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Európa na rázcestí
Európska integrácia a kríza sa v poslednom čase
často spájajú. Hospodárske ťažkosti významných
krajín eurozóny vyvolávajú otázniky nielen nad budúcnosťou spoločného európskeho projektu, ale rovnako nútia vrátiť sa k ideám, ktoré stáli na počiatku
zjednocovania Európy. Keď v roku 1989 padla železná opona a zanikol sovietsky blok, domnievali sme sa,
že hodnota slobody, ktorej nositeľom sú najmä liberálne demokracie, vo svete definitívne zvíťazí. Mysleli
sme si, že svet bude bezpečnejší a pokojnejší. Obdobie po roku 2000 ukázalo, že sme vychádzali z mylných predpokladov. Najskôr bezprecedentný útok na
Spojené štáty ukázal, že sloboda západného typu nie
je všetkými prijímaná s rovnakým nadšením. Teroristické útoky síce zatriasli sebadôverou západnej civilizácie, neboli však prijaté ako dôvod na premyslenie obsahu preferovaných hodnôt, skôr utvrdzovali
v nastúpenom trende, ktorému mohla zabrániť iba
hrubá sila. Avšak ekonomická kríza v posledných rokoch jasne ukázala, že to s našimi európskymi hodnotami rozhodne nie je v poriadku. Svätý Otec, Benedikt XVI. viac ráz zdôraznil, že súčasná hospodárska
kríza je predovšetkým krízou mravnou. Niet sa čomu
čudovať. Sekularizovaný a hodnotovo vyprázdnený
západný svet len málo rozumie dlhodobému plánovaniu či schopnosti prinášať obete, ktoré reálne ocenia až tí druhí. Nehovoriac o strate zábran pri zneužívaní verejných zdrojov a rôznych citlivých informácii. Krajiny starého kontinentu žijú už desiatky
rokov na dlh, o ktorom vieme, že nikdy nebude splatený. Zatiaľ čo jednotlivec sa dlhov obáva, na úrovni
krajín sme stále svedkami neuveriteľného vytvárania
dlhov. Keď k tomu prirátame hospodársku politiku,
ktorá je napríklad v oblasti poľnohospodárstva absolútne nesolidárna s krajinami tretieho sveta, máme
pred sebou obraz Európy v celej jeho biede. Dnes si
nikto netrúfa odhadnúť ďalší vývoj. V extrémnom
prípade skutočne môže dôjsť ku rozpadu eurozóny,
ba dokonca samotnej Európskej únie.
Napriek týmto skutočnostiam platí, že európska integrácia nemá alternatívu. Ak chcú európske národy čeliť výzvam v globalizovanej spoločnosti, dokážu to iba spoločne. Dnešná kríza umožňuje analyzovať jej príčiny a obrátiť pozornosť na úlohu kresťanstva v našej spoločnosti. Naše krajiny majú stáročné
skúsenosti s náboženstvom, ktoré dlhodobo dokázalo vytvoriť prostredie pre rozvoj kultúry a ekonomickej prosperity. Bez kresťanstva by Európa túto
kultúrnu vyspelosť a hospodársku prosperitu nedosiahla. Avšak priznajme si, že v posledných desaťročiach sme boli svedkami experimentovania s cieľom
etablovať na starom kontinente nenáboženský hodnotový systém. Dnes treba priznať, že výsledkom sekularizácie je nielen významná populačná kríza, nezvládnuté prisťahovalectvo a iluzórny multikulturalizmus, či hospodárska kríza a možný rozpad euro-

zóny, ale najmä masívna implementácia tzv. „kultúry
smrti“ do právnych poriadkov mnohých európskych
krajín. I nenáboženskí ľudia priznávajú, že Európa je
na úpadku. Toto všetko hovorí, že náhrada za kresťanstvo sa nenašla. Súčasná kríza je vhodnou príležitosťou k novej evanjelizácii, ktorej výsledkom nebude
len viac viery, ale najmä mravnejšie postoje Európanov v bežnom živote, ktoré sa postupne prenesú do
legislatívy na všetkých úrovniach. Európa bude silnejšia, ak sa stane viac kresťanskou. Nová evanjelizácia môže otvoriť dvere spolupráci aj s inými cirkvami, najmä s ruským pravoslávím. S dlhodobého hľadiska je dôležité napomáhať Rusku k vytvoreniu atmosféry, aby sa z neho stala demokracia založená na
prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku
kresťanským hodnotám. Nielen kvôli rozširovaniu
trhov. Postoje ázijských obrov, najmä Číny, k otázke ľudských práv a náboženskej slobody, nás oprávnene nabádajú k veľkej opatrnosti. Túžba zarobiť by
nikdy nemala prehlušiť nevyhnutnosť zastať sa väzňov svedomia či celých skupín, ktoré sú prenasledované kdekoľvek vo svete. Keď sa srdcom nevrátime
k Ježišovmu evanjeliu, stratíme odvahu žiť pre ideály,
ktoré ukazujú človeku jeho vlastnú dôstojnosť a jeho
skutočný cieľ: večnú spásu.
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Je pre mňa dôvodom osobitného dojatia navštíviť
a modliť sa pri tomto pamätníku nenarodeným deťom
za našich malých bratov a sestry, ktorí prišli o svoj život len čo sa začal v lone ich matiek. Rešpektovanie
nedotknuteľnej dôstojnosti každého ľudského života
od okamihu počatia po prirodzenú smrť inšpiroval
tento pamätník a pre nás a pre našu spoločnosť znamená nádej, že budeme môcť obnoviť základy nášho
spoločného života, teda bezpodmienečnú ochranu
a podporu pre každý ľudský život a záchranu manželstva a rodiny ako kolísky, v ktorej nám Boh Otec
dáva život, stvorený na jeho obraz a vykúpený vtelením jeho jednorodeného Syna.
Svet, ktorý ako sa zdá, čím ďalej tým viac zabúda
na Boha a na jeho zákon, zapísaný v stvorení a predovšetkým zapísaný v ľudskom srdci, urgentne potrebuje výrečné svedectvo pravde o ľudskom živote a o manželskom zväzku, ktorý je svojou prirodzenosťou zameraný na plodenie ľudského života. Tento pamätník ponúka takéto svedectvom ľuďom dobrej vôle. Zároveň inšpiruje k modlitbe o Božie požehnanie predovšetkým na príhovor Matky Božej, pre
naše úsilie znovu nastoliť kultúru života v našej spoločnosti, tak silne poznačenej kultúrou smrti. Prikladám svoj hlas a prajem si, aby moja návšteva nejakým
spôsobom prispela k Vašej snahe o podporu života vo
vašej vzácnej a milovanej krajine.
V súčasnosti v mnohých krajinách sveta zakusujeme časy intenzívneho boja proti kultúre života.
Mnohé vlády tzv. slobodného sveta agresívne nasledujú otvorene sekularistickú filozofiu, ktorej agenda je proti životu a proti rodine. Hoci hlavy vlád vo
verejných vystúpeniach používajú zdanlivo kresťanský jazyk, podporujú vládne programy a legislatívu,
ktoré sú nepriateľské voči Bohu a nezodpovedajú prirodzenému morálnemu zákonu, ktorý Boh vpísal do
ľudského srdca.1
Naša dnešná spoločnosť nástojčivo potrebuje jasné
a silné svedectvo pravde, vpísanej do ľudského srdca, ktorú nás učí Sväté Písmo a Tradícia. Táto pravda od nás žiada, predovšetkým aby sme chránili a napomáhali každý ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť a aby sme ctili a ochraňovali manželský
zväzok muža a ženy, ktorí v spolupráci s Bohom plo1. Cf. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis Christifideles laici, “De vocatione et missione Laicorum in Ecclesia et in mundo”, 30 Decembris 1988, Acta
Apostolicae Sedis 81 (1989), str. 454-457, č.34.
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dia a privádzajú na svet nový ľudský život. Starostlivosť o ľudský život a o integritu manželského zväzku sú základné kamene, na ktorých je možné stavať
kultúru života v našej spoločnosti.
Sme povolaní priamo pomáhať matkám v tehotenstve, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach a súčasne sme povolaní vychovávať všetkých, obzvlášť mládež, k pravde o plodení a o čnosti čistoty, ktorá pripravuje muža
a ženu na úplné odovzdanie sa v čistej a nezištnej láske
jeden druhému a svojmu potomstvu. Je smutné, že
naša kultúra často oberá výchovu o tieto prvé lekcie,
bez ktorých nič ďalšie, čo môže naučiť, nemá zmysel.
Neúnavná propagácia kultúry života v súlade
s pravdou, vpísanou do srdca každého človeka a ohlasovanou v Evanjeliu, zodpovedá najhlbším túžbam
jednotlivca a ľudskej spoločnosti. Samotný rozum nás
učí zlaté pravidlo, ktoré Pán prináša v reči na hore.
Je to lekcia, ktorú dáva Boh Otec každému ľudskému srdcu: “Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám,
robte aj vy im: toto je zákon aj proroci.”2 Toto pravidlo, tento základný ethos nás učí rešpektovať vždy
a všade nedotknuteľnosť nevinného ľudského života
a jeho pôvod v rodine.
Áno, žijeme v kultúre smrti, ale ako kresťania a ľudia dobrej vôle vieme, že táto kultúra sa môže zmeniť
našou poslušnosťou Božiemu zákonu. Náš Pán Ježiš
začal opis svojho poslania Dobrého Pastiera slovami:
“Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v plnosti.”3 On, ktorý zasadol v sláve po pravici Otca, pokračuje vo svojej poslaní v Cirkvi, povolávajúc nás ako
údy svojho tajomného Tela k účasti na tomto jeho poslaní: dávať, chrániť a podporovať život.
Verné zachovávanie podstatného vzťahu medzi rešpektovaním ľudského života a rešpektovaním integrity manželstva privedie zmenu kultúry smrti na kultúru života. Útoky proti nevinnému a bezbrannému
životu nenarodených majú svoj pôvod v mylnom pohľade na ľudskú sexualitu, ktorá sa snaží chemickými alebo mechanickými prostriedkami vylúčiť plodiacu prirodzenosť manželského úkonu. Tzv. “antikoncepčná mentalita” je proti životu. Mnohé formy
antikoncepcie sú abortívne, teda ničia život v začiatku, život, ktorý je už počatý.
Ako prorocky poznamenal Boží služobník pápež
Pavol VI., manipulácia s manželským úkonom viedla k mnohým formám násilia proti manželstvu a ro2. Mt 7,12
3. Jn 10,10

preklad

dine.4 Následkom rozšírenia tohto hlboko pomýleného pohľadu najmä medzi mládežou, ľudská sexualita
už nie je videná ako Boží dar, ktorý priťahuje muža
a ženu k vernému a trvalému spoločenstvu lásky, korunovanému darom nového ľudského života, ale naopak ako nástroj uspokojenia jednotlivca. Akonáhle
sa na sexuálne spojenie prestaneme dívať v jeho plodiacej prirodzenosti, ľudská sexualita je nechaná napospas hlboko škodlivým spôsobom, ktoré sú ničivé
voči jednotlivcom aj voči spoločnosti.
Je dobré všimnúť si, že Svätý Otec Benedikt XVI.
v encyklike Caritas in veritate sa osobitne dotýka encykliky pápeža Pavla VI. Humanae vitae, keď zdôrazňuje jej veľkú dôležitosť “v načrtnutí plne ľudského zmyslu rozvoja, ako ho predkladá Cirkev.”5 Svätý Otec Benedikt XVI. vysvetľuje, že v náuke v encyklike Humanae vitae “nejde o čisto individuálnu morálku”, hovorí:
“Humanae vitae poukazuje na silné putá jestvujúce medzi etikou života a sociálnou etikou. Otvára tým
tému magistéria, ktorá postupne našla výraz v rôznych dokumentoch, naposledy v encyklike Jána Pavla II. Evangelium vitae.”6
Takto nám pripomenul nenahraditeľnú časť správneho chápania sexuality pre skutočný ľudský rozvoj.
Rešpektovanie integrity manželského úkonu je
základným vyjadrením kultúry života, je to najzákladnejší aspekt ľudského rozvoja. Podľa slov Svätého Otca Benedikta XVI. “stáva sa tak sociálnou, ba
dokonca aj ekonomickou nutnosťou opäť predkladať
novým generáciám krásu rodiny a manželstva a súlad týchto inštitúcií s najhlbšími požiadavkami ľudského srdca a dôstojnosti človeka.”7 Podobne, zdôrazňuje, že “je úlohou štátov uplatňovať politiku, ktorá presadzuje ústredné postavenie a integritu rodiny, založenej
na manželstve medzi mužom a ženou, prvej a životodarnej bunky spoločnosti a starať sa o jej ekonomické
a daňové problémy a zároveň rešpektovať, že jej prirodzenosť je postavená na vzťahoch.”8
V kontexte kultúry smrti kresťania a ľudia dobrej
vôle majú povinnosť jasne zdôrazňovať prirodzený
morálny zákon a jeho požiadavky. Ak sa ich my nezastaneme, nesplníme našu prvú zodpovednosť za našich blížnych a ani našu prvú sociálnu zodpovednosť,
keďže nebudeme slúžiť spoločnému dobru.9 Ohľadom
4. Porov. Paulus PP. VI, Litterae encyclicae Humanae
vitae, “De propagatione humanae prolis recte ordinanda”,
25 Iulii 1968, str.493-494, č.17.
5. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 2009, str.18, č.15.
6. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 2009, str.19, č.15.
7. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 2009, str.68, č.44
8. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 2009, str.68-69, č.44.
9. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 2009, str.9-10, č.7; Porov. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis
Gaudium et spes, “De Ecclesia in mundo huius temporis”,
7 Decembris 1975, AAS 58 (1966), str. 1046-1047, č. 26.

základného morálneho defektu našej kultúry, teda že
“svedomie nie je schopné rozpoznať, čo je ľudské,”10
Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí:
“Boh odhaľuje človeka človeku. Ľudský rozum
a kresťanská viera spolupracujú, aby človeku ukázali
dobro len vtedy, ako ho chce vidieť. Prirodzený zákon, v ktorom sa odráža stvoriteľský rozum, poukazuje na veľkosť človeka, ale tiež na jeho biedu, ak nerozpozná volanie mravnej pravdy.”11
Napriek závažnosti situácie útokov proti nevinnému a bezbrannému ľudskému životu a proti integrite manželského zväzku muža a ženy, tu zostáva jeden
silný hlas na obranu našich najmenších a zraniteľných
bratov a sestier a na obranu skutočného manželského
zväzku, chceného Bohom Otcom od počiatku. Kresťanský hlas, hlas Krista, prenesený na apoštolov a na
ich nástupcov, zostáva vo svete silný. Hlas ľudí dobrej vôle, ktorí spoznávajú a počúvajú Boží zákon, vpísaný do ich sŕdc, zostáva vo svete silný. Žijúc v silne
sekularizovanej spoločnosti musíme otvoriť oči a vidieť že mnohí rozoznávajú neúspech kultúry smrti
a s nádejou sa pozerajú na Cirkev, aby sa ňou nechali inšpirovať a získali silu nárokovať si na kresťanské
základy našej spoločnosti. Boh nás stvoril, aby sme
si zvolili život; vtelený Boží Syn navždy vniesol do
našej ľudskej prirodzenosti víťazstvo nad smrťou.12
Nikdy sa nesmieme znechutiť v boji za presadzovanie kultúry, založenej na voľbe života, ktorú učí
Boh každé ľudské srdce, a na víťazstve života, ktoré
priniesol Kristus našej ľudskej prirodzenosti. Každý
deň pomáhajme rozhodnutiam našich bratov a sestier,
ktorí sa boja Boha a napredujú vo veci života a rodiny vo svojich domovoch, spoločenstvách, vo svojej
krajine a vo svete. Aj táto spomienka je znak ich neúnavnej snahy.
Uctiac si pamiatku nenarodených detí, modlime sa
za ne a za ich rodiny. Modlime sa aj za nás samých,
aby sme sa stali hlásateľmi kultúry života v našich rodinách, v našej spoločnosti pre dobro všetkých, predovšetkým tých najmenších a najslabších. Zverme
naše úmysly príhovoru Nepoškvrnenej Márii, Božej
Matke, v dôvere, že v jej nikdy nechýbajúcej materskej starostlivosti nás a náš svet privedie k pravde,
k svojmu Božskému Synovi, ktorý prichádza k nám
ako Dobrý Pastier vo svojej Cirkvi, aby všetky jeho
ovečky “mali život a mali ho v hojnosti”13.
Tento príhovor odznel v pondelok, 20. augusta 2012
pred pamätníkom Nenarodených detí
pri Kostole sv. Alžbety v Bratislave.
Zdroj: www.tkkbs.sk

10. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého
Vojtecha, Trnava, 2009, str.111, č.75.
11. Benedikt XVI., Caritas in veritate, Spolok Svätého
Vojtecha, Trnava, 2009, str.111, č.75.
12. Porov. Dt 30, 19; Jn 10, 10.
13. Jn 10,10.
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V sobotu, 2. júna 2012 sa v Ružomberku uskutočnilo IV. Valné zhromaždenie Klubu priateľov Ferka
Skyčáka. V jeho druhej časti odznela prednáška Mgr.
Daniela Kroupu, Ph.D. „Kresťanstvo – náboženstvo
slobody. Vzťah kresťanstva a liberalizmu“, ktorý nám
po nej poskytol tento rozhovor.
V Českej republike je stále menej kresťanov. Ste
konvertita. Čím prispela viera a náboženstvo k vášmu šťastiu?
Kresťanskej viere vďačím za to, že som našiel zmysel svojho života. Vďaka tomu som našiel aj svoju manželku a mohol som si založiť rodinu. Priznávam, že
na začiatku som premýšľal, či nemám duchovné povolanie. Keď sa ukázalo, že to tak nie je, oženil som
sa a spolu s manželkou máme šesť detí, jedenásť vnúčat a ďalšie dve na ceste. Celý môj život bol formovaný kresťanskou vierou.
Pri návšteve Južných Čiech som si všimol veľa
krásnych a veľkých kostolov, ktoré sú pri bohoslužbách často poloprázdne. Určite je náročné tieto kostoly udržiavať.
České krajiny prešli v otázkach náboženstva veľkým úpadkom. Katolícka cirkev za posledných 150
rokov stratila väčšinu svojich veriacich a nedokázala ich vrátiť späť. Som konvertita, k viere som prišiel
po svojej dvadsiatke, postupne a s ťažkosťami som sa
k nej dostával počas filozofického štúdia. Potom prišiel existenciálny skok do prostredia viery. Neviem,
či by som sa dokázal udržať, keby som nemal okolo
seba mnohých mladých zapálených ľudí. Domnievam
sa, že hoci v Českej republike tá masa veriacich zmizla a zostali po nej prázdne lavice v kostoloch, predsa
len sú tu ľudia, ktorí chcú robiť čosi navyše. Mal som
veľké šťastie, že som sa do takého prostredia dostal.
I na Slovensku si uvedomujeme, že budúcnosť našej viery nemôže zostať len pri udržiavaní kultúrnych pamiatok, ktoré vlastní Cirkev.
Národné dedičstvo, ktoré Cirkev v oblasti kultúry
zachovala, je úžasným pokladom. Podľa môjho hlbokého presvedčenia nie je na prvom mieste úlohou kňaza byť správnom kultúrnej pamiatky, ale tvoriť živú
farnosť, kde si ľudia nie sú navzájom ľahostajní a kde
všetko nekončí iba bohoslužbou v kostole. Život sa
odohráva tam, kde si mladý človek nájde prostredie
vrstovníkov a kde starý opustený človek nájde útočiš110
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te u ľudí, ktorí sa o neho v prípade núdze postarajú.
Týmto smerom by sa mala uberať práca duchovného.
Je o vás známe, že sa zaoberáte vzťahom vedy
a viery. Zdá sa, že dialóg medzi nimi niekedy pokuľháva. Ako vnímate vzťah medzi kreacionizmom
a evolucionizmom, či vzťah medzi tradicionalistami a progresistami.
Domnievam sa, že kreacionizmus nie je vedecká
teória, ale že je to zbláznená vedecká teória. Darvinizmus je vedeckou teóriou, ktorú po mnohých úpravách môžu akceptovať aj kresťania. Veda je celou svojou podstatou hypotetickou činnosťou. Vychádza z určitých predpokladov a keď platia, tak potom platia aj
nejaké následky. Veda rezignovala na to, byť poznaním pravej skutočnosti. A iba ak na to rezignovala, je
skutočnou vedou. To sa stalo na začiatku novoveku,
keď sa oddelila veda a stala sa skutočnou disciplínou.
Akýkoľvek vedecký svetonázor je protirečením, lebo
veda sa zaoberá jednotlivými odbormi ľudskej činnosti, ale nikdy nemôže byť jej predmetom svet ako taký.
Keď si uvedomíme do akého rámca veda náleží, náboženstvo s ňou nemôže mať žiadne problémy. Ak si
vedci neuvedomia, že poznatky, ku ktorých dospievajú, majú hypotetickú podobu, keď sa snažia z nich
urobiť nejakú univerzálnu doktrínu, budujú len ideológiu, ktorá zadusí samotnú vedeckú činnosť. Podobne je to aj v oblasti náboženstva. Nič nám síce nebráni hľadieť na Bibliu ako na historickú knihu, ale môžeme tak stratiť v jej rozličných vrstvách Božiu inšpiráciu. Príbeh o záhrade v Raji, ako Adam a Eva jedli
zo stromu poznania a otázka, prečo im Boh nezakázal jesť z toho druhého stromu, stromu života; a prečo to prvé, čo zakúsili, keď jedli zo stromu poznania,
bola hanblivosť – ak tento príbeh čítame len ako historický záznam, tak dospejeme k súboru nezmyslov.
Ale ak sa na tento príbeh nepozeráme ako na udalosť,
ktorá sa stala, ale ako na výpoveď, ako my dnešní ľudia fungujeme vo svete, všetko dáva iný zmysel. Stud
patrí k existenciálnemu postoju človeka vo svete. Človek sa môže prestať hanbiť, ale ak stratí hanblivosť,
stráca v sebe niečo ľudské. Človek vyhnaný z Raja už
nestretáva Boha, ako priateľa, s ktorým si môže pohovoriť. My nevieme, či tam niekde hore, ktosi počuje naše modlitby. My túto priepasť musíme preklenúť
vierou. Stud nám hovorí, že sme vyrvaní z nášho prirodzeného prostredia. Opice sa nehanbia. Keď som
bol so synom v zoologickej záhrade, spýtal sa ma, prečo tým gorilám nedali aspoň trenírky. Táto epizóda
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ukazuje, že príbeh z rajskej záhrady má obrovské posolstvo na našu dnešnú situáciu. Netvrdím, že by sa
nedal interpretovať aj ináč. Príbeh o Jonášovi, nie je
príbehom o rybách, ale o tom, že Boh v ľudskom živote využije tie najnemožnejšie prostriedky, aby človeka priviedol k jeho poslaniu. Neodmietam vedecký prístup k Biblii, ale snaha konkurovať nejakému
vedeckému svetonázoru, ktorý je len ideológiou, vedie mnohých kresťanov na rázcestie.
Dnes často počúvame Boh áno, Cirkev nie. Cirkev
mnohí chápu, ako politickú organizáciu.
K viere som sa dostal cez filozofiu, čo spôsobilo,
že som kresťanstvo spočiatku chápal viac ako filozofiu, než náboženstvo. Zašiel som za evanjelickým farárom, aby ma pokrstil za kresťana, keďže som nechcel byť členom žiadnej Cirkvi práve preto, lebo mi
bola protivná jej mocenská štruktúra. On mi vysvetlil,
že to nejde. Keď som prišiel za katolíckym kňazom,
pokrstil ma v priebehu týždňa a nerobil s tým žiadne okolky. Ten ďalší krok vo viere som musel urobiť,
keď som sa mal stotožniť so spoločenstvom, do ktorého som prišiel. Mal som to šťastie, že toto spoločenstvo bolo vynikajúce, plné mladých ľudí zapálených
pre vieru. Tam som si uvedomil, že tá moja prvá abstraktná predstava o kresťanstve nezodpovedá tomu,
čím to kresťanstvo má byť, Slovo sa má stávať telom.
A telo je vec, ktorá je plná nepekných vecí, Gréci ho
nazývali sarx, čo znamená mäso, šľachy, kosti. Zatiaľ čo pomenovanie sóma, to je také to telo na pozeranie sa. A oni si uvedomili, že Duch Boží v Ježišovi
vstúpil do tela, ktoré bolo masívnou hmotou. Grécki filozofi toto neboli schopní prijať. Keď im apoštol
Pavol na areopágu toto povedal, vysmiali ho, lebo to
považovali za nonsens. Toto zároveň vyjadruje bytie
Cirkvi vo svete. Predstava, žeby sa Cirkev dokázala
zbaviť mocenskej zložky, je ilúzia. To ale neznamená, že Cirkev má byť na prvom mieste mocenskou inštitúciou. Veľmi by som si prial, aby sa kresťania neobracali k časom, kedy bola Cirkev silnou svetskou
organizáciou. Mnohí katolíci vidia v stredoveku katolícky ideál. Skôr by som apeloval, aby si položili
otázku, aký máme mať pred sebou ideál, aby sme ho
mohli nasledovať. To nie je ideál mocenskej organizácie. Najväčšie osobnosti 20. storočia, ako napríklad
Matka Terézia z Kalkaty či Maximilian Kolbe ukazujú, čo je úlohou Cirkvi v budúcnosti.
Ako Vám pomohla grécka filozofia na ceste k viere?
Keď som sa dostal k Platónovmu dielu, bol som fascinovaný osobou Sokrata. Videl som v ňom možnosť
filozofickej existencie človeka, možnosť života, založeného na pravdivosti. A cez túto grécku filozofiu som
vďaka svojmu učiteľovi Jánovi Patočkovi dospel k čítaniu evanjelia. Patočka nás učil interpretácii textov,
schopnosti čítať ich do hĺbky. A tak sa stalo, že som
v kresťanstve objavil ohromné oslobodenie človeka
a toto sa stalo ústrednou témou môjho celoživotného
uvažovania. Kresťanstvo je pre mňa náboženstvom
slobody a nie som prvý, kto si to myslí. Téma slobo-

dy sa stala pre mňa ústrednou nielen v osobnom živote viery, ale aj v politickej oblasti. Tak som sa začal vracať do antiky a pýtať sa, kde sa zrodila sloboda,
z akých myšlienkových obratov a súvislostiach. Preto
moje klasické vzdelanie nie je systematické, ale podobá sa skôr na obchod so starožitnosťami.
Dostali sme sa k téme slobody. Politik Ján Čarnogurský hovorí, že sloboda bez hraníc, ako ju ponúka západná kultúra, je pre nás málo akceptovateľná. Je o ňom známe, že sa intenzívne zaujíma o Rusko, zatiaľ Vy ste členom predsedníctva európskych
federalistov. Je možné dať tieto predstavy o slobode dohromady?
To zladiť nejde. Hoci si s pánom Čarnogurským
ľudsky veľmi rozumiem, politicky sa úplne rozchádzame. Povedal by som to takto: v modernej kultúre prebieha zápas o slobodu, momentálne víťazí chápanie slobody, ktoré je voči kresťanstvu značne nepriateľské. Kresťania svoj zápas o slobodu takpovediac vzdávajú. A s tým by som chcel niečo urobiť.
Myslím si, že kresťanstvo prichádza s vlastnou silnou
predstavou slobody, ktorú môže ponúknuť západnej
kultúre. Pokiaľ sa kresťania budú obracať smerom
na Východ, kde slobodu nikdy nepoznali – od Rusov
som počul výrok, že sloboda znamená nebyť vo väzení – tak s takýmto pojmom slobody ďaleko nezájdeme. Keď hovoríme o Číne a Indii, ešte pred tridsiatimi rokmi tam bola bieda a hladomor. Avšak v momente, keď sa obrátili k inému spoločenskému systému, začali prosperovať. Čína si vybudovala ekonomickú slobodu a ponechala si občiansku neslobodu.
Spomenuli ste, že som zástancom eurofederalizmu.
To sú vlastne všetci, ktorí vstúpili do Európskej únie,
lebo Európska únia je vlakom, ktorý od roku 1950
smeruje k federácii. My sme nastúpili do vlaku, ktorý smeruje k federácii a od začiatku sa to zdôrazňovalo. Niekedy ide pomalšie, inokedy rýchlejšie. Hovoriť o tom, že rozdielne národy nemôžu vytvoriť federáciu, je nezmysel. Práve príklad Indie hovorí, že
federácia je aplikovateľná aj na mimoeurópske kultúry. India je konglomerát etník a národov, ktoré nemajú ani zlomok z toho, čo spája Európu. A napriek
tomu dokázali vytvoriť celok, ktorý patri k tým najväčším v globálnom meradle. Európania sú ekonomickým obrom, ale politickým trpaslíkom. Pokiaľ túto
nerovnováhu nedáme do poriadku, budú nás sprevádzať veľké ťažkosti raz ekonomické, inokedy politické.
Východorímska ríša dokázala udržať pokope mnohé národy celé stáročia, je paradoxom dejín, že pohanské národy s nižšou úrovňou kultúry niekedy
zvalcujú tie vyspelé. Nehrozí to aj nám?
Európania síce tvoria konglomerát rozličných národov, ale napriek tomu tvoria jeden kultúrny národ.
Môžeme povedať, že sú to rôznymi jazykmi akceptované rovnaké obsahy, ktoré im často sprostredkovala Rímskokatolícka cirkev, keď nasala prvky gréckej
filozofie a rímskeho práva. Tak vznikli hodnoty, ku
ktorým sa hlásia aj odporcovia kresťanstva, lebo si bez
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toho nevedia predstaviť svoj život. Dá sa povedať, ako
keby sa tieto hodnoty stali objektívnymi a všeobecne zdieľanými v celej Európe. Vezmite si len heslo
francúzskej revolúcie rovnosť, bratstvo, sloboda. Veď
môže byť iná rovnosť, ako rovnosť Božích detí? A je
možné bratstvo bez spoločného otca? O bratstve nemôžeme hovoriť voči spoločnej opici. A rovnosť a sloboda je niečo, čo vytvorila židovsko-kresťanská tradícia. To je ukážka, ako obsah kresťanských hodnôt
zostal zachovaný i u ľudí, ktorí sa proti kresťanstvu
stavajú veľmi nepriateľskí. Dnes by kresťanskí intelektuáli mali pracovať na tom, aby ukazovali túto súvislosť. Moderní ľudia ju nepoznajú.
Ako vnímate úlohu Spojených štátov amerických
vo svete a ich posledný vývoj?
Veľký slovenský a americký filozof Michael Novák
mi raz povedal, že do šesťdesiatych rokov boli Spojené štáty kresťanskou mocnosťou, odvtedy túto pozíciu strácajú. Spojené štáty vznikli obnovením určitých
hodnôt, ku ktorým sa Európa prestala hlásiť. A boli
to hodnoty v mnohom autenticky kresťanské. Autori,
ktorí zakladali Spojené štáty, boli nepriamo inšpirovaní filozofiou Tomáša Akvinského. To sa málo vie.
Dám jeden príklad. Deľba moci je jedných z najväčších výdobytkov americkej ústavy – je to systém vzájomnej kontroly a rovnováhy. Ale tento systém sa dostal do ústavy preto, aby zabránil jednotlivcom ovládnuť všetko. Zakladatelia si boli vedomí tendencie človeka ku zlu. Ľudská prirodzenosť je narušená prvotným hriechom a keď človek dostane do ruky príliš
veľa moci, tak ju zneužije. Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Američania oveľa lepšie ako Európania dokázali vniesť do nového politického systému kresťanské prvky, na ktoré sa už v Európe zabudlo. V 19. a najmä v 20. storočí sa európske
štáty začali približovať americkému federalizmu a najmä konštitucionalizmu. Európa sa amerikanizovala
v mnohých ohľadoch. Odtiaľ plynula prvotná averzia
voči Američanom. Dnes sa už zabudlo, že v tridsiatich rokoch sa hovorilo o nebezpečenstve amerikanizácie, ktorá už aj tak bola v Európe v plnom prúde. Európa si so sebou nedokázala dva krát poradiť.
Boli to Američania, ktorí Európu v dvoch svetových
vojnách zachránili. Odtiaľ plynie ten komplex voči
Amerike, my sme si nikdy nedokázali svoje veci usporiadať sami. A naposledy to bol prípad Lýbie, kedy
Francúzsko s Veľkou Britániou v spolupráci s OSN
vyhlásili nad ňou bezletovú zónu, ale potom im došlo strelivo a museli prosiť Američanov, aby zakročili. Oni nemajú chuť a vôľu byť svetovým policajtom,
túto úlohu im dala história zrútením komunistického
systému a Američania ostali jedinou svetovou mocnosťou, ktorá bola schopná zasiahnuť v regionálnych
konfliktoch. V balkánskej kríze to neboli Európania, ktorí by si riešili vlastné problémy na Balkáne,
ale opäť volali NATO a v tom NATO to boli Američania, ktorí bombardovali Srbsko. Tento zákrok bol
síce problematický, ale aspoň zjednali začiatok konca balkánskeho konfliktu. Teda opäť to boli Európa112
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nia, ktorí si nedokázali vlastné veci usporiadať. Ak
teda Európania nebudú schopní urobiť ten záverečný krok smerom k zjednoteniu a neuvedomia si svoju zodpovednosť za vlastný kontinent a vlastné národy, tak za nich budú ťahať horúce gaštany z ohňa raz
Američania, inokedy Rusi.
Ďakujeme za rozhovor.
Rozhovor pripravili Ján Duda a Anton Ziolkovský
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Úlohy stojace
pred Katolíckou cirkvou ČR
po reštitučnom zákone
Vaše Excelence, páni profesoři, docenti a relátoři,
vážení účastníci XVI. sympozia kanonického práva
ve Spišské Kapitule,
vztah státu a církví v České republice lze nejlépe
vystihnout zkratkou: církve jsou na státu nezávislé –
kromě toho, že jsou na něm závislé ekonomicky. Úprava vzájemných vztahů je v mnoha ohledech uspokojivá, ale zároveň paradoxní. Demokratický právní stát,
na jehož principech Česká republika stojí už dvě desítky let, zaručuje církvím širokou náboženskou svobodu. Jejich majetkové a hospodářské postavení se
však dál řídí normami přijatými nelegitimním totalitním režimem za účelem likvidace náboženského života v zemi. Dodnes nebyl přijat ani symbolický zákon o zmírnění majetkových křivd a církve nedostaly zpátky převážnou většinu zabaveného majetku. Stát pak podle zákona ze svého rozpočtu financuje činnost církví a platy jejich duchovních. Totalitní normy upravující hospodaření církví platí dodnes, přestože jsou z hlediska principů demokratického právního státu těžko obhajitelné. Neztotožňuje
se s nimi ani Ústavní soud České republiky, který politiky nepřímo vyzývá k řešení situace a připouští, že
by se církve mohly spravedlivého uspořádání domáhat v jednotlivých případech cestou soudní ochrany.
Dnes, třiadvacet let po pádu totality, si už podstatná část zákonodárců uvědomuje, že je třeba odkládaný
problém vyřešit, a v České republice se po letech sporů a nečinnosti zrodila velmi racionální dohoda o vyrovnání mezi státem a sedmnácti církvemi a náboženskými společnostmi. Předpokládá, že stát církvím vrátí část zabaveného majetku a zbytek jim kompenzuje finanční náhradou. Tato dohoda je stejně unikátní
jako křehká. Malé i velké církve a náboženské společnosti včetně například Federace židovských obcí se na
ní shodly navzdory svým mnohdy odlišným zájmům
a historickým odlišnostem. S dohodou se kromě nich
ztotožnil i Svaz měst a obcí, Agrární komora a Asociace soukromých zemědělců. Prosazení zákona, který
byl podle této dohody napsán, si dnešní vláda České
republiky dala přímo do programu. S tímto programem před dvěma lety získala důvěru v dolní komoře
Parlamentu, Poslanecké sněmovně.
Dohoda vede k řešení, které by dokončilo přátelskou odluku církve od státu a odpovídalo by úpravám
demokratických právních států. Legislativní proces však dosud neskončil a návrh zákona se v těchto
dnech stává předmětem ostré proticírkevní kampa-

ně opozice před podzimními volbami do krajských
zastupitelstev a do Senátu.
Tímto návrhem zákona se má 4. září znovu zabývat Poslanecká sněmovna, která jej už jednou schválila, ale k novému projednání jí ho vrátil Senát ovládaný opozicí. K jeho přehlasování Sněmovna potřebuje
více hlasů než při prvním schvalování, a není proto
jisté, zda návrh projde. Kritika ze strany opozice je
přitom jen zřídkakdy věcná, zaměřuje se především
na to, kolik miliard stát církvím v rámci majetkového
vyrovnání vyplatí. Zamlčuje přitom to nejdůležitější
– nejenže má zákon zmírnit historické křivdy, jichž
se stát vůči církvím dopustil po komunistickém puči
v únoru 1948, ale návrh zákona po dlouhých 64 letech
poprvé upravuje hospodaření církví v souladu s demokratickými principy. Nejde přitom jen o prostou
restituci. Církve v dohodě ustupují od mnoha svých
restitučních nároků. Cílem návrhu je především do
budoucna přizpůsobit vztahy církví a státu podmínkám demokratického právního státu.
– Nejprve bych se chtěl zmínit o tom, jak vypadá
dnešní úprava vztahů mezi státem a církvemi v České republice.
– Za druhé se ohlédnu po uplynulých třiadvaceti letech, kdy se majetkové vyrovnání provést nepodařilo.
– Za třetí přiblížím aktuální, historicky unikátní
návrh na narovnání vztahů, který právě teď prochází legislativním procesem.
– A nakonec se pokusím vypořádat s hlavními námitkami proti tomuto návrhu. Rád bych tím přiblížil vypjatou diskusi, která se nyní v České republice
vede a která naznačuje, jak těžké je napravovat křivdy
totality po dvou desítkách let od jejího pádu.
Pro zjednodušení užívám termínu „církve“ místo delšího a správnějšího výrazu „církve a náboženské společnosti“. O náboženských společnostech platí v této problematice totéž, co o církvích.
1. Jaký je dnes právní vztah státu a církví
v České republice
Míra náboženské svobody, tolerance i kooperace
v jednotlivých oblastech společenského života odpovídá standardům evropských právních států. Česká Ústava i k ní přidružená Listina základních práv
a svobod, stejně jako mezinárodní závazky, garantují svobodu náboženského vyznání i projevu, výuku
náboženství na školách, ochranu zpovědního tajemství či působení duchovních v armádě. Stát má laické ražení, nepreferuje žádné konkrétní vyznání. Pod-
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le tradičních kategorií je tento model kdesi mezi přátelskou odlukou a kooperací.
Ve zjevném kontrastu k výše zmíněnému je fakt, že
církve jsou hospodářsky a majetkově závislé na státu, a to podle dodnes účinného zákona č. 218/1949 Sb.
o hospodářském zabezpečení církví a náboženských
společností státem. Zákon byl přijat rok po komunistickém puči se zjevným účelem – na církve z pozice
moci dohlížet, systematicky regulovat a potírat jejich činnost a perzekvovat jejich duchovní. Už v roce
1948 stát církvím zabavil majetek a učinil je závislými na státních příspěvcích. Začal rozhodovat nejen
o tom, s jakým majetkem mohou církevní právnické
osoby hospodařit, ale i o počtu duchovních, jejichž
platy začal hradit. Každému konkrétnímu duchovnímu mohl sebrat souhlas k výkonu povolání a zároveň přestat platit za jeho práci. Stejné to bylo i s jednotlivými církvemi, když stát například zakázal činnost řeckokatolické církvi.
Právě podle zákona, který byl přijat, aby usnadnil tato příkoří, se dnes řídí majetkové vztahy státu
a církví v České republice. Zrušit ho bez náhrady nelze, to by znamenalo, že stát dotáhne do konce ekonomickou likvidaci církví, kterou v roce 1948 započal komunistický režim. Více než dvacetileté diskuse
o narovnání vztahů a zmírnění totalitních křivd pro
Sametové revoluci v roce 1989, jsou tedy diskusemi
o tom, jak zmíněnou legislativu nahradit. Nové řešení musí být spravedlivé a nutně musí být také v souladu s Ústavou, mezinárodními závazky a principy
demokratického právního státu.
Že je totalitní legislativu nezbytně nutné nahradit
novou úpravou, si zákonodárci uvědomovali hned na
začátku 90. let. Svědčí o tom dva zákony z roku 1991,
které zablokovaly možnost nakládat s majetkem, který
stát církvím zabavil po komunistickém puči v únoru
1948, nebo jehož vlastnictví je sporné. Od začátku devadesátých let uplynulo dvacet let a tento majetek je
blokován dodnes. Stovky obcí a měst proto nemohou
nakládat s důležitými nemovitostmi na svém území.
Výše zmíněná situace je krajně nevýhodná nejen
pro obce, ale i pro stát, který se v souladu s demokratickými principy musel vzdát práva regulovat počet duchovních nebo si vybírat, kterým církvím bude
přispívat na provoz, a kterým ne. V současné době
proto církve mohou poměrně volně navyšovat počet
svých zaměstnanců a dvanácti novým náboženským
společnostem má během blízké doby vzniknout nárok na to, aby jim stát vyplácel příspěvky na provoz
a platy duchovních. Peníze, které by jim ze státního
rozpočtu posílal, by však logicky neměly žádnou návaznost na totalitní křivdy.
Přes všechny ústavní i mezinárodní záruky navíc nelze vyloučit zásahy státní moci do chodu církví prostřednictvím rozpočtových nástrojů. Přestože je stát vázán širokým pojetím náboženské svobody, skutečnost, že církve nemohou být za svůj majetek a hospodaření plně odpovědné a že se jejich příjem neodvíjí ani od počtu věřících, v principu ponechává prostor pro případné necitlivé zásahy ze stra114
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ny úřadů. Už samotný fakt, že stát posílá peníze na
platy zaměstnanců církví ze státního rozpočtu, lze
vnímat jako řešení, které není v souladu s pojetím
církve oddělené od státu. Nemluvě přitom o praktických komplikacích při zajišťování některých služeb.
Dnešní plat zaměstnanců církve včetně vysokoškolsky vzdělaných duchovních se pohybuje v průměru
kolem 15 tisíc korun měsíčně, tedy zhruba kolem 600
euro. Průměrná mzda v České republice činí zhruba
tisíc euro měsíčně, přičemž do statistiky jsou zahrnuti i lidé se středním a základním vzděláním. Příjem zaměstnanců církví je tak zhruba na úrovni poloviny průměrné mzdy, což církvím dává omezené
možnosti při zaměstnávání odborníků, kteří by jí pomáhali s jejími společensky prospěšnými aktivitami.
Církve se zčásti financují samy z dobrovolných darů,
a to podle odhadů až do výše padesáti procent. Tento způsob financování však neodpovídá platné legislativě z roku 1949 a vlastně ji tak obchází. Podle některých interpretací jsou příspěvky věřících – striktně vzato – jejich darem vůči státu, který se v zákoně
zavazuje k financování provozu církví.
Z těchto argumentů plyne, že ekonomická svoboda je jednou z důležitých podmínek nezávislosti církve na státu.
Na rozdíl třeba od německého modelu, který zajišťuje financování církví skrze církevní daň, nemá nynější úprava v České republice žádné legitimní historické opodstatnění a nerespektuje dobrovolné rozhodnutí daňových poplatníků, zda a ke které církvi své
příspěvky nasměrují. Zatímco v zahraničí se poplatníkem církevní daně člověk stává svou veřejně deklarovanou příslušností ke konkrétní církvi (např. v Itálii), v České republice přispívají všichni daňoví poplatníci na provoz všech církví a platy všech duchovních bez rozdílu. Počet duchovních, kterým stát přispívá na platy, se navíc nemusí nijak krýt s počtem
lidí, kteří se k dané církvi hlásí.
2. Třiadvacet let marného hledání řešení
Ač například ani tady na Slovensku církve nejsou
stoprocentně ekonomicky oddělené od státu, Česká
republika je jediným státem v tomto regionu, který
dosud nepřijal žádný zákon o zmírnění majetkových
křivd, ani se nepokusil o jiné odpovídající narovnání. Polsko, Slovensko i Maďarsko začaly situaci řešit
krátce po pádu totality, v Polsku dokonce ještě před
prvními svobodnými volbami, na Slovensku bezprostředně po vzniku samostatného státu.
V České republice hned na začátku 90. let odstartovaly restituce majetku fyzických osob. S právnickými osobami byla situace komplikovanější kvůli obtížím s určováním jejich právního nástupnictví. Velké státní podniky, které v ekonomice před desítkami let nahradily podnikatelské subjekty, byly privatizovány mimo jiné skrze tak zvanou kuponovou privatizaci, jíž se účastnily tři čtvrtiny oprávněných občanů České republiky.
Právnické osoby mimo sféru byznysu však v soudních sporech mnohdy dostaly v restituci svůj maje-
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tek zpátky – to se týká i politických stran – například
České strany sociálnědemokratické, která dnes tvrdě brojí proti církevnímu vyrovnání, ale sama s odvoláním na obecný restituční princip v minulosti vysoudila navrácení historického paláce v centru Prahy. Majetkové křivdy byly kompenzovány také spolkům, u nichž byly rovněž využity obecné restituční principy.
Církevním právnickým osobám, jejichž právní kontinuita nebyla nikdy přerušena ani zpochybněna, přesto nebyl majetek navrácen dodnes, ač se už od začátku 90. let hovořilo o tom, že stát bude majetek vracet systémově. To se však nestalo. I proto je – s přihlédnutím ke stanovisku Ústavního soudu – pravděpodobné, že by se jednotlivé farnosti, řády a další právnické osoby u obecných soudů mohly domoci
navrácení majetku na základě obecných restitučních
principů. Rozsah tohoto majetku by mohl být i větší, než s jakým počítá aktuální návrh na vyrovnání
mezi státem a církvemi. V něm se totiž církve zříkají zabaveného majetku, který je dnes v držení obcí,
krajů a soukromých vlastníků.
Na začátku 90. let se – stejně jako v okolních zemích
– počítalo s církevními restitucemi. Právě proto byly
hned v roce 1991 přijaty dva zákony, které zablokovaly veškeré sporné nemovitosti. Záměrem těchto zákonů bylo majetek zablokovat na krátkou přechodnou
dobu, než jeho navrácení upraví zvláštní zákon. Od
té doby až dodnes je zmíněný majetek držený obcemi, kraji a soukromými vlastníky blokován a jeho držitelé s ním nemohou nakládat. Obce nemohou opravovat silnice, historické budovy škol a statků či budovat hřiště a kanalizaci. Mnohdy je sporné, zda radnice může tento majetek vůbec opravovat z obecních
peněz, není-li jasné, komu patří. Zhruba 500 obcí tak
má na svém území nemovitosti, které nemohou využívat, disponovat s nimi a nemohou na tyto lokality
například ani čerpat dotace z evropských fondů. Jde
o řádově tisíce hektarů půdy.
První snahy řešit církevní restituce se objevily hned
po pádu totality v roce 1989. Jediným výraznějším
krokem však tehdy bylo navrácení 170 objektů řádům. Jejich majetek totalitní stát oficiálně nezabavil,
ale soustředil ho do nově zřízené Náboženské matice,
která ho dál protizákonně rozprodávala nebo poskytovala k užívání. Do roku 1991 stát řádům vrátil jen
170 objektů z 850 zabavených, zhruba jednu čtvrtinu. Většinu navíc bez hospodářského zázemí. Nemovitosti se řádům vracely skrze výčtové zákony, nikoli uplatněním obecných restitučních principů. V některých případech se tak vyskytly dílčí chyby. O systémovém řešení zde tedy nemůže být řeč.
První skutečný pokus o provedení církevního vyrovnání podle obecných restitučních principů byl učiněn v roce 1992, tehdy však federální shromáždění
poslanecký návrh neschválilo.
Poté následovala několikaletá přestávka. S výjimkou toho, že byly ad hoc vydávány konkrétní nemovitosti, které sloužily jako školy či k poskytování sociálních služeb. Vláda to činila prostřednictvím in-

dividuálních právních aktů. Církvím však nikdy nebyl vydáván hospodářský majetek.
Znovu se o problému začalo seriózně diskutovat
až na přelomu tisíciletí, kdy se objevily nové návrhy
na navracení majetku skrze výčtový zákon, respektive skrze zvláštní fond, který by spravoval církevní
majetek a z jehož výnosů by se církve financovaly.
Ani tehdy se nepodařilo přijmout žádný zákon, který by tuto problematiku řešil. Návrhy však nastartovaly diskusi, která v různé intenzitě trvá dodneška.
Po roce 2002 začali zákonodárci poprvé vážně uvažovat o tom, že by opustili restituční princip a církvím
vyplatili finanční náhradu. Na té se však nedokázali shodnout, a tak se poprvé objevil návrh na kombinaci restitučního principu a finanční náhrady, který předpokládal, že by se církvím část majetku vrátila a za zbytek by stát poskytl peněžní kompenzaci.
Tento návrh však ještě více prohloubil rozpory mezi
politickými stranami i mezi církvemi. Začalo se zřetelně ukazovat, že najít řešení, s nímž by se ztotožnila většina, bude velmi obtížné.
Průlom nastal v letech 2007 až 2008. Pravicová vláda tehdy poprvé zařadila vyrovnání s církvemi mezi
své priority. Zřídila zvláštní církevní komisi, která začala pracovat na návrhu přijatelném pro většinu církví i pro stát. Dohoda byla překvapivě rychlá.
Ustálila se na již zmíněné kombinaci naturální restituce a finanční náhrady. Nezávislé studie ocenily
zabavený církevní majetek a kvalifikovaně odhadly,
v jakém objemu je reálné jeho navrácení. Vycházely
přitom ze záznamů pozemkových knih, jež vlastnictví majetku církevními osobami dokazují. Komise,
v níž zasedali zástupci sedmnácti církví a náboženských společností se shodla se zástupci státu, že stát
církvím naturálně vrátí 51 miliard korun, tedy zhruba 2 miliardy euro, a finančně jim nahradí 83 miliard korun, zhruba 3,3 miliardy euro, což se rozloží
do splátek na 60 let. Šlo by o klasické úročené splátky, takže stát by nakonec vyplatil zhruba 270 miliard korun, téměř 11 miliard euro. Tato částka i její šedesátileté úročení tehdy vyděsila veřejnost i část politické reprezentace a zákon se přijmout nepodařilo,
ač součástí návrhu bylo, že stát by po dvaceti letech
zcela přestal financovat provoz církví a platy duchovních ze svého rozpočtu.
Zásadní průlom přišel po volbách v roce 2010, kdy
vznikla silná pravicová vláda s většinou 118 hlasů ve
dvousetčlenné Poslanecké sněmovně. Vláda zařadila
církevní vyrovnání mezi své priority. Přestože vládní většina v průběhu dalších měsíců citelně oslabila, právě silné postavení této vlády, které je vzhledem k volebnímu systému v posledních letech výjimečné, vedlo k tomu, že uzákonění vyrovnání státu
s církvemi je poprvé skutečně reálné. Vláda ustavila vlastní odbornou komisi, která navázala na dohodu z roku 2008. Ve spolupráci s církvemi vypracovala nový návrh, v němž církve slevily ze svých požadavků, respektive je učinily výhodnějšími pro stát.
Zvýšily hodnotu vraceného majetku a citelně snížily návrh finanční kompenzace. Její vyplácení se naN ové H orizonty
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víc zkrátilo z šedesáti let na třicet a součástí návrhu už nejsou žádné úroky – splátky se navyšují pouze o inflaci. Církve se navíc vzdaly možnosti usilovat o zablokovaný majetek, který v současnosti nedrží stát, ale jiné subjekty – zejména obce, kraje a soukromé právnické osoby. Ty se tak mají stát plnohodnotnými vlastníky.
3. Aktuální návrh zákona
Návrh, který je nyní v médiích pro zjednodušení označován jako „církevní restituce“, není restitucí v pravém slova smyslu. Naopak – církve, které
by se dnes podle stanoviska Ústavního soudu mohly domáhat soudního navrácení majetku podle obecných restitučních principů, při přípravě tohoto návrhu shodně slevily ze svých nároků v zájmu budoucího uspořádání vztahů. Zákon přináší komplexní narovnání vztahu státu a církví a částečné zmírnění
historických křivd. Majetek, který se má podle něj
vracet, dle odhadů nedosahuje ani třetiny původního církevního majetku. Zbytek bude kompenzován
finančně, přičemž stát postupně přestane financovat
provoz církví a platy duchovních ze svého rozpočtu.
Zvolenou metodou je tedy kombinace restitučního
principu a finanční kompenzace, která navazuje na
návrh z roku 2008.
Celková hodnota církevního majetku byla s použitím průměrných cen vypočítána v letech 2007 až
2008 na 134 miliard korun, tedy zhruba 5,4 miliardy
euro. S touto sumou počítá i aktuální návrh na vyrovnání. Oproti dřívějšímu návrhu však snižuje podíl finanční kompenzace. Celkovou sumu rozděluje
na 75 miliard korun (3 miliardy euro), které se vrátí prostřednictvím majetku. Druhou částí je vyrovnání je finanční kompenzace ve výši 59 miliard korun (2,4 miliardy euro), kterou stát bude církvím vyplácet postupně v ročních splátkách po dobu třiceti
let a která nahradí původní církevní majetek, jež se
vydávat nebude a zůstane obcím, krajům či soukromým vlastníkům. Jednotlivé splátky se budou navyšovat výhradně o inflaci, nebude tedy použita klasická
metoda splácení, kdy by dluh státu narůstal o úroky.
Na provoz církví a platy duchovních bude stát přispívat už jen 17 let, přičemž po prvních třech letech
se částka začne snižovat každý rok o pět procent. Obě
přechodná období – 30 i 17 let – jsou praktická pro
stát i pro církev. Stát bude církvím platit kompenzaci nevráceného majetku v malých dávkách, které ho
ekonomicky výrazněji nepostihnou, a církve se mezitím naučí znovu hospodařit se svým majetkem a na
svou odpovědnost.
Poté, co zákon nabude účinnosti, se navíc odblokuje majetek držený obci, kraji a soukromými právnickými osobami, který je už od počátku 90. let zablokován. Církvím bude naturálně navracen jen majetek, který je dnes v držení státu. Obce a další subjekty se naopak stanou jeho plnohodnotnými vlastníky a budou s ním moci volně nakládat.
Po sedmnácti letech tedy stát úplně přestane financovat církve a ty se stanou zcela ekonomicky sa116
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mostatnými. Po třiceti letech pak budou jednou pro
vždy narovnány vztahy porušené nelegitimním zásahem totalitní moci do života církví.
Konkrétní částky, které bude stát církvím vracet
formou majetku i finanční kompenzace, byly vypočítány z podkladů, které umožnily kvalifikovaný odhad ceny zabaveného majetku. Církve je shromáždily spolu s Pozemkovým fondem a státním podnikem
Lesy České republiky. Vycházelo se z průměrných
cen a výpočty ověřila renomovaná mezinárodní společnost Ernst & Young, a rovněž studie Výzkumného ústavu zemědělského.
O naturální vydání konkrétního majetku budou žádat jednotlivé církevní právnické osoby, kterým majetek před konfiskací patřil. Takových žadatelů bude
několik tisíc – budou mezi nimi zejména jednotlivé
farnosti či kláštery. Zákon neobsahuje přesný výčet
majetku, právnické osoby budou muset v každém
konkrétním případě výpisem z pozemkových knih
doložit, že byly vlastníky majetku před komunistickým pučem z února 1948. Pokud se jim vlastnictví
nepodaří prokázat, stát konkrétní majetek nevydá.
4. Námitky proti návrhu a argumenty,
které je vyvracejí
Výsledný návrh na vyrovnání, na kterém se shodlo
17 církví a náboženských společností, je historickým
kompromisem, z čehož vyplývá i jeho složitost. Zjednodušené interpretace návrhu, zneužívané v těchto
dnech v předvolebním boji, utvrzují velkou část veřejnosti v jeho odmítání. Nebudu se zde věnovat ideologickým sporům, zaměřím se však na několik nejvýraznějších argumentů, jejichž přítomnost ve veřejné diskusi ukazuje, jak složitou a citlivou problematikou církevní vyrovnání v České republice je. Právě
na těchto námitkách lze dobře vysvětlit nuance celého průlomového návrhu.
Námitka: Církvi majetek nikdy nepatřil.
Jde o výhradu nejčastější. Objekty, které církve v minulosti užívala, byly podle této námitky ve zvláštním
právním režimu, který je církvím pouze poskytoval
k užívání a nedělal z nich opravdového vlastníka. Skutečnost je taková, že tento argument nemá žádné právní ani historické opodstatnění, naopak množství důkazů, které prokazují opak, je nezměrné. Návrh zákona především neobsahuje výčet konkrétních věcí, které budou předmětem naturálního navrácení, ale výslovně počítá s tím, že u každé žádosti musí sám žadatel dokumentací prokázat, že tento majetek vlastnil. Tedy že stát jeho vlastnictví uznával. To lze bezpečně dokázat z pozemkových knih. Majetek církevních právnických osob byl v pozemkových knihách
řádně zapsán už podle občanského zákoníku z roku
1811. Názor, že církevní právnické osoby sice byly
v pozemkových knihách uvedeny jako vlastníci, ale
šlo jen o užívací právo, vyvrátily všechny tři právnické fakulty, jež byly církevní komisí požádány o stanovisko, stejně jako Ústav práva a vědy Akademie
věd České republiky. Ani z jednoho z těchto posud-
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ků nevyplývá, že by vlastníkem zmíněného majetku
byl stát. Církevní majetek nebyl považován za majetek státu ani v žádné pozdější dějinné epoše – demokratická první republika jej po roce 1919 zahrnula do
pozemkové reformy, která se státního majetku netýkala. Totalitní režim pak sám dokazuje, že církev považoval za vlastníka majetku, a to ve svých rozhodnutích o jeho konfiskaci. Stát logicky nemohl zabavit vlastní majetek. Stejný pohled – totiž že majetek
náležel církevním osobám jako vlastníkům – plynule přijala i legislativa v 90. letech zmíněným zablokováním tisíců hektarů půdy. Církevní vlastnictví také
opakovaně potvrdil Ústavní soud, když jej předpokládal v konkrétních sporech, a konečně je dokládá i fakt,
že nebylo zpochybněno v žádném jiné státě bývalé monarchie. Skutečnost, že církevní právnické osoby ne
vždy mohly se svým majetkem zcela volně nakládat,
nevypovídá nic o charakteru jejich vlastnického práva. Tato veřejnoprávní omezení odpovídají z dnešního pohledu věcným břemenům zřízeným ve veřejném
zájmu a v žádném případě neumenšují rozsah vlastnického práva. Argument, že církevní právnické osoby před rokem 1948 mnohdy potřebovaly souhlas státu k dispozici s majetkem, je ve veřejných diskusích
často zmiňován jako údajný důkaz, že církvím majetek nepatřil, ač ve skutečnosti dokazuje pravý opak.
I tím, že stát vydával někomu jinému souhlas s dispozicí s majetkem, dával jednoznačně najevo, že se nepovažuje za vlastníka dotčené věci.
Námitka: Návrh prolamuje rok 1948 a vrací církvím
majetek, o jehož vlastnictví byly pochybnosti i před komunistickým pučem.
Tato námitka je jednoduše nepravdivá. Zákon výslovně znemožňuje jít před únor 1948. Neobsahuje navíc výčet položek konkrétního majetku, ale přenáší na
církevní právnické osoby důkazní břemeno ohledně
toho, že jim patřil konkrétní majetek, o který budou
žádat. Pokud se jim v některém případě vlastnictví
nepodaří prokázat, stát daný majetek nevydá. Majetek, jehož vlastníky církevní právnické osoby před
rokem 1948 nebyly, tedy nebude podle tohoto návrhu zákona vydán.
Námitka: Proč zákon nevrací jen individuálně určený
majetek vypočtený v zákoně?
Výčtový zákon, který by obsahoval souhrn konkrétních nemovitostí, by byl problematický z mnoha důvodů. Konkrétní výčet nemovitostí by byl podle stanoviska Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního nereálný – není možné zakonzervovat zhruba sto
tisíc položek v katastru a zajistit, aby během celého
legislativního procesu až do účinnosti zákona nepodléhaly žádným změnám. Dalším problémem je možný nesoulad výčtového zákona s Ústavou – Ústavní
soud už v minulosti zrušil některé zákony, které měly
povahu individuálního právního aktu, nikoliv abstraktní normy. U výčtového zákona by také vzrostlo
riziko případných omylů, které by celý jeho princip
zpochybnily. Zatímco konkrétní žádosti se budou po-

drobně individuálně prověřovat, zákon není možné
v konkrétním případě pružně opravit.
Námitka: Vyrovnání po tolika letech přinese nové nespravedlnosti.
Kritici zákona se bojí, že o svá hospodářství přijdou lidé, kteří je užívají dnes už spravedlivě či v dobré víře. Proti takovým případům však zákon obsahuje spolehlivé pojistky – vracet se bude pouze státní
majetek, církve nedostanou zpátky nemovitosti, které jsou dnes v držení obcí, krajů a soukromých osob.
Všechny tyto subjekty se naopak stanou plnohodnotnými vlastníky bývalého církevního majetku, protože se odblokuje možnost s nemovitostmi plně nakládat. Z naturálního navrácení jsou vyjmuty i pozemky v přírodních rezervacích a v dalších společensky
významných lokalitách, dále pozemky zatížené nejrůznějšími liniovými vedeními a další.
Námitka: Církevní vyrovnání stáhne stát v době ekonomické krize ke dnu
Tato námitka je zcela nepravdivá. Už dnes stát vydává ročně 1,4 miliardy korun na financování církví a náboženských společností. V blízké době k tomu
má přibýt dalších dvanáct nových náboženských společností, které splní podmínky k financování. Stát,
který je konfesně neutrální, nemůže podle Ústavy
rozhodovat o tom, které církve bude platit, ke všem
musí přistupovat rovně. V blízké době by tak musel
hradit provoz a platy 29 různým církvím a náboženským společnostem, což by zvyšovalo jeho výdaje bez
jakékoliv souvislosti s konfiskací církevního majetku po únoru 1948. Aktuálně míří nejhlasitější kritika vůči navrhované finanční kompenzaci ve výši 59
miliard korun. Stát ji však bude církvím vyplácet po
dobu třiceti let, přičemž celá částka dohromady činí
asi 0,3% státního rozpočtu. V následujících 17 letech
se navíc bude pravidelně snižovat příspěvek na platy
duchovních a činnost církví. Po 17 letech stát nebude přispívat ani korunou.
Námitka: Církve chtějí víc, než na co mají nárok.
Naturální vyrovnání podle odhadů odpovídá zhruba 20 až 30 procentům majetku, který církev vlastnila. Církve navíc nežádají kompenzaci výnosů ze
svého majetku, který podle studie národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze přinesl státu od roku 1948 do roku 2007 více než 141 miliard korun (téměř 6 miliard euro). Hodnota patronátů, které přešly na stát, tak pak činila dalších 87,9
miliardy korun. Odečteme-li výdaje na financování
církví během této doby ve výši 42,5 miliardy korun,
stát na zabaveném majetku vydělal 168,6 miliardy korun (téměř 7 miliard euro). O tyto výnosy církve nežádají, návrh se týká pouze hodnoty církevního majetku. Vrácena bude jeho necelá třetina, a co se týče
finanční kompenzace za zbytek, její výpočet vycházel z průměrných cen majetku a byl ověřen nezávislými audity, včetně již zmíněné studie respektované
mezinárodní společnosti Ernst & Young.
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Námitka: Spravedlivější by bylo zřídit na státu nezávislý fond, kam by se původní církevní majetek soustředil
a z něhož by byly církve financovány.
Toto řešení má několik vážných úskalí. Stát by jím
vlastně dokončil konfiskaci církevního majetku ze
čtyřicátých let minulého století. Jasně by tím deklaroval, že uznává církve jako vlastníka majetku, a zároveň by jim neumožnil s ním disponovat. Zadržování
majetku fondem by nebylo možné chápat jen jako jakési omezení vlastníka na úrovni věcného břemena.
Naopak by bylo v rozporu se samou podstatou vlastnictví. Stát by také musel vyřešit otázku, které církve
a náboženské společnosti by z fondu financoval. Bylo
by to pouze těch původních sedmnáct, nebo i dvanáct nových, kterým má podle současné legislativy
vzniknout nárok na hrazení provozu a platů? V prvním případě by stát zpochybnil svou konfesní neutrálnost a čelil by ústavním žalobám. V druhém případě by majetek konkrétních právnických osob zabavený totalitním režimem rozděloval nově vzniklým právnickým osobám a pokračoval by tak v nelegitimním nakládání s církevním majetkem. I když
fondy v některých státech fungují, většinou vznikly
už za doby totality a dnes plní jen doplňkovou funkci.
Převádět veškerý objem vraceného majetku do fondu
nově v roce 2012, by podle mého názoru nebylo ústavně obhajitelné řešení. Nehledě na to, že fond, i kdyby byl na státu nezávislý, by se nutně musel od státní moci odvíjet přes nějaký převodní mechanismus.
Na příkladu veřejnoprávních médií v České republice
vidíme, jak velkým politickým tlakům čelí nezávislé
kontrolní instituce, které rozhodují o velkém objemu
veřejných peněz. Dalším důležitým argumentem proti fondu je fakt, že by i nadále trvala potřeba odpovědět na otázku, kdo je vlastníkem zabavených nemovitostí. A konečně – spravovat majetek z celé země prostřednictvím centralizovaného fondu, by bylo nepraktické a nehospodárné. O vydání majetku budou žádat jednotlivé právnické osoby, ty, které totalitní režim o jejich majetek připravil. Centralizace vlastnictví by nenapravila majetkové křivdy vůči těmto konkrétním osobám a učinila by z církve jakéhosi pomyslného jediného vlastníka. Pak by se vlastně naplnil
argument, že církvi jako celku majetek nikdy nepatřil, a proto ho nemá dostat zpátky. Majetek vždy patřil jednotlivým právnickým osobám a právě k nim
se musí vztahovat majetkové narovnání.
Námitka: Z církví se stanou komerční společnosti.
Tato námitka je obavou některých členů a příznivců
církví. Podle mého názoru není opodstatněná. K církevním osobám patří hospodaření na vlastních statcích od dávných dob a církev skrze tento majetek vždy
realizovala své poslání ve světě. Kláštery nikdy nejsou centrem konzumu či zábavy, ale vzdělání, modlitby a ticha. Také činnost, kterou někdy zjednodušeně označujeme jako charitu, není zbytným doplňkem, ale jedním z nejvýraznějších plodů církevního působení ve světě. Církev skrze ni uvádí do světa
dary Ducha svatého. Z činnosti, která přináší ekono118
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mický profit, pak financuje svůj provoz a hmotné zabezpečení duchovních a dalších zaměstnanců. O to,
aby církevní majetek prosperoval, se nebudou starat
duchovní na úkor zanedbávání svých hlavních povinností, ale profesionálové, které církev bude moci
z těchto výnosů adekvátně zaplatit. Například v Německu jsou církve v souhrnu druhým největším zaměstnavatelem hned po státu, a přesto nemůžeme
říci, že by to bylo na úkor její duchovní činnosti, jež
je v mnoha případech rozvinutější než v České republice, kde byla církev po čtyřicet let ekonomicky závislá na státu a dodnes se z toho plně nevzpamatovala. O tom, že jakákoliv osoba odlišná od státu bývá
lepším hospodářem než stát, pak není třeba nikde na
světě pochybovat. Je také třeba doplnit, že církve nebudou bohatší než dnes. Budou jen odpovědné za své
hospodaření. Dnešní stav je z tohoto pohledu vlastně pohodlný – církve každý rok dostanou 1,4 miliardy korun na svůj provoz a teoreticky by se nemusely vždy chovat příliš hospodárně. Do roka dostanou
znovu stejný objem peněz. Nově budou církve muset
mnohem pozorněji sledovat, zda například nezaměstnávají lidi, jejichž práce není efektivní, budou vědět,
že pokud vrácený majetek použijí ke krátkodobému
prospěchu, fatálně tak ohrozí svou existenci. Z tohoto
pohledu tak církve čekají těžké, s nadsázkou lze říci
„hubené“ časy, v nichž se musí naučit chovat ekonomicky, aby zajistily své základní poslání. Nemovitosti,
které církve dostanou zpátky, jsou navíc mnohdy ve
zuboženém stavu. Lidé, kteří mají zkušenosti s restitucemi majetku fyzických osob, upozorňují, že v některých případech může trvat třeba i patnáct let, než
bude možné počítat s prvními výnosy.
Námitka: Proč nezachováme status quo a zablokovaný
majetek jen neodblokujeme obcím? Církve jsou přece svobodné a žije se jim dobře.
V České republice je naléhavě třeba vyjasnit nejasnou právní situaci. Tu by samozřejmě vyjasnilo i zřetelně formulované rozhodnutí, že stát si zabavený majetek ponechá. To by však znamenalo, že by konfiskaci uzákonil, což je v demokracii nejen nepřijatelné,
ale i protiústavní. Pro stát je pak možná ještě vážnější
námitkou, že financování nových náboženských společností a jejich duchovních v budoucnu ekonomicky
neutáhne. V neposlední řadě pak není žádný rozumný důvod k tomu, aby se konfesně neutrální stát nově
rozhodl financovat církve a aby lidé, kteří se k nim
nehlásí, nadále platili ze svých daní jejich provoz.
Námitka: Proč církev neudělá tlustou čáru za minulostí
a nezačne se financovat jen s dobrovolných darů věřících?
Tato námitka je neférová i vzhledem k tomu, že
typickým příkladem, jak mnohé církevní právnické
osoby před rokem 1948 nabývaly nemovitosti, byly
právě dary, svépomocné stavby kostelů a far v jednotlivých farnostech, dědictví, které klášterům odkázali mecenáši a podobně. Nově vzniklé farnosti se většinou formovaly kolem kostelů a far, jež nebyly postaveny z žádných dotací odkudsi shora, ale z inici-
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ativy samotných farníků. Ti také například pro farnost pořizovali polní či lesní pozemky, jejichž výnosy byly používány na její chod a na zabezpečení faráře. Tato část majetku je plně srovnatelná se staveními, která byla po komunistickém puči zkonfiskována jednotlivým rodinám. Po roce 1989 pak nikdo nezpochybňoval jejich navrácení podle obecných restitučních principů. Církevní osoby mají srovnatelnou
a stejně doložitelnou kontinuitu jako rodiny – fyzické osoby a jejich právní nástupci. Vzhledem k tomu,
že i dnešní legislativa považuje komunistický režim
za zločinný a protiprávní, není důvod, aby jednotlivé církevní právnické osoby svou lhostejností legitimizovaly jím provedené zločiny včetně konfiskace majetku, o který jsou i vzhledem k odpovědnosti
k předkům nejen oprávněny, ale také povinny pečovat a spravovat jej.
Námitka: Církev se majetku sama nezákonně zmocnila
při rekatolizaci. Pokud bychom se vrátili ne k únoru 1948,
ale o mnoho dalších let zpátky, zjistili bychom, že majetek nenabyla legitimně. Proto teď není důvod jí nic vracet.
Tuto námitku je třeba považovat za neprávní a ahistorickou. Jak už jsem zmínil, nehovoříme zde o církvi
jako o jednom právním subjektu, ale o jednotlivých
právnických osobách, který svůj majetek prokazatelně vlastnily podle práva Rakousko-uherské monarchie, první Československé republiky a ostatně i podle totalitního práva, které k majetku při jeho konfiskaci přistupovalo jako k majetku ve vlastnictví jednotlivých církevních právnických osob. Přestože se
ve společenských diskusích objevují argumenty o rekatolizaci v první polovině 17. století, je třeba připomenout, že hovoříme o zákonu, jež má částečně napravit křivdy spáchané po únoru 1948. Tedy v éře, jež
následovala poté, co si Československo prošlo obdobím vyspělého demokratického státu, který – ač byl
ke katolické církvi značně nepřátelský, protože si ji
spojoval právě s monarchií – nezpochybňoval zmíněné vlastnictví majetku jednotlivými právnickými
osobami. Naopak svou pozemkovou reformou dokazoval, že tyto osoby jsou plnohodnotnými vlastníky
majetku. Není proto žádný právní ani historický důvod, proč toto vlastnictví zpochybňovat zpětně.
Námitka: Většina obyvatel České republiky nebude z vyrovnání nic mít.
Argument, na který by se dalo reagovat parafrází,
že když sousedovi ukradnete auto, nebude pro vás
ekonomicky výhodné mu ho vrátit a potom sám zůstat bez auta. V případě církevního vyrovnání to však
takhle není. Církve po vzájemné dohodě velmi slevily ze svých oprávněných požadavků. Vracet se bude
maximálně třetina majetku, zbytek bude odblokován
pro obce, kraje, soukromé právnické osoby. 500 obcí,
které dnes má zablokované pozemky, se bude moci
začít plnohodnotně rozvíjet a žádat například i o evropské dotace. A kromě toho – důkazem, že církve
umějí v zájmu celé společnosti smysluplně využít i své
vlastní prostředky, je 47 školských zařízení, která už

v dnešních podmínkách v České republice zřizují, 17
hospiců a nemocnic a mnoho charitních zařízení, jež
pečují o sociálně znevýhodněné.
5. Závěr
Za chvíli se vrátím do České republiky, kde na billboardech ve městech a podél dálnic zdraví řidiče tlustá ruka s biskupským prstenem natahující se po pytli
peněz. Opoziční Česká strana sociálně demokratická,
která je nejpočetnější parlamentní stranou, na těchto
plakátech před podzimními krajskými volbami voliče upozorňuje, že se vláda údajně chystá církvím „darovat“ 134 miliard korun, které vytáhne z kapsy důchodcům. V další fázi kampaně mají lidem chodit do
schránek složenky, v nichž je tato suma rozpočítána
na jednoho občana. Každý se tak dozví, že má vládě
na údajný dar pro církve zaplatit 12 755 Kč (asi 510
euro). Právě na takové úrovni se vede politická diskuse a logicky vzbuzuje silné proticírkevní nálady ve
společnosti. Ta navrhované řešení podle průzkumů
veřejného mínění většinově nepodporuje. Sedmnácti církvím, které se i přes rozdílné zájmy na vyrovnání shodly se státem, zemědělci i s obcemi, je vytýkáno, že se snaží prosadit restituce bez společenského konsensu. Levicový Senát návrh vrátil a dvousetčlenná Poslanecká sněmovna o něm má znovu hlasovat, přičemž k přehlasování Senátu potřebuje kvalifikovanou většinu, tedy 101 hlasů. Vláda, která si
návrh dala před dvěma lety do svých programových
priorit, tehdy měla 118 poslanců. Dnes, po rozpadu
jedné ze tří koaličních stran po nepravomocném odsouzení jejího lídra z korupce, už má jen sto hlasů.
Minimálně jeden hlas tak musí sehnat mezi nezařazenými poslanci. Dva z nich se už vyjádřili, že návrh
podpoří, přesto bude hlasování značně dramatické.
Pokud zákon Sněmovnou projde, ještě ho může vetovat prezident republiky. Ten je sice církvím obecně
nakloněn, ale jeho dva poradci se už přiklánějí k argumentu, že návrh je škodlivý, protože údajně může
vést k prolomení hranice února 1948. Pokud prezident zákon vrátí, vláda opět bude muset ve Sněmovně sehnat 101 hlasů. I poté budou církve napadány,
že se k miliardám dostaly těsným hlasováním. Opozice navíc avizovala, že se schválený zákon ještě pokusí dodatečně napadnout u Ústavního soudu.
Ve všech těchto diskusích zaniká, jak velkou historickou příležitostí navrhovaný zákon je. Jak nepravděpodobné je, že by se takto široká dohoda opakovala, a jak by její odmítnutí výrazně oddálilo, ne-li úplně zhatilo možnost vyrovnat se s křivdami komunismu a především do budoucna narovnat vztah státu
a církví v souladu s principy demokratického právního státu.
Státu by v případě zamítnutí návrhu začaly výrazně růst náklady na financování nových církví a náboženských společností. Konec jeho závazku platit
jejich duchovní a provoz by se oddálil na neurčito
a další generace by byly zatíženy povinností přispívat ze svých daní na církve a náboženské společnosti, s nimiž se neidentifikují.
N ové H orizonty
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Mnoho církevních právnických osob by v takové
situaci zřejmě nečekalo, zda se za několik dalších let
zrodí jiná dohoda a pokusily by se k některému majetku dostat soudní cestou, k čemuž je ostatně nepřímo vyzývá stanovisko Ústavního soudu. Z takových
restitucí by pak už zřejmě nebyl vyloučen ani zablokovaný majetek obcí, krajů a soukromých právnických osob.
Proto nejen já, ale celá Česká biskupská konference
považuje za důležité, aby návrh prošel legislativním
procesem a nabyl platnosti a účinnosti, i když politická rétorika levicových stran může církve krátkodobě poškodit u části veřejnosti. Ale věřím, že plody, které toto úsilí dlouhodobě přinese, veřejnost přesvědčí, že církve využívají svůj historický majetek ke
službě společnosti a že tato služba je viditelným znamením ducha Evangelia v tomto světě.
Děkuji Vám za pozornost.
Prednáška Mons. Jána Vokála,
královohradeckého diecézneho biskupa,
ktorá odznela dňa 23. augusta 2012 počas tretieho dňa
XVI. sympózia kánonického práva na Spišskej Kapitule.

Z Pastoračných smerníc
na podporu kňazských povolaní
Šíriaca sa sekulárna mentalita odrádza mladých
odpovedať kladne na pozvanie Pána Ježiša, aby ho
nasledovali radikálnejšie a veľkodušnejšie.
Na Dotazník Pápežského diela pre kňazské povolania miestne cirkvi zaslali svoje odpovede, z ktorých sú zrejmé mnohé dôvody, prečo mladí nevenujú pozornosť povolaniu za kňazov a odkladajú
svoju odpoveď do neistej budúcnosti.
Aj rodičia dávajú vo svojich očakávaniach týkajúcich sa budúcnosti ich detí len malý priestor
pre možnosť zvoliť si povolanie s osobitným zasvätením.
Ďalším aspektom, ktorý pôsobí proti voľbe kňazského povolania, je postupná marginalizácia osoby
kňaza v spoločenskom živote, spojená so stratou verejnej vážnosti. Z viacerých strán sa tiež spochybňuje voľba celibátu. K znehodnoteniu charizmy a voľby celibátu prispieva nielen sekularizovaná mentalita, ale aj mylné názory v rámci Cirkvi, hoci nemožno prehliadať ani vážne negatívne vplyvy pohoršenia, spôsobeného nekoherentnosťou života kňazov
a nevernosťou voči záväzkom kňazskej služby, napríklad v prípade sexuálneho zneužívania. To vyvoláva zmätok aj u mladých ľudí, ktorí by inak boli
pripravení odpovedať kladne na Pánovo povolanie.
Samotný život kňazov, ktorí sú zmietaní vo víre
prehnaného aktivizmu a následne preťažení v pastorácii, môže zahmlievať a oslabovať jas kňazského
svedectva. V tejto situácii je pre vzbudenie povolania a jeho rozpoznanie najdôležitejšie podporovať
osobnú cestu a duchovné sprevádzanie mladých.
Zdroj: www.kbs.sk
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M artin K oleják

Biblicko-teologický
pohľad na homosexualitu
1.

časť

M. Koleják: Homosexuality from Biblical and Theological Perspective
The problem of homosexuality is becoming an increasingly attractive topic for Slovak media. The study examines the anthropological and biblical foundations of the problem of homosexuality. The study points out that the condemnation of homosexual practice is contained in the Bible and it has always been a part of the Church’s teaching. However, it is necessary to discern between the
condemnation of immoral practices and respect for everything that belongs to every human being. Respecting people with homosexual orientation requires a true solution to this problem, not only on the level of pastoral care, but also on the level of legislation within
the context of responsible public policies. The solution of this problem is presented in the second part of this study. A personal testimony of a gay daughter represents the final part of the study.

Vo všetkých obdobiach ľudských dejín boli známe
homosexuálne praktiky, ale až v súčasnosti sa otázka homosexuality dostala do centra vedeckých a politických diskusií. Predovšetkým ide o to, aké práva
majú homosexuáli a aký postoj je správny voči ich nárokom uzatvárať manželstvá. Kresťanská antropológia odpovedá na túto otázku vo svetle zjaveného Božieho slova a zdravého ľudského rozumu, alebo ako sa
vyjadril Druhý vatikánsky koncil, „vo svetle evanjelia
a ľudskej skúsenosti.“1 Po Druhom vatikánskom koncile muselo Magistérium Cirkvi odpovedať na mnohé výzvy doby a tiež na názory niektorých teológov
a pastoralistov, čo sa týka homosexuality. Ponúka tak
jasnú orientáciu pre kresťanov, ale i všetkých ľudí, aby
v tejto otázke vedeli jasne rozlišovať.
Termín homosexualita
Termín homosexualita ako prvý použil maďarský
spisovateľ K. M. Kertbeny v roku 1869 a označuje sa
ním osoba, muž alebo žena, ktorá pociťuje exkluzívne
alebo prevažne erotickú a citovú príťažlivosť voči dospelým toho istého pohlavia, či už je to spojené alebo
nie aj s fyzickými vzťahmi (tento druhý prípad sa nazýva aj homofília). V bežnom jazyku sa používa výraz
gay na označenia takéhoto muža a lesbička na označenie takejto ženy.
Ak ide o sexuálne činy medzi osobami toho istého
pohlavia, treba vidieť, či ide o prípad bisexuality, či totiž tie osoby cítia sklon tak k vlastnému ako aj k inému pohlaviu. Výraz pederastia označuje sexuálne styky s mladou osobou toho istého pohlavia.
Na základe vedeckých výskumov o homosexuálnom správaní dospelých, aj keď výskumy na rôznych
miestach priniesli rôzne výsledky, je možné povedať,
že exkluzívnych homosexuálov počas celého života je
asi 2-3% u mužov a 1,5-2% u žien, zatiaľ čo aspoň trojnásobne viac osôb skúsilo, výnimočne alebo nie, po-

1. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium ete spes, 46.

čas dlhšej alebo kratšej doby, predovšetkým od 19 rokov, aj konanie, ktoré možno nazvať homosexuálnym.
Homosexualita je komplexným fenoménom, ktorý okrem morálky, zahŕňa aj iné aspekty vo vzťahu k medicíne a psychológii. Dokument Persona humana rozlišuje – a zdá sa, že nie bez dôvodu – medzi
prechodnou homosexualitou a štrukturálnou (nevyliečiteľnou) homosexualitou.2 Prechodnou homosexualitou trpia tí, „ktorých náklonnosť pochádza zo zlej výchovy alebo z nedostatku normálneho sexuálneho vývinu, z nadobudnutého zvráteného zvyku, zo zlého
príkladu alebo z iných podobných príčin.“3 Štrukturálnou (nevyliečiteľnou) homosexualitou, nech je jej
príčina akákoľvek (organická alebo psychická), trpia
tí, „ktorí sú takí definitívne kvôli istému druhu vrodeného inštinktu alebo patologickej konštitúcie, ktorá sa posudzuje za nevyliečiteľnú.“4
V skutočnosti popri pravej homosexualite, kde homosexuálna orientácia nie je náhodná, ale stála, je
možné pozorovať aj homosexuálne konanie spojené
a rôznymi situáciami: prechodné homosexuálne konanie v období sexuálneho dospievania; príležitostné
homosexuálne konanie pod vplyvom alkoholického
opojenia, pri použití drog alebo podmienené životom
v spoločnosti toho istého pohlavia, ako je to vo väzniciach alebo pri dlhých cestách loďou na mori; symptomatické homosexuálne správanie majúce pôvod v mozgovej patológii alebo v psychóze; akceptované homosexuálne konanie z dôvodu uspokojenia niekoho iného
alebo pre ekonomické a sociálne výhody alebo zo záľuby v prestupovaní príkazov.5

2. Kongregácia pre náuku viery, Persona humana, č. 8,
in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
3. Tamže.
4. Tamže.
5. Porov. M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia,
Bologna 2010, s. 257-259.
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Príčiny homosexuality
Je množstvo teórií, prečo sa niekto stal homosexuálom, ale tento problém je doteraz vedecky nevyriešený. Mnohé otázky ostávajú na všeobecnom teoretickom poli otvorené. Je možné preto spomenúť niektoré teórie, o ktorých sa diskutuje.
Aristoteles rozlišoval medzi homosexualitou zapríčinenou anomálnou prírodnou dispozíciou a homosexualitou nadobudnutou ako efekt sexuálneho násilia podstúpeného v detstve.6 V dnešnej vedeckej polemike sa objavujú teórie typu biologického a psychologického. Po prevahe psychologických teórií v druhej polovici 20. storočia sa začal zväčšovať počet biologických teórií.
Medzi biologickými teóriami si razí cestu hypotéza
psychoendokrinná, ktorá hovorí o vplyve sexuálnych
hormónov na činnosť mozgu. Je tu však mnoho vecí
nejasných. Nie je jasné, do akej miery sa môže dediť
sám homosexuálny sklon alebo iba dispozícia k nej
a akú úlohu hrajú pri skutočnom objavení sa homosexuality dedičná náchylnosť na jednej strane a vplyvy prostredia na druhej.
Veľa sa hovorí o nepriaznivom vplyve rodinného prostredia. Autoritatívny otec môže, napr. vštepiť dcére odpor k inému pohlaviu, ktorý ju pobáda,
aby sa orientovala k vlastnému pohlaviu. Autoritatívna matka, alebo matka, ktorá sa usiluje naviazať
syna príliš na seba, môže vzbudiť v mladíkovi pocit
odporu k ženskému pohlaviu a pobádať ho hľadať si
partnera vlastného pohlavia. Také skúsenosti môžu
tak hlboko poznačiť mladých, že im bude veľmi ťažko oslobodiť sa od takto vzniknutej sexuality, alebo
im dokonca nikdy nedovolí úplne sa z nej vymaniť.
Homosexualitu môžu podnietiť aj rôzne sociálne situácie. Keď sa osoby toho istého pohlavia združujú
do spolkov alebo skupín, môžu medzi sebou uzatvárať homosexuálne styky, hoci sa spočiatku vôbec nezdružovali s tým úmyslom. Aj určité nečakané zmeny sociálnej situácie môžu tu hrať určitú úlohu. Napríklad muž, ktorý sa po vážnych sklamaniach odlúči od manželky a odpor, ktorý voči nej cíti, prenesie na celé ženské pohlavie, alebo opačný prípad ženy,
ktorá sa nachádza v tej istej situácii.
Vo všeobecnosti homosexualita nie je ovocím iba
jednej z týchto príčin, ale spolupôsobenia rozličných príčin.7
Homosexualita v kontexte kresťanskej antropológie
Pri posudzovaní homosexuality je potrebné sa vrátiť k „počiatku“, k Božiemu stvoriteľskému činu. Text
Knihy Genezis hovorí o primáte osoby nad sexualitou:
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Biblický text tu zdôrazňuje, že muž i žena majú rovnakú dôstojnosť a zároveň potvrdzuje, že sexualita nie
6. Aristotele, Etica nicomachea VII, 5, 1148b, 29-31.
7. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010,
s. 371-373; M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia,
Bologna 2010, s. 259-262.
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je pre osobu niečo vonkajšie alebo niečo pridané neskôr, ale bola daná človeku v momente jeho stvorenia. Sexualita je vnútorným a konštitučným prvkom
bytia človeka. V tomto zmysle sa vyjadrila aj Kongregácia pre katolícku výchovu: „Sexualita je základnou zložkou osobnosti. Je to jej spôsob bytia, spôsob,
ako sa prejavuje, ako komunikuje s inými, ako cíti,
vyjadruje a žije ľudskú lásku. [...] Sexualita charakterizuje muža a ženu nielen po stránke fyzickej, ale
aj po stránke psychologickej a duchovnej a poznačuje každý ich prejav.“8 Možno povedať, že muž je každou svojou bunkou mužom a žena je každou svojou
bunkou ženou.
Biblia nám hovorí nielen o hodnote každej osoby,
ale aj o tom, aké miesto má sexualita v živote človeka.
Ján Pavol II. v rámci príhovorov o ľudskej láske objasňoval: „Ľudské telo, so svojou sexualitou, so svojou mužskosťou a ženskosťou, z pohľadu tajomstva
stvorenia, nie je iba zdrojom plodnosti, ako v celom
prírodnom poriadku, ale obsahuje «manželský» atribút už «od počiatku» čiže schopnosť vyjadriť lásku.“ 9
Táto láska predstavuje špecifickosť, čiže totálne
darovanie seba samého inej osobe v poriadku komunikácie medzi osobami (zjednocujúci význam) a zároveň transpersonálnej (plodivý význam). Jednoducho
a hlboko to vyjadruje exhortácia Familiaris consortio:
„Láska vo svojej najhlbšej skutočnosti je v podstate
dar. Manželská láska, ktorá vedie manželov k «poznaniu» a robí z nich «jedno telo», nijako sa nevyčerpáva v rámci manželského páru, pretože ich robí schopnými najväčšieho možného darovania, ktorým sa stávajú Božími spolupracovníkmi pri odovzdávaní daru
života novému človekovi. Takto manželia, keď sa navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť,
dieťa, živý obraz svojej lásky, trvalý znak manželskej
jednoty, ako aj živú a nedeliteľnú syntézu svojho otcovstva a materstva.“10
Toto je základný morálny princíp, ktorý Cirkev
vždy hlásala, pokiaľ ide o sexuálnu morálku. Druhý vatikánsky koncil učí, že morálna hodnota skutkov vlastných manželstvu „nezávisí iba od úprimnosti úmyslu a zhodnotenia pohnútok, ale sa musí
určiť podľa objektívnych kritérií odvodených z prirodzenosti ľudskej bytosti a jej úkonov, ktoré rešpektujú plný zmysel vzájomného darovania sa a ľudského plodenia.“11 V tejto línii sa vyjadrovala aj encyklika Humanae vitae, ktorej učenie zhrňuje deklarácia
Persona humana takto: „Užívanie pohlavnej funkcie
má svoj pravý zmysel a svoje mravné oprávnenie iba
v zákonitom manželstve.“12
8. Kongregácia pre katolícku výchovu, O ľudskej láske.
Výchovné smernice, Trnava 1997, č. 4.
9. Ján Pavol II., Insegnamenti, III/1, 1980, s. 148.
10. Ján Pavol II., exhortácia Familiaris consortio, č. 14.
11. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia
Gaudium et spes, č. 51.
12. Kongregácia pre náuku viery, Persona humana, č. 5,
in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
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Homosexualita je objektívne neschopná realizovať
integrálny zmysel vzájomného darovania sa a plodenia. Deklarácia Persona humana hovorí: „Podľa objektívneho mravného poriadku homosexuálne vzťahy
sú akty, ktoré nezodpovedajú základnej a nevyhnutnej norme.“13 Tomu zodpovedá aj biblické posudzovanie homosexuality.
Biblia o homosexualite
Hebrejská morálka vždy odmietala homosexualitu
v každom jej prejave a toto učenie zachovávalo vždy
aj kresťanstvo. Kniha Levitikus, v tzv. kódexe svätosti
(v paralelných kapitolách 18 a 20), prísne odsudzuje
homosexualitu a vzťahy medzi mužmi nazýva to’ ebah
(ohavnosť): „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak,
ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lv 18, 22). Trestali ju smrťou, podobne ako
obcovanie so ženou počas menštruácie, čím dávali do
súvisu tabu krvi a tabu semena: „Kto by spal s mužom
tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť,
musia zomrieť, ich krv bude na nich“ (Lv 20, 13).
Niektorí autori hovoria, že odsúdenie sa týka iba homosexuality pri pohanských kultoch. Ak by to bolo
tak, takýto príkaz by nebol uvedený medzi normami,
ktoré sa týkali synov Izraela, ale medzi eventuálnymi
nebezpečenstvami hroziacimi z pohanských kultov.
Súbor odsúdení má teda za cieľ, aby sa izraelská komunita vyhla tomu, čo považuje pre ňu za zvlášť nebezpečné. Ak formulácia Desatora hovorí iba „Nezosmilníš!“ (Ex 20, 14), bolo by zjavne chybné odvodzovať z toho, že dovoľuje akékoľvek iné telesné spojenie.
Analogicky to platí pre normu v Deuteronómiu:
„Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž
do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu“
(Dt 22, 5). Iste, pohanské kulty je možné považovať za
pôvod tejto zakázanej praxe a tým aj hlavným nebezpečenstvom, ktorého sa treba chrániť. Je teda správne
pripomenúť ďalší zákaz: „Nech niet medzi izraelskými dcérami modloslužobnej smilnice a medzi izraelskými mužmi modloslužobného smilníka!“ (Dt 23,
17). Je treba však pripomenúť, že Starý zákon hovorí
o mužskej modloslužbe v prvých obdobiach monarchie po rozdelení dvoch kráľovstiev a teda na konci
10. storočia pred Kr. (porov. 1 Kr 14, 24; 15, 22; 22,
47; a neskôr v čase Joziáša na konci 7. stor.: porov. 2
Kr 23, 7) vo vzťahu k judskému kráľovstvu a nie k severnému. Ale v každom prípade by bola neudržateľná
téza, podľa ktorej by na základe týchto textov mimo
kultu homosexualita bola dovolená, ako by bolo rovnako smiešne tvrdiť, že rôzne druhy cudzoložstva,
ktoré zakazuje Kniha Levitikus (18 a 20), by boli iba
tie, ktoré sa praktizovali v pohanských kultoch a iné,
že by boli dovolené.
V Knihe Genezis je príbeh o obyvateľoch Sodomy
a ich pokuse zneužiť nebeských poslov, ktorí prišli
k Lótovi. Obyvatelia mesta od neho žiadali: „Kde
sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich
k nám, aby sme s nimi obcovali!“ (Gn 19, 5). Obyvate13. Tamže, č. 8.

lia mesta tak chceli dať Lótovi, ktorý sa ako posledný
prisťahoval do mesta, hádam aj tvrdú lekciu. Je pravda, že Lót pri odmietnutí ich žiadosti sa odvolal na
povinnosť pohostinnosti a nevytýkal im priamo ich
nerestnú požiadavku. Paradoxne je pripravený im dať
radšej vlastné dcéry (porov. Gn 19, 8). Avšak práve
pre ich nerestnú túžbu po homosexuálnom zneužití
hostí sa Lót odvoláva na pohostinnosť, aby hostí od
nich ochránil. Okrem toho, títo dvaja hostia prišli do
Sodomy, ako sa dozvedáme z ich stretnutia s Abrahámom, práve preto, že „žaloba na Somodu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký“ (Gn 18, 20).
Iná udalosť sa týka obyvateľov mesta Gabaa, ktorá patrila Benjamínovmu kmeňu (porov. Sdc 19). Gabaotčania vyvolávali na starca, pána domu: „Vyveď
muža, čo prišiel do tvojho domu“, chceme s ním obcovať!“ (Sdc 19, 22). Obeť gabaotčanov mal byť levita
efraimského pôvodu, ktorý bol hosťom starca v meste, ale nakoniec ňou bola konkubína, ktorú po celú
noc zneužívali a ráno bola nájdená mŕtva predo dvermi svojho pána. Písmo hovorí o mužoch mesta, že to
boli „zlosynovia“ (Sdc 19, 22). Pán domu vyšiel a hovoril podobne ako Lót. Napomenul ich, aby nerobili nič zlé tomu človekovi, že im je radšej ochotný ponúknuť vlastnú dcéru (porov. Sdc 19, 24-25). Ale keďže nepočúvali, nakoniec im sám ponúkal svoju konkubínu (porov. Sdc 19, 25-28). To, čo Písmo výslovne odsudzuje ako nehanebnosť, je teda homosexualita (porov. Sdc 19, 23), aj keď potom sa stane aj zločin vraždy (porov. Sdc 20, 6.10).14
V Novom zákone sú to niektoré texty apoštola Pavla, ktoré hovoria o mužskej a ženskej homosexualite. Je možné konfrontovať dva analogické texty, Prvý
list Korinťanov (1 Kor 6, 9) a Prvý list Timotejovi (1 Tim
1, 9-10). Pavol, možno si poslúžil už existujúcim textom odsudzujúcim neresti, hovorí o malakòi a o arsenokòitai, pričom obidve neresti považuje za vylučujúce z Božieho kráľovstva: „Nemýľte sa: ani smilníci,
ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci
(malakòi), ani súložníci mužov (arsenokòitai), ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči
nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9-10).
V Prvom liste Timotejovi píše: „Vieme, že zákon je
dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že
zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov (arsenokòitai), únoscov, luhárov, kivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu“ (1 Tim 1, 8-10). Výraz arsenokòitai, ktorý tu sv. Pavol použil, je odvolaním sa na knihu Levitikus 20, 13, čo bolo vyššie citované. Preto je neprijateľné interpretovať toto Pavlovo vyjadrenie limitovane, akoby sa týkalo iba mužskej prostitúcie alebo
14. Porov. E. Cortese, Ľ omosessualitá nelľ Antico testamento, in Antropologia cristiana e omosessualitá, Cittá del Vaticano 2003, s. 25-32; M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 263-265.
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pederastie. Reaguje na homosexualitu v perspektíve eschatologického Božieho kráľovstva, práve z dôvodu, že ona nie je zlučiteľná s Božím zákonom, tak,
ako nie sú ním ani všetky ostatné formy hriešnosti,
ktoré vymenoval.
V Liste Rimanom, v rámci opisu hriechu pohanov, ktorí nepoznali svetlom rozumu existenciu Boha
Stvoriteľa a nerešpektovali prirodzený zákon vpísaný
v ich srdciach, apoštol jasne odmieta mužskú aj ženskú homosexualitu: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený
styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou
jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu
za svoje poblúdenie“ (Rim 1, 26-27). Svätý Pavol tvrdí, že tento hriech bol jednou z príčin skazy rímskeho ľudu a potvrdzuje, že sexuálna promiskuita spôsobila otupenie, podľahnutie „nehanebným náruživostiam“ (Rim 1, 26-28). Homosexuálne konanie, viac
ako iné morálne neusporiadanosti, museli vzbudiť inštinktívne odmietnutie u Pavla, ktorý bol preniknutý
židovskou kultúrou a mentalitou, a preto ich považoval takmer ako symbol morálneho neporiadku, ľudskej hriešnosti a dôkaz vzdialenosti od Boha.15 Pavol
tu vymenováva mnoho iných hriechov.16
Nedá sa teda poprieť, že v Starom aj v Novom zákone sú texty, ktoré jasne odsudzujú homosexualitu.
Medzičasom sa však objavila takzvaná „nová exegéza“ podľa ktorej „Biblia buď nemá čo povedať o probléme homosexuality, alebo dokonca ju nejakým spôsobom potichu schvaľuje, alebo nakoniec ponúka morálne predpisy kultúrne a historicky tak podmienené,
že nie je možné ich aplikovať na súčasný život.“17 Dokonca bola snaha nejasne alebo celkom falošne interpretovať dokument Kongregácie pre náuku viery z roku
1975, Persona humana, ktorý sa vyjadril aj k homosexualite. Preto Kongregácia pre náuku viery vydala
v roku 1986 list biskupom s názvom Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby,18 čo je najkompletnejší
dokument o tejto otázke a je prehĺbením dokumentu
Persona humana, konkrétne ôsmeho bodu. Po jazykovej stránke je omnoho lepší a prináša tiež významné
pastoračné usmernenia.
Tento list v prvom rade odmieta takzvanú „novú
exegézu“ konštatovaním, že „hoci zvláštna náklonnosť homosexuálnej osoby nie je sama osebe hrie15. Je tu možné poznamenať, že pápež Ján Pavol II. v encyklike Veritatis splendor odsudzuje aj homosexuálne akty,
keď hovorí o kresťanskej antropológii a prirodzenom zákone (Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 47-49).
16. Porov. R. Penna, Omosessualitá e Nuovo testamento,
in Antropologia cristiana e omosessualitá, Cittá dal Vaticano
2003, s. 33-39; M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 265-266.
17. Kongregácia pre náuku viery, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 4, in http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html
18. Tamže.
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chom, v každom prípade predstavuje náklonnosť,
viac alebo menej silnú voči konaniu, ktoré je samo
v sebe zlé z morálneho pohľadu. Z tohto dôvodu samotnú náklonnosť treba považovať za objektívne neusporiadanú.“19 Týmto exegétom Magistérium pripomína, že „napriek kontextu značnej rozmanitosti
existuje vo vnútri Svätého písma evidentný a logicky
jasný názor na homosexuálne správanie“, a že Sväté
písmo treba interpretovať v kontexte „živej tradície
Cirkvi“, pretože komunita veriacich je „naďalej živená tým istým Svätým písmom a Duchom pravdy, od
ktorého pochádzajú tieto Slová.“20
List pripomína, že celá história stvorenia a hriechu
v knihe Genezis (Gn 1-3), epizóda v Sodome (Gn 19,
1-11), legislatíva v knihe Levitikus (Lv 18, 22; 20,13),
Pavlove spisy (1 Kor 6, 9; Rim 1, 18-32; 1 Tim 1, 10) dokazujú, že biblická perspektíva je jednoznačná a jasne
vyjadrená: „Ľudia sú Božím stvorením, povolané odzrkadľovať, v sexuálnej komplementárnosti, vnútornú
jednotu Stvoriteľa. Túto úlohu realizujú jedinečným
spôsobom, keď s ním spolupracujú na odovzdávaní života prostredníctvom vzájomného manželského darovania sa.“21 Z toho vyplýva, že „rozhodnutie sa pre
sexuálnu aktivitu s osobou toho istého pohlavia, znamená anulovať bohatú symboliku a význam, nehovoriac o cieľoch, pláne Stvoriteľa.“22 Kto teda „praktizuje homosexualitu, koná nemorálne.“23
Morálna dimenzia
Morálnu zodpovednosť človeka môžeme posudzovať
na základe vedomého a slobodného konania. Pri etickom posudzovaní homosexuality netreba pozabudnúť
na to, že tie isté princípy a morálne hodnotenie platia pre posudzovanie heterosexuality ako aj homosexuality. Nemôže to byť inak, ak oporným bodom je
osoba so svojimi podstatnými znakmi, so svojím základným cieľom a všetkými aspektami. Na tomto spoločnom základe sa rozvíja morálne rozlišovanie v oblasti sexuality vo všetkých jej formách a výrazoch.
Treba predovšetkým pripomenúť, že oblasť ľudskej
a kresťanskej morálky je omnoho širšia ako len sexuálna morálka. Treba spresniť, že existuje hierarchia
hodnôt a požiadaviek v rámci morálnosti. Máme teologické čnosti a kardinálne čnosti. Sexuálna morálka
teda nie je jediná a prvá, ktorá nás zaujíma.
Ďalšia poznámka sa týka tradičného rozlišovania
hriechov „podľa“ alebo „proti“ prirodzenosti, keďže homosexualita je vnímaná ako neporiadok proti
prirodzenosti. Skutky homosexuality a lesbizmu sú
teda hriechmi proti prirodzenosti, pretože sú v rozpore so samotným zmyslom ľudskej sexuality. Dôvod, prečo ide o hriechy proti prirodzenosti, spočíva
v tom, že tak štruktúra ľudského tela, ako aj psychológia muža a ženy, nesú v sebe stopu odlišnosti me19. Tamže, č. 3.
20. Tamže, č. 5.
21. Tamže, č. 6.
22. Tamže, č. 7.
23. Tamže, č. 5.
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dzi mužom a ženou a obidvaja sa majú dopĺňať telesne a citovo. Toto rozlíšenie má svoje opodstatnenie
vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti interpretovanej
výlučne na základe bio-fyziologickom. Ak však prirodzenosť interpretujeme spôsobom personálnym,
tak nie je možné hovoriť o hriechu podľa prirodzenosti. Práve personálna interpretácia prirodzeného morálneho zákona, ako o ňom hovorí encyklika Veritatis
splendor, si vyžaduje širšie a hlbšie vnímanie sexuálnej neusporiadanosti, ktoré je pozornejšie na všetky
hodnoty a etické požiadavky, ktoré zahŕňa. V tomto
zmysle sa mýli kultúra, ktorá považuje za „normálne“ akýkoľvek heterosexuálny vzťah, keď k nemu neprišlo násilne. Cudzoložstvo, napríklad nie je menej
hriešne ako homosexuálny vzťah.24
Samozrejme, že morálna zodpovednosť sa pripočítava aj na základe skutočného vedomia a slobody osoby, a teda na základe tých vplyvov, ktoré to podmieňujú. Zvlášť tu treba hodnotiť silu homosexuálnej náklonnosti a podmienenosti pri posudzovaní morálnej
zodpovednosti za homosexuálne skutky, ako o tom
hovoria spomenuté dokumenty Kongregácie pre náuku viery (Persona humana, č. 8; Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 3).
Ďalšie kritérium sa týka „historickosti“ osoby, ktorá sa odráža v historickosti jej konania. Ak sa správne
interpretuje „zákon postupnosti“ (ktorý v skutočnosti
neznamená „postupnosť zákona“, ako uvádza exhortácia Familiaris consortio, č. 34), tak to môže objasniť
morálne napredovanie homosexuálnej osoby a môže
pomôcť pri utváraní morálne pravdivých úsudkov.
„Historickosť“ osoby treba predovšetkým chápať na
pozadí histórie spásy, v ktorej sú zahrnutí všetci a každý zvlášť, a teda sa nachádzajú zároveň pod vplyvom
tajomstva neprávosti i tajomstva spásy. Tvárou v tvár
týmto tajomstvám majú rovnaké morálne postavenie
všetci ľudia. Všetci sú vystavení pokušeniam a zlu,
no zároveň aj nádeji a dobru. Stačí tu teda spomenúť
niektoré slová z listu Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby, ktorý je najkompletnejším textom Magistéria, ktorý hodnotí homosexualitu: „Čo má teda
robiť homosexuálna osoba, ktorá sa snaží nasledovať
Krista? V podstate tieto osoby sú povolané uskutočňovať Božiu vôľu vo svojom živote, spojac každé utrpenie a ťažkosť, ktoré môže zakúšať z dôvodu svojho
stavu s Pánovou obetou kríža [...] treba pripomenúť,
že to je cesta spásy pre všetkých, čo nasledujú Krista
[...]. Homosexuálne osoby sú povolané, ako aj ostatní kresťania, žiť v čistote. Ak sa budú vytrvalo snažiť pochopiť podstatu osobného povolania, s ktorým
sa Boh k nim obracia, budú schopné vernejšie sláviť
sviatosť zmierenia a prijať Pánovu milosť, ktorú v nej
tak štedro ponúka, aby sa mohli rozhodnejšie vydať
cestou jeho nasledovanie.“25 List sa odvoláva na List
24. D. Tettamanzi, Ľ Omosessualitá nel contesto delľ antropologia cristiana, in Antropologia cristiana e omosessualitá,
Cittá dal Vaticano 2003, s. 13-15.
25. Kongregácia pre náuku viery, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 5, in http://www.vatican.va/

Galaťanom: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami žiadosťami“ (Gal 5, 24).
Táto línia je veľmi jasne načrtnutá v encyklike Veritatis splendor, kde sa hovorí, že „človek je povinný
dodržiavať mravnú normu aj v najťažších situáciách,
aby zachoval poslušnosť svätému Božiemu prikázaniu a postupoval v súlade so svojou osobnou dôstojnosťou.“26 Encyklika upresňuje, že „zachovávanie Božieho zákona môže byť za istých okolností namáhavé,
ba veľmi ťažké: nikdy však nie je nemožné.“27
Niektorí si dávali otázku, či v prípade, ak ide o homosexualitu na základe istého vrodeného inštinktu
čiže o nezavinenú náklonnosť, je možné vydať priaznivý morálny úsudok o ich homosexuálnych skutkoch? Odpoveď deklarácie Persona humana je záporná: „V pastoračnej službe treba týchto homosexuálov
prijímať s porozumením a treba v nich posilňovať nádej, že môžu prekonať svoje osobné problémy a sociálnu neprispôsobivosť. Ich vinu treba hodnotiť rozvážne; no nemožno použiť nijakú pastoračnú metódu,
ktorá by ich nezriadené skutky mravne ospravedlnila
ako zodpovedajúce podmienkam tých osôb.“28 Na základe biblickej argumentácie Magistérium odsudzuje homosexuálne skutky a definuje ich ako zlo samo
osebe: „Sväté písmo tieto skutky odsudzuje ako ťažké morálne zlo, ba dokonca ich predstavuje ako neblahý dôsledok odmietnutia Boha. Z tohto morálneho hodnotenia Písma nemožno uzatvárať, že všetci
tí, ktorí trpia touto anomáliou, sú za ňu osobne zodpovední, ale Sväté písmo tu potvrdzuje, že homosexuálne skutky sú vnútorne neusporiadané, a že v nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“29
Kongregácia pre náuku viery uverejnila 28. marca 2003 dokument pod názvom Úvahy o návrhoch na
právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami.
Veľmi dôležitým je konštatovanie: „Neexistuje nijaký
dôvod na prirovnávanie alebo na vytváranie analógií,
ani len vzdialených, pokiaľ ide o homosexuálne zväzky a Boží zámer s manželstvom a rodinou. Manželstvo je sväté, zatiaľ čo homosexuálne vzťahy sú v rozpore s prirodzeným morálnym zákonom. Homosexuálne úkony „zatvárajú pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“30 Podľa učenia Cirkvi, ženy a mužov
s homosexuálnymi sklonmi treba „prijímať s úctou,
súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek ná-

roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html
26. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 102.
27. Tamže.
28. Kongregácia pre náuku viery, Persona humana, č. 8,
in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
29. Tamže.
30. Kongregácia pre náuku viery, Úvahy o návrhoch na
právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami, č. 4,
in http://kbs.sk/?cid=1116971316
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znaku nespravodlivej diskriminácie voči nim.“31 Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje, že aj tieto osoby
„sú povolané k čistote“32 ako všetci kresťania i všetci
ľudia. Homosexuálne sklony sú objektívne nezriadenou náklonnosťou33 a homosexuálne styky „sú v závažnom rozpore s čistotou“.34
List Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby
z jednej strany pozýva biskupov bdieť, aby sa pastoračný prístup nezakladal na „nepodloženom a pokorujúcom predpoklade, že homosexuálne konanie homosexuálnych osôb je vždy a úplne otázkou donútenia, a preto bez viny.“35 Pripomína sa, že toto nemôže byť normálny predpoklad, pretože aj „u osôb s homosexuálnou náklonnosťou treba objaviť základnú
slobodu, ktorá charakterizuje ľudskú osobu a ktorá jej poskytuje zvláštnu dôstojnosť.“36 Samozrejme,
List nepopiera, že v istých prípadoch môžu existovať okolnosti, ktoré zmenšujú vinu jednotlivca alebo ho jej celkom zbavujú, ale že nie je možné zovšeobecňovať, a že sa môžu vyskytnúť tiež okolnosti, ktoré vinu zväčšujú.37
Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý systematicky
zhŕňa pokoncilovú náuku Cirkvi v bodoch 2357-2359,
zdôrazňuje, že homosexuálna náklonnosť je objektívne nezriadená a že homosexuálne úkony sú svojou
vnútornou povahou nezriadené a sú ťažkými hriechmi proti čistote. Z druhej strany je nevyhnutná pastoračná múdrosť pri posudzovaní viny jednotlivých
osôb s homosexuálnou orientáciou.
Dnes je jasné, že jedným zo zdrojov nakazenie
chorobou AIDS je homosexualita a prostitúcia. Morálnym zlom nie je AIDS ako choroba, ale jej hriešne zdroje, zvlášť prostitúcia a nemravná propaganda
v masovokomunikačných prostriedkoch. Pre dotknutých zasa táto choroba môže sa stať – ak je tam náboženská motivácia – prameňom pokánia, duchovnej
obnovy i nadprirodzených zásluh.

že je jednoducho iba menšinovým variantom, ale nie
patologickým, sexuálnej orientácie. Za zmienku stojí udalosť, ktorá sa stala v Spojených štátoch amerických. V roku 1973, po hlučných manifestáciách organizácií gay a po podnete mnohých psychiatrov, Americká psychiatrická asociácia dala svojim členom otázku o vyradení homosexuality z okruhu mentálnych
porúch. Z 10 000 hlasujúcich, 58%, čiže iba nepatrná
väčšina, bola naklonená k tomu, aby sa homosexualita nepovažovala za psychiatrickú chorobu. Následne, v treťom vydaní DSM-III, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch), sa už homosexualita neobjavila medzi diagnostickými kategóriami. Príklad
Americkej psychiatrickej asociácie nasledovala Svetová zdravotnícka organizácie (WHO).
Napriek tak významným vyhláseniam, diskusia
medzi lekármi o tomto probléme je doteraz veľmi
živá. Nechýbali však ani niektorí teológovia, ktorí začali zastávať mienky v rozpore s Magistériom a celou
tradíciou Cirkvi, pričom dali homosexuálne vzťahy
na úroveň manželstva.38
Pokračovanie v budúcom čísle.

Martin Koleják (1970) je odborným asistentom na
Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednáša
morálnu teológiu. Základnú teológiu vyštudoval na Spišskej Kapitule, licenciát z morálnej teológie získal na Alfonziánskej akadémii Pápežskej Lateránskej univerzity
v Ríme. Doktorát z morálnej teológie získal na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. E-mail: mt.kolejak@gmail.com

Patológia?
Ešte na začiatku 20. storočia sa nepochybovalo, že
homosexualita je najčastejšou sexuálnou deviáciou.
V Západnej Európe sa uskutočnila v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sexuálna revolúcia. Viedla
k tomu, že všetky tradičné normy a zákony týkajúce
sa sexuality boli vyhlásené za represívne a neurotizujúce. Pre každého sa začalo vyžadovať právo vyjadriť
a žiť vlastnú sexualitu absolútne slobodne. Pod tlakom kultúry gay aj v niektorých vedeckých centrách
dospeli k tomu, že začali popierať, že homosexualita predstavuje deviáciu oproti normálnosti, tvrdiac,
31. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2358.
32. Tamže, č. 2359.
33. Porov. tamže, č. 2358.
34. Tamže, č. 2396.
35. Kongregácia pre náuku viery, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 11, in http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html
36. Tamže.
37. Porov. tamže.
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38. Porov. M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 276-278.
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Nové formy spirituality
a svätosti 12. a 13. storočia
L. R. Pacindová: New Forms of Spirituality and Sainthood in 12th and 13th century
By the end of 11th century spirituality of the Middle Ages experienced a significant shift, with more and more lay persons seeking to accommodate their everyday lives and their social status with the requirements of a life devoted to God. This shift was accompanied by Gregorian reform, which had a significant impact on the church, social and political environment over the remaining period of High and Late Middle Ages. The key elements of contemporary society included hierarchical social structures divided into lay and spiritual, reform of clergy and the promulgation of the papal supremacy. New forms of spirituality and sainthood
resulted from a deepening crisis of the Church in the Middle Ages related to Nicolaism, simony, heresies, and intrusion of worldly
power into the affairs of the Church.

Úvod
Koncom 11. storočia dochádza na poli stredovekej spirituality k významnému posunu. Čoraz väčší
počet laikov sa snažil zosúladiť svoj pozemský život
v rámci presne určeného spoločenského postavenia
s požiadavkami vyplývajúcimi zo života zasväteného
Bohu. Tento posun sa odohral súčasne s gregoriánskou reformou, ktorá významne ovplyvnila cirkevné, spoločenské a politické dianie po celý zvyšok vrcholného a neskorého stredoveku.1 Jej nosným pilierom bolo zadefinovanie hierarchickej štruktúry vtedajšej society - rozdelenie na laickú a duchovnú, reforma kléru a vyjadrenie supremácie pápežského stavu. Bola odpoveďou na prehlbujúcu sa krízu v stredovekej Cirkvi spojenú s nikolaizmom, svätokupectvom, herézou a v neposlednom rade vmiešavaním
sa svetskej moci do cirkevnej správy. Presné časové
vymedzenie gregoriánskej reformy nie je možné, no
jej začiatok sa spája s pontifikátom Leva IX. (10491054) a kulminuje za pontifikátu Gregora VII., ktorého meno sa stalo jej synonymom.2 Práve pápež Gregor
VII. sformuloval 27 základných téz, tzv. Dictatus papae, vyjadrujúcich podstatu zmeny kresťanskej spoločnosti, nadradenosť pápeža nad všetkou svetskou
mocou. Podľa tohto programu, cisár nie je viac pápežovým spolupracovníkom, ale jeho podriadeným.
Bolo by však mylné interpretovať reformu ako úplnú
1. V historickej terminológii sa reforma traduje ako gregoriánska – Augustin Fliche ju takto pomenoval vo svojom
diele La réforme grégorienne, 3. zv., Louvain-Paris, z roku
1924-1937 – aj keď jej počiatky siahajú do pontifikátu Leva
IX. Ku greoriánskej reforme pozri: Hilaire, Y. M. (ed.) :
Histoire de la papauté. 2000 ans de missions et de tribulations.
Paris : Tallandier 2003, s. 176-186, tiež Gougenheim, S: La
réforme grégorienne : de la lute pour le sacré á la sécularisation
du monde. Paris : Temps présent 2009.
2. Dictatus papae je sumarizáciou 27 téz formulovaných,
resp diktovaných pápežom Gregorom VII. v roku 1075.
Dokument, ktorý má jurisdikčný charakter, je uložený
vo vatikánskom archíve. Napriek tejto skutočnosti, nebol
nikdy verejne vyhlásený. Thils, G.: La primauté pontificale.
La doctrine de Vatican I, les voies d’une révision. Paris : Gembloux: J. Duculot 1972.

marginalizáciu laického stavu. Jeho existencia bola
podmienkou sine qua non pre konfirmáciu nadradenosti duchovenstva.
Vzájomnú interakciu medzi duchovným a laickým
stavom si uvedomovali aj nové náboženské rehole, ktoré vznikali od 11. storočia a snažili sa okrem reformácie monastického života aj pritiahnuť zástupy laických veriacich. Rozkvet clunijského a cistercitského mníšstva bol teda ďalším faktorom, ktorý sa podpísal pod novú formu spirituality. Pod vplyvom svätého Bernarda a hnutia kajúcnikov sa od 12. storočia
kresťanská dokonalosť chápala v zmysle sequela Christi
(nahý nasledovať nahého Krista), teda imitatio Christi v jeho bolestiach a pokore.3 Absolútnu dokonalosť
dostala táto koncepcia v podobe sv. Františka a novovznikajúcich mendikantských reholí. Ich pastoračná
činnosť vyzývala všetkých veriacich, aby sa stali svätými a to bez ohľadu na spoločenské postavenie. Povedané slovami André Vaucheza “František, bez zbytočného hluku, navždy preťal vzťah, ktorý dovtedy existoval
medzi svätosťou a šľachtickým stavom”.4 Výsledkom spomínaných zmien bol zrod množstva nových svätých,
pochádzajúcich z nových spoločenských pomerov.
Posledným zásadným činiteľom, ktorý umožnil
vznik nového typu spirituality a svätcov, bola ekonomická zmena európskej society. Feudálne panstvá
prenechávali čoraz väčší priestor ekonomicky a finančne vzmáhajúcim sa mestským celkom, v ktorých začala prosperovať bohatá mestská vrstva. Práve ona sa stala živnou pôdou procesu transformácie
spirituality a podieľala sa i na novej svätosti. Prvým
predstaviteľom takéhoto nového laického typu svätcov bol sv. Homebon z Cremony (†1197) kanonizovaný Inocentom III. v roku 1198.5

3. Vauchez, A. - Vincent, C.: Dictionnaire encyclopédique
du Moyen Âge. zv. 2, Paris : Cerf 1997, s. 1381.
4. Vauchez, A.: La spiritualité du Moyen Âge occidental.
VIIIe-XIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994. s. 134
5. Homebon bol súkenníkom, ženatým mužom – išlo
o prvú kanonizáciu laického neurodzeného veriaceho v dejinách. Viac k postave sv. Homebona pozri Vauchez, A.:
Le trafiquant céleste : saint Homebon de Crémone, marchand
N ové H orizonty
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Zrod laických hnutí
Pôvod prvých asociatívnych zoskupení laických
kresťanov možno hľadať už v karolínskom období.
Hoci ich činnosť sa v dôsledku málo zachovaného
materiálu nedá jednoznačne definovať,6 známy je postoj duchovných predstavených - biskupov ku vzniku a orientácii laických bratstiev v jednotlivých farnostiach. Ako príklad za všetky môžeme uviesť apeláciu arcibiskupa Hincmara z Remeša koncom 9.
storočia. Hincmar vyzýval klérus vo svojej arcidiecéze, aby dohliadal na rôzne typy novovznikajúcich
bratstiev. Upozorňoval na potrebu cirkevnej kontroly a morálneho vedenia spomínaných skupín, aby sa
neodvracali od primárnej činnosti spojenej s modlitbami za zosnulých.7
Iný typ laických bratstiev, ktoré okrem ekonomickej aktivity sústredili svoju činnosť na vzájomnú pomoc medzi členmi a charitatívne aktivity, sa etabloval od 11. storočia v prostredí severného Francúzska
a Flámska. Ich nábožný charakter potvrdzoval fakt,
že svoje pôsobenie zasväcovali rôznym svätým patrónom. Najčastejšie však Duchu Svätému.8
Laické bratstvá neboli homogénne spoločenstvá,
ktorých forma sa v priebehu storočí nemenila. Reflektovali spoločenskú potrebu a najmä v 11. storočí sa čoraz väčšmi viazali na monastické prostredie. Stredoveké francúzske príslovie “je lepšie mať za pána biskupskú berlu”9 svedčí na jednej strane o skutočnosti, že laickí kresťania uprednostňovali duchovných a kláštory pred svetskými feudálmi, no zároveň ich fascinoval
a priťahoval monastický spôsob života, najmä po zriadení prvých cistercianských kláštorov. Svedčí o tom
aj správa Bernolda z Kostnice v jeho diele Chronicon
z konca 11. storočia : “…na mnohých miestach nemeckého kráľovstva sme svedkami rozkvetu komunít, no nie len
medzi mníchmi a kňazmi, ale najmä medzi laikmi, ktorí zbožne ponúkajú celú svoju bytosť a všetok majetok do
služby komunity. Zovňajškom sa nepodobajú ani kňazom
ani mníchom, a predsa svojimi zásluhami za nimi nijako
nezaostávajú.”10 Po prvýkrát v histórii kresťanstva sa

et pére des pauvres. In Horizons marins, itinéraires spirituels, Ve – XVIIIe siécles. 1, Mentalités et sociétés. Paris :
Publication de la Sorbonne 1987, s. 115-122.
6. Porov. Michaud-Quentin, P.: Universitas: expressions
du mouvement communautaire dans le Moyen âge latin. Paris :
J. Vrin 1970, 386 s.
7. Hincmar, remešský arcibiskup (*806 - †882). Viac
k postoju Hincmara porov. Gousset, T.: Actes de la province ecclésiastique de Reims, 1842, s. 208 – XVI. De confratriis
earumque conventibus, quomodo celebrari debeant. Reims :
Impr. de L. Jacquet, 1842-1844.
8. Vauchez, A.: La spiritualité au Moyen Âge occidental.
VIIIe-XIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994. s. 152.
9. V origináli : “il fait bon vivre sous la crosse ”
10. Porov. Bernold de Constance, Chronicon, Patrologia
Latina 148, c. 1402-1403, http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1073-1085,_SS_Gregorius_VII, _Acta_Pontificalia_ Usque_Ad _ Annum_1083_[Ex_Chron_Bert],_
MLT.pdf
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tu teda stretávame s túžbou laikov viesť vita apostolica bez toho, aby sa museli podriadiť mníšskej regule.
Spolunažívanie mníšskej a laickej komunity našlo
svoju extrémnu formu v kláštore Hirsau – benediktínsky kláštor v Čiernom lese a v reholi Grandmont,
kde laickí bratia dokonca svojím počtom prevyšovali
rehoľných mníchov.11 Rozdiel medzi nimi bol v tom,
že laickí bratia sa venovali takmer výlučne manuálnej práci a zabezpečovali fyzický chod kláštora. Zatiaľčo rehoľní mnísi mohli viac času venovať liturgickej a meditatívnej činnosti. Obidve skupiny sa stretávali pri slávení hlavných liturgických sviatkov. Koexistencia laických a regulérnych bratov bola inštitucionálnym paradoxom a z tohto dôvodu nemohla
mať dlhé trvanie. S postupujúcim časom museli laickí
bratia prijať regulu a stali sa tzv. bratmi “druhej kategórie” – tzv. konverši. Obzvlášť početnými boli medzi
kartuziánmi, cistercitmi a premonštrátmi.
Ako to výstižne charakterizoval André Vauchez
vo svojom diele Laici v stredoveku, “…laické hnutie
vzniklo zo spojenia dvoch hlavných ideálov – ideálu kajúcnosti inšpirovaného monasticizmom a apoštolského ideálu
hlásaného rehoľnými kanonikmi.”12 Kajúcnosť ako ideál náboženského prežívania nebola novinkou v období, ktorým ohraničujeme našu štúdiu. Skupina ľudí,
vykonávajúca pokánie vo vlastnom príbytku – v podobe nábožného a striedmeho života – sa v histórii
kresťanstva objavuje už v neskoroantickom svete.13
V tom čase malo pokánie výlučne očistný charakter,
v zmysle trestu za morálny poklesok. Kajúcnik prijal sviatosť pokánia a odpykával si trest uložený duchovnou osobou. Diametrálne odlišné ponímanie pokánia sa v histórii objavuje v 12. storočí. A síce ako
pozitívna vlastnosť, slobodne zvolený spôsob života
inšpirovaný asketizmom, chudobou a láskou k blížnemu, v ktorom bolo treba hľadať trpiaceho Krista. Vo svojej extrémnej forme sa pokánie skonkretizovalo v hnutí kajúcnikov - penitenciálov a flagelantov. Títo poslední sa verejne bičovali v presvedčení,
že bez fyzického utrpenia niet vykúpenia.14 Na flagelantov mala aj samotná Cirkev veľmi rozporuplné
názory. Svojou extrémnou až fanatickou formou pripomínali mnohé heretické hnutia, rozpínajúce sa po
celej Európe od obdobia 10. storočia.15
11. Laickí bratia zotrvávali mimo kláštora, no podieľali
sa spolu s rehoľnými bratmi na liturgickom živote. Porov.
Vauchez, A.: La spiritualité au Moyen Âge occidental. VIIIeXIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994, s. 124, 125.
12. Vauchez, A.: Pratiques et expériences religieuses. Paris : Cerf 1987.
13. Porov. Lambert, M.: Středověká hereze. Praha : Argo
2000, s. 320 - 322.
14. K tejto téme porov. rozsiahlu bibliografiu G. G. Meerssemana O.P. : Ordo fraternitas. Confraternite e pietá dei
laici nel Medioevo, množstvo článkov v Archivum fratrum
praedicatorum (1950-1960).
15. Ako príklad uvedieme bohumilov, valdénskych či najznámejšie heretické hnutie tzv. bons hommes », ktorých
opát Eckbert zo Schönau (†1184) vo svojich kázňach nazval Catharos (Sermones contra Catharos).
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Pokora a chudoba ako pravý ideál
kresťanskej spirituality
Napriek obavám zo strany Cirkvi, po rokoch 12101220 zoskupenia kajúcnikov ešte zmohutneli pod
vplyvom mendikantských reholí, u ktorých pokora,
pokánie a služba blížnemu tvorili základný pilier pre
dosiahnutie dokonalosti. Dielo svätého Františka stálo na počiatku novej mestskej spirituality založenej
na extrémnej dobrovoľnej chudobe a oslovovalo novú
skupinu obyvateľstva – meštianstvo. Františkáni vo
svojej Prvej reguly z roku 1221 vyjadrili odmietavý
postoj k akejkoľvek forme osobného vlastníctva,16 pretože bolo v protiklade s myšlienkou delenia a rozdávania a samozrejme nabádalo k lakomstvu a nenávisti, dvom zo siedmich hlavných hriechov.17 Sám František prechovával obrovský odpor k peniazom, ktoré
považoval za zdroj rozbrojov a hnevu, a práve preto
sa jeho činnosť a činnosť jeho spolubratov orientovala na mestské prostredie, kde sa od 12. storočia sústreďovalo bohatstvo a ekonomická aktivita.18 Interpretácia implementácie mendikantov v mestách výlučne v súvislosti s ich žobravým spôsobom života je
nedostačujúca. František sa pri obstarávaní obživy
spoliehal na Prozreteľnosť a prácu svojich rúk, žobranie malo byť len komplementárnou alternatívou.19
Dobrovoľná chudoba, meditácie Kristovho utrpenia a pomoc najzraniteľnejším tohoto sveta, hlásané
bratmi v apoštolskej misii, nachádzalo odozvu najmä u ženskej populácie novovznikajúcich a rozvíjajúcich sa miest. Na vysvetlenie je potrebné zdôrazniť, že mnohé zo žien kvôli svojmu sociálnemu alebo
ekonomickému postaveniu nemohli vstúpiť do reholí
a stať sa rehoľnými sestrami. Začali sa teda združovať
v iných ako rehoľných spoločenstvách. Od konca 12.
storočia zaznamenávame v oblasti Flámska a severného Francúzska formovanie sa ženských komunít, pozostávajúcich prevažne z nevydatých žien, resp. vdov
– nazývaných begíny. Ich pomenovanie nevieme presne odvodiť, no jedna z teórií spája pôvod begín s osobou kňaza Lamberta “Li Beges” z Liége.20 Ten sa mal
16. K problematike chudoby u sv. Františka porov. Le
Goff, J.: Saint François d’Assise. Paris : Le Grand livre du
mois 1999, s. 52-86. Novšie dielo, ktoré kriticky rozpracováva život sv. Františka porov. Vauchez, A.: François d’Assise, Paris : Fayard 2009.
17. K téme moralít vyšla nedávno i štúdia v tomto časopise : Soltészová, B.: Obrazové vyjadrenie motívov siedmich
hlavných hriechov v Levoči. In : Nové horizonty 2/2011, s.
78-82.
18. Pred sv. Františkom aj svätý Bernard vyjadril rozhorčenie nad tým, že mnísi Vita Bernardi, s. 26., citované
podľa Delaruelle, E.: La piété populaire, Torino: Bottega
d’Erasmo, 1980, s. 95.
19. Vauchez, A.: La spiritualité au Moyen Âge occidental.
VIIIe-XIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994, s. 134.
20. Ernst W. Mc Donnell odvodzuje vo svojom diele
The beguines and Beghrads in medieval culture with special emphasis on the belgian scene, Rutgers University Press (New
Brunswick), 1954, pôvod slova begina od prezývky kňaza
Lamberta “Li Beges” = heretik. Tento názor je však už
prekonaný. K dejinám begín na území Slovenska pozri člá-

zaslúžiť o rozvoj hnutia v jeho začiatkoch. Lambert
o spiritualite begín napísal nasledovné: “…s dychtivosťou počúvali (beginy) Božie slovo a s veľkou ľútosťou prežívali obetu tela a krvi nášho Pána Ježiša
Krista. Zdalo sa im, že Boh tohoto sveta znova a znova prežíval utrpenie a bolesť, čo demonštrovali hlasnými vzlykmi, prejavmi hlbokej lásky a nábožnosti”.21
Výnimočnou a azda najznámejšou osobou v histórii begín je Marie d’Oignies. Vďačí za to v prvom
rade svojmu životopiscovi, kardinálovi Jacquesovi z Vitry. Jacques z Vitry bol fascinovaný Mariou,
ktorá zosobňovala hĺbku beginskej spirituality. Stal
sa jej spovedníkom, duchovným vodcom a zároveň
úprimným priateľom a obdivovateľom.22 Marie sa narodila v Nivelle v roku 1178 a ako 14-ročnú je vydali.
Hneď po uzavretí manželstva presvedčila manžela,
aby sa spoločne utiahli do malého leprozória, vzdali sa všetkého majetku a počas 15-tich rokov sa starali o malomocných. Po manželovej smrti sa v roku
1207 Marie usadila ako reklúza23 a begina v priorstve
Oignies-sur-Sambre, kde nechala voľný priebeh svojej
láske k chudobe. Žiť životom najchudobnejších a žobrať predstavovalo pre ňu rovnakú radosť ako prijatie
sviatosti oltárnej. Prepojením vita activa s mystickým
prežívaním Kristovej transsubstanciácie preklenula
Marie dve paralelné formy prežívania kesťanskej viery a pripravila cestu mystickej spiritualite, ktorá sa
naplno rozvinula v 14. storočí.
13. storočie je charakteristické duchovnou emancipáciou laikov v podobe nespočetných skupín tzv. laici religiosi a mulieres religiosae. Tých nakoniec museli
akceptovať aj cirkevní kanonisti. V roku 1253 ostrijský kardinál Henrich zu Súz napísal: “V širšom zmysle slova nazývame nábožnými tých, ktorí prežívajú svätosť vo svojom vnútri, nie preto, že sú podriadení nejakej regule, ale preto, že ich život je ťažší a jednoduchší ako život tých, ktorí žijú iba pre pozemský svet.” 24

nok Daniely Dvořákovej, Medzi kláštorom a svetom. Beginy
v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In História. Revue o dejinách spoločnosti. č.2, 2005, s. 5-7. Dostupný aj na internete http://www.historiarevue.sk/index.php?id=2005dvorakova2. K beginským komunitám vo Flámsku: Pacindová, L: Ženský fenomén v procese zakladania kláštorov a beginských komunít (príklad Jany Konštantínopolskej, grófky Flámska a Hainaut a jej sestry Margity), In: Medea. Studia Mediaevalia et antiqua. XIII/2009, s. 105-116.
21. Citované podľa Mens. A.: L’Ombrie italienne et l’Ombrie brabançonnes, In Etudes franciscaines, 17 (Supplément),
1968, s. 18.
22. Ku vzťahu medzi svätými ženami vrcholného stredoveku a ich duchovnými vodcami porov. Coakley, J. W.:
Women, Men & Spiritual Power. New York : Columbia University Press, 2006.
23. Reklúza je osoba, ktorá sa rozhodne žiť extrémnu
formu pokánia na utiahnutom mieste v malom priestore,
nazývanom aj cela.
24. “…largo modo dicitur religiosus qui in domo propria snacte et religiose vivit, licet non sit professus.» Meersseman, G.
G.: Dossier de l’ordre de Pénitence au XIII siécle. Fribourg :
Editions Universitaires 1961, s. 308-309.
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Často na pokraji herézy, laické hnutia a laická spiritualita ako životný štýl, sa nakoniec stali akceptovanou súčasťou oficiálnej Cirkvi.
Od spirituality k svätosti
Až do obdobia 12. storočia bolo takmer nemožné, aby sa obyčajný laik dopracoval k fama sanctitatis,
a tiež aby sa stal predmetom liturgického kultu. Azda
jedinou výnimkou z radu svätých martýrov, biskupov,
eremitov, mníchov boli iba svätí králi typu sv. Štefana Uhorského alebo sv. Olafa Haraldssona, nevynímajúc sv. panovníčky ako svätá Adelaida či Ľudmila, ktorí mali zásluhu na pokresťančovaní svojich národov z pozície moci.25
Ostáva teda zodpovedať, prečo sa počas dlhých 12tich storočí neuplatnil v kresťanskej spoločnosti ani
jeden laický svätec. S. Bonnet v jednom svojom diele
píše: “...svätý je v prvom rade výnimočný človek, v ktorom prebýva Boh. Je odpoveďou na duchovné požiadavky
jednej generácie. Osoba, ktorá je súhrnom myšlienok, ktoré
si kresťania daného obdobia vytvorili o svätosti.”26 Úvaha
S. Bonneta je nositeľkou dvoch premís kultu svätca.
Svätec figuruje jednak vertikálne ako sprostredkovateľ, intercessor, medzi svetom prirodzeným a nadprirodzeným, medzi hmotným a duchovným, medzi jednotlivcom a Bohom, pretože sa mu svojou “dokonalosťou” najviac približuje. Vo svojej horizontálnej rovine je zasa zrod istého typu svätca podmienený spoločenskými i politickými okolnosťami a požiadavkami. V skratke to skonštatoval Pierre Delooze v roku
1962: “Sme svätými pre ostatných, ale aj vďaka ostatným”.27 Z uvedeného vyplýva, že podmienky 12. a 13.
storočia priaznivo pôsobili na vznik laickej i ženskej
svätosti a zároveň, že spoločnosť pociťovala obe formy ako potrebné a nasledovaniahodné.
Spiritualizáciu svätosti, typickú pre vrcholný stredovek vystupňoval ešte jeden dôležitý faktor - vývoj
procesu kanonizácie, ktorý sa viac sústredil na život
a cnosti svätého ako na zázraky, podriadené kritickej skúške.28

25. Porov. Folz, R.: Les saintes reines du Moyen Âge en Occident. VIe-XIIIe siécles. Subsidia hagiographica n° 76, Société des Bollandistes, 1992. a Folz, R.: Les saints rois du
Moyen Âge en Occident. VIe-XIIIe siécles. Bruxelles : Société
des Bollandistes, 1984.
26. Bonnet, S.: Histoire de l’ermitage et du pélerinage de
Saint-Rouin. Bar-le-Duc : Impr.Saint-Paul 1956, s. 75 cit.
podľa Vauchez, A.: La spiritualité au Moyen Âge occidental.
VIIIe-XIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994, s. 128.
27. On est saint pour les autres mais aussi par les autres. Delooz, P.: Pour une étude sociologique de la sainteté dans l’Eglise
catholique. In : Archives de sociologie des religions 13/1962,
s. 29.
28. “Non indiget miraculorum attestatione sanctissimi vita
sanctissima.” Citované podľa Klaniczay, G.: Proving sanctity
in the canonization processes. (Saint Elizabeth and Saint Margaret of Hungary). In: Procés de canonisation au Moyen Âge.
Aspects juridiques et religieux. Rome : Collection de l’Ecole française de Rome 340 2004, s. 117-148.
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Počas prvého tisícročia dejín Cirkvi, organizácia
kresťanského kultu a uznanie svätosti záviseli od
kompetencií miestnych Cirkví. Obrovský záujem
o vlastnenie kultových relikvií však viedli k nekontrolovateľnému nárastu rôznych kultov, preto bolo
nevyhnutné pristúpiť k ich limitovaniu. Tento proces nachádza svoje korene v 8. storočí, keď sa právo
uznať svätosť vyhradilo koncilom alebo zhromaždeniam biskupov a vyvrcholil spomínanou gregoriánskou reformou a ustálením pápežskej kanonizácie.29
Na žiadosť nemeckého kléru v roku 993, vyhlásil
pápež Ján XV. v Ríme za svätého biskupa Ulricha
z Augsburgu.30 Tento akt sa v histórii tradične považuje za zrod pápežských kanonizácií, hoci samotné
slovo canonizare bolo po prvýkrát použité až v roku
1020 v liste adresovanom Benediktom VIII. vojvodovi z Mantovy, ktorým potvrdil kult sv. Simona z Polirone (1016).31
Od 12. storočia, presnejšie od pontifikátu Alexandra III. (1159-1181) sa vyhlásenie za svätého v prítomnosti pápeža stalo pravidlom. Malo za úlohu kontrolovať kult svätých, zamedziť bujneniu pochybných kultov objavujúcich sa v súvislosti s heretickými hnutiami a zabezpečiť také osobnosti svätcov, ktoré by
sa stali modelmi správania sa pre ostatných veriacich tak laických ako i duchovných v súlade s učením svätej Cirkvi.
Výhrada, ktorú nadobudol pápež jurisdikčným
opatrením procesu kanonizácie (1234) pripravila
pôdu pre liturgické slávenie množstva nových typov
svätých. Medzi nimi významnú úlohu zohrávali laici a ženy, ktorých kult vďaka univerzálnemu charakteru prenikol naprieč Európou.
Ženská svätosť 13. storočia
Na pozadí náboženskej emancipácie, pretkanej laickými penitenciálnymi a mendikantskými hnutiami, sa v 13. storočí rozvinula nová forma ženskej svätosti. Cesta k nej však nebola jednoduchá a jednoznačná. Pohľad na Evine dcéry, ktorý v mnohom vychá29. Vauchez, A. – Vincent, C.: Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge. zv. 1, Paris : éd. Cerf 1997, s. 254.
30. Bolo to po prvý raz, čo pápež intervenoval na území
mimo Talianska vo veci kultu svätých A hoci nešlo o kanonizáciu v zmysle jurisdikčne ošetreného aktu, tak ako ho
poznáme z neskoršieho obdobia, pápežstvo dokázalo zúžitkovať túto okolnosť na potvrdenie svojej autority v celom Západnom kresťanskom svete. Viac k dejinám procesu kanonizácie pozri Vauchez, A.: La sainteté en Occident
aux derniers siécles du Moyen Âge, d’aprés les procés de canonisation et les documents hagiographiques. Rome : Bibliothéques des Ecoles françaises d’Athénes 241 1981.
31. « Kanonizovať znamená rozhodnúť podľa presného
poriadku a kanonickým spôsobom, že daný svätec je za takého považovaný a uctievaný. To znamená, že mu je vyjadrený slávnostný kult, ako sa to robieva pre svätých jeho kategórie; ak ide o vyznávača viery, nech sú pre neho slávené obrady ako pre vyznávača viery; ak ide o martýra, bohoslužby pre martýra a tak ďalej… » In: Innocent IV, In
quinque libros Decretalium commentaria, ed. Lugduni, 1578,
s. 188)
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dzal z postojov sv. Hieronyma, často komentovaného v spisoch 11. a 12. storočia, neustále pripomínal,
aký úzky vzťah existoval medzi ženou a hriechom.32
Prostredníctvom kajúcnych žien raného kresťanstva,
sv. Pelágie, sv. Taidy či samotnej Márie-Magdalény,
ktorých Vitae sa na prelome tisícročí začali s obľubou
prekladať do vulgárnej latinčiny, a ktorých vyobrazenia sa stávali súčasťou ikonografických programov,
sa napriek nepriaznivému náhľadu na slabšie pohlavie, začala situácia meniť. Svedčí o tom aj vyjadrenie
sv. Huga z Avallonu (†1200). Ten na obranu žien napísal : “…žiadnemu mužovi nebolo umožnené, aby ho
nazvali otcom Boha, no jedna žena sa stala matkou samého Boha.”33
Vyššie spomenutý kontext spôsobil, že sa kresťanský svet zžil s novou koncepciou svätosti adaptabilnou s oboma pohlaviami. Jej princípom však už nebola zdedená alebo vrodená dokonalosť, typická pre
dynastických svätcov, ale obrátenie sa človeka, skutky pokánia a život v chudobe počas celej jeho pozemskej púte.34
Tri ženy 13. storočia sa dočkali povýšenia medzi zástupy svätých - sv. Alžbeta Uhorská/Durínska (1235),
sv. Klára z Assisi (1253) a napokon sv. Hedviga Sliezska (1267).35 Prvé dve boli priamo spojené s františkánkym hnutím a všetky tri sa dočkali kanonizácie
v relatívne krátkom čase po svojej smrti. Svätá Klára ako predstavená sestier Damianitiek, prežila život
v klauzúre, no udržala si pre svoju dobu výnimočnú
nezávislosť od mužskej odnože františkánskeho hnutia a vymohla si od pápeža tzv. výhradu chudoby.36
Ešte zaujímavejší príklad pre našu štúdiu ponúkajú sv. Alžbeta a sv. Hedviga. A to nie len svojou spätosťou so stredoeurópskym prostredím a vzájomnou
rodinnou previazanosťou.37 Obe boli krátko po smrti kanonizované napriek skutočnosti, že prežili väčšinu svojho života v manželstve. Z tohto pohľadu zastávali posledné miesto v hierarchii stredovekej spoločnosti rozdelenej na doctores, continentes a coniugati.
32. Delhaye, Ph.: Le dossier antimatrimonial de l’Adversus Jovianum et son influence sur quelques écrits latins du XIIe
siécle. In : Medieval Studies 13/1951, s. 65-96.
33. De Eynsham, A.: Vita magna Hugonis. Ed. D. Douie
a H. Farmer, London, 1961, s. 48.
34. Vauchez, A.: La spiritualité au Moyen Âge occidental.
VIIIe-XIIIe siécle. Paris : Edition du Seuil 1994, s. 158.
35. André Vauchez podáva vo svojej dizertačnej práci
percentuálne zastúpenie kanonizovaných žien a mužov vrcholného stredoveku. 85, 7% mužov kanonizovaných v rokoch 1198-1431 voči 14, 3% žien. 55,5% laických žien voči
44,5 laických mužov v tom istom období. Vauchez, A.: La
sainteté en Occident aux derniers siécles du Moyen Âge, d’aprés les procés de canonisation et les documents hagiographiques. Rome : Bibliothéques des Ecoles françaises d’Athénes
241 1981 s. 316-317.
36. Chudoba, považovaná do 12. storočia za stav slabosti, získala s mendikantským hnutím punc výnimočnosti.
K otázke chudoby v stredoveku porov. Mollat, M.: Les pauvres au Moyen Âge. Paris: Complexe 2006.
37. Hedviga Sliezska bola Alžbetinou tetou, sestrou jej
matky Gertrúdy z Andechs-Meránu.

Ich predurčenosť k svätosti nebola ani zďaleka taká
jednoznačná ako napríklad u sv. Kláry, ktorá si zachovala stav čistoty.
André Vauchez na túto tému poznamenal : “Manželstvo síce nebol ideálny stav, ale taktiež už nepredstavoval neprekonateľnú prekážku k svätosti – a to práve vďaka ustanoveniu presných pravidiel užívania manželského života.”38 Najmarkantnejšie sa to prejavilo v prípade sv. Hedvigy. Jej kanonizačný proces bol postavený takmer výlučne na dokazovaní vnútornej čistoty
a na manželskej abstinencii, ktorej jedinou výnimkou bolo zabezpečenie potomstva. Dôkazom bol fakt,
že po narodení posledného dediča, Hedviga spolu so
svojím manželom zložila sľub čistoty a žili oddeleným životom. Na porovnanie, v Alžbetinom procese
predstavoval vzťah medzi manželmi len jednu z mnohých oblastí podrobených kanonizačnému inquisitio.
Tak Alžbeta ako aj Hedviga pochádzali z kráľovských rodov a obe sa po smrti uplatnili ako dynastické svätice pre mnohé šľachtické rodiny.39 Ale v tomto
nespočívalo ich novum. Ich príťažlivosť tkvela v radikálnom postoji k prežívaniu sequela Christi. Otvorene
odmietali privilégiá vyplývajúce z ich spoločenského
postavenia, bohatstvo, kultúru a mondénnosť šľachtického dvora a rozhodli sa nasledovať Kristov príklad.40 U sv. Alžbety môžeme obdivovať aj jemnosť,
akou dokázala tento postoj sprostredkovať svojmu
manželovi a ľuďom, ktorí ju obklopovali. Obe svätice po smrti manželov odmietli vstúpiť do kláštorov
a radšej sa podľa vzoru vita apostolica activa venovali
charitatívnej činnosti, starostlivosti o malomocných
a marginalizovaných skupín vo svojom okolí. Svojím
príkladom pretransformovali typickú karolínsku ritualizovanú a konformistickú zbožnosť na evanjeliovú a duchovnú.
Na záver
Postoj stredovekého človeka k svojmu duchovnému osudu sa s nadchádzajúcim 12. storočím výrazne menil. Odmietal byť pasívnym nástrojom v dejinách spásy, spoliehať sa na príhovor svätých patrónov
či duchovenstva a obmedziť svoju účasť na Kristovom
tajomstve škrupulóznym dodržiavaním liturgických
rítov ako to bolo v období skorého stredoveku. Práve
naopak, snažil sa aktívne angažovať v náboženskom
živote a to aj radikálnym spôsobom, prostredníctvom
laických náboženských hnutí, ktoré aplikovali imitatio Christi v každodennom živote podľa evanjeliového
38. Vauchez, A.: Les Laïcs au Moyen Âge. Paris : Cerf,
1987 s.209.
39. Príklad svätej Alžbety oslovil také osobnosti, akými
boli cisár Fridrich II, francúzsky kráľ Ľudovít Svätý, Beatrix Kastílska, sv. Margita Uhorská, Salomea Krakovská
či blahoslavená Alžbeta z Töss.
40. Známa je pasáž zo života sv. Alžbety, keď ju vyslanec uhorského kráľa, jej otca Ondreja II, videl priasť vlnu :
“… Nunquam filia regis visa est prius lanam fusare…” porov.
Huyskens, A.: Der sogenannte Libellus de dictis quattuor ancillarum S. Elisabeth confectus. München: Kempten 1911, s.
65.
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učenia. Úspešné formovanie sa mestského prostredia
vytvorilo nové možnosti kresťanskej realizácie pre
skupiny obyvateľstva, nachádzajúce sa dovtedy na
okraji záujmu spoločnosti. Obzvlášť laická a ženská,
neskôr mystická svätosť sa stali príkladom osobného
prežívania kresťanskej viery v najrôznejších podobách novodobej konverzie.
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J án D uda

ZNEUŽITIE MOCI
VO SVETLE KÓDEXU
KÁNONICKÉHO PRÁVA
J. Duda: The Abuse of Power in the Light of the Canon Law
The study examines the problem of the abuse of power from the perspective of the Canon Law, which is the law of the Catholic Church. The study points to serious and important institutional measures of the Canon Law designed to minimize the abuse of
power within the Church, which also include the principle of legality, especially the requirement of high moral character of those in
possession of the church power. The author focuses on two areas of concern – the personnel-related questions with a reference to the
legislative measures applicable to the transfers of parish priests, and property-related questions since money is often at the root of all
sorts of problems. On the other hand, the study admits that when the human factor fails and a person without the required high moral character manages to get hold of a position within a church and assume the church power, there is a risk of the abuse of power.

Úvod
Kánonické právo je súbor právnych noriem vydaných autoritou katolíckej cirkvi.1 Iste, toto kánonické
právo má svoje špecifiká, 2 ale napriek tomu má za sebou vývoj dvoch tisícročí a preto by som si dovolil povedať, že obsahuje určitú „kánonickú, resp. disciplinárnu múdrosť“ cirkvi.3 Aj keď to môže znieť ako relatívne tvrdenie, zdá sa mi, že kánonické právo podlieha v histórii zmenám oveľa menej než sekulárne
právo. Kánonické normy sú – podľa môjho presvedčenia – omnoho stabilnejšie, než v súčasnej dobe štátne
právo.4 Stabilita, aj keď relatívna, kánonických inštitúcii v dejinách cirkvi i sveta vo mne vyvoláva predpoklad, hypotézu, že z inštitucionálneho hľadiska poskytuje kánonické právo omnoho menší priestor pre
zneužitie moci, než je to v sekulárnom práve. Uvidíme, či sa tento predpoklad potvrdí.
Kánonické právo je právom náboženskej spoločnosti, ktorá má vysoké mravné nároky alebo, ak to poviem presnejšie, tieto vysoké mravné nároky kladie
na cirkev jej zakladateľ Ježiš Kristus. Jasne to deklaruje aj posledný kánon Kódexu kánonického práva,
1. V súčasnej dobe ide o Kódex kánonického práva z roku
1983, Kódex kánonov východných cirkví z roku 1990 a o Apoštolskú konštitúciu Jána Pavla II. o reforme Rímskej kúrie
Pastor bonus z 28.6.1988. Toto je však zjednodušené chápanie, pretože aj inde sa nachádzajú platné normy kánonického práva.
2. K špecifikám kánonického práva pozri bližšie: Z. Grocholewski, Špecifiká práva katolíckej cirkvi, In: Tribunál 1
(2005) s. 4-8.
3. „Je to najšpecifickejší právny systém, ktorý stojí iba
na vlastnej originalite a je zloženým poriadkom pozostávajúcim z noriem historických, ale i nových a aktuálnych;
je jedným z najviac typických, ale i najvýznamnejších prejavov európskej právnej kultúry“- povedal o kánonickom
práve taliansky cirkevný právnik Pietro Agostino d´Avack:
in: Z. Grocholewski, Špecifiká práva katolíckej cirkvi, s. 8.
4. Toto presvedčenie opieram o skúsenosť napr. z výmeny politickch vlád, čo vždy súvisí nielen s výmenou politických nominantov, ale aj so zmenou legislatívy a vládnych nariadení.

ak potvrdzuje, že najvyšším zákonom je spása duší.5
Aj toto druhé východisko kánonických noriem privádza k predpokladu, že po inštitucionálnej stránke
musí kánonické právo spĺňať tie najprísnejšie kritéria
za účelom vylúčiť možnosť zneužitia moci.
Na druhej strane, kánonické právo je ľudským právom s výnimkou noriem, ktoré v sebe obsahujú Božie právo. Preto ako každé ľudské dielo, ani kánonické právo nie je dokonalé. To znamená, že z inštitucionálneho hľadiska nevylučuje absolútne akúkoľvek
možnosť zneužitia moci, resp. aj zneužitia právnych
noriem ako prostriedku na zneužitie moci.6
1. Vysoké morálne nároky
Z personálneho hľadiska v oblasti kánonického práva taktiež existujú predpoklady na elimináciu zneužitia moci. Jednoducho preto, že aj na nositeľov moci
v zmysle kánonických noriem kladie cirkev vysoké
morálne nároky. Napríklad na tých, čo sú učiteľmi
v katolíckych školách sa vyžaduje, aby vynikali správnou náukou (lat. recta doctrina) a bezúhonnosťou života
(lat. vitae probitae) (kán. 803, § 2). To isté sa žiada od
učiteľov náboženstva, čiže učiteľov viery a Kristovej
blahozvesti (kán. 804, § 2). K súcosti kandidáta na
úrad biskupa sa vyžaduje, aby vynikal pevnou vierou, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou za
duše, múdrosťou, rozumnosťou a ľudskými čnosťami
a mal aj ostatné vlohy, ktoré ho robia vhodným vykonávať uvedený úrad, mal dobrú povesť, mal minimálne 35 rokov veku, bol minimálne 5 rokov kňazom
a mal doktorát z teológie, kánonického práva alebo
bol v týchto disciplínach skúsený (kán. 378, § 1). Vysoké nároky sa vyžadujú už v kňazských seminároch
od kandidátov diakonátu a kňazstva (porov. kánony
243 až 264). A sú to práve klerici, ktorí sú v cirkvi no5. Kán. 1752: „... spása duší musí byť v cirkvi vždy najvyšším zákonom“- Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Trnava 1996.
6. „Nijaké právo ako každé ľudské dielo nie je dokonalé“ - píše kardinál Grocholewski, s. 7.
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siteľmi cirkevnej jurisdikcie, čiže moci (porov. kán.
129, § 1), či už je táto moc spojená s cirkevným úradom alebo je udelená poverením, čiže delegáciou (kánony 131 a 132). Uviedol som naozaj len niekoľko príkladov, v ktorých je jasne a pevne deklarovaná disciplína cirkvi, že od nositeľov cirkevnej moci sa vyžaduje vysoká mravná, doktrinálna i disciplinárna, ale
i ľudská i náboženská úroveň, ktorá je garanciou, aby
nedochádzalo k zneužívaniu moci ani z personálneho hľadiska. Mohol by som ešte citovať z cirkevných
otcov alebo cirkevného magistéria, kde sa prízvukuje i zdôrazňuje vysoká mravná úroveň pre tých, ktorí sú nositeľmi cirkevnej moci.7
Avšak ani v oblasti personálnej to neplatí absolútne, pretože ten, kto sa stáva nositeľom cirkevnej
moci, neprestáva byť človekom a neprestáva podliehať pokušeniam.8 A jedným z pokušení je práve pokušenie moci, ovládanie inými, či vlastnenie materiálnych statkov a pod. Stačí si spomenúť na tri biblické pokušenia Pána Ježiša na púšti: prvé bolo pokušením humanizmu bez Boha (premeniť kamene na
chleby), druhé bolo pokušením slávy a moci (skočiť
z veže a nič sa mu nestane) a tretie pokušením vlastniť, mať veľa bohatstva.9
2. Princíp legality
Som presvedčený, že jedným z veľmi vážnych princípov s možnosťou v maximálnej miere zamedziť zneužitiu moci, resp. minimalizovať možnosti zneužitia
moci, je princíp legality.10 Tento princíp znamená, že
cirkev ako spoločnosť ľudí vedená na tejto zemi kolégiom biskupov ako nástupcov apoštolov, na čele ktorých stojí nástupca apoštola Petra, čiže romanus po-

7. Napr. sv. Gregor Nazianský píše o nositeľoch moci, že
„najprv treba očistiť seba, až potom očisťovať iných; najprv
učiť múdrosti seba, až potom poučovať iných; posvätiť seba
a potom posväcovať iných, viesť iných za ruku a múdro radiť“- Oratio 2,71 In: PG 35,430. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1589. Alebo sv. Augustín prijal miesto učiteľa rétoriky v Miláne, aby mohol skúmať rečnícke umenie milánskeho biskupa sv. Ambróza (píše o to v piatej knihe Vyznaní, s. 132). Ale keď videl, že sa nedá oddeliť to, ako hovorí, od toho, čo hovorí a ako žije; ba keď videl, ako si ho
Boží ľud váži, Augustín zašiel za ním a prosil ho o radu.
Neskôr sa zriekol miesta učiteľa rečníctva a od Ambróza,
„svätého muža“, ako ho sám nazýva, prijal krst – Augustín, Vyznania (prel. Ján Kováč), Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1942, knihy 6 a 9.
8. Treba si spomenúť na známe príslovie, ktoré hovorí
„honores mutant mores“ (funkcie menia človeka). Tým sa
má povedať, že nie je ľahké predvídať dopredu, či človek
dokáže ovládnuť funkciu alebo či funkcia premôže človeka. Azda nič nie je v živote človeka tragickejšie než to, ak
funkcia úplne ovládne a opantá človeka a človek sa stáva
otrokom svojej funkcie a svojej moci. Iné príslovie hovorí to isté: moc korumpuje... Preto každý nositeľ moci musí
neustále zápasiť s pokušením, aby svoju moc nezneužil.
9. Porov. Mt 4, 1-11.
10. Porov. J. Duda, Princíp legality v cirkvi, In: Tribunál
1 (2002) 1.
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ntifex,11 akceptovala zásadu, že spoločenstvo cirkvi
treba spravovať podľa existujúcej cirkevnej legislatívy.12 V praxi to znamená, že veriaci nikdy nie sú vydaní ľubovôli svojich duchovných pastierov, pretože
títo ich musia spravovať a správať sa k nim podľa platných zákonov cirkvi. Jeden z veľkých mužov cirkvi
druhej polovice minulého storočia, kardinál Pericle
Felici povedal, že „zákonov cirkvi sa máme dotýkať
chvejúcimi sa rukami“ teda s bázňou.13 A na zdôvodnenie použil tri argumenty. Prvým jeho argumentom
bol cieľ cirkevnej legislatívy, ktorým je spása nesmrteľných duší (porov. kán. 1752). Ak je teda najvyšším
zákonom spása duší a ide o hodnotu, ktorú si musíme ako veriaci vážiť a ctiť, lebo Kristus Pán sa pre
túto hodnotu obetoval, je prirodzené, že si budeme
vážiť a ctiť aj cirkevné zákony, ktoré nás k tejto hodnote vedú. Ďalší argument rešpektovania princípu legality stojí na zásade „clara pacta, boni amici“ (jasné
dohody nás robia priateľmi). Kardinál Felici to povedal dosť otvorene, že „kto nepozná, nerešpektuje
alebo odmieta zákony, skončí tak, že namiesto zákonov postaví seba samého a ostatných podrobí vlastnej svojvôli a to je príčinou despotizmu u predstavených a neposlušnosti u podriadených“.14 Tretí argument kardinál oprel o Kristovu vôľu, ktorá je základom cirkevnej autority a teda aj kánonických noriem.
Povedal, že „autorita cirkvi nevznikla sama od seba,
ale existuje z vôle samého Krista. Preto ak stojíme
pred autoritou cirkvi, mali by sme priam cítiť akoby
sme stáli pre samým Kristom. Avšak každá cirkevná
autorita bude vždy iba nedokonalým nástrojom Božej lásky“.15 Podrobnejšie o tom píšem v iných svojich štúdiách a existujú aj iné argumenty v prospech
princípu legality v cirkvi.16
V nasledujúcich riadkoch sa usilujem poukázať a argumentovať v dvoch azda najcitlivejších oblastiach života cirkvi, v ktorých je zneužitie moci snáď najviac
aktuálne. Prvou oblasťou sú personálne záležitosti,
kde nositeľ cirkevnej moci uplatňuje svoju vôľu voči
jemu zvereným osobám. Druhá oblasť je majetková:
„mať“ moc nad hmotnými dobrami býva často veľmi silným pokušením.

11. Lumen gentium, 8; kán. 204.
12. „Vskutku, vykonávanie moci v cirkvi nesmie byť svojvoľné; zakazuje to pozitívne božie právo a tiež právo cirkevné“- Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem
dirigat, In: Communicationes 1 (1969), s. 82, n. 6.
13. Porov. Communicationes 1980, s. 224.
14. Tamtiež, s. 75. Bl. Ján Pavol II. to povedal trochu
inak: „úlohou kódexu nie je nahradiť vieru, milosť a charizmy, ale utvoriť v cirkvi taký poriadok, ktorý by im (viere, milosti, charizmám...) napomáhal...“- Sacrae disciplinae
leges, In: Kódex kánonického práva..., s. XVII.
15. Communicationes 1973, s. 247.
16. Napr. J. Duda, Princíp legality, In: Tribunál 1 (2002)
1. Podľa môjho názoru najdôležitejším argumentom je fakt,
že kánonické normy sú vyjadrením riadneho magistéria
veľkňaza univerzálnej cirkvi.
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3. Príklad z oblasti personálnych záležitostí
Z oblasti personálnej ako typický príklad som si vybral právny inštitút preloženia farára. Ak ide o typický príklad, mám tým na mysli vzor, na ktorom sa dá
veci primerane argumentovať, ale nebude aplikovateľný pre personálnu cirkevnú oblasť ako celok. Preloženie farára je veľmi chúlostivou situáciou, pretože
týmto úkonom diecézny biskup uplatňuje svoju moc
nad životnou situáciou svojho kňaza, ktorý je farárom. Ak sa na túto situáciu pozrieme bližšie, vidíme,
že je potrebné, aby diecézny biskup farárov prekladal. Na druhej strane, pre farára takáto situácia vôbec
nie je komfortná, pretože má opustiť určitý životný
priestor, v ktorom žil a cítil sa doma a odísť niekde,
kde to bližšie nepozná; musí opustiť známych farníkov a ísť k farníkom, ktorých nepozná. Táto situácia
je tým náročnejšia, čím je farár starší v zmysle zásady, že „starý strom sa už nepresádza“ a ak sa presadí,
strom môže uhynúť. Na druhej strane, žiada sa vidieť
a chápať, že farár musí požívať stabilitu pri veriacich.
Preto nie je možné, aby bol bezdôvodne alebo neodôvodnene prekladaný. Skrátka, pre oboch, pre biskupa
i pre farára, to vôbec nie je ľahké. A kánonická tradícia je tu preto, aby pomohla riešiť tento problém. Základom pochopenia celej záležitosti je teologická zásada stability farára v jemu zverenej farnosti, ktorá
sa zakladá na učení, že medzi farárom a jeho farským
spoločenstvom veriacich sa vytvára určité teologické
puto. Naozaj, farár je definovaný ako vlastný pastier
(lat. pastor proprius) veriacich farnosti, ktorých spravuje a vedie k spáse pod autoritou diecézneho biskupa (lat. sub auctoritate episcopi dioecesani) (porov. kán.
519). Farnosť a farár vytvárajú spolu duchovnú rodinu v Kristovi. Preto existuje od nepamäti v kánonickej tradícii princíp stability farára v jemu zverenej farnosti, čo v súčasnej dobe veriaci cirkvi nechápu v dostatočnej miere. Tento princíp stability farára je v normách kánonického práva vyjadrený tým,
že diecézny biskup musí menovať a ustanoviť farára
vo farnosti na časovo neobmedzenú dobu.17

17. Autori pripomínajú, že stabilita farára vo farnosti sa
začala uplatňovať približne od 9. storočia a odvtedy sa interpretuje ako postulát dobra Božieho ľudu – Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, a cura J. I.
Arrieta, Roma 2004, s. 407. K téme menovania farára na
časovo neobmedzenú dobu pozri kán. 522. Existuje aj výnimka z tejto zásady a to vtedy, ak konferencia biskupov
konkrétnej krajiny prijme a dekrétom ustanoví dobu menovania farárov (napríklad na Slovensku je to od roku 2012
doba 9 rokov). To však znamená, že diecézny biskup môže
(avšak nemusí) menovať farára na určitý čas. Nemôže ho
však menovať na iný čas, iba na čas stanovený dekrétom
konferencie biskupov alebo na neurčitý čas. Aj o spomínanej výnimke sa píše v kán. 522. Kardinál Grocholewski dokonca uvádza, že práve zásada stability farára je dôvodom
toho, že existuje osobitná kánonická procedúra na odvolanie farára a iná na preloženie farára – porov. Z. Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní farára, s. 41.

Zásada stability farára vo farnosti18 má svoje vyjadrenie aj v procesnom postupe preloženia farára. V kánonoch 1748 až 1752 sa nachádza tzv. kánonická formálna procedúra, ktorú diecézny biskup musí rešpektovať pri prekladaní farára. Kánonická procedúra je
veľmi jednoduchá: diecézny biskup vyzve písomne
farára, v ktorom mu oznámi svoj úmysel, že ho chce
preložiť a mal by mu dať časovú lehotu, do ktorej sa
má farár k úmyslu biskupa písomne vyjadriť. Ak by
farár mal iné presvedčenie ako jeho biskup, má svoje stanovisko zdôvodniť biskupovi písomne v biskupom určenej časovej lehote. Nemusí nič zdôvodňovať vtedy, ak s presvedčením svojho biskupa o preložení súhlasí. Následne, ak diecézny biskup ostáva v presvedčení, že treba farára preložiť, má sa poradiť s dvomi farármi konzultormi.19 Táto konzultácia by mala byť zaznamenaná v písomnej zápisnici.
Ak aj po tejto konzultácii diecézny biskup nezmení
svoje presvedčenie, druhým listom oznámi farárovi,
že je i naďalej presvedčený a opäť určí farárovi časovú lehotu na písomnú odpoveď. Farár by mal svojmu
biskupovi dať písomnú odpoveď a znova vyjadriť svoje dôvody vtedy, ak jeho presvedčenie je proti preloženiu. Tretie písomné rozhodnutie biskupa o preložení je už definitívne. Ak na preložení trvá, oznámi
písomne farárovi svoje stanovisko a určí dátum, od
ktorého sa farnosť a quo stáva vakantnou a dátum, do
ktorého musí farár nastúpiť do iného úradu. Môže to
byť nová farnosť ad quem alebo iný úrad, ktorý nemusí byť farárskym miestom.
V rámci kánonickej procedúry prekladania farára
sa ukazuje niekoľko otázok. Prvou je otázka, či musí
diecézny biskup svoje rozhodnutie zdôvodniť farárovi, ktorého má úmysel preložiť a či absencia tohto
zdôvodnenia má dopad na platnosť preloženia farára. Kán. 1748 uvádza iba všeobecné dôvody, ktorými sú: dobro duší alebo potreba či užitočnosť cirkvi.
Takto naformulované dôvody sú naozaj nejasné, čo
napokon ani autori netaja, keď tvrdia, že dobro duší
by nikdy nemalo byť oddelené od potreby a užitočnosti cirkvi.20 Kardinál Zenon Grocholewski píše,
18. Zásada stability farára ani v súčasnej dobe nestratila na svojej dôležitosti a potrebe. Ba skôr naopak, v súčasnej dobe veľkých spoločenských zmien a turbulencií sa
potreba stability farára ukazuje ešte naliehavejšou. Napr.
bývalý biskup Le Mans Gilson úpenlivo volá po stabilite
duchovných pastierov. Píše, že „cirkev sa nesmie zrieknuť
úsilia, aby kňaz v spoločnosti vlastnil určitý spoločenský
status... v tomto kontexte neustálych zmien (vo svete, ale
i v cirkvi) je nevyhnutné zadefinovať a udržať status diecézneho kňaza ako aspoň minimálnu formu jeho stability“- Georges Gilson, Diecézny kňaz v pastoračnej službe, s.
169-171.
19. Inštitút farárov konzultorov netreba zamieňať za inštitút kolégia konzultorov. Farárov konzultorov navrhuje ako zoznam farárov kňazská rada a diecézny biskup si
z tohto zoznamu vyberie dvoch, s ktorými konzultuje konkrétny prípad prekladania farára. Iný prípad môže konzultovať s inými dvomi farármi zo spomínaného zoznamu.
20. „Nakoniec, potreba a užitočnosť cirkvi nikdy nie je
oddelená od dobra duší a v základe vždy ide o dobro duší“N ové H orizonty
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že „pri prácach na príprave kódexu niektorí navrhovali, aby sa biskupovi stanovila povinnosť „ad validitatem“, aby v písomnom oznámení adresovanom
farárovi, že má úmysel ho preložiť, uviedol i príčiny, avšak konzultori považovali za lepšie, ak sa táto
povinnosť biskupovi v tejto fáze procedúry neuloží.
Na tento postoj konzultorov sa vzniesla riadna kritika. Naozaj, zdá sa prirodzené, aby v uvedenej výzve
boli uvedené aj príčiny preloženia. Ak sa tieto príčiny neuvedú, ako možno presvedčiť farára, aby preloženie prijal? A ako môže farár, ktorý nemieni s biskupom súhlasiť, predložiť biskupovi dôvody takéhoto svojho postoja?“21 Iní autori otvorene komentujú
kán. 1748 tak, že biskup musí farárovi v liste uviesť
dôvody, pre ktoré ho chce preložiť.22 Zdá sa, že otázka ostáva otvorená a ponecháva otvorené možnosti
pre prípadne spory a s tým spojené eventuálne hierarchické rekurzy či až administratívne súdne spory, ktoré rieši Apoštolská signatúra.
Druhou otázkou súvisiacou s preložením farára je,
aké dobro musí mať na mysli diecézny biskup. Alternatívy sú tri: dobro farnosti, z ktorej chce farára preložiť inde (farnosť a quo); dobro farnosti alebo
úradu kam chce farára preložiť (ad quem); alebo dobro obidvoch? Kardinál Zenon Grocholewski tvrdí,
že v prípade preloženia ide o dobro úradu alebo farnosti, kam chce biskup farára preložiť (ad quem), kým
v prípade odvolania ide o dobro farnosti, z ktorej biskup chce farára preložiť inde (farnosť a quo).23 Tento
princíp teda znamená, že biskup v liste musí farárovi oznámiť do akej farnosti ho mieni preložiť alebo
aký úrad mu chce zveriť.
Treťou otázkou je eventuálna zámena právnej procedúry, ak diecézny biskup z nejakých jemu známych
dôvodov, považuje za potrebné farára odvolať, ale zvolí na to miernejšiu procedúru preloženia. Kánonické
normy takéto prípady neriešia, lebo sa a priori nepredpokladá, žeby sa niekto k zámene procedúr uchýlil.
Ak by to takejto zámene došlo, považovalo by sa to
za porušenie zákona in decernendo (zámena cieľa) alebo in procedendo (zámena procedurálneho postupu).24
To isté by sa stalo v prípade, ak by úmysel pozbaviť
farára úradu bol zahalený procedúrou preloženia.25

Z. Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní farára,
s. 39.
21. Z. Grocholewski, Postup..., s. 79. Napriek nejasnosti,
ktorá ostáva otvorenou, kardinál túto otázku viac nerieši.
22. Napr. Codice di diritto canonico e leggi complementari
commentato, a cura J. I. Arrieta, Roma 2004, s. 407.
23. Z. Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní
farára, s. 39. Kardinál Zenon Grocholewski od roku 1972
pracoval na Apoštolskej signatúre až do svojho preloženia
na úrad prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu. Má
teda s problematikou administratívnych sporov prekladania a odvolávania farárov bohatú prax a aj hlboké znalosti.
24. Porov. Z. Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní farára, s. 84-85.
25. Porov. Z. Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní farára, s. 86.
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Napokon štvrtou otázkou súvisiacou s prekladaním
farára je, že dekrét preloženia nemá nikdy odkladné
účinky.26 To znamená, že farár aj keby vzniesol hierarchický rekurz proti svojmu preloženiu, to ešte pre
neho neznamená, že účinnosť dekrétu jeho preloženia
sa odkladá, kým spor nebude vyriešený. Dôvodom na
takýto postup je vôľa cirkvi, aby sa do sporu medzi
duchovnými pastiermi (v tomto prípade medzi farárom a jeho biskupom) nezaťahovali ani jednou stranou veriaci, resp. aby sa veriaci nezneužívali ako štít
na presadenie vlastných zámerov. Preto, ak by jedna zo strán zneužila veriacich vo svoj prospech, hrubým spôsobom by porušila princíp dobra duší, ktorý je v kánonickom práve najvyšším zákonom (porov.
kán. 1752). Preto farár musí poslúchnuť a až potom sa
domáhať spravodlivosti voči svojej osobe. Neprávne
robí farár, ak ostane vo farnosti, z ktorej bol preložený, prípadne zaťahuje do veci aj niektorých veriacich
(zaťahovať do veci médiá je to isté, ako zaťahovať do
sporu veriacich, lebo je nepodstatné, či sa do veci zaťahujú veriaci priamo alebo prostredníctvom médií).
Som presvedčený, že sa treba v cirkvi sporom vyhýbať nakoľko sa len dá. Potom, ak sa im vyhnúť nedá,
nikdy do sporov neslobodno zaťahovať veriacich, ale
nakoľko sa len dá, veriacich ponechať mimo sporov,
aby neklesala a neutrpela ich viera v cirkev a cirkev reprezentujúcich duchovných pastierov. Taktiež
som presvedčený, že dodržiavanie kánonickej procedúry pri prekladaní farárov obsahuje aj stáročnú kánonickú „múdrosť“, ktorá by sa nemala podceňovať,
ani preceňovať. Ak farár dostane od svojho biskupa
prvý list s úmyslom preložiť ho, dáva mu priestor na
sebareflexiu nielen vo vzťahu k biskupovi, ale aj vo
vzťahu k Pánu Bohu, k Božiemu ľudu farnosti i k sebe
samému, svojim silám, schopnostiam, zdraviu a pod.
Podobne je to aj v prípade biskupa, ktorý vo farárovej písomnej odpovedi dostáva „videnie veci“ z druhej strany a má možnosť tak potrebnej reflexie svojho rozhodnutia. Napokon, za svoje rozhodnutia aj biskup, ale i farár, nesú svoj podiel zodpovednosti pred
Bohom, pred cirkvou a v cirkvi, ako teologickej, ale
i právnej inštitúcii, sa môžu spravodlivosti riadne
dovolávať. Na druhej strane, ak vyčerpali všetko potrebné, aby sa spravodlivosti dovolali a napriek tomu
sa im nevyhovelo, mali by mať schopnosť prijať novú
situáciu a zmieriť sa s ňou, pretože ľudský život sub
specie aeternitatis nie je o víťazstvách, ale o večnej spáse a božej spravodlivosti. Veď náš Pán Ježiš Kristus
nás naučil niečomu, čo svet nikdy nedokáže pochopiť: odpusteniu. Musíme sa vždy znova a znova učiť
odpúšťať iným ľuďom, ale i sebe. A najmä vždy prosiť Pána Boha, aby on odpúšťal nám, lebo aj my odpúšťame svojim vinníkom.

26. Hoci je to názor kardinála Grocholewského zdá sa,
že v podstate ide o prax Apoštolskej signatúry. Porov. Z.
Grocholewski, Postup pri preložení a odvolávaní farára, s.
82.
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4. Správa cirkevných hmotných dobier
Druhým typickým príkladom môže byť správa
hmotných cirkevných dobier. Správa, využívanie
a najmä scudzovanie hmotných dobier cirkvi je ďalšou chúlostivou témou. Skúsenosť nás učí, že kde ide
o peniaze, často brat nepozná brata, ani otca či matku. Dokazujú to časté súdne spory o dedičstvo na štátnych súdoch. Ale aj v cirkvi sa ukazuje tento problém ako veľmi chúlostivý a to aj napriek tomu, že
cirkev má oprávnený nárok – na základe imperatívu
svojho Zakladateľa – byť spoločenstvom s vysokým
mravným kreditom najmä tých, ktorí sú v cirkvi nositeľmi moci (porov. kán. 129, § 1). Preto aj tu sa treba oprávnene dovolávať princípu legality pri správe
hmotných dobier a najmä pri ich efektívnom a užitočnom hospodárení či scudzovaní. V tejto oblasti
má diecézny biskup využívať rady i súhlas – v súlade s kánonickým právom – ekonomickej rady i kolégia konzultorov a farár zase ekonomickej rady farnosti i svojho biskupa.
V rámci biskupstva je postup nasledovný: konferencia biskupov má určiť sumu hospodárenia vyššieho významu (kán. 1277) a tzv. minimálnu a maximálnu sumu mimoriadnej správy (kán. 1292, § 1)
a ak biskup disponuje s majetkom prekračujúcim určenú sumu, potrebuje na to radu alebo súhlas ekonomickej rady biskupstva a kolégia konzultorov. Ak to
neurobí, jeho rozhodnutia sú neplatné (porov. kán.
127). Rovnako je to aj v prípade, ak diecézny biskup
cirkevný majetok scudzuje, dáva do prenájmu, dáva
ako záruku alebo keď akýmkoľvek spôsobom navodzuje situáciu eventuálnej straty alebo poškodenia
cirkevného majetku (porov. kán. 1292). Okrem toho,
pre nastolenie takejto situácie, ak sa žiada súhlas alebo stanovisko ekonomickej rady a kolégia konzultorov, aby tieto inštitúcie mohli vziať na seba zodpovednosť za radu alebo súhlas, musia mať k dispozícii stav majetku biskupstva, resp. čo už bolo scudzené, prenajaté alebo založené (kán. 1292, § 4), ako aj
znalecké zhodnotenie majetku určeného na scudzenie, prenajatie, založenie (kán. 1293, § 1, b.2), i príčinu, pre ktorú sa ukazuje nutnosť pristúpiť k takémuto kroku (kán. 1293, § 1, b.1). Tieto rozhodnutia musia byť zaznamenané písomne, čiže zhotovením zápisnice z príslušného rokovania a zápisnice treba archivovať v archíve biskupstva. Ak sa tieto kánonické
normy riadne zachovávajú, majú silu eliminovať alebo aspoň minimalizovať eventuálne spory týkajúce
sa majetkových záležitostí cirkvi.
Cirkvi musí záležať na kredibilite aj v majetkovej oblasti, pretože kto nie je dôveryhodný „v malom“, ako mu možno zveriť „veľké veci“, medzi ktoré patrí aj spása duší?27 Preto ak majú nositelia moci
v cirkvi vôľu urobiť všetko pre dôveryhodnosť ohla27. Poukazujem tým na známy výrok Pána Ježiša o vernosti v malom i veľkom. V sekulárnej oblasti sa hmotné
dobrá považujú za niečo „veľké“ a dôležité. Zase v cirkvi
je určite spása, dobro sviatostí či dobro ohlasovania evanjelia určite väčšími hodnotami. Ale ak sa chce cirkev pri-

sovania Kristovej blahozvesti, sú povinní byť dôveryhodní aj v oblasti majetkovej. To sa síce nedá zaručiť absolútne, ale relatívne, čiže ľudsky áno a to tým,
že budú rešpektovať a dodržiavať predpisy kánonického práva. Zachovávanie princípu legality má silu
minimalizovať spory v oblasti cirkevných hmotných
dobier a dodávať cirkvi dôveryhodnosť aj pre ohlasovanie evanjelia.
Záver
Cirkevná moc, o ktorej sa píše v kán. 129 a ktorej nositeľmi sú primárne klerici, je určite o niečom inom,
než je chápanie moci v sekulárnom zmysle. Avšak treba priznať, že aj nositelia cirkevnej moci majú vo svojich rukách veľmi veľké možnosti. V tejto štúdii som
poukázal iba na dve: na personálnu a na majetkovú.
Argumentoval som, že ak nositeľ cirkevnej moci zlyhá a zneužije svoju moc, resp. možnosti, stáva sa to
obvykle z dvoch dôvodov: najčastejším je dôvod personálny, kde nositeľ cirkevnej moci zlyhá ako veriaci človek morálne; druhou príčinou, resp. príčinou,
ktorá sa pridružuje k prvej príčine, či už úmyselne
alebo neúmyselne, je porušovanie princípu legality,
čiže nositeľ moci sa uchýli k porušovaniu kánonických predpisov. Avšak najväčšie škody, ktoré sa v takýchto prípadoch napáchajú, sú škody na kredibilite
cirkvi. Ľudské hriechy vždy zatieňujú a poškodzujú
„Božiu tvár“ cirkvi a jej vysoko mravne vznešené ciele, ako je oslava Boha a ľudská spása.
Zneužívanie cirkevnej moci, ak sa prejavuje ignoranciou alebo nerešpektovaním kánonických predpisov, v konečnom dôsledku je aj pohŕdaním samotnou cirkvou. Kánonické normy patria totiž k riadnemu magistériu rímskeho veľkňaza, zástupcu Krista
na zemi a nástupcu apoštola Petra, rímskeho biskupa i hlavu kolégia biskupov. V kaplnke slovenského
kolégia v Ríme je mozaika sv. Cyrila a Metoda a nápis „ubi Petrus ibi Ecclesia“ (kde je Peter, tam je cirkev). Ide o výrok sv. Ambróza, milánskeho biskupa
a cirkevného otca.28 Preto nerešpektovanie riadneho
hovárať svetu, musí zvládnuť tie veci, ktoré svet považuje
za závažné a veľké.
28. Formulácia princípu „ubi Petrus ibi Ecclesia“ sa stala predmetom môjho intenzívneho bádania v čase, keď som
bol konfrontovaný s inou tézou, ktorá znie „Ubi Eucharistia ibi Ecclesia“. V obidvoch prípadoch ide o starobylé formulácie z prvého tisícročia kresťanstva. Druhá formulácia vznikla na kresťanskom Východe a dodnes ju dôrazne presadzujú aj Pravoslávni veriaci pri dialógu s katolíkmi. Ale ide o formuláciu, ktorú katolíci neodmietajú, skôr
naopak. Tvrdia však, že táto téza nie je v rozpore s Petrovým úradom. Môj priateľ František Šútor z Nitry ma napokon usmernil na sv. Ambróza s tým, že práve on je autorom formulácie o Petrovom úrade „ubi Petrus ibi Ecclesia“. Táto formulácia však Pravoslávnym spôsobuje značný problém. Avšak v Katolíckej cirkvi jurisdikcia nástupcu apoštola Petra je nespochybniteľná. Rímsky veľkňaz je
nielen rímskym biskupom, ale aj pastierom Univerzálnej
cirkvi a jeho učenie je učením najvyššieho učiteľa Katolíckej cirkvi a teda aj kódex patrí do rámca jeho riadneho
magistéria.
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pápežského magistéria je niečo veľmi vážne. A v konečnom dôsledku je to poškodzovanie záujmov evanjelia, čiže božích záujmov.
Ak by som teda mal sformulovať azda nejaké poučenie vyplývajúce z tejto štúdie, znelo by asi v takomto
duchu. Nech táto štúdia je výzvou k radikálnejšiemu rešpektovaniu kánonických noriem, lebo závažné a dlhodobé nerešpektovanie týchto noriem spôsobuje cirkvi a jej poslaniu veľké škody. Ale ani toto
samo osebe nestačí. Som presvedčený, že iba nábožný
a pred Bohom ponížený človek dokáže vnímať tento
široký a závažný rozmer kánonických noriem.29 Preto
nech táto štúdia je aj výzvou k viere a zbožnosti duchovných pastierov, ktorí sú v cirkvi nositeľmi moci.30
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P eter V olek

Prosebná modlitba
a sloboda človeka
P. Volek: Petitionary Prayer and Human Freedom
In this paper the author proposes a solution for making the petitionary prayer consistent with the free will. The paper concludes
that Stump’s relevant arguments are unjustified whereas the solution of Thomas Aquinas is deemed plausible.

Úvod
Jedným z najväčších filozofických problémov súčasnosti je otázka, či má človek slobodnú vôľu. Tá
v sebe zahrnuje viacero aspektov. Niektorí nevedia
dať do súladu problém slobodnej vôle so súčasným
chápaním vedy, ktorá hlása determinizmus.1 Ďalšou
je otázka zosúladenia súčasných poznatkov psychológie a neurovied, ktoré hlásajú najmä pod vplyvom
Libetových výskumov, že začiatok slobodného skutku je v nevedomí.2 Treťou oblasťou je problém, ako
dať do súladu slobodu človeka s Božím predvedením
a prosebnou modlitbou. Tomu sa budem bližšie venovať v tejto štúdii. Zaujímavé je, že sa otázkou prosebnej modlitby v poslednom čase už nezaoberajú iba
teológovia, ale aj filozofi vo svetových filozofických
časopisoch. Aj môj prístup k riešeniu tohto problému bude filozofický.
Významný podnet k riešeniu problému slobody
človeka a prosebnej modlitby dala Stumpová svojím
článkom o prosebnej modlitbe (Stump 1979). Jej riešenie ukážem ako nedostatočné. V práci budem zastávať tézu, že vychádzajúc z myšlienok Tomáša Ak-

1. Porov. Kane 2002, s. 7-9. Ambrozy zastáva názor, že
slobodu a zodpovednosť človeka môžeme dať do súladu
s prírodnými vedami na základe deterministického chaosu (Ambrozy 2010). Ambrozy však vzťah deterministického chaosu a Božieho pôsobenia iba načrtáva. Podrobnejšie sa tomu venuje Saunders, ktorý vidí najmä filozofické ťažkosti. Problémom zostáva vysvetlenie, či Boh zasahuje do kvantových udalostí, či ho to nepodriaďuje nášmu meraniu (Saunders 2000). Podľa Telekiho si slobodná
vôľa vyžaduje negáciu objektivity, kauzality alebo kvantového determinizmu (Teleki 2010). Tento názor je ovplyvnený tým, že Teleki nerozlišuje kauzalitu v prírode a kauzalitu pri vysvetľovaní konania človeka. Ak sa však kauzalita na základe prijatia hylemorfizmu pri vysvetľovaní konania človeka chápe ako cieľová a kauzalita v prírode ako
účinná príčina, tak sa dajú dať do súladu objektivita, kauzalita a determinizmus (Volek 2011).
2. Porov. Libet 2004. Názory Libeta približuje Gáliková,
ktorá zastáva materialistické stanovisko vo filozofii mysle
(Gáliková 2007, s. 159-162). Proti týmto názorom však vystúpili Trevenová s Millerom (Trevena, Miller 2002). Proti
Trevenovej a Millerovi sa ozýva Teleki (Teleki 2010, 218222), jeho kritika Trevenovej a Millera nie je presvedčivá.
Ako totiž podrobne vysvetľuje Mele, Libet používa synonymne pojmy túžby a úmysly (Mele 2007, 258-259, Libet,
Gleason, Wright, Pearle 1983, 627), čo je nesprávne, lebo
túžby môžu byť aj nevedomé, nie však rozhodnutia.

vinského možno prijať účinnosť prosebnej modlitby
pri zachovaní slobody človeka.
Pred tým, ako budem riešiť problém prosebnej modlitby a slobody človeka, bude treba vyriešiť ešte otázku,
či môže byť človek slobodný, ak Boh predvída, čo človek spraví. Blum totiž tvrdí, že sloboda človeka a Božie predvedenie sa nedajú dať do súladu (Blum 2012).
Podľa Bluma to všetko závisí od pravdivosti výroku
(C) „Čo je pravdivé, nemôže byť nepravdivé.“ Tento
formuloval ako prvý už Aristoteles v známej pasáži
o námornej bitke v budúcnosti. Jeden z dvoch protikladných výrokov o nej je pravdivý, ale nevieme, ktorý (Aristotle 1938, 19a 30-40). Tento výrok predstavuje
princíp neprotirečenia. Podľa Bluma z toho vyplýva,
že ak niekto neomylne predvída budúce konanie iného, ten potom nemôže konať ináč. Takýto záver môže
vyplývať z toho, že sa u človeka a Boha neodlišuje dostatočne rozum a vôľa. Ak je Boh bezčasový, čo je tomistické stanovisko, tak on nahliada budúce udalosti
vo svojej podstate, vidí ich v jednom teraz. Pre neho
je to teda všetko prítomné, preto to pozná, ale nie tak
človek, ktorý nevie o svojej budúcnosti, a preto nevie,
ako bude konať v budúcnosti. Pravdivé výroky môžu
byť o poznaní aj o ľudskom konaní. Keďže človek nenahliada svoje budúce konanie, ak mu to osobitnou
milosťou Boh neumožní, tak nevie, ako bude konať.
Pravdivosť výroku o jeho budúcom konaní nerobí jeho
konanie nutným, lebo ho pozná iba Boh. Pritom Boh
chce, aby človek zostal slobodný a mohol sa slobodne
rozhodovať. Keďže človek nepozná pravdivosť výroku o svojom budúcom skutku, tak nie je touto pravdivosťou determinovaný, aj keď je ten výrok pravdivý.
Prístup Stumpovej
Poďme sa pozrieť, ako navrhuje riešenie problému prosebnej modlitby a slobody človeka Eleonóra
Stumpová (Stump 1979). Vychádza z analýzy modlitby Otčenáš. Ak Boh pozná, čo človek vykoná v budúcnosti, prečo máme za to prosiť, či už za seba alebo za druhých? Lenže Boh chce, aby sme za to prosili. Veď Ježiš hovorí: „Proste a dostanete, hľadajte
a nájdete.“ (Mt 7,7) Podľa Stumpovej je problematické to, že ak Boh predurčil beh sveta, chýba dôvod na
prosbu. Presne to Stumpová formuluje v argumente,
ktorý nazvem argumentom neužitočnosti prosebnej
modlitby (ANPM) (Stump 1979, 83):
„(1) Dokonale dobré súcno nikdy neurobí svet horším, ako by bolo vtedy, ak by sa tomu vedelo zabrániť.
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(2) Vševediace a všemohúce súcno sa môže vyhnúť
konaniu toho, čo preňho nie je logicky nevyhnutné konať.
∴3 (3) Vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno nikdy neurobí svet horším, ako by bol bez toho, čo
by bolo preňho logicky nevyhnutné urobiť.
(4) Dokonale dobré súcno vždy urobí svet lepším,
ako by bol ináč, ak by to tak mohlo urobiť.
(5) Vševediace a všemohúce súcno môže robiť všetko, čo preň nie je logicky nemožné konať.
∴ (6) Vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno vždy urobí svet lepším, ako by bol ináč, ak to preňho nie je logicky nemožné vykonať. (4, 5)
(7) Nikdy nie je logicky nevyhnutné pre vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno urobiť svet horším, ako by bol ináč; nikdy nie je logicky nemožné pre
vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno urobiť
svet lepším, ako by bol ináč.
∴ (8) Vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno nikdy neurobí svet horším, ako by bol ináč a vždy
urobí svet lepším, ako by bol ináč. (3, 6, 7)
Táto subkonklúzia implikuje, že iba ak svet sa nedá
nekonečne vylepšiť, buď svet je alebo chce byť absolútne dokonalý alebo nejestvuje vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno...
(9) O čo sa prosí v každej prosebnej modlitbe, je výsledok v stave vecí, ktorého uskutočnenie by svet urobil buď horším alebo lepším, ako by bolo ináč (t.j. ako
by bolo, ak by sa tento stav vecí nerealizoval).
∴ (10) Ak to, o čo sa prosí v prosebnej modlitbe, je
alebo vyústi do stavu vecí, ktorého realizácia by urobila svet horším, vševediace, všemohúce, dokonale
dobré súcno nesplní takúto prosbu. (8)
∴ (11) Ak to, o čo sa prosí v prosebnej modlitbe, je
alebo vyústi do stavu vecí, ktorého realizácia by urobila svet lepším, ako by bolo ináč, vševediace, všemohúce, dokonale dobré súcno chce splniť takýto stav vecí,
aj keby nebola vyslovená prosba za jeho realizáciu. (8)
∴ (12) Prosebná modlitba nezapríčiňuje žiadnu
zmenu. (9, 10, 11)...
∴ (13) Prosebná modlitba je neužitočná. (12)“
(Stump 1979, 83-85)
Podľa Stumpovej ANPM vyjadruje najprísnejšiu verziu kritiky prosebnej modlitby. Stumpová podáva aj
vlastnú definíciu všemohúcnosti: „Súcno je všemohúce vtedy a len vtedy, ak môže konať všetko, čo nie je logicky nemožné vykonať, a ak sa môže vyhnúť konaniu
všetkého toho, čo nie je preň logicky nevyhnutné, aby
to konalo.“ (Stump 1979, 87, pozn. 22) Riešenie Tomáša Akvinského je podľa Stumpovej najsofistikovanejším filozofickým riešením, aké pozná, a je vplyvným
v dnešnom tomizme. Tomáš Akvinský podľa nej najjasnejšie rieši tento problém v Teologickej sume (Stump
1979, 85-86) a vysvetľuje to tak, že Boh tak usporiadal
svet, že človek sa svojou modlitbou zúčastňuje na Bohom vytvorenom pláne. „Je teda tak potrebné usmerňovať užitočnosť modlitieb, aby sme nutne neustanovovali nevyhnutnosť ľudských vecí, podriadených Božej
3. ∴ je znakom pre záver.
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prozreteľnosti, aby sme ani nemysleli, že božská dispozícia je meniteľná. Na evidenciu tohto si treba všímať, že z Božej prozreteľnosti sa disponuje nielen to,
že účinky nastanú, ale aj to, z akých príčin a akým poriadkom sa uskutočnia. Medzi príčinami sú niektoré,
ktoré sú príčinami ľudských skutkov. Preto je potrebné
človeku konať tak, aby svojimi skutkami nemenil Božiu dispozíciu, ale aby nimi uskutočnil nejaký účinok
disponovaný podľa poriadku daného Bohom. To isté
je aj o prírodných príčinách. A podobne je to aj o modlitbe. Nemodlíme sa preto, aby sme menili Božiu dispozíciu, ale aby sme dosiahli to, čo Boh ustanovil, aby
sa dosiahlo na príhovor modlitby svätých...“ (STh IIII, q. 83, a. 2, c) Nedostatky Tomášovej koncepcie riešenia problému prosebnej modlitby a slobody človeka
spočívajú podľa Stumpovej v tom, že nedáva vysvetlenie toho, prečo má byť modlitba zahrnutá do Božieho
plánu ako príčina určitých účinkov (Stump 1979, 86),
čo sa to snaží nahradiť svojím riešením.
Na to poukazujú ďalšie charakteristiky modlitby
podľa Stumpovej (Stump 1979, 86-88). Praktizovanie
modlitby je prejavom osobného vzťahu medzi človekom a Bohom alebo aspoň dôverou v Boha a vierou
v neho. V Novom zákone sa niekedy podávajú obrazy
vzťahu človeka a Boha ako medzi pravými priateľmi
(Jn 15, 12-15). Vzťah medzi priateľmi ohrozujú dve nebezpečenstvá: Jeden z partnerov začne byť buď príliš
dominantný alebo príliš oddelený. Prosebná modlitba
tomu môže zabrániť. Chyba argumentu neužitočnosti
prosebnej modlitby spočíva podľa Stumpovej v siedmej
premise, pretože nie je možné, aby Boh urobil človeka tak slobodného, aby konal vždy len dobro (Stump
1979, 90), s čím s ňou súhlasím.
Basinger porovnáva vo svojom článku Stumpovej
ANPM, ktorý si všíma Tomáša Akvinského, s ďalšími vplyvnými teistami – Lutherom a Kalvínom, pričom mierne modifikuje Stumpovej argument (Basinger 1983, 26-28). Kritizuje jej predpoklad, že Boh normálne nezasahuje do chodu dejín, lebo práve v modlitbe človek žiada, aby Boh zasiahol do života iných
ľudí (Basinger 1983, 30). Basinger sa zamýšľa nad významnými črtami Stumpovej ANPM (Basinger 1983,
32-42). V jej chápaní model ľudskej slobody používa
ako predpoklad presvedčenie, že Boh si želá také indivíduá, ktoré sú schopné udržať kontrolu nad významnými aspektmi vlastného života. To predpokladá, že
ľudia sú tak slobodní, že je tým obmedzená ich kontrola Bohom. Ďalším aspektom jej argumentácie je, ako
uvádza Basinger, vzťažný model, čiže dôležitosť vzťahov medzi Bohom a človekom. Model ľudskej slobody nepoužíva tento predpoklad. To znamená, že neobmedzuje kontrolu Boha. Avšak podľa Basingera na
základe toho, že Boh chce zvýšiť kvalitu života každého človeka, problém nastáva v tom, ako to zosúladiť
s prosebnou modlitbou. Vzťažný model zdôvodňuje
modlitbu iba za seba, nie za druhých. Podľa Basingera
Stumpovej argumentácia predpokladá to, že Boh chce
stvoriť najlepší z možných svetov, čo Basinger kritizuje, a preto navrhuje alternatívne možnosti a z ich preskúmania vyvodzuje, že vzťažný model zostáva prob-
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lematický. Podľa neho žiaden model prosebnej modlitby nie je v dostatočnom súlade so základnými teistickými predpokladmi, teda účinnosť prosebnej modlitby sa nedá zosúladiť s predpokladom vševediaceho,
všemohúceho, dokonale dobrého súcna.
Stumpovej ANPM z iného článku s rovnakým názvom sa zaoberal aj Amor (Amor 2008, Stump 1997).
Stumpová si v ňom viac všíma bezčasovosť Boha, typicky tomášovské riešenie. Boh totiž vo svojej podstate
nahliada všetko, aj budúce možné veci: „Boh tiež poznáva všetky kontingentné veci, nielen nakoľko sú vo
svojich príčinách, ale aj nakoľko každá z nich jestvuje
v sebe samom. A hoci kontingentné veci nastanú sukcesívne, Boh ich, ako ani nás, nepoznáva sukcesívne,
ale naraz, lebo sú v jeho bytí. Lebo jeho poznanie je
merané večnosťou, ako aj jeho bytie (STh I, q. 14, a.
13, c, ad 2). Podľa Amora má Stumpovej riešenie viacero slabých bodov: a) Je otázne, či prosebná modlitba funguje primárne ako ochrana pred nevhodnými
formami blízkosti človeka a Boha. Stumpová si všíma iba ochrannú funkciu prosebnej modlitby, nevšíma si jej funkciu duchovnej útechy, ktorú takisto zastáva Tomáš Akvinský (Amor 2008, 42, 48, STh II-II,
q. 83, a. 13, c). b) Stumpová nevysvetľuje, aké druhy dobra Boh poskytne na základe prosebnej modlitby. Tie podľa Amora dobre vystihuje Basinger (Amor
2008, 49, Basinger 1995, 481). Basinger rozdeľuje starostlivosť Boha o človeka na základnú, ktorá poskytuje základné dobrá, a uváženú, ktorá dáva nejaké dobrá navyše. Podľa Amora sa Stumpovej návrh dá doplniť tým, že Boh poskytne na základe prosebnej modlitby iba dobrá patriace medzi uváženú starostlivosť.
c) Amora prekvapuje, že Stumpová nezaraďuje úvahy
o prosebnej modlitbe do kontextu riešenia problému
zla. Napríklad necháva otvorenú otázku, prečo niekedy Boh nevypočuje modlitbu za odvrátenie prírodnej
katastrofy (Amor 2008, 49).
Amor v ďalšom článku prináša ďalšie výhrady voči
Stumpovej argumentácii (Amor 2009). Podľa neho potrebujú názory Stumpovej dve spresnenia (Amor 2009,
237): a) Najprv treba spresniť, akého druhu môžu byť
Božie zásahy, aby tým ešte neutrpela sloboda človeka.
b) Je potrebné spresniť, aké druhy dobier poskytuje
Boh na základe prosebnej modlitby. Tu sa Amor, podobne ako v skoršom článku, odvoláva na Basingera
(Basinger 1995, Amor 2008). Amor spomína aj možnosť uvádzanú Murrayom a Meyersom, ktorí pripúšťajú, že Boh môže poskytnúť aj základnú starostlivosť na
základe prosebnej modlitby. Vychádzajú z Molinovej4
náuky o strednom poznaní Boha (scentia media) bu4. Luis de Molina SJ (1535 – 1600) prednášal teológiu a
filozofiu v portugalskej Coimbre, Evore, Lisabone a v španielskej Cuence a Madride. Medzi jeho najvýznamnejšie
diela patria Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione [Súlad slobodnej vôle s darom milosti, Božieho
predvedenia, predurčenia a zavrhnutia], 1588, Commentaria in primam divi Thomae partem [Komentáre v prvej
časti božského Tomáša], 1593, De justitia et jure [O spravodlivosti a práve], 1602-1603.

dúcich možných udalostí (Amor 2009, 238-239, Murray, Meyers 1994).5 Tým Murray s Meyersom zastávajú molinizmus, ktorý bol v stredoveku v silnom spore
s tomizmom, zastávaným Dominikom Bañezom OP.6
Amor celkom nesúhlasí s Basingerovou kritikou a interpretáciou Stumpovej. Podľa Amora aj podľa modelu vzťahu sú možnosti zásahu Boha ohraničené (Amor
2009, 240). Amor spolu s Murrayom a Meyersom vyčíta Stumpovej, že si málo všíma spoločenský charakter modlitby (Rim 15,30, Kol 4,3, Jak 5,16, 2 Kor 1,11,
Amor 2009, 241, Murray, Meyers 1994, 327). Vlastné
riešenie navrhuje Amor v tom, že prosebná modlitba musí spojiť tri prvky dohromady: slobodu človeka,
Božiu dobrotu a účinnosť prosebnej modlitby. Na to
je potrebné špecificky definovať a vysvetliť jednotlivé
prvky a skúmať, či sa dajú zosúladiť. Treba aj vysvetliť, ktoré prosebné modlitby sú hodné toho, aby boli
vypočuté (Amor 2009, 255-256).
Náuku Tomáša Akvinského o prosebnej modlitbe
a slobode človeka treba vidieť v širšom súvise, a tým
je concursus divinus, náuka, že Boh spolupracuje pri
každom skutku človeka, a to tak, že účinkuje ako prvá
a bezprostredná príčina a človek ako druhá reálna príčina. Tomáš Akvinský sa osobitne venuje aj prosebnej
modlitbe. Nemôžeme si priať v modlitbe zlé veci (STh
II-II, q. 83, a. 5, 3, ad 3). Môžeme prosiť aj za pozemské výhody, ako zdravie alebo bohatstvo, ale tak, aby sa
nám nestali cieľom, ale prostriedkom získania večnej
blaženosti (STh II-II, q. 83, a. 5, ad 2, STh II-II, q. 83,
a. 6, c). Máme sa modliť aj za nepriateľov, a to aj spoločne (STh II-II, q. 83, a. 8, c). Tomáš Akvinský spo5. „Podľa Molinu má Boh pred svojím vôľovým rozhodnutím týkajúcim sa všetkého, čo tvorí v čase, nielen poznanie o všetkých možnostiach (možných objektoch a ich atribútoch), ktoré by mohol stvoriť – dnes by sme povedali možných svetoch – ale aj poznanie, ako by sa každá slobodná bytosť rozhodla a konala za všetkých mysliteľných okolností,
čo je na logickej úrovni zachytené tzv. kondicionálmi slobody, ktorých antecedent popisuje okolnosti rozhodovania,
konsekvent potom príslušné konanie danej osoby. Gramaticky sa kondicionál (podmienkové súvetie) slobody vyjadruje vetami so slovesami v podmieňovacom spôsobe: ´Ak
by nastali okolnosti a, b, c, tak by sa osoba S rozhodla vykonať A.´ Je zrejmé, že možná pravdivosť týchto kondicionálov je poznávaná už v rámci Božieho poznania všetkých
možností (tzv. prirodzené poznanie nevyhnutných výrokov
vyplývajúcich z prirodzenosti, scientia naturalis).“ (Dvořák
2004, 546-547). Molinovo stredné poznanie kondicionálov
je v strede medzi Božím poznaním behu prírody a poznaním slobody ľudí, toho, čo vykonajú.
6. Dominik Bañez OP (1528 – 1604) prednášal teológiu v
San Estebian, Salamanke, Avile, Alkale, Valladolide v Španielsku. Písal najmä komentáre k Tomášovi Akvinskému,
Aristotelovi a spisy voči Molinovi. Bol aj spovedníkom sv.
Terézie Avilskej. Spor Bañeza a Molinu sa dostal až pred
pápeža Klementa VIII. Ďalší pápež Pavol V. v roku 1607
nechal spor nerozhodnutý a tým umožnil zastávať oba názory. Podrobnosti diskusie medzi Bañezom a Molinom
prináša Svoboda aj na príklade diskusie Větrovského SJ a
Goudinu v 17. storočí (Svoboda 2005). Tomizmus Bañeza
hlása, že Boh je bezčasový, avšak molinizmus prijíma časový charakter Boha.
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mína aj účinky modlitby, napríklad nás pozdvihuje zo
slabosti (STh II-II, q. 83, a. 13, c). Neustále sa budeme
modliť vtedy, keď budeme mať v sebe lásku ako príčinou modlitby, lebo vtedy sa budeme modliť aktuálne
alebo virtuálne (STh II-II, q. 83, a. 14, c). Tomáš Akvinský zastáva bezčasový charakter Boha. Boh je actus
purus, v ňom je všetko naraz v jednom večnom okamihu. Takto poznáva aj možné budúce veci (STh I,
q. 14, a. 13, c). Molinizmus naopak prijíma určité prv
a potom v Bohu, teda časovosť, čo má však nevýhodu, že sa tým pripúšťa určitá nedokonalosť. Boh môže
ovplyvniť človeka tak, že mu cez svedomie, jeho praktický rozum, predstaví argumenty, ktoré mu zdôvodňujú, prečo má konať dobro, alebo aj tým, že mu posilní vôľu, aby sa ľahšie rozhodol pre dobro, či tým, že pohne aj jeho citmi, ktoré motivujú k dobrému skutku, či
Božou milosťou. Vychádzajúc z týchto názorov možného vplyvu Boha na človeka a Tomášovho riešenia slobody človeka pri použití prosebnej modlitby navrhujem argument prosebnej modlitby a slobody (APMS):
1) Všemohúci, vševediaci a dokonale dobrý Boh nahliada vo svojej podstate budúce slobodné konanie
človeka.
2) Výrok o budúcom slobodnom konaní človeka je
pravdivý a Boh pozná jeho pravdivosť.
3) Boh chce, aby človek zostal slobodný, teda aby nepoznal svoje budúce konanie, iba ak mu to Boh osobitným spôsobom nezjaví a nedá mu zároveň silu zostať slobodným.
4) Človek nepozná svoje budúce konanie.
5) Človek svojou prosebnou modlitbou chce, aby Boh
ovplyvnil jeho budúce konanie alebo konanie iného
človeka či iných ľudí tak, aby mali väčšiu silu vyhýbať
sa zlu a konať dobro.
∴ 6) Človek je slobodný aj pri použití prosebnej
modlitby. (1-5)
Snahu o väčšiu silu na konanie dobro a vyhýbania sa
zlu považujem za základnú starostlivosť Boha o človeka, pretože má slúžiť dosiahnutiu jeho blaženosti, čo
je cieľom, o ktorý sa má usilovať, ktorý môže dosiahnuť iba s Božou pomocou (STh I-II, q. 5, a 5, c), Božou milosťou.
Záver
Stumpovej ANPM nevystihuje adekvátne názor Tomáša Akvinského o vzťahu prosebnej modlitby a slobody človeka, ktorý považujem za presvedčivejší ako
názor molinizmu. Rozlíšenie Božej starostlivosti Basingerom na základnú a uváženú je celkom rozumné.
Moje stanovisko sa opiera aj o skúmania Amora, ale
ide ešte ďalej. V stati náuku vychádzajúcu z myšlienok
Tomáša Akvinského zdôvodňujem ako dostatočnú na
riešenie tohto problému a to za predpokladu, že tomizmus je negáciou molinizmu. Svoj tézu zastávajúcu slobodu človeka pri použití prosebnej modlitby som podporil zdôvodnením argumentu APMS, ktorý prehlbuje Tomášovo chápanie tohto problému.
Tento článok bol napísaný v rámci riešenia vedeckého grantu VEGA 1/1067/11 Sloboda človeka a determinizmus.
142

N ové H orizonty

Bibliografia:
Aristotle: The Categories. On Interpretation. Prior Analytics. Transl. by H. P. Cooke and H. Tredennick. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1938. S. Thomae De
Aquino: Summa theologiae. Cinisano Balsano: San Paolo,
1988, 3. ed. (STh). Amor, C.: „Asking makes a difference ...“
Das Bittgebet bei Thomas von Aquin in der neueren Diskussion. In: Neue Zeitschrift für systematische Theologie 50
(2008). Ambrozy, M.: Niektoré pozitívne etické dimenzie deterministického chaosu. In: Jančovičová, M. (ed.): Fyzika
a etika IV, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010,
s. 330-344. Basinger, D.: Why Petition an Omnipotent, Omniscient, Wholly Good God? In: Religious Studies 19 (1983).
Blum, A.: Foreknowledge and Free Will. In: Organon F 19
(2012). Dvořák, P.: Molinistická teorie vztahu Božího předvědení a lidské svobody v pozdní scholastice a dnešní analytická filosofie. In: Filosofický časopis 52 (2004). Gáliková,
S.: Psyché, Bratislava: Veda, 2007. Kane, R.: The Contours
of Contemporary Free Will. In: Kane, R. (ed.): The Oxford
Handbook of Free Will, Oxford: Oxford University Press,
2002. Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., Pearl, D.
K.: Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness potential). The unconscious initiation of
freely voluntary act. In: Brain, 106 (1983). Mele, A. R.: Decisions, Intentions, Urges, and Free Will: Why Libet Has Not
Shown What He Says He Has. In: Campbell, J. K., O´Rourke, M., Silverstein, H. (Eds.): Causation and Explanation,
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. Murray, M. J., Meyers, K.: Ask and it will be given to you. In: Religious Studies
30 (1994). Saunders, N. T.: Does God Cheat at Dice? Divine Action and Quantum Possibilities. In: Zygon 35 (2000).

Peter Volek (1964) je profesorom filozofie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Základnú teológiu vyštudoval v Bratislave (1988), licenciát
(1992) a doktorát z filozofie (1995) získal na Univerzite
v Innsbrucku. V roku 2002 sa habilitoval, v roku 2009
bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je členom American Catholic Philosophical Association (USA), Society for Medieval Logic and Metaphysics (USA), Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland
(Nemecko), Internationale Ferdinand-Ebner-Gesellschaft (Rakúsko), Societa Internationale di san Tommaso d´Aquino (Poľsko). Bol vedúcim riešiteľom zahraničných a domácich vedeckých grantov. Napísal monografie Erkenntnistheorie bei Edith Stein (Frankfurt 1998),
Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského (Ružomberok 2003), Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov (Ružomberok 2009), kolektívnu monografiu Volek
a kol.: Princíp identity osoby v stredovekej a súčasnej
analytickej filozofii (Ružomberok 2010). Publikoval vedecké články najmä v časopisoch Itinerarium, International Journal of Philosophy, Tarnowskie studia teologiczne, Filozofia, Organon F, Distance, Verbum – Analecta Neolatina, Studia theologica, Studia Neoaristotelica, Bioetika – Scripta bioethica, Medicínska etika a
bioetika, Duchovný pastier, Verbum.
E-mail: volek@ku.sk

štúdie

F rantišek T rstenský

Pavlove rodinné pravidlá
ako inšpirujúca výzva
pre súčasnú spoločnosť
F. Trstenský: Paul’s Household Codes – an Inspiring Challenge for Today’s Society
Like many other Greco-Roman moral writings, the Pauline epistles contain passages with instructions for Christian families or
“households” as to how they should treat other members of their household. The “household codes” in the Pauline epistles are somewhat similar to their non-Christian counterparts, but also significantly different in some respects. These texts do not sanction
an absolute power of men over women, but instead require a high degree of responsibility and mutual respect from all members of
Christian families.

Úvod
Zhromažďovanie kresťanského spoločenstva v súkromných domoch jeho zámožnejších členov bolo typickým znakom ranokresťanskej Cirkvi. Domácnosť
tvorila základ spoločenského života, preto je pochopiteľné, že sa v Pavlových listoch pozornosť sústreďovala aj na jej usporiadanie v duchu kresťanskej viery.
Pri čítaní Pavlových listov, v ktorých žiada, aby sa
manželky podriadili manželom a otroci počúvali pánov, zaznievajú výhrady voči kresťanstvu, že dostatočne neprotestovalo proti vtedajšiemu systému, v ktorom otroci nemali žiadne práva a manželky s deťmi
boli na tom len o trocha lepšie. Ba dokonca zaznievajú obvinenia, že za násilie v rodinách je kresťanstvo
priamo zodpovedné svojou náukou, ktorá vychádza
z Pavlových listov.
Martin Luther vo svojom malom katechizme z roku
1529 označil dva úryvky Pavlových listoch v Kol 3,1841 a Ef 5,21-6,9 výrazom Haustafel, čo voľne prekladáme rodinné pravidlá, lebo ide o usmernenia, ktorými sa majú riadiť rôzni členovia rodiny.1 Cieľom nasledujúcej štúdie je pozrieť sa bližšie na tieto texty
a ukázať, že kresťanstvo v osobe Pavla prinieslo úplne nový pohľad na rodinné vzťahy.
Kresťanstvo verzus okolitý svet
To, že v Pavlových listoch si našli svoje miesto aj
usmernenia pre rodinný život, nie je nijako výnimočné. Nájdeme ich v textoch Starého zákona, kde východiskom je štvrté Božie prikázanie, ale je potrebné vnímať aj viaceré texty v Knihe Genezis, Exodus
a Deuteronómiu, z ktorých priame citácie sa používajú aj v novozákonných rodinných pravidlách. Zvlášť
starozákonná múdroslovná literatúra (Žalmy, Kniha
múdrosti a Kniha prísloví) rozvinula zásady ohľadom
rodinných vzťahov. Pozornosť sa v nich sústreďuje
najmä na vzťah manžel – manželka a rodičia – deti.
V grécko-rímskej spoločnosti, do ktorej kresťanstvo vstúpilo, taktiež jestvovali rodinné pravidlá. Už
1. K nim je potrebné pripočítať ešte dva texty rodinných
pravidiel, ktoré sa však nachádzajú v „petrínskej“ tradícií,
tzn v 1 Pt 2,13-3,22 a 4,12-5,11).

Aristoteles (384-322 pred Kr.) sa im venuje vo svojich
dvoch dielach Politika a Etika Nikomachova. Podľa
Aristotela najmenšiu domácnosť tvorili pán a otrok,
manžel a manželka, otec a deti: „Takže z prirodzenosti jestvujú rôzne skupiny vládcov a podriadených. Slobodný panuje nad otrokom, manžel nad manželkou, muž nad
dieťaťom, každý odlišným spôsobom. Všetci vlastnia rôzne
časti duše, ale každý z nich rozdielnym spôsobom. Otrok
vôbec nedostal tú časť, ktorá rozhoduje; manželka ju má,
ale nie v úplnosti a dieťa ju taktiež má, ale v nevyvinutej
forme.“2 Taktiež stoická filozofia poznala zoznam povinností v rodine. Arius Didymus (1. stor. pred Kr.)
učil, že medzi manželmi je aristokratický vzťah; medzi rodičmi a deťmi je monarchistický vzťah; medzi
deťmi demokratický vzťah.3
Zostáva otvorenou otázka, či Pavlove listy predpokladajú, že všetci členovia rodiny sú kresťania.
Nie je to nevyhnutné. Kresťanská manželka nemusela mať vždy veriaceho manžela. Podobne to platí
pri otrokoch a deťoch. S istotou môžeme povedať, že
keď vieru prijal otec ako hlava rodiny, tzv. pater familias, prijali ju s ním všetci v jeho dome. V dome,
kde nebolo muža, preberala na seba žena úlohu pater familias. Postavenie detí bolo veľmi slabé. Ak by
neplnili otcovu vôľu, mohol ich zbiť, uväzniť, ba dokonca aj predať do otroctva. Podriadenosť vôli rodičov sa dotýkala aj náboženskej oblasti. Synovia a nevydaté dcéry vyznávali náboženstvo svojho otca a uctievali jeho bohov až do obdobia dospelosti. Otroci
mali ešte menšie práva ako deti a bolo prirodzené,
že vyznávali náboženstvo svojich pánov. Tieto pravidlá platili predovšetkým v grécko-rímskej domácnosti. V židovstve otec bol síce hlavou rodiny, ale určite jeho právomoci voči manželke, deťom a otrokom
boli oveľa miernejšie.4

2. Macdonald, M. Y.: Colossians and Ephesians. Sacra
Pagina Series. Collegeville : Liturgical Press 2008, s. 160
(vlastný preklad).
3. Porov.: R eynier, CH.: L‘épître aux Éphésiens. Paris :
Les Éditions du Cerf 2004, s. 172.
4. Porov.: Martin, H. S.: Colossians and Philemon. Ephrata : Brethren Revival Fellowship 2003, s. 85.
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Premyslená štruktúra
Detailnejší pohľad na obidva úryvky (Kol 3,18-4,1
a Ef 5,21-6,9) nám potvrdzuje, že ide o starostlivo
skoncipovanú štruktúru. Pavol teda poznal prostredie, do ktorého píše a jeho slová boli výsledkom dôkladnej úvahy nad Kristovým evanjeliom a jeho aktualizáciou na situáciu adresátov.
1. Pavol postupuje vždy po dvojiciach (manželka –
manžel; deti – rodičia; otroci – páni);
2. Pri každej z dvojice začína v tej dobe od sociálne nižšie postaveného člena a prechádza k vyššie postavenému členovi;
3. Vychádza zo stredu, tzn. začína od najintímnejších vzťahov a postupuje k širším rodinným vzťahom:
manželka – manžel; deti – rodičia; otroci – páni;
4. Pri argumentácii vždy pridáva teologické zdôvodnenie „ako sa sluší v Pánovi“; „lebo to je milé Pánovi“; „v bázni pred Pánom“; v Pánovi“; „ako Kristovi služobníci“ atď.5
Branislav Kľuska upozorňuje, že „prvkom, ktorý spája všetky tieto vzťahy je osoba hlavy a otca rodiny (pater
familias), ktorý vystupuje ako muž vo vzťahu k žene, ako
otec vo vzťahu k deťom, a zároveň pán vo vzťahu k nevoľníkom.“6
Hoci rodinné pravidlá nemôžeme hodnotiť z pohľadu našej doby, predsa v dobe ich vzniku priniesli revolučného ducha do pohanského prostredia grécko-rímskej kultúry predovšetkým v požiadavkách pozornosti voči manželkám a otrokom. Usilujú sa pokresťančiť najmä vzťahy medzi pater familias – hlavou rodiny a ostatnými členmi domácnosti. Vo vtedajšej literatúre podobného zamerania nenájdeme výzvy, aby
manželia milovali manželky; aby otcovia nedráždili
svoje deti a dávali otrokom, čo je spravodlivé a slušné.7
Rodinné pravidlá v Kol 3,18-4,1
Usmernenia začínajú výzvou k podriadenosti manželky manželovi v Kol 3,18: „Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi!“ Výzva zodpovedá vtedajšiemu usporiadaniu grécko-rímskej ale aj židovskej rodiny. Predsa len nájdeme odlišnosť pri opise
tohto vzťahu. V Kol 3,18 je použité sloveso hypotásso
– podriadiť sa, ktoré je odlišné od slovesa, ktoré charakterizuje vzťah detí k rodičom hypakúo – poslúchať
v Kol 3,20, čím chce Pavol ukázať, že vzťah manželka – manžel je na inej úrovni ako deti – rodičia. Slová o podriadenosti manželky manželovi môžu vyznievať v našej dobe charakterizovanej úsilím o rodovú rovnosť prinajmenšom zvláštne, pre niektorých
5. Porov.: Aletti, J. N.: Saint Paul Épître aux Colossiens.
Introduction, traduction et commentaire. Paris : Éditions J.
Gabalda et Cie 1993, s. 247-250.
6. Kľuska, B.: Pavlovské rodinné pravidlá a percepcia rodiny v súčasnej spoločnosti. In: Farkaš, P. (ed.): Legislatívne
texty Biblie II. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra – Bratislava : UK RKCMBF 2008, s. 150.
7. Porov.: Witherington III, B.: The Letters to Philemon,
the Colossians, and the Ephesians. A Socio-Rhetorical Commentary on the Captivity Epistles. Grand Rapids, Cambridge :
Wm. B. Eerdmans Publishing Company 2007, s. 184.
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až neprijateľne. Dôležité je všímať si nielen historické okolnosti, za ktorých text zaznieva, ale aj celkový
kontext. Hneď nasledujúci verš Kol 3,19 obsahuje výzvu na adresu manželov, aby milovali svoje manželky.
V širšom zmysle je to volanie po vzájomnej podriadenosti, lebo milovať druhého znamená mu slúžiť. Preto
kresťanské manželstvo nie je nikdy o tom, kto bude
rozhodovať a kto bude počúvať, ale je to výzva k prežívaniu vzťahu, v ktorom láska je putom, ktoré obidvoch partnerov spája na ceste k spoločnej dokonalosti (porov. Kol 3,14). Keď manželka žije hos anéken
en kyrío – ako sa sluší v Pánovi a manžel nikdy nedovolí, aby jeho správanie vyvolalo zatrpknutosť a nevrlosť manželky, vtedy obaja budujú vzťah, ktorý má
svoj pôvod v Kristovi.8
Poslušnosť a úcta detí voči rodičom je bohato zastúpená v antickej literatúre a nájdeme ju výrazne prítomnú aj v biblických knihách Starého zákona. Preto výzva v Kol na adresu detí nijako neprekvapuje.
Východiskom je štvrté Božie prikázanie: „Cti svojho
otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby
dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi,
ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Dt 5,16). Je zaujímavé, že
zo strany rodičov sa požiadavka vznáša len na otcov
(Kol 4,21). Opäť je to odrazom vtedajších sociálnych
a kultúrnych podmienok, keď rozhodujúce právo nad
deťmi mal otec a nie matka. Niektorí biblisti sa však
domnievajú, že slovo pateres – otcovia plnilo aj všeobecné označenie pre rodičov. Poukazujú pritom na
grécky text Hebr 11,23, kde na označenie rodičov je
použité slovo patéres: „S vierou ukrývali (patéres) rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že
dieťa je pôvabné, a nebáli sa kráľovho rozkazu.“ 9
Výzva hýna mé athymósin – aby nezmalomyseľneli sa
môže preložiť aby nestratili chuť, odvahu. Čas výchovy
a dospievania v rodine má svoje úskalia. Rodičia nemajú z neho urobiť neznesiteľné a terorizujúce obdobie, ale majú sa usilovať o to, aby ho ich deti prežili
v radosti, aby im odovzdali dar viery a múdrosť života.
Usmernenia ohľadom vzťahu otroci – páni sú oveľa
podrobnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi stručnými vyjadreniami. Pre nás možno prekvapujúco Kol
sa nedomáha zrušenia otroctva a nežiada od kresťanov, ktorí mali otrokov, aby ich prepustili. Nezabúdajme však, že zrušenie otroctva nebolo v rukách otrokov a medzi členmi veriaceho spoločenstva bolo pravdepodobne viac otrokov než pánov.10 Kresťania v 1.
storočí po Kr. určite nezastávali také pozície v politickom systéme, aby mohli vyvinúť tlak na jeho zmenu. Otroci tvorili neoddeliteľnú súčasť systému spo-

8. Porov.: Gallová, I.: Toto tajomstvo je veľké. Pohľad na
rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch apoštola Pavla. Svit
: KBD 2011, s. 34.
9. Porov.: Sumney, J. L.: Colossians. A Commentary. Louisville, London : Westminster John Knox Press 2008, s. 245.
10. Porov.: Dunn, J. D. G.: The Epistles to the Colossians
and to Philemon. A Commentary on the Greek Text. Grand
Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing Company; Carlisle : The Paternoster Press 1996, s. 253.
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ločnosti a slobodnej rímskej domácnosti. Každé domáhanie sa zrušenia otroctva by sa chápalo ako politická provokácia s tvrdou reakciou Rímskej ríše. Napriek tomu Kol zreteľne vyjadruje hranice autority
pána nad otrokom. Grécky výraz kýrios – pán sa rovnako označuje pre Krista – Pána ako aj pozemských
pánov. Preto v Kol 3,22, keď sa hovorí o pánoch, používa sa výraz katá sárka – pozemsky alebo doslova podľa tela. Otrok sa má podriadiť v pozemských veciach,
lebo skutočným Pánom nielen otrokov ale aj ich pánov je Kristus. Kresťanstvo teda šlo najskôr zmenou
kvality vzťahov vnútri vlastných spoločenstiev. List
využíva aj paradox vtedajšej doby. Otrokom nebolo
dovolené niečo vlastniť alebo dediť. V Kol 3,24 je im
prisľúbená antapódosin tés kleronomías – odmena dedičstva od Pána. Napomenutia adresované pánom sú podstatne kratšie než otrokom, ale požiadavky sú rovnako radikálne. Otrokom majú dávať tó díkaion kái tén
isóteta – to, čo je spravodlivé a slušné. Zvlášť výraz isótes
vyvoláva údiv. Doslovný preklad slova znamená rovnosť. V diele Filóna z Alexandrie (20 pred Kr. – 40 po
Kr.) sa tento výraz spomína na dvoch miestach v spojení s otrokmi. Hovorí o židovskej náboženskej skupine, ktorá odmietala mať otrokov, lebo sa to protiví
rovnosti. Ďalej spomína zachovávanie sobotného pokoja, čo sa vzťahuje aj na otrokov z dôvodu ich rovnosti. Rovnostárske zaobchádzanie s otrokmi nebolo
možné v grécko-rímskej spoločnosti 1. storočia po Kr.
Angela Standhartinger poznamenáva, že táto pasáž
je najjasnejšie miesto, kde zaznieva opozícia voči vtedajšiemu systému. Totiž ak pán skutočne dáva otrokom, čo je spravodlivé a slušné dosl. rovnostné, potom
nemôže s nimi zaobchádzať ako s otrokmi. Napriek
vonkajším okolnostiam život kresťanov sa má rozvíjať vo vedomí, že všetci sú dedičmi neba a táto skutočnosť musí mať dopad aj na ich správanie.11
Rodinné pravidlá v Ef 5,21-6,9
Východiskom celej úvahy je verš v Ef 5,21, v ktorom zaznieva povzbudenie k vzájomnej podriadenosti: „Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.“
Podobne ako v Kol aj tu sloveso hypotásso – podriadiť
sa zaznieva pri manželke a treba ho odlíšiť od slovesa
hypakúo – poslúchať, ktoré sa používa pri deťoch a otrokoch (Ef 6,1.5). Poslúchať v ich prípade totiž znamená
vykonať to, o čo sú žiadaní. Vyplýva to z ich nižšieho
postavenia. V prípade manželky uznanie vyššieho postavenia manžela ešte neznamená, že je jeho slúžkou.
Výzva v Ef 5,21 podriaďovať sa jeden druhému vôbec
neoznačuje, že kresťanský pán sa má podriadiť otrokovi a navzájom si vymeniť úlohy. Je to výzva v rámci rodinných, občianskych a cirkevných vzťahov považovať toho druhého za vyššie postaveného nám.
V tom často zlyhávame na všetkých úrovniach vzťahov. Rodičia si nárokujú silou poslušnosť detí a deti
pohŕdajú rodičmi. Zástupcovia štátnej moci nepova11. Porov.: Standhartinger, A.: Studien zur Entsehunggeschichte und Intention des Kolosserbriefs. Leiden, Boston,
Köln : Brill 1999, s. 275.

žujú úrad za službu občanom, ale príležitosť na obohatenie a využitie postavenia. Cirkevní predstavení
zabúdajú všímať si schopnosti a dobro podriadených
a podriadení nerešpektujú ich zodpovednosť. Motiváciou podriadenosti nemá byť strach, demonštrácia
sily, ale bázeň pred Pánom. Pristupovať k sebe en fóbo
Christú – v bázni (strachu) pred Kristom je princípom pre
nadriadených i podriadených na všetkých úrovniach.
Na rozdiel od Kol, ktorý venuje povinnostiam manželky ako aj manžela len po jednom verši (Kol 3,1819), Ef im venuje až dvanásť veršov a kladie povinnosti aj na manželov (Ef 5,22-33). Pavol nehovorí o vzťahu manžela k manželke kauzálnym spôsobom, tzn.
manžel je hlavou manželky, pretože Kristus je hlavou
Cirkvi, ale hovorí porovnávacím spôsobom, tzn. manžel je hlavou manželky, ako Kristus je hlavou Cirkvi
(Ef 5,25). Tento rozdiel je zásadný. Porovnanie vzťahu Kristus – Cirkev slúži pre objasnenie vzťahu manžel – manželka. Cirkev nie je otrokyňou Ježiša Krista. Jej poslušnosť Kristovi vychádza z lásky k nemu
a je odpoveďou na lásku, ktorou Kristus miluje Cirkev a vydal seba samého za ňu (Ef 5,26). Podriadenosť ženy mužovi teda nie je niečo, čo by pochádzalo z ľudskej prirodzenosti. Muž a žena sú si vzájomne rovnocenní. Manžel sa vtedy stáva hlavou manželky, keď sa k nej správa podľa vzoru Kristovej lásky
k Cirkvi. Manžel si musí zaslúžiť svojou láskou postavenie hlavy voči manželke. Neznamená to, že láska Krista k Cirkvi a láska manžela k manželke sú na
rovnakej úrovni. Vôbec nie! Kristova láska je všetko
presahujúca a v konečnom dôsledku nedosiahnuteľná a slúži ako vzor. Táto jedinečnosť Kristovej lásky
je vyjadrená štvornásobným spôsobom:
1. Kristus miluje Cirkev (Ef 5,25);
2. Vydal seba samého za Cirkev (Ef 5,25);
4. Posvätil ju očistným kúpeľom vody a slovom Ef
(5,26).
5. Pripravil si ju svätú a nepoškvrnenú (Ef 5,26).
Výraz lutrón – kúpeľ (Ef 5,26) sa v Novom zákone
nachádza už len v Tít 3,5 a označuje krst.12 Richard
Batey poukazuje aj na sobášny slovník, keď hovorí,
že kúpeľ bol sprievodným znakom prípravy nevesty
na sobáš. Posvätiť znamenalo zasnúbiť, tzn. vyhradiť
pannu snúbencovi ako budúcemu manželovi a nikomu inému.13
Manžel je vyzvaný, aby rovnakým spôsobom ako
Kristus prejavoval lásku manželke. V pasáži o láske
manželky a manžela sa sloveso agapáo – milovať uvádza až päťkrát (Ef 5,25.28(3x).33). Nejde teda o iné
formy ako napr. éros – túžba, tzn. zmyselná láska; storgé – náklonnosť, tzn. citová láska; filía – priateľstvo; filadélfia – bratská láska, tzn. v rámci istého spoločenstva.
Agápe – láska je vyjadrením toho najhlbšieho vzťahu.
Bez toho, aby to Pavol výslovne uviedol, v Ef 5,31
nasleduje citát z Gn 2,24, ktorý poukazuje na návrat
12. Porov.: R eynier, CH.: L‘épître aux Éphésiens. Paris :
Les Éditions du Cerf 2004, s. 175-176.
13. Porov.: Batey, R. A.: New Testament Nuptial Imagery.
Leiden : E. J. Brill 1971, s. 27-28.
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k pôvodnému stvoriteľskému zámeru: „Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú
dvaja v jednom tele.“ Citát plní dvojakú funkciu:14
1. Manželka plní úlohu tela vo vzťahu k svojmu
manželovi, ktorý je hlavou a spolu vytvárajú hlbokú jednotu.
2. Cirkev je telom vo vzťahu ku Kristovi, ktorý je
jej hlavou a spolu vytvárajú hlbokú jednotu.
Tvrdenie v Ef 5,32 je veľmi prekvapujúce: „Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ Znamená to, že celá predchádzajúca úvaha nebola zameraná na vzťah medzi manželmi, ale na Krista a Cirkev? Pavol zvolil opačný postup. Tajomstvo vzťahu
medzi Kristom a Cirkvou mu umožnil predstaviť poslucháčom vzťah medzi manželom a manželkou. Ako
Cirkev je telom pre Krista, tak manželka je telom pre
manžela. Citát z Gn 2,24 slúži ako východisko jednak pre priblíženie vzťahu Kristus – Cirkev ako aj pre
kresťanské manželstvo. Samozrejme, ide o obraz, preto sa musíme vyvarovať snahy o totálnu zhodu. Cirkev čerpá svoj život zo spojenia s Kristom a nie opačne. Medzi Cirkvou a Kristom je neporovnateľný rozdiel. Záverečné povzbudenie v Ef 5,33 tvorí ukončenie celej meditácie o láske manželov. V Ef 5,22 bolo
poradie manželka – manžel, teraz je poradie vymenené manžel – manželka. Ide o záverečný sumár, keďže
v nasledujúcom verši sa pozornosť presúva na vzťah
deti – rodičia.
Pavol sa obracia na deti priamou rečou, preto museli byť vo veku, keď už chápali veci, rozhodovali za
seba, ale ešte stále žili v domácnosti svojich rodičov.
Pravdepodobne boli vo veku adolescentov (15-18 rokov). V mladšom veku poslušnosť voči rodičom bola
samozrejmosťou a deti automaticky prijímali náboženstvo svojich rodičov. Pavol ich vyzýva k poslušnosti en kyrío – v Pánovi, tzn., že deti mali kresťanských rodičov a už boli pokrstené.15
V porovnaní s paralelným miestom v Kol 3,20-21
je tento text bohatší o biblický citát štvrtého Božieho
prikázania z Ex 20,12 alebo Dt 5,16, ktorý však nie
je prevzatý celý, ako dokazuje nasledujúca tabuľka:
Ef 6,2-3

Ex 20,12

Dt 5,16

Cti svojho otca
i matku, to je prvé
prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si
dlho žil na zemi.

Cti svojho otca
a svoju matku,
aby si dlho žil
na zemi, ktorú
ti dá Pán, tvoj
Boh!

Cti svojho otca a svoju
matku, ako ti prikázal
Pán, tvoj Boh, aby dni
tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na
zemi, ktorú ti dá Pán,
tvoj Boh!

K vynechaniu zmienky o darovaní zeme došlo
z dôvodu aktualizácie prikázania na situáciu kresťanov, keďže prísľub o vlastníctve krajiny pre nich už
14. Porov.: Muddiman, J.: A Commentary on the Epistle to
the Ephesians. London, New York : Continuum 2001, s. 269.
15. Porov.: Gnilka, J.: Der Epheserbrief. Freiburg, Basel,
Wien : Herder 1971, s. 295-296.
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nedával zmysel.16 Slová v Ef 6,2, že je to entolé próte
en epangelía – prvé prikázanie s prísľubom biblisti vysvetľujú rôzne:17
1. Deti sa ho naučili alebo ho počuli ako prvé z Božích prikázaní.
2. Ide o prvé prikázanie dané po odchode z Egypta.
3. Prikázanie bolo prvé uvedené na druhej tabuli Desatora.
4. Je to prvé prikázanie, ku ktorému je pripojený
Boží prísľub požehnania dlhým vekom a prosperitou.
5. Výraz próte – prvé netreba chápať v chronologickom význame, ale že patrí medzi najdôležitejšie.
Podľa židovskej tradície toto prikázanie je najťažšie
zachovať, lebo človek sa s ním stretáva dennodenne.
Odpoveď nie je definitívna, prikláňame sa k poslednému vysvetleniu.
Výzva smerom k rodičom je adresovaná len na otca.
V židovskej aj grécko-rímskej tradícii otec rozhodoval
o živote a budúcnosti svojich detí a niesol aj zodpovednosť za ich výchovu. Sloveso ektréfo – vychovávať v Ef
6,4 podčiarkuje pozitívny aspekt výchovy. Doslovný význam slovesa je živiť, kŕmiť. Otec má živiť dieťa:
a) en paidéia – vo výchove, tzn. ide o všeobecný výraz pre vzdelanie a formáciu.
b) en nuthesía – v napomínaní, tzn. súčasťou je aj pokarhanie a potrestanie.
Treťou kategóriou je vzťah medzi otrokmi a pánmi. Zastúpenie v tomto liste ako aj v Kol 3,22-4,1 dokazuje, že prítomnosť otrokov v raných kresťanských
spoločenstvách musela byť značná. Pavol nijako nepožaduje zrovnoprávnenie otrokov, nevystupuje proti inštitúcii otroctva a ani sa nezamýšľa nad jej pôvodom. Otrokom odporúča poslušnosť, ktorá vychádza z poslušnosti voči Kristovi (Ef 6,5). Zvláštnosťou
však je, že osoba Ježiša Krista je spomenutá v každom
verši. Otroci alebo slobodní, všetci sú pod nadvládou Krista. Úmyslom je premeniť vzťahy medzi sociálnymi skupinami na základe pochopenia vlastného vzťahu ku Kristovi. Poslušnosť s bázňou a chvením; nie naoko ale ochotne, znie našim ušiam neľudsky. Je potrebné ich dočítať až do konca. V Ef 6,8 zaznieva varovanie, že odmenu dostane každý – otrok
aj slobodný. V Ef 6,9 prichádza na vtedajšiu dobu prevratná a nečakaná požiadavka na kresťanských majiteľov otrokov tá autá poiéite prós autús – rovnako robte
aj vy im. Páni majú pamätať, že aj na nich sa vzťahujú slová o odmene za dobro so všetkými dôsledkami.
Je možné v tom vidieť aj echo starozákonnej knihy
Levitikus, ktorá varovala od pána pred surovým zaobchádzaním s otrokom: „Nepanuj nad ním tvrdo, ale
boj sa svojho Boha!“ Dochádza tak k zrelativizovaniu
autority pozemských pánov vzhľadom k autorite ich
nebeského Pána.18 Igor Hanko k tejto téme uvádza:
16. Porov.: Gnilka, J.: Der Epheserbrief. Freiburg, Basel,
Wien : Herder 1971, s. 297.
17. Porov.: Muddiman, J.: A Commentary on the Epistle to
the Ephesians. London, New York : Continuum 2001, s. 275.
18. Porov.: Štrba, B.: Legislatívne texty knihy Levitikus
v spisoch Corpus Paulinum. In: Farkaš, P. (ed.): Legislatív-

štúdie

„V novozákonných kódexoch sa odporúča recipročný postoj medzi jednotlivými kategóriami z pohľadu slabších, ale
taktiež z pohľadu silnejších. Ide tu o postoj, ktorý síce rozdiely rešpektuje, ale od základu mení vzťahy. Nie násilie
a útlak, ale vzájomný rešpekt spojený s uznaním každého
sociálneho postavenia a úlohy.“19 Naliehanie na kvalitu
osobných vzťahov je podľa Pavla riešením sociálnych
rozdielov. Kresťania majú reálne uplatňovať bratskú
lásku voči všetkým bez rozdielu. To sú zásady, ktoré vychádzajú z evanjelia a majú nadčasovú platnosť.
Záver
Zásadný rozdiel medzi pohanskou literatúrou tej
doby a novozákonnými spismi spočíva v pohnútkach, ktoré stoja v pozadí rodinných pravidiel. Výzva
k podriadenosti zo strany pohanských autorov vychádzala z ekonomických a politických dôvodov. Pavlove listy uvádzajú výlučne teologické a kristologické
pohnútky. Môžeme za nimi vidieť aj eschatologické
očakávania a návrat k pôvodnému usporiadaniu sveta. Podľa niektorých biblistov rodinné pravidla v Kol
a Ef mali aj apologetický charakter, tzn. mali obrániť
usporiadanie vzťahov v kresťanskej rodine zoči-voči
zvyklostiam, ktoré panovali vo vtedajšej spoločnosti.
Mylne sa hovorí o akomsi „mlčaní“ Cirkvi. Keď
evanjeliové posolstvo vstupuje do života jednotlivca,
cez neho vstupuje aj do štruktúr spoločnosti. Žiadna sociálna alebo politická štruktúra nie je vylúčená
z transformačnej sily, ktorú v sebe obsahuje Kristovo
evanjelium. Kristus sa stal človekom a vstúpil do politických a sociálnych štruktúr vtedajšieho sveta a žil
v nich. Nebol politickým revolucionárom. Odmietol predstavu židovských zelótov, ktorí násilím voči
Rímskej ríši chceli nastoliť Božie kráľovstvo. Poukazoval na zmenu zmýšľania, cestu vnútornej premeny,
na čo nadviazal aj Pavol svojou náukou. Demokracia nenastáva vtedy, keď si diktátor vyzlečie vojenskú uniformu a oblečie oblek s kravatou. To, že sa po
páde totality v roku 1989 umožnilo slobodne vyznávať náboženstvo, ešte nerobí zo Slovenska demokratickú krajinu. To je výzva pre kresťanstvo v súčasnej
dobe. Musí neustále apelovať na zmenu srdca, zmýšľania a prístupu. Kvalitu rodinných vzťahov zmeníme vtedy, keď budeme apelovať, aby všetci (nielen
niektorí) členovia vychádzali zo vzoru Ježiša Krista.
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články

A ndrej

či

O ndrej ? I de

tu aj o ľudské právo na meno .

Od malička som nechápal, prečo sa môj starý otec
nazýval a podpisoval Andrej, keď potom v kostole sme
počúvali pána farára, ktorý čítal z evanjelií o svätom
apoštolovi a bratovi sv. Petra „Ondrejovi“. Nedalo mi
to pokoj, a keď som sa zmocnil latinčiny, hľadal som
najprv vo veľkej omšovej knihe, s ktorej váhou som sa
ako malý miništrant trápil, neskôr ako študent teológie aj v úradných latinských aj gréckych textoch štyroch evanjelií, a všade som nachádzal iba meno Andreas, teda Andrej. Po Ondrejovi nikde ani najmenšia stopa. Život ma viedol k štúdiu takmer všetkých
európskych jazykov, žil som dlhší čas v Taliansku, vo
Švajčiarsku, v Rakúsku, v Nemecku, v Belgicku, a pobudol som aj vo Francúzsku, v Španielsku, v bývalej
Juhoslávii, v Poľsku a v Maďarsku - a všade som našiel, hoci niekde aj trocha prispôsobenú morfologickým formám domáceho jazyka, iba formu ANDREJ,
teda s počiatočným A. Vo všetkých európskych jazykoch totiž platí norma, že pri recepcii cudzích slov,
tobôž ešte vlastných mien, treba zachovať čo najviac
z pôvodnej formy recipovaného slovného výrazu a pripustiť iba čo najmenšie zmeny, ak ich vyžaduje duch
vlastného jazyka. V našom prípade jedinou výnimkou je český jazyk, ktorý apoštola Andreja nazýva Ondřej. V tomto jazyku však nepoznajú žiadneho Andreja ani Andřeja. Lebo je proti všetkej logike a zdravému rozumu oslovovať tú istú osobu dvomi rozličnými menami, ako je to doposiaľ v našej cirkevnej slovenčine a pod jej vplyvom aj v občianskom živote.
Netreba veľa výskumnej činnosti, aby sme došli
k záveru, že táto absurdná dvojakosť apoštolovho
mena bola zapríčinená vplyvom českej Kralickej biblie, ktorá až do najnovších čias bola biblickým prameňom liturgických textov aj značnej časti literatúry
našich luteránov, spolu s nedostatočnou jazykovednou prípravou prvých katolíckych prekladateľov posvätných kníh do slovenčiny.
Zdalo sa, že keď vynikajúci a obetavý slovenský
biblista P. Štefan Porúbčan zo Spoločnosti Ježišovej
spracoval podľa grécko-semitskej pôvodiny Nový Zákon, na ktorý dostal v Ríme imprimatur v roku 1968,
a v ktorom na všetkých miestach prekladal meno
apoštola jedine správnym slovenským ANDREJ, tento onomastický paradox sa vyjasní a postupne sa odstráni spomenutý nelogický úzus. Nádej bola tým fundovanejšia, že toto vydanie, nadšene prijaté aj slovenským biskupom Mons. Andrejom Grutkom v Spojených štátoch amerických, kde ho adoptovali v slovenských kostoloch, sa podarilo vo veľkom počte dodať
aj na Slovensko a rozšíriť aj medzi tisíckami Slovákov
a Sloveniek roztrúsených po svete. V roku 1985 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda vydal už 4. vydanie
tejto vzácnej knihy. Toto vydavateľstvo vo všetkých
svojich nespočetných vydaniach náboženského používalo meno Kristovho apoštola ANDREJ. Napríklad: Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy. Rím, 1969, 2. vydanie 1990, s.
105; Slovenskí saleziáni: Dejiny spásy. Rím, 1974. 2.
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vyd. 1980, s. 306; Gorazd Zvonický: Hymny na posvätenie času, III. Rím, 1975, s. 85; Katolícky modlitebník a spevník. Rím, 3. vyd. 1991, s. 173; tak isto
aj v knihách jezuitského nakladateľstva Dobrá kniha v Kanade: Jánovo svedectvo. 1988, s. 64; W. R.:
Nad Lukášovým evanjeliom. 1989, s. 133; a mnohé
iné. Aj František Vnuk vo svojom vynikajúcom Príručnom slovníku kresťanstva (Bratislava 2003) zaregistroval iba správnu katolícku formu ANDREJ (s.
23, 30, 326, 353).
Preto nielen mne, ale mnohým z nás bolo ťažko pochopiteľným a nemilým prekvapením, keď sa nám dostal do rúk Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu, uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., ktorý vydala Vatikánska
Poliglotta v roku 1981. Tam sa udáva sviatok sv.“Ondreja“ a vo všetkých troch liturgických modlitbách sa
opakuje toho neslovenské meno (s. 668 – 669 a 1039),
ničím nepodložené a cudzie všetkým kultúrnym národom. Tak isto je to aj v pridruženej knihe misála
Feriálny lekcionár v období „cez rok“, cyklus I., ktorý pre slovenských veriacich v zahraničí pripravil
a vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme
v roku 1982 (s. 652 – 653), za ktorým stála Slovenská
liturgická komisia so svojím predsedom Mons. Dr.
Jánom Pásztorom a celý Zbor slovenských ordinárov s predsedom Mons. Dr. Jozefom Ferancom, ktorí tento text vyhlásili za oficiálny text pre liturgické
knihy a v Ríme im to schválili. Toto sa však udialo
v čase, keď na Slovensku nebolo opravdivých biskupov a takzvaní „ordinári“ boli úplne závislí od rozličných komunistických komisárov, tajomníkov a iných
verejných aj tajných funkcionárov ateistického štátu,
takže sa to dalo do určitej miery pochopiť.
Milým prekvapením bolo, keď už za obnovenej Slovenskej republiky v roku 1995 vyšlo dlho očakávané
Písmo sväté Starého i Nového zákona, ktoré vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Nádherný
2623-stranový zväzok na elegantnom papieri v príkladnej grafickej úprave a opatrený popri nespočetných záslužných a prepotrebných úvodných textov
a vysvetľujúcich poznámok aj názornými mapkami
s abecedným indexom dôležitých názvov. Slovom vydanie celého Písma svätého v jednom zväzku, pripravené odborníkmi pre biblické vedy, na aké môže byť
dnes hrdý slovenský národ. Bol to akoby rozlúčkový
dar Slovensku zo strany Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda ako najvýznamnejšieho vydavateľského
strediska náboženskej literatúry pre Slovensko, ktoré
od roku 1963 zásobovalo duchovnou literatúrou Slovákov doma i v šírom svete. No pozornému čitateľovi nemohla ujsť až nepochopiteľná chyba, že v tomto oficiálnom preklade posvätných kníh jeho redaktori popri nespočetných zlepšujúcich a vedecky odôvodnených úpravách jednotlivých prekonaných výrazov aj celých výpovedí, nevedno z akých príčin znovu uviedli tú neslovenskú a protirečivú formu mena
apoštola Andreja – „Ondrej“ (s. 2141, 2150, 2231, 2313).

články

Asi preto aj najnovší Teologický a náboženský slovník Spolku sv. Vojtecha (I. diel, Trnava 2006) s typicky slovenskou nerozhodnosťou nazýva apoštola „Andrej“ i „Ondrej“ (s. 28), hoci potom Andreja Svorada správe zapisuje s A; ale v zozname apoštolov zase
tam nachádzame Ondreja (s. 37).
Škoda, bola to jedinečne vzácna príležitosť, ako sa
postupne oslobodiť od tohto nepotrebného, cudzieho
a škodlivého pozostatku z čias kultúrnej zaostalosti
nášho národa ešte pred kodifikovaním a jazykovedným pestovaním slovenského jazyka. Vidno, že naši
súčasní biblisti a liturgisti neberú do úvahy stáročnú
tradíciu slovenského cirkevného jazyka, ktorej najvýznamnejším prameňom ostávajú „Nábožné výlevy“ Andreja Radlinského. Mám v rukách ich devia-

XVI. S ympózium

te vydanie, ktoré vyšlo nákladom Spolku sv. Adalberta (Vojtecha) v Trnave a tlačou kongregácie Mechitaristov vo Viedni v roku 1896. V tejto opravdivej
„sume teologickej“ pre slovenského katolíckeho kresťana sa nachádzajú mená všetkých na Slovensku uctievaných svätých, ale počnúc krstným menom autora na titulnej strane, všade sa sv. Andrej nazýva Andrejom. Žiadneho Ondreja vtedy katolícki Slováci nepoznali. Medzi ľudskými právami, ktoré dnes uznáva najväčšia časť kultúrneho sveta, patrí aj právo na
meno, ktoré má jednoznačne určovať ľudskú osobu
a je zákonmi chránené.
			
Milan S. Ďurica, SDB

kánonického práva

V dňoch od 21. do 24. augusta 2012 sa už po šestnásty krát uskutočnilo Sympózium kánonického práva. Tohtoročné stretnutie cirkevných právnikov a pozvaných hostí nielen z oblasti cirkevného práva si na
Spišskej Kapitule vzalo za cieľ predstaviť „Kánonické
právo v službe Cirkvi a človeka“.
Toto medzinárodné podujatie sa mohlo uskutočniť
aj vďaka záštite, ktorú prevzali: Mons. Stanislav Zvolenský, metropolita a predseda KBS, Mons. Bernard
Bober, metropolita a Mons. Štefan Sečka, spišský biskup a moderátor SSKP pri KBS. Sympózium kánonického práva organizačne zabezpečila Slovenská spoločnosť kánonického práva v spolupráci s Nadáciou Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Kňazským
seminárom biskupa Jána Vojtaššáka, Radou KBS pre
realizáciu zmlúv so Svätou Stolicou, Ústavom práva
a kánonického práva PF KU a Katolíckou univerzitou v Ružomberku.
Program vedeckej konferencie bol zostavený z prednášok hostí jednak z rímskych dikastérií, ako aj z domácich a zahraničných cirkevných i svetských ustanovizní. Organizátori zaradili do programu nielen
priestor pre vedecké diskusie, ale aj pre duchovné načerpanie a spoločenské vyžitie.
Slávnostné otvorenie sympózia začalo spoločnou
modlitbou prítomných a pozdravnými príhovormi.
Na úvod Prof. ThDr. Ján Duda, PhD., predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva, zaprial účastníkom veľa inšpiratívnych myšlienok. Pozdravné príhovory predniesli: prof. Tadeusz Zasępa, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku; Mons. Štefan Sečka, spišský biskup a moderátor SSKP pri KBS
a apoštolský nuncius, Mons. Mario Giordana.
J. Em. kardinál Burke, prefekt najvyššieho tribunálu
Apoštolskej signatúry vo svojej prvej prednáške „Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry v službe Cirkvi“
prezentoval pre lepšie pochopenie práce Apoštolskej
signatúry jej kompetencie a spôsoby ich napĺňania,

pričom sa nevyhol ani zmienke o spolupráci Apoštolskej signatúry a Rímskej Roty. V závere upozornil, že
spravodlivosť nikdy nebola cudzia láske, že je od lásky neoddeliteľná, keďže aj samotná láska vyžaduje
objektívnu spravodlivosť. Zároveň dodal, že sudca sa
musí chrániť akéhokoľvek falošného súcitu, ktorý by
bol zdanlivo pastoračný a bol by proti spravodlivosti.
Po krátkej prestávke odznela druhá prednáška „Nástroje používané Apoštolskou signatúrou v službe pomoci miestnym cirkvám“, kde kardinál Burke zdôraznil nevyhnutnosť jednoty súdnej praxe v jednotlivých procesoch v súlade s magistériom Cirkvi. Konkrétne vysvetlil problematiku error iuris v nadväznosti na procesné manželské právo a zdôraznil, že v žiadnom prípade sa nesmie upúšťať od podstaty uzatvárania aktu manželstva.
Poobedný program pokračoval svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade,
ktorej predsedal J. Em. Leo Raymond kardinál Burke a predniesol príhovor.
Druhý deň po svätej omši v Katedrále sv. Martina na
Spišskej Kapitule, pokračoval akademickým programom, ktorý moderoval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita.
Podsekretár Kongregácie pre klerikov, Mons. Antonio Neri vo svojej prvej prednáške „Prepustenie z klerického stavu «in poenam»“ vysvetlili prítomným korelatívnosť klerického stavu a posvätného rádu, pričom
zdôraznil, že prepustenie z klerického stavu je najväčším trestom a udeľuje sa v presne vymedzených prípadoch súdnym procesom. Mons. Neri opísal samotný penálny proces procedúry a vysvetlil, že kongregácia chce pomáhať kléru v milosrdenstve, nakoľko spása duše je vždy najvyššou normou.
Po prestávke sa Mons. Antonio Neri zhostil druhej
prednášky „Prepustenie z klerického stavu prostredníctvom udelenia milosti“, kde zdôraznil potrebu úcty
voči celibátu ako takému. Detailne vysvetlil proces
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procedúry v jej dvoch fázach v prípade udelenia milosti prepustenia z klerického stavu prosiacemu a opísal obsah reskriptu oslobodzujúceho od klerického stavu a celibátu. Záver venoval potrebe správnej a účinnej formácie budúceho klerika, ktorá by bola prevenciou prepustenia z klerického stavu.
Hlavným hosťom a prednášateľom dvoch prednášok počas popoludnia bol sudca Rímskej Roty z Vatikánu, Mons. Gregorz Erlebach. Prednášku „Nová
rotálna jurisprudencia ohľadom manželského súhlasu“ začal Mons. Erlebach konštatovaním, že aplikácia
Kódexu kánonického práva (promulgovaného v roku
1983) je zrelá, nakoľko je v súčasnosti len málo noviniek vo vyhláseniach cirkevných tribunálov a pokračoval vysvetľovaním témy neschopnosti uzavrieť manželstvo a jej dôsledkov na vyhlásenie neplatnosti uzavretého manželstva s použitím niekoľkých príkladov.
V druhej prednáške „Nové kompetencie Roty po vydaní motu proprio «Quaerit semper»“ sudca Rímskej
Roty vysvetlil prítomným dôvody a spôsob vyhlásenia motu proprio a ozrejmil jeho obsah i výklad, keď
vysvetlil vznik nového Administratívneho úradu pri
Rímskej Rote, jeho úlohy, kompetencie, povahu, rozdiely a vzťah k Rímskej rote.
Druhý deň bol ukončený večernou eucharistickou
adoráciou v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule, počas ktorej odznel aj gratulačný list kardinála
Maura Piacenzu, prefekta Kongregácie pre klerikov,
adresovaný spišskému biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi, obsahujúci vyjadrenie úprimnej radosti zo vznikajúcej iniciatívy Spolku adorujúcich kňazov, ktorého cieľom je posväcovanie vlastných členov i celého
kléru prostredníctvom osobnej a spoločnej eucharistickej adorácie, čo je v plnom súlade s autentickou obnovou života kňazov.
Tretí deň moderoval po svätej omši v Katedrále
svätého Martina, spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda
KBS, Mons. Zvolenský sa v úvode prednášky „Úlohy
a význam biskupských konferencií po II. vatikánskom
koncile“ venoval dôvodom a istým historickým reáliám vzniku biskupských konferencií. Definoval úrad
biskupských konferencií, právne ho vymedzil a popísal jeho zložky a úlohy. V závere uviedol, že ustanovením biskupských konferencií vo všetkých krajinách
sveta a vymedzením ich rozmanitých úloh v Kódexe
kánonického práva možno jasne sledovať ich význam
pre miestnu i všeobecnú Cirkev.
Dopoludňajší program uzavrel príhovorom královohradecký biskup J. E. Mons. Jan Vokál z Českej republiky na tému „Úlohy stojace pred Katolíckou cirkvou v Českej republike po reštitučnom zákone“. Prednáška opisujúca reálie susednej Českej republiky začala
poznámkou namietajúcou demokraciu v krajine, ktorá sa riadi proticirkevnými zákonmi spred pádu totality, ale aj opisom nádeje zrejúcej v Dohode o vyrovnaní
medzi štátom a 17 cirkvami a cirkevnými spoločnosťami, ktorej legislatívny proces však ešte nie je ukončený. Mons. Vokál opísal súčasný vzťah štátu a cirkví na území Česka, detailne a vecne argumentoval na
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dvanásť námietok verejnosti voči návrhu na vysporiadanie vzťahov cirkví a štátu zahŕňajúce financovanie
cirkví a uznanie reštitučných nárokov.
Popoludňajší program tretieho dňa otvoril prednáškou na tému „Postavenie Svätej Stolice v medzinárodnom práve a diskusiách svetských právnikov“ rektor Trnavskej univerzity v Trnave Prof. JUDr. Marek
Šmíd, PhD., v ktorej rozobral otázky medzinárodnej
subjektivity Svätej Stolice, suverenity Vatikánskeho
mestského štátu ako aj autonómie a nezávislosti civilného práva voči iným normatívnym systémom. Profesor Šmíd jednoznačne označil Svätú Stolicu a s ňou
uzatvárané konkordáty či zmluvy za stabilizačný prvok v medzinárodnom práve a zároveň vyzdvihol potrebu interdisciplinárneho prístupu pri spravovaní
zmluvných úprav.
Poslednú akademickú prednášku sympózia „Rotálna jurisprudencia «coram Faltin» predniesol predseda Slovenskej spoločnosti kánonického práva a profesor kánonického práva Prof. Ján Duda, PhD. V prednáške krátko opísal život Mons. Daniela Faltina, preláta Rímskej Roty, a jeho pôsobenie i získané vyznamenanie Kríža prezidenta Slovenskej republiky I.
stupňa. Profesor Duda následne uviedol isté tendencie v jurisprudencii Mons. Faltina a na záver opísal
štúdiu na tému podvodu, kde bola uvedená argumentácia, že podvod je prirodzeného práva a preto by ho
bolo možné uplatniť aj na prípady pred promulgáciou
súčasného Kódexu kánonického práva.
Posledný deň XVI. Sympózia kánonického práva sa
podľa programu už tradične uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti kánonického práva
(SSKP). Úvodným bodom rokovania bolo po vyhlásení výsledkov voľby, prebiehajúcej v prvý deň sympózia, na miesta predsedu a podpredsedu SSKP - potvrdenie Mons. Jána Dudu ako predsedu SSKP a Mons.
Tibora Hajdu, ako podpredsedu SSKP, oboch na štvorročné obdobie.
Predseda poinformoval prítomných o činnosti Slovenskej spoločnosti kánonického práva od posledného valného zhromaždenia a sformuloval nielen poďakovanie všetkým aktívnym členom ale i povzbudenia
do ďalšej práce a odovzdal slovo súdnym vikárom jednotlivých diecéznych tribunálov, aby predniesli referáty a správy o činnosti ich cirkevných súdov.
XVI. Sympózium kánonického práva, výnimočné
najmä účasťou významných hostí a prednášajúcich
z rímskych dikastérií, ukončil poďakovaním, modlitbou a záverečným požehnaním spišský diecézny biskup a moderátor SSKP pri KBS, Mons. Štefan Sečka.
Viera Hubová
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Ekvivalentná kanonizácia sv. Hildegardy. 10. mája
Benedikt XVI. definitívne rozhodol o vyriešení prípadu sv. Hildegardy z Bingenu, nemeckej benediktínskej mníšky žijúcej na prelome 11. a 12. storočia.
Napriek tomu, že nikdy nebola de iure kanonizovaná,
už krátko po svojej smrti bola považovaná za sväticu. Za svätú ju označovali aj viacerí pápeži, ako napr.
Pius XII., bl. Ján Pavol II. a Benedikt XVI. Práve posledný zo zmienených pontifikov uskutočnil tzv. ekvivalentnú kanonizáciu, ktorou konštatoval existenciu
dávnej, pevnej a stálej povesti svätosti tejto rehoľnice.
Vychádzal pri tom z legislatívy ustanovenej pápežom
Urbanom VIII., ktorú neskôr upravil Benedikt XIV.
vo svojej práci Doctrina de Servorum Dei Beatificatione
Et Beatorum Canonizatione. V kapitole XLI prvej knihy spomínaného diela uvádza Prospero Lambertini,
pápež z 18. storočia, ako historické príklady takýchto
špecifických kanonizácií sv. Romualda, sv. Norberta, sv. Bruna, sv. kráľa Štefana, sv. Václava, sv. Gregora VII. či sv. Gertrúdu Veľkú. Zápis do zoznamu
svätých sa tak aj v prípade sv. Hildegardy uskutočnil
bez formálneho definitívneho výroku, bez predchádzajúceho kanonického procesu a bez slávenia zvyčajnej slávnostnej kanonizácie. O niekoľko dní na to, na
sviatok Zoslania Ducha Svätého Benedikt XVI. oznámil, že 7. októbra 2012, v prvý deň biskupskej synody o novej evanjelizácii, vyhlási sv. Hildegardu spolu so sv. Jánom z Avily za učiteľov cirkvi.
Vyšetrovanie kauzy Vatileaks. V dôsledku úniku
súkromnej korešpondencie z pápežských apartmánov
a jej zverejnenia bol 23. mája zatknutý majordómus
Paolo Gabriele. Následne bol obvinený ako hlavný
podozrivý z odcudzenia materiálov a vyšetrovaný vatikánskymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Vedením vyšetrovania bol poverený sudca Pier Antonio Bonnet a promótor spravodlivosti Nicola Picardi.
Pozadie trestného činu a širšie súvislosti dostala za
úlohu vyšetriť trojčlenná kardinálska komisia. Mesiac po zatknutí majordóma sa Benedikt XVI. stretol s najvyššími predstaviteľmi vatikánskych dikastérií v Sala Bologna v Apoštolskom paláci. V podvečer po tomto stretnutí prijal pápež vo veci objasnenia kauzy osobitne ešte kardinálov: Georgea Pella,
arcibiskupa Sydney, Marca Ouelleta, prefekta Kongregácie pre biskupov, Jeana Louisa-Taurana, predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Camilla Ruiniho, emeritného generálneho vikára pre
Rímsku diecézu a Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Podľa vyjadrení vatikánskeho štátneho sekretára, kardinála
Tarcisia Bertoneho, prežíval Benedikt XVI. zradu
vlastného komorníka „veľmi bolestne“, keďže ho mal
rád „ako vlastného syna“. Po zatknutí a obvinení P.
Gabrieleho sa novým pápežským majordómom stal
Sandro Mariotti.

Personálny ordinariát pre austrálskych konvertitov. Anglikánski veriaci v Austrálii, ktorí prejavujú záujem vstúpiť do katolíckej cirkvi, dostali vlastný
Personálny ordinariát Panny Márie od Južného Kríža. Benedikt XVI. ho ustanovil od 15. júna. Jeho patrónom je sv. Augustín z Canterbury. Prvým ordinárom sa stal bývalý anglikánsky kňaz Harry Entwistle, ktorý v deň ustanovenia ordinariátu prijal sviatosť
kňazstva v katedrále v meste Perth.
Pápežov dar postihnutému regiónu. Prostredníctvom Pápežskej rady Cor unum zaslal Benedikt XVI.
finančnú pomoc 100 000 eur diecézam Carpi, Mantova, Modena-Nonantola a Ferrara-Comacchio v talianskom regióne Emilia Romagna, ktoré v polovici
mája postihlo ničivé zemetrasenie. Suma určená na
humanitárnu pomoc mala byť znakom konkrétnej
duchovnej blízkosti pápeža a otcovského povzbudenia poškodeným ľuďom.
Stretnutie rodín v Miláne. Začiatkom júna sa Benedikt XVI. zúčastnil 7. svetového stretnutia rodín
v Miláne. Išlo o jeho 28. pastoračnú cestu v rámci územia Talianska. Počas bohatého programu sa zúčastnil
slávnostného koncertu v Teatro alla Scala, v tamojšej katedrále sa stretol s kňazmi, seminaristami a zasvätenými osobami a na futbalovom štadióne San Sirio s približne 70 000 birmovancami a ich príbuznými. V Trónnej sále arcibiskupstva sa prihovoril stovke predstaviteľov štátnej správy, armády a podnikateľov. Počas nasledujúcej sobotnej vigílie odpovedal
pontifik na päť rozličných otázok, ktoré mu adresovali predstavitelia rodín z celého sveta. Okrem iných
sa týkali problému ekonomickej krízy, pastorácie rozvedených veriacich či problematiky zosúladenia času
venovaného práci a rodine. Nasledujúci deň slávil pápež slávnostnú Eucharistiu za prítomnosti vyše milióna zhromaždených veriacich v parku Bresso. Ďalšie svetové stretnutie rodín sa uskutoční v americkej
Philadelphii v r. 2015.
Zmluva s Litvou o vysokoškolskom vzdelávaní.
8. júna podpísali vo Vilniuse Svätá stolica a Litovská republika zmluvu o vzájomnom uznávaní vysokoškolského vzdelávania. Za Apoštolskú stolicu bol
signatárom tamojší apoštolský nuncius Luigi Bonazzi a za Litvu minister zahraničných vecí Audronius
Ažubalis. Zmluva je v súlade s Bolonským procesom
o harmonizácii vysokoškolského vzdelávania a s Lisabonským dohovorom o uznávaní vysokoškolských
kvalifikácií z r. 1997.
Nový správca vatikánskych archívov. Po tom, čo
sa z dôvodu dosiahnutia vekovej hranice zriekol kardinál Rafealle Farina, SDB. postu archivára a bibliotekára svätej rímskej cirkvi, menoval Benedikt XVI.
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koncom júna do tejto funkcie francúzskeho arcibiskupa Jeana-Louisa Bruguesa, O.P., ktorý dovtedy (od
novembra r. 2007) pôsobil ako sekretár Kongregácie
pre katolícku výchovu.
Technické zmeny vo vatikánskych médiách. Vatikánsky rozhlas od 1. júla 2012 zanechal vysielanie na
krátkych a stredných vlnách vo väčšine európskych
krajín a na území oboch Amerík, keďže v týchto krajinách existuje množstvo iných, modernejších spôsobov zachytávania signálu rádia. Tento typ vysielania
ostáva zachovaný pre chudobné alebo konfliktné štáty v Afrike, Ázie a na Blízkom Východe. Zároveň sa
od 1. augusta zjednotil systém poskytovania aktuálnych informácií o dianí vo Vatikáne cez internet. Tlačové stredisko Vatikánu (VIS) a jeho prekladateľský
personál prešiel pod už existujúci viacjazyčný portál news.va. Kompletný spravodajský archív VIS bol
integrovaný do internetových stránok Svätej stolice.
Nový prefekt Kongregácie pre náuku viery. Dňa
2. júla, deň pred svojím odchodom na letnú rekreáciu
do vily v Castel Gandolfo, vymenoval Benedikt XVI.
Gerharda Ludwiga Müllera, dovtedajšiu hlavu diecézy Rezno (SRN), za prefekta Kongregácie pre náuku viery. Na poste nahradil kardinála Williama Josepha Levadu, ktorý dosiahol kánonický vek 75 rokov. Dňom menovania sa G. L. Müller stal arcibiskupom ad personam. Ex officio sa zároveň stal prezidentom Pápežskej komisie Ecclesia Dei, Medzinárodnej teologickej komisie a Pápežskej biblickej komisie.
Obnovená dôvera štátnemu sekretárovi. V rovnaký deň, keď vymenoval nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, zaslal Benedikt XVI. svoj osobný
list vatikánskemu štátnemu sekretárovi kardinálovi
Tarcisiovi Bertonemu. Uviedol v ňom: „V predvečer
môjho odchodu do Castel Gandolfo kvôli letnému odpočinku vám chcem vyjadriť svoje hlboké ocenenie za vašu diskrétnu blízkosť a vašu hodnotnú radu, ktorá mi bola nápomocná obzvlášť v nedávnych mesiacoch. Nie bez ľútosti (som prijal) šíriacu sa nespravodlivú kritiku voči vám.
Želám si vyjadriť vám znova moju osobnú dôveru vo vás,
ktorú som už bol deklaroval v liste z 15. januára 2010, obsah ktorého pre mňa ostáva nezmenený“.
Americký žurnalista komunikačným poradcom
Vatikánu. Niekdajší rímsky korešpondent americkej
televíznej stanice Fox News Greg J. Burke sa stal komunikačným poradcom Vatikánu. Člen Opus Dei,
ktorý prinášal reportáže z Ríma od r. 2001, vstúpil do
služieb vatikánskeho Štátneho sekretariátu ako „vyšší
komunikačný poradca“. Túto informáciu priniesla agentúra Associated Press niekoľko dní predtým,
než sa ju Vatikán chystal oficiálne oznámiť. Hovorca
Svätej stolice Federico Lombardi spresnil, že Burkeovou úlohou bude „integrovať otázky komunikácie s najvyššou vatikánskou administratívou, štátnym sekretariátom a bude pomáhať riešiť jeho vzťahy s tlačovým stredis-
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kom Svätej stolice a ostatnými vatikánskymi komunikačnými pracoviskami.“
Ekonomická bilancia Apoštolskej stolice 2011. Po
rokovaní rady kardinálov (3. - 4. 7.), ktorá má na starosti kontrolu nad organizačnými a ekonomickými
problémami Svätej stolice, boli zverejnené jej hospodárske výsledky za rok 2011. Svoje hospodárenie skončila s deficitom takmer 15 miliónov eur. Táto skutočnosť, ako bolo uvedené v následne vydanom komuniké, je dôsledkom „negatívneho trendu svetových finančných trhov, kvôli ktorému bolo nemožné dosiahnuť ciele
stanovené v rozpočte“.
Slováci v akademických funkciách pápežských
univerzít. Začiatkom júla udelil kardinál Agostino
Vallini, veľký kancelár Pápežskej lateránskej univerzity (PLU) v Ríme, svoj súhlas s vymenovaním docenta Ľubomíra Žáka, kňaza Rožňavskej diecézy, za
prodekana Teologickej fakulty spomínanej univerzity. Zároveň oznámil, že ešte 20. apríla mu Benedikt
XVI. udelil titul monsignor. Ľ. Žák pôsobí na PLU
od r. 1999, kde v súčasnosti vyučuje fundamentálnu
teológiu. Začiatkom roka, 20. januára, bol do inej významnej akademickej funkcie 33 členným voličským
zborom zvolený profesor Miroslav Konštanc Adam.
Stal sa rektorom Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum). Do 4. mája, kedy bol inaugurovaný za rektora, pôsobil od decembra 2009 ako dekan
Fakulty kánonického práva tejto univerzity.
Moneyval o finančnej transparentnosti Svätej
stolice. Výbor expertov Rady Európy na hodnotenie
opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (tzv. Moneyval) zverejnil 4. júla vyše
240-stranovú prvú hodnotiacu správu týkajúcu sa finančnej transparentnosti Svätej stolice a Mestského
štátu Vatikán. Hodnotenie prebehlo na žiadosť, ktorú v mene Svätej stolice predložil výboru kardinál
Tarcisio Bertone 24. februára 2011. Vykonané bolo
počas dvoch jednostranných návštev výboru vo Vatikáne v dňoch 20.-26. 11. 2011 a 14.-16. 3. 2012. Vo
svojej správe experti Moneyval-u vychádzali z legislatívnych opatrení, regulácií, ostatných materiálov
a informácií, ktoré získali počas uvedených pracovných návštev. Správa pozitívne zhodnotila doterajšie
opatrenia Svätej stolice v oblasti transparentnosti finančných aktivít, no zároveň poskytla viacero odporúčaní, ktoré budú v najbližšom čase predmetom
evaluácie a prípadnej legislatívnej úpravy zo strany
Svätej stolice.
Marián Sekerák
Ďalšie informácie nájdete na portáli svetkrestanstva.sk
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V iliam J udák :
Vo všetkom láska. Životopisný profil ThDr. Eduarda Nécseya.
Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2012, 413 strán, ISBN 978-80-89481-14-9.

Širokej verejnosti sa predkladá populárno-vedecká
kniha známeho cirkevného historika Viliama Judáka o významnej osobnosti Katolíckej cirkvi na Slovensku, nitrianskom biskupovi Eduardovi Nécseyovi
(1892-1968). Jeho obsiahly životopisný profil a dielo
je vzácnym príspevkom k poznaniu dejín katolíckej
Cirkvi XX. storočia v celej svojej rozmanitosti, komplexnosti a v spletitých osudoch slovenských katolíkov v tomto období prostredníctvom sledovania personálneho vplyvu a zložitých životných rozhodnutí tejto osobnosti. Kniha je rozšírením autorovej dizertačnej práce, ktorú obhájil v roku 1990 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a ktorú vydal aj knižne vo vydavateľstve LÚČ v roku 1992
v rozsahu 160 strán pod titulom Arcibiskup svätého života. Príležitosťou na značne rozšírené vydanie tejto
knihy bolo 120. výročie narodenia nitrianskeho biskupa E. Nécseya. Kniha je rozdelená do osemnástich
kapitol, ktoré predstavujú dôležité životné medzníky arcibiskupa, s výnimkou posledných troch kapitol, ktoré obsahujú spomienky jeho súčasníkov, ďalej jeho bibliografiu a výber z jeho rukopisov. Najobsiahlejšou a veľmi prínosnou kapitolou knihy sú spomienky súčasníkov, ktoré autor spracoval na 94 stranách. Spomienky majú prevažne charakter náboženský a vykresľujú arcibiskupa Nécseya vo svetle jeho
hlbokej spirituality a svätosti života až do tej miery,
že čitateľovi knihy evokujú vhodnosť tejto osobnosti
ako ďalšieho kandidáta slovenského katolicizmu XX.
storočia na blahorečenie. Čitateľovi knihy neujde tento zdá sa hlavný úmysel autora pri čítaní úvodu knihy, ktorý bol zostavený na Slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý sa akoby usi-

loval autor zahrnúť arcibiskupa Nécseya do zoznamu
slovenských svätcov. Osobný obdiv autora voči tejto
osobnosti, ktorú prezentuje ako arcibiskupa svätého
života, je zrejmý nielen vo svedectvách súčasníkov,
ale v celej knihe.
Veľmi aktuálnou je kapitola o účasti arcibiskupa
Nécseya a ďalších československých biskupov na zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu v roku,
kedy si pripomíname 50. výročie od otvorenia tohto
významného koncilu.
Autor, okrem dominantnej duchovnej povahy knihy, prezrádza zbehlosť a odbornosť v danej problematike prostredníctvom početnej odbornej literatúry,
ale predovšetkým využívaním archívnych prameňov,
medzi ktorými vyniká Denník Dr. E. Nécseya, uložený v Archíve biskupského úradu v Nitre. Kniha má
však aj niektoré formálne nedostatky, ktorým sa autor mohol vyhnúť, ak by ju dal recenzovať odborníkom. Práci chýba záver a pre ľahšie orientovanie sa
v knihe by bol vhodný aspoň menný register. Predovšetkým v úvodných kapitolách sa autor mohol vyhnúť rušivým krátkym dejinám inštitúcií a miest, na
ktorých Eduard Nécsey pôsobil. Stačilo by zamerať
sa priamo na Nécseyovu činnosť v jeho rôznych pôsobiskách. Rovnako v úvode do knihy chýba prehľad
odbornej literatúry o tejto osobnosti. Napriek spomínaným nedostatkom je kniha Viliama Judáka vzácnym príspevkom k lepšiemu poznaniu slovenských
cirkevných dejín. Kniha je vhodnou pre prehĺbenie
duchovného života, inšpirujúc sa spiritualitou a výrokmi arcibiskupa Nécseya a jeho súčasníkov.
Ľuboslav Hromják

T omáš P etráček :
Bible a moderní kritika.
Česká a světová progresivní exegeze ve víru
(anti-)modernistické krize.
Praha : Vyšehrad 2011, 352 strán, ISBN 978-80-7429-248-4.

Budúci rok 2013 bude v znamení okrúhlych jubileí dôležitých biblických dokumentov. 120 rokov od
prvej biblickej encykliky Leva XIII. Providentissimus Deus; 70 rokov od biblickej encykliky Pia XII.
Divino afflante Spiritu a napokon 20 rokov od dokument Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie
v Cirkvi. Všetky tieto dokumenty znamenali význam
posun v štúdiu Svätého písma. Do tejto atmosféry veľ-

mi vhodne prichádza publikácia z pera českého katolíckeho teológa a cirkevného historika Tomáša Petráčka (nar. 1972), ktorá približuje cestu katolíckej biblickej exegézy koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia.
Predhovor k tomuto historicko-kritickému pohľadu napísal pražský arcibiskup a kardinál Dominik
Duka. Tomáš Petráček je kňazom diecézy Hradec
Králové. Vyučuje na Univerzite Karlovej a zároveň
N ové H orizonty
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na Univerzite Hradec Králové, kde pôsobí ako vedúci Katedry kultúrnych a náboženských štúdií. Bol to
práve Dominik Duka, ktorý ešte v úrade královohradeckého diecézneho biskupa poslal v roku 2002 Tomáša Petráčka na štúdia do švajčiarskeho Fribourgu, kde v roku 2005 získal Licenciát z posvätnej teológie. Doktorát z teológie so špecializáciou na cirkevné dejiny obhájil v roku 2008 na Cyrilometodskej
teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Habilitoval sa v roku 2012 na Filozofickej fakulte
Univerzity Karlovej. Táto monografia je práve jeho
publikovanou habilitačnou prácou.
Celá publikácia je rozdelená do ôsmich kapitol.
Štruktúra je starostlivo premyslená a rozvrhnutá. Vyzdvihnúť treba autorov systematicky a metodologicky
presný prístup. Okrem faktov vkladá aj vlastné posúdenie historických okolností, čo hodnotím taktiež
pozitívne. Miestami cítiť kritický tón, ktorý niekedy
pôsobí briskne až nešetrne. Z diela je však cítiť túžbu po pravde, ktorá jediná umožňuje ďalší rast. Petráček sa rozhodol popri pohľade na vývoj katolíckej
exegézy v celosvetovom meradle vyznačiť aj prínos
českých katolíckych biblistov, čo je mimoriadne cenné pre pochopenie cesty, ktorou prešla česká katolícka biblistika. Snáď sa v slovenskom prostredí dožijeme podobného diela.
Prvá úvodná kapitola približuje východiskové body,
ktorých sa autor pridržiaval pri zostavení monografie. Druhá kapitola sa venuje základnej charakteristike situácie v Katolíckej cirkvi, v biblickej exegéze
a zvlášť v katolíckej exegéze na prelome 19. a 20. storočia, keď sa predovšetkým v protestantských kruhov
začala výrazne uplatňovať historicko-kritická metóda
skúmania biblických textov, na ktorú sa žiadala odpoveď katolíckeho prostredia. Katolícki exegéti boli na
jednej strane konfrontovaní s metódou, ktorá sa stále
viac a viac udomácňovala na poli výskumu biblických
textov a na druhej strane čelili opatrnosti až nedôvere, s ktorou magistérium Katolíckej cirkvi pozeralo
nielen na samotnú metódu ale na sprievodné, žiaľ aj
pomýlené, tendencie, ktoré jej používanie sprevádzali. Autor zvolil netradičnú metodológiu na lepšie pochopenie celého vývoja situácie okolo katolíckej exegézy. Celou publikáciou sa prelínajú historické okolnosti so životnými osudmi konkrétnych postav. Čitateľa tak v diele sprevádzajú Franz von Hummelauer
(1842-1914), Alfred Loisy (1857-1940) a Marie-Joseph
Lagrange (1855-1938) v celosvetovom meradle a v českom prostredí Vincent Zapletal (1867-1938), Alois
Musil (1868-1944), Jan Nepomuk Hejčl (1868-1935),
Vojtěch Adalbert Šanda (1873-1953). Autor k nim postupne pridáva ďalšie osoby v poradí, ako sa postupne
objavili v dejinách Cirkvi a ovplyvnili nasmerovanie
biblickej exegézy v katolíckom prostredí: Alphonse
Dellatre, Leopold Fonck, Umberto Benigni, Eudoxe
Mignot, Jacques Vosté, Augustín Bea a mnohí ďalší.
Tretia kapitola približuje oficiálnu pozíciu Katolíckej cirkvi na prelome 19. a 20. storočia, konkrétne vydanie encykliky Leva XIII. Providentissimus Deus,
situáciu okolo Pia X. a založenie Pápežskej biblickej
154
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komisie v roku 1902. Štvrtá kapitola charakterizuje protagonistov, ktorí stáli v protiklade s progresívnou exegézou a objasňuje okolnosti vzniku Pápežského biblického inštitútu v roku 1909. V piatej kapitole
Tomáš Petráček objasňuje hlavné dôvody odporu voči
historicko-kritickej metóde a následky, ktoré spôsobilo zablokovanie exegézy. V šiestej kapitole sú tieto
dopady vykreslené konkrétnym spôsobom na životných a akademických rozhodnutiach vyššie spomenutých biblistov. Prekvapivo a podľa môjho názoru
neprimerane vo vzťahu k ostatným častiam knihy je
táto kapitola najrozsiahlejšia. Čiastočne je to ospravedlniteľné tým, že autor sa snažil detailnejšie priblížiť
ďalší život hlavných postáv českej biblistiky. Predposledná siedma kapitola sa venuje obdobiu katolíckej
biblistiky od 20. rokov 20. storočia (od prijatia encykliky Benedikta XV. Spiritus Paraclitus v roku 1920),
vyzdvihuje prelom, ktorý priniesla encyklika Pia XII.
Divino afflante Spiritu a vyúsťuje do krátkeho náčrtu konštitúcie II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum
prijatej v roku 1965. Záverečná ôsma kapitola je celkovým hodnotením skúmaného obdobia. Jej stručnosť je oprávnená, lebo autor hodnotiace stanovisko
často prezentuje v priebehu celej publikácie.
Celkové hodnotenie predloženej monografie je pozitívne. Autor pracuje s bohatým množstvom literatúry, ktorá je cenným zdrojom na prehĺbenie vedomostí o jednotlivých obdobiach, témach a osobách. Doterajšia bohatá publikačná činnosť autora dosvedčuje, že téme sa odborne venuje už niekoľko rokov. Na
352. stranách Tomáš Petráček prezentuje dielo jedinečné svojho druhu v „česko-slovenskom“ priestore,
ktoré jasným a zrozumiteľným štýlom ponúka erudovaný pohľad na dôležitú a z pohľadu hodnotenia
zároveň nie jednoduchú periódu katolíckej exegézy.
František Trstenský
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Kvôli jednotnému charakteru časopisu je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce pokyny. Štúdia musí začínať odstavcom s nadpisom Náčrt problému, v ktorom autor predstaví problematiku a najmä zreteľné vysvetlí, čomu sa v štúdii bude venovať a prečo je téma
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Vydavateľstvo Slovo medzi nami – redemptoristi
 Scott Hahn • Znamenitý život

 Peter Kreeft • Láska je silnejšia ako smrť

Autor, ktorý je konvertita, objavuje krásu drobných každodenných činností, ktoré robia život
katolíka nielen nábožnejším, ale doslova lepším,
znamenitým.

Aj naša doba má svoje tabu. Určite ním je otázka smrti. Peter Kreeft sa na ňu pozerá s odvahou i s vedomím, že aj on raz zomrie. A odhaľuje, že smrť nie je len
nepriateľ, ale čosi oveľa viac. Našiel päť tvárí smrti...

Pevná väzba, 264 strán, cena 5€.

Brožovaná, 192 strán, cena 5,10€.

 Carl Anderson • Civilizácia lásky

 Henri J. M. Nouwen • Vnútorný hlas lásky

Pri pohľade na svet, ktorý sa potáca z jednej krízy
do druhej, autor ponúka cestu, ktorú veľmi propagoval Ján Pavol II. – cestu lásky ako prostriedok
na vytvorenie civilizácie lásky. Zaoberá sa praktickými problémami každodenného života a hovorí,
že každý človek môže zmeniť svet.

Druhé vydanie knihy známeho autora, ktorý zverejňuje svoj denník z obdobia, keď sa mu nechcelo žiť.
Veľmi silné svedectvo o hľadaní zmyslu života.
Pevná väzba, 104 strán, 5,40€.

Pevná väzba, 224 strán, cena 6,55€.

Knihy si môžete objednať na adrese:
Slovo medzi nami, Puškinova 1, 811 04 Bratislava • e-mail slovo@smn.sk • tel. 0948/440 037 • www.smn.sk

