexuálov sme zaraďovali texty, ktoré sa venovali ich miestu v spoločnosti, tolerancie
voči nim, ich životnému štýlu, vzťahom, rodinným situáciám a pod. Kategória potreby referenda zastrešovala úvahy o tom, na čo je referendum dobré, či prospeje, alebo nie,
či naň treba ísť, alebo nie. Spadali sem aj anketové názory
rôznych politikov a osobností na túto tému.
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založia stranu?

2

4%

0

0%

7

5%

3

1%

12

2%

manželstvo

0

0%

1

1%

3

2%

8

4%

12

2%

rodina

1

2%

0

0%

2

2%

7

3%

10

2%

homosexualita

0

0%

0

0%

3

2%

7

3%

10

2%

LGBTI aktivizmus

2

4%

1

1%

1

1%

5

2%

9

2%

prieskumy

0

0%

1

1%

7

5%

1

0%

9

2%

František

0

0%

4

4%

0

0%

3

1%

7

1%

rodová ideológia

0

0%

0

0%

1

1%

6

3%

7

1%

cirkev a spoločnosť

0

0%

0

0%

0

0%

6

3%

6

1%

Za tematickými lídrami so štvrtinovým podielom na
celkovej vzorke nasledovalo s desaťpercentným odstupom
ďalších päť kategórií v pomerne vyrovnaných odstupoch
od 14 do 8 %. Najvýraznejšia spomedzi nich bola téma
odmietnutia Aliancie za rodinu, ktorá mala silné zastúpenie najmä v prvých dvoch sledovaných týždňoch. Týkala sa napr. odmietnutia reklamného šotu v televíziách,
neodvysielania gréckokatolíckej liturgie na RTVS, zrušenia reklamy na Azet.sk, diskusie na Žilinskej univerzite,
darcovskej stránky na portáli Dakujeme.sk. Tieto negatívne správy s príchuťou kauzy či konfliktu sa vyskytovali
v najsilnejších obdobiach až v tretine skúmaných textov.
Priebežne rástol záujem médií o témy týkajúce sa kampane, kam sme zaraďovali rôzne informácie o čiastkových aktivitách oboch strán (spustenie stránky Nejdeme.
sk a následne Pojdeme.sk, anonymný šot o adopciách homosexuálmi, list „suseda“ Tomáša Bieleka, ktorý šíril Inštitút Leva XIII., bilbordy s pápežom Františkom aj s nápisom JBM Alianciu za RDN, dobrovoľnícke pôsobenie
v uliciach, piesne raperov a pod.).
Výrazne sa stupňoval aj počet textov zameraných na
vzťah cirkvi a referenda, pričom sa zdôrazňovalo predovšetkým cirkevné (katolícke) pozadie akcie. Spadali sem
aj texty informujúce napr. o pastierskom liste katolíckych
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biskupov pred referendom, prípadne o staršom pastierskom liste gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka na
túto tému.
V tejto súvislosti možno zároveň upriamiť pozornosť na
tému kresťanstva, ktorá sa v druhej polovici skúmaného
obdobia (a najmä v poslednom týždni) vyšvihla z okraja
záujmu médií medzi kľúčové posolstvá: autori sa zaoberali najmä vzťahom kresťanského náboženstva a homosexuality, prípadne všeobecne základnými zásadami kresťanstva v medziľudských vzťahoch. V menšej miere sa pri
tejto príležitosti médiá venovali aj vzťahu cirkvi a spoločnosti (jej miesta v mocenskom usporiadaní a pod.).
Viac-menej konštantný počet (a teda klesajúci podiel) si
udržiavali témy rodiny a jej problémov, potrieb, ohrození. Menej textov sa venovalo filozofickým otázkam rodiny a manželstva (záujem o tieto témy tesne pred referendom výrazne stúpol).
Od druhého skúmaného týždňa (teda od 19. 1.) sa s rastúcou tendenciou objavovala téma polarizácie spoločnosti:
autori si všímali prehlbovanie napätia, zákopovú vojnou,
napäté vzťahy v dôsledku predreferendovej komunikácie.
Výlučne v poslednom skúmanom týždni sa objavila
téma referendovej atmosféry, ktorá sa týkala v podstate
iba soboty, keď médiá vo veľkom prinášali minireportáže
a správy o priebehu hlasovania z rôznych regiónov a kurióznych prostredí (rómske obvody, domovy dôchodcov, nemocnice, rodiská známych osobností a pod.). Podobný status mala téma formálnych záležitostí týkajúcich sa referenda, pretože práve tesne pred hlasovaním, prirodzene,
rástol záujem médií o infotexty a iné materiály venované
pravidlám, histórii referend u nás a pod.
Úvahy o tom, či Anton Chromík a ostatní členovia
Aliancie založia politickú stranu, kulminovali v treťom
skúmanom týždni, podobne bol práve tento týždeň najbohatší na správy o prieskumoch verejnej mienky (takmer
všetky sa týkali prieskumu agentúry Focus pre denník
SME).
O povzbudeniach pápeža Františka Slovákom sa informovalo najmä v druhom týždni, s ozvenou tesne pred referendom. V poslednom týždni sa pozornosť médií obrátila aj na rodovú ideológiu.
Okrem týchto tém s viac než piatimi výskytmi sme zaznamenali ešte ďalších 21 minoritných kategórií. Vyskytlo sa tam napr. prezidentovo stretnutie so zástupcami cirkví a jeho vyjadrenie na tému referenda, vyhlásenie vedcov SAV k referendu, zriadenie infolinky na ministerstve
vnútra, vyhlásenie eurosocialistov odsudzujúcich slovenské referendum, skúmanie možných dôsledkov referenda
alebo filozofickejšie kategórie morálka, láska, liberalizmus či konzervativizmus.
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Argumenty
Pri určovaní argumentačných základov textov sme sa
pýtali, na akom zdieľanom presvedčení autor stavia svoje
posolstvo, na čo u svojho príjemcu apeluje v nádeji na ideový súzvuk a úspešné dekódovanie posolstva.
Najsilnejšie argumenty sa týkali homosexuality a homosexuálov: vychádzali z presvedčenia, že homosexuálna
orientácia aj životný štýl sú prirodzené a nemožno v nich
vidieť problém či zlo. Na to nadväzovalo presvedčenie,
že homosexuálne orientovaní ľudia sú menšina (podobná
napr. etnickej menšine) a že sú v našej spoločnosti utláčaní. Tieto texty sa často odvolávali na ľudské práva a hovorili priamo o porušovaní ľudských práv.
Porovnateľne výrazná bola argumentačná kategória manipulácie, pripisovanej najmä cirkvi, ale aj všeobecnejšie
iniciátorom a zástancom referenda (s cirkvou v pozadí).
V tejto súvislosti boli časté tvrdenia, že cirkev zavádza,
straší, šíri hoaxy, zneužíva svoje postavenie a celé referendum pod zásterkou občianskej iniciatívy de facto organizuje.
Tab. č. 5: Argumentačné kategórie
Argument

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

Spolu

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel

homosexualita je ok

11

31%

17

24%

33

29%

47

25%

108

26%

diskriminácia menšiny

9

25%

16

23%

26

23%

44

23%

95

23%

cirkev manipuluje

7

19%

12

17%

25

22%

39

21%

83

20%

nenávisť

0

0%

13

18%

20

17%

30

16%

63

15%

nepolarizovať

0

0%

11

15%
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V druhom týždni sa objavil argument nenávisti (sprevádzajúci najmä texty tematicky zamerané na anonymný
propagačný šot o homosexuálnych adopciách), ktorý začal
žiť vlastným životom a udržal si silné postavenie. Týkal
sa iracionálneho nepriateľstva „normálnych“ voči „iným“,
ich vnútornej nezrelosti, predsudkov, strachu, nezvládnutých vlastných problémov, komplexov a pod.
Silný bol aj argument polarizácie, konkrétne presvedčenie o tom, že referendum spoločnosť polarizuje a že je
to veľmi negatívny jav, proti ktorému sa treba postaviť.
Príznačne to v rozhovore pre Denník N vyjadrila výtvarníčka Lucia Dovičáková, keď citovala Adelu Banášovú:
„Dnešná doba potrebuje viac ako pravdu porozumenie.“
Pomenovaním „buďme realisti“ sme označili kategóriu argumentov zameraných na problémy súčasnej rodiny
a stojacich na presvedčení, že skutočné problémy rodiny
referendum nijako nerieši, že tie sú predovšetkým sociálne a vzťahové a nesúvisia s referendovými otázkami. Preto autori týchto textov spochybňovali heslá o referende „o
rodine“ alebo „za rodinu“.
V približne rovnakej miere sa objavoval opačný argument, že rodinu treba v súčasnej civilizačnej dekadencii
chrániť a referendum to robí, preto je dôležité sa na ňom
zúčastniť.
Názory postavené na argumente označenom „nanucovanie zhora“ sa voči referendu vymedzovali negatívne na
základe odporu voči vonkajšiemu zasahovaniu do otázok
svedomia a morálky a voči nelegitímnym snahám cirkvi
brať na seba úlohu autority.
Na opačnom názorovom póle bol zasa veľmi silný argument odporu voči manipulácii zo strany spoločenských
elít a médií, ktoré (postrádajúc legitimitu) tlačia na zmeny
morálnych spoločenských nastavení.
Názory v prospech referenda často stáli aj na argumente
demokracie, čiže potreby zúčastniť sa na referende z úcty
k demokratickému fungovaniu spoločnosti a základnému nástroju demokratického výkonu moci. V tejto časti názorového spektra sa opakoval aj argument prirodzenosti (rešpektu voči norme danej Autoritou, ktorú nemožno beztrestne ignorovať, alebo dokonca meniť); argument
LGBTI aktivizmu (menšina neférovo manipuluje väčšinu); potreby mužského a ženského vzoru vo výchove dieťaťa; nadradenosti rodičovských práv nad právami školy
(štátu) alebo negatívneho postoja voči homosexualite (nie
je výrazom pôvodného Božieho plánu a treba ju niesť ako
kríž – nie podporovať a rozvíjať).
Naopak, názory proti referendu sa opierali aj o argument nepotrebnosti hlasovania (nič nerieši, a teda je zbytočné a nezaujímavé); poukazovali na vývoj (stotožnený
s pokrokom, protirečiť mu znamená zmýšľať „stredove-
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ko“); vyvracali fámy a hoaxy (spojené najmä so sexuálnou
výchovou, ktorá je podľa týchto autorov potrebná a užitočná, takže nič z toho, čím strašia zástancovia referenda, nehrozí); kritizovali cirkev (najmä tesne pred referendom – ako škodlivú inštitúciu, mamonársku, mocichtivú
a pokryteckú).
Zdanlivo súvisiaci, ale v podstate odlišný, bol argument
„iného kresťanstva“ postavený na presvedčení, že súčasná
cirkev sa odklonila od Ježišovho odkazu milosrdenstva,
lásky a dialógu. Tento argument sa objavil v poslednom
skúmanom týždni a bol naviazaný na tému kresťanstva
ako takého, ktorá v tomto období získala pomerne výrazné postavenie. Autori uvažovali o pravom poslaní kresťanstva a videli rozpor medzi slovenskými zástancami referenda a pápežom Františkom. Osemnásti kresťanskí teológovia sa podpísali pod vyhlásenie, v ktorom tvrdili, že
„referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre
každého človeka.“ Štefan Hríb v Týždni kritizoval karikovanie kresťanstva „emočným striptízom a dobre mysleným, no plytkým nadšenectvom“. Agresívnejšie mediálne
prejavy apelovali vyslovene na presvedčenie o zadubenosti kresťanov a diletantizme iniciátorov referenda.
Argumentačná kategória objektivity sa týkala diskusií
o neodvysielaní reklamných šotov aliancie, resp. gréckokatolíckej liturgie. Poukazovalo sa na nutnosť dať priestor
obom stranám (takže keď jedna diskusiu odmietne, nemožno dať priestor ani druhej). Na chvoste zoznamu argumentov s výskytom nad päť textov sa objavilo presvedčenie o potrebe ideovej vyprofilovanosti politických strán
(autori kritizovali neochotu Smeru a ďalších strán nedať
jasné stanovisko k hlasovaniu v referende). Politológ Grigorij Mesežnikov nazval odporúčania zúčastniť sa, ale
bez konkrétneho návodu, ako hlasovať, „vrcholom cynizmu a pokrytectva“.
Okrem týchto sme zaregistrovali ešte ďalších 38 argumentačných kategórií. Napr. tvrdenie, že sexualita nie je
podstatná pre šťastie človeka a má byť podriadená rozumu; že inštitút manželstva má byť v prvom rade v službe osobného šťastia jednotlivca; že objektivita nemôže
byť modlou; že sa porušuje náboženská sloboda či sloboda prejavu; že neexistuje právo na dieťa; že na deťoch
sa neexperimentuje; že demokracia a štát sú v kríze (demokracia sa zvrháva na populizmus a štát stráca dôveryhodnosť); že cirkev by nemala vlastniť moc a vládnuť; že
referendum je dôkazom vyšinutej proruskej geopolitickej
orientácie (Martin M. Šimečka nazval kresťanských aktivistov a ostatných účastníkov referenda „Putinovými užitočnými idiotmi“); že referendová diskusia rezignovala na
dialóg a hľadanie toho, čo obe strany spája.
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Lexika
Ako pomocný nástroj na uchopenie a pochopenie diskurzu sme použili sledovanie expresívnych pomenovaní
aktérov a javov súvisiacich s referendom. Vystopovali sme
pritom dve základné línie: zápas o pomenovanie referenda (za rodinu alebo proti homosexuálom) a dehonestovanie zástancov referenda.
Komentátori a ďalší autori si uvedomovali, že pomenovanie je dôležité a nesie so sebou podprahovú manipulačnú silu. Preto napr. Peter Schutz v SME zásadne písal o
„aliancii – údajne – za rodinu“, Martin M. Šimečka písal v Denníku N o referende „o tradičnej rodine“ (v úvodzovkách) a Peter Tkačenko v Hospodárskych novinách o
„Aliancii za stredovek“. Jaroslav Hochel v komentári pre
Pravdu nazval referendum „eugenickým experimentom
zvaným referendum o rodine: AzR síce vyhlasuje, že bojuje ZA rodinu, v skutočnosti však bojuje PROTI – proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia, proti registrovaným partnerstvám, proti adopcii detí rovnakopohlavnými pármi, proti sexuálnej výchove v školách.“ S pomerne kompromisným pomenovaním referenda prišiel v komentári pre Denník N Konštatnín Čikovský, ktorý ho nazval „referendom proti rozširovaniu práv homosexuálov“.
Podobne sa v lexikálnej rovine zápasilo o označenie zástancov referenda, ktorí boli často prekrsťovaní na fanatikov a fundamentalistov. V súvislosti s argumentom nenávisti sa k tomu pridávali nálepky fašizmu a nacizmu, spolu
s narážkami na Osvienčim. Odídený katolícky kňaz Miroslav Kocúr prirovnal v ankete pre SME hovorcu aliancie
Antona Chromíka k Mariánovi Kotlebovi. Osobitné vášne vzbudila neodvysielaná kázeň gréckokatolíckeho kňaza Rastislava Baku pre národnostné (rusínske) rozhlasové vysielanie RTVS. Peter Javůrek v Pravde nazval kazateľa „rozguráženým farárkom“, hovoril o nacistoch a stredoveku. Kňazove často citované slová „Zobuďte sa, zastavte mor treťoho tisicroča. Postavte želiznu oponu takej tolerancii a prekručovaňu. Vytlačte totu špinu za hranici štátu“ sa dávali do výslovného súvisu s homosexuálmi. Sabína Nagyová v Pravde napr. napísala, že ich kňaz
vyslovil „v súvislosti s homosexuálmi“ a autor so skratkou
-su- v tom istom denníku tvrdil, že dôvodom neodvysielania liturgie boli „nenávistné výroky kňaza namierené proti homosexuálom“. Neskôr viaceré médiá uverejnili správu agentúry SITA (resp. priamo vyhlásenie prešovského
biskupstva), kde sa dokladuje, že týmito slovami kňaz citoval ruskú matku, ktorej zobrali deti.
Viacerí komentátori adresovali svoje expresíva priamo
cirkvi, resp. tým, ktorých považovali za jej vyslancov. V
niekoľkých textoch sa skloňoval „náboženský štát“ a svoje obavy z prejavov nesprávne pochopeného kresťanstva
vyjadrovali autori aj výrazmi „náboženská sekta, teokracia, stredoveká mentalita“ alebo „ezoterici, konšpirátori,
apokalyptickí sektári“ (oba citáty pochádzajú od protes-
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tantského teológa Michala Havrana a z jeho webu Jetotak.
sk). Peter Javůrek varoval v komentári pre Pravdu pred
„novou totalitou“. Tento autor bol pri vymýšľaní expresív osobitne plodný, napr. svojimi „manipulátormi“, „šíriteľmi lží a fanatikmi“, „šarlatánmi“ či „chiliastami“ očakávajúcimi koniec sveta. Slovenskí biskupi sú podľa neho
„odtrhnutí od reality ako tí poslední hltači konšpiratívnych webov“ a svoje hrozby tvoria v „pokrútenej mysli“.
Juraj Droba z SaS v ankete pre SME nazval organizátorov
„pochybnou kléroteroristickou organizáciou“, ktorá „sa
perfídnym spôsobom pokúša obmedziť ľudské práva jednej z menšín“. „Na tomto zvrátenom stredovekom pohone na čarodejnice“ sa odmietol zúčastniť. Silvester Lavrík
zas oživil diskurz „propagandistami a insitnými exorcistami“, ktorým pripísal „hysterický strach z inakosti“. Do
online rozhovoru Hospodárskych novín s Antonom Chromíkom prenikla aj rétorika sociálnych sietí, keď si hovorca aliancie vyslúžil od čitateľa Alexandra pomenovanie
„polointeligentné hovädo“, cirkev bola stotožnená s „pedofilmi“ a všetci zainteresovaní to majú podľa pisateľa „v
hlave kompletne vykradnuté“. Odpoveď znela: „Ďakujem
za urážky. Pre dobro sa oplatí trpieť.“
Z druhej strany kontroval týmto expresívam napr. kňaz
Marián Kuffa. V médiách sa viacnásobne citovala jeho
kázeň na omši v Prešove, kde liberalizmus prirovnával
k prasačinám, ktorých miesto je v chlieviku. Referendum
je podľa neho „palicou na prasnice“. Z listu „suseda“20 Tomáša Bieleka zasa zľudovel výraz „hajzlíci z mesta“, prípadne „špeciálni sexuálni kamaráti“ či „uletená menšina“. Marek Hrubčo zasa vo svojej eseji publikovanej na
Postoyi reagoval na „vnútorne nesúrodý pubertálny hate
speech Michala Havrana“, pričom namiesto pojmov socializmus a liberalizmus zaviedol na účely svojho textu
jednotný pojem „Havran“. Ten podľa neho „stelesňuje pozoruhodnú vnútorne nekonzistentnú kašu socializmu, liberalizmu a postmodernej rozorvanosti či vykoľajenosti –
ktorá je typická pre ideovú výbavu človeka dneška, často
s prímesou ezoteriky“. Ako expresívnejšie ladené sme zaznamenali aj pomenovania v komentári Pavla Martinického pre Postoy („dúhoví aktivisti“, „homoaktivisti“) a termín Vladimíra Palka „tyranská kultúra utláčajúca kresťanov“ prezentovaný na tom istom portáli. Podobne sa vyjadril autor mnohých zľudovených bonmotov pápež František, hovoriac o „totalite ideológie“.
Interpretácia a záver
Predložená analýza mediálneho referendového diskurzu
ukázala, že referendum zamerané na zachovanie inštitútu
manželstva iba pre heterosexuálne páry, na ochranu detí
pred adopciami homosexuálnymi pármi a na posilnenie
20. Autor listu oslovil svojho čitateľa ako „suseda“, avšak list posielal prostredníctvom Slovenskej pošty do schránok vo viacerých obciach
na Slovensku.
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práv rodičov voči škole v prípade morálne ladených problémov sa v spoločenskej debate odrazilo v štyroch základných komunikačných líniách:
1. homosexuálny životný štýl, homosexualita, problémy
homosexuálov;
2. cirkev všeobecne a cirkev v našej spoločnosti, kresťanstvo ako také;
3. názorové a hodnotové rozdelenie spoločnosti;
4. rodina, manželstvo, problémy rodín.
V menšinovom postavení sa ocitla ešte téma sexuálnej
výchovy.
Tieto línie sú zrejmé z tematickej aj argumentačnej analýzy, keď abstrahujeme od zaoberania sa hodnotovo neutrálnymi alebo nevýraznými záležitosťami, ako referendová kampaň, postoje politikov k referendu, špekulácie
o politických ambíciách strojcov referenda a pod. Poradie
jednotlivých línií pritom odráža mieru ich prítomnosti vo
verejnom diskurze. Jednoznačne najvýraznejšia bola línia
homosexuality a homosexuálov, ktorá si uzurpovala približne štvrtinu priestoru. Približne pätinová pozornosť sa
venovala cirkvi, približne šestinová rozdeleniu spoločnosti a podobne aj rodine.
Možno teda skonštatovať, že zámer zacieliť pozornosť
na rodinu, jej ohrozenie a potrebu ochrany vyšiel iba čiastočne: možno sa o nej hovorilo viac než kedykoľvek predtým, čo organizátori viackrát s uspokojením kvitovali,
ale v porovnaní s ostatnými líniami diskurzu ostala na
chvoste záujmu. Tento „rodinný“ diskurz sa pritom niesol
v dvoch základných tónoch stojacich v opozícii: na jednej
strane zaznievalo tvrdenie, že problémy rodiny sú úplne
iné (sociálne, vzťahové a pod.), referendum sa ich nijako
nedotýka, nerieši ich a rodinám nepomôže – a na druhej
strane sa ozývalo, že rodina je dôležitá a zaslúži si ochranu. Tento druhý argument nesie menší emotívny náboj, je
abstraktnejší, všeobecnejší, a teda menej príťažlivý a pôsobivý. Na okraji tejto línie diskurzu sa ocitla ešte polemika o nadradenosti a podradenosti práv rodičov a školy/ štátu, pričom jedna strana zastávala vyššie práva rodičov, druhá naopak.
Zvyšok diskurzu bol takpovediac mimo témy. Najvýraznejšia línia homosexuálov a homosexuality, prípadne
adopcií v homosexuálnych pároch nadobúdala dve základné (pomerne rovnocenné) argumentačné polohy: schvaľovanie životného štýlu homosexuálov ako prirodzeného
a normálneho a volanie po zrovnoprávnení tejto utláčanej menšiny, čiže po spoločenskej akceptácii jej životného štýlu. Druhá strana sa tejto emočne vypätej téme vyhýbala, takže protiargumenty (o tom, že homosexualita a homosexuálny životný štýl nie sú prirodzené a nie je vhodné
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ich podporovať a rozvíjať) zaznievali len veľmi ojedinele
(2 % v rámci argumentačných kategórií).
Ešte väčšmi sa od témy referenda odkláňala tematická
a argumentačná línia kresťanstva a cirkvi. V rámci nej sa
pozornosť sústredila najmä na silný odpor voči manipulácii zo strany cirkvi, ktorá z pozície nedemokratickej, nelegitímnej autority zasahuje do života spoločnosti, túži po
moci, chce ľuďom zhora nanucovať pravidlá morálky, pričom sama zaspala vývoj, nepochopila pokrok a nemá na
zreteli dobro človeka. Tieto argumenty viac-menej nemali
oponentov, protihlasy zaznievali len veľmi ojedinele.
Silno emotívny charakter diskurzu splodil „nechcené
dieťa“ akejsi meta-línie, v ktorej sa diskurz zaoberal sám
sebou: vlastným vnútorným napätím a následným rozdelením medzi účastníkmi komunikácie. Táto polarizácia
bola vnímaná a interpretovaná jednoznačne negatívne,
ako niečo škodlivé a nežiaduce. Zástancom opačných názorov (nie však obojsmerne, ale zástancom pro-referendových názorov zo strany zástancov proti-referendových názorov) bola prisudzovaná nenávisť, fašizujúca mentalita,
absencia tolerancie, fundamentalistická výbojnosť. Toto
presvedčenie tiež nenašlo oponenta, názory, že rozdelenie je zdravé a nevyhnutné, prakticky vôbec nezaznievali.
Pred tým, ako na základe týchto zistení vyslovíme závery, pozrime sa ešte na kľúčové argumentačné línie zástancov referenda. Boli dve:
1. manipulácia zo strany elít a médií,
2. prirodzenosť.
Abstrahovali sme od už spomenutej línie významu rodiny a potreby chrániť ju. Túto argumentačnú líniu nepovažujeme za podstatnú, pretože jednak (ako sme už uviedli) bola príliš všeobecná a obsahovo prázdna a jednak ju
z veľkej časti prezentovali nie ľudia bytostne s referendom
spätí (iniciátori, organizátori, nadšenci), ale politici a iné
osobnosti, ktorí s referendom nemali veľa spoločného. Argument ochrany rodiny sa teda stal akýmsi vyprázdneným klišé. My sme sa usilovali „vyhmatnúť“ esenciálne
(podstatové) argumenty.
Prvým a najpoužívanejším argumentom na strane zástancov referenda bolo odmietanie manipulácie zo strany elít a médií. Tvrdilo sa, že niektoré spoločenské elity s podporou médií nedemokraticky, a teda nelegitímne,
bez ohľadu na skutočné presvedčenie a vôľu spoločnosti presadzujú svoje ideologické vízie. Poukazovalo sa na
nebezpečenstvo takéhoto konania a vyzývalo sa na aktívny odpor proti nemu. Referendum sa chápalo ako prejav
tohto odporu.
Druhý zásadný argument vychádzal z presvedčenia
o prirodzenom poriadku vecí, ktorý je garantovaný Bo-
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hom (ako jeho pôvodcom) a poznateľný. Chápanie prirodzeného sa z tohto pohľadu odvíjalo od interpretácie Božieho zámeru a stálo v opozícii voči stotožňovaniu prirodzenosti s tým, čo je vrodené, dané, nie slobodne zvolené. Dochádzalo tak napr. k priamemu protikladu v postoji
k homosexualite a homosexuálnemu správaniu: odporcovia referenda označovali tieto javy za prirodzené (viď argumentačnú líniu schvaľovania homosexuálneho životného štýlu) a zástancovia referenda ich považovali za neprirodzené (v rozpore s pôvodným Božím poriadkom).
Je teda zrejmé, že kľúčové argumentačné línie oboch
strán majú istý spoločný základ (topos) a že môžeme pomenovať dva takéto základy:
1. manipuláciu,
2. prirodzenosť.
Obe strany prejavovali silnú nevôľu voči manipulácii.
Rôznili sa len v chápaní subjektu manipulácie – jedni z nej
vinili cirkev (a širšie propagátorov referenda) a druhí určité spoločenské elity (a médiá). Obe strany považovali subjekt manipulácie za samozvaný, nelegitímny, invazívny.
Zároveň sa obe strany odvolávali na prirodzenosť, ktorú
však chápali zásadne odlišne. Jedni ju odvodzovali od Božej autority, druhí taký vzťažný bod nemali a odvolávali
sa skôr na „vrodenosť“. Ak je homosexuálne cítenie človeku dané bez ohľadu na jeho vôľu, je prirodzené.21
Ukazuje sa teda, že ak by mala referendová diskusia
smerovať k podstate, mala by sa týkať toho, kto vlastne
manipuluje, a toho, čo je vlastne prirodzené. Obe témy
však akoby prekračovali rámec prirodzeného poznania
a vyžadovali si vieru: že svet stvoril dobrý Boh a že kľúče zveril svojej cirkvi.
Je zrejmé, že v spoločnosti „bez viery“ sa na toto poznanie nemožno odvolávať a že určitá averzia voči „nelegitímnym“ cirkevným zásahom do spoločenských hodnotových nastavení a voči ich „neosvieteným“ náboženským
interpretáciám je nevyhnutná. Referendový diskurz (a napokon aj výsledok referenda, ten je však už mimo témy
tohto príspevku) však prekvapivo odhalil, že takéto ne-náboženské videnie sveta je na Slovensku rozšírenejšie, ako
by sa azda čakalo. Ak je teda otázka komunikácie v takýchto situáciách predovšetkým otázkou novej evanjelizácie, stalo sa referendum a s ním spojená verejná diskusia mementom.

Terézia Rončáková
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Vzťah medzi kresťanstvom
a židovstvom u sv. Justína
v kontexte jeho diela
Dialóg so židom Tryfónom
The Relationship Between Christians and Jews in Saint Justin’s Dialogue with Trypho
Saint Justin Martyr, an early Christian apologist, in his work Dialogue with Trypho analyzes the relationship between Christians and Jews. He proves that Christians do not have to observe Law of Moses as Christ is the new law
for all people. Justin attempts to demonstrate based on the Old Testament that Jesus is a Messiah for the Jews and
Logos through whom God revealed himself in Scriptures, gentiles have been chosen to replace Israel as true chosen
people of God. The aim of his work was to persuade and invite readers to a conversion to Christianity.

Úvod
Kresťanstvo už od svojho začiatku sa muselo konfrontovať najskôr so židovským a hneď potom aj s helénskym
prostredím. Aj v novozákonných spisoch nachádzame určité apologetické prvky, ako napr. výčitku adresovanú židom, že neuznali Ježiša Nazaretského za Mesiáša (porov.
Jn 1,25; 9,22), a preto stratili dedičstvo prisľúbenia, ktoré
sa prenieslo na kresťanov (porov. Sk 2,37-41). Alebo reč
sv. Pavla v areopágu v Aténach (porov. Sk 17,19-34), kde
vychádza z nápisu na oltári „neznámemu bohu“ a ohlasuje pohanom, ktorí uctievali mnohé božstvá, jediného a
pravého Boha. V 2. storočí po Kr. sa apologetika stala následkom zmenených podmienok Cirkvi vlastným a skutočným literárnym druhom. Preto aj prvá skupina autorov
druhej polovice 2. storočia je označená pod menom grécki
apologéti. Ich literárna produkcia pozostáva hlavne a výlučne z apológií.1
Apologéti sa odlišujú od apoštolských otcov tým, že
vedeckým spôsobom podávajú a vysvetľujú kresťanské
pravdy a čelia novým výzvam a úlohám. Museli brániť
kresťanstvo pred námietkami a pomýlenými názormi pohanov prostredníctvom apológií a na druhej strane vedú
polemiku so židovstvom používajúc literárnu formu dialógu. Zdá sa, že táto polemika vstupuje do novej etapy,
keď židia v diaspore sú viac otvorenejší diskutovať o skutočnom Mesiášovi, čo bolo podmienené aj rímskym víťazstvom nad Bar Kochbom, ktoré urobilo koniec politickej existencii palestínskeho židovstva. V týchto polemikách hlavnou témou je konštatovanie: len Ježiš Nazaret1. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, Casale Monferrato : Piemme
20022, s. 123.
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ský môže byť prisľúbeným Mesiášom a len v ňom sa splnili mesiášske proroctvá Starého zákona.2 Na začiatku treba zvýrazniť fakt, že protižidovská polemika nemá nič
spoločné s antisemitizmom, pretože sa nejedná o rasu, ale
o otázku viery. Jej cieľom je ohraničiť kresťanstvo ohľadom jeho židovských koreňov, presvedčiť židov, aby uznali Mesiáša a obrátiť ich na kresťanskú vieru cez odvolanie
sa na starozákonné texty. Protižidovská polemika nie je
príliš rozsiahlou v rámci kresťanskej starovekej literatúry, čo bolo podmienené aj nepatrným počtom jej autorov.3
V tomto kontexte sa nám vynára postava sv. Justína,
mučeníka, ktorý je považovaný za najdôležitejšieho gréckeho apologétu 2. storočia a za jednu z veľkých osobností
starovekej kresťanskej literatúry. Narodil sa vo Flavia Neapolis, starovekom Sicheme, v Palestíne. Jeho rodičia boli
pohania.4 Snažil sa však dychtivo hľadať pravdu. Toto hľadanie prispelo k jeho obráteniu a priviedlo ho ku kresťanstvu. Justín bol veľmi plodným spisovateľom5, ale z jeho
obsiahlej literárnej produkcie sa nám zachovali iba tri die-

2. Porov. Baus, K.: Storia della Chiesa. Le origini, vol. I, Jaca Book :
Milano 2002, s. 226-227.
3. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 124.
4. Justín dosvedčuje, že bol pohanom a neprijal židovské náboženstvo, pretože sa prehlasuje za neobrezaného. Porov. Dialogus cum Tryphone Judaeo 28,2. In: S. Giustino: Dialogo con Trifone, Visonà, G.
(ed.), Edizioni Paoline : Milano 1988, s. 344.
5. Euzébius Cézarejský prináša katalóg Justínovej diel, ktoré sa stratili. Porov. Historia ecclesiastica IV,18,2-8. In: Eusebio di Cesarea: Storia ecclesiastica/1, Migliore, F.-Borzì, S. (ed.), Città Nuova : Roma
2001, s. 224-226.
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la: Prvá a Druhá apológia a Dialóg so židom Tryfónom.
Napokon zomiera ako mučeník za vieru okolo roku 165.6
Analýza diela Dialóg so židom Tryfónom
Dialóg so židom Tryfónom je najstaršou protižidovskou apológiou, ktorá sa nám zachovala. Bohužiaľ, nemáme k dispozícii úplný text: úvod a veľká časť 74. kapitoly
sa stratili. Toto dielo muselo byť napísané po jeho dvoch
Apológiách, pretože v 120. kapitole7 sa zmieňuje o Prvej
apológii.8 Dátum napísania by sa mohol pohybovať okolo roku 160. Je umiestnený do rokov po druhom veľkom
protirímskom povstaní, ktoré viedol Bar Kochba. Povstanie vypuklo v roku 132 a bolo kruto potlačené Rimanmi
v roku 135. Dielo rozpráva o rozhovore9 Justína so vzdelaným židom Tryfónom a jeho spoločníkmi, ktorí ušli z tejto židovskej vojny.10
Samozrejme, že dielo nie je presnou kópiou skutočnej
diskusie, ale na druhej strane ani jeho forma nie je výlučne literárnou konvenciou. Má historický podklad a javí sa,
že je zložené z mnohých diskusií, ktoré sa skutočne odohrali.11 Dialóg alebo konfrontácia o Písme medzi nimi trvala dva dni. Takmer tretina tohto diela sa zaoberá biblickými citáciami, ktoré vo väčšej časti pochádzajú zo Starého zákona. Môžeme povedať, že Starý zákon bol v centre
polemiky v 2. storočí.12
Konfrontácia, ktorá prebieha medzi Justínom a Tryfónom, je vykreslená ako úctivá, dokonca ako priateľská,
pretože nemala v úmysle zahanbiť a ponížiť druhú stranu, ale spochybniť jej presvedčenie a uspôsobiť ju na to,
aby prijala pravdu. Tým sa dá vysvetliť aj to, že táto konfrontácia sa nekončí obrátením Tryfóna a jeho žiadosťou
o krst, ako to býva v takomto type literatúry. Na konci
stretnutia Tryfón vyjadruje ľútosť, že sa ich rozhovor už
končí a prehlasuje, že našiel viac ako očakával. Lúčenie13
prebieha vo veľmi prívetivej atmosfére. Tryfón a jeho spoločníci prajú šťastnú cestu Justínovi a chcú, aby na nich
spomínal ako na priateľov. Justín im zase sľubuje modlit6. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972, s.
175-176.
7. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 120,6, s. 344.
8. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 135.
9. Euzébius hovorí, že tento dialóg sa mal odohrať v Efeze medzi Justínom a Tryfónom, ktorý patril k významným židom spomínaného mesta. Porov. Historia ecclesiastica IV,18,6, s. 225.
10. Justín na viacerých miestach robí narážky na spomínanú židovskú vojnu. Porov. Dialogus cum Tryphone Judaeo 1,3, s. 86; 9,3, s. 108;
16,2, s. 124; 92,2, s. 287; 110,6, s. 321. Vyjadruje sa, že vojna už začala. V každom prípade tento rozhovor je situovaný krátko pred alebo po
roku 135. Dielo však bolo napísané neskôr. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 86, p. 5.
11. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 180-181.
12. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con
Trifone, s. 18-20.
13. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 142,1-3, s. 384.
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bu, aby aj oni mohli uveriť v Krista. Ale aj napriek týmto
okolnostiam, niektorí obviňujú Justína z toho, že prispel
nemalou mierou k trpkému dedičstvu násilia, vyjadreného slovami a skutkami, ktoré Cirkev zasadila židovskému
národu. Je pravdou, že konfrontácia so židovstvom bola
jednou z dynamík rastu kresťanstva od jeho začiatkov ako
o tom svedčí aj Matúšovo evanjelium, ktoré bolo apológiou kresťanstva voči židovstvu. Počnúc Barnabášovým
listom (začiatok 2. storočia po Kr.) sa nachádzame na začiatku rozvoja literatúry pomenovanej ako „Adversus Iudaeos“, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich storočiach a bude mať formu traktátov a homílií. Podľa niektorých sa javí spomínané dielo ako čistý literárny výmysel
a Tryfón je len bábkou v rukách Justína, ktorá má jedinú funkciu, aby potvrdila kresťanské tézy a nadradenosť
kresťanskej viery. Podľa iných Justín nemal v úmysle presvedčiť Tryfóna, ale rozmliaždiť ho v polemickej fiktívnej konfrontácii na vnútorné ciele, prostredníctvom ktorých chcel uchrániť kresťanov pred židovskou propagáciou a pred nebezpečenstvom, aby nekonvertovali na židovstvo. Nechýbajú však ani hlasy ktoré hovoria, že na
pozadí tejto literatúry a protižidovskej polemiky sa zobrazuje konkrétny rámec vzťahov medzi kresťanmi a židmi,
poznačený veľkou konfliktnosťou.14 Aj napriek týmto námietkam Dialóg so židom Tryfónom sa javí ako svedok živej tradície Cirkvi v 2. storočí.15
Rozličné sú aj názory, komu je adresované toto dielo.
Z podrobnej analýzy môžeme konštatovať, že sa neobracia
na jedinú a uzavretú kategóriu adresátov, ale na všetkých
tých (kresťanov, pohanov, židov), ktorí sa snažia hľadať
pravdu. Touto dialogickou metódou Justín chcel ich presvedčiť a priviesť k pravde, ktorú on už vlastní a je ňou Ježiš Kristus a jeho kresťanstvo.16
Starý zákon a Kristus
Už ako bolo povedané, základom polemiky medzi židmi a kresťanmi bolo Sväté písmo a argumentom bol Ježiš
Kristus. Obidve stránky totiž prijímali Bibliu17 ako slovo
toho istého Boha. Kľúčom konfrontácie sa stane teda interpretácia Biblie. „Kameňom úrazu“ bolo tvrdenie kresťanov, že Kristus prišiel v osobe Ježiša Nazaretského a že
je Boh. Zjednocujúcim faktorom diela Dialóg so židom
Tryfónom je silný kristocentrizmus. Dielo je neorganické,
Justín sa mnohokrát opakuje a vybočuje z témy. V Dialógu môžeme rozpoznať tri tematické okruhy, ktoré majú

14. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con
Trifone, s. 47-54.
15. Porov. Tamže, s. 70.
16. Porov. Tamže, s. 47.56-57.
17. Židia vyčítali Justínovi, že používa starú grécku verziu Septuaginty (LXX), pretože podľa nich tento preklad viac nahráva kresťanskej
interpretácii. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 61-63,
s. 222-224; 71,1, s. 243.
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za predmet Mojžišov zákon, Krista a Cirkev ako nový Izrael.18
Prekonanie Mojžišovho zákona
Justín nastoľuje jednu zo židovských námietok: ak si
kresťania robia nárok na Starý zákon ako svoj majetok,19
prečo potom nedodržujú príkazy, ktoré Boh do neho vložil? Prečo nezachovávajú sobotu, nie sú obrezaní, nežijú
podľa Mojžišovho zákona? Dokonca kresťania sú obviňovaní zo svojho kresťanského spôsobu života, že na svojich stretnutiach a hostinách jedia ľudské mäso a dopúšťajú sa hriešnych vecí.20 Justín argumentuje tým, že je pravdou to, že kresťania veria v toho istého Boha ako aj židia, pretože okrem neho iného niet. Avšak je tu jeden veľký rozdiel, pretože kresťania nevkladajú svoju nádej do
Mojžiša a Zákona, ale majú ju v Ježišovi Kristovi, ktorý je večným a definitívnym zákonom (porov. Iz 51,4-5;
53,3-5; Jer 31,31-32; Heb 8,8-9), po ktorom už nie je žiadny platný zákon, nariadenie alebo prikázanie. Týmito slovami bolo potvrdené prekonanie starozákonnej Zmluvy
a jej nariadení. Kresťania sú skutočným duchovným Izraelom, ktorý je vedený k Bohu skrze Krista, ktorý bol za
nás ukrižovaný. Členovia židovského národa sú kritizovaní preto, lebo opovrhli týmto novým zákonom, neoľutovali svoje neprávosti, zatvorili si svoje uši, oči a srdce (porov.
Iz 6,10; Jer 4,3-4; Mt 13,13-15), a preto nechápu. Preto je
potrebná druhá duchovná obriezka. Hriechy nezotrie ani
všetka voda z mora, ale len Kristus, ktorý sa obetoval za
nás (porov. Iz 52,10-54,6; Heb 9,13-14). Aby človek dosiahol očistenie od svojich hriechov, musí ich úprimne oľutovať. Židia však robia chybu, pretože chápu všetky príkazy
v materiálnom zmysle slova a myslia si, že si tak plnia svoje povinnosti. Treba však konať úprimné pokánie, zanechať svoje neprávosti (porov. Iz 55,3-13; 58,1-11), obrezať
svoje srdce tak, ako to žiada Boh (porov. Lv 26,40-41; Dt

18. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con
Trifone, s. 58-59.
19. Posvätné knihy patria kresťanom. Židia ich síce čítajú, ale nechápu ich význam, preto im nemôžu patriť. Porov. Sv. Justín: Dialogus
cum Tryphone Judaeo 29,2, s. 147. Doslovný výklad totiž zabraňoval
poznať skutočný a pravý zmysel, preto bola židovská exegéza neplodná. Len kto číta Starý zákon v Kristovom svetle, môže pochopiť jeho hlboký zmysel. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo
con Trifone, s. 147, p. 1.
20. Práve na tieto obvinenia reagovali apologéti, pretože vychádzali z nepochopenia eucharistického slávenia, kde sa kresťania nesýtili
ľudským mäsom, ale Kristovým telom. Rovnako aj tá skutočnosť, že sa
všetci volajú bratmi a sestrami a dávajú si znak pokoja, viedlo to k živeniu klebety o ich krvismilstve. Porov. S. Giustino: Dialogo con Trifone,
s. 110, p. 1. Preto Justín opisuje priebeh eucharistického slávenia a vyzdvihuje vysoký morálny kredit života Kristových nasledovníkov, aby
vyvrátil takéto obvinenia. Porov. Apologia Prima 65,1-67,7. In: S. Giustino: Gli apologeti greci, Burini, C. (ed.), Città Nuova : Roma 2000, s.
151-153.
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10,16-17). Mojžišov zákon mal len dočasnú autoritu, kresťanstvo je novým a večným zákonom celého ľudstva.21
Pán Boh dal židom predpisy Zákona pre tvrdosť ich srdca. Príkaz o obriezke tela a prinášaní obiet mal slúžiť na
to, aby sa neklaňali bôžikom; zachovávaním soboty si
mali uchovávať spomienku na Boha (porov. Ez 20,12.20);
zdržovaním sa od niektorých jedál mali v sebe živiť vedomie Božej prítomnosti (porov. Dt 32,15). Dokonca aj samotný chrám v Jeruzaleme bol im daný preto, aby neupadli do modloslužby (porov. Ž 50,1-23).22 Preto Justín rozlišuje v Starom zákone sériu noriem, ktoré platia všeobecne
a večne – a ktoré sú také preto, že sú súčasťou prirodzeného zákona – a sériu nariadení, ktoré boli dané židom pre
tvrdosť ich srdca.23 Tieto nariadenia boli len predobrazom
skutočností, ktoré sa uskutočnili v Kristovi a Cirkvi. Teraz ich prechodná hodnota skončila s príchodom dokonalých a definitívnych skutočností:24 obriezka začala s Abrahámom, sobota, obety a slávnosti s Mojžišom. Ukázalo sa však, že všetky tieto veci boli predpísané pre tvrdosť
vášho srdca. Ale podľa Božej vôle to skončilo s Kristom.25
Písmo nehovorí iba o tvrdosti srdca židovského národa,
o nevôli pochopiť a poznať Božiu vôľu, o prekrúcaní posvätných textov,26 ale aj o neprávosti, ktorá spočíva v tom,
že nikdy nepreukázali lásku ani k Bohu, ani k prorokom,
ani k sebe samým, pretože boli modloslužobníkmi a zabíjali spravodlivých. Aj ukrižovanie Krista je interpretované ako dielo ich hlúposti. Rozširovali nespravodlivé a podlé obvinenia proti Ježišovi a farizeji v synagógach27 zlorečili kresťanom, ktorí uverili Kristovi. Poslali do sveta ľu-

21. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 10,1-15,7, s.
110-123; 28,2-4, s. 145-146; 30,1-3, s. 148-149; 44,1-4, s. 180-181; 140,4141,4, s. 381-382.
22. Porov. Tamže, 18,1-27,5, s. 127-144; 92,4-5, s. 287-288.
23. Porov. Tamže, 44,2, s. 180; 45,3-4, s. 182; 47,2, s. 186; 93,1, s. 288.
24. Porov. Tamže, 28,2, s. 145; 42,4, s. 177. Židia používali vo svojej
exegéze doslovný výklad. Justín však prichádza s typologickou interpretáciou , ktorá považuje každú starozákonnú skutočnosť za obraz tých
skutočností, ktoré sa zavŕšili v Kristovi a Cirkvi. Typickým aspektom
tejto exegézy je strohé priľnutie k historickému plánu v rozvíjaní typológie. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 64-65.
25. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 43,1, s. 177.
26. Porov. Tamže, 68,1, s. 234; 71,1-74,4, s. 243-249; 75,4, s. 251;
103,9, s. 308-309; 112,1, s. 324; 113,1, s. 326; 115,6, s. 333; 117,4-5, s.
336-337.
27. Obdobie od roku 90 po Kr. po druhú židovskú vojnu v roku 135
je poznačené tým, že rabíni sa snažia prijať niektoré opatrenia, aby vylúčili heretikov zo svojich židovských komunít. Tieto opatrenia boli namierené predovšetkým proti žido-kresťanom a mali formu 18 zlorečení
(birkat hamminim), ktoré sa odriekali počas liturgických zhromaždení.
Zaradenie týchto zlorečení do synagogálneho kultu po roku 85 po Kr.
bolo súčasťou procesu, prostredníctvom ktorého sa farizejsko-rabínsky
prúd pretransformoval do normatívneho židovstva. Porov. M arguerat,
D.: Ebrei e cristiani: la separazione: In: Pietri, L. (ed.): Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cultura, vol. I, Borla-Città Nuova : Roma
2003, s. 214-215.
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dí,28 ktorí ohlasovali, že kresťanstvo je novou a bezbožnou
sektou. Preto sú zodpovední zo šírenia klebiet, predsudkov a ohováraní, ktoré prevzali aj pohania (porov. Iz 3,911; Iz 52,5; Rim 2,24). Kresťania však trpia pre Krista až
na smrť a očakávajú od neho sľúbené dobrá. Modlia sa ku
Kristovi, aby mal s vami zľutovanie, lebo nás naučil, aby
sme sa modlili aj za svojich nepriateľov (porov. Lk 6,27-28.
35-36; porov. aj Lk 10,27). Justín nabáda židov, aby skončili s klebetami a konali pokánie skôr, ako príde „Pánov
deň súdu“ (porov. Mal 3,23), keď príde Kristus ako sudca všetkých ľudí.29
Náš apologéta ide ešte ďalej vo svojej protižidovskej kritike. Keď sa odvoláva na úryvok o Jonášovom znamení
(porov. Mt 12,38-39), zdôrazňuje, že z neho jasne vyplýva, že Kristus mal trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych.
Židovský národ mal teda podľa príkladu Ninivčanov robiť pokánie za zlo, ktoré spáchal, aby ich národ a mesto
neboli zničené.30 Ale toto sa stalo skutočnosťou. Ani potom však neľutovali svoje hriechy, ale stále zlorečili tým,
ktorí uverili Kristovi a nasledovali ho.31 Preto samotná obriezka bude znakom odlíšenia sa od druhých ľudí, pretože
len židia budú spravodlivo trpieť, ich krajina sa stane púšťou, mestá budú vypálené ohňom (porov. Iz 1,7) a nikto
z nich nebude môcť vstúpiť do Jeruzalema.32
Ježiš Kristus
Potom Justín prechádza na druhú veľkú tému, ktorej venuje veľký priestor a ktorou je osoba Ježiša Krista. Snaží sa vyvrátiť Tryfónove námietky, ktoré sa týkajú nasledujúcich okruhov: skutočnosť historického narodenia
a existencie Krista, totožnosť Ježiša a Krista, jeho utrpe-

28. Predovšetkým v ortodoxnom židovstve vtedajšej Palestíny sa
kresťania stretli s rozhodnou opozíciou, ktorá sa zakladala na hlbokej nenávisti voči odpadlíkom, ktorí nezachovávajú sobotu a hlásajú,
že ukrižovaný Ježiš je Mesiášom. Tento hnev, ako to potvrdzuje Justín,
bol živený nielen v palestínskych synagógach Palestíny, ale prejavoval
sa aj silnou misionárskou aktivitou: z Palestíny boli posielaní „vybraní
muži“, do celého sveta, ale špeciálne do centier židovskej diaspory, aby
zamedzili šíreniu kresťanskej viery. Porov. Baus, K.: Storia della Chiesa. Le origini, vol. I, s. 269.
29. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 16,4-17,4, s.
124-127; 47,4, s. 187; 93,2-4, s. 289-290; 96,2-3, s. 293-294; 108,2, s. 315;
117,3, s. 336; 118,1, s. 337; 133,1-6, s. 369-370; 134,1, s. 370-371; 137,1-3,
s. 375-376.
30. Pád Jeruzalema v roku 70 po Kr. bol vysvetľovaný ako Boží trest
za zabitie Krista. Porov. Visonà, G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 315, p. 1.
31. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 107,1-108,3, s.
313-316.
32. Porov. Tamže, 16,2, s. 123-124. Tu je zmienka o opatreniach, ktoré urobil cisár Hadrián po židovskom povstaní Bar-Kochbu, kedy zakázal židom vstup do Jeruzalema. Porov. S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 124, p. 3.
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nie a príchod v sláve, otázka jeho božstva, starozákonné
teofánie.33
Justín odpovedá tvrdením, že Ježiš je Kristus.34 On je
ten, ktorý realizuje starozákonné proroctvá.35 Uvádza rôzne citáty (porov. Gn 29,16-29; 49,10; Ex 12,3-6; 17,10-12;
Lv 14,10; Nm 21,6-9; Ž 22; 72; 110; Iz 42,1-7), ktoré sa
vzťahujú na Krista. Lenže židia dobre nepochopili spomínané texty a vysvetľovali si ich po svojom.36 Ako Písmo potvrdzuje, Ježiš sa narodil z panny (porov. Iz 7,1016; 8,4),37 trpel, umrel na kríži, vstal z mŕtvych, vystúpil
na nebesia, aby potom prišiel v sláve (porov. Ž 72, 17-19;
99,1-9; Iz 42, 5-13; Mt 4,17; 16,21; 26,29; Mk 1,14-15; 8,31;
Lk 9,22; 22,30) a dostal do večného dedičstva všetky národy.38 Sú vlastne dva Pánove príchody: prvý, kedy prišiel
ponížený a bol pribitý na kríž (porov. Dt 21,23; Iz 53,2-10;
Gal 3,13); a druhý, keď príde v sláve ako sudca všetkých
ľudí (porov. Ž 24,10; 45,2-18; 47,6-10; 68,19; 99,1-9; Zach
12,10; Zjv 1,7).39
Tryfón žiada dôkaz o tom, že Kristus je Boh, ktorý existoval pred všetkými vekmi;40 ktorý sa stal človekom, a
predsa nie je človekom. Justín, odvolávajúc sa opäť na posvätné texty, odpovedá, že Kristus je Boží Syn, Spasiteľ,
ktorý existoval od večnosti (porov. Kol 1,15.17),41 ale z Bo-

33. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 8,3-4, s. 106107; 10,3, s. 111; 36,1, s. 164-165; 39,7, s. 172; 55,1, s. 200-201.
34. Porov. Tamže, 113,1, s. 326; 115,4, s. 332; 116,1, s. 333; 125,3, s.
354; 132,1, s. 368; 142,2, s. 384.
35. Porov. Tamže, 39,6, s. 171; 42,4, s. 177; 53,2, s. 198; 114,1-5, s.
329-330.
36. Porov. Tamže, 32,3-34,8, s. 155-161; 40,1-42,4, s. 172-177; 43,8, s.
180; 83,1-85,9, s. 267-273; 86,1-88,8, s. 273-281; 90,3-91,4, s. 283-286;
98,1-106,4, s. 295-312; 110,1, s. 319; 113,1-7, s. 326-328; 120,1-121,4, s.
341-345; 122,3, s. 347; 134,3-135,3, s. 371-373; 138,1-3, s. 377-378; 140,14, s. 380-381.
37. Porov. Tamže, 43,1-8, s. 178-180; 48,2, s. 188; 57,3, s. 210; 66,168,9, s. 229-237; 75,1-78,11, s. 250-258; 84,1-4, s. 268-269; 85,2, s. 270;
87,2, s. 276; 100,4-6, s. 300-301; 105,1, s. 310; 113,4, s. 328.
38. Porov. Tamže, 39,7, s. 172; 51,1-3, s. 194-195; 63,1-65,7, s. 222229; 67,6, s. 233; 100,1-3, s. 298-300; 104,1-2, s. 309; 105,2-106,4, s. 310312; 107,1, s. 313; 111,2, s. 322; 126,1, s. 356; 132,1, s. 368.
39. Porov. Tamže, 14,8, s. 120-121; 32,1-2, s. 154-155; 35,8, s. 164;
36,1-39,8, s. 164-172; 40,4, s. 174; 49,2, s. 190; 52,1, s. 196; 52,4, s. 197;
53,1-54,2, s. 198-200; 68,9, s. 237; 76,7, s. 253; 85,1-2, s. 270; 86,1, s.
273; 89,2-91,4, s. 281-286; 94,1-96,3, s. 290-294; 96,3-97,1-4, s. 294-295;
99,1, s. 297; 110,2, s. 319; 111,1, s. 321-322; 118,1, s. 337; 121,3, s. 345;
129,1, s. 362.
40. Toto je vrcholom konfrontácie, pretože je spochybnená samotná
podstata židovstva, jeho monoteizmus (porov. Ex 20,3). Porov. Visonà,
G.: Introduzione. In: S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 188, p. 1.
41. Justín hovorí, že Boh Otec splodil zo seba racionálnu silu pred
všetkými vekmi (porov. Prís 8,21-36), ktorá sa volá Slávou Pána (porov.
Ex 16,7), Synom, Slovom, Múdrosťou, anjelom, Bohom, Pánom. Táto
racionálna sila je nedeliteľná a neoddeliteľná od Otca, tak ako svetlo
slnka na zemi je nedeliteľné a neoddeliteľné od slnka, ktoré je na nebi.
Táto sila nie je splodená na spôsob amputácie, akoby sa podstata Otca
rozdelila, čo je typické pre ostatné stvorené veci, že po delení už nie sú
viac tým, ako boli pred rozdelením. Dáva aj príklad ohňa, ktorý zapaľuje ostatné ohne, bez toho, aby sa on sám umenšil. Porov. Dialogus cum
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žej vôle vzal na seba ľudské telo a jeho predchodcom bol
Ján Krstiteľ (porov. Iz 40,1-17; Mt 3,11-12; Lk 3,16-17).42
Tryfón sa však neuspokojuje a stále namieta, že ak Ježiš Kristus je Bohom, tak potom musíme pripustiť mnohobožstvo: okrem jedného Boha, ktorý stvoril všetko, sú tu
aj iní bohovia. Náš apologéta podáva nasledujúce vysvetľuje. Je pravdou, že Boh je len jeden,43 ale na druhej strane
nakoľko Boh Otec, ktorý je pánom všetkého, je nevýslovný, nesplodený, nepochopiteľný, absolútne transcendentný, ktorý vie všetko a nič neunikne jeho pohľadu, akoby
mohol hovoriť s niekým alebo zjaviť sa na nejakom mieste.44 Bohu Otcovi teda nemožno prisúdiť starozákonné teofánie. Boh Otec sa zjavoval prostredníctvom svojho Syna
Abrahámovi (porov. Gn 18,1-3; 19,27-28; 21,9-12), Jakubovi (porov. Gn 28,10-19; 31,10-13; 32,23-31; Gn 35,6-10),
Mojžišovi (porov. Ex 3,2-6) a prorokom.45 Syn je označený za toho, kto plní vo všetkom Otcovu vôľu.46
Napokon Tryfón prichádza so zaujímavou otázkou: či
budú spasení i tí, čo dodržiavali Mojžišov zákon. Justín
odpovedá, že ak dodržiavali to, čo bolo univerzálne, večne
a prirodzene dobré (porov. Ez 14,14), páčia sa Bohu a pri
vzkriesení budú spasení skrze Ježiša Krista. Tryfón ide
ešte ďalej a pýta sa, či budú spasení aj tí, ktorí zachovávajú židovské zvyky, ale predsa uverili v Božieho Syna,
Krista?47 Justín odpovedá, že ak akceptujú to, že budú žiť
Tryphone Judaeo 56,11, s. 205; 61,1-62,5, s. 217-222; 105,1, s. 309-310;
128,3-4, s. 360-361; 129,4, s. 362-363.
42. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 48,1-51,3, s.
188-195; porov. aj 43,1, s. 178; 46,1, s. 183; 63,5-64,1, s. 224; 88,8, s. 280281; 96,1, s. 293; 96,3, s. 294; 1002-,4, s. 299-300; 100,5, s. 301; 103,8, s.
308; 108,2, s. 315; 110, 4, s. 321; 113,4, s. 327; 114,3, s. 330; 115,4, s. 332;
116,2, s. 333; 117,3, s. 336; 118,2, s. 337; 126,2, s. 356; 127,4, s. 359; 128,1,
s. 359; 132,1, s. 368; 137,2, s. 376; 138,2, s. 377; 142,3, s. 384.
43. Porov. Tamže, 56,4, s. 203; 56,11, s. 205; 60,5, s. 217.
44. Porov. Tamže, 127,1-3, s. 358; porov. aj 60,2, s. 215-216. V tomto smere je Justínovo myslenie silne ovplyvnené myšlienkami stredného platonizmu. Porov. S. Giustino: Dialogo con Trifone, s. 202, p. 1.
45. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 55,1-60,5, s.
200-217; 75,4, s. 250-251; 86,2-3, s. 274-275; 113, 4, s. 328; 114,3, s. 330;
126,3-128,2, s. 356-360.
46. Porov. Tamže, 56,11, s. 205; 57,3, s. 210; 75,4-76,1, s. 251; 87,2, s.
276; 95,2-3, s. 292-293; 100,5, s. 301; 102,2, s. 303; 103,3, s. 307; 125,3, s.
354; 127,4, s. 359. Zdá sa, že Justín v otázke vzťahu Boha Otca a jeho Slova skĺzol do subordinacionizmu. Hovorí o Synovi ako o božskej osobe,
ale podriaďuje ho Otcovi. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 186.
47. Tieto slová svedčia o prítomnosti žido-kresťanov v Cirkvi. Termín „žido-kresťanstvo“ nemá jednotný význam ani u historikov a nezodpovedá žiadnej starovekej definícii. Niektorí ho používajú na označenie tých židov, ktorí uverili, že Ježiš je Mesiáš; ktorí uznali alebo neuznali, že je Boh, ale stále pokračujú v zachovávaní Tóry. Porov. M arguerat, D.: Ebrei e cristiani: la separazione, vol. I, s. 191, p. 5. Vieru
v Ježiša Mesiáša považovali za osobitnú formu účasti na zmluve Izraela a jeho Zákone. Prvá Cirkev v Jeruzaleme bola zhromaždená okolo 12
apoštolov a všetci veriaci boli židovského pôvodu. Majú účasť na modlitbe v chráme a na vyučovaní, čo zahŕňa súhlas s touto inštitúciou, ale
nenachádzame žiadnu zmienku o účasti na obetnom kulte v chráme.
Veriaci sa schádzajú po domov a lámu chlieb (porov. Sk 2,46). Z tohto
akoby sa javilo, že ide o židovskú sektu včlenenú do židovstva. Niektoré otázky boli sporné (porov. Gal 2,11-14): jedenie s pohanmi, nesláve-

74

Nové Horizonty

Marcel Cíbik

s kresťanmi a nebudú sa snažiť ich presvedčiť, majú byť
prijatí. Ale ak sa usilujú presvedčiť ostatných kresťanov,
aby zachovávali Zákon, nemajú byť prijatí.48
Cirkev ako nový Izrael
Národy, ktoré kedysi boli krvilačné, plné zloby a prahli
po vojnách, sa obrátili k Otcovi všetkého prostredníctvom
Ježiša Krista a stali sa kresťanmi. Teraz nasledujú jeho zákon, čiže osvojili si spravodlivosť, zbožnosť, vieru, nádej,
lásku k blížnemu. Aj keď sú pre toto svoje presvedčenie
prenasledovaní, ukrižovaní, sťatí, upálení, uväznení, hodení pred divú zver a podrobení všetkým druhom mučenia, nevzdávajú sa svojej viery. Dokonca, čím viac znášajú utrpenia a súženia, tým viac rastie počet veriacich v Ježišovo meno. Ako sa aj vinohradník stará o výhonky viniča, aby prinášali úrodu, tak aj Kristus sa stará o svoju vinicu, ktorou je jeho ľud. Justín sa odvoláva na univerzálne proroctvá Micheáša (porov. Mich 4,1-7; porov. aj
Iz 2,2-4), Zachariáša (porov. Zach 2,14-3,2) a Malachiáša
(porov. Mal 1,10-12), ktoré hovoria o nahradení Izraela novým Izraelom, ktorým sú kresťania. Po smrti Ježiša Krista sa oni stali skutočným a novým Božím ľudom, vyrástli
ako nové výhonky (porov. Iz 62,12). Dostanú do dedičstva
svätú zem, večné dobrá, pretože sú Abrahámovými deťmi skrze vieru (porov. Gal 3,7). Zároveň sú aj skutočnými Božími deťmi (porov. Jn 1,12; 1 Jn 3,1). Oni prinášajú
na každom mieste sveta eucharistickú obetu, v ktorej má
Boh svoje zaľúbenie. Na druhej strane však Boh odmieta židovské obety (porov. Mal 1,10-12). Kresťania neuverili v Krista nadarmo, lebo on je novou a večnou zmluvou
(porov. Jer 31,31), ani sa nenechali oklamať tými, ktorí im
ohlásili jeho náuku. Preto sa stali zbožnejšími od židov,
ktorí sú kritizovaní pre svoju neposlušnosť, nevďačnosť za
toľké Božie dobrodenie a modloslužbu. Preto si Boh vybral pohanov49 skrze Ježiša Krista, prostredníctvom ktonie pôstov, sloboda od soboty. Židia, vypovedaní z Jeruzalema, odišli
na Cyprus, ale aj do Antiochie (porov. Sk 11,19), čo bolo spojené s helenistickým žido-kresťanstvom, ktoré bolo otvorené helenistickej kultúre a aktívne v prozelytizme (porov. Sk 11,20-21). Porov. M arguerat, D.:
Ebrei e cristiani: la separazione, vol. I, s. 191-195.
48. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 45,1-47,5, s.
181-187; porov. aj 64,5, s. 226; 92,1-6, s. 286-287. Justín razí strednú
cestu. Nezdieľa stanovisko tých, ktorí tvrdia, že zachovávanie hebrejského Zákona je nezlučiteľné s príslušnosťou ku Kristovi; a teda hovoria, že nebudú spasení. Justín nestojí ani na strane tých, ktorí majú príliš tolerantný názor. Justín rešpektuje voľbu žido-kresťanov dodržiavajúcich židovské praktiky a obrady len za podmienky, že nebudú normou pre všetkých kresťanov. Pretože ak by nútili iných k zachovávaniu
Zákona a odmietali by s nimi spoločenstvo, nemajú byť prijatí. Ale nie
všetci kresťania z pohanstva zdieľajú túto miernu Justínovu pozíciu. Dialóg so židom Tryfónom ponúka dobré zrkadlo vzťahov, ktoré sa nastolili medzi židovsko-kresťanským prozelytizmom a stanoviskom helenistických kresťanov, ktorí tvorili majoritu v 2. storočí. Porov. M arguerat,
D.: Ebrei e cristiani: la separazione, vol. I, s. 218-219.
49. Expanzie kresťanstva v 2. storočí obracia náš pohľad na Palestínu. Povstanie Bar Kochbu v rokoch 132-135 znamenala koniec akejkoľvek možnosti misijnej práce medzi Židmi v Palestíne, pretože v meste
Aelia Capitolina, vybudovanom namiesto Jeruzalema, nebolo povole-

Štúdie

rého sa veriaci stávajú skutočným pokolením Izraela (porov. Iz 65,9-12).50
Záver
Spoločným dedičstvom židov a kresťanov je Božie slovo obsiahnuté v Písme. Avšak tieto náboženstvá sa od seba
okrem iného odlišujú aj jeho interpretáciou. Justín vo svojom diele Dialóg so židom Tryfónom interpretuje starozákonné proroctvá a udalosti na základe striktne historického významu, prostredníctvom ktorého sa snaží dokázať,
že slová posvätných textov nemajú svoje historické potvrdenie v udalostiach Izraela, ale vzťahujú sa na Krista a
jeho Cirkev.
Podľa nášho apologétu kresťanská pravda sa nachádzala už v Starozákonnej zmluve, pretože Boh pripravoval židovský národ na príchod Mesiáša. Mojžišov zákon mal iba
dočasnú platnosť, pokiaľ neprišiel Kristus ako nový a večný zákon. On je nielen Božím Synom a Spasiteľom, ale aj
človekom narodeným z panny, ktorý bol umučený, umrel,
vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a raz príde ako sudca
celého ľudstva. Jemu sa prisudzujú všetky starozákonné
teofánie Boha, lebo jeho úlohou bolo plniť Otcovu vôľu.
A napokon viera v Ježiša Krista tvorí nový vyvolený Boží
ľud, ktorým sú kresťania.

Marcel Cíbik

tvo nielen o exegéze Písma, ale zároveň odrážajú existujúce vzťahy, ktoré boli medzi kresťanmi a židmi v 2. storočí.
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Aj keď niekedy Justín používa tvrdšie vyjadrenia vo
vzťahu k židovskému národu, nejedná sa o antisemitizmus, lebo otázky, ktorým sa venoval, sa týkajú oblasti viery. Chcel presvedčiť účastníkov debaty a svojich čitateľov o pravde kresťanstva.51 Kristus je vedúcou niťou celého diela. Jednotlivé stránky jeho diela prinášajú svedecné žiadnemu zo židovskej rasy vstúpiť do Jeruzalema. Preto kresťanská
komunita musela hľadať vlastnú misiu medzi pohanmi. Porov. Baus, K.:
Storia della Chiesa. Le origini, vol. I, s. 268-269. Pavol hovorí, že ohlasoval evanjelium v synagógach, ale Židia ho odmietli a prejavili nepriateľský postoj, preto sa obrátil na Grékov, ktorí prijali jeho posolstvo. Pavol založil zmiešané spoločenstvá (porov. Gal 3,27-28) a hlásal, že spásu možno získať nezávisle od Zákona (porov. Rim 3,20). Aj Matúšovo
evanjelium pre odmietnutie evanjelia židmi vidí budúcnosť kresťanstva
v poslaní medzi pohanmi, a preto sa končí poslaním evanjelizovať všetky národy (porov. Mt 28,18-20; porov. aj Sk 1,8). Ohlasovanie radostnej
zvesti je interpretované ako Božie dielo, ale aj ako odpor židov na túto
Božiu výzvu (porov. Sk 9,15; 13,44-47). Misia apoštolov a sv. Pavla je
vysvetľovaná ako dlhá história sužovania zo strany židov a ich obvinení, ktoré predkladali štátnym rímskym autoritám. Aj list Hebrejom je
homíliou, v ktorej zaznieva diskusný tón, podľa ktorého židovstvo nie
je už priateľom, ale protivníkom, ktorého treba presvedčiť (porov. Heb
9,15). Porov. M arguerat, D.: Ebrei e cristiani: la separazione, vol. I, s.
198-201; 207-213.
50. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 109,1-110,4, s.
318-321; 115,1-125,5, s. 331-355; 130,1-132,1, s. 363-367; 135,3-6, s. 373374; 138,2-3, s. 377-378; 139,1-5, s. 378-380. Analýza starozákonných citácií, ktoré Justín používa, ukazujú, že si vyberá také úryvky, ktoré zavrhujú Izrael a hovoria o vyvolení pohanov. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, s. 181.
51. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Judaeo 8,1, s. 105;
142,3, s. 384.
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Pasívny subjekt sviatosti pomazania
chorých (cann. 1004-1007 CIC)
A Passive Object in the Sacrament of the Anointing the Sick (Can. 1004-1007 CIC)
Even though the new Ordo ‘Rite of anointing the sick and their spiritual care’ has been in force for many years, we
still encounter quite serious contradictions in administering this sacrament. On the one hand there is an effort to
overcome the concept that makes this sacrament the sacrament of the dying (last rite). On the other hand, there is a
too broad interpretation of existing legislation, particularly during the anointing the sick celebrated as a collective
ceremony. These factors have motivated the author to present his view of this matter.

Náčrt problému
Hoci od promulgácie nového Orda – „Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich“ – prešlo mnoho
rokov, predsa sa vo sviatostnej praxi stretávame s pomerne závažnými kontradikciami. Na jednej strane vnímame
úsilie prekonať zanechanú koncepciu, ktorá robila z tejto sviatosti sviatosť zomierajúcich (tzv. posledné pomazanie), na druhej strane si nemôžeme nevšimnúť príliš širokú interpretáciu platnej legislatívy. Dôsledkom prvého nesprávneho chápania je skutočnosť, že príbuzní chorého človeka sa doslova „boja“ zavolať kňaza, lebo túto
sviatosť chápu ako „poslednú“ (ako posledné pomazanie),
a nechcú „urýchliť“ progres choroby. Rovnako nie je nič
nezvyčajné, keď rodinní príslušníci chorého odďaľujú vyslúženie tejto sviatosti až do okamihu, keď chorý už pomaly o sebe nevie a ani nevníma to, čo sa okolo neho deje,
a tak v niektorých prípadoch príde kňaz, keď chorý už
exitoval. Dôsledok druhého nesprávneho chápania (široká interpretácia platnej legislatívy) sa najvypuklejšie prejavuje počas spoločného slávenia pomazania chorých a to
osobitne na liturgickú spomienku Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej, kedy si pripomíname aj svetový deň chorých. Platná legislatíva akoby tieto situácie predpokladala
a usiluje sa im vyhnúť a to prostredníctvom predpisu diecézneho biskupa, ktorý napomôže, že veriaci budú vhodne pripravení a riadne disponovaní, can. 1002 CIC.1 Tieto skutočnosti sa stali podnetom pre napísanie nasledujúceho príspevku.
Úvod
Prijímatelia sviatosti pomazania chorých sú v can. 998
CIC2 definovaní týmto vyjadrením: fideles periculose
1. Can. 1002 CIC: „Celebratio communis unctionis infirmorum, pro
pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dispositi, iuxta
Episcopi dioecesani praescripta peragi potest.”
2. Can. 998 CIC: „Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculose aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et salvet,
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aegrotantes (nebezpečne chorí veriaci). Uvedený kánon
má svoj prameň v koncilovom dokumente Lumen Gentium n. 11,3 v ktorom sa však nenachádza vyššie citované vyjadrenie, ale iba aegrotantes. Príslovka periculose
spojená s aegrotantes sa nachádza v Apoštolskej konštitúcii Sacram unctionem infirmorum bl. Pavla VI.4 a v Ordo
– Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich.5
Medzi pramene can. 998 CIC patrí aj ďalší koncilový dokument a to konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum
Concilium (SC). V bode 73 SC je jasne uvedené, že vhodný čas na prijatie tejto sviatosti je isto už vtedy, keď veriaci pre chorobu alebo starobu začína byť v nebezpečenstve
smrti (in periculo mortis).6 Toto vyjadrenie bolo vo svojej podstate prijaté do súčasného Kódexu v can. 1004 § 1
CIC,7 ktorý je prvým kánonom tretej kapitoly (tá pojednáva o prijímateľoch pomazania chorých).
Treba povedať, že počas prípravy nového Kódexu kánonického práva (ohľadom textov týkajúcich sa pomazania chorých) sa prípravné komisie dôrazne zasadzovali za
zachovanie termínu periculose (prípadne ekvivalentného vyjadrenia in periculo). Bolo to jednak voči tým, ktorí v tomto termíne videli nedeterminované rozšírenie objektívneho dôvodu pre udelenie sviatosti pomazania chorých s následnými ťažkosťami pre pastoračnú prax, a jedcommendat, confertur eos liniendo oleo atque verba proferendo in liturgicis libris praescripta.”
3. LG 11: „Sacra infirmorum unctione atque oratione presbyterorum
Ecclesia tota aegrotantes Domino patienti et glorificato commendat, ut
eos alleviet et salvet.. .“
4. „Sacramentum unctionis infirmorum confertur infirmis periculose aegrotantibus… .“ (Paulus VI, Constitutio apostolica Sacram unctionem infirmorum, 30 novembris 1972, AAS 65 [1973] 8).
5. „Homo enim, periculose ægrotans, peculiari Dei gratia indiget….“ (Sacra Congregatio pro culto divino, Ordo unctionis infirmorum Hominum Dolores [7 decembris 1972] n. 5).
6. SC 73: „Proinde tempus opportunum eam recipiendi iam certe
habetur cum fidelis incipit esse in periculo mortis propter infirmitatem
vel senium“.
7. Can. 1004 § 1: „Unctio infirmorum ministrari potest fideli qui,
adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in periculo incipit versari.”
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nak voči tým, ktorí uvedený termín vnímali ako zúženie
indikácií obsiahnutých v Ordo. Obidva tábory, hoci s protikladnými úmyslami,8 sa usilovali vyššie uvedený termín
nahradiť termínom graviter.

Marek Tomaga

a) uvedené termíny sa zhodujú s termínmi použitými
v Apoštolskej konštitúcii Sacram Unctionem Infirmorum;

kto neprijal sviatosť krstu, nemôže platne prijať ani ostatné sviatosti (cann. 842 § 1, 849 CIC).15 Nejedná sa však len
o podmienku právnu, ale aj potvrdenie hlbokej jednoty,
ktorá jestvuje medzi krstným pomazaním a pomazaním
udeleným chorým veriacim. Pomazanie nemocných sa začleňuje do línie krstného základu, pretože práve v momente, v ktorom samotná choroba zoberie na seba konkrétnu
a živú podobu, táto sviatosť zdokonalí ponorenie vo veľkonočnom tajomstve Krista, ktoré bolo započaté vo sviatosti krstu.16

b) tieto termíny vyjadrujú osobitnú závažnosť choroby,
ktorá spôsobí, že osoba sa ocitne v nebezpečenstve smrti;

Okrem tejto základnej podmienky autori zhodne uvádzajú ďalšie tri:

c) uvedené termíny verne odzrkadľujú úsilie koncilových a pokoncilových dokumentov neredukovať pomazanie nemocných iba na prípady umierajúcich.9

1) Veriaci musí dosiahnuť používanie rozumu. Táto kapacita sa prezumuje po dovŕšení siedmeho roku života
(can. 97 § 2).17 Iste, jedná sa o prezumpciu iuris tantum,
ktorá platí, kým sa nedokáže opak.18 Vek rozlišovania sa
vyžaduje vzhľadom na tú skutočnosť, že jedným z efektov
tejto sviatosti je za istých okolností aj odpustenie hriechov.
Teda kto nedosiahol užívanie rozumu – ak nemá vlastné
hriechy, nepotrebuje odpustenie.19 Prof. Pighin túto skutočnosť spresňuje, keď uvádza, že prijatie tejto sviatosti
vyžaduje u prijímateľa stav milosti; prijímateľ, ktorý nie je
v stave schopnom vyspovedať sa, musí si vzbudiť dokonalú ľútosť. Ak je však prijímateľ v stave bezvedomia, sviatosť pomazania chorých spôsobí aj odpustenie hriechov
a časti časných trestov.20

Sekretariát komisie pre revíziu Kódexu na tieto námietky reagoval odmietavo, pričom zdôraznil, že:

Nakoniec teda termíny periculose a in periculo ostali
v textoch Kódexu (cann. 998, 1004 § 1, 1005 CIC) s jasným, hoci implicitným vzťahom k in periculo mortis. Pre
úplnosť dodáme, že počas práce komisie na novej schéme
Kódexu v roku 1980, jeden z členov tejto komisie navrhoval doplniť v kánone týkajúcom sa prijímateľov predmetnej sviatosti termín mortis k termínu periculo, Sekretariát však odpovedal jasne: Non est necessarium: sufficienter de hoc agi.10 Niektorí komentátori ako dôvod, pre ktorý Sekretariát odmietol uviesť plné znenie termínu (t.j. in
periculo mortis), uvádzajú skutočnosť, aby predmetný termín nebol chápaný v zmysle in articulo mortis,11 čo je situácia zomierajúcich.12 Na druhej strane je potrebné chápať aj poznámku navrhovateľa doplnenia tohto termínu,
nakoľko sa toto spojenie používalo v predchádzajúcom
Kódexe a to v cann. 940 § 113 a 941.14
Rekvizity pre vyslúženie
sviatosti pomazania chorých
Prof. Elias Frank ako prvú rekvizitu pre prijatie sviatosti pomazania chorých uvádza, že osoba musí byť pokrstená, nakoľko krst je bránou k ostatným sviatostiam. Teda
8. Communicationes 15 (1983) 213-214.
9. Communicationes 15 (1983) 214, 216.
10. Communicationes 15 (1983) 215.
11. Pod pojmom pericolo mortis je potrebné chápať tie situácie,
v ktorých smrť sa javí ako pravdepodobná hrozba v dohľadnom čase.
Naproti tomu articulo mortis je situácia morálnej istoty, že smrť sa
dostaví v najbližšej chvíli (M. R ivella, «Amministrazione e ricezione
dei sacramenti in pericolo di morte. Il viatico?», 314-315).
12. E. Zanetti, «A chi conferire il sacramento dell‘Unzione degli infermi?», 299.
13. Can. 940 § l: „Extrema unctio praeberi non potest nisi fideli, qui
post adeptum usum rationis ob infirmitatem vel senium in periculo
mortis versetur.”
14. Can. 941: „Quando dubitatur num infirmus usum rationis attigerit, num in periculo mortis reipsa versetur vel num mortuus sit, hoc
sacramentum ministretur sub conditione.”

2) Je nevyhnutné, aby – okrem používania rozumu – sa
veriaci pre chorobu alebo starobu začínal ocitať v nebezpečenstve. Tieto slová („začínal ocitať“) sú jemne, no významovo odlišné od tých, ktoré sú použité v can. 940 § 1
CIC17. Predchádzajúci Kódex totiž vyžadoval, aby sa veriaci nachádzal v nebezpečenstve smrti. Naproti tomu súčasný Kódex považuje za dostatočné, aby sa veriaci začínal nachádzať (ocitať) v nebezpečenstve. Týmto spôsobom sú vyjadrené dva koncepty:
- pomazanie nemocných nie je sviatosť iba pre zomierajúcich;
- pomazanie chorých nie je ani sviatosťou pre tých, čo
sú jednoducho chorí; je potrebné, aby choroba alebo staroba (vzájomne nezávislé) spôsobovali vážne nebezpečenstvo pre život.
15. E. Frank, I sacramenti dell’iniziazione della penitenza e
dell’unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del codice di
diritto canonico, 198.
16. E. Zanetti, «A chi conferire il sacramento dell‘Unzione degli infermi?», 304.
17. B. F. Pighin, Diritto sacramentale, 311.
18. A. de Fuenmayor, «Commento ai canoni 96-112», 121.
19. E. Frank, I sacramenti dell’iniziazione della penitenza e
dell’unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del codice di
diritto canonico, 198.
20. B. F. Pighin, Diritto sacramentale, 308.
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Z tohto uhla pohľadu je zrejmé, že nie vždy iba samotná skutočnosť veku (napr. že sa jedná o staršiu osobu) prináša automaticky bezprostredné riziko pre život, ibaže by
sa jednalo o širší výklad vyjadrenia: začínal sa nachádzať
v nebezpečenstve. Nezdá sa však, žeby táto interpretácia
korešpondovala s úmyslom legislátora alebo s povahou
tejto sviatosti.21
3) Prijímateľ musí mať úmysel prijať sviatosť pomazania chorých alebo ho mal mať aspoň implicitne, keď bol
pri vedomí (can. 1006 CIC22).
Sviatosť teda nemôže byť vyslúžená tomu, kto explicitne vyslovil protikladnú vôľu vzhľadom na prijatie tejto sviatosti, keď bol pri vedomí. Ohľadom úmyslu prijať
túto sviatosť postačujú minimálne garancie, ktoré neprekážajú dobrodeniam určených Pánom pre spásu veriaceho
prostredníctvom pomazania. Z tohto dôvodu sa implicitná
túžba po tejto sviatosti predpokladá u každého veriaceho,
ibaže by jestvovali opačné dôkazy.23
Rovnako nemôže byť táto sviatosť udelená tomu, kto
tvrdošijne zotrváva v zjavne ťažkom hriechu (can. 1007
CIC24) Jedná sa o tie osoby, ktoré sa nachádzajú v ťažkom, verejnom hriechu a nechcú sa kajať. Keďže táto sviatosť spôsobuje aj odpustenie hriechov, nemalo by žiaden
zmysel vyslúžiť ju niekomu, kto sa nekajá.25 Komentátori, vzhľadom na neexistenciu precíznejších indikácií (ktoré by pomohli lepšie identifikovať prípady, kedy nie je dovolené udeliť túto sviatosť) poznamenávajú, že záverečná klauzula can. 1007 CIC je identická s can. 915 CIC,
ktorý uvádza, že exkomunikovaný a postihnutý interdiktom nemôžu mať účasť na Eucharistii.26 Prof. Miragoli nesúhlasí, aby can. 915 CIC slúžil (z dôvodu identickej záverečnej klauzuly – in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes) analogicky na stanovenie konkrétnych
príkladov, kedy nie je dovolené udeliť sviatosť pomazania
chorých. Poznamenáva, že uvedené kánony pojednávajú
o dvoch diametrálne odlišných situáciách. Cirkev, ktorá
má ako svoj najvyšší zákon spásu duší, v okamihu smrti –
čo nie je hocaký životný okamih – vyžaduje to, čo je esenciálne. Okrem toho je potrebné prezumovať, že v uvedenej životnej etape (okamih smrti) – tak Cirkev ako aj veriaci – chcú všetko to, čo je nevyhnutné k spáse. Z tohto
21. T. R. Pèrez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della chiesa,
350-351.
22. Can. 1006: „Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent, hoc
sacramentum implicite saltem petierint, conferatur.”
23. B. F. Pighin, Diritto sacramentale, 311 - 312.
24. Can. 1007: „Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui in manifesto gravi peccato obstinate perseverent.”
25. E. Frank, I sacramenti dell’iniziazione della penitenza e
dell’unzione degli infermi. Commento ai canoni 834-1007 del codice di
diritto canonico, 200.
26. Can. 915: „Ad sacram communionem ne admittantur excommunicati et interdicti post irrogationem vel declarationem poenae aliique in
manifesto gravi peccato obstinate perseverantes.”
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dôvodu nachádzať sa v zjavne ťažkom hriechu by nemalo
byť prekážkou vyslúžiť túto sviatosť, avšak za predpokladu, že bolo o ňu žiadané, hoci aj jednoduchým spôsobom.
Teda to, o čom hovorí can. 1007 CIC (tvrdošijná vôľa zotrvať v zjavne ťažkom hriechu), by sa podľa zmieneného
profesora malo vzťahovať iba na extrémne prípady, ktoré
by však museli byť absolútne dokázané27. Túto skutočnosť
istým spôsobom potvrdzuje aj názor profesora kanonického práva v Navarre Angela Marzoa ktorý tvrdí, že v uvedenom kánone je potrebné rozlíšiť dva elementy:
a) ťažký hriech verejne známy,
b) tvrdošijné zotrvanie v ňom.
V prípade, ak by bola nejaká pochybnosť ohľadom jedného z týchto dvoch elementov, sviatosť by mala byť vyslúžená.28
Pre úplnosť je potrebné dodať, že táto sviatosť môže byť
vyslúžená veriacim exkomunikovaným a postihnutým interdiktom a to na základe can. 1352 § 1 CIC,29 kedy sa zákaz prijímať sviatosti a sväteniny pozastavuje a to dovtedy, kým sa vinník nachádza v nebezpečenstve smrti.30
Prezumpcie v prospech pasívneho subjektu
Súčasná legislatíva prináša niekoľko prezumpcií vyjadrených v can. 1005 CIC31 v prospech pasívneho subjektu a
to v pochybnosti, či chorý:
1) dosiahol užívanie rozumu,
2) je nebezpečne chorý,
3) je už mŕtvy.
Táto sviatosť má byť vyslúžená (ministretur), no nie
podmienečne (Si vivis - Ak žiješ) – ako to predpisoval can.
941 CIC 1917, – ale absolútne. Aktuálne je stanovené (can.
845 §§ 1-2 CIC32), že podmienečne sa vysluhujú iba tie
sviatosti, ktoré vtláčajú znak a to v prípade, že pretrváva

27. E. Miragoli, «Il sacramento dell‘unzione degli infermi», 143
-144.
28. A. M arzoa, «Commento ai canoni 998-1007», 667.
29. Can. 1352 § 1: „Si poena vetet recipere sacramenta vel sacramentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo versatur.“
30. B. F. Pighin, Diritto sacramentale, 312.
31. Can. 1005: „In dubio utrum infirmus rationis usum attigerit, an
periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum ministretur.”
32. Can. 845 § 1: „Sacramenta baptismi, confirmationis et ordinis,
quippe quae characterem imprimant, iterari nequeunt. § 2. Si, diligenti
inquisitione peracta, prudens adhuc dubium supersit num sacramenta
de quibus in § 1 revera aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur.”
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rozumná pochybnosť, či boli skutočne alebo platne udelené33.
Keďže sviatosť Pomazania chorých nevtláča znak,
môže byť opakovane udelená v zmysle predpisu can. 1004
§ 2 CIC34. Uvedený kánon prezentuje dve situácie:
a) keď v priebehu trvania tej istej choroby sa nebezpečenstvo stalo vážnejším,
b) keď po uzdravení z choroby veriaci znova upadol do
ťažkej choroby, pričom je irelevantné, či sa jedná o tú istú
chorobu, alebo inú. Na zhodnotenie závažnosti danej choroby je postačujúce pridŕžať sa kritérií prudentie a pravdepodobnosti bez potreby odborného potvrdenia. To však
nebráni, aby vysluhovateľ sviatosti zhodnotil situáciu pre
znovu udelenie tejto sviatosti aj na základe elementov klinického charakteru, ktoré však nie sú nevyhnutne požadované35.
Definitívnu bodku v upustení od podmienečného vyslúženia tejto sviatosti stanovila Posvätná Kongregácia pre
sviatosti a Boží kult dňa 12. septembra 198336. Túto skutočnosť naplno reflektoval v roku 2010 aj slovenský preklad Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae37.
Rozličné „situácie“ pre udelenie tejto sviatosti
Súčasný Kódex sa nechcel zaoberať špecifickými prípadmi, ale „iba“ uzákoniť princípy pre riadne prípady;
úlohu zaoberať sa špecifickými otázkami ponechal Kódex na Ordo a na komentátorov. Komisia pre revíziu kódexu (Coetus studiorum de sacramentis), ktorá v tejto veci
zasadala 18. – 22. apríla 1977, mala predložené na pripomienkovanie a následné schvaľovanie aj can. 188, čo je
súčasný can. 1004 § 1 CIC. V tomto návrhu spomínaný
kánon pozostával zo štyroch paragrafov, pričom komisia
odmietla tri z nich, ktoré pojednávali o konkrétnych prípadoch (deti, operácia, starci), kedy je možné udeliť túto
sviatosť. Konkrétne sa jednalo o paragrafy 2-4 can. 188.
Komisia ako dôvod uviedla, že tieto prípady sú už ošetrené prostredníctvom Ordo38.
33. T. R. Pèrez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della chiesa,
351.
34. Can. 1004 § 2: „Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus,
postquam convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si,
eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit.”
35. B. F. Pighin, Diritto sacramentale, 313.
36. Sacra congregatio pro sacramentis et cultu divino, Variationes
in novas editiones librorum liturgicorum, (12. septembris 1983) p. 553,
n. 135.
37. Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, č. 135,
115.
38. „§§ 2-3-4 non placent. Quia res iam in libris liturgicis regulatur“
(Communicationes 9 [1979] 343).
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V tejto časti sa chceme pokúsiť ponúknuť „zoznam“
konkrétnych situácií, kedy by mohla byť sviatosť pomazania chorých udelená. Tento zoznam iste nebude vyčerpávajúci, ale ponúkne prípady, ktoré vychádzajú z dokumentov Magistéria a niektorých komentátorov.
1) ťažko chorí – tu stačí spomenúť veriacich postihnutých rakovinou, amputáciou, ťažké stavy ochrnutia,
odobratie životne dôležitého orgánu v kontexte progresívnej degenerácie choroby, prípadne iné závažné choroby,
ktoré nevylučujú náhle a nebezpečné zhoršenie stavu,
2) umierajúci, ktorým nebola udelená táto sviatosť vo
vhodnejšom čase,39
3) tí, ktorí sú operovaní z dôvodu nebezpečnej choroby;
pred operáciou sa môže udeliť táto sviatosť chorému vždy,
keď dôvodom samej operácie je nebezpečná choroba,40
4) starci – môže sa udeliť aj starým ľuďom, ktorí značne upadli na sile, hoci nevidieť, že by boli nebezpečne chorí,41
5) deti – vtedy, keď používajú rozum natoľko, že ich
táto sviatosť môže posilniť (talem habent usum rationis,
ut hoc sacramento confortari possint). V pochybnosti, či
dosiahli používanie rozumu, sviatosť sa má udeliť. Ordo –
pojednávajúc o deťoch – sa neuspokojuje s chronologickými údajmi, ktoré sa týkajú prezumpcie používania rozumu (7 rokov), ale preferuje hodnotenie používania rozumu, ktoré je viac psychologické.42 Komisia pre revíziu kódexu sa zaoberala aj návrhom prijať vo vzťahu k deťom
formuláciu tali rationis usu praeditus ut confortari possit,
avšak nielen táto formulácia, ale aj druhý paragraf can.
188 neboli prijaté, nakoľko členmi komisie boli tieto skutočnosti považované ako za nie nevyhnutné na to, aby boli
zapracované do kódexu 1983.43
6) účastníci autonehody, či iného dopravného nešťastia – ani Kódex a ani Ordo neponúkajú v tomto prípade
všeobecné riešenie. Je teda na kňazovi, aby vo svetle toho,
čo bolo doteraz povedané, zhodnotil prípad od prípadu.44
7) tí, ktorí upadli do bezvedomia alebo prestali používať rozum – túto sviatosť treba udeliť (sacramentum
conferatur), ak možno predpokladať, že keby boli pri ve-

39. E. Zanetti, «A chi conferire il sacramento dell‘Unzione degli infermi?», 301.
40. Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, č. 10, 20.
41. Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, č. 11, 20.
42. Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, č. 12, 21.
43. Communicationes 15 (1983) 215.
44. E. Zanetti, «A chi conferire il sacramento dell‘Unzione degli infermi?», 303.
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domí, ako veriaci by si ju aspoň implicitne žiadali (can.
1006 CIC).45
Záver
Cieľom tejto stručnej štúdie bola snaha napomôcť prekonať zaužívané automatizmy v konaní vysluhovateľa,
prijímateľa sviatosti pomazania chorých ako aj príbuzných chorých, ktorí v zmysle can. 1001 CIC sa majú spolupodieľať, aby chorí prijali predmetnú sviatosť vo vhodnom čase. A tak čiastočne prispieť ku korektnému vysluhovaniu a prijímaniu tejto sviatosti.
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Cirkev a občianska spoločnosť:
priestory partnerstva a spolupráce
The Church and Civil Society: Areas of Partnership and Cooperation
The civil society fulfils several key functions with respect to the state and it is ideal, if there is cooperation between
them. In the case of conflict between these two, the solution could be a partnership between civil society and the
church. There are several areas of cooperation that could be beneficial. This paper discusses five specific areas, in
which the church can effectively contribute to the quality of civil society and can be a reasonable partner by fulfilling
the tasks of civil society in civil life.

Úvod
Občianska spoločnosť (OS) plní voči štátu niekoľko
kľúčových funkcií.1 Ideálne je, ak medzi OS a vládou,
ako reprezentantkou štátu, existuje plodná spolupráca. Čo
však v prípade, ak sa medzi nimi vyskytne konflikt a OS
nedokáže adekvátne napĺňať svoje ciele? Zdá sa, že riešením by mohlo byť jej partnerstvo s cirkvou, lebo, ako
sa ukazuje, existuje niekoľko oblastí, kde by vzťah medzi
nimi dvoma mohol byť prospešný.
Tento príspevok orientuje pozornosť na Katolícku cirkev, ktorej vzťah a participácia v rámci OS bola a je v
magistériu katolíckej cirkvi diskutovanou témou. Predovšetkým sociálne encykliky2 ako aj učenie pápežov
a Druhého vatikánskeho koncilu3 obsahujú obšírne smernice o význame občianskeho života, právach a povinnostiach veriacich laikov a ich účasti na spoločensko-politickom dianí. Problematika katolíckeho učenia o spoločnosti
je tiež témou dokumentov katolíckych biskupských konferencií ako aj Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Cieľom tohto príspevku je ozrejmiť vzťah medzi OS a
cirkvou a predstaviť priestory ich vzájomnej súčinnosti a
1. Bútora uvádza desať funkcií OS, a to: 1. artikulácia a formulácia
požiadaviek občanov; 2. uchovávanie a rozvoj rôznorodosti a plurality;
3. mienkotvorná funkcia; 4. sociálne inovácie; 5. pôsobenie v prospech
spoločenskej integrácie; 6. politická socializácia; 7. kontrolná funkcia;
8. poskytovanie špecifických služieb a verejných statkov; 9. prevencia
a riešenie konfliktov; 10. rozmnožovanie spoločenského bohatstva. (pozri Bútora, M.: Odklínanie. Bratislava : Kaligram, 2004, s. 292 – 294.)
2. Lev XIII.: Rerum novarum, o robotníckej otázke, 1891; Pius XI.:
Divini Redemptoris, o bezbožníckom komunizme, 1937; Ján XXIII.: Pacem in terris, o pokoji medzi všetkými národmi, založenom na pravde,
spravodlivosti, láske a slobode, 1963; Pavol VI.: Populorum progressio o rozvoji národov, 1967; Ján Pavol II.: Laborem exercens, napísana
pri príležitosti 90. výročia encykliky Rerum novarum, 1981; Ján Pavol
II.: Sollicitudo rei socialis, 1987; Ján Pavol II.: Centesimus annus, 1991;
Benedikt XVI.: Deus caritas est, o kresťanskej láske, 2005; Benedikt
XVI.: Caritas in veritate, o integrálnom rozvoji v láske a v pravde, 2009
3. Dokumenty II. vatikánskeho koncilu. Dostupné na internete: http://
www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil

kooperácie, ktoré podporujú verejný politický a občiansky priestor.
Občianska spoločnosť a cirkev
ako príklad prospešnej spolupráce
Pod pojmom občianska spoločnosť,4 označovaná aj ako
tretí sektor, občiansky sektor, mimovládny sektor, či neziskový sektor, chápeme spoločnosť, ktorá je nezávislá od
štátu a pre ktorú je charakteristická autonómna občianska aktivita, nerušená činnosť masových hnutí, spoločenských združení, politických strán a záujmových zoskupení. Jedným z hlavných cieľov nezávislej občianskej aktivity je decentralizácia štátnej moci a odovzdanie niektorých jej právomocí samospráve, ktorá sa maximálne približuje občanom. Pre OS je typická snaha riešiť vznikajúce problémy cestou vyjednávania, dohody a dosiahnutím spoločenského konsenzu. Jej účelom nie je dosahovanie zisku (trh, podnikateľský sektor), ale realizácia nejakého záujmu. Tvoria ju občania, ktorí konajú vo verejnej
sfére, vyjadrujú svoje názory, vyslovujú voči štátu svoje
požiadavky, adresujú ich politickým predstaviteľom a žiadajú adekvátnu odpoveď.5 Občianska spoločnosť je jedným z kľúčových pilierov demokracie, a to aj z dôvodu,

4. Na výskum konceptu občianskej spoločnosti sa na Slovensku osobitne zameriava Inštitút pre verejné otázky a jeho odborní pracovníci, predovšetkým Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora, Zora Bútorová,
Oľga Gyárfášová a Miroslav Kollár. K tejto problematike pozri: www.
ivo.sk alebo publikácie Bútora, M. – Bútorová, Z. – Strečanský, B. –
Ondrušek, D. – Mesežnikov, G. (ed.): Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, 2011.; Bútora, M. – Búto rová, Z. – Strečanský, B.: Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na
Slovensku. Trendy a perspektívy. Bratislava : Včelí dom, 2012.
5. Občanom participujúcich na OS možno prisúdiť občiansku odvahu, ktorá je formou politickej smelosti. Potrebuje ju každý občan, ktorý
bojuje za svoje práva i práva iných, záleží mu na slobode prejavu a možnosti vyjadriť voči vládnucim činiteľom kritický postoj. Občianska odvaha je spätá so schopnosťou vstúpiť do konfliktu, nie však kvôli vyhľadávaniu sporov, ale s cieľom konfrontovať vzájomné postoje a dospieť k
správnemu riešeniu. (porov. Sutor, B.: Politická etika. Trnava : Dobrá
kniha, 1999, s. 90.)
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že občanom umožňuje napĺňať isté očakávania a hodnoty.
Malová uvádza, že “OS nepredstavuje nejakú „zostatkovú“ kategóriu, ktorá je synonymom pre spoločnosť alebo
pre všetko, čo nepatrí k štátu alebo politickému systému.
Ide o autonómnu entitu, ktorá sprostredkuje vzťahy medzi
súkromnou sférou, politikou a štátom. Spočíva najmä na
dobrovoľnosti, sebaorganizácii, autonómii a rešpektovaní
právnych alebo spoločensky akceptovaných pravidlách.”6
V prípade rozvoja OS na Slovensku rozlišuje český politológ Radim Marada tri obdobia. Prvé sa viaže k času
pred rokom 1989, kedy bola OS chápaná ako obrana ľudských a občianskych práv, ako oblasť autentického správania či ako morálna obhajoba voči štátu. OS v tomto období
predstavovali hlavne disidenti. Tesne po revolučných zmenách sa v druhom období pojem OS spájal s procesom demokratických premien, s kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými predpokladmi funkčnej demokracie. Tretie obdobie súvisí s etapou, keď sa stabilizovali základné inštitúcie parlamentnej demokracie a trhovej ekonomiky. OS
a jej inštitúcie (neziskové organizácie, mieste samosprávy, odbory, záujmové združenia a.i.) začali byť vnímané
ako dôležitý prvok vyvažujúci pôsobnosť štátu i trhu.7 Zároveň sú v tomto období špecifickou podobou slobodného združovania občanov cirkvi a náboženské spoločnosti,
ktoré spolu s náboženskou činnosťou vykonávajú najrôznejšie spoločenské funkcie.8 Na Slovensku sa však cirkev,
podľa historičky Gabriely Dudekovej9, podieľala už na vytváraní prvých organizácií OS, nakoľko medzi najstaršie
príklady neziskových organizácií patria charitatívne sociálno-zdravotnícke ústavy pre chudobných, ktoré zakladali kláštorné rády.
Cirkev môže svoj vzťah k občianskemu spoločenstvu a
účasť na OS uplatniť dvoma spôsobmi, a to jednak skrze
spoločenstvo veriacich a prostredníctvom ich rôznych slobodných iniciatív, okrem toho môže pôsobiť pôsobiť ako
inštitúcia reprezentovaná príslušnými úradnými predstaviteľmi, teda biskupmi a kňazmi. Sutor uvádza, že “v
oboch formách môže na jednej strane pôsobiť na spoločnosť, teda zúčastňovať sa na verejných diskusiách, pokúšať sa ovplyvniť zmýšľanie; na druhej strane môže sa obracať priamo na štátne orgány a politických reprezentantov (parlament, vládu, poslancov, politické frakcie).”10
O vzťahu OS a cirkvi uvažuje aj známy slovenský sociológ Martin Bútora, podľa ktorého existuje niekoľko ob6. M alová, D.: Občianska spoločnosť, sociálne hnutia, mobilizácia
a protesty na Slovensku. In: Sociológia, 4/ 2008, s. 347-363.
7. Porov. M arada, R.: Kultura protestu a politizace každodennosti.
Brno: CDK, 2003, 220 s.
8. Porov. Skovajsa, M. A kol.: Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha : Portál, 2010, s. 16.
9. Porov. Dudeková, G.: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. [online], [cit. 19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.
dejiny.sk/eknihy/gd.htm
10. Sutor, B.: Politická etika. Trnava : Dobrá kniha, 1999, s. 199.
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lastí, kde by spolupráca OS a cirkvi na Slovensku mohla
byť prospešná. Radí medzi ne: 1. budovanie demokratických inštitúcií, 2. spoločnú hrádzu proti neznášanlivosti,
3. most v medzinárodných vzťahoch, 4. boj proti terorizmu a 5. spoluprácu pri otázkach praktickej morálky.11 Nasledujúca časť sa pokúsi tieto oblasti detailnejšie priblížiť.
Cirkev a jej funkcia v občianskej spoločnosti
O vzťahu cirkvi a OS sa vie málo. Zároveň je predmetom diskusie či cirkev a OS majú byť v konkurenčnom
vzťahu alebo postačuje, ak sa budú navzájom rešpektovať
alebo sa majú usilovať o vzájomné partnerstvo a efektívnu
spoluprácu.12 Tento príspevok zastáva tretiu pozíciu, ktorá
obhajuje vzťah Katolíckej cirkvi a OS a poukazuje na jeho
pozitívne dôsledky, ako to ozrejmuje nasledujúca časť príspevku.
Budovanie demokratických inštitúcií
Pápež Ján Pavol II. v encyklike Centesimus annus, v
ktorej venoval pozornosť aj udalostiam v roku 1989, napísal, že “Cirkev si veľmi váži demokraciu ako systém, ktorý zabezpečuje občanom účasť na politických rozhodnutiach a podriadeným zaručuje možnosť svoje vlády voliť a kontrolovať a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich odvolávať.”13 To, že Katolícka cirkev považuje demokraciu za najlepší politický systém, formuluje Ján Pavol II. aj vo svojej knihe Pamäť a identita, kde vysvetľuje, že demokratické zriadenie „najviac zodpovedá intelektuálnej a spoločenskej prirodzenosti človeka a v dôsledku
toho požiadavkám sociálnej spravodlivosti.”14 Pápež uvádza, že “Cirkev uznáva zákonitú autonómiu demokratického poriadku”15 a pripomína, že “demokracia bez zásad,
ako dokazujú dejiny, ľahko sa premení na otvorený, alebo
skrytý totalitarizmus.”16
Záujem Katolíckej cirkvi o zachovávanie demokratických princípov v slovenskej spoločnosti je deklarovaný aj
v pastierskych listoch biskupov Slovenska.17 V liste O eu-

11. Porov. Bútora, M.: Odklínanie. Bratislava : Kaligram, 2004, s.
296 – 297.
12. Porov. tamtiež, s. 296.
13. Ján Pavol II.: Centesimus annus, 1991, bod 46, [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/centesimus-annus
14. Ján Pavol II:: Pamäť a identita. Trnava : Spolok sv. Vojtecha,
2005, s. 126.
15. Ján Pavol II.: Centesimus annus, 1991, bod 46, [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekJcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/centesimus-annus
16. Tamtiež.
17. Porov. Pastierske listy Konferencie biskupov Slovenska. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska
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rópskej integrácii, ktorý okrem iného venuje pozornosť
aj kresťanským laikom v politike, uviedli, že “sme povinní každodenným úsilím prispievať k budovaniu a obrane
pravej demokracie, ktorá je založená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a solidarity”.18 Dôležitým prejavom občianskej angažovanosti a snahy o demokratickú spoločnosť, ku ktorej biskupi vyzývajú, je účasť katolíckych laikov vo voľbách.19 Tieto výzvy, sú, žiaľ, často pod vplyvom
verejnej mienky, kritizované a nesprávne interpretované
ako “miešanie sa cirkvi do politiky”, avšak v tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že zamedzovanie cirkvi verejne vyjadriť svoj názor k spoločenko-politickým otázkam je proti demokracii samotnej, navyše, cirkev chápe
politiku ako úsilie o dosiahnutie spoločného dobra,20 čo
je jeden zo základných princípov sociálnej náuky cirkvi,
ktorý vyjadruje, že ľudské spolunažívanie v spoločnosti
potrebuje záväzný poriadok a že tento poriadok musí zodpovedať personálnej existencii človeka v spoločnosti.21
Demokracia podľa Bútoru potrebuje hlas svedomia a
morálne väzby, ktoré zabezpečia jej stabilitu. Cirkev by
v tejto perspektíve mala podnikať kroky pre zachovanie demokracie, a to od lokálnej až po celonárodnú úroveň.22 “Cirkevné osobnosti by mali byť v oveľa výraznejšej miere “ostražitými pozorovateľmi diabla v dejinách” a
všetkých jeho dobových stelesneniach a neváhať pri uzatváraní spojenectiev v prospech demokracie,”23 uvádza
Bútora, avšak bližšie nešpecifikuje, aké konkrétne oblasti či aktivity má na mysli. Domnievam sa, že ich existuje
niekoľko, avšak, aj vzhľadom na aktuálnu a značne živú
diskusiu v slovenskej spoločnosti ohľadom kvality vzdelávacieho systému a mediálneho priestoru, považujem zo
strany cirkvi za vhodné námety na podporu demokratic-

18. Porov. Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii.
[online], [cit. 19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferenciebiskupov-slovenska/c/pl-o-europskej-integracii-sk
19. Porov. Pastiersky list k parlamentným voľbám – jún 2006. [online], [cit. 19/03/2015]. Dostupné na internete:http://www.kbs.sk/obsah/
sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-k-parlamentnym-volbam-jun-2006
20. Porov. Ján XXIII.: Pacem in terris. 1963, čl. 22. [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pacem-in-terris
Ján Pavol II.: Laborem exercens. 1981, bod 20
21. Porov. Sutor, B.: Politická etika. Trnava : Dobrá kniha, 1999, s.
50.
22. Budovanie demokracie a demokratických inštitúcií, ako jedna z
kľúčových úloh OS, zároveň nechce ani pre cirkev zostať v rovine ideálu, ale naopak reality. Teoretik demokracie Giovanni Sartori na margo balansu medzi ideálom a realitou demokracie poznamenáva, že čo
demokracia „je“ nemôžeme oddeliť od toho, čím by mala „byť“: demokracia je „výsledkom interakcie ideálov a reality, ktorá ju formuje, tlaku toho, čo by malo byť, a odporu toho, čo je“. Sociálny filozof
John Dewey, naklonený k realite demokracie dodáva, že “demokracia
sa prejavuje v prístupoch ľudí a meria sa dôsledkami na ich život (…)
Demokracia je spôsob života (…) Je to spôsob morálneho života, a to
taký, ktorý poskytuje morálny vzor pre osobné správanie.”
23. Porov. tamtiež, s. 296.
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kých princípov a hodnôt24 angažovanie sa katolíckych škôl
a univerzít a skvalitňovanie katolíckych médií.
Rozvíjanie kvalitného vzdelávania a školského systému
by malo podporovať politickú gramotnosť, rozvoj komunikačných schopností a dispozíciu formulovať svoje stanovisko, ktoré sú vhodným predpokladom pre občiansku
participáciu. Žiadna demokracia sa totiž nezaobíde bez
prejavujúcej sa verejnosti, ktorá je schopná a ochotná podieľať sa na verejných záležitostiach a dokáže pomenovať
a reflexívne posudzovať svoje záujmy a hodnoty.25 Mladí
katolícki intelektuáli by mali v dnešnej postmodernej spoločnosti a spoločensko-politickom diskurze zohrávať strategickú úlohu; je však nutné náležite sa na ňu pripraviť, a
to aj prostredníctvom kvalitného vzdelávania v (katolíckych) školách. Pápež Ján Pavol II. v apoštolskej konštitúcii
Ex corde ecclesiae povedal: “Výskumná činnosť musí zahrňovať závažné problémy našich čias, ako napr. hodnotu ľudského života, podporu spravodlivosti pre všetkých,
kvalitu osobných a rodinných životných pomerov, ochranu
prírody, hľadanie mieru a politickej stability, spravodlivé
rozdelenie majetku sveta a nový hospodársky a politický
poriadok, aby lepšie slúžila všeobecnému blahu jednotlivých národov a spoločenstvu všetkých národov.”26 Napokon, vhodné námety pre to, aké rozmery majú katolícke
školy a univerzity v demokratickej spoločnosti podporovať, uviedol v jednej zo svojich prednášok, ktorá v roku
2014 odznela na Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj
arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý hovoril o demokracii aj v súvislosti s akademickými hodnotami, čím poukázal na ďalšie rozmery
tejto širokej, no dôležitej a aktuálnej problematiky. “Akademická česť, to znamená aj zachovanie si cti aj v boji voči
presile masy, ak ide o obranu slobody, nezávislosti, “demokracie”, o obranu pravdy,”27 uviedol a zároveň poukázal na likvidačné praktiky totalitných nedemokratických
režimov.
Ďalším efektívnym nástrojom Katolíckej cirkvi na Slovensku na podporu demokracie a občianskej komunity
môže byť mediálny priestor. Aj keď katolícke médiá majú
prevažne evanjelizačný charakter, Katolícke noviny, TV
Lux a Rádio Lumen, aj vďaka svojmu niekoľkoročnému
zázemiu na trhu, by mohli a mali mať ambíciu nachádzať
popri nábožensky orientovaných programoch a témach

24. Problematika demokratických princípov a hodnôt je v politológii
široko diskutovanou témou. V zásade však možno konštatovať, že základné zásady demokracie sú formulované v ústavách demokratických
štátov.
25. Porov. Müller , K. B.: Politická sociologie. Praha : Portál, 2008,
s. 109.
26. Ján Pavol II.: Ex corde ecclesiae, 1990, čl. 32. [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ex-corde-ecclesiae
27. Vasiľ, C.: Katolicita na katolíckych univerzitách. [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/content/katolicita-na-katolickych-univerzitach
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priestor aj pre občianske záležitosti a vďaka odlišnej perspektíve byť pre ostatné (aj liberálne) médiá adekvátnym,
vyváženým a konštruktívnym opozičným partnerom, čím
by zároveň, nazdávam sa, mohli zvýšiť svoju atraktivitu.
Spoločná hrádza proti neznášanlivosti
Dnešná globalizovaná spoločnosť, v ktorej sa čoraz častejšie dostávame do kontaktu s odlišnými kultúrami a tradíciami, je čoraz častejšie poznačená prejavmi intolerancie ako rasizmus, xenofóbia, nacionalizmus či etnocentrizmus. Bútora si myslí, že prejavy neznášanlivosti nemožno zo spoločnosti odstrániť a v tejto problematike neexistuje definitívne riešenie; voči takémuto správaniu je
však možné zaujať jednoznačný vyhranený postoj a zamedzovať mu, čo môže podľa Bútoru Katolícka cirkev dosahovať systematickou výchovou v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.28
Žiaľ, v súčasnosti sme svedkami rastúcich prejavov neznášanlivosti práve voči kresťanom a iným náboženských
skupinám, a to predovšetkým na Blízkom a Strednom východe ako i v niektorých afrických štátoch, kde sa náboženská sloboda stala terčom brutálnych útokov. Zdá sa,
že európskym národom a ich OS sa zatiaľ nepodarilo vyvinúť dostatočné úsilie na zabránenie takýmto prejavom
a môžeme sa len domnievať, či sa dôvodom nezáujmu o
problematiku prenasledovania kvôli vyznaniu nestáva
práve fakt, že v drvivej väčšine ide práve o prenasledovanie kresťanských spoločenstiev. V tomto kontexte sa ešte
ako naliehavejšia javí potreba diskusie nielen politických,
ale aj cirkevných predstaviteľov o hraniciach tolerancie a
krokoch, ktoré by podporili dialóg medzi rozličnými kultúrami a národmi.
Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes uvažuje nad
“nerovnováhou dnešného sveta” a uvádza, že “veľké napätia povstávajú aj medzi rasami, ba i medzi rozličnými spoločenskými vrstvami; medzi bohatými, menej zámožnými a chudobnými národmi; napokon medzi medzinárodnými ustanovizňami, ktoré sa zrodili z túžby národov po mieri a zo snáh vnucovať iným vlastnú ideológiu,
ako aj kolektívnym egoizmom národov a iných organizmov.”29 So zreteľom na povinnosť brať ohľad na potreby ostatných zdôrazňuje nutnosť zveľaďovania všeobecného dobra, úcty k ľudskej osobe a úcty a lásky k protivníkom. Upozorňuje na potrebu prekonávania individualis-

28. Porov. Bútora, M.: Odklínanie. Bratislava : Kaligram, 2004, s.
296.
29. Gaudium e spes, bod 8, [online], [cit. 19/03/2015]. Dostupné na
internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/
druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes
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tickej etiky a vyzýva k zodpovednosti a ku angažovanosti
pomáhať každému človeku.30
Tomuto cieľu, zjednotenému s výchovou k tolerancii,
môže okrem iného napomáhať aj činnosť sociálnej pomoci, ktorú zabezpečuje katolícka charita ako aj pôsobenie a
aktivity veriacich laikov, zasvätených jednotlivcov a rehoľných spoločenstiev medzi minoritným obyvateľstvom,
ktorí sa vo väčšej miere stávajú obeťami neznášanlivosti, preto je medzi nimi a väčšinovou spoločnosťou nutné nachádzať spôsoby vzájomnej tolerancie, spolupatričnosti a solidarity. Ďalším dôležitým aspektom na ceste k
prekonávaniu negatívnych pocitov a postojov medzi ľuďmi je činnosť laického apoštolátu, a to jednak v cirkvi samotnej ako aj v spoločnosti.31 Veriacim laikom, ktorí majú
pripisovať “veľký význam odbornej pripravenosti, zmyslu pre rodinný a občiansky život, ako aj čnostiam, ktoré
napomáhajú spoločenské vzťahy, teda bezúhonnosti, duchu spravodlivosti, úprimnosti, ľudskosti a pevnosti charakteru,”32 sa otvárajú široké možnosti pre ich činnosť, a
to nielen v cirkevných spoločenstvách a rodine, ale aj v
sociálnej oblasti a v rámci národného a medzinárodného
poriadku.33 Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v činnostiach a aktivitách pri zamedzovaní prejavov neznášanlivosti a sociálnej intolerancie v spoločnosti má svoj osobitný význam ekumenický rozmer, čo si vyžaduje dynamickú a rozvážnu spoluprácu katolíkov s inými kresťanmi a
v širšom zmysle všetkými ľuďmi, aby bolo odstraňovanie
bariér efektívne a účinné.
Most v medzinárodných vzťahoch
Snaha udržiavať medzinárodné vzťahy, dodržiavať medzinárodné právo a rešpektovať sa navzájom sa pre jednotlivé štáty v dnešnej dobe ukazuje viac ako naliehavé. Toto úsilie sa týka aj Katolíckej cirkvi a Svätej stolice ako jej najvyššieho orgánu riadenia a subjektu medzinárodného práva. Záujem Katolíckej cirkvi o medzinárodné otázky, okrem ďalších dokumentov katolíckeho magistéria, zreteľne deklaruje encyklika Pacem in terris, v ktorej sa Ján XXIII. detailne venuje medzinárodným vzťahom, ktoré je potrebné “usporiadať podľa pravdy, spravodlivosti, praktickej solidárnosti a slobody.”34 Jednou z
kľúčových tém medzinárodných vzťahov je problematika ľudských práv, čo v roku 1945 potvrdila OSN prijatím
30. Porov. Gaudium e spes, body 25-31, [online], [cit. 19/03/2015].
Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentya-vyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/gaudium-et-spes
31. Porov. Dekrét o apoštoláte laikov. [online], [cit. 19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhlasenia/p/druhy-vatikansky-koncil/c/apostolicam-actuositatem
32. Tamtiež, bod 4.
33. Porov. tamtiež, bod 9.
34. Ján XXIII.: Pacem in terris. 1963, bod 32. [online], [cit.
19/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pacem-in-terris
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Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú pápež Ján Pavol II. nazval „skutočným medzníkom na ceste morálneho
vývoja ľudstva.“35
Ľudské práva sú aj v slovenskej spoločnosti, aj v súvislosti s nedávnym referendom o rodine, pálčivou témou,
ktorá si zo strany Katolíckej cirkvi na Slovensku vyžaduje zreteľnú pozíciu. Vhodným východiskom v tejto
problematike môže byť prejav pápeža Benedikta XVI.
na Valnom zhromaždení OSN v roku 2008,36 ktorý možno považovať za jeden z najtriezvejších a najvarovanejších príspevkov do diskusie o ľudských právach, aký sa
kedy v pápežských dokumentoch objavil. Emeritný pápež v ňom predstavil niekoľko ohrození týkajúcich sa budúcnosti ľudských práv, medzi ktoré zaradil kultúrny a filozofický relativizmus, pozitivizmus, utilitarizmus, hyperindividualistickú interpretáciu ľudských práv, selektívny prístup k ľudským právam, dogmatický sekularizmus a eskaláciu požiadaviek v oblasti ľudských práv.37 Navyše, pre Slovensko ako súčasť Európskej únie, veľmi aktuálne zaznievajú slová pápeža Františka, ktorý vo svojom príhovore na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v novembri 2014 povedal: “Dnes zaujíma podporovanie ľudských práv centrálnu rolu v úsilí Európskej únie
zacielenom na ochranu dôstojnosti osoby, ako vo vlastnom vnútri, tak aj vo vzťahoch s ostatnými krajinami. Ide
o záväzok dôležitý a obdivuhodný, pretože pretrváva stále veľa situácií, v ktorých sa s ľudskými bytosťami zaobchádza ako s predmetmi, ktorým možno naprogramovať
počatie, konfiguráciu a použiteľnosť, a ktoré potom môžu
byť vyhodené preč, keď už viac neslúžia, pretože sa stali
slabými, chorými alebo starými.”38 Ľudské práva a s nimi
spojené etické otázky zohrávajú v medzinárodných vzťahoch a čoraz viac aj v EÚ strategickú úlohu. Nepriaznivým príkladom tohto faktu je Veľká Británia, vo februári
2015 prijatý kontroverzný zákon o tzv. “trojrodičovstve”,
ktorý umožní vytvoriť dieťa s tromi DNA alebo rozmáhajúca sa gender ideológia, ktorú pápež František označil
za hrozbu veľkosti jadrovej katastrofy.39 V tejto diskusii
35. Ján Pavol II.: Prejav na Valnom zhromaždení OSN, 1979. [online], [cit. 19/02/2015]. Dostupné na internete: http://www.vatican.va/
holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/october/documents/hf_ jp-ii_
spe_19791002_general-assembly-onu_en.html
36. Porov. Benedikt XVI.: Príhovor pred Valných zhromaždením
OSN. [online], [cit. 19/02/2015]. Dostupné na internete: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
37. Glendon, M. A.: The Influence of Catholic Social Doctrine of
Human Rights. In: Catholic Social Doctrine and Human Rights, Acta
15, Vatican City : Pontifical Academy of Social Scientes, 2010. [online],
[cit. 19/02/2015]. Dostupné na internete: http://www.pass.va/content/
dam/scienzesociali/pdf/acta15/acta15-glendon.pdf
38. František: Prejav v Európskom parlamente v Štrasburgu, 2014.
[online], [cit. 20/03/2015]. Dostupné na internete: http://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20141125029
39. Mcelwee, J. J.: Francis strongly criticizes gender theory, comparing it to nuclear arms, 2015. [online], [cit. 20/03/2015]. Dostupné na
internete: http://ncronline.org/news/vatican/francis-strongly-criticizesgender-theory-comparing-nuclear-arms
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nezostalo izolované ani Slovensko. Dobrou správou však
je, že v tejto problematike v slovenskej spoločnosti čoraz
viac zaznieva občiansky hlas a vzrastajú rôznorodé občianske aktivity, aj pod záštitou Katolíckej cirkvi, na podporu eticko-morálnych otázok, ktoré rezonujú aj v medzinárodnom diskurze. Príkladom je Národný pochod za život, iniciovaný KBS, ktorý sa po druhýkrát uskutoční v
septembri 2015 v Bratislave a ktorý ukazuje na podstatnú
úlohu cirkvi v OS.
Boj proti terorizmu
Terorizmus, ako zhluk násilných taktík, medzi ktoré
patrí násilná trestná činnosť, únosy, branie rukojemníkov,
zničenie infraštruktúry, výroba a používanie zbraní, výbušnín alebo CRBN40 látok,41 patrí aj na Slovenku k aktuálnym otázkam, ktoré si permanentne vyžadujú efektívnu prevenciu aj riešenia. Pozitívnou správou je, že počet
trestných činov na Slovensku42 má za posledné roky klesajúcu tendenciu,43 napriek tomu túto problematiku netreba podceňovať.
Bútora v súvislosti s bojom proti terorizmu uvádza, že
“nijaká iná inštitúcia tu nemôže mať takú silnú apelatívnu silu ako cirkev a pomocou jej autority možno prebudiť
i občiansku spoločnosť k ráznejším činom.”44 V tejto súvislosti, okrem iných aktivít, zohráva svoju úlohu jednak
pôsobenie kňazov v nápravnovýchovných zariadeniach a
väzniciach,45 ale aj činnosť občianskych združení a cirkevných organizácií, ktorých zámerom je eliminácia sociálno-patologických javov v rizikových skupinách. Jedným z najznámejších charitatívnych projektov na Slovensku v tejto oblasti je občianske združenie Inštitút Krista
Veľkňaza46, ktorý bol založený v roku 1990, odkedy par-

40. CBRN látky a materiály = chemické, biologické, radiologické a
jaderné látky a materiály.
41. Porov. Cigánik, Ľ. – Jaššová, E.: Terorizmus. Od komunikácie
s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov
v boji proti nemu. Bratislava : SAV, 2006, s. 52-60.
42. Pozri vývoj počtu trestných činov v základných skupinách
a druhoch, Dostupné na internete: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.
object=storeID%28%22i8CA6CE169A3A46AF84D039385D958A3F % 2 2% 29& u i . n a m e =V % C3% BD voj% 2 0 p o% C 4% 8D t u% 2 0
t rest n%C3%BDch%20%C4%8Dinov%20v%20z%C3%A1kladn% C 3% B D c h% 2 0 s k u p i n% C 3% A1c h% 2 0 a% 2 0 d r u h o c h% 2 0
[sk1001rs]&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk
43. Počet trestných činov v jednotlivých rokoch: 2013-89 677, 2012 –
90 351, 2011 – 92 873, 2010 – 95 952
44. Porov. Bútora, M.: Odklínanie. Bratislava : Kaligram, 2004, s.
296.
45. Pozri zoznam katolíckych väzenských kaplánov. Dostupné na internete: http://vikariat-zvjs.fara.sk/vazenska-farnost/vazensky-kaplan
46. Pozri web stránku Inštitútu Krista Veľkňaza, Dostupné na internete: http://www.ikv.sk/
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ticipoval na mnohých, aj zahraničných, projektoch zameraných zväčša na sociálnu rehabilitáciu rizikových skupín.
Spolupráca pri otázkach praktickej morálky
Morálka predstavuje jeden zo spôsobov normatívnej
regulácie človeka v spoločnosti. Katechizmus katolíckej
cirkvi hovorí o morálnom svedomí, čo je “úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho
činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná alebo už vykonal”47 a vzápätí uvádza, že “človek je povinný vo všetkom, čo
hovorí a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne.”48 Skúsenosť nám ukazuje, že túto povinnosť sa v spoločnosti nedarí vždy dodržiavať, čoho dôsledkom je, ako uvádza Bútora, arogancia štátnych úradníkov voči občanovi, vyhýbanie sa plateniu daní, úplatkárstvo a iné nelegálne praktiky.49 Vážnym problémom slovenskej spoločnosti je korupcia, ku ktorej sa okrem iných
zásadných spoločensko-politickým otázkam KBS jasne
vyjadrila v dokumente Katolícka cirkev a spoločnosť 2012
– 2016, ktorý v roku 2012 zverejnila na portáli webnoviny.sk.50 “Integrálnemu ľudskému rozvoju bráni korupcia.
Neustále škandály a indície o korupčnom správaní politických elít, úradníkov a podnikateľov, ktoré zostáva nepotrestané, znižujú mieru spoločenskej dôvery a prehlbujú nezáujem ľudí o veci verejné. Nemorálnosť korupcie
sa prejavuje v jej antisociálnom charaktere, keďže krádež verejných zdrojov spôsobuje dokázateľne ujmu pri financovaní verejnoprospešných služieb,” uvádzajú biskupi
a navrhujú niekoľko opatrení zabraňujúce šíreniu takýchto praktík. Uvedený dokument zároveň možno považovať
za celistvý a konštruktívny príspevok Katolíckej cirkvi
na Slovensku do diskusie o zásadných otázkach v oblasti podpory života a rodiny, zdravotníctva, právnych vzťahov, trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych služieb, kultúry a školstva. Podľa Bútoru by cirkev mohla napomáhať v hľadaní tzv. “svetského desatora”, čo možno chápať
ako množinu všeobecných hodnôt akceptovanú celou spoločnosťou. Dokument Katolícka cirkev a spoločnosť 2012
– 2016 je v tomto zmysle ukážkou konkrétnej iniciatívy,
ktorej zmyslom je prispieť do verejnej diskusie o kvalitách
a princípoch občianskeho života a fungujúcej OS.
Záver
Človek je v dnešnej postmodernej spoločnosti čoraz
viac konfrontovaný s množstvom skreslených informácií
a klamlivou verejnou mienkou, ktoré zbavujú pocitu spo-

47. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, bod
1778, s. 450.
48. Porov. tamtiež.
49. Porov. Bútora, M.: Odklínanie. Bratislava : Kaligram, 2004, s.
296 – 297.
50. Cirkev žiada vyšetrenie korupčných podozrení. Dostupné na internete: http://www.webnoviny.sk/volby-2012/cirkev-ziada-vysetreniekorupcnych-p/463791-clanok.html

86

Nové Horizonty

Andrea Božeková

luzodpovednosti za verejné veci a vytvárajú kultúru relativizmu poznačenú zmätkom a nejasným smerovaním. V
tejto situácii, ktorá ovplyvňuje charakter a kvalitu života
občanov ako aj povahu demokracie, sa ešte ako naliehavejšie javí, aby v spoločnosti existovali aktívni jednotlivci ako aj iniciatívne skupiny, asociácie a združenia, ktoré budú konzistentnou súčasťou OS, a to s cieľom aktívne sa podieľať na riadnom fungovaní spoločnosti a riešení problémov spoločensko-politického života, cirkev nevynímajúc.
Cieľom tohto príspevku bolo predstaviť priestory partnerstva a spolupráce medzi cirkvou a OS, a to s dôrazom
na Katolícku cirkev na Slovensku a jej činnosť a aktivity v
rámci OS. Príspevok mal za cieľ ukázať na niekoľko konkrétnych aktivít slovenskej Katolíckej cirkvi v OS a zároveň navrhnúť ďalšie oblasti a možnosti, v ktorých by mohla Katolícka cirkev na Slovensku ako inštitúcia, ale aj ako
spoločenstvo veriacich nachádzať priestor pre svoje aktivity na podporu občianskeho života a zlepšenie spoločensko-politickej situácie v krajine.
Podľa Bútoru a Strečanského neželanými podmienkami pre rozvoj OS nie je to, čo jej znemožňuje plniť rolu
hrádze proti utlačovateľskému štátu, ale neželaný je stav,
keď “žijeme v spoločnosti nesolidárnej voči slabším, znevýhodneným a vylúčeným. Sú to pomery, keď je spoločnosť roztrieštená, atomizovaná, nekomunikujúca, provinčná, závistlivá, cynická, ľahostajná, ustavične nariekajúca a sťažujúca sa.”51 Faktorom občianskeho hlasu nemusí byť masovosť; ale predovšetkým postoje a hodnoty,
ktoré tento hlas stelesňujú.52 A to je dôležitá výzva aj pre
Katolícku cirkev, ktorá musí mať za cieľ reflektovať situáciu a každodenné potreby rôznych spoločenských skupín hľadajúcich “správny smer”. Navyše, ak sa spohodlnenie OS prejavuje aj “poklesom komunitného života, rozpadom kultúry darcovstva, vyhroteným individualizmom,
krízou rodinných hodnôt, nárastom politickej apatie a pocitom odcudzenia medzi občanmi navzájom i medzi občanmi a štátom,”53 Katolícka cirkev sa nesmie vzdať ambície hľadať riešenia ako predchádzať týmto situáciám a
aktívne sa podieľať na ich implementovaní do reálneho života spoločnosti.
Iste, spolupráca Katolíckej cirkvi a OS sa neuskutočňuje automaticky bez problémov a sporných otázok. Ukazuje sa, že existuje viacero tém (ako napr. gender ideológia, etické aspekty eutanázie či potratovej politiky a pod.),
pri ktorých treba rátať so stretom záujmov. Navyše, dospieť k vzájomnej spolupráci a partnerstvu medzi Kato51. Bútora, M. – Strečanský, B.: Občiansky hlas na Slovensku alebo nikto to za nás neurobí. In: Bútora. M. – Kollár, M. – Mesežnikov,
G. – Bútorová, Z. (ed.): Kde sme. Mentálne mapy Slovenska. Bratislava
: IVO, Kalligram, 2010, s. 339.
52. Porov. tamtiež, s. 340.
53. Müller , K. B.: Politická sociologie. Praha : Portál, 2008, s. 81.
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líckou cirkvou a OS môže byť o to náročnejšie v súčasnej dobe veľkých zmien, ktorá poväčšine neponúka hotové riešenia problémov, ale učí sa takpovediac “za pochodu”. Avšak, ako nám ukazujú skúsenosti, Katolícka cirkev – skúsená znalkyňa ľudstva54 – má potenciál obstáť aj
v krízových situáciách, a preto by aj v budúcnosti naďalej
mala, ako opodstatnený partner OS, pokračovať vo svojich aktivitách a plnohodnotne využiť svoje schopnosti, a
to aj v korektnej diskusii so štátom. Domnievam sa, že pozitívne príklady a prejavy partnerstva a spolupráce medzi
Katolíckou cirkvou, ostatnými cirkvami a OS na Slovensku, vďaka ktorým sa v spoločnosti riešia mnohé problémy, môžu byť jedným z argumentov proti odluke cirkvi
od štátu, čo je téma, ktorá na Slovensku začína čoraz viac
rezonovať.
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Pastorácia rozvedených
a znovuzosobášených
vo svetle evanjeliovej pravdy
2. časť
Kongregácia pre náuku viery učí: „Cirkev je skutočne
Kristovým tajomným telom a žiť v cirkevnom spoločenstve znamená žiť v Kristovom tele a živiť sa Kristovým
telom. Pri prijímaní Eucharistie nemôže byť spoločenstvo
s Kristom Hlavou nikdy oddelené od spoločenstva s jeho
údmi, teda s jeho Cirkvou. Preto je sviatosť našej jednoty
s Kristom zároveň sviatosťou jednoty Cirkvi. Pristupovať
k eucharistickému prijímaniu v rozpore s normami cirkevného spoločenstva je teda vnútorne protirečivé. Sviatostné spoločenstvo s Kristom zahŕňa a predpokladá zachovávanie – i keď niekedy náročné – poriadku cirkevného
spoločenstva, a nemôže byť správne a plodné, ak veriaci,
v snahe priblížiť sa priamo ku Kristovi, nerešpektuje tento poriadok.“52 Iste, túto normu Cirkvi treba interpretovať
aj ako apel na obrátenie.53
Ratzinger o tejto situácii, kvôli ktorej nesmú chodiť na
prijímanie, povedal: „Že je to práve v našom čase, keď
je percento rozpadnutých manželstiev čoraz vyššie, veľkým bremenom, o tom nemožno vôbec pochybovať. Myslím si, že toto bremeno sa dá uniesť vtedy, ak človek vidí,
že jestvujú aj iní ľudia, ktorí nesmú prijímať. Problém sa
vlastne dramatizuje tým, že prijímanie sa stalo akýmsi
spoločenským rituálom a človek sa cíti biľagovaný, keď sa
na ňom nesmie zúčastniť. Keď sa znova ukáže, že mnohí
ľudia si budú musieť povedať, mám čosi na rováši, nemôžem takto, ako teraz žijem, zísť zo sveta, a keď, ako hovorí svätý Pavol, týmto spôsobom sa opäť bude rozlišovať
telo Kristovo, potom to čoskoro bude vyzerať inak. To je
jedna podmienka. Druhá je, že títo ľudia musia cítiť, že aj
napriek tomu ich Cirkev prijíma, že Cirkev s nimi spolucíti.“54 Dodáva, že si treba znova uvedomiť, „že sa môžeme
na svätej omši a slávení Eucharistie zmysluplne a plodne
zúčastniť aj vtedy, keď nepristupujeme zakaždým k svätému prijímaniu. Teda problém ostáva zložitý, ale si myslím,
že ak dáme do lepšieho poriadku toľké medzi sebou súvisiace činitele, bude aj on znesiteľnejší.“55
52. Tamže, č. 9.
53. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 52 – 53.
54. J. R atzinger, Soľ zeme, Kresťanstvo a Katolícka cirkev na prelome tisícročí. Rozhovor s Petrom Seewaldom, Trnava 1997, s. 174 - 175.
55. Tamže, s. 175.
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Na otázku, či sa diskutuje ešte o tejto otázke, alebo je už
raz navždy rozhodnutá, Ratzinger odpovedal: „Základná
téza, že manželstvo je nerozlučiteľné a že nikto, kto opúšťa platné manželstvo svojho života, sviatosť, a vstupuje do
iného manželstva, nemôže pristupovať k svätému prijímaniu, táto téza platí v skutočnosti ako definitívna.“56
Kardinál Kasper vo svojom príhovore spochybnil toto
vyhlásenie kardinála Ratzingera, keď sa odvolal na jeho
článok, ktorý napísal ešte ako profesor. Kasper povedal:
„Ranná Cirkev nám predkladá náznak východiska z tejto dilemy, na ktoré už v roku 1972 poukázal profesor Joseph Ratzinger.“57 Niektorí hovoria, že aj na mimoriadnej synode, pár dní pred jej ukončením, keď sa hovorilo o možnosti rozvedených a znovuzosobášených pristupovať k sviatostiam, sa objavil Ratzingerov článok z roku
1972 O otázke nerozlučnosti manželstva. V ňom sa budúci pápež vyjadril, že snáď bude možné pripustiť rozvedených a znovuzosobášených k Eucharistii, pretože pripúšťal, že v niektorých osobitných prípadoch by toto pripustenie mohlo byť „pokryté tradíciou“. Po preskúmaní tejto
otázky však dospel k tomu, že to nie je možné.
Benedikt XVI. vo svojom novom zväzku – štvrtom
z jeho súborného diela Opera omnia – ktorý sa v tom čase
pripravoval na vydanie, opravil teóriu z danej doby a zdôraznil nedotknuteľnosť náuky o nerozlučnosti manželstva
a všetko to, čo z nej vyplýva ohľadom pálčivej témy o pristupovaní k sviatostiam. Nechcel nakoniec poprieť sám
seba, ani to, čo tvrdil ako kardinál a potom ako pápež.
Tiež upozornil na to, že o revidovaní textu rozhodol ešte
pred zasadaním biskupov a neobsahuje nič nové.58
Kardinál Kasper podčiarkol, že „Kongregácia pre náuku viery už v roku 1994 [...] konštatovala – a Benedikt
XVI. to zopakoval na Medzinárodnom stretnutí rodín
v Miláne v roku 2012 –, že rozvedení a znovuzosobášení síce nemôžu prijať sviatostné prijímanie, ale zato môžu
56. Tamže, s. 176.
57. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 41.
58. Porov. Di S. Cernuzio, Ratzinger: „Avrei preferito chiamarmi
‚padre Benedetto‘, ma ero troppo debole per impormi“ in https://mail.
google.com/mail/#inbox/14a30ef6d743da2a
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prijať duchovné prijímanie.“59 Kasper sa preto pýta, že ak
niekto môže byť spojený s Kristom duchovne, „prečo nemôže prijímať aj sviatostne?“60 Pre Kaspera prax Cirkvi,
ktorá vylučuje zo svätého prijímania rozvedených a znovuzosobášených, odkazujúc ich na „cestu spásy bez sviatostí“ (mimosviatostnú cesta spásy – ako ju on sám definuje), by dokonca mohla spochybniť „základnú sviatostnú
štruktúru Cirkvi.“61
Musíme povedať, že vyjasnenie tohto problému závisí
od toho, ako sa chápe „duchovné sväté prijímanie“ a aký
má vzťah k „sviatostnému prijímaniu“. Tento termín sa
použil na vyjadrenie rôznych skutočností. V originálnom
zmysle výraz „duchovné prijímanie“ bol použitý u kresťanských spisovateľov a v dokumentoch Cirkvi vo vzťahu k ovociu sviatostného prijímania, k stavu duchovného zjednotenia s Kristom. Sviatostné prijímanie vedie k
duchovnému prijímaniu ako nedokonalé k dokonalému.
V tomto zmysle hovorí Tridentský koncil, keď rozlišuje tri
spôsoby prijatia Eucharistie: niektorí „prijímajú len sviatostne, ako hriešnici“. Potom sú iní, ktorí prijímajú „len
duchovne, to sú tí, ktorí jedia tento nebeský chlieb len aktom túžby skrze živú vieru, ktorá je «činná skrze lásku»
(Gal 5, 6), z čoho získavajú ovocie a úžitok; tretí prijímajú sviatostne a zároveň duchovne [kán. 8], to sú tí, ktorí sa
najskôr skúmajú a pripravujú takým spôsobom, aby pristúpili oblečení v svadobnom odeve k tomuto nebeskému
stolu [porov. Mt 22, 11].“62
Keď koncil hovorí o tých, ktorí prijímajú len duchovne,
nemyslí na tých, ktorí nepristupujú k sviatostnému prijímaniu, pretože sú si vedomí ťažkého hriechu, ktorý ešte
nevyznali alebo preto, že žijú verejne v iregulárnej situácii. V skutočnosti konciloví otcovia hovoria o osobách so
živou vierou, ktorá je «činná skrze lásku», inými slovami,
ktoré žijú v stave milosti. Môžu byť rôzne dôvody túžby
prijať sväté prijímanie jednoducho túžbou. Predovšetkým
je tu kultúrny kontext stredovekej doby, kedy mnohí mysleli, že zrieknutím sa sviatostného prijímania prejavia
zvláštny rešpekt k sviatosti. Keďže dnes sa úcta k sviatosti chápe inak, pretože časté sväté prijímanie sa odporúča, môžeme uvažovať o iných dôvodoch, kvôli ktorým je
možné chcieť prijať sväté prijímanie prostredníctvom túžby: kvôli rešpektovaniu eucharistického pôstu; pretože na
svätú omšu príde tak neskoro, že cíti nedostatočnú prípravu; pretože sa cíti spontánne nehnevaný na osobu, ktorá
mu ukrivdila päť minút pred svätou omšou. Človek, ktorý
prijíma duchovne, je horlivým veriacim, ktorý pravidelne
pristupuje k Eucharistii, ktorý uskutočňuje duchovné prijímanie (skutky viery) v každodennom živote a ktorý takýmto spôsobom dosahuje dokonalé ovocie sviatostného
prijímania. Ak chápeme duchovné sväté prijímanie tým59.
60.
61.
62.

W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 40 – 41.
Tamže, s. 41.
Tamže.
Tridentský koncil, sessio XIII, kap. VIII, DH 1648.
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to spôsobom, potom by bola namieste námietka kardinála Kaspera: „Veď kto prijíma duchovné prijímanie, je jedno s Ježišom Kristom; ako môže byť v rozpore s Kristovým prikázaním?“63
Avšak v niektorých nedávnych dokumentoch Magistéria sa hovorí o „duchovnom prijímaní“ v inom zmysle.
V Sacramentum caritatis čítame: „Aj keď nie je možné
prijímať Eucharistiu, účasť na svätej omši zostáva potrebná, platná, významná a plodná. V týchto podmienkach je
dobré rozvíjať túžbu po plnom spojení s Kristom napríklad praktizovaním duchovného prijímania, ktoré pripomenul Ján Pavol II. a ktoré odporúčajú svätí učitelia duchovného života.“64 V tomto prípade praktizovanie duchovného prijímania sa nevzťahuje na uskutočnené sviatostné prijímanie, ale skôr na túžbu po sviatostnom prijímaní. Ide o túžbu, ktorá keď rastie, môže nakoniec priviesť hriešnika k tomu, že odstráni príčinu, ktorá mu bráni prijať sviatosť a teda vytvoriť dokonalé duchovné spojenie s Kristom, ktoré je ovocím sviatosti. Preto duchovné
prijímanie nie je nikdy mimosviatostné, ale vždy je zamerané k sviatosti. V tomto prípade znamená pestovať túžbu
po sviatostnom prijatí Eucharistie.
Tento druh duchovného prijímania sa týka dvoch kategórií osôb. Predovšetkým tých, ktorí sú si vedomí ťažkého
a nevyznaného hriechu. Duchovné prijímanie, čiže živenie túžby po sviatosti im pomôže otvoriť sa milosti obrátenia, prijať silu vzdialiť sa od hriechu a ísť na svätú spoveď.
Ale potom sú tu aj osoby, ktoré, nezávisle od úsudku vlastného svedomia, sa nachádzajú v situácii, ktorá objektívne
protirečí kresťanskej morálke. Cirkev ich vyzýva, aby túto
svoju objektívnu situáciu zmenili. Nenecháva ich, ako namietal kardinál Kasper, „umrieť od hladu po sviatostiach,
aby ostatní žili.“65 Nie každý pokrm robí dobre všetkým
(porov. 1 Kor 3, 2) a nie všetky lieky uzdravujú každú chorobu. Sú lieky, ktoré, ak sa podávajú nesprávnym spôsobom, môžu zabiť. Cirkev im odporúča duchovné prijímanie v zmysle, aby rástla v nich túžba prijať prostredníctvom cesty pokánia (ktorá má vyústiť do ľútosti nad hriechom a predsavzatia zanechať ho) aj sviatostné prijímanie.
Zákazom pristupovať k svätému prijímaniu sa cítia rozvedení a znovuzosobášení ranení a so svojím utrpením sa
zverujú. Určite ich treba vypočuť a prejaviť im nevyhnutné pochopenie. Ale bolo by rešpektovaním osoby, keby
sme ostali pri spolucítení bez toho, aby sme jasne skúmali skutočné príčiny tohto utrpenia a zanedbali hľadať skutočné lieky? Treba sa pýtať na to, čo skutočne spôsobuje utrpenie. Určite nemožnosť uzavrieť nové sviatostné
manželstvo, ako aj zákaz pristupovať k svätému prijímaniu, ak uzavreli civilné manželstvo. Ale prečo to vyčítajú
Cirkvi, ako keby tie normy, ktoré im to zakazujú, boli vý63. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 41.
64. Benedikt XVI., exhortácia Sacramentum caritatis, č. 55.
65. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 41.

Nové Horizonty

89

Štúdie

sledkom svojvôle alebo nedbalosti predstavených Cirkvi?
Skutočnosť, že to vyčítajú Cirkvi, nevyplýva skôr z istého
druhu prenesenia zodpovednosti a viny, ktorú prežívajú,
na Cirkev, čiže z jednoduchej potreby kričať, pretože citové zranenia spôsobené rozbitím manželstva a následnými dôsledkami veľmi bolia? Neznamená to nakoniec, že
isté osoby sa vysporiadavajú so sebou samými tým spôsobom, že obrátia svoju kritiku na Cirkev?66 Utrpenie tých,
ktorí sa nachádzajú v iregulárnej manželskej situácii, ako
aj utrpenie Cirkvi sa môže stať duchovnou silou schopnou
podporiť iných bratov vo viere v okamihoch krízy, aby nepodľahli pokušeniu rozviesť sa a pokušeniu uzavrieť nové
manželstvo.67
Svätý Hieronym píše okolo roku 394 list istému kňazovi
Amandovi, v ktorom sa vyjadruje k otázke nerozlučiteľnosti manželstva a k otázke pristupovania k svätému prijímaniu rozvedených: „Nepochopil som, čo táto naša sestra mieni tým, že bola k sobášu prinútená. Ako k nemu
bola prinútená? Priviedol si azda jej muž so sebou ďalších ľudí a spoločne ju k tomu proti jej vôli donútili? Ak
bola takto znásilnená, prečo potom násilníka neodmietla? Mohla si predsa prečítať v Mojžišovom zákone, že ak
je zasnúbené dievča napadnuté násilníkom v meste a nekričí o pomoc, musí potom strpieť trest ako cudzoložnica. Ak je napadnutá na poli, je celkom bez viny a vinný je
len násilník. Ak chce sestra, o ktorej píšeš, a ktorá tvrdí,
že bola k druhému sobášu prinútená, prijímať Telo Kristovo a nechce byť označovaná za cudzoložnicu, musí konať
pokánie. Od začiatku svojho nového života musí prerušiť
akékoľvek manželské styky so svojím druhým mužom.
Skôr by sme ho mali nazývať cudzoložníkom ako manželom. Ak to bude pre ňu ťažké, pretože sa doňho zamilovala a dáva prednosť telesnému potešeniu pred Pánovými
príkazmi, nech si pripomenie slová apoštola Pavla: «Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete
mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov» (1
Kor 10, 21). A ďalej: «Čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká
zhoda je medzi Kristom a Belialom?!» (2 Kor 6, 14 – 15).
Žiadam ťa teda, dodaj jej útechu a presvedč ju, aby sa dala
na cestu spásy. Každý zhnitý úd bude odrezaný a rana vypálená. Vinná je potom rana a nie lekár, ktorý koná milosrdne, a napriek tomu musí byť tvrdý, aby obetovaním jedného údu zachránil celé telo. To jeho láskavosť ho núti konať tvrdo.“68

66. Porov. E. M arcus, La pastorale delle persone divorziate risposate, in Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia e questioni etiche,
Bologna 2006, s. 181 – 182.
67. Porov. G. P. Montini, Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili. Tutta la chiarezza possibile in una pastorale difficile, s. 239 – 241.
68. Sv. Hieronym, List Amandovi, in Dopisy velkých osobností hříšnikům. I., Kostelní Vydří 2001, s. 124 – 125.
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5. Rozvedení a znovuzosobášení nemôžu vykonávať isté
služby v kresťanskom spoločenstve kvôli ich objektívnemu stavu.
Katechizmus Katolíckej cirkvi učí vo všeobecnosti, že
rozvedení a znovuzosobášení veriaci, z dôvodu ich situácie, ktorá je v objektívnom kontraste s Božím zákonom,
„nemôžu vykonávať v Cirkvi isté zodpovedné funkcie“69
To sa vzťahuje napríklad na úlohu krstných a birmovných rodičov. Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí viesť „život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.“70 Rozvedení a znovuzosobášení veriaci nevedú život v súlade s vierou. Nachádzajú sa v situácii, ktorá je v kontraste s evanjeliovou normou o nerozlučiteľnosti
manželstva. Preto nemôžu vykonávať túto úlohu.71
Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že nemôžu vykonávať tie služby v Cirkvi, ktoré si vyžadujú plnosť kresťanského svedectva, ako sú niektoré liturgické služby
(lektor, mimoriadny vysluhovateľ Eucharistie), služba katechétu (učiteľ náboženstva, katechét detí, ktoré majú ísť
na prvé sväté prijímanie alebo pristúpiť k sviatosti birmovania), alebo aj účasť v pastoračných radách, či už na diecéznej alebo farskej úrovni. Členovia týchto rád, keďže sa
zúčastňujú v plnosti na živote kresťanského spoločenstva,
ho istým spôsobom reprezentujú, sú jeho delegátmi. Preto Kódex kánonického práva stanovuje, že „do pastoračnej
rady sa majú vysielať len veriaci, ktorí sa vyznačujú pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.“72 Nemožno tiež odporúčať, aby sa stávali svedkami pri uzatváraní sviatosti manželstva, i keď v tomto prípade neexistujú
vnútorné dôvody, ktoré by im v tom bránili.
Ani v týchto prípadoch nie je možné povedať, že by išlo
o ich nespravodlivú diskrimináciu, ale ide o dôsledok ich
objektívneho stavu. Okrem toho spoločné dobro absolútne vyžaduje vyhnúť sa zmätku medzi veriacimi a možnému škandálu.73

69. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1650.
70. Kódex kánonického práva, kán. 874, § 1.
71. 9. decembra 2014 bol uverejnený v Zenite súhrn rozhovoru
s emeritným pápežom Benediktom XVI., v ktorom otvára diskusiu,
či by rozvedení a znovuzosobášení nemohli byť v budúcnosti v istých
prípadoch krstnými rodičmi (porov. Di S. Cernuzio, Ratzinger: „Avrei
preferito chiamarmi ‚padre Benedetto‘, ma ero troppo debole per impormi“).
72. Kódex kánonického práva, kán. 512, § 3.
73. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 53 – 54.
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6. Za akých podmienok je možné pripustiť rozvedených a znovuzosobášených veriacich k sviatosti zmierenia
a prijatiu Eucharistie?
Nestačí nedať rozvedeným a znovuzosobášeným osobám sväté prijímanie, keďže by išlo o svätokrádež. Pastoračné úsilie Cirkvi sa musí zamerať na to, aby osoby, ktoré žijú v stave objektívne protikladnom so životným spoločenstvom Cirkvi a s náukou Cirkvi, priviedla k plnému
spoločenstvu so samotnou Cirkvou skôr, ako im ponúkne
Telo a Krv Kristovu.
Prijať Eucharistiu je plnosť bytia v spoločenstve s Bohom a teda aj s Cirkvou. „Pristupovať k eucharistickému
prijímaniu v rozpore s normami cirkevného spoločenstva
je teda vnútorne protirečivé.“74 Okrem toho nemá zmysel odvolávať sa na „úsudok svedomia o vlastnej manželskej situácii“, ktorý sa „netýka len priameho vzťahu medzi
človekom a Bohom – akoby bolo možné nebrať do úvahy
prostredníctvo Cirkvi, ktorého súčasťou sú aj kánonické
predpisy záväzné vo svedomí.“75
Aby rozvedení a znovuzosobášení mohli platne prijať
sviatosť zmierenia, ktorá otvára cestu k prijatiu Eucharistie, musia sa rozhodnúť pre život, ktorý nie je v protiklade s evanjeliovou normou o nerozlučiteľnosti manželstva. To konkrétne znamená, že musia ľutovať, že porušili symbol zmluvy a vernosti Kristovi, musia sa rozísť
s osobou, ktorá nie je ich legitímnym manželom alebo legitímnou manželkou a vrátiť sa, ak je to možné, k platnému manželskému spolužitiu. Nechýbajú prípady, kedy zanechajú neplatné manželstvo a obnovia pôvodné manželstvo, podľa Božej vôle.
Nedá sa však nespomenúť, že v týchto prípadoch sa často skúma aj platnosť samotného prvého manželstva. Ak
existuje odôvodnená pochybnosť, je povinnosťou duchovného pastiera odporučiť dotyčnej stránke, aby sa obrátila na cirkevný súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti prvého manželstva. Ak by sa potvrdila jeho neplatnosť
(nulita), bolo by možné dať iregulárne manželstvo do poriadku.
Ak nulita neprichádza do úvahy a z vážnych dôvodov sa
nemôžu rozísť, v niektorých prípadoch je ešte možné tretie riešenie, spočívajúce v tom, že sa musia úprimne zaviazať ukončiť vzájomný sexuálny život a zmeniť svoje puto
na priateľstvo, vzájomnú úctu a pomoc. To je správna interpretácia takzvanej „probata praxis Ecclesiae in foro interno“, ktorú schválila aj Familiaris consortio.76 Kongregácia pre náuku viery v Liste biskupom Katolíckej cirkvi
74. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, č. 9.
75. Tamže, č. 8.
76. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
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ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a
znovuzosobášených veriacich nanovo potvrdila toto „riešenie“, pričom dodala, že ostáva „povinnosť vyhnúť sa
pohoršeniu“.77 Potvrdil to aj Benedikt XVI.78 Je zrejmé, že
táto situácia je náročná. Preto chápajúce a múdre sprevádzanie zo strany dobre pripraveného spovedníka je zvlášť
dôležité pre tých rozvedených a znovuzosobášených, ktorí sa úprimne zaviažu žiť ako brat a sestra.
Podmienky, po splnení ktorých môžu v spomenutom
treťom prípade prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu,
pastoralisti zhŕňajú a vysvetľujú nasledovne:
- úprimná ľútosť;
- spravodlivá príčina (ako spravodlivá príčina sa uvádza
vysoký vek, choroba jedného alebo obidvoch, alebo deti,
ktoré potrebujú ich starostlivosť a výchovu; nejde teda len
o „jednoduché“ vzdanie sa sexuálneho života, ktoré by
umožnilo pristupovať k sviatostiam, ale žiada sa proporcionálny dôvod, ktorým sa toto dovolenie stáva akoby istým
druhom priazne alebo dišpenzu);
- obojstranný záväzok zanechať sexuálne vzťahy79 (záväzok musí byť seriózny, čiže musí vychádzať z morálnej istoty, že je možné ho zachovať s pomocou Božej milosti a pomocou vhodných prostriedkov použitých na tento cieľ; z jednej strany je teda nutné zaviazať sa k zdržanlivosti a tak aj žiť, no z druhej strany nie je možné žiadať
viac ako morálnu istotu vzhľadom na dodržanie tohto záväzku, čiže sa nedá vylúčiť možnosť jeho porušenia; je to
prakticky to isté, ako keď sa niekto spovedá z cudzoložstva a spovedník od neho žiada, aby už tento hriech nespáchal);
- záväzok premeniť „spolužitie“ na priateľstvo, úctu
a vzájomnú pomoc (nie je ľahké pochopiť, čo nové žiada táto podmienka vzhľadom na predchádzajúcu; apoštolská exhortácia Familiaris consortio nehovorí o tejto podmienke, alebo lepšie povedané, stotožňuje tieto dve podmienky);80
- žiadosť o pristúpenie k Eucharistii v kostole, kde ich
nik nepozná, aby sa vyhlo pohoršeniu (táto podmienka je
iba indikatívnou, a môže byť nahradená praxou, ktorá spĺňa ten istý cieľ, čiže ten, že sa vyhne pohoršeniu).81

77. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, 14. september 1994, č. 4.
78. Porov. Benedikt XVI., Sacramentum caritatis, č. 29.
79. Porov. Ján Pavol II., Omelia alla chiusura della VI Assemblea
Generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 25. október 1980, in AAS
72 (1980) 1082.
80. Porov. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
81. Porov. G. P. Montini, Le situazioni matrimoniali irregolari e difficili. Tutta la chiarezza possibile in una pastorale difficile, s. 241-243.
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Toto riešenie je náročné, predovšetkým ak ide o mladých manželov. Z toho dôvodu je tu veľmi dôležité múdre
a otcovské sprevádzanie spovedníka. V tomto ohľade by
sa malo rozvinúť oveľa viac pastoračných iniciatív.
7. Rozvedení a znovuzosobášení, ktorí sú subjektívne
presvedčení o neplatnosti prvého manželstva musia si dať
svoj stav do poriadku prostredníctvom vonkajšieho fóra.
Manželstvo je skutočnosť vo svojej podstate verejná,
pretože tvorí základnú bunku a dôležitý faktor v živote
spoločnosti. Kresťanské manželstvo je sviatosťou. Preto
manželský súhlas, ktorý vytvára manželstvo, nie je jednoduchým privátnym rozhodnutím, ale vytvára pre každého z manželov špecifické postavenie v Cirkvi a spoločnosti. Manželstvo je cirkevnou skutočnosťou, ktorá sa netýka len bezprostredného vzťahu manželov s Bohom, preto neprináleží osobnému svedomiu rozhodnúť, na základe vlastného presvedčenia, o existencii alebo neexistencii predchádzajúceho manželstva a o hodnote prípadného
druhého spolužitia.82
Z týchto dôvodov disciplína Cirkvi potvrdzuje výlučnú kompetenciu cirkevných súdov skúmať platnosť manželstva katolíkov. V prípade tých, ktorí sú subjektívne istí
vo svedomí, že ich predchádzajúce manželstvo (nenapraviteľne zničené) nebolo nikdy platné, treba zdôrazniť, že
určite to treba posúdiť prostredníctvom vonkajšieho fóra,
ktoré stanovila Cirkev. Kódex kánonického práva z roku
1983 ponúka nové cesty na dokázanie nulity predchádzajúceho zväzku. Mons. Pompedde píše v komentári k Právnym problematikám, ktoré vydala Kongregácia pre náuku viery ohľadom rozvedených a znovuzosobášených veriacich: „Cirkevný zákonodarca, hlboko rešpektujúc ľudskú osobu, v súlade s prirodzeným právom a zbaviac procesné právo každého zbytočného právneho formalizmu,
rešpektujúc pritom nevyhnutné požiadavky spravodlivosti (v tomto prípade dosiahnutie morálnej istoty a ochrániac pravdu, ktorá tu zahŕňa hodnotu samotnej sviatosti)
stanovil normy, na základe ktorých (porov. kán 1536 § 2
a 1679) samotné vyhlásenia zainteresovaných strán môžu
tvoriť dostatočný dôkaz nulity, samozrejme, že tam, kde
také vyhlásenia, primerané okolnostiam prípadu, ponúkajú garanciu plnej hodnovernosti.“83 Pomocou tohto zákonodarstva, ktoré bohužiaľ doteraz neaplikujú korektne
niektoré cirkevné súdy v niektorých krajinách, sa chce vylúčiť (nakoľko je to možné) každý rozpor medzi overiteľ-

82. Porov. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej
cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, 14. september 1994, č. 7 – 8.
83. Pompedda, in L’Osservatore Romano, 18. november 1994, citované z Pontificio consiglio per la famiglia, Famiglia e questioni etiche,
Bologna 2006, s. 55.
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nou pravdou v procese a objektívnou pravdou, ktorú pozná
pravdivé svedomie.84
Kardinál Kasper vo svojom prejave povedal, že cirkevnoprávne procesy v manželských otázkach potrebujú „novú duchovnú a pastoračnú orientáciu.“ Pokračoval
spochybňujúc pastoračný rozmer služby dnešných súdov:
„Dnes sa už mnohí zhodujú v tom, že jednostranne administratívne a legalistické procesy podľa zásady tutiorizmu
nie sú primerané blahu človeka a jeho konkrétnej, často
veľmi zložitej situácii. To nie je obranná reč laxnejšieho
narábania a rozšírenia rámca vyhlásení neplatnosti manželstva, ale zjednodušenia a urýchlenia týchto procesov
a predovšetkým ich zahrnutie do pastoračných a spirituálnych rozhovorov a poradenstva v duchu dobrého pastiera a milosrdného Samaritána.“85 Na návrhy zjednodušiť
právne skúmanie nulity manželstva reagoval kardinál R.
L. Burke. Nesúhlasil s tým, že ide o jednostranne administratívne a legalistické procesy, pretože cirkevné súdy sú
v službe pastorácie. Poukázal na nutnosť dosiahnuť morálnu istotu o neplatnosti prvého manželstva, k čomu veľmi pomáha súčasná prax cirkevných súdov, ktorá po stáročných skúsenostiach je nastavená tak, aby sa vyhla možným subjektívnym omylom. Čiže nejde o tutiorizmus, ale
o objektívne hľadanie pravdy. Veriaci, ktorí predložia svoju kauzu cirkevnému súdu, majú právo na objektívne pravdivý rozsudok, ktorý buď potvrdí platnosť manželstva
alebo ho konštatuje jeho neplatnosť.86
8. Rozvedení a znovuzosobášení by nikdy nemali stratiť
nádej, že môžu dosiahnuť spásu.
Posledný odsek o rozvedených a znovuzosobášených
vo Familiaris consortio je silným odvolaním sa na nádej:
„Cirkev okrem toho pevne verí, že všetci tí, čo sa vzdialili od Pánovho príkazu a v takom stave aj teraz zotrvávajú, môžu dostať od Boha milosť obrátenia a spásy, ak vytrvajú v modlitbe, pokání a láske.“87 Dostať od Boha milosť obrátenia znamená dostať schopnosť oľutovať a zanechať cudzoložné spolužitie, čoho predpokladom je vytrvalosť v modlitbe, pokání a láske.
Ján Pavol II. v exhortácii Reconciliatio et paenitentia sa vyjadril o tých, ktorí nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu: „V tejto veci, ktorá hlboko zarmucuje aj
naše pastierske srdcia, zdalo sa mi potrebné jasne prehovoriť v apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio, a to o
84. Porov. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej
cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, 14. september 1994, č. 9.
85. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 59.
86. K ardinál R. L. Burke, Il processo di nulità canonica del matrimonio come ricerca della verità, in a cura di R. Dodaro, Permanere
nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica,
Siena 2014, s. 199 – 226.
87. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 84.
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prípadoch rozvedených, ktorí uzavreli nové manželstvo,
alebo vôbec o kresťanoch, ktorí spolunažívajú v neusporiadaných zväzkoch. Zároveň však cítim povinnosť pobádať spolu so Synodou cirkevné spoločenstvá a hlavne
biskupov, aby všemožne napomáhali kňazov, ktorí nezostali verní vážnym záväzkom, čo vzali na seba pri kňazskej vysviacke, a nachádzajú sa v neusporiadaných situáciách. Nikto z tých bratov sa nesmie cítiť opustený od
Cirkvi. Všetkým tým, ktorí nateraz nespĺňajú objektívne
podmienky potrebné na prijatie sviatosti pokánia, rôzne
prejavy materskej dobroty zo strany Cirkvi, posila plynúca z mimosviatostných úkonov nábožnosti, úprimné úsilie udržovať styk s Pánom, účasť na svätej omši a časté
opakovanie úkonov viery, nádeje, lásky a ľútosti čo možno najdokonalejším spôsobom, budú môcť pripraviť cestu
k plnému zmiereniu v hodine, ktorú pozná len Božia prozreteľnosť.“88
Cirkev, aj keď nemôže schváliť prax, ktorá je v rozpore
s požiadavkami pravdy a so samotným spoločným dobrom
rodín a spoločnosti, nikdy neprestáva milovať svoje deti
v iregulánych manželských situáciách, chápať ich utrpenia a ťažkosti, sprevádzať ich s materskou láskou a posilňovať ich vo viere, že nie sú vylúčení z tej Božej milosti,
ktorá očisťuje, osvecuje, mení a vedie k večnému životu.89
Základná kritika a odpovede
List biskupom Katolíckej cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, ktorý publikovala Kongregácia pre náuku viery
v roku 1994, sa dočkal veľmi živej odozvy v mnohých oblastiach Cirkvi a spoločnosti. Popri mnohých pozitívnych
ohlasoch sa objavila aj kritika tejto cirkevnej náuky a praxe. Aj v prejave kardinála Kaspera nachádzame ozvenu
tohto nesúhlasu s učením Magistéria. Je užitočné zhrnúť
základné body kritiky voči tejto praxi a predložiť odpoveď v základných líniách.
1. Niektorí tvrdia, že niektoré časti Svätého písma by
mohli naznačiť flexibilnejšiu aplikáciu Kristových slov
o nerozlučiteľnosti manželstva.
Niektorí exegéti kritizujú fakt, že Magistérium Cirkvi
cituje v tejto otázke takmer výlučne jeden text Svätého písma (Mk 10, 11 – 12) a nevšíma si iné dôležité texty
u Matúša a v Prvom liste Korinťanom, ktoré hovoria o istých „výnimkách“ z Ježišových slov o nerozlučiteľnosti
manželstva, teda o prípade „smilstva“ (porneia – Mt 5, 32
a 19, 9) a o prípade oddelenia „v prospech viery“ (in favo-

88. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 34.
89. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 54 – 55.

Martin Koleják

rem fidei – 1 Kor 7, 22 – 26). Tieto texty by mali poukazovať na vývin k „flexibilnejšej“ aplikácii Kristových slov.
Na túto kritiku možno odpovedať, že dokumenty Magistéria nepredkladajú a nechcú široko predkladať biblické základy náuky o manželstve, ale nechávajú túto dôležitú úlohu kompetentným exegétom. Avšak Magistérium
neústupne tvrdí, že náuka o nerozlučiteľnosti manželstva
vyplýva z vernosti Kristovým slovám. Okrem toho, ako je
známe, privilegium paulinum je rozviazanie manželstva,
ktoré nie je sviatostné „v prospech viery“ (in favorem fidei) a v Cirkvi sa doteraz aplikuje. Ono sa teda nevzťahuje na sviatostné a konzumované manželstvo, ktoré je absolútne nerozlučiteľné, a v tomto zmysle nemôže byť chápané ako skutočná „výnimka“ z Kristových slov.
Ohľadom klauzuly „porneia“ existujú rôzne hypotézy
a široká literatúra. Ťažko exegéti nájdu dohodu o jej presnom význame. Do slovenčiny je daný text preložený takto:
„No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva [porneia], vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží“
(Mt 5, 32 a 19, 9). „Porneia“ tu bolo preložené ako „smilstvo“. Taliansky preklad je nasledujúci: „Ma io vi dico:
Chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima [porneia], la espone all’adulterio, e chinque sposa una ripudiata, commete adulterio“ (Mt 5, 32
a 19, 9).90 „Porneia“ tu preložili výrazom „unione illegittima“, čo znamená „nelegitímny zväzok“. Paul Mankowski S.J. v tomto zmysle tvrdí, na základe filológie, že porneia by mala znamenať incest alebo aj polygamiu (vtedy
bežne praktizovanú medzi pohanmi). V týchto prípadoch
muž musí zanechať tieto hriešne vzťahy.91 Mnohí exegéti
sa teda domnievajú, že tu ide o neplatné manželské zväzky, a nie o výnimky z nerozlučiteľnosti manželstva. Aj
keď existujú iné vysvetlenia, je evidentné, že náuka a prax
Cirkvi sa nemôže zakladať na čistých exegetických hypotézach, ale na jasnom Kristovom učení.92
2. Iní majú názor, že patristická tradícia by nechala
priestor pre diferencovanejšiu prax, ktorá by ospravedlnila jednotlivé prípady.
Hovorí sa, že aktuálne Magistérium nevyvodzuje dôsledky z flexibilnejšej praxe, ktorú predložili a praktizovali niektorí cirkevní otcovia v istých hraničných prípadoch a zakladá sa len na jednej časti patristickej tradície,
ale nie na celej tradícii starovekej Cirkvi. V skutočnos-

90. Nuovo testamento. Versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, Cinissello Balsamo 2013, s. 31 – 32.
91. Porov. R. Dodaro, La questione in breve, in a cura di R. Dodaro,
Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, Siena 2014, s. 10.
92. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 56.
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ti niektorí cirkevní otcovia, hoci zdôrazňovali doktrinálny princíp o nerozlučiteľnosti manželstva, tolerovali istú
„flexibilnosť“ na pastoračnej úrovni, berúc do úvahy konkrétnu situáciu jednotlivých prípadov.
Avšak treba zdôrazniť, že patristických tvrdení, ktoré (ako sa niektorým zdá) „tolerujú“ v istých prípadoch
druhé manželstvo, je minimum. V žiadnom prípade nepredstavujú consensus patrum. Preto nemôžu mať rozhodujúcu hodnotu pre náuku Cirkvi, ani pre cirkevnú disciplínu.93 Texty, ktoré, akoby hovorili o výnimke z princípu nerozlučiteľnosti manželstva na základe matúšovskej
klauzuly (porneia), sú veľmi nejasné a nepresné a dajú sa
interpretovať rôznym spôsobom. Nijaký cirkevný otec
neautorizoval právo muža znova sa zosobášiť, pretože
by jeho manželka spáchala cudzoložstvo. Tvrdenia, ktoré akoby svedčili o možnosti rozviesť kresťanské manželstvo sa v skutočnosti nevzťahujú na rozvedených a znovuzosobášených veriacich, ale na vdovy. Cirkev nikdy neakceptovala rímske manželské právo a ich liberálnu mentalitu, a to z dôvodu poslušnej vernosti Novému zákonu, aj
keď v prvom tisícročí neexistovalo vlastné cirkevné právo.
Pár hraničných prípadov istej „zhovievavosti“, ktoré ostávajú, je možné aspoň sčasti pripočítať chýbajúcemu cirkevnému právu, ktoré by mohlo usmerniť isté ťažké problémy.94
3. Niektorí sa nazdávajú, že by sme sa mohli poučiť od
ortodoxných cirkví, ktoré by mali ponúknuť zhovievavejšie riešenia istých ťažkých manželských prípadov.
Hovorí sa, že ortodoxné cirkvi rozlišujú medzi akribia
(vernosti zjavenej pravde) a oikonomia (láskavej zhovievavosti v istých zložitých situáciách), čím bránia princíp
nerozlučiteľnosti manželstva, ale v istých prípadoch a po
určitom čase pokánia pripúšťajú druhé a aj tretie manželstvo. Toto stanovisko vraj Katolícka cirkev nikdy neodsúdila. Mohla by preto pomôcť v dnešných zložitých situáciách nájsť milosrdnejšie riešenia.
Ohľadom podobných návrhov je nevyhnutné pripomenúť, že v priebehu prvých storočí nebola medzi dvoma
cirkvami na túto tému diskusia: prax bola rovnaká. Súčasná prax ortodoxných cirkví nazvaná oikonomia v prípade
rozvodu a druhého sobáša má pôvod viac menej v druhom
tisícročí a je výsledkom politického tlaku byzantských imperátorov na Cirkev. Počas stredoveku aj v nasledujúcej
dobe Katolícka cirkev na západe vzdorovala takýmto tlakom s väčším úspechom, hoci ju to stálo aj mučeníctvo.
Prax oikonomie u východných cirkví nie je alternatívnou
93. Porov. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej
cirkvi ohľadom prijímania Eucharistie zo strany rozvedených a znovuzosobášených veriacich, 14. september 1994, č. 4.
94. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 56 – 57.
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tradíciou, na ktorú by sa Katolícka cirkev mohla odvolať.
Oikonomia v tomto kontexte vychádza z chápania nerozlučnosti manželstva, ktoré nie je kompatibilné s katolíckou teológiou, ktorá chápe manželské puto ako ontologicky zakorenené v Kristovi. Civilné manželstvo po rozvode teda zahrňuje cudzoložstvo. Prijať Eucharistiu v tomto
stave je morálne nemožné (1 Kor 11, 28), iba ak by sa rozhodli zrieknuť sexuálnych vzťahov a boli splnené aj ďalšie podmienky. Toto nie je zákon vymyslený Cirkvou, ale
je to Boží zákon a Cirkev ho nemôže zmeniť. Žene pristihnutej pri cudzoložstve povedal Pán Ježiš: „Choď a už nehreš!“ ( Jn 8, 11). Milosrdenstvo Božie nás nedišpenzuje
od zachovávanie jeho prikázaní.95
„Dnes v mnohých východných cirkvách existuje celá séria dôvodov na rozvod, ba dokonca aj «teológia rozvodu»,
ktorá nie je nijakým spôsobom kompatibilná s Ježišovými slovami o nerozlučnosti manželstva.“96 Ak by Katolícka cirkev aplikovala prax ortodoxných cirkví, zradila by
vlastnú tradíciu založenú na Kristovom slove. Nakoniec
existujú pápežské texty zo stredoveku, ktoré dokazujú,
že Katolícka cirkev netolerovala, ale odsúdila prax ortodoxných cirkví, aj keď otázky manželstva neboli v centre
ekumenických rozhovorov.97 Stredovekí kánonisti neustále hovorili o tejto praxi ako o protiprávnej. Okrem toho
existujú svedectvá, podľa ktorých skupiny pravoslávnych
kresťanov, ktorí prestupovali na katolícku vieru, museli
podpísať vyznanie viery s výslovným poukazom na nemožnosť druhého manželstva.98
Dnes je absolútne nevyhnutné zaoberať sa týmto problémom v ekumenickom dialógu. Nebude to ľahké, pretože
kvalita a kvantita teologických a kánonických úvah o nerozlučnosti manželstva je v pravoslávnej cirkvi momentálne veľmi nízka. Pravoslávne cirkvi prakticky nikdy nevypracovali jasnú náuku o nerozlučnosti manželstva, ktorá
by mohla preniesť kritériá Nového Zákona na kánonickú
úroveň. Toto je kľúčový fakt, ktorý nám umožňuje pochopiť, prečo ortodoxné cirkvi, aj na najvyššej úrovni autority, často pozitívne akceptujú sociologickú realitu.99
4. Sú tu návrhy vyriešiť v istých prípadoch situáciu vo
vnútornom fóre, pretože vo vonkajšom fóre by sa nedala
vždy dokázať nulita predchádzajúceho manželstva.
95. Porov. R. Dodaro, La questione in breve, s. 29.
96. J. R atzinger, Námietky proti učeniu Cirkvi – východiská na odpoveď, s. 27.
97. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 58.
98. Porov. J. R atzinger, Námietky proti učeniu Cirkvi – východiská
na odpoveď, s. 27.
99. Porov. C. Vasiľ, Separazione, divorzio, scioglimento del vincolo
matrimoniale e seconde nozze. Approcci teologici a pratici delle Chiese ortodosse, in a cura di R. Dodaro, Permanere nella verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, Siena 2014, s. 111
– 115.
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Popri všeobecnom tvrdení, že v kontexte dnešného sekulárneho sveta často chýbajú predpoklady na uzavretie platného manželstva, niektorí právnici sú presvedčení, že prostredníctvom vonkajšieho fóra, kvôli stanovenej
právnej disciplíne, nie je možné dokázať manželskú nulitu v istých zvlášť komplikovaných prípadoch. Okrem toho
v niektorých národoch nefungujú dobre cirkevné súdy
a procesy niekedy trvajú mnoho rokov. Dokonca sú tu ešte
diecézy bez cirkevných súdov. V týchto a podobných prípadoch by sa teda mali veci vyriešiť vo vnútornom fóre.
Všeobecné tvrdenie o aktuálnej ťažkej situácii podnecuje Cirkev v mnohých krajinách vylepšiť prípravu mladých na manželstvo, nakoľko je to možné. Na tomto poli
bude nevyhnutné vynaložiť veľa úsilia, aby sa dosiahli
dobré výsledky.
Ak sa rozvedení a znovuzosobášení veriaci domnievajú, že ich predchádzajúce manželstvo nebolo nikdy platné,
aj tak majú povinnosť obrátiť sa na kompetentný cirkevný tribunál, ktorý musí objektívne a s aplikáciou všetkých
právne dostupných možností preskúmať ich problém.100
Stránky majú právo na objektívne posúdenie platnosti manželstva. Určite nie je vylúčené, že v manželských
procesoch dôjde k chybám. S pomocou nových možností, ktoré ponúka nový Kódex, sú prakticky vylúčené prípady, v ktorých by sa neplatné manželstvo nedalo overiť ako
také. Z dôvodu verejnej a cirkevnej prirodzenosti manželstva je nutné obrátiť sa na korektné posúdenie prípadu legitímnou autoritou a nie na čisto privátny úsudok svedomia niektorej stránky alebo spovedníka. Platí základný
princíp: Nemo iudex in propria causa (Nik nie je sudcom
vo vlastnej kauze). Pokiaľ ide o správne fungovanie cirkevných súdov, rôzne lokálne cirkvi môžu a musia napredovať, aby mohli zadosťučiniť spravodlivým požiadavkám svojich veriacich a ich problémom.101
5. Kritizuje sa aktuálna prax Katolíckej cirkvi, že podceňuje svedomie a neberie ohľad na princíp epikeie.
Z morálneho pohľadu sa najčastejšie kritizuje to, že Magistérium veľmi často hovorí o právnych normách a patrične nedoceňuje svedomie. Tvrdí sa, že svedomie nie je
len inštancia, ktorá prijíma rozkazy a uvádza ich do praxe,
ale skôr je najintímnejším miestom v človeku, kde sa človek rozhoduje celkom osobne. Okrem toho sa hovorí, že
isté výnimky zo zákona by sa dali ospravedlniť aplikujúc
klasický princíp epikeie.

Martin Koleják

by rozhodol o tom, čo je dobré a čo zlé. Naopak, je v ňom
hlboko zapísaný princíp poslušnosti ohľadom objektívnej normy.102 Svedomie katolíkov je povinné prijať normu
o nerozlučiteľnosti manželstva. Ono nemôže schváliť riešenia, ktoré nie sú v súlade s Božím zákonom alebo s normami, ktoré vyplývajú z Božieho zákona. Práve z tohto
dôvodu je evidentné, že v tejto matérii nie je možné sa odvolať na princíp epikeie, ktorý je veľmi dôležitý v oblasti
ľudských zákonov a v oblasti čisto cirkevných zákonov.103
Nerozlučnosť manželstva je však normou Božieho práva.
Cirkev nemôže oslobodiť veriacich od záväzku poslúchať
Boží zákon.
6. Niektorí obviňujú Magistérium, že podporuje predkoncilový koncept manželstva.
Niektorí dogmatici tvrdia, že koncept manželstva, ktorý je základom pokoncilových dokumentov Magistéria,
je v podstate predkoncilový. V tejto starej naturalistickej a právnickej koncepcii manželstva sa dôraz kladie na
zmluvu medzi manželmi a na ius in corpus. Koncil mal
v tomto priniesť značný rozvoj náuky, chápajúc manželstvo ako zmluvu lásky a života. Táto personalistická koncepcie by otvorila menej právnické a viac ľudské riešenia
pre tých, ktorí sa nachádzajú v iregulárnych manželských
situáciách. V tomto smere si niektorí kladú otázku, či by
sa nedalo hovoriť o „smrti manželstva“, keď osobná jednota lásky už neexistuje. Iní si kladú otázku, či by pápež
nemal možnosť rozviazať nezvratne rozbité zväzky.
Ohľadom tejto kritiky stačí pripomenúť, že koncept
manželstva vo Familiaris consortio a iných dokumentoch Magistéria, týkajúcich sa manželstva, je ten istý ako
v Gaudium et spes a v novom Kódexe kánonického práva.
Okrem toho sa nezdá správne stavať do protikladu personalistickú koncepciu manželstva voči právnej. Ide skôr
o rozvoj, nie o zlom. Ani v novej koncilovej koncepcii
manželstva nemôže chýbať právny rozmer. Ak by sa prijala vyššie spomenutá teória „smrti manželstva“ v prípade, ak medzi manželmi už neexistuje láska, nerozlučiteľnosť manželstva by už viac neexistovala.104 Ak sa nové
usporiadanie práva po koncile dotýka aj oblasti manželstva, tak to nie je zrada koncilu, ale naplnenie jeho priania.
Názor, podľa ktorého by pápež mohol rozviazať manželstvá, ktoré nenapraviteľne zlyhali, musí byť tiež označený
ako nesprávny. Platné, sviatostné a konzumované manželstvo nemôže byť rozviazané nikým. Manželia si pri slávení manželstva sľubujú vernosť až do smrti.

Encyklika Veritatis splendor však zdôraznila, že svedomie nie je autonómnym a stvoriteľským prameňom, ktorý
100. J. R atzinger, Námietky proti učeniu Cirkvi – východiská na odpoveď, s. 29.
101. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 58.

102. Porov. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 55, 56, 60.
103. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 59.
104. Porov. Tamže.
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7. Mnohí usudzujú, z pastoračného pohľadu, že prax
Katolíckej cirkvi voči rozvedeným a znovuzosobášeným
veriacim nie je uspokojujúca.
Posledná séria kritiky sa vzťahuje na pastoračné problémy. Hovorí sa, že v prejavoch Magistéria prevláda právnický aspekt nad ľudským, tvrdosť zákona nad chápaním
ľudských drám. Takáto reč vraj už nie je zrozumiteľná pre
moderného človeka. Okrem toho sa zdôrazňuje, že Pán Ježiš predstavoval vo svojom kázaní dobrého a milosrdného
Boha, a Cirkev sa vraj predstavuje skôr ako sudca, ktorý
vylučuje zranených mužov a ženy zo sviatostného života
a z istých zodpovedných úloh v Cirkvi.
V tomto ohľade je možné pripustiť, že reč, ktorú používa Magistérium, je niekedy technického charakteru a samozrejme, pastieri a katechéti ju musia „preložiť“ do reči
viac blízkej dnešnému človeku. Avšak s podstatným obsahom náuky Magistéria nie je možné manipulovať alebo prispôsobiť si ho podľa ľubovôle, pretože vyplýva zo
samotnej viery. Je pravda, že nie je ľahké vysvetliť požiadavky evanjelia sekularizovanému človeku, ale tento pastoračný problém nemôže viesť k tomu, že sa budú robiť
kompromisy so samotnou evanjeliovou pravdou. Ján Pavol
II. vo Veritatis splendor jasne odmietol takzvané „pastoračné“ riešenia, ktoré sú v rozpore s učením Magistéria.105
V skutočnosti ide o pseudopastoračné riešenia. Tiež varoval „pred pokušením zneužiť kánonický proces na dosiahnutie «praktického cieľa», ktorý je azda považovaný za
«pastoračný», avšak na úkor pravdy a spravodlivosti“.106
Okrem toho presné indikácie ohľadom pastorácie rozvedených a znovuzosobášených veriacich neobsahujú len
požiadavku pravdy, ale obsahujú aj slová pochopenia a povzbudenia, ktoré prezrádzajú materské srdce Cirkvi voči
týmto jej deťom. Pastoračná starostlivosť, ktorá chce skutočne pomôcť ľuďom, musí vždy vychádzať z pravdy, pretože len to, čo je pravdivé, môže byť aj skutočne pastoračné.107
Záver
Rozvedení a znovuzosobášení nie sú v plnom spoločenstve s Cirkvou kvôli ich slobodnému rozhodnutiu. Rozvodom porušili manželskú vernosť. Ak uzavreli civilné manželstvo, dobrovoľne sa rozhodli žiť v cudzoložstve. Z tohto dôvodu existujú vo vzťahu k nim objektívne „ohraničenia“, pokiaľ ide o účasť na živote cirkevného spoločenstva. Nejde o „zákazy“ uložené cirkevnou hie105. Porov. Ján Pavol II., Veritatis splendor, č. 56.
106. Ján Pavol II., Discorso alla Rota Romana, 28. január 1994, in
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1994/january/documents/hf_ jp-ii_spe_19940128_roman-rota.html
107. Porov. T. Bertone, La pastorale dei fedeli divorziati risposati.
Principi dottrinali del Magistero della Chiesa, s. 60.
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rarchiou, ale o následok vyplývajúci z ich slobodne urobeného rozhodnutia v plnom vedomí dôsledkov ich konania. Vernosť Kristovým slovám o nerozlučnosti manželstva nepripúšťa žiadne výnimky.
Riešenia, ktoré sa snažia zmeniť náuku a prax o pristupovaní k sviatostiam sú v skutočnosti legalistické a pseudopastoračné. Boží zákon o podmienkach pristúpenia
k sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie považujú za
nedokonalý a chcú ho zmeniť. V skutočnosti Boží zákon
je dobrý a jeho zachovávanie slúži pre dobro veriacich.
Skutočné pastoračné riešenia preto smerujú k tomu, aby tí,
ktorí žijú v iregulárnych zväzkoch zanechali hriešny život
a mohli zakúsiť Božie milosrdenstvo. Kto chce zmenou
objektívnej normy vyriešiť morálne problémy, dopúšťa sa
veľkého omylu. To poukazuje na jasný legalizmus, ktorý by chcel morálne dobro merať len zákonom. Skúsenosť
veľmi jasne učí, že kto nechce rešpektovať objektívne normy, okamžite ukladá vlastné subjektívne normy. Môžeme
tu vidieť aj nominalistické chápanie zákona, ktorý akoby
pochádzal len od autority (ktorá by svojvoľne ustanovovala zákony) a nie z pravdy o dobre samotnej veci. Zmena
normy by tak znamenala vyriešenie veci.
Nakoniec treba dodať, že dnes je hlavnou výzvou skutočnosť, že mladí zriedkakedy uzatvárajú manželstvo.
V súčasnosti mladí neuzatvárajú ani prvé manželstvo,
o to menej druhé. Mnohí pokrstení katolíci prestali uznávať sviatostné manželstvo, a preto žijú v takzvaných „voľných zväzkoch“ a nemajú už ani záujem o pristupovanie
k svätému prijímaniu. Zdá sa, že tí, čo sa môžu zosobášiť,
netúžia po tom, a tí, ktorí po tom túžia, to nemôžu. Rozvody sú na dennom poriadku a isté politické skupiny sa snažia postaviť na úroveň manželstva aj iné formy spolužitia.
Pritom tvrdia, že manželstvo je obtiažne, otravné a „prekonané“, a preto ho treba nahradiť „voľnými zväzkami“,
cudzoložstvom, rozvodom. Zároveň považujú manželstvo
za niečo dobré, na čo by mali mať „právo všetci“. V tomto kontexte sa treba venovať výchove mladých k vedomému uzatváraniu manželstva, aby vedeli, že sú povolaní žiť
úplnú lásku v nerozlučiteľnej jednote po celý život, a že
manželstvo je skutočnou cestou svätosti.108
Evanjelium svätosti manželstva treba ohlasovať s prorockou odvahou. Vlažný prorok sa snaží prispôsobiť duchu doby a ohlasuje vlastnú spásu, ale nie Kristovu spásu celého sveta. Vernosť Kristovej náuke o manželstve je
prorockým znakom spásy, ktorú Boh ponúka svetu. „Kto
to môže pochopiť, nech pochopí“ (Mt 19, 12). Treba pripomínať svetu, že nerozlučiteľné manželstvo medzi mužom
a ženou pochádza z prirodzenosti človeka, že je prirodzenou inštitúciou, ktorú je možné poznať rozumom ako najvhodnejšiu pre dobro manželov a detí.
108. Porov. A. A lves, Portare la comunione ai divorziati o i divorziati alla comunione? in https://mail.google.com/mail/#inbox/1497d98dcf558afc
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Biskupská synoda o rodine
Úvod
V októbri 2014 sa konala vo Vatikáne mimoriadna Biskupská synoda o rodine, ktorá bude pokračovať v októbri 2015 riadnou Biskupskou synodou o rodine.1 Biskupskú
synodu zvolal pápež František. Z podnetu pápeža Františka predniesol 20.2.2014 na Konzistóriu kardinálov príhovor nemecký emeritný kardinál Walter Kasper. Tento príhovor vyvolal značnú polemiku a neskôr bol aj publikovaný, okrem iných vydaní, aj v slovenčine pod názvom
Evanjelium rodiny.2 24.6.2014 kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Biskupskej synody predstavil vo
Vatikáne tzv. pracovný dokument synody (inštrumentum
laboris), ktorý je dostupný na internete.3 Napokon sa v októbri 2014 konali zasadania Biskupskej synody, na ktorej
bol generálnym relátorom budapeštiansky kardinál Péter
Erdo. Príspevky, ktoré mali jednotliví synodálni otcovia
na synode, nie sú zverejnené, aj keď o ich zverejnenie žiadal aj prostredníctvom médii iný nemecký kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery, lebo
sa zdá, že azda na nijakej inej biskupskej synode nedošlo
k tak výraznej mediálnej manipulácii synody ako práve na
tejto. Média totiž písali o tom, že synoda rokuje o homosexuálnych témach, o pristupovaní rozvedených a znovuzosobášených k Eucharistii a podobne v tom duchu, ako
keby to už bolo na programe dňa a šlo už iba o určité formálne schválenie týchto tém biskupskou synodou. Napokon synodálni otcovia schválili záverečný dokument, ktorý bol zverejnený.
1. Biskupská synoda
Biskupská synoda vznikla na návrh Druhého vatikánskeho koncilu (1962-65), konkrétne Dekrétu Christus Dominus o pastorálnej službe biskupov:
„Biskupi vybraní z rozličných krajín podľa spôsobu,
ktorý určil alebo určí rímsky veľkňaz, poskytujú najvyššiemu pastierovi Cirkvi účinnejšiu pomoc v rade zva1. Mimoriadna biskupská synoda o rodine zvolaná pápežom Františkom sa konala vo Vatikáne v dňoch 5. až 19. októbra 2014.
2. Príhovor kardinála Waltera Kaspera bol publikovaný aj v slovenskom preklade: W. K asper, Evanjelium rodiny. Prejav pred konzistóriom, Dobrá kniha, Trnava 2014.
3. Instrumentum laboris predstavený 24. 6. 2014 generálnym sekretárom synody kardinálom Lorenzom Baldisserim je veľmi rozsiahlym
dokumentom. Ide vlastne o dokument vypracovaný na základe relácii
jednotlivých biskupov z celého sveta a preto poskytuje určitú „bázu“
problémov i videnia veci zo všetkých kútov sveta. V tomto je tento dokument vzácny. Taktiež sa žiada povedať, že instrumentum laboris je
pracovným dokumentom, z ktorého vychádzajú jednotlivé diskusie na
vlastnom zasadaní biskupskej synody.
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nej Biskupská synoda. Táto synoda, keďže má na nej podiel celý katolícky episkopát dáva najavo, že všetci biskupi majú v hierarchickej vzájomnosti účasť na starostlivosti o celú Cirkev“.4
Tento koncilový dokument je dôležitý preto, že dáva
doktrinálny i právny rámec biskupskej synode: doktrinálne ide o účasť biskupov na starostlivosti o celú Cirkev, ale
právne je to zhromaždenie biskupov, ktoré poskytuje rímskemu veľkňazovi pomoc svojou radou, čiže závery biskupskej synody pápeža právne nezaväzujú.
Paradoxne, biskupskú synodu zriadil pápež bl. Pavol VI. už predtým a to apoštolským listom vydaným
z vlastného popudu (motu proprio) Apostolica sollicitudo 15.9.1965.5 V tomto dokumente sú položené konkrétne ciele, ktoré pápež od biskupskej synody očakáva. Ide
predovšetkým o spoluprácu biskupov s pápežom, ktorému biskupi majú poskytnúť pomoc najmä tým, že o informujú o problémoch a situácii v miestnych cirkvách a, na
druhej strane, pomáhajú implementovať v miestnych cirkvách učenie a pokyny prichádzajúce od pápeža. V tomto
Motu proprio pápež načrtol základné rysy spôsobu práce
biskupskej synody. Ale už 8.12.1966 vydal pápež bl. Pavol
VI. prvý Ordo synodi (Poriadok synody).6 Ďalšiu úpravu
v Ordo synodi zverejnil pápež 24.6.19697 a potom ďalšiu
20.8.1971.8 Je dôležité poznať ako sa formuje a vzniká záverečný dokument, ktorý sa odovzdáva pápežovi. A toto
poznanie poskytuje práve Ordo synodi.
2. Kardinál Kasper a jeho prejav pred konzistóriom
kardinálov
Pápež František rozhodol, aby na Konzistóriu otcov kardinálov vystúpil s príhovorom kardinál Walter Kasper.
Walter Kasper je nemeckým teológom, neskôr sa stal biskupom diecézy Stuttgart a potom ho pápež Ján Pavol II.
povolal do Ríma, aby predsedal Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov. Benedikt XVI. ho z tohto postu uvoľnil z dôvodu veku a nahradil ho bazilejským biskupom a neskôr kardinálom Kurtom Kochom.

4. Christus Dominus, čl. 5 (28. 10. 1965), in: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, SSV, Trnava 2008, s. 324.
5. Paulus PP. VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo (25. 9. 1965),
in: Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 775 – 780.
6. Acta Apostolica Sedis 59 (1967) 91 – 103.
7. Acta Apostolicae sedis 61 (1969) 525 – 539.
8. Enchiridion vaticanum 3, Bologna 1985, s. 799.
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Kardinál Kasper predniesol príhovor na Konzistóriu
kardinálov 20.2.2014. Nie je známe, či príhovor mal alebo
nemal byť zverejnený, ale už o krátky čas jeho text zverejnili niektoré talianske média v plnom znení. Napokon
sa objavil aj v slovenskom preklade pod názvom Evanjelium rodiny.9
Kardinál Walter Kasper v úvode konštatoval, že „tento
prejav... nemôže anticipovať výsledok synody..., ale mieni
byť len uvedením do témy (synody)“ (s. 8-9). Príhovor má
úvod (s. 7-11), päť kapitol: rodina v poriadku stvorenia (s.
12-19), štruktúry hriechu v živote rodiny (s. 20-22), rodina
v kresťanskom poriadku vykúpenia (s. 23-29), rodina ako
domáca cirkev (s. 30-35), k problému rozvedených a znovu zosobášených (s. 36-44), záver (s. 45). Po závere nasledujú dva exkurzy: implicitná viera (s. 46-47), ranokresťanská prax (s. 48-50). Celý príhovor sa končí „záverečným stanoviskom k diskusii“ (s. 51-60). Nie je na tomto
mieste možné poskytnúť dôsledný a hlboký rozbor tvrdení
kardinála Kaspera a ani nevieme, či by sme toho boli vôbec schopní. Na druhej strane príhovor Waltera Kaspera
tvorí určité východisko ako pristupovať k súčasnej problematike manželstva a rodiny. Či je alebo nie je toto jeho
východisko správne, je otázne aj preto, že príhovor vyvolal mnohé diskusie a kritiku zo strany iných významných
predstaviteľov nielen teológie, ale aj pastierov Cirkvi.10
Celkovo príhovor kardinála Waltera Kaspera nemožno hodnotiť jednoznačne ani pozitívne, ale ani negatívne. Za pozitívne treba označiť jeho snahu priblížiť posolstvo evanjelia k súčasným problémom manželstva a rodiny a naopak, aby sa problémy manželstiev a rodín a ich
riešenia priblížili k posolstvu evanjelia. Na druhej strane
jeho metódy a návrhy riešenia vyvolávajú mnohé rozpaky,
otázniky až negatívne a odmietavé postoje: nechce kardinál riešiť tieto problémy za cenu straty vernosti voči evanjeliovej pravde? Uvedieme len dva príklady.
Prvý príklad:
Kardinál Kasper si kladie otázku: „čo znamená pastoračný? Istotne nejde prosto o ochotu robiť láskavosti; to
by bolo nesprávne poňatie tak pastorácie ako aj milosrdenstva. Milosrdenstvo nevylučuje spravodlivosť, ktorá nie je
ani lacnou milosťou, ani nejaký výpredaj. Pastorácia a mi-

9. W. K asper, Evanjelium rodiny; prejav pred konzistóriom, Dobrá
kniha, Trnava 2014.
10. Spomenieme napr. postoj nemeckého kardinála Gerharda Mullera, prefekta Kongregácie pre náuku viery, amerického kardinála Lea
Burkeho, bývalého prefekta Apoštolskej signatúry či talianskeho kardinála z Bologne Cafarru a iných.

Ján Duda

losrdenstvo nie sú v rozpore so spravodlivosťou, ale sú takpovediac vyššou spravodlivosťou...“11
Všimnime si, že kardinál v tomto výroku použil
hneď niekoľko pojmov, ale ani jeden nevysvetlil, resp.
o všetkých povedal to, „čím nie je“, ale ani o jednom nepovedal „čím vlastne je“. Použil pojmy ako „milosrdenstvo“, „pastorácia“, „spravodlivosť“, „vyššia spravodlivosť“. Povedal napr., že „milosrdenstvo“ nie je v rozpore
so spravodlivosťou, ale nepovedal čo je milosrdenstvo, ani
čo je spravodlivosť. Takúto formuláciu či kumuláciu pojmov možno vykladať tak, že sa u poslucháčov predpokladá znalosť týchto pojmov, ale i tak, že ide o sofistikované
„narábanie s pojmami“, ktoré môže smerovať k tomu, že
sa týmto pojmom niekto snaží dať iný obsah, než mali doteraz. Pre porovnanie si uvedieme text Benedikta XVI.:
„Láska prevyšuje spravodlivosť, pretože milovať znamená ponúknuť, dávať „moje“ niekomu inému. Nikdy
však nie je bez spravodlivosti, vedúcej dať druhému to, čo
je „jeho“, čo mu patrí z dôvodu jeho bytia a jeho činnosti. Nemôžem darovať inému z môjho, kým mu najskôr nedám to, čo mu patrí na základe spravodlivosti...“12
V prípade Benedikta XVI. si môžeme všimnúť, že pri
používaní pojmu „spravodlivosť“ vychádza z definície
spravodlivosti od sv. Tomáša Akvinského „dať každému,
čo mu patrí, čo je jeho“. Kým „lásku/milosrdenstvo“ chápe ako niečo „moje“ a dávame to inému. Ale jasne tvrdí,
že nemôžeme dať inému „z môjho“ (čiže z lásky či milosrdnej lásky), ak mu najprv nedáme či odoprieme dať inému to, čo je „jeho“. Preto spravodlivosť je predpokladom,
je nutnosťou lásky. Nemôžeme skutočne milovať druhého, ak najprv mu niečo nedávame, čo mu zo spravodlivosti patrí, čo je jeho. Láska má teda dve tváre: prvou a základnou je spravodlivosť a druhou je láska/milosrdenstvo.
Ak niekto porušuje spravodlivosť a vykonáva milosrdenstvo, je to deformovaná láska, lebo tu chýba spravodlivosť.
Druhý príklad:
„Boh je verný, preto je aj milosrdný a vo svojom milosrdenstve je aj verný, aj keď my nie sme (porov. 2 Tim 2,13).
Milosrdenstvo a vernosť patria k sebe. Preto nikdy nemôže nastať úplne beznádejná a bezvýchodisková situácia.
Nech už človek klesne akokoľvek hlboko, nikdy neklesne
hlbšie ako k Božiemu milosrdenstvu“ (kardinál Kasper to

11. W. K asper, Evanjelium rodiny, s. 39-40.
12. Benedikt XVI., Encyklika Caritas in veritate o integrálnom ľudskom rozvoji v láske a pravde (29.6.2009), SSV, Trnava 2009, s. 8.
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hovorí v súvislosti s možnosťou rozvedených a znovu zosobášených prijímať Eucharistiu).13
Vezmime si vetu, že pre človeka „nikdy nemôže nastať
úplne beznádejná a bezvýchodisková situácia“. Ale na tejto zemi sa človek skutočne niekedy ocitá v úplne beznádejnej a bezvýchodiskovej situácii, ak ho napr. postihne choroba, staroba a blíži sa smrť. V takejto situácii pre
človeka niet na tejto zemi už nijakého riešenia. Existujú
pre neho riešenia, ale už nie na tejto zemi. Čo teda kardinál Kasper chcel vyjadriť touto vetou v súvislosti s rozvedenými a znova zosobášenými? Chcel tým povedať, že
musí byť pre nich riešenie, aby prijímali Eucharistiu na
tejto zemi? Lebo naozaj nemožno o nich povedať, žeby
boli v stave úplnej a beznádejnej situácie v zmysle večnosti a spásy!
Pravdivý je výrok, že „človek nikdy neklesne hlbšie, než
k Božiemu milosrdenstvu“. Žiada sa však dodať, že to nie
je celá pravda, lebo „Boh nás síce vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás“. Pán Boh nám udelí svoje milosrdenstvo ak ho o to prosíme, pretože nás vykúpil krvou svojho Syna, ale je tu potrebné aj naše pokánie, naše obrátenie
a prosba o odpustenie. V prípade staroby alebo blížiacej sa
smrti Cirkev nikomu sviatostné odpustenie a Eucharistiu
neodmietne, ak o ňu požiada. Ale má dávať Eucharistiu za
riadnych okolností aj tým, ktorí zotrvávajú stabilne v situácii, ktorú Cirkev považuje za hriešnu? Je možné „postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru“ tých, ktorí žijú v riadnom manželstve i tých, ktorí tak nežijú? Doteraz tak tomu
nikdy nebolo. Práve teraz naozaj to by malo byť inak? To
sú naozaj veľmi zložité a ťažké otázky vyvolávajúce odlišné a často protichodné postoje.
3, Záverečná správa synody z októbra 2014
Ako sme už spomenuli 24. 6. 2014 generálny sekretár synody kardinál Lorenzo Baldisseri zverejnil pracovný dokument (instrumentum laboris) pod názvom Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie. Na začiatku
rokovaní synody generálny relátor synody kardinál Péter
Erdö predniesol 6. 10. 2014 svoje Relatio ante disceptationem.14 V určitom zmysle možno povedať, že z hľadiska
obsahu jeho príhovor do určitej miery sleduje líniu kardinála Kaspera pokiaľ ide o témy, nie však pokiaľ ide o spôsob argumentácie. Jak v prvom tak v druhom dokumente
je mnoho inšpirujúcich tvrdení.
13. W. K asper, Evanjelium rodiny..., s. 37.
14. Synod14 – Relatio ante disceptationem (6. 10. 2014), in: http://
press.vatican.va
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22. 10. 2014 vydala Biskupská synoda v Ríme svoju záverečnú správu, ktorá je k dispozícii aj v slovenskom preklade.15 Správa sa člení na úvod (body 1-4), prvú časť: načúvanie, kontext a výzvy týkajúce sa rodiny (body 5-11),
druhú časť: pohľad na Krista: evanjelium rodiny (body
12-28), tretiu časť: konfrontácia: pastoračné perspektívy (body 29-61) a záver (bod 62). Možno konštatovať, že
v zásade záverečná správa synody z 22.10.2014 neprináša
veľa nového v porovnaní s doterajšou praxou Cirkvi. Na
niektoré nové pohľady však treba poukázať.
„Nový rozmer dnešnej pastorácie rodín spočíva v tom,
že venuje pozornosť aj civilným manželstvám medzi mužom a ženou, tradičným manželstvám a s náležitým rozlíšením aj spolužitiam bez manželského zväzku...“16
„Uvažovalo sa aj o možnosti pre rozvedených a znovu
zosobášených pristupovať k sviatosti pokánia a Eucharistie. Rôzni synodálni otcovia argumentovali v prospech
platnej disciplíny, pretože existuje konštitutívny vzťah
medzi účasťou na Eucharistii a spoločenstvom s Cirkvou
a jej učením o nerozlučnosti manželstva. Ďalší sa vyjadrili za dovolenie mať účasť na eucharistickej hostine, no
nie všeobecne, iba v osobitných prípadoch a za pevne stanovených podmienok, predovšetkým, ak ide o nezvratné
situácie spojené s morálnymi povinnosťami voči deťom,
ktoré by mohli nespravodlivo trpieť. Eventuálne pristupovanie k sviatostiam by mal predchádzať proces pokánia, ktorý by podliehal kompetencii biskupa. Treba však
ešte hlbšie skúmať túto otázku, majúc na pamäti existujúci rozdiel medzi objektívnym stavom hriechu a poľahčujúcimi okolnosťami, keďže pripočítateľnosť nejakého činu
a zodpovednosť zaň sa môže znížiť, ba aj zrušiť rôznymi
psychickými alebo sociálnymi faktormi (KKC, 1735)“.17
„Niektorí synodálni otcovia obhajovali stanovisko, že
rozvedené a znovu zosobášené osoby alebo tie, ktoré žijú
bez manželstva sa môžu plodne podieľať na duchovnom
svätom prijímaní. Iní otcovia sa pýtali, prečo teda nemôžu
prijať to sviatostné. Preto sa navrhuje hlbšie teologické
preskúmanie tejto problematiky, aby bola zrejmejšia osobitosť týchto dvoch foriem a ich vzťah k teológii manželstva.“18
„Niektoré rodiny prežívajú skúsenosť toho, že vo svojom strede majú osoby s homosexuálnou orientáciou. Preto bola položená otázka, aká pastoračná pozornosť je
15.
16.
17.
18.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022030
Záverečná správa synody, bod 27.
Záverečná správa synody, bod 52.
Záverečná správa synody, bod 53.
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vhodná vzhľadom na túto situáciu v súvislosti s tým, čo
učí Cirkev, že „neexistuje nijaký dôvod na prirovnávanie
alebo na vytváranie analógii, ani len vzdialených, pokiaľ
ide o homosexuálne zväzky a Boží zámer s manželstvom
a rodinou“. Napriek tomu, muži a ženy s homosexuálnou
orientáciou majú byť prijímaní s rešpektom a citlivosťou.
„Treba sa vyhýbať akémukoľvek náznaku nespravodlivej
diskriminácie voči nim“ (Kongregácia pre náuku viery,
Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami, 4)“.19
„Je celkom neprijateľné, aby pastieri Cirkvi podstupovali nátlak v tejto záležitosti a aby medzinárodné organizmy podmieňovali finančnú pomoc chudobným krajinám zavádzaním takých zákonov, ktoré inštitucionalizujú „manželstvo“ medzi osobami toho istého pohlavia“.20
Tu spomenuté texty zo záverečnej správy synody svedčia, že definitívne rozhodnutie synody to ešte nie je. Že
zápas sa určite presúva na október 2015, kedy sa uskutoční riadne zasadanie Biskupskej synody o manželstve a rodine.

Ján Duda

Neuviedli sme tu právne otázky týkajúce sa procesného zjednodušenia procesu manželskej nulity. Právne otázky totiž nie sú zásadným problémom. Nie sú problémom
ani pastoračné úpravy a prístupy, ak rešpektujú teologické
a mravné učenie Magistéria.
Záver
Základnou témou Biskupskej synody ostáva otázka nového prístupu k pastorácii rodín. Vnútorný konflikt, ktorý
sa synoda musí pokúsiť vyriešiť je: ako, na jednej strane,
zachovať vernosť doterajšiemu učeniu o manželstve a rodine a, na druhej strane, znova osloviť mladých ľudí pre
kresťanský ideál manželstva a rodiny. Toto je úloha veľmi
náročná, ale zásadná. Kríza viery v manželstve a rodine sa
nedá vyriešiť ústupkami.

19. Záverečná správa synody, bod 55.
20. Záverečná správa synody, bod 56.
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Darina Obušeková

Luigi Accattoli, Jaques Dupont:
Boh chce s nami tancovať
Dobrá kniha, 2014
Kniha predstavuje rozhovory redaktora talianskeho denníka Coriere della Sera, Luigiho Accattoliho s
priorom kartuziánskeho kláštora Serra San Bruno otcom Jaquesom Dupontom OCart. Ten v múdrych a jednoduchých odpovediach odkrýva tajomstvá života v kartúze, ale i prežívania mníšskeho života s Kristom. Rozhovory sú zdieľaním sa o tom, čo znamená tancovať s Bohom. Kniha je rozdelená do štyroch rozhovorov. Každý
z nich približuje inú stránku života za
múrmi jedného z najprísnejších kláštorov. V úvode autor pootvára dvere
do každého rozhovoru, aby sa čitateľ
oboznámil s obsahom a dá sa povedať,
aby sa mal na čo tešiť.
Prvý rozhovor má názov Po stopách
svätého Bruna: stretnúť sa v tichu s
Božou nehou. Pri jeho čítaní sa čitateľ oboznámi s postavou zakladateľa
kartúzy, kým bol a ako sa v jeho osobe spájajú skúsenosti putovania a stability. Otec Jaques život sv. Bruna porovnáva so svojim vlastným životným
putovaním. Čitateľ sa dočíta o kartuziánskej vášni pre Jedno v dobe, keď
je človek zvádzaný mnohosťou. Prvýkrát sa tu stretne s pojmom Božia
neha, samota a tiež dostane odpoveď
na otázku, čo znamená žiť na púšti, a
predsa vytvárať spoločenstvo.
V rozhovore Na ceste hľadania jeho
milosrdenstva. Keď Boh prenikne človeka sa ocitáme vo víre otázok o kartuziánoch cenobitoch a eremitoch. Čitateľ sa dozvie o týždennom programe
bratov kartuziánov, o slávení liturgie,
o formovaní Hrnčiarom o kontemplatívnej modlitbe a prežívaní spoločenstva. Otec Jaques otvorí dvere do hĺbky súkromného slávenia eucharistie
vo vlastnej cele, ktorá je srdcom prelínania sa eremitského a cenobitského
života mnícha. Podelí sa tiež o prežívanie kozmickej liturgie, ktorá ho spá-
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ja s celým kozmom. Tento rozhovor
jednoduchými odpoveďami približuje
potrebu pravdivosti pred Bohom. Spoločné uvažovanie nad modlitbou v tichu, modlitbou výkriku a sĺz, prostrácii a tiež uvažovanie nad rozjímavým
čítaním Svätého písma - lectio divina,
môže čitateľa obohatiť a povzbudiť na
jeho vlastnej duchovnej ceste.
V treťom rozhovore sa autorove
otázky dotýkajú prežívania nočnej
modlitby a významu ticha, do ktorého sa duša počas noci ponára, aby lepšie počula hlas Ženícha. Čitateľ sa dozvie aj o veselosti mníchov, o ich rozličných povahách a spoločných rekreáciách, ktoré ich spoločenstvo utužujú. Otec Jaques hovorí o stálej veselosti, ktorá nie je zvonku a nie je dočasná,
ale pochádza z vnútra - z Božieho Ducha a takúto veselosť nič neznechutí,
lebo je to radosť duše, ktorá vie, komu
patrí. Zdá sa, že odpovede otca Jaquesa sú v mnohom akoby z iného sveta, ale je v nich niečo hlboko ľudské a
múdre. Ľuďom „zvonku“ by sa mohlo
zdať, že mních - kartuzián, vyhľadáva askézu, pôst, ťažké pokánie a má
akýsi strach z Boha či strach z radosti. No aj takéto predsudky otec Jaques
búra a opisuje Boha inak, ako by sme
očakávali. Opisuje ho ako nežného a
milosrdného, ako toho, ktorý mu často tisne do očí slzy radosti. Je to ten,
ktorý dvíha hriešnika, ktorý je Tajomstvom, najvyšším Dobrom a zároveň
milosrdnou Láskou. Je to ten, ktorého
príchod kartuzián denne očakáva, aby
mu v modlitbe mohol odovzdať seba i
celý svet. Tento utiahnutý život potom
nadobúda celosvetový rozmer, pretože, ako hovorí otec Jaques, mních je
ten, ktorý prosí za svet. Aj keď sa môže zdať, že vatikanista Luigi Accattoli, ho miestami chce dostať do úzkych,
na otázky odpovedá v úžasnej slobode
ducha a z jeho jasných odpovedí možno vnímať čistú myseľ a rozvahu.

Otázky novinára v poslednom rozhovore naberajú iný smer. Pýta sa na
bežné veci a situácie, nad ktorými si
človek „z vonku“ vôbec neláme hlavu.
Majú mnísi prístup k elektronickej pošte? Majú umývačku riadu? Kúria si
vo svojej cele pomocou malej piecky?
Aj na tieto otázky dostane čitateľ odpoveď v rozhovore s názvom Prispôsobiť sa nepredvídateľnému vanutiu
Ducha. V tomto rozhovore otec Jaques poukáže na potrebu rozlišovania
vo veciach modernizácie ich kláštora.
Kladú si pri tom jednoduchú otázku:
„Pomôže to jednotlivcovi či komunite lepšie žiť svoje zasvätenie?“ Obsahom tohto rozhovoru je tiež zamyslenie sa nad významom krvi kartuziánskych mučeníkov z roku 1936 a 1996.
Spoločné uvažovanie nad pedagogikou ticha a skrytosti nám otvorí oči,
prečo kartuziáni nedávajú podnety na
kanonizáciu svojich bratov. Zaujímavé
sú tiež odpovede na otázky ohľadom
čistoty, celibátu, ekumenizmu či manželskej lásky a tiež vízie života kartuziánov do budúcnosti.
Kniha je osviežením duše v dobe
plnej hluku, unáhlenosti a zbytočnej
zložitosti. Odpovede otca Jaquesa vyzývajú na život v jednoduchosti. Ide o
jednoduchosť srdca Bohom očisteného od skutočností, ktoré zraňujú, znemožňujú vidieť krásu a zabraňujú tancu s Bohom. V skutočnosti na to človek veľa nepotrebuje. Boh neustále
vyzýva do nikdy nekončiaceho tanca.
Dôležité je počuť jeho výzvu. Niekedy sa stačí utíšiť až ju začujeme v hlase svojho svedomia a rozhodneme sa
nežiť v otroctve hriechu. Stačí sa stíšiť a nechať sa Bohom osloviť, možno
práve aj cez túto knihu. Odpoveď je na
každom z nás.
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PIATOK 18. 9. 2015
1�:00 � 23:00
Filmový pro-life festival
Clip time - stretnutie mláde�e
Benefi�ný koncert

20. september 2015

SOBOTA 19. 9. 2015
10:00 � 24:00
Workshopy pro-life
Program pre deti a mláde�
Filmový pro-life festival
Divadelné predstavenie
Pro-life literárna kaviare�
Koncert �a �ivot
Life celebration ve�er
Gospel a chvály
Taizé modlitby

N�D��A 20. 9. 2015
Dopoludnia
Pro-life nede�né bohoslu�by
v bratislavských kostoloch
11:00 Detský program
12:30 Hlavný pro-life program - Námestie SNP
14:30 N�RODN� POCHOD �A �IVOT
oslavný pochod ulicami mesta
16:30 �Závere��á��od�a��

