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Na cirkevnú moc
hľaďme s rešpektom.
Sú na to dôvody
Mať moc neznamená nič iné, než
môcť ovládať svojou vôľou iných ľudí.
Ale kto z ľudí bude ochotný dobrovoľne podriadiť inému svoju vôľu, svoju
slobodu, seba samého? Preto od samého počiatku vlastnil v spoločnosti politickú moc ten, kto bol silnejší alebo
za kým stála vojenská donucovacia
sila. A tí ostatní nemali a ani nemajú príliš na výber. Násiliu nie je vôbec
ľahké odporovať najmä, ak každý človek má svoj vlastný prah bolestivosti, ktorý, ak sa prekročí, dokáže človeka zlomiť. Mučeníci nie sú každodenným Božím darom. „Ľudia nič neobdivujú tak ako silu a k ničomu nemajú menšiu úctu, než k vojenskej slabosti“, in: Knutsen, s. 265). V súčasnej
demokracii okrem vojenskej sily významnú donucovaciu úlohu zohrávajú
informačné technológie a nezriedka sa
vlastnenie informácie stáva nástrojom
zisku či ovládania (vydierania) iných
(porov. K. Koch, Konfrontace nebo dialog, Praha, s. 36).
Na druhej strane sú systémy správy spoločnosti vyjadrením túžby ľudí
zabezpečiť určitý, niekedy hoci aj minimálny, priestor slobody pre človeka
imúnny od politickej moci. Kolískou
demokracie ako vlády ľudu je antické
Grécko. Ale antickí grécki filozofi nemali jednoznačný a vždy kladný postoj k demokracii. Napríklad „Sokrates prechovával viac sympatii k aristokracii. Považoval za absurdné spočítavať hlasy a hľadať väčšinu akoby bola
dôkazom rozumu a ešte absurdnejšie
je dávať rovnakú váhu múdrym a iracionálnym... veď nezratúvame kapustné hlávky!“ (A. Krsková, Dejiny politickej a právnej filozofie, PF TU, Trnava 2011, s. 29). Podobne uvažoval aj
Platón, ktorý povedal, že „ak sa praví

filozofi neujmú politickej moci alebo
ak sa nejakým božským riadením politici nestanú filozofmi, dovtedy nebude v ľudskom pokolení koniec biedam“
(Krsková, s. 41). V Aténach založil
svoju slávnu Akadémiu na výchovu
politických lídrov, ktorá je predmetom
obdivu napr. dvoch presvedčených demokratov, českého filozofa a politika
Daniela Kroupu, ako aj slovenského
politika Jána Čarnogurského. Akadémia v Aténach existovala takmer 900
rokov a zanikla až v roku 529 ediktom
cisára Justiniána a približne v tom istom čase sv. Benedikt založil kláštor
na Monte Casino (J. Pieper, Scholastika, s. 16-17).
Rimania vytvorili kombinovaný
systém vlády v spoločnosti. Spoločnosti vládli dvaja konzuli (z lat. consulere – radiť sa), čo bola monarchistická
zložka (konzuli vždy patrili k nobiles,
k šľachte, boli z radov patricijov). Potom mali Senát (z lat. senex – muž úctyhodného veku, rada starších, múdrych), ktorý reprezentoval aristokratickú zložku vlády. Senátorom sa opäť
mohol stať iba patricij, člen šľachty).
A napokon plebejci (plebs – ľud) si volil tribúnov, ktorí mali právo veta. Títo volení zástupcovia boli demokratickou zložkou správy štátu (Krsková,
s. 86). Ak dejiny Rímskeho impéria
značne zjednodušíme, dá sa povedať,
že to bol v zásade úspešný politický
systém aj z hľadiska svojej trvácnosti,
ktorú preveril čas dejín. Rím bol založený v roku 753 pred Kristom (RebroBlaho, Rímske právo, s. 11) a východná časť Rímskej ríše (Carihrad) padla
pod vojenským tlakom Osmanskej ríše v roku 1453. Západná časť až po
vystúpení Martina Luthera v Nemecku v roku 1517 a nástupe národných

štátov (porov. J. Špirko, Cirkevné dejiny, 2. zväzok, s. 37 a s. 109). Skrátka, je to približne doba dvetisíc rokov
trvania. Keď to prirovnáme napr. k trvaniu ruského komunistického impéria, ktoré trvalo cca 70 rokov, je tu vidieť značný nepomer.
V našom európskom priestore je vžitá demokracia. Všeobecne sa uznáva,
že „nie je to síce ideálny systém, ale
nič lepšie sme nevymysleli“. Výrok sa
pripisuje Wilstonovi Churchilovi, ale
opakujú to po ňom mnohí. „Ešte stále
verím, že demokracia ako spôsob, ktorým vedieme svoje verejné záležitosti,
má zmysel, a preto pôjdem voliť“, povedal dirigent Anton Popovič v roku
2002 (IVO, My rozhodnene. 333 dobrách dôvodov, prečo ísť voliť, Bratislava 2002, s. 25). Predsa však diskusie
o vylepšení demokracie neprestávajú. „Napätie medzi rozumom a vôľou
sprevádza teóriu a prax novovekej demokracie od jej počiatkov. Úsilie o neutralizáciu tohto napätia našlo svoje
uplatnenie napríklad v bikameralizme... a od druhej polovice minulého
storočia sa ako jeden z kľúčových nástrojov korekcie vôle rozumom objavila súdna kontrola ústavnosti... jej účelom je dozerať, aby vôľa, ktorá vládne
bola rozumnou vôľou“ (R. Procházka,
Dobrá vôľa, spravodlivý rozum, Bratislava 2005, s. 11). Na pôde našich západných susedov prebieha diskusia na
túto tému, stačí si prečítať polemické
a kritické úvahy o ústavnej demokracii (J. Přibáň, P. Hollander a spol., Právo a spravodlivosť, Praha 2011). Už to
teda nie je len zápas medzi rozumom
a vedou, ktorý aj naďalej pretrváva,
ale aj zápas medzi rozumom a vôľou,
resp. zápas, aby ľudstvu nevládla bezbrehá sloboda, ale vôľa vymedzená
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rozumom a tu do hry opäť vstupuje
pravda (k téme rozumu a viery porov.
J. Pieper, Scholastika, Praha 1993).
V Katolíckej cirkvi nejestvuje monarchia, ani aristokracia, ani demokracia. V Cirkvi platí hierarchický
systém (od gr. hieros – posvätný, svätý). Aj v Cirkvi platí: mať moc znamená ovládať iného úkonom „svojej“
vôle! Nositeľom tejto moci sú tí, ktorí
prijali vysviacku a majú účasť na služobnom kňazstve (porov. kán. 129, §
1 CIC). Ostatní na moci spolupracujú (kán. 129, § 2). Preto v Cirkvi platí zásada, že moc nepatrí ľudu, ale
Kristovi, ktorý svojim vykupiteľským
dielom ľudí vykúpil. Výstižne to vyjadril pápež Benedikt XVI. v príhovore na generálnej audiencii v stredu
27.2.2013, keď povedal iba deň pred
svojou rezignáciou na úrad najvyššieho pastiera Cirkvi, že „Cirkev (rozumej: spoločenstvo Kristových nasledovníkov) nie je vaša, nie je moja, ale
Kristova“. Preto ak má byť v Cirkvi
nejaká vôľa záväzná, tak určite je to
Kristova vôľa!
V Cirkvi sa zdôrazňujú tri úlohy
Krista a teda aj Cirkvi: riadiť a spravovať, vyučovať a posväcovať Boží
ľud. Každej z týchto troch úloh zodpovedá moc. Kto dostáva v Cirkvi úlohu spravovať, dostáva s touto úlohou
aj moc spravovať. A má to robiť v mene Krista a Cirkvi! A opäť to bol pápež Benedikt XVI., ktorý pozmenil
kán. 1008 a kán. 1009 formuláciu, že
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„biskupi a kňazi konajú v osobe Krista“ (lat. in persona Christi). Veľmi výstižne to možno pozorovať pri premenení vo sv. omši, keď kňaz vezme do
rúk chlieb a hovorí: „toto je moje telo...“ Je to telo kňaza? Nie, je to Kristovo telo, čo aj výslovne kňaz povie
pri rozdávaní sv. prijímania veriacim:
„Telo Kristovo“. Jasne, kňaz tu koná
„v osobe Krista“. Keď koná v súlade
s liturgickými predpismi, koná v osobe Krista a Cirkvi, ak by konal v v zásadných veciach v rozpore s nimi, nekonal by v osobe Krista, ale konal by
svojvoľne. Podobne je to pri vykonávaní moci vyučovania: musí ohlasovať náuku Krista a Cirkvi, aby konal
v osobe Krista a Cirkvi. A taktiež, keď
vykonáva moc správy a riadenia, musí
konať v súlade so zákonmi Cirkvi, lebo v opačnom prípade koná svojvoľne
a nie „in persona Christi“. Preto všetci,
ktorí vykonávajú v Katolíckej cirkvi
moc a zaväzujú svojou vôľou iných,
vždy musia reflektovať a konfrontovať svoje rozhodnutia či ich konajú alebo nekonajú „in persona Christi“, resp. do akej miery ich rozhodnutia sú alebo nie sú Kristovými a sledujú Kristove ciele a záujmy, čo je „spása
nesmrteľných duší“ (kán. 1752).
Pápež (podľa II. vatikánskeho koncilu aj biskup) je nositeľom titulu
„Kristov vikár“, čo vlastne znamená,
že je zástupcom Boha na zemi (Inocent III. v roku 1215). Mnohí to dnes
považujú za bezprecedentnú opovážlivosť. Na jednej strane len ťažko mož-

no odmietnuť, že ide o veľmi smelé
pomenovanie. Na druhej strane, zástupca je vždy iba zástupca (Benedikt
XVI.: „Cirkev nie je vaša, nie je moja,
ale Kristova“). Zástupca nikdy nie je
konečnou autoritou, ale má nad sebou
vyššiu autoritu, tú, ktorú zastupuje.
Dejiny nás učia, že sekulárni panovníci, napr. Stalin, ale aj aj niektorí demokratickí zvolení lídri (napr. Hitler)
sa považovali za bohov a rozhodovali o živote a smrti miliónov ľudí. Profesorka Krsková píše, že „tam, kde je
slabý jedinec, stáva sa silným štát“ (s.
498) a niekedy až do takej miery, že
jeho predstavitelia samých seba začnú
považovať za „nových bohov“ (Krsková, s. 589). Avšak pápež, biskup,
kňaz nikdy nie je vlastníkom nijakého kresťana, ani jeho bohom, ale jeho bratom a pastierom, ktorého spravuje, vyučuje a posväcuje „v osobe
Krista“ a z poverenia Cirkvi a pre ich
večnú spásu. A napriek tomu, že určitá miera ľudskej svojvôle vždy vstupuje aj do vykonávania cirkevnej hierarchickej moci a vždy tu existuje aj pokušenie z moci, tento systém sa ukazuje ako správny a primeraný úlohám
a potrebám veriacich. A to sú dôvody, pre ktoré na tento systém nemožno
hľadieť s dešpektom, ale s úctou a nádejou jak z pozemského aspektu, tak
aj z aspektu večnosti. Tak, ako hľadíme na Krista a v neho vkladáme svoje nádeje, tuzemské i nebeské, časné
o večné.
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Joachim kardinál Meisner

Buďme Božími vyslancami
Kolínsky arcibiskup metropolita kardinál Joachim Meisner
slávil odpustovú sv. omšu v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule
v nedeľu 10. 11. 2013. Pri tejto príležitosti povedal homíliu,
ktorú prinášame v plnom znení našim čitateľom.
1. Postava svätého biskupa Martina
sa počas stáročí tak vtlačila do kresťanského povedomia, že právom ostala až podnes normatívnou. V činoch
a modlitbách sv. Martina sa sám Boh
stáva viditeľným a činným. Martin
v dejinnom virvare, vo výškach a hĺbkach ľudských osudov dáva človeku
a jeho prostrediu v rodine, spoločnosti a Cirkvi pevnú formu a hlboké zakorenenie v tajomstve Boha. Martin bol
v rozkladajúcom sa svete éry sťahovania národov zachraňujúcim ukazovateľom. V jeho osobe sa ukázalo zrejmým to, čo povedal Apoštol: „Cirkev
živého Boha je stĺpom a oporou pravdy“ (1Tim 3,15).
Práve v našej situácii, v ktorej sa
spoločensky a politicky všetko koncentruje okolo Európy, ktorá sa stala
veľkou, sa faktory neistoty ešte zväčšili, a teda aj základy ľudského spoločenstva, ako manželstvo, rodina, životné práva nenarodených a umierajúcich starých ľudí už nie sú samozrejmosťou. Európa postupne stratila
Boha, a tým stratila aj obraz človeka,
ako to hovorí nemecký teológ Romano Guardini: „Iba ten, kto pozná Boha, pozná aj človeka!
Keď spoločnosť zaobchádza s Cirkvou často ako s cudzím telesom, ktoré
už nevyhovuje modernej Európe, Cirkev sa stáva o to viac významnou. Tu
u vás doma na Slovensku sa to už stalo obvyklým. Počas desaťročí 20. storočia to bolo podobne. Preto je nám toto zaobchádzanie s Cirkvou vo veľkej
Európe nie až tak cudzie. Ako dôsledok tohto vzdialenia sa od Boha sa európsky kontinent javí ako umierajúci.
Všade máme viac pohrebov ako naro-

dení. Otázka o dieťati sa stala zatláčanou prostredníctvom otázky o vlastnej sebarealizácii človeka. Kde spoločnosť stratila Boha, tam stratila svoju budúcnosť.
2. Prítomnosť, ktorou preniká rozklad veľkých ľudských hodnôt, sa podobá časom sťahovania národov, kde
sa ľudské väzby, zodpovednosť a záväznosť rozplynuli a každý žil podľa zásady „Zachráň sa, kto môžeš!“
alebo „Po mne potopa!“ Svätý Martin tu bol veľkým obrancom poriadku a tým aj garantom životných podmienok človeka a prosperujúcej spoločnosti. Martin sa stal alebo bol osobne stĺpom a základom pravdy. On urobil to, čo spojilo pominuteľného človeka s večným Bohom, takže slabé ľudské dohody a záväzky nahradil príkazmi Desatora, a tým spletitú prítomnosť poistil Božou budúcnosťou. On
svojim súčasníkom poskytol budúcnosť a nádej. V okruhu jeho činnosti
sa stalo skutočnosťou, čo sa modlíme
v Otčenáši: „Ako v nebi, tak i na zemi“. Preto ľudia prichádzali k nemu.
V jeho prostredí pocítili úctu a prijatie. V modlitbe a bohoslužbe s Martinom prežívali seba ako vyvolený rod,
kráľovské kňazstvo, svätý národ (porov. 1Pt 2,9). Z divokých kmeňov sa
sformovala západná kresťanská civilizácia.
Horizontála, ktorá predstavuje dianie vo svete, je od pádu do hriechu poznačená trhlinami; ale vertikálna Božia línia, duchovná služba Dobrého
pastiera, uchránila horizontálny svet
pred kolapsom. Tak vznikol znak kríža. Prostredníctvom ohlasovania, ktorého obsahom bol Kristus, Syn živé-

ho Boha, mohol Martin sprostredkovať svetu a ľuďom dôstojnosť, ktorej podobnú hľadal. Obrátenie ľudí
v Cirkvi k živému Bohu sa ukázalo pri
bohoslužbe, pri modlitbe a oslave Boha. Pre svätého Martina bol Boh vždy
väčší „Deus semper maior“, tým väčší
Boh, ktorý svojím ohlasovaním v slove a čine padlý svet a padlého človeka
mohol zodvihnúť, aby ho skrze modlitbu, obrátenie a pokánie znovu priviedol k nádhernej slobode Božích detí. Martin si vlastne zasluhuje titul cirkevného učiteľa, ktorý priniesol stabilitu do znakov rozkladu v období sťahovania národov. Jeho účinkovaniu
možno vďačiť, že sa kresťanstvo v čase jeho života sformovalo z náboženstva na okraji spoločnosti na ľudové
náboženstvo. Až do dnešných čias zostal pre každého biskupa a pre každého kňaza normatívom nasadenia pred
Bohom za ľudí. Jeho láska k Bohu bola preň zároveň prameňom lásky voči človeku. Ešte aj sekularizovaná Európa pozná svätého vojaka Martina,
ktorý si svoj plášť delí s mrznúcim
žobrákom, v ktorom napokon poznáva samotného mrznúceho Ježiša. Čo
sa v tejto veľmi peknej scéne naznačuje, ukazuje civilizujúca sila ohlasovania svätého Martina. Jeho absolútna
služba Bohu sa ukazuje v službe núdznemu človekovi. Martin vedel zo stretnutia so živým Bohom, že láska k Bohu má ako dôsledok lásku k človekovi. Prvým príkazom je láska k Bohu.
Preto má Boh – ako to neskôr sformuloval svätý Benedikt – vždy a všade prednosť, ale druhý príkaz je podobný prvému: „Miluj svojho blížneho ako seba samého“. Obidva príkazy, láska k Bohu aj k blížnemu, sú
nám dané už v Starom zákone. To no-
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vé, čo prináša Kristus, je malé slovko
„gleich“ – „rovnaký“. Láska k Bohu
je rovnaká ako láska k blížnemu, lebo Boh sa v Ježišovi Kristovi stal človekom. Preto možno – tak ako svätý Martin – v žobrákovi spoznať samého Ježiša, s ktorým si rozdelil svoj
plášť. Takto Martin vnáša do Európy
civilizáciu lásky k blížnemu. Kolínsky nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Heinrich Böll sformuloval v roku
1964 skutkovú podstatu tejto veci nasledovne: Zo všetkých možných spoločenských modelov by uprednostňoval kresťanský, pretože v kresťanstve
je vždy priestor pre opovrhovaných,
pre chorých, pre unavených, pre umierajúcich, pre podceňovaných.
3. Podľa svätého Martina človek
rastie vo svojej zodpovednosti pred
Bohom a pred ľuďmi, keď vie, že on
nie je pánom sveta, ale keď sám seba
rozumie ako Božieho vyslanca a keď
podľa toho riadi svoje konanie. Do obdobia spred niekoľkých rokov nastoľovala antropológia aj takúto tézu:
Človek vstúpil prvýkrát do sveta tam,
kde sa objavili stopy po ohnisku. Táto téza je dnes už opustená, ale hovorí
sa, že najskoršie stopy človeka sú tam,
kde sa nachádzajú stopy pohrebísk.
Zvieratá nechávajú svoje mŕtvoly jednoducho ležať, ľudia však svojich
mŕtvych pochovávajú, pretože vedia:
Smrť človeka nie je koniec, ale jeho
život sa dovŕši v realite Boha. Preto
sú ľudské pohreby prvými znakmi toho, že ide o ľudí. Človek nie je vôbec
mysliteľný bez reality živého Boha.
Ešte aj jeho výslovné popieranie Boha
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je dôkazom prítomnosti a skutočnosti živého Boha. Svätý Martin urýchlil proces humanizácie tým, že zdôraznil zodpovednosť a záväzok človeka voči svojmu blížnemu. On zo svojho stretnutia so živým Bohom vedel,
že Boh predstavuje nie nejakú vzdialenú nedefinovanú skutočnosť, ale že
v Žalmoch a vo Svätom písme sa stal
viditeľným ako pravý, dobrý a krásny Boh.
Jeho služba ohlasovania bola preto
skrz naskrz preniknutá láskou k pravde. Človek musí byť pravdivý voči samému sebe aj voči Bohu. On sa pokúša zachrániť človeka pred klamstvom a nepravdou, ktoré človeka v jeho jadre falšujú a kazia. Pánovo slovo:
„Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8,32) bolo hlavnou témou s cieľom oslobodiť
človeka od tlakov prirodzených daností, aby mohol slobodne stáť pred Božou tvárou.
Keďže Boh je aj dobrý a človek je
jeho verným obrazom, potom sú dobrota a ľudské priateľstvo základnými obsahmi ľudského bytia na zemi.
Tu azda chápeme stále viac, ako ďaleko účinkoval akčný rádius jedného
človeka, teda sv. Martina a odtiaľ do
širšieho prostredia. Je to ako kameň
hodený do vody, ktorý potom vytvára ďalšie a ďalšie kruhy. Životopisy píšu: „V prítomnosti sv. Martina sa nikto
neodvážil byť zlý a druhému človeku
zostať dlžný jeho dobrotu.“
Napokon, Boh je nielen Pravdivý
a Dobrý, ale aj Krásny. Práve preto li-

turgia predstavovala pre sv. Martina
a pre ľudí kus neba na zemi. Ľudia mali dojem, že so svojím biskupom ako
s Mojžišom stoja pred horiacim krom,
aby vyzuli svoju obuv z nôh, pretože
Eucharistia bola tým miestom, ako bola Svätá zem miestom, na ktorom stáli. Svätá liturgia sa tvorila v svojej stále fascinujúcej kráse v spevoch, v odevoch a cirkevných budovách a darovala Európe jej neporovnateľný lesk.
Najkrajšie ľudské obrazy Európy sú
obrazy Ježiša Krista a Panny Márie.
Najkrajšou architektúrou Európy sú
katedrály, kostoly a kláštory. Najkrajšie liečebné miesta ľudí v Európe boli a sú špitály a nemocnice. Najkrajšie knihy na Západe sú omšové knihy,
Biblie, katechizmy a piety. Takto možno pospomínať celú Európu.
Svätý Martin svoje prostredie Európy v ťažkých časoch horizontálne
upevnil, usporiadal a upokojil, keď ho
ukotvil vo vertikálnej skutočnosti živého Boha. On priniesol nebo na zem
a vyzdvihol zem k nebu podľa Modlitby Pána: „Ako v nebi, tak i na zemi“.
A on to urobil obrátene: „Ako na zemi,
tak i na nebi“. Amen.
Preklad z nemčiny: Mons. Anton Tyrol
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Skladať rozbitú ikonu.
Úvod do teológie tela
Čo je to teológia tela? Je to reflexia nad ľudským telom, manželstvom
a nad zmyslom ľudskej existencie. Sexualita v Biblii nie je len poznámka
pod čiarou. Jej pochopenie nám pomôže pochopiť našu najhlbšiu identitu. Máš telo? Ak áno, teológia tela je aj
pre teba. Jednou z najdôležitejších otázok v živote je, čo znamená byť mužom a čo ženou. Či sme slobodní alebo ženatí, na dôležitosti tejto otázky
nič nemení. Sú tieto otázky „sexuálnymi“ otázkami? Musíme rozšíriť termín „sexualita.“ Filmy sú o ženách
a mužoch, preto sexualita je ich súčasťou. Všetci sme pozvaní, aby sme prežívali svoju sexualitu v najplnšej možnej miere, ale nie všetci sme povolaní k sexuálnej aktivite. To je veľmi dôležitý rozdiel. Sexualita je oveľa širšia
skutočnosť ako sexuálna aktivita.
Čo má telo spoločné s teológiou?
Nie je výraz „teológia tela“ zarážajúcim alebo prekvapivým pojmom? Vieme, že teológia je veda o Bohu. Ale
o čom vlastne je teológia tela? Veď
Boh je čistý Duch! Ako môže mať štúdium tela niečo spoločné s teológiou?
Boh je nádherný a pekné sú aj niektoré
telá, ale ak si sa dnes neosprchoval, tak
nebudeš mať zo seba až taký vznešený pocit. Každý máme určité telesné funkcie a potreby, ktoré sa nezdajú byť nejaké úžasné a vznešené. Ako
môže toto slabé, smrteľné a živočíšne
telo byť skúmané a študované vo svetle Boha? Na základe čoho je moje telo pôdou pre poznávanie Boha? Na základe Vtelenia. Čo je jadrom kresťanskej viery? Slovo, ktoré sa stalo telom.
Ak sa nám naše telo nezdá najvhodnejším materiálom pre štúdium Boha, tak sa zamyslime nad Vtelením.
Len porozmýšľajme nad realitou Vianoc! Keď trochu pomeditujeme, nebude nám až také čudné uvažovať o tele
ako o predmete pre poznávanie Boha.

Boha nemôžeme vidieť. Je čistý
Duch. Avšak Biblia nás učí, že neviditeľný Boh sa urobil viditeľným! Neuveriteľné! Sv. Ján hovorí, že „to čo videl, počul a čoho sa jeho ruky dotýkali, to zvestuje!“ Ako by Ján mohol
vlastnými očami vidieť Boha? Ako
by sa ho vôbec mohol dotknúť? Práve vďaka tomu, že Slovo sa stalo telom. „Videli sme jeho slávu,“ hovorí Ján. V Kristovi sa zjavila Božia plnosť, zjavila sa v telesnej podobe!
Úchvatné! Škoda, že sa nad tým málo zamýšľame a že toto tajomstvo len
tak prejdeme okolo. Boh ako fantóm
je pre nás prijateľnejší ako pomyslenie, že nosil kedysi plienky. Boh, ktorý nás miluje takým zvrchovane duchovným spôsobom, je pre našu predstavivosť prijateľnejší ako Boh, ktorý doslova krváca z lásky k nám. To
je význam toho, že Boh sa stal človekom. Ak toto všetko je pravda, potom
telo je vyzdvihnuté do nepredstaviteľnej výšky. Prečo nás kresťanov niekedy obviňujú, že démonizujeme telo?
C. S. Lewis hovorí: „Poznám kresťanov, ktorí si myslia, že telo a sex sú zlé.
Kresťanstvo je asi jediné náboženstvo,
ktoré úplne prijíma telo. Kresťanstvo
verí, že hmota je dobrá, že sám Boh
sa vtelil, že dokonca aj v nebi budeme
mať všetci oslávené telo a práve to telo
bude potrebné pre našu plnú blaženosť
v nebi.“ Kresťania ohlasujú vieru vo
vzkriesenie tela! Dúfam, že máte radi svoje telo, lebo ho budete mať v nebi naveky! Každému z nás asi niečo
na našom tele vadí. To je celkom normálne. V nebi však budeme mať oslávené telo. Čo to znamená, ešte presne
nevieme, lebo sme ešte nemali príležitosť si oslávené telo vyskúšať. Musíme si počkať na nebo. Náznaky nám
však Ježiš zanechal. Keď vstal z mŕtvych, jeho oslávené telo sa čímsi líšilo
od jeho smrteľného tela. Nebolo to také telo ako v prípade vzkrieseného La-

zára. Ten ešte nemal oslávené telo, stále bol v tom smrteľnom. Lazár znovu
zomrel, avšak Kristus premohol smrť.
Jeho telo bolo oslávené. Vieme, že ho
ľudia nedokázali ani spoznať. Niečo
sa zmenilo. Teraz mohol prechádzať
cez zatvorené dvere. Napriek tomu Ježiš povedal učeníkom, že nie je Duch,
lebo duch nemá telo a kosti a Ježiš ich
mal! Ježiš si pýtal rybu a chcel ju pred
očami učeníkov zjesť, aby si uvedomili, že má aj po vzkriesení telo. Preto
naše telo je predurčené na zbožstvenie. Tak to nazývali východní kresťania. Kresťanstvo nedémonizuje telo, práve naopak, ono ho vidí ako milosťou zbožstvené! Ako nám to pomáha pochopiť našu sexualitu? Sexualita
a sexuálna láska mať účasť na výmene
lásky a extáze Najsvätejšej Trojice. Ján
Pavol II. hovorí: „Telo a iba telo dokáže urobiť neviditeľnú skutočnosť viditeľnou. Telo dokáže zviditeľniť, čo je
duchovné a Božské.“
Keby sme postavili jedného človeka
z triedy, či z kolektívu alebo zo spoločenstva pred nás všetkých a začali by
sme sa pozerať na jeho, či jej telo, nebolo by to asi pre neho (ju), ani pre nás
jednoduché. Začali by sme sa asi trochu rozpačito chichotať. Prečo? Pretože sa necítime úplne pohodlne v takejto situácii. Ak vyberieme človeka
menom Peter a budeme sa snažiť na
neho pozerať, bude to celkom v poriadku. Avšak ak našim cieľom bude
zamerať sa na jeho „telo,“ to už nebude také ľahké. Ak poviem, pozerajte sa
na Petra, na čo budeme pozerať? Predsa na jeho telo, nič iné nemôžeme vidieť. Sú kresťania, ktorí tvrdia, že by
sme sa nemali pozerať na ľudské telá.
Tvrdia, že by sme sa mali zameriavať
na dušu človeka. Nie žeby to bola úplná nepravda, avšak, ako dokážeme vidieť dušu človeka? Veď duša je neviditeľná. Ostáva nám len vidieť jej pre-
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jav v ľudskom tele. Telo, to nie je len
nejaké telo. Telo je vždy niekoho telo!
Každý človek je stvorený na obraz Boha. My sme slepí, nevidíme a to je tragédia.
C. S. Lewis vravel, že „nijaký človek nie je len obyčajný smrteľník!“
ľudia na východe sa pri pozdrave vzájomne uklonia. Niečo na tom je. Často sme ako slepci z evanjelia, ktorí kričali k Ježišovi: “Syn Dávidov, zmiluj
sa, daj aby som videl!“ Telo bolo Bohom stvorené, aby odovzdalo ľuďom
tajomstvo Boha od vekov ukryté v Bohu!“ Čo je tým tajomstvom? Sv. Pavol
povedal, že jeho poslaním je odovzdať
ľudom tajomstvo, ktoré bolo od vekov ukryté v Bohu. Vzťah lásky v Bohu, medzi ním a nami. My sme stvorení pre túto Božskú extázu. V TV,
v rádiu, v románoch a filmoch vidíme denne túžbu ľudí po láske. Preto
toľko nespokojnosti a zlomených sŕdc.
Často spievajú speváci niečo podobné ako Bono z U2: „Ešte som nenašiel, čo hľadám.“ Nenašiel, ale hľadá
a to je dôležité. Jagger z kapely Rolling Stones spieva tiež podobné piesne. Hľadá, hľadá a zatiaľ nič. Prečo? Možno odpoveď je v jednej známej britskej piesni: „Hľadám lásku na
mnohých nesprávnych miestach, hľadám ju v mnohých tvárach.“ Dôležité je, kam idem naplniť svoju potrebu
lásky. Aký rozdiel je medzi veľkými
hriešnikmi a veľkými svätcami. Rozličné sú miesta, kam idú zahasiť smäd
po láske. Kultúra nám ponúka fastfoodové menu na okamžité uspokojenie
našich túžob. Keď sa však človek preje takéhoto jedla, vážne ochorie. Vtedy sa rodia také výkriky v srdci ako:
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„Musí tu byť niečo viac!“ Mnoho
kresťanov, žiaľ, žije obrazne povedané, na málo výživnej strave, jednoducho živoria. Nepočujú pravdu o nádhernom slávnom Božom pláne pre naše telo. Preto prijímame príbehy sveta,
ktoré neuspokojujú naše srdce a cítime
sa vyhladovaní po pravde.
Teológia tela Jána Pavla II. nie je
niečím úplne novým v Cirkvi. Skutoční kresťania to už vedia. Pápež to však
znovu Cirkvi predstavil veľmi pútavým spôsobom. Jestvuje hostina lásky, ktorá je odpoveďou na náš hlad po
láske. Je to ako v príbehu o Samaritánke. Žena ide k studni, lebo je smädná,
rovnako ako Ježiš. Ježiš ju prosí, aby
sa mu dala napiť. Ježiš však túžil po jej
láske. Boh po nás túži oveľa viac ako
my po ňom. Boh vie, že človek väčšinou chce zahasiť svoj smäd nejakým
sexuálnym vzťahom. Prečo? Lebo sexuálny vzťah má byť akýmsi silným
náznakom Božej lásky. Avšak, ak prestaneme pozerať na Boha a otvárať sa
jeho láske, začneme byť presvedčení,
že pohlavná láska, ktorá má byť len
náznakom, je tou Božou láskou. V náznaku hľadáme naplnenie. Preto toľko
energie vrážame do takéhoto hľadania. Dnešná kultúra oslavuje sex. Sex,
sex a zasa raz sex a hlad po láske ostáva. Sme presýtení sexom, ale vyhladovaní po láske. Napriek tomu všetkému
človek nie je úplne vedľa, keď v sexuálnom vzťahu hľadá naplnenie a lásku. Podľa odhadov, dve miliardy ľudí
sledovali nedávno kráľovskú svadbu
z Londýna. Je to pravdepodobne preto, lebo ľudia túžia pozerať na jednotu muža a ženy, táto jednota niečo hlbšie odkrýva a k niečomu vyššiemu po-

ukazuje. Poukazuje na mystickú jednotu Krista a jeho Cirkvi. Tým má
byť jednota muža a ženy. Má byť znakom, ukazovateľom a symbolom jednoty medzi Bohom a nami. Avšak ak
je pre nás jednota muža a ženy to jediné, čo máme, potom ju začnime zvelebovať. Aj o tom hovoril londýnsky
anglikánsky biskup počas kráľovskej
svadby: „Keďže realita Boha vymizla zo sŕdc mnohých ľudí zo západu,
v srdciach ľudí veľmi narástli očakávania, že iná ľudská bytosť splní tieto moje hlboké túžby a očakávania.
Avšak toto je bremeno, ktoré náš partner nedokáže uniesť. Toto bremeno je
priťažké, aby sa dalo uniesť.“ Silný postreh! Dúfajme, že diváci pozorne sledovali biskupove slová.
Je výborné, ak manžel, alebo manželka a naše deti sú pre nás cennejšie než čokoľvek iné na svete, ale ak
budem od svojej ženy (manžela) očakávať, že naplní moje najhlbšie túžby, veľmi jej (jemu) ukrivdím. Preto Samaritánka išla od jedného muža
k druhému, ona verila, že nejaký muž
definitívne uhasí jej smäd po láske.
Ale to nedokáže nijaký človek na svete. Často to vidíme, ako človek opúšťa vzťah a vstupuje do druhého, lebo
je presvedčený, že tento nový vzťah
ho konečne uspokojí. Nie je dnes raritou, že takto človek presedlá viac krát
v živote. Žena pri studni mala vo svojom živote už šesť mužov. Číslo šesť
je v biblickej reči číslicou nedokonalosti. Samaritánka jedného horúceho
dňa na poludnie neočakávane natrafila na svojho 7 muža. Číslo 7 je biblickým číslom označujúcim naplnenie,
dokonalosť, svätosť, odpočinok, zdra-
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vie. Ježiš ženu nevyhrešil. Nepovedal
jej ostro do očí, že je ľahkou ženou. Ježiš sa snaží získať jej pozornosť a dotýka sa jej túžby po láske: „Keby si vedela, kto je ten, čo sa s tebou zhovára, poprosila by si ho o živú vodu, aby
si už nebola smädná.“ Byť človekom
je bolestivé, lebo to znamená okrem
iného cítiť smäd. Máme však na výber. Buď otvoríme svoju túžbu a bolesť pred Bohom, ktorý je nekonečný, alebo ju začneme zmierňovať vecami a ľuďmi. Prečo sa človek musí neustále rozptyľovať niečím, televíziou, rádiom a rôznymi aktivitami
alebo vyhľadávaním rozkoše? Pretože
keď sme ticho, počujeme ako sa ozýva túžba a bolesť. Prečo Boh teda stvoril veci tak, aby nám prinášali rozkoš
a radosť? Krásna hudba, západ slnka, jahody a šťavnaté maliny. Boh ich
stvoril, aby boli len malými zrniečkami, ktoré poukazujú na nekonečnú radosť, rozkoš neba. Láska muža a ženy
je najdokonalejším predobrazom, náznakom a predkrmom nebeskej radosti. Všimnime si, že Biblia od začiatku
až do konca rozpráva príbeh manželstva. Začína príbehom Adama a Evy
a končí obrazom Krista a jeho nevesty Cirkvi. Presne uprostred Biblie
je Pieseň Piesní. Je to oslavná erotická poézia lásky. Najviac komentárov,
ktoré boli kedy napísaní svätcami ku
knihám Sv. Písma, je práve na knihu
Pieseň Piesní. To je veľmi významná
skutočnosť. Sv. Terézia Avilská napísala komentár k Piesni Piesní. Jej pomýlený duchovný vodca bol tak šokovaný a pohoršený jej komentárom, že
jej prikázal spáliť ho. Našťastie jednej jej spolusestre sa podarilo zachrániť jednu kópiu. Svätci hovoria o man-
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želskom vzťahu medzi nami a Bohom,
hovoria o mystickom sobáši.
Boh sa nám snaží niečo povedať aj
tým, ako sú usporiadané knihy Písma, kde to začína manželským párom
a končí manželským párom. Čo teda?
Asi sa snaží poprosiť nás o ruku! Chce
si nás vziať. Každému z nás chce povedať, že s nami chce žiť vo večnom
vzťahu lásky a neopísateľnej radosti.
Boh chcel, aby to bolo tak veľmi viditeľné a zjavné, že nám dal telá, ktoré sú obrazom a náznakom tejto reality. Stvoril muža a ženu a chce, aby sa
stali jedno, lebo to platí plnším spôsobom o Bohu a o nás. To robí naše telá
nielen biologickými, ale aj teologickými. Naše telá nám majú zjaviť, že každý muž a každá žena sú stvorení pre
večnú jednotu. Všetka naša sexuálna
zmätenosť vyplýva z našej zmätenosti
ohľadom podstaty a zmyslu nášho života. Boh nám dal eros, túžbu, raketový motor, aby sme mali energiu ísť
ponad hviezdy. Čo sa však stane, ak
ten motor otočíme, ak ho presmerujeme od zamerania na hviezdy smerom
do nášho vnútra? Spôsobí to sebazničenie. To je kultúra, v ktorej žijeme.
Raketový motor nie je problém. Problém je zlé nasmerovanie rakety. Teológia tela nám pomáha to pochopiť.
Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz. Požehnal ich a povedal: „Ploďte sa a množte sa.“ To je pozvanie od
Boha. Za normálnych okolností prichádza na scénu tretia osoba. Dieťa. To nám trošku poodhaľuje tajomstvo Trojice. Nenechajme sa však pomýliť. Boh nie je sexuálnou bytosťou.
On nie je stvorený na náš obraz. My

sme stvorení na jeho obraz. Naša sexualita je teda viditeľným náznakom
trojičnej výmeny lásky. Pavol nám hovorí o tom vzťahu lásky v 5. kapitole Listu Efezanom. Muž opustí otca
a matku a stane sa jedno zo svojou ženou. To je veľké tajomstvo. To je obraz Krista a jeho tela, Cirkvi. Kristus
opustil svojho Otca v nebi aj svoju mamu na zemi, aby odovzdal svoje telo
za svoju nevestu, aby sme sa my, jeho
nevesta, stali s ním jedno. Toto je moje telo. Toto je moja krv. Poď, staň sa
so mnou jedno. Jedzte a pite. Ježiš dáva svoje telo za nevestu, on ju nevyužíva. Nám sa stáva, že druhého človeka použijeme a zneužijeme. To je však
opakom lásky. Zmyslom nášho tela je
milovať, stať sa darom. Prijímať a dávať lásku. Boh nám chce ukázať pravý význam nášho tela. Chce, aby sme
znovu nadobudli jeho víziu a pohľad.
Písmo, aj naše telo sú nápoveďou pre
nás. Prvý zázrak sa stal na svadbe. Čo
sa tam stalo? Došlo im víno. Víno je
biblickým symbolom lásky. Adamovi
a Eve po páde došlo víno Božej lásky.
Dovtedy ho pili v hojnosti a boli ním
opojení. Nebo bude o tom, že budeme opojení vínom Božej lásky. Pamätáme sa, z čoho boli obvinení apoštoli na Turíce, keď sa z neba vyliala Božia láska ako plod vykúpenia? Obvinili ich, že sú opití! Boli naozaj v opojení! Boli plný vína Božej lásky.
My v sebe vidíme niekedy pokušenie použiť druhého na svoje uspokojenie. Muž vidí ženu ako objekt, ktorý
môže použiť a rovnako aj žena takto
podobne vidí muža. Po páde sa muž aj
žena zahaľujú. Nie preto, že ich telá sú
zlé, ale preto, aby chránili svoju veľkú
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dôstojnosť pred využitím a zneužitím.
Ježiš povedal, že kto na ženu žiadostivo hľadí, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Čo teraz? Máme sa celý život pozerať niekam inam, keď vidíme
ženu? Nie! Ježiš chce zmeniť naše srdce. Chce, aby sme pili z jeho lásky, aby
potom jeho láska z nás vyžarovala pri
stretnutí so ženou. Vtedy budeme mať
na druhého iný pohľad. Všetci niekedy cítime v sebe žiadostivosť. Myslíme si, že môžeme na žiadostivosť odpovedať iba dvoma spôsobmi. Buď sa
jej oddáme, alebo ju potlačíme. Ak sú
tieto dve reakcie jediné možné odpovede na žiadostivosť, ktorá z nich sa
javí ako svätejšia? Určite potláčanie
žiadostivosti. Toto je jeden z dôvodov,
prečo mnohí ľudia majú hlboké nevyriešené vnútorné sexuálne problémy. Ak človek dookola potláča žiadostivosť, to čo bolo celý čas potláčané,
nakoniec exploduje. Existuje ešte tretia voľba. Apoštol Pavol hovorí o vykúpení nášho tela v 8. kapitole Listu
Rimanom.

Povedal, že začal vydávať tento časopis ako odpoveď na puritánske dedičstvo. Puritánstvo, ktoré odmieta a vylučuje sex ako niečo špinavé a ohavné.
Kresťania súhlasia s Heffnerom ohľadom choroby - puritánstva, ktoré odmieta telo. Ale ďalej s ním nesúhlasia. Heffner nepoznal Boží plán s telom ani pravdu o vykúpení tela v Ježišovi Kristovi. Je zaujímavé, že približne v tom istom čase, v päťdesiatych rokoch 20. storočia, mladý poľský kňaz
Karol Wojtyla začal písať články a robiť prednášky, ktoré boli neskôr vydané knižne. Začal biblickú reflexiu
o ľudskom tele, ktorá neskôr dostala
meno „Teológia tela.“ Ján Pavol II. tiež
akoby vytiahol tie kúsky rozbitého obrazu z koša a povedal, že ich nesmieme zahodiť. On hlboko a dlho uvažoval o pôvodnom Božom pláne, o Ježišových slovách a o výrokoch sv. Pavla. Wojtyla nám znovu ukázal slávny
a nádherný Boží plán s každým mužom a ženou, stvorených na Boží obraz.

Predstavte si nádherný obraz, ikonu muža a ženy ktorí sú v raji pred
tým, ako spáchajú dedičný hriech. Je
to krásna ikona. Myslíte si, že sa to
nepriateľovi páči? Čo asi bude chcieť
urobiť nepriateľ s takýmto nádherným obrazom neba? Rozbiť ho. Teraz si predstavte, že táto ikona je na
zemi rozbitá. Sú to len kúsky obrazu. Ako to vyzerá? Vyzerá to ako odpadky. Človek, ktorý chce poupratovať, by ich chcel hodiť do kontajnera.
A tak vzniká klasický pohľad nábožného človeka: „Duch je dobrý a telo
zlé. Sex je škaredý a špinavý.“ Nezdá
sa vám takýto pohľad príliš bláznivý?
Dvaja muži v 20. storočí vytiahli tieto
„odpadky“ z koša. Jedným bol Hugh
Heffner, zakladateľ časopisu Playboy.

Keďže niekedy prežívame sexuálne túžby ako žiadostivosť, obráťme sa
k Ježišovi. Poďakujme mu za dar sexuálnej túžby. Poprosme ho, aby nám
pomohol prekonávať pokrivené prežívanie sexuálnej túžby, sebecky použiť
druhého na svoje uspokojenie. Pane,
mocou svojho kríža a zmŕtvychvstania obnov, čo je vo mne pokrivené,
aby som mohol prežívať skutočné sexuálne vyslobodenie, ktorým je sloboda milovať. Pre takúto slobodu nás
Kristus oslobodil. Skutočná sexuálna
sloboda nie je voľnosť oddávať sa nutkavým chlipným túžbam. Skutočná
sexuálna sloboda je sloboda od týchto
nutkavých sebeckých žiadostí. Iba taká osoba je slobodná. Ak neviem povedať nie nutkaniu k pohlavnému spo-
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jeniu, naše áno neznamená nič. Toto je základ celej kresťanskej morálky. Autentická sexuálna sloboda. Naše
telá hovoria alebo majú hovoriť jazykom Božej lásky. Boh nás miluje láskou, ktorá trvá naveky. Piesne v rádiu
často hovoria, že človek túži po láske,
čo nikdy neskončí. Každý túži po takej láske. Niekedy sme však skeptickí, či je to vôbec možné. Keď budeme piť Božie víno, takáto láska je naozaj možná! Sexuálny jazyk tela má
byť potvrdením a obnovením manželskej prísahy. Učíme sa tu byť darom
jeden pre druhého. Je to umenie. Skutočná láska je umením. Hocikto môže
pristúpiť ku klavíru a udierať na klávesy. Výsledkom bude pravdepodobne nepríjemný zvuk bez ladu a skladu. Keď však ku klavíru príde virtuóz
a začne hrať, hudba dokáže pozdvihnúť našu dušu k nebu. Virtuóz hrá často s ľahkosťou a určitou spontánnosťou. Táto ľahkosť a spontánnosť neprišli sami od seba. Je za nimi kopec
driny a práce, disciplíny, obety a námahy pri učení sa hudobnému umeniu.
Ak sa chceme naučiť umeniu milovať,
musíme začať chodiť, obrazne povedané na hodiny klavíra. Nie preto, lebo telo je zlé, ale preto, aby sme nerobili nepríjemný a bezvýznamný rámus. Chceme sa naučiť hrať nádhernú
hudbu. Pane, zmeň moje srdce, obnov
vo mne to, čo treba. Amen.
Táto prednáška Christofera Westa zaznela
dňa 5. júna 2011 v Londýne (HTB Onslow
Square) na začiatku formačného týždňa
účastníkov Alfa International Week.
Zdroj http://www.htb.org.uk/ai_media/132
Preklad a prepis Mgr. Rastislav Dluhý
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Predmanželské vzťahy
Pre-Nuptial Relationships
For centuries the Gospel advise has encouraged the engaged couples to a responsible preparation for marriage,
which also included prenuptial chastity. Due to the sexual revolution aimed against Christian faith and morality,
many Christians started to practice the type of marital sexual relations before marriage. Based on theological,
anthropological and psychological arguments, the study defends the basic argument that sexual unification of man
and woman must be an expression of the unity between personal existences only in their common lives. The study
further emphasizes the importance of the institution of marriage and offers some pastoral guidance for preparing
for marriage.

Úvod
Praktizovanie sexuálnych vzťahov manželského typu
mimo manželstva sa stáva v dnešnej spoločnosti, preniknutej permisivizmom, všeobecne prijímanou praxou aj
medzi mnohými kresťanmi. Základom pre túto prax je
veľké nepochopenie a omyly, ktoré sú vlastné takzvanej
sexuálnej revolúcii, ktorá banalizovala sexualitu a jej hlboký antropologický význam. Ide tu teda o jeden z veľmi vážnych pastoračných problémov, o tému veľmi živú
a komplexnú.
Etické hodnotenie
Rozlišujeme predmanželské vzťahy vo všeobecnom
zmysle a vlastnom zmysle. V bežnej reči sa často nazývajú predmanželskými všetky sexuálne vzťahy uskutočnené pred manželstvom, ale bez toho, aby dvojica plánovala manželstvo. V tomto prípade však vôbec nejde o predmanželské vzťahy, a preto treba podčiarknuť, že sa tu zneužíva samotná terminológia. Vo vlastnom zmysle predmanželské vzťahy sú kompletné sexuálne vzťahy uskutočnené pred plánovaným manželstvom, teda medzi osobami, ktoré majú úmysel uzatvoriť manželstvo a sú hypoteticky pripravené akceptovať eventuálne následky týchto skutkov.

Pokiaľ ide o predmanželské vzťahy v úzkom zmysle, v posledných desaťročiach bola o nich veľká diskusia,
podnietená niektorými kultúrnymi i spoločenskými zmenami. Hedonisticko-permisívna „kultúra“, ktorú začali šíriť hlavne masovokomunikačné prostriedky, ale aj mnohé školské výchovné projekty, odmieta kresťanské hodnoty a ponúka nemorálne vzory. Darí sa jej vplývať na široké vrstvy obyvateľstva, aj na kresťanov. Pod jej vplyvom bolo oslabené dovtedajšie všeobecné presvedčenie,
že je ideálom vstúpiť do manželstva panensky čistý, pričom panenstvo sa dovtedy zvlášť oceňovalo u ženy. Rodičia, hoci vnímali tieto nedobré zmeny, pre falošnú hanblivosť často zanedbali zodpovednú výchovu. Okrem toho
obdobie očakávania na manželstvo sa abnormálne predĺžilo, zvlášť následkom neprirodzenej diskontinuity medzi dosiahnutím citovo-vzťahovej zrelosti a dosiahnutím
ekonomickej autonómie na zabezpečenie vlastného života. Súvisí to s predĺžením študijného obdobia a problémami s ubytovaním (dnes na ne kladú príliš veľké nároky).
Zvyšovanie veku, v ktorom sa uzatvára manželstvo, spojené s včasnejším začatím spoločného chodenia dvojice,
často vedie k tomu, že snúbenecké obdobie trvá omnoho
dlhšie ako dva roky. Sobášia sa oveľa neskôr, ako už tvoria skutočný pár, citovo zrelý pre manželstvo. Je pochopiteľné, že zachovanie čistoty v takom dlhom období, aj pre
tých, čo sa vážne pripravujú na manželstvo, je náročnejšie.

Pokiaľ ide o predmanželské vzťahy vo všeobecnom
zmysle, jednomyseľne ich odmieta tak tradícia ako aj súčasná morálna teológia. Ich veľmi tvrdé odsúdenie nájdeme aj v niektorých textoch, ktoré sú inak považované za
progresivistické. Patrí tu aj jedna veľmi diskutovaná americká štúdia, kde sa píše: „Sexuálne vzťahy, ktoré nie sú
vyjadrením celej osoby, negarantujú možnosť stabilného
vzťahu a nevyjadrujú realitu dvoch osôb, ktoré sa stretávajú a žijú výlučne jeden pre druhého, sú úbohými formami
vykorisťovania alebo nanajvýš príležitosťou na momentálnu erotickú hru nehodnú dôležitosti sexuality.“1

Práve v rámci diskusie o týchto zmenách sa objavili
tézy, dokonca aj u niektorých moralistov, o dovolenosti sexuálnych predmanželských vzťahov v „prípadoch, v ktorých pevná vôľa vstúpiť do manželstva a láska, v psychológii snúbencov v určitom zmysle už manželská, sa dožadujú tohto doplnenia, ktoré považujú za prirodzené; a to
zvlášť vtedy, keď vonkajšie prekážky zabraňujú sláveniu
manželstva alebo v prípade, keď toto intímne spojenie sa
zdá nevyhnutné na zachovanie lásky“2. Toto presvedčenie
rozhodne odmietlo Magistérium Cirkvi vo vyhlásení Persona humana na základe viacerých argumentov podporujúcich tradičnú náuku, ktorá považuje sexuálne spoje-

1. La sessualità umana. Nuovi orientamenti nel pensiero cattolico
americano, Brescia 1997, s. 127, citované z: M. P. Faggioni, Sessualità
matrimonio famiglia, Bologna 2010, s. 222.

2. Congregazione per la Dottrina della Fede, Persona humana,
č. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
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nie za akt vlastný manželom. Ide o potvrdenie všeobecnej
normy: „Nie je dovolené oddeľovať sexuálne spojenie od
manželskej lásky.“ Potvrdil to aj Druhý vatikánsky koncil,
keď vyhlásil, že plne sexuálne úkony sú vlastné manželskému životu.3 Morálne hodnotenie v konečnom dôsledku
nezávisí od kultúrno-spoločenských zmien, ale od hodnôt.
Pokiaľ ide o manželskú sexualitu, je dobré podotknúť,
že ona nemá ako výlučný cieľ odovzdávanie života deťom,
ale má byť vždy aj prejavom vzájomnej lásky. Ide o dva
navzájom súvisiace ciele. V minulosti sa niekedy kládol
dôraz na odovzdávanie života, dnes viac na prejav lásky.
Vzťah medzi týmito dvoma cieľmi, láskou a odovzdávaním života, je teda potrebné vyjasniť. Treba ho chápať
ako vzájomnú závislosť jedného cieľa od druhého, a nie
podriadenie jedného cieľa druhému. Láska, ak je autentická, smeruje k plodnosti. Z druhej strany ľudská plodnosť,
ak sa nechce zmeniť na náhodné odovzdanie života, musí
byť prejavom lásky. Odovzdávanie života nie je iba záväzok manželov voči sebe navzájom, ale aj voči spoločnosti a Cirkvi.
Teologické, antropologické
a psychologické argumenty
Podľa vyhlásenia Persona humana, predmanželské
vzťahy alebo „predčasné“ – ako ich nazýva dokument –
„hocako by bolo pevné predsavzatie tých, ktorí sa zaväzujú v takých predčasných vzťahoch, ostáva pravdou, že
tieto nemôžu zaistiť úprimný a verný medziosobný vzťah
muža a ženy, a najmä nie sú v stave ochrániť ho pred rozličnými nápadmi a vrtochmi.“4 Pár sa nachádza iba v kontexte prípravy na manželstvo, kde neexistuje ešte trvalé
puto, a teda neexistuje ani plná istota vzájomného osobného darovania. Nejedno dievča dokáže rozprávať o tom,
ako privolila na sexuálny vzťah potom, ako chlapec naliehal, uisťoval ju o svojej láske a od nej žiadal dôkaz lásky. No vždy, keď dosiahol svoj cieľ, hovoril: „Áno, mám
ťa veľmi rád, ale nechcem sa s tebou zosobášiť...“ Nejeden zamilovaný pár, tak absolútne istý svojou láskou na
život a na smrť, že už dávno pred sobášom sa pokladal
za manželov, sa neskôr presvedčil, že láske postavenej na
príliš krehkom základe, stále čosi chýba. Nielen autenticita, ale niekedy aj schopnosť ďalej existovať. Predstieranie
skutočného a pravého osobného darovania sa môže láske
veľmi ublížiť, predovšetkým v dlhšom časovom horizon-

3. Porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, č. 51.
4. Congregazione per la Dottrina della Fede, Persona humana,
č. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html

168

Nové Horizonty

Martin Koleják

te,5 môžu byť prekážkou psychologického vývinu a skončiť vyprahlosťou osobnosti.
Niektorí namietajú, že práve sloboda rozhodnutia si vyžaduje, aby dvaja najprv skúsili, či sú v súlade na fyzickom sexuálnom poli, aby manželstvo bolo vydarené. Teória „vyskúšania“ je veľmi zavádzajúca. Sú veci, ktoré nemožno vyskúšať. „Vyskúšanie“ toho druhého nemá zmysel. Je to: akoby niekto chcel dlhým spánkom vyskúšať, čo
je smrť; akoby niekto celebroval svätú omšu ešte pred vysvätením za kňaza; akoby chcel niekto vyskúšať chirurgický zákrok (buď je lekár na to dobre pripravený, alebo
to dopadne zle). Túto „modernú“ námietku „vyskúšania“
spochybňuje samotný fakt, že mnohé manželstvá sa rozchádzajú aj po rokoch sexuálnej harmónie. V skutočnosti
sexuálna harmónia nebýva na začiatku manželstva, ale sa
vytvára na základe vzájomného poznania, čo si vyžaduje
vzájomnú dôvernosť a schopnosť viesť dialóg aj o týchto
veciach. V tomto zmysle nejde iba o nadobudnutie „techniky“. Harmóniu nie je možné vytvoriť v istom okamihu, ona sa musí neustále budovať. Jej predpoklad je harmónia celkového spoločného života. Z toho vyplýva, že
predmanželské spolužitie sa ľahko môže ukázať ako neuspokojivé a môže byť dôvodom rozchodu. Ak niekto použije druhú osobu na „skúšku“ a potom ju opustí, jej city
sú hlboko ranené na celý život. Nakoniec takéto spolužitie
nikdy nie je prežívané po psychologickej stránke ako manželské, keďže podstata predmanželského vzťahu nie je tá
istá ako manželského. Teda už predpoklad, že predmanželské sexuálne vzťahy sú nevyhnutné na lepšie vzájomné
poznanie je postavený na chybnej logike, ktorá vedie k nesprávnemu uzáveru, že je možné uzavrieť manželstvo iba
potom, keď sa už manželstvo „žije“.6 Manželstvo nemožno imitovať, predstierať. Vždy to bude len vonkajšia stránka bez vnútorného obsahu.
Okrem toho v období, ktoré predchádza uzavretie manželstva, sa majú snúbenci venovať vzájomnému poznaniu
a skúmaniu. To je plne možné iba vtedy, keď cesta k vzájomnému rozchodu ostáva otvorená. Keď však už pred
manželstvom mali úplné sexuálne styky, rozchod sa stáva ťažším a v každom prípade je prameňom hlbokého rozčarovania a nespokojnosti, ktoré sa budú pociťovať v budúcich vzťahoch, často so zhubnými následkami v spolunažívaní s inými osobami, až natoľko, že zásadne budú
vyvolávať nedôveru voči všetkým predstaviteľom iného pohlavia, alebo nechajú padnúť všetky sexuálne brzdy. Okrem toho pre ženu je hlbokým ponížením, keď sa

5. Porov. J. Salij, Sex, láska, morálka. Naliehavé otázky – pravdivé
odpovede, Bratislava 2003, s. 45.
6. Porov. C. Zuccaro, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia
morale, Bologna 2002, s. 176-178.
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s ňou zachádza ako s predmetom pokusu a potom sa prípadne odvrhne.7
Každodenná skúsenosť ukazuje, že mnoho snúbeneckých dvojíc sa nakoniec rozíde. Štatisticky je tiež známe,
že nielen snúbenci, ale aj manželia, ktorí už pred manželstvom žili spolu, sa viac rozvádzajú ako ostatní. Stoja za
tým spomenuté psychologické dôvody.
Stáva sa aj to, že dievča otehotnie. Dvaja mladí sa zrazu
nájdu pred všetkými ťažkosťami a niekedy rýchlo podľahnú pokušeniu riešiť ich tak, že sa unáhlene a nezrelo rozhodnú zosobášiť, alebo, ako sa často v tomto prípade stáva, chlapec nemilosrdne nalieha na dievča, aby išlo na potrat odstrániť dieťa, plod ich „lásky“. Na základe štatistík
také manželstvá, najmä keď ide o manželstvá predčasné,
uzavreté medzi príliš mladými osobami, sú veľmi nestále. V prípade, že by sa napriek všetkému rozišli, dievča so
svojím nemanželským dieťaťom sa ľahko vystaví nebezpečenstvu uzavrieť manželstvo s iným mužom, bez dostatočného uváženia a bez opravdivej lásky, jedine preto,
aby vyriešila svoju situáciu a neprinútila dieťa, aby navždy rástlo bez rodiny.
Nejde však len o to, že dievča môže otehotnieť. Tomu
sa mnohí vyhýbajú prostriedkami na zabránenie počatia.
Mnohé z nich sú zároveň potratové a niektoré majú výlučne potratový cieľ. Nad týmito prejavmi tzv. lásky visí
tieň smrti, o čom sa v spoločnosti akoby „nesmelo“ hovoriť. Sexuálne spolužitie je pravdivé, ak je prejavom neobmedzenej osobnej lásky a otvorené na splodenie dieťaťa,
čo sa neuskutoční v prípade jednoduchého „vyskúšania“.
Skutočné odovzdanie sa druhému človekovi si vyžaduje
námahu, aby to, čo chce dať ako dar – teda sám seba –,
bolo čo najhodnejšie tohto pomenovania. Ak toho druhého miluje a túži mu darovať seba samého, musí mu záležať na tom, aby to bol dar skutočne zo srdca – taký veľký, ako človek len vládze. Musí sa snažiť o to, aby sa milovanej osobe daroval ako pán seba samého, a nie ako otrok
svojich vášní, ako ten, čo na sebe pracuje, a nie ako morálny a duchovný úhor.8
Manželstvo, ktoré ustanovil Stvoriteľ a ktorému pravdu navrátil Pán Ježiš, je jedinou formou osobnej jednoty
schopnou zabezpečiť pravdu pohlavnému spojeniu medzi
mužom a ženou. Kristus povedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal:
«Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele»? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19, 4-6 ). Sväté písmo bezpochyby učí – argu7. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 352-353.
8. Porov. J. Salij, Sex, láska, morálka. Naliehavé otázky – pravdivé
odpovede, Bratislava 2003, s. 44-45.
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mentuje Persona humana – že „telesné spojenie nie je teda
oprávnené, ak sa medzi mužom a ženou neutvorilo definitívne životné spoločenstvo.“9 Potvrdzuje to aj sv. Pavol,
ktorý povzbudzuje slobodných a vdovy, ktorí sú si vedomí, že nie sú schopní zdržanlivosti, aby uzavreli manželstvo (porov. 1 Kor 5, 1-6, 9; 7, 2; 10, 8; Ef 5, 5; 1 Tim 1, 10;
Žid 13, 4; 1 Kor 6, 12-20), zároveň odsudzuje nemravnosť,
kde istotne patrí sexuálne spojenie mimo manželstva. Pavol poukazuje na to, že spojenie tiel v nečistote poškvrňuje chrám Ducha Svätého, ktorým sa stal kresťan (porov. 1
Kor 6, 13-20).
„Tak to vždy rozumela a učila Cirkev, ktorá ostatne našla aj v uvažovaní ľudí a v poučení dejín hlbokú zhodu
so svojou náukou“10 – podčiarkuje dokument Persona humana. Ani Sväté písmo, ani Cirkev nikdy neoddelila sexuálne spojenie v pravde od definitívneho spoločenstva
medzi mužom a ženou. Avšak v tejto súvislosti musíme
poznamenať, že texty Učiteľského úradu Cirkvi uvedené
v poznámke č. 17 v dokumente Persona humana, potvrdzujúce stálosť tohto učenia, sa vzťahujú vo všeobecnosti na smilstvo a text Pia XI. sa vzťahuje na manželstvo
ad tempus a ad experimentum.11 Manželstvo nie je jednoduchým ceremoniálnym úkonom, ale zodpovedá samotným požiadavkám zväzku muža a ženy uzavretého v láske
čiže hodnote a spoločenskému významu takéhoto zväzku tak pre samotný pár, ako aj pre dobro eventuálneho potomstva, a tiež pre dobro a zachovanie ľudskej spoločnosti. Táto spoločenská hodnota a jej význam je ešte jasnejší v kresťanskom kontexte, v ktorom zväzok muža a ženy
tvorí „Kristovu sviatosť“12.
Božia vôľa je, že z telesného spojenia ženy s mužom, sa
rodia noví ľudia. A človek je drahocenná bytosť, povolaná k večnému životu, dôležitejšia ako celý materiálny svet.
Okolnosti, za ktorých človek prichádza na svet, musia byť
v súlade s touto veľkou dôstojnosťou. Je správne, aby deti
prichádzali na svet v prostredí osobného, čoraz plnšieho
a čistého vzájomného darovania sa svojich rodičov. Takéto
oddanie sa, ktoré smeruje k večnému trvaniu, bolo potvr-

9. Congregazione per la Dottrina della Fede, Persona humana,
č. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
10. Congregazione per la Dottrina della Fede, Persona humana,
č. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
11. Poznámka č. 17 v dokumente Persona humana sa odvoláva na
niektoré dokumenty Magistéria: Innocent IV., Ep. Sub catholicae professione, 6. marca 1254; DS 835; Pius II., list Cum sicut accepimus, 14.
nov. 1459: DS 1367; Dekréty Sv. Ofícia, 24. sept. 1665: DS 2045; 2. marca
1679: DS 2148; Pius XI., enc. Casti Connubii: AAS 22 (1930), s. 558-559.
12. Congregazione per la Dottrina della Fede, Persona humana,
č. 7, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_it.html
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dené obojstranným sľubom vernosti až do smrti a Božím
prísľubom nebeskej pomoci.13

2. Vzťahy na základe labilných alebo povrchných citov
– medzi spolužiakmi, spolupracovníkmi atď.

Argumenty odmietajúce opodstatnenosť predmanželských vzťahov sú rôzne: niektoré sú prísne teologické (Biblia, Tradícia, Magistérium), iné sú antropologické
a psychologické, ale všetky vyúsťujú do základnej tézy,
že sexuálne zjednotenie muža a ženy, ak chce byť pravdivé, musí byť výrazom jednoty dvoch osobných existencií
v už spoločnom živote. Podobné vyjadrenie, ako je v dokumente Persona humana, aj z pohľadu argumentačného,
nachádzame vo výchovných smerniciach O ľudskej láske
v bode 95. Používa sa tu paradigma – drahá Jánovi Pavlovi II. – sexuality ako reči, a teda sa podčiarkuje personalistický aspekt predloženej normy. V texte sa zvlášť zdôrazňuje fakt, že „mimomanželské sexuálne vzťahy sú ťažkým neporiadkom, lebo sú prejavom vyhradeným realite,
ktorá ešte nejestvuje; sú rečou, ktorá nenachádza objektívny náprotivok v živote dvoch osôb, nie ešte spojených
do definitívnej komunity s nevyhnutným uznaním a zárukou spoločenstva občianskeho a pre katolíckych manželov i spoločenstva cirkevného.“14 Ide teda o ťažký hriech.
Ak sa kresťanskí snúbenci správajú akoby boli manželmi
ešte pred uzatvorením sviatosti manželstva, môžu si síce
subjektívne nahovárať, že svoju lásku prežívajú ako niečo
veľké, ale z objektívneho pohľadu tam určite chýba láska,
ktorú Kristus ponúka manželom prostredníctvom sviatosti manželstva. Ale aj keby sme nebrali do úvahy sviatosť
manželstva, predmanželské vzťahy sú objektívne falošné a skresľujúce realitu, pretože vyjadrujú realitu úplnej,
výnimočnej, definitívnej lásky (autentická láska vylučuje
možnosť budúceho rozchodu) otvorenej voči životu, keďže táto skutočnosť ešte neexistuje. Zjednotenie tiel má vychádzať z predchádzajúceho úplného osobného darovania
sa (duša, telo, vôľa, rozum, city) a byť jeho prejavom. Zasnúbení chlapec a dievča nie sú si navzájom ešte dostatočne oddaní, ešte len smerujú k tomu, aby sa jeden druhému
mohli v čo najväčšej miere darovať. Preto ešte nie je čas na
to, aby hlásali – aj telom – svoje plné darovanie sa. Lebo
to ešte nie je pravda a život – objektívny examinátor pravdivosti našich postojov –, skôr či neskôr odhalí túto faloš
akoby úplného darovania sa v snúbeneckej láske.

3. Vzťahy na základe citových vzťahov vyplývajúcich
z jednoduchej sympatie, vzájomnej príťažlivosti, čo môže
niekedy smerovať k vytvoreniu manželstva.

Je vhodné rozlišovať aj medzi ťažkými previneniami
voči základnému princípu sexuálnej morálky. Ich odstupňovanie, počnúc od najťažších, je nasledovné:
1. Príležitostné vzťahy – medzi osobami pri prvom stretnutí alebo náhodnom stretnutí. Ide o tých, ktorí majú mnohých partnerov, a teda o sexuálnu promiskuitu.
13. Porov. J. Salij, Sex, láska, morálka. Naliehavé otázky – pravdivé
odpovede, Bratislava 2003, s. 45-46.
14. Kongregácia pre katolícku výchovu, výchovné smernice O ľudskej láske, č. 95.

170

Martin Koleják

Nové Horizonty

Základný koncept snúbeneckých vzťahov
Predmanželská čistota je požiadavkou rešpektujúcou
dôstojnosť osoby, či už svojej alebo druhého. Katechizmus
Katolíckej cirkvi poukazuje na záväznosť čistoty medzi
snúbencami ako aj na výhody ponechania sexuálneho života pre manželstvo: „Snúbenci sú povolaní zachovávať
čistotu v zdržanlivosti. V tejto skúške majú objaviť úctu
a učiť sa vernosti a nádeji, že dostanú jeden druhého od
Boha. Osobitné prejavy nežnosti, ktoré sú vlastné manželskej láske, si majú vyhradiť pre čas manželstva. Majú
si navzájom pomáhať rásť v čistote.“15 V skutočnosti jednota a nerozlučnosť manželstva je to, čo ospravedlňuje, že
manželka daruje manželovi celé svoje ženstvo, a naopak,
že manžel daruje manželke svoju mužskú špecifickosť.
Iba v manželstve je možné úplné darovanie sa v láske.
Je preto zodpovedné, aby sa mladý človek rozhodol
nadviazať snúbenecký vzťah s osobou iného pohlavia iba
vtedy, keď má aspoň vzdialený úmysel a nevylučuje možnosť raz sa zosobášiť s touto osobou. Hreší sa proti ľudskej dôstojnosti, keď sa snúbenecký vzťah začne bez toho,
žeby čo len zďaleka myslel uzavrieť manželstvo s druhou
osobou, alebo dokonca s pevným začiatočným rozhodnutím nikdy sa s ňou nezosobášiť. Je to nezodpovedné zahrávanie sa s psycho-fyzickými energiami vlastnej alebo druhej osoby.16
O snúbeneckom vzťahu je možné hovoriť na čisto ľudskej úrovni a na kresťanskej úrovni.
Na čisto ľudskej úrovni podstatným cieľom snúbeneckých vzťahov medzi mužom a ženou, takmer vždy
ide o mladých, je overiť, či spontánne zapálená vzájomná príťažlivosť má alebo nemá nevyhnutné predpoklady
na to, aby sa rozvinula do hlbokého vzájomného citového puta v úplnom darovaní v manželstve. To si vyžaduje prežívať zamilovanosť spôsobom, ktorý umožní čo najobjektívnejšie, pravdivé a dostatočné vzájomné poznanie
pre daný cieľ a umožní rast vzájomnej úcty a autentickej
lásky. Majú právo vedieť aj tie veci, ktoré by mohli sťažiť vzájomné spolužitie. Sú teda povinní spoznávať celý
svoj „svet“, kompatibilitu svojich charakterov, zvlášť prípadné vnútorné či psychické choroby, závislosti, napr. od
15. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2350.
16. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 349.
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alkoholu, tiež majú spoznávať ideály a hodnoty, ktoré sú
pre nich dôležité v osobnom i spoločenskom živote, ako
aj plány, náboženské presvedčenie a vieru. Otázka viery
je zvlášť dôležitá. Je najideálnejšie, ak obidvaja vyznávajú tú istú vieru a zhodujú sa v najdôležitejších veciach života. V opačnom prípade je potrebná aspoň úcta k vyznaniu toho druhého a jeho rešpektovanie, inak z toho budú
prameniť veľké napätia a problémy. Všetko, čo ich odlišuje po stránke fyzickej, psychickej, kultúrnej a náboženskej
musia nielen poznať, ale rozdiely aj akceptovať. V diskusii
o týchto veciach sa majú učiť riešiť problémy. Okrem toho
je takmer nevyhnutné pozorovať toho druhého akoby nestranne, bez citového zaangažovania, očami niekoho iného, nezainteresovaného. Má tiež spoznávať, ako sa správa
vtedy, keď nevníma prítomnosť zamilovanej osoby alebo
keď tam ona vôbec nie je.
V ovzduší otvorenosti a pravdivosti má dozrievať najdôležitejšie rozhodnutie v živote človeka, ktoré má vplyv
na celý jeho život, a ktoré je veľmi významné aj pre iných
(partnera, budúcich detí a obidvoch rodín, z ktorých snúbenci pochádzajú). Je to krásne, fascinujúce a zároveň
i náročné a zaväzujúce obdobie. Je to aj obdobie jedinečnej formácie seba samého a vzájomného formovania obidvoch partnerov vedené dozrievajúcou láskou, teda nevyhnutne je to obdobie darovania seba samého, ktoré má
viesť k skutočnému a úplnému vzájomnému darovaniu sa
v manželstve a k rodičovstvu, čiže k výchove iných osôb
už od narodenia. Od jeho prežívania závisí vo veľkej miere šťastie alebo nešťastie, úspech alebo neúspech budúceho manželstva. Zavŕšením tohto obdobia má byť slobodné rozhodnutie pre manželstvo. Nie je možné vyvíjať nevhodné nátlaky. Treba upustiť od všetkého, čo by mohlo
mať nádych donútenia.
Na kresťanskej úrovni sa k tomuto všetkému pridáva
ešte niečo iné. Obdobie zásnub je čas, v ktorom človek sa
snaží spoznať Boží plán pre svoj život a akoby v zrkadle aj
pre život svojho partnera. Ide o spoznávanie znakov, ktoré
umožňujú pochopiť, či ich stretnutie je zjavením Božieho
plánu s nimi, ktorý chce, aby boli jeden pre druhého darom celým svojím bytím až do konca života, či sú povolaní spoločne rásť vo viere, ktorú prijali v krste.
Nakoniec snúbenecké obdobie je časom prípravy na
sviatosť manželstva, ktorá slúži na to, aby ich láska bola
živou účasťou na láske medzi Kristom a Cirkvou, aby ich
manželský život bol ich cestou rastu vo svätosti. Je to teda
čas milosti, privilegovaný čas rastu vo viere. Je veľmi užitočné rozvíjať kresťanskú víziu snúbeneckého vzťahu, čo
umožňuje lepšie pochopiť skutočné miesto tohto vzťahu
v živote človeka. Je možné omnoho lepšie pochopiť objektívne zlo predmanželských vzťahov, ak sa jasnejšie pou-
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káže na tie cenné hodnoty, ktoré sú nimi skompromitované a pošliapané.17
Intímne vzťahy
Ak sa snúbenci rozhodli, že nebudú mať kompletné sexuálne vzťahy pred manželstvom, často sa pýtajú, do akého stupňa sú intímne prejavy morálne prípustné v čase prípravy na manželstvo.
Moralisti v minulosti odpovedali, že časti tela rozlišujeme na čestné, menej čestné a nečestné a od tejto topografie
nedovoleného odvodzovali normy konania pre snúbencov.
Išlo im o poukázanie na to, ktoré časti tela viac podnecujú k hriechu, keďže je zrejmé, že všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobré. Odpoveď by však mala vyplývať z perspektívy viac personalistickej. Treba sa vyhnúť obidvom krajnostiam: ospravedlňovaniu každého prejavu citov (vrátane sexuálneho spolužitia) v mene lásky alebo zdržanie sa
každého prejavu citu v mene čistoty lásky.
Günthör preto odpovedá takto: „Môžu a majú si vzájomne vymieňať ľúbostné prejavy, ktoré zodpovedajú ich dozrievajúcej láske, ale bez toho, že by uvádzali do činnosti
eros skutočne sexuálnym spôsobom. Eros má veľa foriem
vyjadrenia, ako napríklad vzájomné dary a iné podobné
pozornosti. Naopak, skutočne sexuálne darovanie seba
a znaky lásky priamo zamerané naň predpokladajú definitívnu manželskú lásku a istotu ustanovizne manželstva.“18
Personalistická perspektíva, hovorí Faggioni, vychádza
z idey, že ľudská láska sa prirodzene vyjadruje rečou tela,
a teda, že postupne rastie v poznaní a vo vzájomnej záväznosti vzhľadom na budúce manželstvo, čo prirodzene je
sprevádzané postupným rastom intimity. Láska snúbencov, hoci ešte nie je manželskou láskou, sama o sebe smeruje k manželskej láske. Objavenie a postupný dar telesnosti sú časťou komunikácie medzi dvoma osobami, ktoré kráčajú k čoraz opravdivejšiemu a hlbšiemu pochopeniu
vzájomného vzťahu. Kontemplatívny pohľad na milovanú
osobu, bozk, dotyk, môžu byť prejavmi nežnosti a osobnej
blízkosti, ktoré postupne pripravujú pár na manželskú sexualitu, rezervujúc plnú a definitívnu fyzickú intimitu na
okamih, kedy láska dosiahne dostatočnú zrelosť uzatvorením manželstva.
Stanovenie presných limitov platných pre všetkých
môže byť ťažké, a nemusí zodpovedať špecifickej a aktuálnej realite daného páru, ktorý vždy predstavuje dynamickú realitu. Pár, pri fyzických prejavoch citu a pri17. Porov. L. Ciccone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita
verginale, Milano 2004, s. 156-157.
18. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 350.
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rodzenej vlastnej túžby, musí pamätať na svoju cestu dozrievania, na svoju citlivosť a svoje reakcie, v ovzduší vzájomného rešpektu, úprimnosti a dialógu. Snúbenci sú povolaní k zodpovednosti, múdrosti a čestnosti k sebe samým a majú sa vyhnúť konaniu, ktoré by mohlo skĺznuť,
aj bez toho, aby to chceli, ku kompletnému sexuálnemu
vzťahu, alebo, ktoré by mohlo byť formou, hoci aj maskovanou, predčasných genitálnych prejavov.19 Dokument
Kongregácie pre katolícku výchovu v smernici O ľudskej
láske v bode 96 zaujíma takýto postoj: „Medzi adolescentmi a mladíkmi sa stále viac rozširujú prejavy sexuálneho
rázu, ktoré samy osebe pripravujú na vzťah kompletný, ale
bez toho, že by prišlo k jeho uskutočneniu. Tieto prejavy
pohlavnosti sú morálnym neporiadkom, lebo k nim prichádza mimo manželstva.“20 Z toho je jasné, že sú sexuálne prejavy, ktoré sú časťou dynamiky smerujúcej k úplnému sexuálnemu zjednoteniu, a preto majú miesto iba
v manželskom spolužití. Mimo manželstva by neboli prejavom skutočnej lásky, ale egoizmu, a teda ťažkým hriechom. Dokument kongregácie tak odsudzuje vzťahy medzi adolescentmi, pri ktorých úmyselne vyhľadávajú sexuálne vzrušenie a orgazmus, hoci sa vyhýbajú vlastnému sexuálnemu spojeniu. Často, keď sa hovorí o týchto
vzťahoch, používajú sa americké výrazy necking a petting. Táto genitalizácia vzťahu, ak sa trvalo a často praktizuje, má negatívne efekty na erotický život budúcej dvojice a často – predovšetkým, keď sa to deje medzi veľmi mladými ľuďmi – nesmeruje ani k autentickému spojeniu, ale k forme vzájomnej genitálnej stimulácie.21 Ide
o ťažké hriechy, pretože spôsobovať si sexuálne vzrušenie
majú právo iba manželia v manželskom objatí, ktoré jediné môže byť prejavom bezpodmienečnej lásky, ktorá má
byť samozrejme otvorená voči životu.
Aj pri dovolenom prejave lásky a citovej blízkosti musia
sa snúbenci riadiť ľudskou a kresťanskou múdrosťou, predovšetkým, keď vedia, že tieto prejavy sa môžu vymknúť
ich kontrole. Vedia, že existuje prah, za ktorým sa pre nich
stáva veľmi ťažkým, ak nie dokonca takmer nemožným,
ovládať svoje skutky a city. Práve priestor, ktorý ohraničuje tento prah, hovorí o autentickosti ich lásky. Majú si
vychovávať svoje svedomie tak, aby pravdivo posudzovali
svoje konanie a nezamieňali egoizmus za lásku. To ich vedie k tomu, aby sa vyhli všetkým gestám, ktoré by viedli
k nezriadenej sexualite. Inak by dopredu prijali zlo, ktoré
takmer isto vyplynie z ich konania. Aj tu platí zásada, že
už vystaviť sa blízkej príležitosti k ťažkému hriechu znamená spáchať ťažký hriech.

19. Porov. M. P. Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, Bologna
2010, s. 225.
20. Kongregácia pre katolícku výchovu, výchovné smernice O ľudskej láske, č. 96.
21. Porov. M. P. Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, Bologna
2010, s. 225-226.
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Zachovanie čistoty si preto vyžaduje aj vzájomný rozhovor o týchto prejavoch lásky, aby si aj slovom dosvedčili krásu ich vzťahu, ale aj prípadné výhrady, ktoré musia
vzájomne rešpektovať. V tomto zmysle je morálnou povinnosťou prekonať múr mlčania, ktorý je prekážkou autentickému a pravdivému vzťahu. Mlčanie sa často stáva komplicom mylného svedomia a zakrýva sa ním pocit viny, pretože sa vyhýba tomu, aby sa poznala pravda
o vlastnom konaní.22
Tak ako nie je správne trhať nedozreté jablká alebo
otvárať nedočkavo lupienky práve rodiaceho sa púčika
ruže, rovnako je nesprávne pred manželstvom skúšať to,
čo patrí do manželstva. Samotná podstata ružového puku
je taká, že nedostatok trpezlivosti pri čakaní na kvet môže
viesť k zničeniu najsľubnejšie vyzerajúcej ruže. Podobne
to je s láskou osôb, ktoré sa už rozhodli uzavrieť manželstvo. Ak im bude chýbať trpezlivosť a začnú predstierať
manželstvo, hoci ešte v ňom nie sú, musia rátať s tým, že
takéto ponáhľanie sa môže ublížiť aj najsľubnejšie vyzerajúcej láske.23
Manželstvo vzniká a zaniká
na základe určitej intenzity lásky?
Dnes niektorí tvrdia, že keď muž a žena sú pevne rozhodnutí sa zosobášiť a úprimne sa milujú, sú už zosobášení. Ustanovenie manželstva závisí podstatne od lásky,
kým verejne prejavené svedectvo vôle zosobášiť sa čiže
verejne vyjadrený manželský súhlas, je iba nepodstatným
dodatkom. Preto, keď jestvuje určitý stupeň lásky, úplné
sexuálne styky nie sú viac predmanželskými, ale manželskými už prv, než sa manželstvo verejne uzavrelo.
Takéto chápanie nie je možné z právneho hľadiska
a vrhá manželstvo do chaosu. Keby manželstvo vznikalo
len vďaka vzájomnému, úplne tajnému dosvedčeniu lásky
medzi mužom a ženou, alebo by vznikalo priam automaticky, keď láska dosiahne určitú intenzitu, malo by byť už
odvtedy nerozlučným, pretože inak by to nebolo manželstvo. No taká nerozlučiteľnosť by bola veľmi neistá, pretože nikto by ju nemohol verejne dokázať. Každý z dvoch
takzvaných manželov by nemal nijakú ťažkosť ju poprieť
a mohol by to spraviť, napr. povediac, že sa klamal v intenzite svojej lásky. Naozaj je nepochopiteľné, ako niektorí môžu až natoľko ponechať manželstvo na neistotu, ľubovoľnosť citu a subjektivizmu, zatiaľ čo potom pokojne
pripúšťajú, že menej dôležité záležitosti, ako napr. kúpa –
predaj, otázky dedenia, pracovné pomery sa musia riadiť
22. Porov. C. Zuccaro, Morale sessuale. Nuovo manuale di teologia
morale, Bologna 2002, s. 171-175.
23. Porov. J. Salij, Sex, láska, morálka. Naliehavé otázky – pravdivé
odpovede, Bratislava 2003, s. 46.
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verejne uzavretými zmluvami, ktoré tvoria právny predpoklad od určitej a presne určiteľnej chvíle. Ako možno
ponechať manželské spoločenstvo muža a ženy súkromnej ľubovôli, keď pokojne uznávame potrebu právnej platnosti verejných dohôd pre iné rozhodnutia, ktoré sú omnoho menej dôležité ako manželstvo a väčšinou sa vzťahujú
na hmotné dobrá?
Je príznačné, že mnohí z tých, čo bez iných podmienok
uznávajú láske schopnosť vytvoriť manželstvo, zriekajú
sa potom nerozlučiteľnosti manželstva tvrdením, že ako
manželstvo vzniká jedine vďaka láske manželov, tak zaniká, keď táto láska vyhasne.
Veriaci katolík má aj iný dôvod, aby nepripustil názor,
že manželstvo podstatne vzniká na základe lásky, ktorú si muž a žena dosvedčujú súkromne, kým jeho verejné
slávenie pred Cirkvou by bolo iba nepodstatnou formalitou. Manželstvo je sviatosť a ako také je jasným vonkajším znakom, ktorým Boh tu a teraz udeľuje ľuďom svoju milosť a súčasne buduje spoločenstvo Cirkvi. Čisto privátna sviatosť nejestvuje. Bolo by to protirečenie vo výrazoch. A preto nejestvuje čisto súkromné uzavretie manželstva.24
Zosúkromňovanie sexuálnej morálky
a odmietanie manželstva
Rozmáhajúci sa individualizmus priniesol vnímanie sexuálneho spolužitia ako súkromnej záležitosti, čo sa prejavuje poznámkami typu: „Čo môže pridať manželstvo
k nášmu pevnému rozhodnutiu žiť spolu?“ „Azda nejaká ceremónia alebo formálna dohoda sú dôležitejšie, ako
naše spoločné úsilie o dobré spolužitie?“ „Prečo by naša
láska mala byť podmienená nejakou právnou zmluvou?“
Ide o nepochopenie. Spoločnosť sa vždy zaujímala o manželstvo, ktoré nie je iba priateľstvom. Iste, aj priateľstvo
je podrobené zodpovednosti, nakoľko si vyžaduje úprimnosť a lojálnosť, ale na rozdiel od manželov, priatelia nie
sú subjektom práva a právnych zákonov ako priatelia.
V základe tohto pokusu ospravedlniť sexuálne predmanželské spolužitie je neuznanie podstatnej sociálnej dimenzie bytia a života človeka, nerozlišovanie medzi jeho
individuálnou a interpersonálnou dimenziou čiže nepoznanie jeho antropologickej štruktúry. Takéto zosúkromňovanie človeka a jeho činnosti nevie, že iba to, čo spoločnosť uznáva a chráni a len to, čo je zamerané na služby
spoločnosti, vlastní skutočné a plné bytie, úplnú skutočnosť. Taký je prípad každého jednotlivca, jeho cti a jeho
vlastností. Taký je predovšetkým a nadovšetko prípad
24. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 353355.
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najintímnejšieho spoločenstva, ktoré panuje medzi mužom a ženou. Títo sú úplne spojení medzi sebou a autorizovaní prejaviť také spojenie plným sexuálnym stykom
len vtedy, keď väčšie spoločnosti, akými sú štát a Cirkev,
ich ako manželov uznajú, chránia a včlenia do svojho celku.25 Manželstvo prevyšuje rozhodnutie manželov, pretože mení spoločenské vzťahy. Manželský súhlas, ktorý je
podstatou uzatvorenia manželstva, má hodnotu, ktorá presahuje čisto ceremoniálny význam, pretože svojou podstatou vstupuje do samotného srdca spoločnosti, ktorá ho prijíma a potvrdzuje verejnou formou.
Ľudská láska, keď prijme charakter úplného darovania sa bez časového obmedzenia, nesie v sebe požiadavku byť súčasťou spoločnosti. Každá ľudská láska je autentická v miere, v akej je otvorená voči iným, voči spoločnosti. Privátna a uzatvorená láska medzi dvoma sa stáva istou formou egoizmu vo dvojici. Je narcistická a končí
nevyhnutne v sterilite. Antropologický význam plodnosti, ako vysvetľuje v tejto súvislosti Jozef Ratzinger (Benedikt XVI.), je základnou súčasťou lásky: „Jednoducho
to, čo sa stáva je, že „ja“ a „ty“ sa realizujú iba za predpokladu „my“, a preto osoba, čisto v zmysle stretnutia „ja“
– „ty“, sa nerealizuje. Toto oddelenie uprednostňuje éra
individualizmu, ktorá zabúda na spojitosť všetkých ľudí
v rámci spoločnosti, ktorá je predpokladom života a formovania osoby. Tak, ako sexualita nie je iba niečo individuálne, ani eros nie je niečo osobné. Eros a sex sú súčasne najverejnejšou a najintímnejšou vecou. Od nich závisí
život a smrť celej spoločnosti, ktorá závisí od jednotlivca
rovnako, ako jednotlivec závisí od nej.“26
Bez akceptovania zo strany spoločnosti nemôže existovať láska, ktorá vytvorí „my“ a ktorá by bola pre iných
„vy“. Takéto spoločenské akceptovanie nie je čisto formálnou a vonkajšou rekvizitou, ale činiteľ, ktorý zahŕňa samotnú realitu lásky. Patrí k antropologickej štruktúre heterosexuálnej lásky jej akceptovanie zo strany iných.
Týka sa to samozrejme aj samotného sexuálneho života.
Bez sociálnej dimenzie sexualita sa veľmi ľahko rozpadne a zmení na deštrukciu, zatiaľ čo vtedy, keď vstúpi do
rámca spoločnosti, dosiahne autentickú sublimáciu. Spoločnosť v skutočnosti zabraňuje tomu, aby sa jednotlivec
egoisticky uzavrel do seba samého.27
Aj následky predmanželských sexuálnych stykov často
dokazujú – žiaľ, negatívnym spôsobom – že osobné psycho-fyzické spoločenstvo medzi mužom a ženou sa nemôže obmedziť na súkromnú sféru, ale naopak, je zakorene-

25. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 355.
26. J. R atzinger, Zur Theologie der Ehe, in Tübinger Theologische
Quartalschrift 149 (1969), s. 53-74.
27. Porov. G. Piana, Orientamenti di etica sessuale, in T. Goffi – G.
Piana (edd.), Corso di morale 2. Etica della persona, s. 354.
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né vo väčších spoločenstvách, a teda od nich závisí a potrebuje ich spoluprácu. Keď záujem mladých o odborné
zdokonalenie trpí pre sexuálnu fixáciu, keď predmanželské styky a ich následky privádzajú k uzatváraniu predčasných manželstiev, ktoré často nemajú nijakú trvanlivosť,
keď prerušenie vzťahu zanechá rozčarovaných jednotlivcov, keď z predmanželských stykov bez uzavretia manželstva sa narodí dieťa, keď dvaja zainteresovaní používajú
prezervatívne alebo antikoncepčno-potratové prostriedky
počas sexuálnych stykov a zvyknú si tak hneď od začiatku
na rušivý vzťah, čo sa týka plodnosti lásky, to všetko hlboko vplýva na spoločenstvo utvorené príbuzenstvom, národom, Cirkvou. To všetko dokazuje, nakoľko zosúkromnenie sexu a najmä predmanželských stykov je nesprávne.28
Neexistuje nič ľudské, čo by patrilo iba do osobnej, súkromnej sféry človeka a nemalo spoločenský dopad. Láska
snúbencov smeruje, ak chce byť skutočnou láskou, k stabilnému a viditeľnému spoločenstvu, ktoré má svoj spoločenský status, ktorý spoločnosť uznáva, chráni a má preň
konkrétne právne úpravy.
Osud lásky medzi mužom a ženou a tiež osud detí, ktoré
sa im môžu narodiť, je zviazaný aj s týmito štruktúrami,
ktoré hlboko vplývajú na život všetkých. Je správne, že samotní manželia a deti, ktoré sa im môžu narodiť, získavajú jedny vo vzťahu k druhým isté právne garancie (ktoré
sú aj vzájomným putom, pretože neexistujú práva bez povinností), chránené inštitúciami a zákonom. Láska zaväzuje k spoločenskej zodpovednosti, a nie je autentická, ak
neprijíma záväzky, ktoré s ňou súvisia, ktorých výrazom
je inštitúcia manželstva.
Pre kresťana má tento spoločenský rozmer ešte jeden zvláštny význam. Preňho je manželstvo sviatosťou
čiže udalosťou spásy, stretnutím s Kristom. Toto stretnutie s Kristom sa uskutočňuje v spoločenstve Cirkvi
a sprostredkuje ho Cirkev. Manželská zmluva teda nie je
iba právnou formalitou, ale je účasťou na zmluve s Bohom a na svadobnej dimenzii kresťanskej spásy. Uznanie
manželstva Cirkvou spočíva vo sviatosti, ktorá manželov
spája s Kristom. Kristus sa tak stáva posledným zmyslom
a oporou ľudskej lásky.
Mať „vzťahy pred manželstvom“ teda neznamená pre
veriacich pred obradom alebo pred úradným zápisom, ale
pred sviatosťou čiže mimo Cirkvi a teda bez Krista. Z druhej strany je ľahko predpokladať, že odmietnutie verejného záväzku často znamená, že láska nie je slobodná, že ne-

28. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 355356.
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dokáže plno uspokojiť, a teda predmanželské vzťahy nie
sú vyjadrením autentickej lásky.29
Pastoračné usmernenia
Čistota snúbencov je výsledkom výchovy k láske a rodičovstvu, ktorá sa začína v rodine, pokračuje vo farnosti, diecéze a spoločnosti. Samotní snúbenci si môžu vyjasniť podstatu svojho vzťahu v úprimnom dialógu s vychovávateľmi (predovšetkým s rodičmi), ktorí odovzdávajú
pravé hodnoty a vyhnúť sa tak bolestným a nenapraviteľným skúsenostiam. Rešpektovanie partnera ako osoby je
hlavný záväzok. Práve z odvolania sa na túto povinnosť
(čo snúbenci dokážu ľahko pochopiť) musí vychádzať poučenie o kresťanských požiadavkách v ich celej šírke.
Podstatné je pochopiť zmysel sexuálnej komunikácie
ako reči lásky, a teda ako hodnotu definitívneho a aktuálneho darovania sa osôb, čo je možné iba v manželstve, kde
sa prejaví ako kompletné sexuálne spojenie. Tým viac je
človek schopný darovať seba samého, čím viac sa vie ovládať. To si vyžaduje prijatie kríža ako prostriedku na dosiahnutie plnosti života.30
Je užitočné pripomenúť snúbencom, že predmanželské
vzťahy smerujú k tomu, že sa pre nich stanú veľmi dôležitými a centrálnymi, čím sa zatienia alebo oslabia podstatné aspekty snúbeneckého vzťahu (vzájomné spoznanie) a sú prekážkou psychického rozvoja. Z druhej strany nemá význam bojovať proti predmanželským vzťahom
tam, kde skutočným problémom je viera, osobný vzťah
s Bohom a predovšetkým vnútorné prijatie kresťanského posolstva o sexualite a láske. Odmietnutie viery nesie
so sebou nekritické prijatie dominujúcou liberálnej mentality, ktorá nemá žiaden vzťah s Bohom, a preto ignoruje aj kresťanský pohľad na život, osobu, sexualitu a lásku. Iba v rámci odvážneho a radikálneho prehodnotenia
zmyslu života je možné úprimne odsúdiť nedôstojné sexuálne konanie a nastúpiť cestu obrátenia. Preto párom, ktoré sú ochotné rásť vo viere, je potrebné ponúknuť príležitosť na stretnutie a konfrontáciu, istý katechumenát snúbencov. Sú tu veľmi dôležité aj životné svedectvá a vzory,
nestačí iba teória.31
Na kultúrnom poli je nevyhnutné vytvárať podmienky
na prekonanie privátneho chápania sexuality, keďže takéto chápanie zbavuje človeka zodpovednosti a pravdivosti
v tejto veľmi dôležitej oblasti ľudského života.
29. Porov. G. Gatti, Manuale di teologia morale, Torino 2001, s.
436-437.
30. Porov. G. Piana, Orientamenti di etica sessuale, in T. Goffi – G.
Piana (edd.), Corso di morale 2. Etica della persona, s. 358-360.
31. Porov. M. P. Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, Bologna
2010, s. 224.
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Pri spovedi treba predovšetkým rozlišovať medzi jednoduchým smilstvom (slobodného so slobodnou, ktorí nemajú stabilný vzťah) a predmanželským sexuálnym spolužitím. Aj v tejto oblasti kajúcnici majú vyznať druh a počet
ťažkých hriechov. Nestačí sa vyznávať všeobecne z hriechu proti šiestemu prikázaniu (Zhrešil/a som proti šiestemu prikázaniu). Pýtať sa na druh a počet ťažkých hriechov proti šiestemu prikázaniu teda nie je zvedavosťou ani
vtieravosťou (tej sa treba vyhnúť tak, ako sa treba vyhnúť
irónii alebo prejavom pohoršenia). Snúbencom treba ponúknuť múdre rady, poukázať na zmysel predmanželskej
čistoty, na potrebu ovládania sa aj v manželstve atď. Rozhovor v rámci sviatosti pokánia môže byť dôležitým momentom, ktorý má výslovne výchovnú úlohu.
Keď vidíme u snúbencov serióznu snahu a jasnú motiváciu, mali by sme to oceniť a nemali by sme dramatizovať zlyhania, ktoré vyplývajú z ľudskej krehkosti a z intenzívne erotizovaného prostredia, v ktorom mladí žijú. Je
možné, že u snúbencov je iná dispozícia pre sviatosť zmierenia (vedomie hriechu, ľútosť, predsavzatie) ako u jednoduchých smilníkov. Nakoniec treba snúbencom pripomenúť, že čistotu treba podporovať modlitbou, rozhovorom
s kňazom, čítaním Božieho slova.32
Záver
Problém dobrej prípravy na manželstvo je už niekoľko
rokov predmetom mimoriadnej pozornosti zo strany pápežov, Pápežskej rady pre rodinu a mnohých miestnych
cirkví. Všetky dokumenty, ktoré sa venujú tejto otázke,
treba poznávať a zužitkovať pri pastorácii snúbencov. Obdobiu zasnúbenia treba prinavrátiť jeho dôstojnosť.
Tak, ako sa rozvíja teológia manželstva, treba rozvíjať
aj teológiu zasnúbenia. Je nutné vychádzať z lásky Boha,
ktorý je prameňom každej opravdivej lásky, teda aj manželskej i snúbeneckej. Obdobie zasnúbenia má byť obdobím intenzívnej prípravy na manželstvo, obdobím rastu
vo svätosti, ako to nádherne vidno z korešpondencie manželov Beltrame Qauttrocchiovcov z ich snúbeneckého obdobia. Za blahoslavených boli vyhlásení 21. októbra 2001,
počas Medzinárodného stretnutia rodín organizovaného
pri príležitosti dvadsiateho výročia apoštolskej exhortácie
Familiaris consortio.
Nie je prijateľné redukovať sexuálne vzťahy iba na vyhľadávanie fyzickej rozkoše alebo niečo, čo je oddelené od
manželstva. Všetky názory, ktoré oddeľujú sexuálne zjednotenie od manželstva, sú banalizáciou sexuality a nepo-

32. Porov. M. P. Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, Bologna
2010, s. 224.
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chopením jej zmyslu v živote človeka. V konečnom dôsledku sú nepochopením a odmietnutím pravej lásky.
Za pomoci asketických prostriedkov a sviatostného života je predmanželská čistota možná, hoci náročná. Ona
nie je ani puritánskym predsudkom, ani iba predpisom
cirkevného kánonického práva. Je požiadavkou prirodzeného zákona, ktorý je dobrom pre všetkých ľudí.
Verné svedectvo o kresťanskej náuke môže pomôcť snúbencom objaviť požiadavky pravej lásky. Stále platí napomenutie Pavla VI.: „Vynikajúcou formou lásky k dušiam je v ničom nezľaviť zo spasiteľného učenia Krista.“33
Nie je teda zodpovedné zjednodušovať zásady snúbeneckej etiky o zákaze telesného spolužitia, ktoré katolícka etika učí na základe rozumu i viery. Viera pomáha pochopiť morálne pravdy. Je nevyhnutné potvrdiť, hovorí Magistérium, že „každý aspekt sexuálnej výchovy sa inšpiruje vierou a z viery a z milosti čerpá potrebnú silu.“34
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Ľudskosť, sloboda a tradícia hodnôt
v myslení Milana Rúfusa
„Vidíme, že kto má moc, nemusí mať pravdu. Lebo kto má pravdu moci, nemusí mať moc pravdy.“

Pavol Strauss

Humanity, Freedom and Tradition of Values in the Thought of Milan Rúfus
As one of the most significant personalities of Slovak poetry, Milan Rúfus is considered to have become a cultural
and moral authority. His poetry permanently poses questions about the truth and beauty, he wrote about secular
and divine love in his personal search for humanity and truth. Rúfus loves human being as such, and he accepts life
along with everything it brings about – for the good or bad; he does this both in his private life and his poetry. He
attracts the reader with simplicity and humility that are present in his writing about eternal ideas of truth, beauty,
home, divine and secular love. His poems are not pathetic, but truthful. In a sense, Rúfus is a Socratic man. Like
Socrates, he seeks the truth reflexively and self-reflexively. Instead of giving answers he rather asks questions. He
always keeps his distance so as to glimpse, as it were, ‘the end of the truth’, he avoids too rash declarations. For
Rúfus, intellectual thought means thinking on the edge of a certain situation. He always stands for superior values:
truth, justice, and good (drawing on a long tradition of human history). For Rúfus, ‘freedom is a move towards the
truth and its sign is wisdom. Today, I do not see any civilization that would be characterized by an excess of this
freedom.’ Almost from the very beginning of his career, Milan Rúfus has openly given his thoughts on essential questions discussed in Slovak society, national community, its culture and literature; he expressed his unique, unusually
urgent and at the same time balanced views on the development of country, society, human morality. His vivid,
well-thought and mature commentaries on different topics undoubtedly contributed to the self-awareness of the
Slovak nation. ‘To exist in history means to engage in an incessant and multilateral spiritual activity.’ It is a challenge to take responsibility for our country, its people, and the future.

Milan Rúfus patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie. Všeobecne je považovaný za kultúrnu
i morálnu autoritu, pretože dlhodobo nastoľoval otázky
pravdy a krásy, písal o svetskej a božskej láske a hľadal
ľudskosť a pravdu. Rúfusove básne sú jednoduché a zrozumiteľné, plné viery v Boha, pokory, skromnosti a lásky
k životu. Jeho básnické a esejistické diela i tvorba pre deti
sa tešia veľkému čitateľskému záujmu a sú preložené do
viacerých jazykov.2 Za svoju tvorbu bol ocenený všetkými významnými domácimi literárnymi cenami a štátnymi vyznamenaniami (celkovo 6 ocenení). Udelené mu
boli dva tituly doctor honoris causa (1992, 1998). Medzinárodného uznania sa mu dostalo v podobe Ceny Crane
Summit za poéziu (2008, Taiwan). Prezident SR Ivan Gašparovič udelil na návrh vlády SR Milanovi Rúfusovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne
zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, jeho národný a sociálny étos. Vyznamenanie prevzala básnikova manželka Magda 8. januára 2009. Zomrel 11. januára 2009.
1

1
Porov. STRAUSS, P.: Úsmev nad úsmevom. Bratislava : Daka
1992. s. 87.
2. http://kultura.sme.sk/c/4257108/zomrel-basnik-milan-rufus.
html#ixzz14uzfwRUB
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Prvé básne začal časopisecky publikovať v 40-tych rokoch 20. storočia. Od debutovej knihy básní Až dozrieme z roku 1956 napísal viac ako dvadsať básnických zbierok, desať kníh pre deti vrátane úspešných, opakovane vydávaných Modlitbičiek - lyrických miniatúr inšpirovaných kresťanskými modlitbami. Nemenej dôležitá je aj
jeho esejistická tvorba. V tej sa zaoberá poéziou aj svojím
vzťahom k umeniu, človeku aj národu ako v textoch Život
básne a báseň života či O literatúre. V eseji Štyri epištoly
k ľuďom píše zase o svojom vzťahu k Bohu. Viera v neho
je pre Rúfusa stálou inšpiráciou. Rúfusovo myslenie má
jednoznačný náboženský, kresťanský základ, a to nie azda
len tam, kde extenzívne vystupuje na povrch (napríklad,
keď víta breve rímskej stolice z hľadiska prevratného významu pre fixovanie slovenskej identity a keď tento dokument definuje ako „novovekú identifikačnú kartu”),
ale najmä implicitne hodnotovo. Náboženstvo je pre neho
hľadaním „Pozitívneho Princípu”, manifestáciou potreby
dobra a prejavom „obrovskej úcty voči nemu”.3 V hĺbke
svojej existencie znova a znova sa spája s Darcom bytia.
Aj keď mu je tvorba vnútornou potrebou, predsa pre Rúfusa nikdy nebola a nie je zábavou, ale novým a novým ja-

3. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne
centrum 1996. s. 179.
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kubovským zápasom o požehnanie:4 „Ak niečo vyslovím,
vyslovujem to ako svoj spor s bytím, svoj rozhovor s ním...
Rozhovor s bytím, to je všetko.“5 V Rúfusovom postoji ku
kresťanstvu možno pozorovať určité napätie medzi fascináciou a odmietaním.6 Rúfusa nesie svätý nepokoj, ktorý
reflexiu neuspáva, ale živí. Zmyslom jeho života je tvorba a ak sa nemá stať podvodom na živote, nesmie nechať
uspať jej reflexiu ani autorite dogiem. Na rozhraní nielen
tisícročí, ale aj vekov, keď sa rozpadá stavba dvetisícročnej kultúry, ktorej dušou bolo kresťanstvo, zbožnosť potrebuje reflexiu viac ako kedykoľvek predtým. Kde sa reflexia uspáva, nepestuje sa zbožnosť, ale bigotnosť a kope
sa hrob sebazničenia.7 Podľa Nandráskeho sa tradovaný
náboženský jazyk ľuďom súčasnosti stal nezmyselným
alebo irelevantným, takým, ktorý k ničomu nezaväzuje. Ľudia európskej civilizácie sa z kresťanstva hromadne vyzliekajú, a tí, ktorí boli Ježišovým príbehom hlbšie
dotknutí, pociťujú trýzeň. Ježišov príbeh ich priťahuje, ale
od kresťanstva ich odpudzuje to, ako sa v našej kultúre
prezentuje. Ako poeta sacer vlečie túto ťarchu po celý život aj Milan Rúfus.8 Vidí že „Diabol nám pľuvne do chleba to plané. A tmavý chrup mu svieti z osevu. Na čiernom
organe ti potom hráme, Pane. A nebýva nám pritom do
spevu.“9 Osobitne sa Rúfus necháva inšpirovať ľudovou
slovesnosťou z Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského a básnicky stvárnil mnohé slovenské rozprávky. Vrátil sa do sveta detí a v lyrickom dialógu s dieťaťom konfrontuje svoju životnú skúsenosť s detským vnímaním sveta.10 Táto konfrontácia mu vytvára priestor na
rozpoznanie podstaty ľudského bytia a ponúka vysvetlenie zmyslu konania dobra človekom. Podľa Rúfusa je život
neustály boj, hľadanie, pohyb. Básnik preniká k podstate zla v človeku a chce ho transformovať na dobro. Osud
človeka a celého ľudstva mu nie je ľahostajný. V každom
človeku hľadá „dobré jadro“. Hovorí, že dobro v človeku
treba formovať odmalička. Jedným z hlavných prostriedkov formovania osobnosti dieťaťa je rozprávka, v ktorej sa
zdôrazňuje hodnota dobra a jeho konečné víťazstvo. Život je paralela rozprávky. Spisovateľ chce prebudiť schopnosť človeka cítiť. Ak bude cítiť, bude viac chápavý, empatický, srdečnejší. Ak dieťa pochopí posolstvo rozprávky, osvojí si tie pravé hodnoty, princípy, ktoré tvoria základ morálnych hodnôt. Rúfus spoznal, že „v rozprávke
je múdrosť hlbín“, že rozprávka „tlmočí zákony, objavené skúsenosti tých, ktorí nesú život na pleciach, jej moc
4. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom). Bratislava : Q111 2002. s. 153
5. RÚFUS, M.: Rozhovory so sebou a s tebou I. Bratislava : Národné
literárne centrum 1998. s. 99.
6. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom). Bratislava : Q111 2002. s. 156.
7. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom). Bratislava : Q111 2002. s. 159.
8. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom). Bratislava : Q111 2002. s. 166.
9. RÚFUS, M.: Básne. Bratislava : Slovenský spisovateľ 1978. s. 289.
10. Porov. http://kultura.sme.sk/c/4257108/zomrel-basnik-milan-rufus/ prevzaté dňa 6. 1. 2011.
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je v tom, že ako abeceda platí pre malých i veľkých.“ K.
Nandrásky vysvetľuje Rúfusov cieľavedomý a bytostný
záujem o rozprávku tým, že „v našom chaose, keď už nevieme, čo je dobré a zlé, rozprávka môže poslúžiť na základnú orientáciu na ceste návratu k ľudskosti.“ 11 V detstve mal človek bližšie k dobru, k podstate života, o čom
svedčia Rúfusove slová: „k podstate tajomstva mnohokrát
býva bližšie dieťa než dospelý.“ Aj keď dospelý vidí súvislosti medzi javmi racionálnejšie, jeho zmysly sú už tak
unavené, že si musí spomenúť na zážitok z detstva, aby sa
k javu priblížil.12 Podľa jeho názoru korene enormity zla
spočívajú „v malej starostlivosti o dušu dorastajúcej generácie. Na takzvanej civilizácii je najstrašnejšie, že ponecháva človeka na holom vo veku okolo pätnástich rokov, keď je starostlivosť najpotrebnejšia.“13 Rúfus verí, že
zmena k lepšiemu nastane, keď si ľudia uvedomia, že musia začať sami od seba. Človek ako jednotlivec má vplyv
na osud národa, sveta i ľudstva. Ak bude žiť v harmónii
sám so sebou, s prírodou a s ostatnými ľudskými bytosťami, môže zabrániť vojnovým konfliktom. Vyjadruje sa, že
„medzi vojnou a ľuďmi bude treba vybudovať pevnú psychickú bariéru – zhnusiť si vojnu ako sme to urobili s ľudožrútstvom alebo s krvismilstvom.“14 Vojnové konflikty
spája s túžbou po peniazoch, po väčších statkoch a získavaní moci nad životmi prostých ľudí, národov a štátov. Hovorí, ba až smutne konštatuje, že „sú ľudia, ba celé spoločenské vrstvy, pre ktoré niekoľkonásobná záhuba ľudstva predstavuje menšie nešťastie, než by bolo nešťastie,
že by už nemohli byť milionármi, alebo že by nemohli ovládať svet.“ Neveriacky sa pýta, „naozaj – ten najstrašnejší a vnútorne najozajstnejší dravec, akého vytvorila príroda, sa volá človek?“15
Viliam Marčok o Rúfusovi píše: „V súčasnosti sú podľa básnika už iba deti bytosťami, ktoré si vďaka daru fantázie ešte uchovávajú prirodzený kontakt so zázrakom bytia. Práve preto v nich spoznáva povestný Archimedov
bod, z ktorého možno pohnúť našou súčasnosťou. Spôsob,
akým po konštatovaní našej odsúdenosti na stratu detstva
(Deti, Krajina detstva) dokázal v ďalších básňach pred
nami v deťoch rozkryť permanentnú perspektívu transcendencie (Zuzana, Studnička a ty, Žiť s ňou a najmä Deti
a dúha), nám musí – po hromadení dôkazov o bezútešnosti sveta v dnešnej poézii priam vyraziť dych“.16 Marčok
podotýka, že Rúfus nás cez rozprávku učí umeniu vnímať
skrytý zmysel veci, aby sme sa vyhli prázdnote a dokázali žiť prosto, plnohodnotne a ľudsky dôstojne. Jeho roz-

11. RÚFUS, M.: Rozhovory so sebou a s tebou I. Bratislava : Národné literárne centrum 1998. s. 10.
12. Tamtiež, s. 42 - 43.
13. Tamtiež, s. 15.
14. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne
centrum 1996. s 30.
15. RÚFUS, M.: Rozhovory so sebou a s tebou I. Bratislava : Národné literárne centrum 1998. s. 69.
16. RÚFUS, M.: Niesť bremeno a spievať. Martin : Matica slovenská
2008. s. 180.
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právky prezrádzajú, aká „strastiplná a kľukatá cesta vedie k ľudskému šťastiu.“17 Človeka miluje Milan Rúfus takého, aký je a život prijíma so všetkým dobrým aj zlým.
V súkromí aj v poézii. Oslovuje čitateľa jednoduchosťou
a pokorou, s akou píše o večných témach – pravde, kráse,
domove, božskej i svetskej láske. Nie je patetický. Je pravdivý. Píše poéziu v najčistejšej forme. „Poézia nemusí nič.
Okrem toho, aby bola poéziou“. Marian Škotka na margo esejí Milana Rúfusa uviedol, že ak by mal vyabstrahovať jednu jedinú významovú parabolu esejistického umenia Milana Rúfusa, urobil by to skrze dve slová: „hľadanie
Pravdy. ... Rúfusove tvorivé úsilie ... bolo vždy úsilím o pochopenie poctivej pravdy pravej podstaty.“ Následne uvádza, že „Rúfus je jeden z tých, ktorí dosahujú krásu tvaru
esejistického slova nie v túžbe po nej, ale v túžbe dopátrať
sa pravdy skutočnosti.“18
Rúfus sa takmer od čias vstupu do literatúry vyslovuje
k bytostným otázkam slovenskej spoločnosti, národného
spoločenstva, jeho kultúry a literatúry. Jedinečným, neobyčajne naliehavým, a pritom vyrovnaným hlasom zaujíma stanoviská k vývinu krajiny, spoločnosti, morálky humanity, píše k nemu živý, premyslený a pretrpený komentár, ktorý nepochybne napomáha k sebapoznaniu Slovenska a jeho ľudí. Rúfus hovorí ticho, ale keďže sa neostýcha hovoriť aj o škaredých veciach, vtedy sa jeho výrazový register rozširuje aj o ironické, sarkastické tóny a poltóny. Ani apelatívnosť jeho viet nevystupuje tak na povrch,
skôr je v prehĺbení, vo vnútornej naliehavosti ako vo vonkajších gestách. Rúfusa možno považovať za sokratovského človeka, v tom zmysle, že mu je takisto ako Sokratovi blízke reflexívne a sebareflexívne hľadanie pravdy. Namiesto odpovedí skôr kladie otázky. Vždy si zachováva
odstup od prirýchlych úsudkov, prihorlivých vyhlásení,
aby dovidel na koniec pravdy.19 Rúfusove reflexie nám pomáhajú orientovať sa v pohybe druhej polovice storočia,
ktorý chápe primárne ako dlhodobú krízu týkajúcu sa celého ľudstva. Choroby a krízy nášho veku vidí z veľkého
odstupu, z perspektívy biblicky chápaných dejín ľudstva
(začali sa dňom onoho mystického vyhnania z raja, teda
sú staré ako ľudstvo). Myslenie pre Rúfusa znamená myslieť na hraniciach určitej situácie. Vždy vystupuje v mene
nadradených hodnôt: pravdy, spravodlivosti, dobra.20 Tieto aspekty rúfusovského myslenia nachádzame aj v učení významnej osobnosti 20. storočia Karola Wojtylu, ktorý častokrát tiež upriamoval pozornosť na vytrácanie objektívnej pravdy ako základu krízy novodobej kultúry. Viditeľné sú analógie medzi básnickou tvorbou Milana Rúfusa a etikou Karola Wojtylu (idea osoby, lásky a persona17. MARČOK, V.: Milan Rúfus. Bratislava : Slovenský spisovateľ
1985. s. 127.
18. Porov. ŠKOTKA, M.: Na margo esejí Milana Rúfusa. In:
Literárny týždenník (1998), roč. 11, č. 7, s. 7.
19. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne
centrum 1996. s. 173.
20. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 174.
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listickej normy) s citeľnými prvkami ekumenických tendencií. Dorota Probucka v týchto súvislostiach zdôrazňuje
Wojtylove slová, ktoré často rezonovali na rôznych stretnutiach a sú zachytené v mnohých významných dokumentoch. Hovoril, že „Objektívna morálka prenechala miesto
individualistickej etike, pre ktorú je každý sám pre seba
normou konania a riadi sa len potrebami vo vzťahu k tejto norme“21. Ako pokračuje Probucka, prichádzame k momentu nebezpečnej konzekvencie straty elementu pravdivosti prostredníctvom procesu subjektivizácie noriem.22
Ľudstvo pre nájdenie svojej vlastnej podstaty a nachádzanie samého seba nemôže rátať len s dobrou vôľou, ale aj
akceptovať podmienku jeho ďalšieho bytia23. Aktuálna sa
stáva zmena postojov a vsádzanie na ľudskosť, ktorá je našťastie len jedna, jednoznačná a natoľko zrozumiteľná, že
aj pri najobratnejšej ideovej mixáži je pomerne pre každého rýchlo čitateľná jedna z dvoch jej možností: alebo tu je,
alebo tu nie je.24 Vyjadrenie vzťahu a lásky k vlasti, hodnotám či tradíciám nemôže spočívať v dunivom búšení do
pŕs, ale v miere vynaloženého úsilia a múdrej ľudskosti .
Preto nad všemocnými politickými zástavami a symbolmi
musí viať zástava ľudskosti.25
Vo svete sa všetko realizuje vždy proti niečomu. Dobro proti zlu. Dobro sa v rámci ľudskej reality neuskutočňuje samočinne, bez pričinenia ľudí. Dobro je zápas. Človek ho musí chcieť a musí pre to aj niečo urobiť. Rúfus hovorí, že nič neprichádza samo, iba choroby a zlo. O dobre zdôrazňoval, že je to akt vôle, vyžadujúci veľmi silnú
vnútornú energiu. Dobro je úsilie, práca.26 Ľudská realita
je stavaná tak, že kladné hodnoty, ako ľudskosť, sloboda,
poznanie, dobro sa musia prebojúvať, treba o ne zápasiť,
viesť zápas so sebou i so spoločnosťou. To je podľa Rúfusa permanentná úloha, odveká. Rozdiel vidí však v tom, že
človek dneška sa len neochotne podujíma na tento zápas,
chcel by všetko zadarmo.27 O slobode hovoril Rúfus ako
o ťahu za pravdou, ktorej znamením je múdrosť. Podľa
neho dnes niet civilizácie, ktorá by sa vyznačovala prebytkom takejto slobody. Človek je podľa Rúfusa schopný poznávať stav vecí, ale nie je schopný ho podstatne zmeniť.
Meniť jeho odvekú štruktúru však patrí k jeho permanentným úlohám. Dejiny človeka pritom Rúfus vidí ako dejiny „čistých snov”, „ideálov zušľachťovania bytia, usku-

21. Porov. L´Osservatore Romano, vyd. pol. 3 (1982), č. 5, s. 15.
22. Porov. PROBUCKA, D.: Pojęcie normy w etyce Karola Wojtyły – Jana Pawła II. In: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis,
Studia Philosophica III, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP (2006),
č. 38, s. 100-101.
23. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 87.
24. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 91.
25. Porov. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so životom). Bratislava : Q111 2002. s. 191.
26. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 17.
27. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 175.
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točňovania dobra, ale zároveň ich chápe ako dejiny „nesplnených snov”, zápasov, predsavzatí. Sú to dejiny zlyhávania a porušovania. V tomto napätí vidí ľudský údel,
ktorý však vidí pozitívne – ako elementárny predpoklad
ľudského šťastia. Preto možno zjednodušene povedať, že
jeho tvorba nie je ničím iným ako „trpkou chválou života”,
chválou „horkej milosti žiť”, bytia. Rúfus vie, že od kritiky krízy treba prejsť k prekonávaniu krízy kritiky, pretože ak sa kritika stáva výlučnou ústavou vedomia, rozmáha sa proces entropie a smerovania k najpravdepodobnejšiemu stavu – k neporiadku a chaosu. To sú v podstate aj
Rúfusove východiská v prístupe ku kľúčovým otázkam
dneška – k riešeniu slovenskej otázky, k politike, k problému morálky a celkove k základným hodnotám slovenskej
spoločnosti na sklonku storočia a tisícročia ako sú rodina,
mladá generácia, tradície.28
Hoci Rúfus skôr pochybuje ako nie, že existuje špecifický spôsob slovenského myslenia, humanity, hodnotový systém, pripúšťa jedinečné odtiene, prístupy, ktoré sa
sformovali v konkrétnych pomeroch historického spoločenstva a ktoré napokon spoluurčujú aj interpretáciu ľudského bytia. Literatúra je teda bytostne napojená na bytie národa. Spisovateľ má integrovať podnety iných literatúr, ale na „dôstojnej úrovni”, teda bez otrockej prispôsobivosti, imitátorstva. Keď Rúfus hovorí o „sebaneistom
malom národe”, nemá ani tak na mysli jeho základňu –
slovenský ľud („Ľud je múdrejší a mocnejší, než sa nazdávame”), myslí najmä na komplexy inteligencie, ktorá často
osciluje medzi dvoma extrémami – buď pestuje prízemný
provinčný nacionalizmus alebo nie menej provinčný internacionalizmus bagatelizujúci vlastný národ a jeho výkony.
Výzvu dejín vidí Rúfus v tom, aby každý Slovák prestal
byť otrokom dejín“, aby sa konečne prestal vyhovárať na
iných, otrocky sa pred nim plaziť, aby sa po nich prestal
opičiť a aby prestal cudzie (z „dovozu“) apriori preceňovať a stavať nad svoje. „Byť v dejinách znamená nepretržitú a všestrannú duchovnú aktivitu.“ To si vyžaduje prevzatie zodpovednosti za krajinu a jej obyvateľstvo, za jej
a jeho budúcnosť.29
Rúfusovi nejde o vonkajšie politické dimenzie problému, ale predovšetkým o etické. Bez tejto dimenzie nie je
Rúfus mysliteľný ani pochopiteľný.
V básnickej zbierke Zvony nachádzame „hodnotenie súčasnosti z pozície morálnych princípov prostého človeka,
ktorý akoby postupne zanikal s premenou slovenského vidieka.“30 Opisuje konkrétne podoby statočnosti prostého
človeka ako sú vytrvalosť, zodpovednosť (Muž v poli),
28. Porov. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne centrum 1996. s. 175-176.
29. RÚFUS, M.: Epištoly staré i nové. Bratislava : Národné literárne
centrum 1996. s. 178.
30. MAŤOVČÍK, J. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov
2001. s. 478.
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láskavosť (Žena v poli), ochota pracovať až po sebažertvu
(Volky, Odpočinok, Obilie dozrieva) a priamočiarosť (Tesári).31 V básňach vychádza zo svojej mladosti, detstva,
a nie z reálneho sveta toho obdobia. Viliam Marčok o hrdinoch týchto básní píše: „Jeho bezmenní a takpovediac aj
neviditeľní Jóbovia a Sizyfovia podpalubia života neutekajú pred ťarchou života po iluzórnych chodníčkoch anarchistov, hipsterov, narkomanov, sexuálnych maniakov či
iných deviantov, ale vzdorujú svojmu ľudsky tragickému
údelu s plebejskou húževnatosťou a múdrou pokorou. Milujú život ako dar, zázrak a jedinú istotu a preto neváhajú
žiť srdnato a sebaobetavo“.32
Podľa Rúfusa hodnota človeka je daná jeho schopnosťou
niečo vytvoriť. Napísal: „Jeho hodnota vyplýva z toho, čo
dáva, ako na to už dávno upozorňuje kniha, ležiaca ako
uhlový kameň v základoch našej kultúry.“33
Básne z básnickej zbierky Až dozrieme sú hľadaním,
dozrievaním človeka k pozitívnym ľudským hodnotám.
Sám Rúfus je živým príkladom „dozrievania“ a kultivovania, či už ľudského alebo básnického. Jeho básne sú výzvou, apelom, výkrikom, oslovuje priamo človeka, pričom
sa na neho pozerá láskavým pohľadom. Konkrétne básničky nesú príbehy malých ľudí. Svojou empatiou básnik
nabáda čitateľa, aby žil v súlade s ľudskými hodnotami.
Básnik vo svojej tvorbe vyzdvihuje lásku ako pozitívnu
ľudskú hodnotu. V diele Až dozrieme nachádzame slová:
„A zabudli sme tváre /zabudli sme mená./ Len ona ostáva tu. Len ona, nepremenná, v nás zapaľuje slová a hnetie plaché rýmy.“34
Nezištnosť Rúfus pokladá za „Radosť z dobrovoľnej služby. Jednu z najčistejších a najprudších človekových radostí.“35 V Prísnom chlebe čítame, že „pochopiť,
či srdcom prostých uhádnuť, kam plynie ten prúd a splynúť s ním a spoluplynúť tam. Akoby si vás osedlala túžba. Môcť slúžiť, ani o tom nevediac. Tomu sa, áno, hovorí šťastie.“36 Vo svojej tvorbe sa vyslovuje aj za úprimnosť
a otvorenosť, ale na druhej strane musí brať do úvahy city
druhých. Odmieta pretvárku a klamstvo, avšak pripúšťa,
že „kvet úprimnosti je veľmi citlivý. Na to, aby sa rozvil,
potrebuje podmienky. V čase, ktorý zaťaží úprimnosť priveľkým osobným rizikom, počína si jednotlivec ako drobná poľná zver: prijme farbu svojho okolia ako prvok sebaochrany.“ Spája subjektívne, sociálne, morálne, všeľudské
31. MARČOK, V.: Milan Rúfus. Bratislava : Slovenský spisovateľ
1985. s. 92.
32. RÚFUS, M.: Niesť bremeno a spievať. Martin : Matica slovenská
2008. s. 180.
33. RÚFUS, M.: Rozhovory so sebou a s tebou I. Bratislava : Národné literárne centrum 1998. s. 93.
34. RÚFUS, M.: O láske, In: Až dozrieme, Bratislava : 1971, s. 118.
35. RÚFUS, M.: Rozhovory so sebou a s tebou I. Bratislava : Národné literárne centrum 1998. s. 30.
36. NANDRÁSKY, K.: Milan Rúfus – poeta sacer (v rozhovore so
životom). Bratislava : Q111 2002. s. 164.
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aspekty, čím jeho výpoveď získava objektívnu platnosť.
Môžeme hovoriť o komplexnosti jeho výpovede.
Vladimír Mináč sa o Rúfusovi vyjadril nasledovne:
„Rúfus nie je pesimista. Ide životom a trpí jeho ranami: to
je všetko. Nedal si bolesť a utrpenie do štítu a do programu; je v ňom, preto ju vyslovuje. Hovorí, aby ho počuli;
ale hovorí najmä preto, že nemôže nehovoriť. Jeho revolta proti zlu v ľuďoch i v prírode nie je krikľavá, no zato
tým hlbšia. Mnohí, ktorí sú privyknutí na fasády, nebudú
vidieť túto revoltu, nebudú vidieť v Rúfusovi básnika bojujúceho. A je to bojovník. Lenže jeho zbraňou je vnútorná pravda, nie vonkajšie heslá. Nevzdáva sa biede sveta,
striasa ju.“37
Viliam Marčok hodnotí zbierku Rúfusových básní
Niesť bremeno a spievať takto: „Otvorene jatrivý tón väčšiny básní vás azda dostatočne presvedčil o tom, že básnikovi nejde o hlásanie nejakej iluzórnej útechy. Neustálym exponovaním paradoxnosti života (láska ponúka bolesť; bicykel a atómová bomba; zospodu živočích a zhora
tvár atď.) sa nás, naopak, usiluje otužovať na ľadovú neúplatnosť životných situácii. Jednotlivé zoskupenia básní
sa usilujú dokumentovať, ako všetky hodnoty, ktoré nám
poskytuje život – domov, deti, iný človek, láska, politika,
umenie, poznanie i viera – nám básnik ponúka ako problematické a neisté; teda len ako možnosti osobnej voľby
– bez možnosti eliminovať vnútorné rozpory, sváry a pochybnosti. V tom, ako sa Rúfus usiluje overovať ich nosnosť vo vzťahu k bytiu, je jedným z mála básnikov, ktorí sa zdajú napĺňať Heideggerovu predstavu básnika ako
pastiera bytia. A tým, ako sa nás svojou poéziou usiluje
– napriek všetkej nepriazni – otvárať nádeji a vyviesť zo
smrtiaceho labyrintu civilizácie, zabraňuje, aby z pamäti
poézie úplne vypadla odvaha k Orfeovmu oslobodzujúcemu spevu.“38 Pavol Števček o Rúfusovi napísal: „Rúfus je
básnická pevnosť, Rúfus je zákon nad nami, Rúfus je naše
požehnanie krutosti pravdy, Rúfus je osud, ktorému neuniknime; Rúfus sme my na Zemi, v trvaní aj vo všetkých
zánikoch. Bez jeho modlitby za nás by nás už nebolo; aspoň nie takých eticky vykúpených, akí sme s ním a jeho
ústami, s jeho slovom.“39 Peter Liba: „Málokde a u málokoho sa tak evidentne prekrýva detail s celkom, človek so
spoločenstvom, individuum s ľudstvom a vesmírom, pocitovosť s racionálnosťou, diagnóza s príčinou, strach s istotou, bezútešnosť s nádejou, videné s poznaním, poznané s prežívaním, pokora s pýchou, povrchovosť s hĺbkou,
ticho s výkrikom... a všetko vyjadrené prostredníctvom
a prizmou osobnej bolestivej lásky.“ 40

37. MINÁČ, V.: Porov.réty. Bratislava : Smena 1986. s. 158.
38. RÚFUS, M.: Niesť bremeno a spievať. Martin : Matica slovenská
2008. s. 180.
39. ŠTEVČEK, P.: Život a dielo Milana Rúfusa. Nitra : Spolok slovenských spisovateľov 1997. s. 114.
40. LIBA, P.: Život a dielo Milana Rúfusa. Nitra : Spolok slovenských spisovateľov 1997. s. 8.
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Istá moja študentka sa raz vyjadrila k týmto súvislostiam, a nemožno s ňou nesúhlasiť, keď zdôraznila, že súčasné ľudstvo je zaneprázdnené získavaním majetku
a statkov, pričom zabúda a neakceptuje jednoduché veci,
ktoré robia z ľudí šťastné a vnútorne vyrovnané bytosti.
Rúfus sa cez svoje básničky a eseje usiluje v človeku
upevniť hodnoty a etické princípy. V ľuďoch hľadá dobro
a ľudskosť, vyzdvihuje pozitívne ľudské hodnoty. Svojimi
básničkami sa snaží o obrátenie človeka k lepšej stránke
svojho vnútra, pričom oslovuje všetkých, ale nie ako masu
ale ako indivíduum. Nerobí medzi ľuďmi rozdiely, všetci
sú pre neho rovnako dôležití. Aj v tom na pohľad najúbohejšom človeku vidí krásu, krásu vnútornú.
Svoje etické presvedčenie ukladá do veršov, neskladá
báseň ako takú, ale stotožňuje sa s ňou, a tým zvyšuje výzvu na čitateľa. Básne Milana Rúfusa zanechávajú v príjemcovi dlhotrvajúci estetický zážitok, dokážu v ňom prebudiť zmysel pre pochopenie a túžbu konať dobré činy.
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Regula veritatis,
ostensio ex Scripturis a consonantia
u sv. Ireneja Lyonského
Regula veritatis, ostensio ex Scripturis a consonantia by St. Irenaeus of Lyons
Saint Irenaeus, Bishop of Lyons, not only laid the foundations of Christian theology, he also kept the Catholic faith
from the danger of corruption by the doctrines and concepts of heretics by exposing and refuting the errors of Gnostics who wanted to form an elite and intellectual Christianity. To achieve this purpose, he suggested three dogmatic
instruments, which the Church offers its believers to reject heresies: regula veritatis (the rule of truth professed in
the baptism), ostensio ex Scripturis (proof from Scriptures about the Apostolic tradition) and consonantia (harmony of thought with the Church in the Eucharistic community).

Úvod
Sv. Ireneja môžeme zaradiť medzi druhú generáciu po
apoštoloch. Žil v dobe, keď kresťania sa nachádzali v každej spoločenskej vrstve a boli zastúpení nielen v dôležitých mestách impéria, ale aj na vidieku. Proces šírenia viery bol v pokročilom stave. Zároveň mnohí pohanskí vzdelanci a ľudia z vyššej spoločnosti prejavili záujem o nové
náboženstvo a konvertovali naň. Doba sv. Ireneja bola aj
obdobím misionárskej expanzie a veľkej vitality Cirkvi.
Na druhej strane sa vynorili aj niektoré ťažšie problémy,
na ktoré sa muselo nájsť riešenie. Medzi takéto problémy patrili aj otázky typu ako napríklad: Ktoré spisy kolujúce v jednotlivých cirkevných komunitách obsahujú Božie zjavenie? Ktoré spisy sú normatívne pre všetkých kresťanov a kto pripravuje ich text? Ako ich máme interpretovať? Hoci bolo jasné, že ich interpretácia patrí Cirkvi,
predsa však bolo nutné odpovedať na ďalšie otázky: Ako
je štruktúrovaná Cirkev? Aké kritériá používa, aby mohla podať správny výklad posvätných textov? Nachádzajúc sa zoči-voči odlišnostiam medzi jednotlivými kresťanskými komunitami, bolo nutné dať odpoveď na to, čo
rozhoduje o tom, kto sa mýli1 a kto má pravdu? Napokon
ďalší problém spočíval aj vo vzťahu k židom a pohanom.
1. Slovo haíresis môžeme nájsť niekoľkokrát aj v Novom zákone (porov. Sk 5,17; 15,5; 24,5; 26,5; 28,22; 1 Kor 11,19; Gal 5,20; 2 Pt 2,1), zatiaľ čo slovo hairetikós iba jedenkrát (porov. Tit 3,10). Tieto slová nemajú ešte ten význam, ktorý získajú v 2. storočí po Kr. s nástupom gnosticizmu. V kresťanskom chápaní heréza sa vzťahuje na negovanie náuky, ktorá definuje identitu špecifickej komunity. Porov. Grech, P.: Criteri di ortodossia ed eresia nel N.T. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, Roma : Institutum Patristicum Augustinianum 1985,
s. 583. Irenej používa termín heréza (αἵρεσις) osemkrát, zatiaľ čo termín
heretik (αἱρετικός) až päťdesiatdvakrát. Keď hovorí o heretikoch, až devätnásťkrát ho používa vo všeobecnom označení ako omnes haeretici.
Tým prináša prvú charakteristiku herézy v 2. storočí. Porov. De A ndía,
Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed

Na všetky tieto otázky sa museli hľadať odpovede, ktoré sa neskôr stali aj normami pre budúcnosť Cirkvi. Začal sa tak rozkvet úvah a myšlienok, ktoré môžeme nazvať začiatkom teológie chápanej v širšom zmysle. Diela
sv. Ireneja v tomto procese majú nenahraditeľné postavenie a prinášajú cenné svedectvo.2
Život sv. Ireneja z Lyonu
Nespochybniteľných historických údajov o jeho živote
je málo. S veľkou pravdepodobnosťou sa narodil v Smyrne v Malej Ázii alebo v blízkosti tohto mesta okolo roku
130-140 po Kr. Tu prežil aj svoju mladosť.3 Bol žiakom
sv. Polykarpa, ktorý osobne poznal apoštola Jána a iných
apoštolov a stretával sa s očitými svedkami, ktorí počúvali a videli Pána Ježiša. Dokonca samotní apoštoli ustanovili Polykarpa za biskupa v Smyrne. Irenej píše, že jeho učiteľ zomrel v pokročilom veku mučeníckou smrťou a učil
to, čo prevzal od apoštolov (porov. 1 Jn 1,1-2), čo aj Cirkev stále robí.4 Nevieme presne kedy a prečo prišiel do
Lyonu v Galii a nie je celkom isté, či sa zdržal aj v Ríme.
Kresťanstvo sa rozšírilo v Lyone v prvej polovici 2. storočia po Kr. medzi populáciou, ktorá prišla z Ázie. V roku
177 tam nachádzame celkom početnú kresťanskú komueresiologia nella Chiesa Antica, Roma : Institutum Patristicum Augustinianum 1985, s. 609
2. Porov. Introduzione. In: Ireneo di Lione: Contro le eresie e gli altri scritti, Bellini, E. (ed.), Milano : Jaca Book 2003, s. 25-26
3. Porov. Bosio, G.: Ireneo, vescovo di Lione, santo e martire. In
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, Roma : Città Nuova Editrice
19882, s. 891-892.
4. Porov. Irenej Lyonský, Adversus haereses III,3,4. In: Contro le
eresie e gli altri scritti, Bellini, E. (ed.), Milano : Jaca Book 2003, s.
219; porov. aj Euzébius Cézarejský, Historia ecclesiastica V,20,4-6. In:
Storia ecclesiastica, vol. I, Migliore, F.-Borzì, S. (ed.), Roma : Città
Nuova 2001, s. 294-295.
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nitu, ktorá bola vedená deväťdesiat ročným biskupom Potinom.5 Medzi klérus patril aj Irenej. Lyonskí prenasledovaní kresťania napísali list pápežovi Eleuteriovi (175-189)
ohľadom žiakov heretika Montána a poverili kňaza Ireneja, aby doručil spomínaný list pápežovi a vyzdvihujú Irenejovu nezlomnú vôľu byť Kristovým nasledovníkom.6
Táto cesta do Ríma ho zachránila pred prenasledovaním,
pretože toto prenasledovanie pripravilo o život mnohých
kresťanov, vrátane staručkého biskupa Potina. Keď sa Irenej vrátil do Lyonu, bol zvolený za biskupa. O jeho ďalšej
pastoračnej aktivite nám svedčia jeho diela, ktoré odzrkadľujú jeho veľké apoštolského zanietenie.7 Okolo roku
190 zasiahol do sporu o veľkonočné sviatky. Ako aj mnohí iní biskupi, aj Irenej napísal list pápežovi Viktorovi I.,
povzbudzujúc ho k tomu, aby mal na zreteli pokoj, jednotu a lásku.8 Celý spor sa ukončil dobre, exkomunikácia nebola vyhlásená a ázijské cirkvi sa zjednocovali s rímskym
zvykom slávenia Veľkej noci. O jeho smrti nemáme spoľahlivé údaje. Sv. Hieronym a sv. Gregor z Tours hovoria,
že mal podstúpiť mučenícku smrť.9 Vo svojej biskupskej
činnosti sa sústredil predovšetkým na boj proti gnostickému a montanistickému bludu. Jeho zásluhou sa kresťanská
viera rozšírila po celej Galii.10
Tri princípy odmietnutia bludov
Lyonský biskup predstavuje Cirkev ako nevyčerpateľný poklad, z ktorého veriaci môžu ľahko získať pravdu.11
Práve Cirkev ponúka veriacim tri metodologické alebo skôr dogmatické prostriedky na odmietnutie bludného učenia:
1. regula veritatis (kánon pravdy prijatý v krste);
2. ostensio ex Scripturis: dôkaz zo Svätého Písma ohľadom apoštolskej tradície;
3. consonantia: jednota myslenia v eucharistickom spoločenstve s Cirkvou.12

5. Porov. Bosio, G.: Ireneo, vescovo di Lione, santo e martire. In
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, s. 891-892.
6. Euzébius Cézarejský, Historia ecclesiastica V,3,4-4,2. In: Storia
ecclesiastica, vol. I, s. 263-264.
7. Porov. Bosio, G.: Ireneo, vescovo di Lione, santo e martire. In
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, s. 891.
8. Porov. Euzébius Cézarejský, Historia ecclesiastica V,23,1-24,17.
In: Storia ecclesiastica, vol. I, s. 298-303.
9. Porov. Bosio, G.: Ireneo, vescovo di Lione, santo e martire. In
A a.Vv.: Bibliotheca Sanctorum, vol. VII, s. 893. Korunu mučeníctva
mal podľa ústneho podania získať v roku 202 alebo 203. Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv. otcov, Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča 1995, s. 54.
10. Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv. otcov, s. 54.
11. Porov. Irenej Lyonský, Adversus haereses III,4,1, s. 220.
12. Porov. De A ndía, Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de
Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, s. 630-631.
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Regula veritatis13
Regula veritatis podľa sv. Ireneja je trojičná viera vyznávaná v krste,14 ktorú Cirkev, rozšírená po celom svete prijala od apoštolov a ich žiakov. Prvým a hlavným bodom našej kresťanskej viery je viera v Boha Otca, ktorý
je nestvorený, neopísateľný, všemohúci, neviditeľný. On je
jediným Bohom (porov. Dt 6,4), Stvoriteľom celého sveta
(porov. Sk 4,24; 14,14; Ex 20,11; Ž 145,6). Druhým bodom
je viera v Ježiša Krista, ktorý je Božím Slovom a Božím
Synom. Skrze neho bolo všetko stvorené (porov. Ž 32,6; Jn
1,3), prijal našu ľudskú prirodzenosť pre našu spásu, stal
sa viditeľným, hmatateľným, aby mohol premôcť smrť
(porov. 2 Tim 1,10). On sa zjavoval prorokom podľa Božieho plánu a Otcovej vôle. A napokon tretím bodom je
viera v Ducha Svätého, prostredníctvom ktorého proroci
prorokovali, otcovia si osvojili správnu predstavu o Bohu
a spravodliví boli vedení na cestu spravodlivosti. Táto regula veritatis je základom kresťanského života15 a aj systémom myslenia, prostredníctvom ktorého sa majú interpretovať posvätné texty.16
Heretici (gnostici) totiž menia správny význam slov Písma na nesprávny,17 používajú kvetnatý štýl ako Homér vo
svojich dielach, mysliac si, že tak dajú vážnosť svojmu
učeniu. Toto ich bezbožné učenie predsa však zostane stále
iba nepodstatným výmyslom.18 Svojimi nesprávnym učením o Pánu Bohu sa vzdialili od pravdy19 a prekrúcaním
interpretácií a ľahkovážnym manipulovaním s vysvetľovaním Svätého písma sa snažia podvodným spôsobom prispôsobiť pravdu svojim myšlienkam. Preto sa nikdy nestanú strážcami pravej viery.20 Nie sú postavení na pevnej
13. Irenej používa aj iné označenia ako napríklad: „kánon viery“
(κάνων τῆς πίστεος). Porov. Demonstratio apostolicae praedicationis
3. In: Contro le eresie e gli altri scritti, Bellini, E. (ed.), Milano : Jaca
Book 2003, s. 488; „poriadok (τάξις) našej viery“. Porov. Demonstratio apostolicae praedicationis 6, s. 490; „ohlasovanie pravdy“ (veritatis preconitio). Porov. Adversus haereses III,3,3, s. 219; „tradícia pravdy“ (veritatis traditio). Porov. Adversus haereses III,4,1, s. 220; „zjavenie pravdy“ (manifestatio veritatis). Porov. Adversus haereses III,5,2, s.
222. Irenej akoby akumuloval vyjadrenia o pravde, ktoré potom tvoria
jeho „slovník ortodoxie“. Porov. De A ndía, Y.: L’hérésie et sa réfutation
selon Irénée de Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, s. 638.
14. Porov. Adversus haereses I,9,4, s. 71.
15. Porov. Demonstratio apostolicae praedicationis 6, s. 490; Adversus haereses I,10,1, s. 73; I,22,1, s. 97-98; porov. aj Demonstratio apostolicae praedicationis 5, s. 489-490; Adversus haereses II,28,1-2, s. 187188; II,30,9, s. 199-200; III,11,1, s. 238-239; III,12,6, s. 248; III,16,6, s.
267-268; V,20,1, s. 448-449.
16. Porov. Adversus haereses I,9,4, s. 71; Ireneo di Lione: Contro le
eresie e gli altri scritti, s. 572, p. 3, bod 9,4.
17. Gnostici stále hľadajú nové interpretácie posvätných textov,
ale Cirkev chráni kánon pravdy, aby uchovala jednotu vo viere. Porov. Adversus haereses II,27,1, s. 186; III,1,2, s. 217; III,2,1-3, s. 217-218;
III,11,1, s. 238-239; III,12,6, s. 247-248; III,15,1, s. 260-261; III,16,6, s.
267; IV,35,2, s. 385; IV,35,4, s. 386; V,20,1, s. 448-449.
18. Porov. Adversus haereses I,9,4, s. 70-71.
19. Tamže, I,22,1, s. 98.
20. Tamže, I,3,6, s. 56; III,24,2, s. 296. Heretici sú iba novátormi, ktorí sú slepí vo vzťahu k pravde a nachádzajú sa mimo správnej cesty. Po-
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skale, ale na piesku (porov. Mt 7,22-27).21 Nielen to, že nedbajú nato, čo ohlasuje Cirkev, ale vrhajú aj obžaloby na
jednoduchosť presbyterov.22 Nevidia pritom, že hoci jednoduchý, ale duchovne založený človek, je nadradený akémukoľvek heretikovi – sofistovi, ktorý sa rúha Bohu svojou bludnou náukou. Myslia si, že nájdu niečo nadradené
pravde, kráčajú po neschodných a neistých cestách, majúc o tých istých argumentoch raz takú a potom zase inú
mienku. Je to ako keď slepý vedie slepého. Zaiste spadnú
do priepasti nevedomosti, ktorá sa nachádza pod ich nohami (porov. Mt 15,14). Stále hľadajú pravdu ale nikdy ju nenájdu (porov. 2 Tim 3,7). Treba odmietnuť ich náuky, aby
sme sa nimi nepoškvrnili.23 „Treba sa priľnúť k Cirkvi, piť
mlieko z jej lona, sýtiť sa Pánovými posvätnými textami.
Vskutku Cirkev je zasadená ako raj na tomto svete. Budeš jesť plody z každého stromu v raji (Gn 2,16), hovorí
Boží duch. Teda: jedz z posvätných textov Pána, ale nejedz z pýchy a nemaj žiaden kontakt s nezhodou heretikov.
Oni totiž vyznávajú, že majú poznanie dobra a zla (porov.
Gn 2,17) a nadraďujú svoje myslenie nad Boha, ktorý ich
stvoril. Pozdvihujú, teda, svoje myšlienky nad mieru myslenia. Preto apoštol hovorí: aby si nik nemyslel o sebe viac,
ako treba myslieť, ale zmýšľajte triezvo (Rim 12,3), aby
ste, keď ochutnáte ich pyšnú gnózu, neboli vyhnaní z raja
života“.24 Nikto z heretikov nemôžu priniesť nič spásonosného. Nielenže sa nehanbia ohlasovať samých seba (porov.
2 Kor 4,5), ale ničia aj regula veritatis.25
Irenej svojmu priateľovi Marciánovi, ktorý chce kráčať
cestou k večnému životu, odporúča a vyzýva ho, aby sa
oboznámil so základnými bodmi corpus veritatis, ktoré je
akýmsi kompendiom viery.26 Výsledkom bude nielen jeho
spása, ale je to aj prostriedok na odmietnutie falošných
náuk. Dôležité je, aby sme podávali našu kresťanskú náuku v celej jej integrite a pravosti.27 Regula veritatis je nemenným kánonom pravdy, vzácnym pokladom uloženým
v cennej nádobe. Duch Svätý svojím pôsobením udržiava, uchováva a odovzdáva v neustálej duchovnej sviežosti nielen tento poklad, čiže vieru, ale aj Cirkev, ktorá je jej
nádobou. Kde je totiž Cirkev, tam je aj Boží Duch. To platí aj naopak: kde je Boží Duch, tam je Cirkev a každá mirov. Adversus haereses V,20,1, s. 448.
21. Porov. Adversus haereses III,24,2, s. 296.
22. U Ireneja slová presbyter a biskup sú ekvivalentnými termínmi.
Porov. Ireneo di Lione: Contro le eresie e gli altri scritti, s. 596, p. 1, bod
3,1.
23. Adversus haereses V,20,2, s. 449.
24. Tamže.
25. Tamže, III,2,1, s. 217.
26. Regula veritatis sa javí ako kompendium celého apoštolského
posolstva, ktoré je zbavené omylov. Preto by mala byť prijatá s poslušnosťou. Heretici však odmietajú túto poslušnosť, lebo sa kladú nad tento
kánon pravdy. Porov. Ireneo di Lione: Contro le eresie e gli altri scritti,
s. 596, p. 4, bod 2,1.
27. Porov. Demonstratio Apostolicae Predicationis 1, s. 487; porov.
aj 3, s. 488-489. Regula veritatis je nemenná a odovzdáva sa prostredníctvom apoštolskej tradície. Porov. Adversus haereses III,15,1, s. 261.
Corpus veritatis má zostať harmonický, nedotknutý a súvislý. Porov.
Adversus haereses II,27,1, s. 186.
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losť, lebo Písmo hovorí, že: Duch je pravda (1 Jn 5,6). Heretici, ktorí sa nesýtia učením Cirkvi, Kristovho tela (porov. Jn 7,37-38; Zjv 22,1), odmietajú mať účasť na Božom
Duchu a vzďaľujú sa od viery.28
Ostensio ex Scripturis29
Predchádzajúci paragraf ukazuje, že samotné Sväté písmo usvedčuje heretikov z omylu. Keď Biblia odkryje ich
bludné učenie, ihneď sa ohradia tým, že posvätné texty
sú nesprávne, používajú nejasné vyjadrenia, nie sú garanciou, nemôžeme v nich nájsť pravdu, ak nepoznáme a neodvoláme sa na tradíciu.30 Podľa nich táto tradícia bola
odovzdaná ústne a nie prostredníctvom spisov. Keď sa odvolávame na apoštolskú tradíciu (traditio apostolica) odovzdanú presbyterom prostredníctvom postupnosti (successio apostolica) a ktorá sa uchováva v Cirkvi, ihneď
oponujú, že sú múdrejší od apoštolov, presbyterov, ba dokonca od samotného Spasiteľa, lebo práve oni našli čistú pravdu, poznajú tajomstvo (porov. Ef 3,9; Kol 1,26) bez
akejkoľvek pochybnosti a bez akejkoľvek poškvrny. Týmto sa však previňujú proti Stvoriteľovi. Z tohoto všetkého
vyplýva, že nesúhlasia ani s tradíciou ani so Svätým písmom. Musíme dúfať, že niektorých privedieme k obráteniu. Nie je ľahké zmeniť myslenie ich duše, ktorá je uchvátená omylom.31
Lyonský biskup však dokazuje, že posvätné texty napísané apoštolmi obsahujú pravdu o Bohu, ba dokonca samotný Ježiš Kristus je v nich označený ako Pravda (porov. Jn 14,6; 1 Jn 5,6), v ktorom niet klamstva (porov. 1
Pt 2,22; 1 Jn 2,21.27). Nakoľko apoštoli boli žiakmi Ježiša Krista, Pravdy, nemôžu klamať, pretože klamstvo nemá
nič spoločné s pravdou ako aj tma nemá nič spoločné so
svetlom (porov. 2 Kor 6,14); prítomnosť jednej vylučuje
druhú. Pán Ježiš a apoštoli ohlasovali spásonosné učenie
a nevyučovali - ako tvrdia heretici, hlúpi sofisti - výmysly na základe zaujatých myšlienok svojich poslucháčov.
Apoštoli boli poslaní k ľuďom, aby vrátili zrak tým, čo ne28. Porov. Adversus haereses III,24,1, s. 295-296.
29. Irenej chce odhaliť protikladnosť náuky heretikov aj prostredníctvom dôkazov zo Svätého písma. Porov. Adversus haereses III, Praefatio, s. 215.
30. Božie zjavenie sa predstavuje v dvoch formách: v písanej (čiže
v posvätných textoch) a v ohlasovanej, ktorá je označená ako tradícia.
V kontroverzných diskusiách ako východiskový bod sa môže použiť
jedna aj druhá. Sv. Irenej, ale aj heretici prijímajú obidve formy, ale
predsa v odlišnom chápaní. Aby sme lepšie pochopili odlišnosti, je potrebné vyjsť z konceptu tradície. V učení sv. Ireneja existuje iba jediná
tradícia, ktorá pochádza od apoštolov, Cirkev ju hlása verejným spôsobom a jej obsah sa zhoduje s kánonom pravdy, prijatým prostredníctvom
krstu. Podľa heretikov existujú dve tradície: jedna verejná, ktorú apoštoli odovzdali Cirkvi a ktorá obsahuje aj sporné prvky; druhá tajná, ktorá bola ústne odovzdaná niektorým „dokonalým“. Len táto tajná tradícia obsahuje celú pravdu. Podľa heretikov, práve vo svetle tejto domnelej tajnej tradície musí byť interpretované Sväté písmo. Porov. Contro le
eresie e gli altri scritti, s. 595-596, p. 1.3, bod 2,1.
31. Porov. Adversus haereses III,2,1-3, s. 217-218.
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vidia, aby hľadali stratených, aby sa starali o chorých. Neohlasovali im Božie kráľovstvo podľa toho, čo chceli poslucháči počuť, ale ohlasovali im spásonosnú pravdu, aká
je v skutočnosti. Ak by sa niekto nachádzal zoči-voči slepému človekovi, ktorý by mal spadnúť do priepasti a povzbudzoval by ho, aby zotrval na tejto nebezpečnej ceste,
nekonal by dobre. Nebola by to správna cesta. Alebo ktorý lekár, starajúc sa o chorého, by konal podľa prianí chorého a nie podľa toho, čo je potrebné z lekárskeho hľadiska? Kristus ako nebeský lekár pozýva k pokániu (porov. Lk 5,31-32). Ako majú robiť hriešnici pokánie? Nemôžu zostať pri starom spôsobe života, ale musia zmeniť
svoje predchádzajúce správanie, prostredníctvom ktorého
si privodili mnohé choroby a dopustili sa hriechov. Nevedomosť, ktorá je príčinou všetkého zla, sa dá odstrániť
prostredníctvom poznania.32
Ježiš poslal svojich apoštolov ohlasovať evanjelium do
celého sveta (porov. Mt 28,18-19; Mk 16,15). Jeho učeníci sa snažili naplniť jeho misijný príkaz a preto odovzdali
jeho učenie Cirkvi. Vierohodnosť apoštolov bola zaručená Pánovými slovami: Kto vás počúva, mňa počúva, a kto
vami pohŕda, mnou pohoda. Kto však mnou pohoda, pohŕda tým, ktorý ma poslal (Lk 10,16). Len prostredníctvom
apoštolov sme spoznali ekonómiu našej spásy. Po Kristovom zmŕtvychvstaní a zoslaní Ducha Svätého (porov.
Lk 24,49) mali dokonalé poznanie (perfectam agnitionem)33 a išli do všetkých končín sveta (porov. Ž 18,5; Rim
10,18; Sk 1,8) ohlasovať evanjelium dobra (porov. Iz 52,7;
Rim 10,15) a nebeského pokoja všetkým ľuďom (porov. Lk
2,13-14). Niektorí z nich sa stali evanjelistami, teda tými,
ktorí publikovali písomnú formu evanjelia, ako napríklad
Matúš, Marek, Lukáš a Ján, ktorí vo svojich dielach predostreli náuku spásy. Avšak heretici, ktorí nesúhlasia s touto náukou, opovrhujú aj tými, čo boli s Pánom (porov. Heb
3,14), ale aj samotným Pánom a Bohom Otcom (porov. Lk
10,16), a tým sa zavrhujú (porov. Tit 3,11), pretože odporujú (porov. 2 Tim 2,25) a protirečia vlastnej spáse.34
To, že všetky cirkevné spoločenstvá po celom svete
majú tú istú apoštolskú tradíciu, ohlasujú to isté učenie
a tú istú Pravdu, zaručuje tá skutočnosť, že apoštoli ustanovili v jednotlivých cirkevných komunitách svojich nástupcov,35 ktorí teraz garantujú pokračovanie pravej apoš32. Tamže, III,5,1-3, s. 221-223.
33. Týmto slovom chce Irenej podčiarknuť fakt, že v ich ohlasovaní je obsiahnuté celé Božie zjavenie: nielen v ohlasovaní všetkých, ale
aj každého osobne. Porov. Ireneo di Lione: Contro le eresie e gli altri
scritti, s. 595, p. 3, bod 1,1. Podobné myslenie nachádzame aj u sv. Klementa Rímskeho, ktorý hovorí, že Boh poslal na tento svet svojho Syna
Ježiša Krista a on dal zase mandát apoštolom, aby v sile a istote Ducha Svätého ohlasovali Božie kráľovstvo. Porov. Epistula ad Corinthios
XLII,1-3. In: Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 76-77.
34. Porov. Adversus haereses III,1,1-2, s. 216-217; porov. aj III,1,11,7,
s. 241; III,1,11,8, s. 242.
35. Treba počúvať presbyterov v Cirkvi, lebo oni sú nástupcami
apoštolov a prostredníctvom biskupskej postupnosti dostali „istú cha-
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tolskej tradície. Irenej hovorí, že môže vymenovať jednotlivých biskupov ako postupne nasledovali až do svojich čias.36 Ale to by bol príliš dlhý proces, keby sa mali
vymenovať celé zoznamy biskupov z cirkví roztrúsených
po celom svete. Preto sa chce sústrediť predovšetkým na
najväčšiu a najstaršiu cirkev, ktorú poznajú všetci a ktorá bola založená v Ríme dvoma slávnymi apoštolmi, sv.
Petrom a sv. Pavlom. A tak prostredníctvom biskupského
nástupníctva, prostredníctvom ktorého sa ľuďom ohlasuje
tradícia prijatá od apoštolov a viera (porov. Rim 1,8), môžeme usvedčiť z klamstva všetkých tých, ktorí pre rozličné dôvody, ako napríklad pre nadšenie, svetskú slávu, duchovnú slepotu alebo pre omyl učia, čo je v rozpore s regula veritatis.37 „Totiž s touto cirkvou, pre jej znamenitý
pôvod, musí byť nutne v zhode každá cirkev, teda veriaci,
ktorí pochádzajú z celého sveta – v nej totiž pre všetkých
ľudí je zachovaná tradícia, ktorá pochádza od apoštolov“.38 Sv. Peter a sv. Pavol, potom ako vybudovali rímsku
cirkev, zverili apoštolskú službu svojím nástupcom, rímskym biskupom.39 Irenej prináša aj zoznam nástupcov sv.
Petra na pápežskom stolci:40 Linus, Anaklét, Klement,
Evarist, Alexander, Sixtus, Telesfor, Hyginus, Pius, Anicet, Soter, Eleutér, ktorí odovzdávali apoštolskú tradíciu
a ohlasovali pravdu. Toto je kompletný dôkaz toho, že je
len jedna a tá istá živá viera apoštolov, ktorá bola uchovaná a odovzdaná. Lyonský biskup sa odvoláva aj na svojho
učiteľa Polykarpa, ktorý stále vyučoval len to, čo sa naučil od apoštolov. Cirkev stále odovzdáva tie isté pravdy, čo
však nemožno povedať o bludnom učení heretikov. Keď
teda vlastníme tradíciu, ktorá siaha až k apoštolom, nemáme hľadať pravdu u iných, ale v Cirkvi. V nej nájdeme všetko, čo sa týka Pravdy. A tak každý kto chce, môže
z nej čerpať vodu života (porov. Zjv 22,17). Ona je bránou
života, zatiaľ čo všetci ostatní sú zlodeji a nájomníci (porov. Jn 10,8; 1,9). Bludné učenia sa majú preto odmietnuť
(porov. Tit 3,10), zatiaľ čo na druhej strane musíme sa priľnúť k tradícii pravdy, ktorú vlastní Cirkev. Ak by aj došlo k nejakému sporu ohľadom veci malého významu, treba sa uchýliť k najstarším cirkvám, v ktorých žili apošto-

rizmu pravdy“ (charisma veritatis certum). Naproti tomu heretici alebo pyšní schizmatici sa oddeľujú od pôvodnej postupnosti. Porov. Adversus haereses IV,1,26.2, s. 361. Biskupská postupnosť sa ukazuje ako
pokračovanie v apoštolskom úrade, ako záruka zachovania apoštolskej
tradície. Porov. Benedetto XVI.: La successione apostolica. In: «Osservatore Romano» 109 (2006), s. 4.
36. Nástupcovia apoštolov, ktorým boli zverené cirkvi, zaručujú pokračovanie apoštolskej tradície. Porov. K lement R ímsky, Epistula ad
Corinthios XLII,4-5. In: Padri Apostolici, s. 77.
37. Porov. Adversus haereses III,3,1-2, s. 218; porov. aj IV,33,8, s.
377; V,20,1, s. 448-449.
38. Tamže, III,3,2, s. 218: ad hanc enim ecclesiam, propter potentiorem principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est
eos qui sunt undique fideles, in qua semper, ab his qui sunt undique,
conseruata est ea quae est ab apostolis traditio.
39. Aj Euzébius Cézarejský spomína tento zoznam. Porov. Historia
ecclesiastica V,6,1-2. In: Storia ecclesiastica, vol. I, s. 268.
40. Tým je stanovená aj apoštolská postupnosť. Rím je vybraný ako
príklad, ale nie náhodne. Porov. Peters, G.: I Padri della Chiesa, vol. I,
Roma : Borla 19842, s. 309.
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li a prijať ich správnu náuku ohľadom predmetnej veci. Aj
keď apoštoli nám nezanechali posvätné texty, treba sa riadiť apoštolskou tradíciou,41 ktorú odovzdali apoštoli tým,
ktorým zverili kresťanské komunity. Aj mnohé barbarské
národy, hoci nepoznali Bibliu, ale iba apoštolskú tradíciu,
priľnuli ku kresťanskej viere a tak vlastnia spásu, ktorá je
napísaná bez papiera a atramentu v ich srdciach (porov. 2
Jn 12; 2 Kor 3,3) prostredníctvom Ducha Svätého. Sú to
barbari pokiaľ ide o ich jazyk, ale ak zoberieme do úvahy
ich myslenie, zvyky a spôsob života, tak musíme povedať,
že ide o čnostných a veriacich ľudí, ktorí sa páčia Bohu
svojim životom podľa spravodlivosti, múdrosti a čistoty.
Ak by aj heretici ohlasovali barbarom v ich rodnej reči nejaké bludné učenie, zapchávali by si uši a odmietali by počúvať také výmysly. Ale práve vďaka starobylej apoštolskej tradícii neprijímajú žiadne bludy.42

ko stvoril v proporcii, harmónii a miere vlastnej každej
veci.47 Keď Boh stvoril človeka, mal pre neho pripravené
mnohé dobrá, predovšetkým dar spásy. Preto posielal ľuďom svojich patriarchov a prorokov, aby pripravovali ľudský rod na „hudbu spásy“ a aby už aj tu na zemi mohli
v sebe nosiť Božieho Ducha a mať spoločenstvo s Bohom (porov. Lk 15,25).48 Aj vo Svätom písme, ktoré nám
Pán Boh dal, môžeme nájsť podobnú harmóniu: podobenstvá sa zhodujú s tým, čo bolo povedané otvorene; a to, čo
bolo povedané jasne, zase vysvetľuje podobenstvá. A tak
prostredníctvom polyfónie slov môžeme počuť v nás jedinú harmonickú melódiu, ktorá oslavuje Boha, stvoriteľa
všetkých vecí.49 Na základe toho, že podobenstvá sú vysvetľované vo svetle pravého učenia, v celej Cirkvi sa podáva tá istá náuka, ktorá zaručuje, že celé corpus veritatis
je neporušené a harmonické.50

Irenej na základe toho, čoho sa dopúšťajú heretici - tým,
že narúšajú jednotu Cirkvi, ničia a rozdeľujú toto Kristovo telo, nemajú v sebe Božiu lásku - robí uzáver, z ktorého
vyplýva, že tí, čo sú mimo pravdy, sú aj mimo Cirkvi (extra veritatem extram Ecclesiam).43

Hoci máme štyri evanjeliá, predsa však medzi nimi sa
nachádza harmónia, neprotirečia si, čo je výsledkom pôsobenia Božieho Ducha.51 Rovnako môžeme pozorovať
zhodu (consonans) medzi Pavlovým kázaním a svedectvom apoštola Lukáša ohľadom apoštolov,52 jednotu (unitas) a harmóniu (consonantia) medzi Starým a Novým zákonom, na rozdiel od heretikov, ktorí vidia protiklad medzi Mojžišovým zákonom a evanjeliovým učením.53 Napokon obidva testamenty pochádzajú od jedného Boha.54

Consonantia
Tretí princíp odmietnutia herézy a jej odlíšenia od pravdy nie je o logický, ale harmonický. Irenej ho nazýva consonantia alebo συμφονία (harmonický súlad rozdielnosti).44
Táto consonantia sa nám dáva spoznať vo stvoriteľskom
diele. Boh stvoril rôzne a mnohoraké veci, ktoré sú však
dobre usporiadané v celku, hoci každá z nich je navzájom odlišná a protikladná. Dalo by sa to porovnať so zvukom citary, ktorá vďaka odlišnému tónu každej struny, ale
v zhode s ostatnými, vytvára krásnu melódiu a to aj napriek odlišným tónom medzi sebou. Tí, čo milujú pravdu a chcú počúvať melódiu, majú chváliť jediného Stvoriteľa a obdivovať jeho múdrosť, spravodlivosť a dobrotu, s akou všetko stvoril a usporiadal.45 Žiadna zo stvorených vecí neunikne Božej múdrosti, pretože nič nebolo stvorené zbytočne alebo náhodou.46 Boh prejavil svoju
moc a dobrotu, keď stvoril slobodne veci, ktoré predtým
neexistovali. Rovnako prejavil svoju múdrosť, keď všet41. Týmito slovami chce Irenej povedať to, že apoštolské ohlasovanie predchádza Písmu. Ako také stačí samo o sebe, ale Biblia musí byť
čítaná vždy vo svetle tohto ohlasovania. Porov. Ireneo di Lione: Contro
le eresie e gli altri scritti, s. 597, p. 3, bod 4,1. Rovnako posvätné texty
sa majú čítať v Cirkvi a majú ich interpretovať presbyteri, lebo im bola
odovzdaná náuka apoštolov (doctrina apostolica). Porov. Adversus haereses IV,3,32,1, s. 374.
42. Porov. Adversus haereses III,3,3-4,2, s. 218-221.
43. Tamže, IV,3,33,7, s. 377.
44. Porov. De A ndía, Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de
Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, s. 640.
45. Porov. Adversus haereses II,25,2, s. 183-184.
46. Tamže, II,26,3, s. 185-186.

Harmónia sa prejavuje aj v tom, že Cirkev, hoci je rozšírená po celom svete, prijala apoštolské posolstvo a vieru, uchováva ich s veľkou starostlivosťou, proklamuje ich,
vyučuje a odovzdáva ďalej akoby by mala len jedny ústa.
Hoci aj svetové jazyky sú odlišné, predsa však obsah tradície je jediný a ten istý. Kresťanské komunity v Nemecku, v Španielsku, Egypte, Líbii, Ríme alebo aj tie, ktoré boli založené medzi Keltmi neprijali a neodovzdávajú inú vieru. Ako aj slnko v celom svete je len jedno a to
isté, tak aj duchovné svetlo, kresťanské pravdy, všade žiaria a osvetľujú všetkých ľudí (porov. Jn 1,5.9), ktorí chcú
prísť k poznaniu pravdy (porov. 1 Tim 2,4).55
Napokon lyonský biskup zdôrazňuje, že naše slová sa
musia zhodovať s apoštolským ohlasovaním, učením
Pána, výpoveďami prorokov, apoštolov a službou Záko-

47. Tamže, IV,38,3, s. 399.
48. Tamže, IV,14,2, s. 331; I,20,7, s. 349.
49. Tamže, II,28,3, s. 189.
50. Tamže, II,27,1, s. 186; porov. aj I,10,3, s. 74.
51. Tamže, III,11,8, s. 242-243.
52. Tamže, III,13,3, s. 257.
53. Tamže, III,12,12, s. 252-253.
54. Tamže, IV,32,1, s. 373.
55. Tamže, I,10,2, s. 74. Harmónia, ktorá sa prejavuje v diele stvorenia, v posvätných textoch, v ekonómii spásy a Cirkvi je znakom Božej
múdrosti, ktorá všetko povolala k existencii a všetko riadi. Porov. De
A ndía, Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de Lyon. In: A a.Vv.:
Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, s. 642.
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na.56 „Naproti tomu (učeniu heretikov) naše učenie sa úplne zhoduje s eucharistiou a eucharistia zase potvrdzuje
našu náuku“,57 lebo chlieb zo zeme po vzývaní Boha už
nie je obyčajným chlebom, ale eucharistiou.58
Ani tí, ktorí spravujú cirkvi a majú dar reči, neučia inú
náuku, lebo nikto nie je nad učiteľa (porov. Mt 10,24). Podobne ani ten, kto je dobrý rečník neochudobňuje tradíciu,
pretože viera je jedna a stále tá istá – nikto ju neobohacuje ani neochudobňuje hoci máme odlišný dar reči (porov.
2 Kor 3,15; Ez 16,18).59 Je to možné dosiahnuť prostredníctvom pôsobenia Božieho Ducha.60
Záver
Regula veritatis, nemenný kánon pravdy vyznávaný vo
sviatosti krstu, je pre sv. Ireneja posolstvom, ktoré ohlasovali apoštoli a ktoré zverili svojim nástupcom, biskupom, prostredníctvom neprerušenej apoštolskej postupnosti, aby sa uchovávalo živé a neporušené prostredníctvom nadprirodzeného pôsobenia Ducha Svätého. Pričom
veľký dôraz sa kladie na rímsku cirkev - založenú dvoma
apoštolskými kniežatami, sv. Petrom a sv. Pavlom - ktorá
je spravovaná rímskym biskupom.
Sv. Irenej nielenže odhalil a vyvrátil omyly rôznych heretických systémov prostredníctvom svojich dogmatických princípov, ale aj formuloval pravdy viery organickým spôsobom. Naproti odchýlkam a novotám gnostických náuk zdôrazňuje jednotu viery, Cirkvi a kresťanského spoločenstva. Sväté písmo a tradícia sú pre neho východiskovými bodmi, o ktoré sa vždy opieral a čerpal z nich.
Preto ako hovorí Covolo,61 lyonského biskupa môžeme
označiť za „prvého teológa“ a „zakladateľa katolíckej teológie“, nakoľko v chronologickom zmysle ako prvý autor vyjadril dogmatickými termínmi celok kresťanského
učenia. Svojimi argumentmi jasne ukázal, že heretici nevlastnia pravdu, pretože nemajú apoštolský pôvod. Okrem
iného pravda a teda aj spása nie sú privilégiom a monopolom niektorých (gnostický ezoterizmus), ale všetci ich
môžu dosiahnuť, keď sa budú pridŕžať hlásania pastierov
Cirkvi, nástupcov apoštolov.

56. Porov. Adversus haereses II,35,4, s. 211. Je potrebná consonantia
medzi myslením veriaceho alebo teológa a myslením Cirkvi. Spomínaná zhoda sa potom stane dôkazom ortodoxie myslenia veriaceho alebo
teológa (Porov. De A ndía, Y.: L’hérésie et sa réfutation selon Irénée de
Lyon. In: A a.Vv.: Eresia ed eresiologia nella Chiesa Antica, s. 642.
57. Porov. Adversus haereses IV,18,5, s. 342.
58. Tamže, IV,18,5, s. 342.
59. Tamže, I,10,2, s. 74; I,10,3, s. 74.
60. Tamže, III,24,1, s. 295-296.
61. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
padri della Chiesa, vol. II, Torino : SEI 19984, s. 9-10.
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Coram Faltin
Príspevok Mons. Daniela Faltina k riešeniu problematiky alkoholizmu
v rotálnych rozsudkoch s osobitným zreteľom
na Rozsudok coram Faltin zo 14. decembra 1994.
Coram Faltin. Contribution of Mons. Daniel Faltin on the Resolution of the Problem of Alcoholism in
Rotal Judgments with a Special Focus on the Judgment coram Faltin of 14 December 1994
Mons. Daniel Faltin was a judge of the Apostolic Tribunal of Rota Romana in the last years of the last century. His
Rotal Judgments can be found in Decisiones of the Roman Rota in the period 1987 – 2002. His judicial decisions
might be of some interest to Slovaks also because Mons. Faltin was a Slovak from Kurimany near Levoča. The methodology employed in this study consists in comparing the judgment coram Funghini of 1991 with the judgment coram Faltin of 1994, while both judgments were issued in relation to the same case. The former approves the validity
of marriage, the latter rejects it. In view of the author, the coram Faltin judgment of 1994 is a contribution of Mons.
Daniel Faltin, to the resolution of the problem of alcoholism and its potential impact on the invalidity of marriage.

Úvod
Úvodom mi dovoľte len niekoľko poznámok. Prvá poznámka: rotálny sudca Daniel Faltin, rodák z Kurimian
pri Levoči, bol sudcom Apoštolského tribunálu Rota Romana v rokoch 1986 – 2003. V Decisiones Rímskej Roty
sa po prvý raz jeho rozsudky objavili v roku 1987 a posledné v roku 2002. Neboli publikované všetky jeho rozsudky, ale tak ako v prípade aj iných rotálnych sudcov, iba
niektoré. Aj keď som si urobil zoznam jeho publikovaných
rozsudkov v Decisiones,1 kde mu publikovali každý rok
v priemere asi 4 rozsudky, ich za tých 16 rokov jeho pôsobenia v Rímskej Rote bolo dosť. Okrem toho, existuje aj
pozostalosť Daniela Faltina, kde sa taktiež nachádzajú aj
nevydané rozsudky a žiada sa ešte dodať, že niektoré jeho
rozsudky boli vydané v odborných časopisoch.2
Druhá poznámka spočíva v konštatovaní, že značný počet rotálnych rozsudkov Mons. Daniela Faltina sa týka neschopnosti snúbencov dať platný manželský súhlas (kán.
1095, body 1-2) alebo ich neschopnosti realizovať podstatné povinnosti manželstva (kán. 1095, bod 3). Napokon,
tento trend kán. 1095 pravdepodobne zasiahol celú prax
Rímskej Roty, čo napokon jasne konštatuje aj Jeho Excelencia Antoni Stankiewicz, bývalý dekan Roty.3
1. Zoznam rotálnych rozsudkov Daniela Faltina sa nachádza v archíve autora. Nie je však žiadnym problémom počet jeho publikovaných
rozsudkov zistiť, stačí si prelistovať jednotlivé ročníky Decisiones Romanae Rotae, ktoré každoročne vychádza vo vatikánskom vydavateľstve Libreria editrice vaticana.
2. Pomerne dosť jeho rozsudkov bolo vydaných napr. v časopise Monitor Ecclesiasticus, vydávaný Rímskou Rotou.
3. „Questi capi di nullitá matrimoniale (can. 1095, nn. 2-3)... occupano in modo prepoderante e talvolta quasi esclusivo l´attivitá di molti Tribunali delle Chiese particolari. Anche presso la Rota il prevalente
numero delle sentenze definite negli ultimi anni di quest´ultimo dece-

Tretia poznámka súvisí s druhou. Aj keď rotálna jurisprudencia tvrdí, že v kán. 1095 existujú tri formy alebo
tri tituly nulity a že sa žiada medzi nimi rozlišovať a nie
si ich navzájom pliesť, predsa bod 1 kán. 1095 ostáva jasne v úzadí a rotálne rozsudky na tento titul nulity sú veľmi zriedkavé.4 Toto platí aj o rotálnych rozsudkoch Mons.
Faltina: alebo sa prvou formou kán. 1095 nezaoberá alebo, ak sa zaoberá, tak zásadne v súvislosti s druhou alebo treťou formou kán. 1095. Dôvody tejto situácie niektorí
autori vidia v tom, že „argument (kán. 1095, bod 1) nie je
primerane spracovaný ani doktrínou, ani jurisprudenciou“
alebo „advokáti majú obavy sa púšťať do tejto – tak veľmi ťažkej formy neschopnosti – ktorá sa na súdnom fóre aj
ťažko procesne dokazuje“.5 Iste, o týchto a ešte iných dôvodoch by sa mohli viesť diskusie, ale to by bolo azda na
samostatnú štúdiu.
Štvrtou poznámkou chcem upriamiť pozornosť na analýzu niektorých vybraných autorov ku kán. 1095 CIC. Iste,
upriamiť pozornosť tých, ktorí majú o to záujem. Prvú
nio del secolo riguarda le due menzionate forme di incapacitá consensuale“- A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza rotale
al „defectus usus rationis et discretionis iudicii“: gli ultimi sviluppi e le
prospettive nuove, in: Monitor Ecclesiasticus, fasc. II, 2000, p. 332-333.
4. Aj keď existujú, aby som spomenul aspoň jednu: coram Funghini
z 18. decembra 1991. Manželstvo bolo uzavreté 15. júla 1976 v Brescii,
civilný rozvod nastal 19. júna 1979 a 14. februára 1988 muž podal žiadosť o nulitu manželstva na Regionálny cirkevný súd v Miláne, v ktorom napadol manželstvo z nedostatočného užívania rozumu zo svojej
strany z príčiny opilosti v zmysle kán. 1095, b. 1 CIC. Tribunál v Miláne
vyniesol negatívny prvostupňový rozsudok 30. novembra 1989. Žalobca
sa odvolal na Rímsku Rotu a kauzu dostali „na stôl“ Funghini ako ponens, spolu so Stankiewiczom a Davinom, ktorí 18. decembra 1991 vydali taktiež negatívny rozsudok. K tomu porov. O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi prattici, Milano 2008, s. 233-243.
5. Takto argumentuje napr. Anna Sammassimo, in: O. FUMAGALLI
CARULLI, Il matrimonio canonico..., s. 245.
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štúdiu som publikoval v poslednom minuloročnom čísle
Nových Horizontov a druhú v druhom tohtoročnom čísle
toho istého časopisu.6 Tieto analýzy jasne ukazujú, že ani
po troch desaťročiach od vydania Kódexu kánonického
práva nie sú vyriešené jednoznačne všetky ťažkosti súvisiace s výkladom kán. 1095. Toto nutne musí viesť každého cirkevného sudcu k tomu, aby študoval rotálne rozsudky a vôbec doktrinálny vývoj a jurisprudenciu Rímskej
Roty, aby v tejto oblasti mal slušné a primerané znalosti.
Napokon, nie je mojim zámerom tu prerozprávať niektoré rotálne rozsudky Mons. Daniela Faltina, ktoré sa týkajú kán. 1095. Ak dovolíte, sústredím sa skôr na jeden rozsudok coram Faltin zo 14. decembra 1994.7 Dôvod, ktorý
ma k tomu viedol spočíva v tom, že aj tento rozsudok dokumentuje prínos Mons. Daniela Faltina k vývoju rotálnej
jurisprudencie v oblasti kán. 1095 CIC. Šlo totiž o značne zložitý prípad a k jeho riešeniu významným podielom
prispel práve Mons. Daniel Faltin spomínaným rotálnym
rozsudkom.
Popis prípadu
Tomáš a Amarella uzavreli sviatostné manželstvo dňa
15. júla 1976 v Brescii, ale manželstvo od začiatku nebolo šťastné a už 19. júna 1979 došlo k civilnému rozvodu.
O 9 rokov neskôr, 4. februára 1988 požiadal muž Regionálny cirkevný súd v Miláne o preskúmanie platnosti svojho manželstva. Ako dôvod svojho presvedčenia o nulite
uviedol „nedostatočné používanie rozumu u seba samého“
(kán. 1095, b. 1), lebo v momente uzatvárania svojho manželstva „bol v stave opilosti“, ako aj, ako druhý a podriadený titul nulity uviedol „vylúčenia nerozlučiteľnosti zo
strany muža aktora“ (et subordinate ob exclusum bonum
sacramenti ex parte ipsius viri). Po zverejnení súdnych
spisov, aktor požiadal o ďalšie tituly nulity, ktoré sudca
prijal a vydal ďalší Dekrét dosvedčenia sporu. A tak cirkevný súd mal dať odpoveď na nasledovné otázky: 1. Či
toto manželstvo je neplatné z dôvodu nedostatočného používania rozumu u muža žalobcu v čase uzavierania manželstva v zmysle kán. 1095, b. 1? 2. Či toto manželstvo
je nulitné z dôvodu vážneho nedostatku rozoznávacieho
úmyslu v zmysle kán. 1095, b. 2 CIC? 3. Et subordinate
z dôvodu vylúčenia nerozlučiteľnosti manželstva zo strany muža žalobcu v zmysle kán. 1086 CIC 1917? Všetky
tri tituly boli postavené na mužovi žalobcovi. Dňa 30. novembra 1989 vydal prvostupňový Cirkevný súd v Miláne
negatívny rozsudok vo všetkých troch bodoch.8
6. Nové Horizonty 4 (2012); Nové Horizonty 2 (2013).
7. Decisio coram Faltin zo 14. decembra 1994, in: RRDec. 88 (1994),
s. 673-686.
8. Decisio coram Funghini z 18. decembra 1991, in: RRDec. 84
(1991), s. 788-805. Porov. taktiež A. MENDONCA, Alcolismo e disturbi mentali: aprocci giurisprudenziali, in: Monitor Ecclesiasticus 2000,
s. 389-411. Existuje aj iný príspevok toho istého autora z Fakulty kánonického práva z hlavného mesta Kanady (Ottava) pod názvom: The ef-
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Následne sa žalobca odvolal na Apoštolský tribunál
Rota Romana a prípad bol pridelený „turnu“, ktorý tvorili Funghini ako ponens, potom Stankiewicz a Davino. Ale
aj tu sa prípad skončil negatívnym rozsudkom coram Funghini z 18. decembra 1991.
Tu by sa prípad mal skončiť, lebo dva negatívne rozsudky vytvárajú stav rozsúdenej veci (lat. res iudicata)
v zmysle kán. 1641 CIC. Na druhej strane v kauzách stavu osôb nikdy stav rozsúdenej veci nemá definitívnu povahu. Aj v tomto prípade sa žalobca Tomáš nevzdal a požiadal možnosť podať nový návrh o preskúmanie kauzy
(nova causae propositio). A tu vstupuje „na scénu“ Daniel Faltin, ktorý ako ponens („turno“ tvorili ešte Fiore a Civili) dostal kauzu, aby dekrétom rozhodli o novom návrhu. Faltin dal vypracovať znalecký posudok, ktorý vypracoval prof. Bruno Callieri a aj advokát žalobcu predložil
niektoré nové argumenty. Napokon 24. februára 1993 bol
vydaný Dekrét coram Fatin, v ktorom bol povolený nový
návrh kauzy, ale už z dôvodu vážneho nedostatku rozoznávacieho úsudku zo strany muža žalobcu. Tento Dekrét
však publikovaný nebol, ale spomína ho vo svojej štúdii
Augustín Mendonca.9
A tak kauza začína znova, tentoraz priamo na Rímskej
Rote. Prípad bol pridelený „turnu“ v zložení: Faltin ako
ponens, potom Civili a Defilippi. Tentoraz prípad skončil
kladným rozsudkom z dôvodu vážneho nedostatku rozoznávacieho úsudku v zmysle kán. 1095, b. 2 pretože muž
žalobca bol pri úkone uzavierania manželstva závažne intoxikovaný (alkoholom).10Keďže to bol prvý kladný rozsudok, prípad „putoval“ na ďalšie „turno“ Rímskej Roty,
ktoré tvorili: Jarawan (ponens), Burke a Boccafolla. Dňa
24. apríla 1996 bol vydaný zase negatívny rozsudok coram
Jarawan, ktorý nebol publikovaný v Decisiones. Advokát
žalobcu však požiadal znova o nový návrh kauzy, o ktorej
rozhodol turnus dekrétom coram Caberletti (spolu s Pompeddom a Serranom) dňa 28. novembra 1998 kladne. Následne 26 februára 1999 bol vydaný kladný Rozsudok coram Caberletti,ktorý však publikovaný v Decisiones taktiež nikdy nebol. Rota Romana sa týmto prípadom zaoberala 11 rokov.11

fects of alcohol-relatated disorders on matrimonial consent, in: Monitor Ecclesiaticus 2000, s. 365-388. Rozsudok coram Funghini aj s komentárom od Anny Sammassimi sa nachádza aj v spomínanej knihe
Ombretty Fumagalli Carulli, ako „species facti“ nachádzame aj v rotálnom rozsudku Brixen. coram Faltin zo 14. decembra 1994, in: RRDec.
88 (1994) s. 673-686.
9. Porov. A. MENDONCA, Alcolismo e disturbi mentali..., s. 394. Nie
je nám známe, ako sa k textu Dekrétu dostal, ale spomína aj protokolárne číslo Dekrétu.
10. Porov. RRDec. 88 (1994) s. 686 („ex ebrietate in actu matrimonii“).
11. Celý prípad popisuje Augustine Mendonca z Ottavy z Kanady
v Monitor Ecclesiaticus, fasc. II, (2000), s. 398.
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Riešenie prípadu
Prípad je „svojim spôsobom“ zaujímavý tým, že spôsob riešenia sa konal de facto na Rímskej Rote a tiež preto, že k riešeniu prispel rotálny sudca Daniel Faltin, ktorý je našim rodákom a to svojim rozsudkom zo 14. decembra 1994.
Prípady alkoholizmu pri úkone uzatvárania manželstva
a následne riešenie platnosti manželstva práve z tohto dôvodu, nie je – ako sa zdá – nič nové „pod slnkom“. Z rotálnych rozsudkov by som spomenul azda aspoň niektoré: Rozsudok coram Quattrocolo z 23. apríla 1933,12 Rozsudok coram Quattrocolo zo 16. apríla 193513 a po vydaní CIC 1983 Rozsudok coram Funghini z 18. decembra
1991,14 ktoré riešia problém na základe „absencie dostatočného používania rozumu“ (amentia v CIC 1917 a „usus
rationis“ v CIC 1983). Iné rotálne rozsudky riešia alkoholizmus na báze vážneho nedostatku rozoznávacieho úsudku alebo na báze incapacitas assumendi: Rozsudok coram
Sabattani z 24. februára 1961,15 Rozsudok coram Filipiak
z 24. januára 1964,16 Rozsudok coram Rogers z 22. februára 1965,17 Rozsudok coram Palazzini zo 17. mája 1972,18
Rozsudok coram Davino z 5. februára 1975,19 Rozsudok
coram Stankiewicz z 21. januára 1982,20 Rozsudok coram
Fiore zo 6. novembra 1982,21 Rozsudok coram Faltin zo
14. decembra 1994.22
Zo štúdii by som odporúčal do pozornosti dve štúdie
Augustína Mendonca, profesora kánonického práva z kanadskej Ottavy. Prvá sa týka alkoholizmu a druhá anorexie a bulímie. Obe sú postavené na štúdiách rotálnych rozsudkov a na serióznom medicínskom a právnickom báda12. Decisio coram Quattrocolo z 23. apríla 1933, in: SRRDec. 23
(1933) s. 264-270. Rozsudok skončil negatívnym rozhodnutím.
13. Decisio coram Quattrocolo zo 16. apríla 1935, in: SRRDec. 27
(1935) s. 253-259. Aj tento rozsudok skončil negatívnym rozhodnutím.
14. Decisio coram Funghini z 18. decembra 1991, in: O. FUMAGALLI Carulli, Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi prattici con cinque sentenze rotali commentate a cura di Anna Sammassimo, Milano 2008, s. 233-243. Tu sa nachádza celý rozsudok, ktorý skončil negatívnym rozhodnutím.
15. Rozsudok coram Sabattani z 24. februára 1961, in: SRRDec. 53
(1961) 116-132. Ide o afirmatívne rozhodnutie.
16. Rozsudok coram Filipiak z 24. januára 1965, in: SRRDec. 36
(1964) 34-37. Rozsudok bol afirmatívny čiže v prospech nulity manželstva.
17. Rozsudok coram Rogers z 22. februára 1965, in: SRRDec. 57
(1965) 209-219 skončil s afirmatívnym rozhodnutím (v prospech nulity
manželstva).
18. Rozsudok coram Palazzini zo 17. mája 1972, in: SRRDec. 64
(1972) 300-309 a aj tento rozsudok bol afirmatívny.
19. Rozsudok coram Davino z 5. februára 1975, in: SRRDec. 67
(1975) 42-47. Rozhodnutie bolo negatívne.
20. Rozsudok coram Stankiewicz z 21. januára 1982, in: SRRDec. 74
(1982) 34-44. Išlo o kauzu z Katovíc z Poľska a Stankiewicz ju riešil na
báze kán. 1095, b. 3. Rozsudok bol negatívny.
21. Rozsudok coram Fiore zo 6. novembra 1982, in: SRRDec. 74
(1982) 511-520. Rozsudok bol afirmatívny.
22. Rozsudok coram Fatin zo 14. decembra 1994, in: RRDec. 88
(1994) 673-686. Rozsudok bol afirmatívny.
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ní.23 Ide nielen o zaujímavú štúdiu ohľadom anorexie a bulímie z psychologického a psychiatrického hľadiska, ale
autor poskytuje aj analýzu Dekrétu coram Stankiewicz zo
16. decembra 1982 a následnými rotálnymi rozsudkami
coram Funghini z 18. júla 1990 a potom coram Ragni z 23.
marca 1993.24 Kvalitné štúdie poskytujú aj Antoni Stankiewicz,25 ale taktiež Daniel Faltin 26 a iní autori.27
Funghini a Faltin
Napriek tomu, čo tu už bolo povedané, treba sa vrátiť
k Rozsudku coram Faltin zo 14. decembra 1994, lebo práve rozsudok tohto rotálneho sudcu je primárnym predmetom tejto štúdie. V čom spočíva rozdiel výkladu kán. 1095
a jeho aplikácie na tento manželský prípad? Ide – ako sa
zdá – o zásadnú otázku.
Odpoveď sa – pri zjednodušenom pohľade – ukazuje
vcelku jednoduchá. Funghini sa prakticky nedopustil chyby pri riešení kauzy, ale „ušiel mu“ zásadný fakt, ktorý
mal fatálny dopad na rozsudok. Ale aby sme nepredbiehali argumentáciu.
Funghini sa opiera o tézu Sancheza, podľa ktorej „vysluhovateľ sviatosti musí vykonať ľudský čin (nie iba čin
človeka) a preto musí byť sui copos“. Tak je to v prípa-

23. A. MENDONCA, The effect of alcohol-relatated disorders on
matrimonial consent, in: Monitor Ecclesiasticus, fasc. II (2000), s. 365388; A. MENDONCA-N. SANGAL, Effect od Anorexia nervosa and
Bulimia nervosa on Marital consent, in: Monitor Ecclesiasticus, fasc.
IV (1996), s. 539-610.
24. Manželstvo bolo uzavreté 10. mája 1965 a muž žalobca napadol platnosť svojho manželstva 21. marca 1978 a žiadal vyhlásiť neplatnosť manželstva z dôvodu vážneho nedostatku rozoznávacieho úsudku
a v prípade negatívneho rozhodnutia v uvedenom titule, tiež z dôvodu
neschopnosti ženy odporkyne vziať na seba podstatné záväzky manželstva. 6. októbra 1980 cirkevný súd prvého stupňa vydal negatívny rozsudok v obidvoch stanovených titulov nulity. Advokát žalobcu požiadal
Rímsku Rotu o vyhlásenie nulity rozsudku z dôvodu porušenia práv odporkyne na spravodlivú obranu resp. absencie ustanovenia patróna odporkyne. O probléme rozhodoval Antoni Stankiewicz ako ponens a jeho
„turno“ rozhodlo o prijatí kauzy na Rímsku Rotu – porov. Ephemerides
iuris canonici 39 (1983), s. 255-265. Následne rozsudky coram Funghini
z 18. júla 1990 (RRDec. 82 (1990) s. 636-657 a coram Ragni z 23. marca 1993 (tento rozsudok nie je publikovaný). Zaujímavé je, že kým Funghini deklaroval nulitu manželstva z dôvodu nedostatku rozoznávacieho úsudku (1095, b. 2), Ragni deklaroval nulitu aj z dôvodu bodu 2, ako
aj bodu 3 kán. 1095.
25. A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza rotale al
„defectus usus rationis et discretionis iudicii“: gli ultimi sviluppi e le
prospettive nuove, in: Monitor Ecclesiaticus, fasc. II (2000) s. 332-364.
26. D. FALTIN, Il consenso matrimoniale: incapacitá ed errore nel
Codice dei canoni delle Chiese orientali, in: AA.VV., Il matrimonio nel
Codice dei canoni nelle Chiese orientali (Studi giuridici 32), LEV 1994,
pp. 207-231.
27. AA.VV., L´incapacitá di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095, nn. 1-2) (Studi giuridici 52), LEV 2000
(autori: Pompedda, Bonnet, Erlebach, Turnaturi, Stankiewicz, Ortíz
a iní). AA.VV., L´incapacitá di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (Studi giuridici 48), LEV 1998 (autori: Serrano, Villeggiante,
Bianchi, Bruno Calieri).
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de vysluhovania sviatosti zmierenia, sviatosti krstu i sviatosti manželstva, kde si túto sviatosť vysluhujú snúbenci.28 Najprv riešil bod 1 kán. 1095, keď tvrdil, že „pokojne sa prijíma (v rotálnej jurisprudencii, že ak je stav opilosti „dokonalý“ (ebrietas perfecta)... ebrius aequiparatur
amenti“ (cituje Gasparriho, Cappella a iných autorov). Potom riešil „nedostatok rozoznávacieho úsudku (kán. 1095,
b. 2) citujúc psychiatra Palmieriho z jeho publikácie „Medicina legale canonistica“. Odborník tu jasne píše, že pri
použití alkoholu „rozum funguje ľahšie a spočiatku aj
rýchlejšie, ale postupne sa znižuje v človeku autokontrola
a nastupuje emocionálnosť, nerozumnosť až fantazírovanie. Postupne sa stráca pozornosť a koncentrácia. Nastupuje spomalenosť reči, stráca sa miera pre správnosť a korektnosť. Výrazne sa znižuje prah vnímania a zodpovednosti za svoje konanie. Strácajú sa reflexy, svalstvo ochabuje, nervové funkcie prestávajú fungovať a človek sa posúva do stavu nevedomosti“ (V. Palmieri, s. 61-62).
Vypovedať boli obe stránky, aj viacero svedkov. Zdá sa,
že súd si neposlúžil službou znalca. Z výpovedi vyplynulo, že za žalobcom prišli jeho priatelia a už večer deň pred
svadbou sa šli navečerať do hotela, kde sa aj pilo. Nevesta s nimi nebola. Spať šli asi o druhej po polnoci a žalobca bol opitý (nielen on, ale aj ostatní). Predpoludním keď
vstal ho bolela hlava a tak si dal tobolku tabletky. Keď bolesť neustúpila, dal si druhú tobolku tabletky, ktorú zapil
pohárom whisky. Počas obeda, ktorý trval asi od 13. do 15.
hodiny jedli, ale aj pili víno a „grapu“ (vodku). Po obede
bol žalobca v takom stave, že brat nevesty ho prinútil ísť
pod sprchu, aby sa „osviežil a dal do poriadku“. Potom si
ešte dal ďalšiu tobolku tabletky. Z hotela šiel rovno na sobáš, ktorý bol o pol šiestej večer.29
Zdá sa, že v prospech platnosti manželstva rozhodli
dva faktory: prvým bola skutočnosť, že výpovede stránok
a svedkov sa rozchádzali, ba aj žalobca si niekedy protirečil (tomu sa azda netreba čudovať, ak niekto má vypovedať o tom, čo hovoril, konal a správal sa v okolnostiach,
ktoré boli vyššie popísané). Druhým faktorom bolo to, že
do kauzy závažnejšie nezasiahol peritus. Myslím si, že tieto dva faktory advokát žalobcu značne podcenil.
Daniel Faltin argumentoval približne rovnako ako Funghini. Naprv pripomenul, že príčinou „nedostatočného používania rozumu“ (kán. 1095, b. 1) je amentia alebo dementia, kým „nedostatok rozoznávacieho úsudku“
(kán. 1095, b. 2) znižuje schopnosť k manželskému sú28. „Contrahentes sunt enim sacramenti matrimonii ministri et actus ministri necessario debet esse humanus sicuti si aliquis sui compos
audivit confessiones et factus insanus absolveret, nulla esset absolutio;
et simpliciter si tunc baptizaret, quamvis id ante in animo haberet irritus esset baptismus (T. Sanchez, De sancto matrimonii sacramento, lib.I, disp. VIII, n. 20)“- in: O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio
canonico..., s. 234-235.
29. In: O. FUMAGALLI CARULLI, Il matrimonio canonico...., s.
235-237.
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hlasu až natoľko, že súhlas bude neplatný. V rotálnej jurisprudencii sa všeobecne akceptuje, že intoxikácia alkoholom môže byť príčinou neplatnosti manželského súhlasu čiže manželstva. Závisí to od závažnosti (gravitas) takejto intoxikácie. A práve na túto závažnosť sa Faltin sústredil. Rotálny znalec Bruno Palmieri vypracoval posudok ohľadom kombinácie požitia alkoholu kombinovaného s liekmi. Jasne potvrdil, že lieky posilňujú devastačnú
účinnosť alkoholu. Od večera predchádzajúceho dňa a aj
v čase sobáša bol žalobca intoxikovaný alkoholom, ktorý
kombinoval s liekmi. Žalobca bol preto nielen opitý v zvýšenej miere (vyšší stupeň opilosti), ale aj trvanie opilosti sa
výrazne predlžilo. Zároveň to vysvetľuje aj fakt, že výpovede žalobcu boli nepresné a útržkovité. Brat nevesty priznal, že žalobcu dotlačil niekedy okolo štvrtej popoludní (asi poldruha hodiny pred sobášom) do sprchy, aby sa
z opilosti prebral a dal trochu do poriadku.
Aj keď Faltin rozsudok coram Funghini z roku 1991 nekomentoval, predsa je určitým mementom, čo bolo a čo
nemalo byť v tejto kauze zanedbané a ako mali byť veci
vyhodnotené.
Vyhodnotiť rozsudok coram Jarawan z roku 1996 (negatívny rozsudok) a coram Caberletti z roku 1999 (afirmatívny rozsudok) nevieme, lebo rozsudky neboli publikované.
„Chronický alkoholizmus spôsobuje celkový úpadok
rozumu, pamäti, vôle – píše Palmieri – a taký človek sa
javí ako nestály, nespoľahlivý, neschopný sa sústrediť na
prácu a stáva sa v určitom zmysle aj etickým deviantom:
stráca úctu voči sebe samému, nestará sa o seba, nedbá
o seba, iných odsudzuje, stáva sa cynickým, krutým, obscénnym. Nastáva u neho aj sexuálna neschopnosť resp.
jej zmenšenie a tak sa uchyľuje k perverznostiam, kde hľadá sexuálne uspokojenie. Stáva sa upodozrievavým, najmä vlastnú ženu obviňuje z nevery a preto trápi a prenasleduje či strpčuje život iným. Stráca kontrolu nad svojou
pamäťou a pozornosťou, až môže nastúpiť aj delirium tremens“.30
Záver
Na záver niekoľko poznámok bez toho, aby som chcel
hlbšie vstúpiť do problémov. Prvým problémom, ktorý
ešte zjavne v súčasnej jurisprudencii nie je vyriešený je
„gravitas“ jak v prípade nedostatku rozoznávacieho úsudku (kán. 1095, b. 2),31 ako aj v prípade „incapacitas assu30. V. PALMIERI, Medicina legale canonistica, Bari 1946, s. 49.
31. „La giurisprudenza recente sembra incontrare difficoltá superiori al previsto della precisazione del significato da atribuire alla gravitá del difetto di dicretione di giudizio...“- A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza rotale al „defectus usus rationis et discretionis iudicii: gli ultimi sviluppi e prospettive nuove. in Monitor Ecclesiasticus, farc. II (2000) s. 357.
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mendi“ (kán. 1095, b. 3).32 Pokiaľ ide o „gravitas“ rozoznávacieho úsudku, existujú rotálni sudcovia, ktorí to ponechávajú na rozhodnutie sudcu, avšak väčšina sudcov tvrdí,
že „gravitas“ sa musí dotýkať jednak psychickej štruktúry
osobnosti vo forme serióznej abnormálnosti a, na druhej
strane, podstatných práv a povinnosti manželstva.33
Ďalším problémom je nejednota rotálnej jurisprudencie v záležitosti rozlišovania medzi druhým a tretím bodom kán. 1095. Existuje totiž v rotálnej jurisprudencii
skupina rotálnych sudcov, ktorí do rámca kán. 1095, b. 2,
okrem „cognitio intelectualis circa obiectum consensus“
a „cognitio critica seu aestimativa proportionata celebrando matrimonio“, priraďujú aj tretí aspekt: „libertas interna“. Iná skupina rotálnych sudcov spomínaný tretí aspekt
považuje za súčasť kán. 1095, b. 3.34
Zdá sa, že treťou ťažkosťou v prípade kán. 1095, b. 2
je podať jasný taxatívny výklad podstatných práv a povinností manželstva. Ako správne uvádza Stankiewicz:
„Ostáva ešte veľké neobjasnené pole pri výklade normatívneho textu rozoznávacieho úsudku, osobitne pokiaľ ide
o „gravitas“ nedostatku rozoznávacieho úsudku a taktiež
o objasnenie podstatných práv a povinnosti manželstva“.35
A napokon odpoveď na otázku: v čom spočíva príspevok Daniela Faltina v oblasti riešenia alkoholizmu v rotálnych rozsudkoch? Podľa môjho názoru, ktorý som sa
pokúsil aj vyargumentovať v tejto štúdii, posun spočíva
v opustení riešenia alkoholizmu na základe kán. 1095, b.
1 a prechod na bod 2 toho istého kánona (hoci aj predtým

32. „La „gravitas“, richiesta implicitamente dalla legge, é da commesurare in rapporto alle forze del singolo coniuge in comunicazione con l´altro, sí che risulti certa la sua imposibilitá morale e soggettiva“- S. VILLEGGIANTE, Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza, in:
AA.VV., L´incapacitá di assumere gli oneri essenziali del matrimonio
(studi giuridici 48), LEV 1998, s. 51.
33. Porov. A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza
rotale al „defectus usus rationis et discretionis iudicii: gli ultimi sviluppi e prospettive nuove. in Monitor Ecclesiasticus, farc. II (2000) s. 359
a 363. Novšia rotálna jurisprudencia sa viac prikláňa k overeniu psychickej nefunkčnosti subjektu, a až potom k premetu súhlasu.
34. „Sudcovia Rímskej Roty obhajujú autonómiu titulu incapacitas
assumendi. No vydanie CIC 1983 nevyriešilo definitívne otázku autonómie bodu 3 a jeho odlíšenia od bodu 2“- J. HUBER, Kán. 1095, b. 3
CIC: genéza, interpretácia a problémy, in: Ius et iustitia 2002, s. 116117. „Secondo la prevalente giurisprudenza rotale (discrezione di giudizio) comprende tria elementa, cioé la cognitio intellectualis circa obiectum consensus, la cognitio critica seu aestimatio proportionata celebrando matrimonii... e la libertas interna“ „Esiste una corrente giurisprudenziale minoritaria che si propone di trasferire il „defectus voluntatis seu facultatis electivae-exsecutivae“ nell´incapacitá di assumere gli
obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3), limitando cosí il difetto del discretione di giudizio soltanto al „defectus intellectus seu facultatis aestimativo-criticae“- A. STANKIEWICZ, Il contributo della
giurisprudenza rotale al „defectus usus rationis et discretionis iudicii:
gli ultimi sviluppi e prospettive nuove. in Monitor Ecclesiasticus, farc.
II (2000) s. 357.
35. A. STANKIEWICZ, Il contributo della giurisprudenza rotale al
„defectus usus rationis et discretionis iudicii: gli ultimi sviluppi e prospettive nuove. in Monitor Ecclesiasticus, farc. II (2000) s. 364.
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sa tento problém riešil na základe obidvoch titulov nulity). Avšak podľa mňa, azda za najväčší prínos považujem
odborný profesionálny prístup k riešeniu kauzy tým, že
dôslednejšou zainteresovanosťou svojej osoby, ale aj odborníkov znalcov, prispel k objasneniu pravdy o tomto
manželstve. Spojitosť alkoholu a jeho kombinácia s liekmi – v tejto zložitej a dlhotrvajúcej kauze - si to pred ním
nik nevšimol.
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Ján Duda (1960) je profesorom na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku a súdnym vikárom Spišskej diecézy. Venuje sa kánonickému právu. Základnú teológiu vyštudoval v Bratislave, kánonické právo na Lateránskej
univerzite v Ríme a teológiu v Bratislave. V roku 2001 sa habilitoval v Bratislave, v roku 2004 ho prezident SR vymenoval
za profesora v odbore katolícka teológia. Je predsedom Slovenskej spoločnosti kánonického práva, členom medzinárodnej asociácie cirkevných právnikov Consociatio iuris canonici promovendo a spoluzakladateľom Klubu priateľov Ferka
Skyčáka. Je zakladateľom časopisu Tribunál, ktorý sa venuje
kánonickému právu a spoluzakladateľom časopisu Nové Horizonty. Od roku 1992 je jedným z hlavných usporiadateľov
sympózií kánonického práva a redaktorom zborníka Ius et
iustitia. V roku 2006 dostal „Osobitné ocenenie“ v rámci udeľovania ceny „vedec roka“, ktorú udeľuje Slovenská akadémia vied v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov
a Združením vedecko-technických inštitúcií. E-mail: duda@
kapitula.sk

Nové Horizonty

191

Štúdie

Jaroslav Nemeš

Vysluhovanie Sviatosti Oltárnej
v Uhorsku v 16. storočí,
náuka a prax
The Administration of the Eucharist in Hungary in the 16th Century. Doctrine and Practice
In the 16th century, the questioning of a number of sacraments was a common practice. Both Catholic and Protestant
theologies were intensively shaping their dogmatic theology. In Hungary, in addition to the two contradictory theological views, there was also an attempt for a compromise. It was the Eucharist that could bring the opposite sides
closer to each other. Between 1564 and 1611 the faithful in Hungary, among other countries, were allowed to receive
Holy Communion under both kinds. By the early 17th century, the conclusions of the Trent Council began to be put
into practice. In the concilliar spirit, the Synod of Trnava of 1611 emphasized the obligation to respect the same rules
throughout the Roman Catholic Church.

Úvod
Ak sa chceme zaoberať otázkou zbožnosti v 16. storočí,
musíme poznať všetky jej formy a prejavy. Konanie bohoslužieb, sviatostných obradov, ceremónií, vešpier, procesií, pútí, slávenie rôznych sviatkov, náboženský život
domácností, teda praxis pietatis, toto všetko bolo naplnené a preniknuté vnútorným „prežívaním“ plnosti Boha
v človeku. Liturgia a náboženské obrady napomáhali vieroučnej predstavivosti katolíckej cirkvi.1 Presne to vyjadril warminský biskup a poľský kardinál Stanislav Hosius
(1504 – 1579) v prvej zo svojich pôstnych kázní. Slávenie všetkých dní a sviatkov vonkajšími znakmi, obrazmi,
symbolmi a ceremóniami vysvetlil tak, že „cez ne môžu
siahnuť po dobrodení Pána všetci ľudia. Ľuďom predstavujú a oznamujú jeho trpkú bolesť a potupnú smrť, aby
aj tí, ktorí nevedia čítať, počuli; ktorí nepočujú, videli;
a ktorí to ani nepočujú ani nevidia, rovnako obsiahli jeho
dobrodenie.“2
Výskum dejín duchovnosti je dosiaľ u nás veľmi zanedbaný. Súčasným trendom moderného historického bádania je skúmať osobnostné dimenzie jednotlivcov alebo celých sociálnych skupín, prejavy ľudovej zbožnosti, rodinný život a dejiny žien, teda „náboženstvo prostého človeka“. Moderná literatúra prezerá každý detail, aby pochopila komplexnejšie celok. Veď práve bezprostredné ľudské
okolie človeka najviac formovalo a formuje.

1. Konštatuje to ZEEDEN, E. W.: Konfessionsbildung: Studien zur
Reformation, Gegenreformation und katholische Reform. Stuttgart :
Klett-Cotta 1985, s. 315.
2. Hosia cituje Ernst Walter Zeeden, tamže, s. 324-325. Tam pozri
i citáciu použitého prameňa.
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Otázka počtu sviatostí v 16. storočí
K výskumu religiozity patrí i štúdium sviatostného života a vôbec sviatostnej náuky. Všeobecne sa obyvateľstvo
správalo a správa konzervatívne, ťažko si odvyká od tradičných návykov a zvyklostí. I v otázke počtu a platnosti sviatostí prevládal istý konzervativizmus. Prax a oficiálna cirkevná náuka sa však mohli diametrálne rozchádzať.
Historik Branislav Varsik konštatoval, že reformačné hnutie sa v 16. storočí neudomácňovalo v mestách a dedinách
z jedného dňa na druhý, ale trvalo to celú generáciu, keď
sa prekonal určitý vývoj.3 Mešťania si k sebe pozývali rôznych reformačných kazateľov, aby pre nich vykonávali bohoslužbu a vysluhovali sviatosti. Mestá tak na seba pútali
pozornosť tým, že sa stali centrami reformácie v Uhorsku.
Novorodiaca sa protestantská teológia sa začala od staršej teológie azda najviac odlišovať v otázke sviatostí. Bolo
úlohou, a treba povedať že veľmi náročnou, dať Lutherovým myšlienkam aj náležité teologické vysvetlenie.4
Zhostila sa toho nová klasicky vzdelaná vrstva humanistov. Ich aktivitou a mohutnou literárnou činnosťou zostala
väčšina tradičných sviatostí vo svojej podstate ohrozená.
Preto bola na „ťahu“ katolícka strana, musela na tento jav
odpovedať. Reformácia ľudu v tomto období totiž nemala
len čisto náboženský motív.
Otázka sviatostí a sviatostná náuka sa na koncile v Tridente preberala už v prvom zasadajúcom období, už na 7.
3. VARSIK, B.: K počiatkom reformácie na Slovensku. Turčiansky
Sv. Martin : Matica slovenská 1940, s. 322.
4. Rozdiely medzi katolíckym a protestantským učením z pohľadu
katolíckeho jezuitu prehľadne podal KOLB, V.: Katholicizmus és protestantizmus: A hitszakadás és következményei. Budapest : k.n. 1904.
Obsah rozdelil do šiestich častí: Ježiš Kristus, Sväté písmo, Učenie, Cirkevná moc, Sviatosti, Mravné zákony.
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zasadnutí 3. marca 1547. Koncil potvrdil starý počet sviatostí, čo bolo sedem, a zdôraznil to, že kto by hlásal niečo
iné, bude daný do kliatby (kán. 1-13).5 Rímski teológovia
a konciloví otcovia neustúpili v otázke sviatostí žiadnym
náboženským reformátorom ani o piaď.
V Uhorsku sa snažil sviatosti podľa predbežných tridentských zásad reformovať Mikuláš Oláh. Učinil tak
prostredníctvom synody v Trnave dňa 23. apríla 1560.
Sviatosťami sa zaoberali takmer všetky prijaté uznesenia.
V druhej hlave záverečného uznesenia De sacramentis in
genere sa hovorilo, že počet sviatostí je sedem: krst (baptismum), birmovanie (confirmatio), sviatosť oltárna (Eucharistia), pokánie (paenitentia), kňazské svätenie (ordo),
manželstvo (matrimonium) a posledné pomazanie (extrema unctio).6 Synoda konštatovala „starý počet“ sviatostí, v tejto otázke nejestvuje žiadna iná diskusia. Katechizovať, krstiť a pochovávať môže až na výnimočné prípady iba kňaz.7 Len riadne vysvätení kňazi môžu vysluhovať všetky sviatosti.8 Musia ich vysluhovať bezplatne, aby
sa nedopustili svätokrádeže. Prípustné sú jedine tradičné
dary. Myslieť treba aj na sociálne slabých, nemajetných
a žijúcich v krajnej biede. K nariadeniu o sviatostiach mal
vydať biskupský vikár záväzný predpis.9
Sviatosťami a učením sa zaoberala i Oláhova práca
Catholicae ac Christianae Religionis praecipua quaedam
capita, de sacramentis, fide et operibus, de ecclesia iustificatione ac aliis, vydaná vo Viedni u Hofhaltera roku
1560 pri príležitosti zvolanej synody.10
Konštitúcie Nitrianskej kapituly biskupa Františka Forgáča z roku 1602 v 4. hlave s názvom O vysluhovaní sviatostí a o povinnosti kázať, kedy to majú vykonávať kanonici s nábožnosťou hovorili rovnako o tejto problematike.11
Obsah hlavných myšlienok by sa dal zhrnúť nasledovne.
„Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev“, hovorí apoštol Pavo-

5. Sessio VII. decretum de sacramentis, can. I-XIII. In Canones et
decreta ss. oecumenici Concilii Tridentini... Ratisbonae : Friderici Pustet 1910, s. 39-40.
6. Sacra Concilia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae
celebrata II. Ed. C. Péterfy. Posonii : Typis Haeredum Royerianorum
1742, s. 51.
7. Tamže, s. 110.
8. Tamže, s. 61-64; BUCKO, V.: Mikuláš Oláh a jeho doba 1493 –
1568. Bratislava : Vedecké ústavy mesta Bratislavy 1940, s. 109. Pozri aj
NEPŠINSKÝ, V.: Liturgia na Slovensku v období Tridentského koncilu.
Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 1998, s. 53-54.
9. Caput 24. In Sacra concilia II, s. 109; BUCKO, V.: Mikuláš Oláh
a jeho doba 1493 – 1568, s. 112.
10. Lányi Károly Magyar egyháztörténelme. II. kötet (1526 – 1848).
Ed. N. Knauz. Esztergom : Nyomatott Horák Egyednél 1869, s. 406.
11. Caput quartum. De administratione Sacramentorum, et munere
concionandi quando in his canonicis, ex pietate versari oporteat. In Constitutiones capituli Nitriensis episcopi Francisci Forgacs, 1602, s. 21.
Publikované v ĎURČO, M. - NEMEŠ, J.: Miscellanea ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra. Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce 2007, s. 197-201.
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l.12 Táto myšlienka poukazuje na volanie cirkvi, ktorá je
správkyňou Božích tajomstiev, na úžitok svätých, v diele
mystéria, na vybudovanie Kristovho Tela. Deje sa tak dvojitým spôsobom – vysluhovaním sviatostí a kázaním Božieho slova. Obe časti, ako kňazi a svojou autoritou i kanonici, nech poznajú. Zastávajú svoj podiel pri vysluhovaní sviatostí. Je potrebné ich ľudu vysluhovať a maličkým
lámať chlieb Božieho slova. Nabádame ich na aktivitu,
aby poučovali ľudí o dodržiavaní vysluhovania sviatostí. V katedrálnom chráme pri vysluhovaní sviatostí, ako
aj pri rozličných exorcizmoch a pri požehnaniach, nech
dbajú a dodržiavajú obrady a obyčaje ostrihomskej cirkvi,
a nech sa nižšie kostoly od katedrálneho v tom všedným
spôsobom neodlišujú. Pri vysluhovaní sviatostí majú kňazi používať superpelície a štólu.
Sviatosť oltárna ako základ cirkevného života
Tridentský koncil sa sviatosťou Eucharistie zaoberal na
svojom 13. zasadnutí dňa 11. októbra 1551. Táto sviatosť
nesmie byť podľa koncilu spochybňovaná, ani existencia dvoch v nej obsiahnutých substancií, tela a krvi Pána.
Aj pod jedným spôsobom sa prijíma celý Kristus (totum
Christum contineri, kán. 3). Eucharistii sa má preukazovať náležitá vnútorná a vonkajšia úcta, má sa adorovať
a slávnostne velebiť, bezpečne uchovávať vo svätostánku.
Nasleduje ustanovenie proti kalvínom, keby niekto namietal, že v Eucharistii prijímame len duchovného a nie sviatostného a skutočného (sacramentaliter ac realiter) Krista, bude daný do kliatby (kán. 8). Ľudia obťažení ťažkým
hriechom nie sú tejto sviatosti hodní.13
V Uhorsku tento princíp akceptovali už následne.
Kremnický cirkevný poriadok z roku 1558, čl. 6, nariaďuje preukazovať prevelebnej sviatosti patričnú úctu a vďaku, a sláviť ju s najvyššou úctou a pokorou.14 Oláh na synode v Kláštore pod Znievom v roku 1558 prikázal pri
prenášaní oltárnej sviatosti ku chorým ísť so zapáleným
svetlom a cengajúcim zvončekom (čl. 25). Hostie musia
byť vyrobené z múky (26). Členovi inej farnosti nech cudzí farár nevysluhuje sviatosti bez dovolenia jeho vlastného farára (28).15
V Uhorsku sa všeobecne sviatosti prijímania venovala
aj 5. hlava synody v Trnave roku 1560.16 Hovorí, že v učení o oltárnej sviatosti neslobodno zavádzať nijaké novo-

12. 1Kor 4,1; 2Kor 6,4 „Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci.“
13. Sessio XIII. de eucharistia, can. I-XI. In Canones et decreta ss.
oecumenici Concilii Tridentini..., s. 59-60.
14. KRIŽKO, P.: Dejiny Banskomestského seniorátu. Liptovský Sv.
Mikuláš : Tranoscius 1948, s. 22.
15. Pozri BREZNYIK, J.: A Selmecbányai ágost. hitv. evang. egyház
és lyceum története. Selmeczbánya : Joerges Ágost Özvegyénéi 1883, s.
132; KRIŽKO, P.: Dejiny Banskomestského seniorátu, s. 34.
16. Sacra concilia II, s. 55-58.
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ty.17 Vysluhovať ju môžu len kňazi riadne ordinovaní. Podávať sa musí pod jedným spôsobom a nie pod obojakým
spôsobom, tak, ako to bolo oddávna zvykom. Pod spôsobom chleba obdržíme toľko, koľko pod oboma spôsobmi,
lebo Pán povedal: „Kto bude jesť tento chlieb, bude žiť vo
večnosti“ (Jn 6,58). K svätému prijímaniu sa má pristupovať so všetkou úctou, bez pochybností. Oltárna sviatosť sa
musí aj vzývať, adorovať. O uchovávaní sviatosti synoda
hovorila v 24. hlave. Telo Kristovo má byť verne strážené v svätostánku v cibóriu, uzamknuté, aby sa nikomu cudziemu nedostalo do rúk. O bohostánok sa má starať kňaz
a nie laik, má byť pri ňom zažaté večné svetlo v lampe alebo v svietniku. Obrad premenenia má riadne slúžiť kňaz
a nie laik, so vzdávaním vďaky a slávy, netreba sa pri tom
báť ani hrozby zo strany svetských patrónov.18 V Eucharistii prebýva Pán vere ac realiter, preto je najťažším zločinom zneucťovať sviatok Božieho tela.19
Slávenie Eucharistie v Uhorsku však nespochybňovali
ani prívrženci augsburského vierovyznania.20 Túto sviatosť nezatracoval ani Martin Luther, ktorý nepopieral skutočnú prítomnosť Krista v chlebe. Spor s luteránmi sa viedol najmä o pravosti ich kňazských svätení, či majú moc
premieňať Telo a Krv Pána.
Požiadavky panovníka Ferdinanda I.
Čo sa týka dvoch požiadaviek panovníka Ferdinanda I.,
u rímskeho pápeža otázka zrušenia celibátu neuspela, lebo
už predtým túto vec uzatvoril koncil. Pápež Pius IV. ale
vyhovel druhej jeho žiadosti, povoleniu kalicha pre Uhorsko a iné krajiny. Potvrdil to v pápežskom breve adresovanom ostrihomskému arcibiskupovi Mikulášovi Oláhovi
zo dňa 16. apríla 1564. Ferdinand I. žiadal povolenie kalicha a zrušenie celibátu preto, lebo jeho korunné zeme
boli zasiahnuté učením z Nemecka a takýmto spôsobom
chcel zachovať náboženskú jednotu. Ústretovosťou chcel
umlčať radikálov a nastoliť pokoj. Niekde kňazi už predtým prijímanie pod obojakým spôsobom podávali (sub
utraque species), keď si to ich veriaci od nich žiadali. Aj
v Uhorsku vládla v tejto veci veľká nejednotnosť.21 Koncil
o prijímaní pod obojakým spôsobom rokoval až v svojom
závere. Otázku prijímania riešil na zasadnutiach v dňoch
18. januára 1562 a 16. júla 1562 (tiež otázku prijímania
u detí). V krajinách, v ktorých si to nežiadali, nebol dôvod
to meniť, ale národom a kráľovstvám, ktoré zmenu poža17. Sacra concilia II, s. 55-58; BUCKO, V.: Mikuláš Oláh a jeho
doba 1493 – 1568, s. 109.
18. Sacra concilia II, s. 106. Pozri aj NEPŠINSKÝ, V.: Liturgia na
Slovensku, s. 54-55.
19. Caput 26. In Sacra concilia II, s. 112-113.
20. Pozri napr. konštitúcie Zvolenského seniorátu z roku 1592, čl. 2.
SLÁVIK, J.: Dejiny dobronivskej evanjelickej cirkve, niektoré dávnejšie deje... Ružomberok : Karol Salva 1898, s. 98.
21. Príklady pozri BUCKO, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve
ostrihomskom do roku 1564. Bratislava : Unia 1939; NEPŠINSKÝ, V.:
Liturgia na Slovensku, s. 33-35.
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dovali, sa mohlo ustúpiť pod podmienkou, že sa na koncile nájde v čo najbližšom možnom čase riešenie.22 Ten čas
prišiel onedlho: koncil riešil otázku kalicha na 22. zasadaní 17. septembra 1562. Zhromaždenie hlasovaním celú
záležitosť zverilo do kompetencie pápeža. Bolo to chápané ako pekné gesto a vyjadrenie lásky k svojim bratom.23
K jasnému výsledku áno-nie už koncil nedospel, lebo ďalšie zasadnutie bolo ohlásené až o desať mesiacov, na 15.
júla 1563. Zástupcovia z Uhorska kritizovali nekompetentnosť rozhodnutia koncilu a hovorili o jeho alibizme.24
V pápežskom breve Pia IV. zo dňa 16. apríla 1564, v ktorom sa povoľuje v Uhorsku prijímanie pod oboma spôsobmi, sa viackrát zdôrazňuje, že aj „sub una“ aj „sub
utraque specie“ sa prijíma celé a neporušené telo Krista
(„verum et integrum corpus Christi“). Pius IV. breve adresoval okrem Mikuláša Oláha aj salzburskému arcibiskupovi, cisárovi Ferdinandovi I. a bavorskému vojvodovi Albrechtovi V.,25 kalich povolil tak v Čechách, na Morave, v Rakúsku a v Bavorsku. Pápež zdôraznil, že všeobecný koncil mu v zasadnutí o omši dal moc povoľovať
kalich pre jednotlivé národy a kráľovstvá, vyhovieť túžbe
pre spoločný pokoj a dobro. Preto z titulu svojej apoštolskej moci súhlasil, aby „catholicos sacerdotes in provincia tua utramque speciem decenti ordine servato...“ Spôsob obojakého prijímania sa mohol klerikmi a laikmi rovnocenne využívať, ak si to budú po vykonaní sviatosti pokánia žiadať a keď budú zachovávať vieru a učenie rímskej a katolíckej cirkvi.26
Cisár Ferdinand I. ešte mesiac pred svojou smrťou (zomrel už 25. júla toho istého roku) vydal k tejto veci dňa 14.
júna 1564 svoj obšírny mandát.27 Obšírne vysvetľoval pohnútky, ktoré viedli k povoleniu druhého spôsobu prijíma22. Koncil rozhodol v tom zmysle, že ak by niekto tvrdil, že pre dosiahnutie spásy treba prijímať pod obojakým spôsobom, že len tak prijímame celého Krista, bude exkomunikovaný. O malých deťoch a Eucharistii zasa povedal: „Si quis dixerit, parvulis, antequam ad annos
discretionis pervenerint, necessariam esse eucharistiae communionem:
anathema sit“ (cap. IV.). Pozri Sessio XXI. de ref., cap. I-IV. In Canones
et decreta Concilii Tridentini, s. 102-103.
23. 17. september 1562, Sessio XXII. decretum super petitione concessionis calicis. Pozri Canones et decreta Concilii Tridentini, s. 120.
24. Viac a pobrobnejšie NEMEŠ, Jaroslav. Presadzovanie uhorskej
cirkevnej politiky na Tridentskom koncile : (3. zasadajúce obdobie). In
DOBROTKOVÁ, M. - KOHÚTOVÁ, M. (zost.): Slovensko a Svätá stolica. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 128-147.
25. OSWALD, J.: Die tridentinische Reform in Altbaiern (Salzburg,
Freising, Regensburg, Passau). In: Das Weltkonzil von Trient. Sein Werden und Wirken. Band II. Ed. G. Schreiber. Freiburg : Verlag Herder
1951, s. 6.
26. Breve pápeža Pia IV. zo 16. apríla 1564 v odpise Bratislavskej
kapituly a komentár k tomu (Capitulum Posoniensis, Archivum Regnicolarum, Protocolum CC, pag. 114-117). Publikované breve viď Sacra
concilia II, s. 157-158; publikované tiež v BOD, P.: Historia Hungarorum Ecclesiastica I. Lugduni-Batavorum : Apud Brill 1888, s. 209-211.
Pozri aj FRAKNÓI, V.: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római szent-székkel. III. kötet 1526 – 1689. Budapest : Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya 1903, s. 144-145.
27. Dekrét publikovaný v Sacra concilia II, s. 158-182, chýba tam ale
20 číslovaných strán.
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nia. Veriaci ľud nabádal k tomu, aby zostal verný učeniu
cirkvi, jej katolíckej tradícii a sviatosti Eucharistie. Pripustil výber prijímania „sub qualibet specie“, lebo v každom z nich je prítomný celý a neporušený Pán, jeho telo
a krv. Aby nevznikol chaos, tak hovoril aj o procedúre prijímania pod obojakým spôsobom. Vyjadril určitú ľútosť,
že sa nariadenie vzťahuje len na jeho korunné krajiny. Do
smrti veril, že prijaté opatrenie udrží jednotu cirkvi a zachráni ju od všetkých pádov a pokleskov, odstráni schizmu. Pokyny biskupov a ustanovenia kanonického práva
podľa neho museli veriaci aj naďalej dodržiavať. Do liturgie nemožno zavádzať materinskú reč. Piesne „vulgari
lingua“ sa mohli spievať iba s povolením miestneho ordinára. Len disciplínou každého stavu a každej duše sa dalo
podľa panovníka predísť rozkolu a zvade. Vykonávanie
prijatých ustanovení vo svojich diecézach mal každoročne
preverovať formou vizitácií preverovať miestny ordinár.
Ferdinand I. videl v tomto svojom poslednom najdôležitejšom cirkevnom ustanovení svoj duchovný testament,
svoju poslednú víziu jednoty a neporušenosti cirkvi, svoj
prínos k jej príťažlivosti. Svedčí o tom obšírnosť a hĺbka
textu jeho mandátu. Panovník na túto počesť vydal aj svoju pamätnú mincu.28 Ešte desať dní pred svojou smrťou
opísal svoje presvedčenie o nutnosti udržať jednotu katolíckej cirkvi teológovi Kassandrovi.29 Jeho životný príbeh
sa týmto výnosom naplnil.
Uvedenie pápežského breve do života
Aj arcibiskup Oláh publikoval mandát v ten istý deň,
ale doplnil ho o podmienku, že prijímanie pod obojakým
spôsobom sa dotýka len tých, ktorí uznávajú primát pápeža a jeho náuku.30 To vyvolalo rozhorčenú vášeň, ktorú musel utlmiť až nový cisár Maximilián II. Ten rovnako chcel, aby mešťania z protestujúcich miest dodržiavali podmienky povolenia prijímania. Nespokojenci poukazovali najmä na to, že v Rakúsku stúpenci umiernenej reformy cirkvi (neskorší viedenský nuncius Giovanni Delfino,31 administrátor viedenského arcibiskupstva Urban
28. Na averze poprsie Ferdinanda s kruhopisom: „Dajte cisárovi,
čo je cisárovo,“ na reverze vyobrazenie kalicha s kruhopisom: „Dajte Bohu, čo je Božie,“ rok 1564 a slovo Oratio. Pozri BOD, P.: Historia
Hungarorum Ecclesiastica I, s. 210-211.
29. Vyjadril svoju mienku a upozornil, že bude veľa zatratených
ľudí, ktorí sa nezhodujú ani s Augsburskou konfesiou a o to ešte menej s katolíckym náboženstvom. Úplné znenie listu Ferdinanda z Viedne 15. júla 1564 publikuje BOD, P.: Historia Hungarorum Ecclesiastica
I, s. 202-204.
30. JANKOVIČ, V.: Ideové a spoločenské pomery v Trnave za sto
rokov pred založením univerzity. In: Trnava 1988. Zborník materiálov
z konferencie Trnava 1238 – 1988. Bratislava : Obzor 1991, s. 59; JANKOVIČ, V.: Na 500. výročie narodenia M. Oláha, ostrihomského arcibiskupa (10. 1. 1493 – 14. 1. 1568). In: Viera a život, 2/1993, ročník 3, s.
178.
31. Giovanni Delfino (1528 – 1584), biskup z Torcella pri Benátkach,
pápežský nuncius od roku 1571. Viac WINKLER, G.: Die nachtridentinischen Synoden im Reich. Wien-Köln-Graz : Böhlau 1988, s. 43-45.
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Sagstetter, biskup z Gurku32) nepripojili k povoleniu prijímania pod obojakým spôsobom nijaké zvláštne podmienky.33 Keďže však Oláh pápežskému povoleniu nebol veľmi
naklonený, publikoval k nemu doplňujúci mandát. Oproti tomu salzburský arcibiskup Johann Kuen-Belasy zvolil
iný postup.34 Ako metropolita zvolal k praktickému aplikovaniu Kelchkonzession na 29. augusta 1564 provincionálnu synodu. Tá sa však zdržala a nezdarila.35
Zavádzanie pápežského breve do života v Uhorsku nám
dokladá jeho odpis v archíve Bratislavskej kapituly. Odpis
je doplnený o vysvetlenie tohto kroku pre veriacich notárom kapituly.36 V prípise sa dozvedáme o Ferdinandovej aktivite, o jeho porade s nemeckými kniežatami a žiadosťami do Ríma (bez uvedenia druhej požiadavky – zrušenia celibátu).37 Pápež vyhovel žiadosti z lásky k národu a k svojim poddaným. Boží ľud sa mal tešiť a ďakovať
Bohu, pápežovi a cisárovi Ferdinandovi.38 Ľud mal pozorne načúvať vysvetleniam k breve. Presné pokyny o prijímaní pod obojakým spôsobom mali podať v kázňach veriacim ich kňazi. Tých mal usmerniť bratislavský prepošt
a varadínsky biskup František Forgáč z Gýmeša. Mal dohliadnuť na to, aby kňazi „pri vysvetľovaní podmienok vo
svojich kázňach neodstrašovali ľudí prísnosťou, ale skôr
vábili prívetivosťou a miernosťou“.39 Veriaci mali prijímať
obidve stránky tejto sviatosti, ako vieroučnú, tak i organizačnú, lebo išlo len o formu, t.j. spôsob. Cirkev mala právo uvoľniť prísne predpisy, ale koncilové učenie o Eucharistii naďalej platilo a veriaci prijímali aj pod jedným spôsobom celé telo Krista. Pápež prijal toto rozhodnutie, aby
veriaci vo svojich kňazoch cítili milosrdenstvo a lásku.
Nech sa nikto nad týmto povolením nepohoršuje ani nepozastavuje, lebo rímska cirkev má právo pozmeniť podobné zvyklosti. Podmienky prijímania pod obojakým spôsobom boli naďalej tie isté: pokánie, spoveď a rozhrešenie. Ani jeden spôsob prijímania nesmel byť zatracovaný,
ľudia mali byť tolerantní a úprimne prijať novotu. Biskupi mali napomenúť kazateľov, aby svoj ľud poúčali láskavo, energicky mali jednať len v najnevyhnutnejších prípa32. Urban Sagstetter, biskup z Gurku (1556 – 1573), o ňom a jeho reformných snahách viac tamže, s. 64-66.
33. JANKOVIČ, V.: Ideové a spoločenské pomery, s. 58-59.
34. Johann Jakob von Kuen-Belasy (1560 – 1586), viac životopisne
o ňom WINKLER, G.: Die nachtridentinischen Synoden, s. 40-43; o synode OSWALD, J.: Die tridentinische Reform in Altbaiern, s. 4-7.
35. Akcia nespĺňala všetky formálne znaky synody. Podľa cirkevných historikov nemožno v tomto prípade hovoriť o synode, lebo sa
stretli iba piati biskupi. Pozri WINKLER, G.: Die nachtridentinischen
Synoden, s. 29-32.
36. Odpis breve pápeža Pia IV. zo 16. apríla 1564 a komentár Bratislavskej kapituly k nemu (Cap. Poson., Archivum Regnicol., Protocolum CC, pag. 114-117). Spis objavený a publikovaný Z. Bakošovou, ktorej za informáciu o veci ďakujeme (KLÁTIK, M. - BAKOŠOVÁ, Z.: Povolenie prijímania pod obojím spôsobom v rímskokatolíckej cirkvi. In
Cirkevné listy, 4/2001, s. 61-62).
37. KLÁTIK, M. - BAKOŠOVÁ, Z.: Povolenie prijímania pod obojím, s. 61-62.
38. Cap. Poson., Archivum Regnicol., Protocolum CC, pag. 116.
39. KLÁTIK, M. - BAKOŠOVÁ, Z.: Povolenie prijímania pod obojím, s. 61-62.
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doch a v ústraní, kde osobné presviedčanie prinesie väčší úžitok.
V tomto duchu bolo koncipované vysvetlenie pápežského rozhodnutia pre veriacich rukou notára kapituly.40
Do opatrenia vkladali ľudia veľké nádeje. Prijatý dobový
kompromis ale rozpadu jednotnej cirkvi v Uhorsku nezabránil, hoci bol dôležitým krokom a ukázal smer vzájomnej diskusie. Tak blízko pri sebe potom celé storočia, ako
hovoria dejiny, obe konfesie – rímskokatolícka a augsburská – vzájomne nikdy nestáli.
Ferdinandov nástupca, cisár Maximilián II., svojím mandátom z Viedne 2. septembra 1564 pre Uhorsko prijímanie sub utraque specie znova potvrdil. Vyhovel tak túžbe
svojho nebohého otca. Aj Maximilián zdôraznil, že povolenie vydala Svätá stolica v súlade s rozhodnutím Tridentského koncilu, preto sa dotýka len katolíkov verných pápežovi. V platnosti zostali aj všetky predchádzajúce podmienky jeho uplatnenia. Svoju vôľu dal panovník na vedomie aj jednotlivým mestám. Bratislave mandátom 2. septembra 1564, rovnako so zmienenými stanovenými podmienkami.41 Trnave adresoval dva mandáty, 2. a 5. septembra tohože roku, pripojil aj opis svojho rozhodnutia. Apeloval na to, aby mešťania dodržiavali príkazy a fakulty arcibiskupa, lebo inak hrozil svojou nemilosrdnosťou.42
V rábskych článkoch z roku 1579 sa hovorilo, že Eucharistiu treba rozdeľovať zbožne (čl. 15), kalich a patenu udržiavať v neporušenom stave, vyhotovené nie zo skla alebo
dreva (21), v mestách treba udržiavať pred bohostánkom
svetlo v lampe (33).43 Eucharistia sa mala vysluhovať podľa učenia bez ohľadu na vôľu patrónov (1560).44
Rovnaké vieroučné stanovisko, čo sa týka sviatosti Eucharistie, zastávali aj články Hradnianskeho seniorátu
z roku 1580. „Pod spôsobom chleba a vína sa vysluhuje
pravé, skutočné a podstatné telo, taktiež pravá, skutočná
a podstatná krv. Opak učiaci nech budú z cirkvi vyobcovaní.“ Nikto nemá zmysel slov Večere Pána spochybňovať,
myslí na „sonmio Bullingeri, Zwinglii et Johannis Calvini,

40. Parafrázovaný preklad uverejnený v spomínanom článku KLÁTIK, M. - BAKOŠOVÁ, Z.: Povolenie prijímania pod obojím, s. 61-62.
41. SCHRÖDL, J.: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde
A. B. in Pressburg. I. Teil. Pozsony : Evang. Kirchengemeinde 1906, s.
58-61. Autor v tom vidí začiatok úplného príklonu mesta k luteranizmu,
na čo dnes samozrejme pozeráme kritickejšie.
42. Mandáty Maximiliána II. adresované Trnave, povolenie prijímania pod obojakým spôsobom, 5. september 1564 (resp. 2. september,
Magistratus Tyrnavia, Acta Acatholica I., fol. 11-12). Zmieňuje sa o nich
aj JANKOVIČ, V.: Ideové a spoločenské pomery, s. 60.
43. Constitutiones conditae et publicatae in Dioecesana Synodo Jauriensi, pozri KOLTAI, A.: A Győri egyházmegye 1579. évi szombathelyi zsinata. In Magyar egyháztörténeti vázlatok Regnum 3-4. Budapest
: METEM 1995, s. 55-56.
44. Sacra concilia II, s. 106; BUCKO, V.: Mikuláš Oláh a jeho doba
1493 – 1568, s. 112.
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interpretatione corrumpat ac depravet“ (čl. 18).45 Z dokumentu sa zračí dištanc nemeckých protestantov od záverov všetkých kalvínskych synod v Uhorsku a Sedmohradsku (Torda 1562, Göntz 1566, Herceg-Szőllős 1576 atď.).
Štatút Nitrianskej kapituly z roku 1602
V štatúte nitrianskeho biskupa Františka Forgáča z roku
1602 sa zdôrazňovalo,46 že hostie mali byť čerstvé, obnovované každý ôsmy deň, vyrobené z vybranej pšeničnej
múky, nemali byť staršie ako dvadsať dní. Dohliadať na
ne mal kustód kapituly, uchovávané mali byť v dôstojnom,
zvnútra zlátenom uzatvorenom kalichu. Kustód sa mal postarať o nástroje, ktorými sa piekli väčšie i menšie hostie,
ktoré mali byť pekne rovnomerne vykrojené. Kustód dohliadal aj na monštranciu.47
Vo štvrtok sa všetci klerici katedrály mali schádzať do
katedrálneho chrámu na večeru Pána. Subdiakoni, diakoni, ako aj ostatní klerici mali prijímať Eucharistiu každý mesiac aspoň dvakrát. Ak by na to nedbali, tak nech
sú udaní, oznámení. Kustód mal na starosti sviatosť oltárnu.
Na sviatok Božieho Tela mal biskup vykonávať úrad nesenia Eucharistie. Procesiu mal totiž viesť práve biskup.
Keď to nemohol urobiť biskup, tak to mal vykonať nejaký významnejší cirkevný hodnostár. Všetci kanonici mali
byť odetí v superpelíciách a niesť sviece v rukách. Potom ako skončila slávnosť Kristovho Tela, mal kustód vybrať sviatosť a čiastočky Eucharistie, ktoré v nej zostali,
zozbierať. Lunulu monštrancie mal starostlivo obmyť vínom.
Ešte jednu zásadnú vec vložil biskup Forgáč do štatútu Nitrianskej kapituly. Z hľadiska podstaty sporu s novým učením, veľmi dôležitým ustanovením štatútov bola
nasledujúca časť, kde biskup hovoril o tom, že žiadny kanonik nesmie pod hrozbou zbavenia úradu (suspenzie) komukoľvek podávať prijímanie pod obojakým spôsobom
(sub utraque specie), lebo túto zvyklosť neschválil Tri-

45. Štátny archív v Bytči, pobočka Trenčín, J. Ľ. Holuby: Materiály
k dejinám církve a. v. v Stolici Trenčianskej. Sbierka II. Rukopis z roku
1887, s.143 (sign. 11230/99). Preklad uvádza aj BARICA, A.: Dejiny
Evanj. a.v. seniorátu hradnianskeho a Evanj. a.v. cirkvi bánovskej a bánovského evanj. a.v. gymnázia. Strojopis, 1965, s. 30 (v Archíve Rímkat. farského úradu v Malej Hradnej).
46. 11. október 1551, Sessio XIII. decretum de sanctissimo eucharistiae sacramento. In Canones et decreta Concilii Tridentini, s. 59-66. Pozri aj DLUGOŠ, F.: Koncily Katolíckej cirkvi. Levoča : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 2005, s. 287-288.
47. Kustód „stráži“ všetko najdôležitejšie: katedrálu, hostie, bohostánok, sv. oleje, krstnú vodu, cirkevné klenoty, liturgické potreby,
niektoré pripravené oltáre, sviece, listiny a protokoly kapituly uložené
v sakristii, pečate v sakristii, vlastní k tomu potrebné kľúče.
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dentský koncil na svojom 21. zasadnutí, 48 hlava 2.49 Prikázal preto podávať prijímanie tradične (sub altera specie).50
A tak bolo v Nitre po ťažko vydobytom pápežskom privilégiu. Onedlho sa tak stalo v celom Uhorsku.
Záver
Ako z uvedenej štúdie vyplýva, spochybňovanie počtu sviatostí bolo v 16. storočí rozšíreným javom. Katolícka
a aj protestantská teológia intenzívne formovali svoju vierouku. Okrem dvoch rozchádzajúcich sa teologických stanovísk vznikol v Uhorsku i pokus o kompromisné riešenie. Práve sviatosť oltárna bola tou, ktorá mohla obe strany zblížiť. Medzi inými krajinami bolo tiež v Uhorsku,
medzi rokmi 1564 až 1611, povolené prijímanie sviatosti
oltárnej pod obojakým spôsobom. Začiatkom 17. storočia
sa začali závery Tridentského koncilu uvádzať do praxe.
Trnavská synoda v roku 1611 v koncilovom duchu zdôrazňovala povinnosť dodržiavania rovnakých pravidiel v celej rímskokatolíckej cirkvi.51
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48. 16. júl 1562, Sessio XXI. de communione, cap. II. In Canones et
decreta Concilii Tridentini, s. 101-102.
49. 16. júl 1562, Sessio XXI. Doctrina de communione sub utraque
specie et parvulorum, cap. II. Ecclesiae potestas circa dispensationem
sacramenti eucharistiae. In Canones et decreta Concilii Tridentini, s.
111. DLUGOŠ, F.: Koncily Katolíckej cirkvi, s. 295.
50. Caput quartum. De administratione Sacramentorum, et munere concionandi quando in his canonicis, ex pietate versari oporteat. In
Constitutiones capituli Nitriensis episcopi Francisci Forgacs, 1602, s.
21. Publikované v ĎURČO, Marek - NEMEŠ, Jaroslav: Miscellanea
ecclesiastica Nitriensia I. Quellen zur Geschichte des Bistums Neutra.
Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce,
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51. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0016-07.
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Rodina, prežívaj radosť z viery!
Na preplnenom Námestí sv. Petra v Ríme sa z príležitosti slávenia roku viery, v sobotu 26. októbra 2013, uskutočnilo stretnutie rodín z celého sveta spolu s pápežom
Františkom. Ústredná myšlienka tohto stretnutia sa niesla
v duchu slov: Rodina, prežívaj radosť z viery.
Je to práve rodina, domáca cirkev, ktorá má ako prvá
prežívať to, čo prežíva Cirkev univerzálna – radosť z viery! Pozerajúc na mnohé rodiny v našich farnostiach, sledujúc ich počas slávení na sv. omšiach, môžeme byť neraz
skormútení a niekedy dokonca aj znechutení. Aj keď síce
kostol je plný ľudí, zdá sa, akoby väčšina z nich tam bola
úplne „nasilu“: kopec smutných tvárí, neraz pozerajúcich
na hodinky, kedy to konečne skončí, aby sme si napokon
mohli konečne na týždeň oddýchnuť a žiť si ďalej svoj pokojný život. Toto v nás vyvoláva otázky: Ako prepojiť vieru a život? Ako žiť vieru v rodine tak, aby sa táto viera stala životom – aby táto viera oživovala a osvetľovala každodenný život rodiny? Ako dosiahnuť, aby naše rodiny dokázali prežívať radosť z viery a to aj uprostred ťažkostí
a kríz, ktorými rodina dneška musí prechádzať? Ako prežívať v rodine – domácej cirkvi – tú radosť z viery, ktorú
prežíva univerzálna Cirkev, Kristova nevesta?
Pápež František vo svojom príhovore adresovanom nielen rodinám zídeným na svätopeterskom námestí, ale
všetkým rodinám celého sveta, ponúkol v onen sobotný
večer viacero bohatých myšlienok.
Uprostred filozofie individualizmu, ktorý poznačuje
nielen život jednotlivca, ale celú spoločnosť, počnúc rodinou, pápež, hneď v úvode svojho príhovoru poukazuje, že
viera ako aj život sa nedajú plnohodnotne prežiť v izolácií od druhých. Viera a život: obe majú svoj pôvod v láske.
Viera je odpoveďou na lásku, ktorá sa následne stáva prameňom života. Prv než človek začne niekomu veriť spozná, že tým druhým je milovaný. V tejto láske sa následne začne pred ním odkrývať aj budúcnosť jeho vlastného života: človek chce život prežiť spolu s tým, o ktorom
spoznal, že ho miluje. Žiť život v plnosti sa dá jedine vtedy, ak sa človek stretol s láskou a na túto lásku sa rozhodol
odpovedať povediac jej svoje „áno“. Áno láske znamená
áno životu. To platí tak v medziľudských vzťahoch ako aj
vo vzťahu k Bohu.
Manželstvo a s ním aj rodina je založené na takejto viere. Je to viera a dôvera voči druhému „ty“. Je to „ty“,
o ktorom viem, že ma miluje a že toto „ty“ sa rozhodlo
milovať ma po celý život – navždy. Vďaka takejto bezpodmienečnej láske sa dvaja ľudia rozhodnú vstúpiť do manželského života. Je to láska, ktorá verí: verí, že bude milovaná a zároveň deklaruje, že chce takto milovať.
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Aj Bohu veríme práve preto, že sme spoznali jeho lásku.
To dosvedčuje aj sv. Ján vo svojom liste, kde píše: „A my,
čo sme uverili, spoznali sme lásku akú má Boh k nám“ (1Jn
4, 16). Tak, ako láska dvoch ľudí spája ich životy vo viere
do jedného „my“, tak Božia láska spája ľudí vo viere a tvorí z nich jedno spoločné „my“, ktorým je Cirkev – spoločenstvo Božieho ľudu. Povahu tohto spoločenstva zídeného
z lásky Pána hneď v úvode svojho príhovoru vyzdvihol pápež František: „Toto námestie vás víta a objíma, sme jeden
ľud, s jednou dušou, zhromaždení Pánom, ktorý nás miluje
a posilňuje.“ 1 Je to však námestie, ktoré reprezentuje univerzálnu povahu Cirkvi, tej Cirkvi, ktorá sa rozprestiera na
všetkých. Je to Cirkev, ktorá nepozná hranice a ide ad gentes, pretože Kristus a jeho láska nepoznajú hranice.
Zažiť radosť z viery nemôže človek ako ani kresťanská
rodina osamote. Domáca cirkev otvára svojou vierou dvere, aby cez ne do rodinného spoločenstva mohol každý deň
vstúpiť samotný Ježiš a zároveň, aby mohli do tohto spoločenstva mohli vstúpiť aj tí druhí; osobitne tí, ktorí to najviac potrebujú: deti a starí.
„Ako je možné prežívať dnes v rodine radosť z viery?“,
pýta sa pápež. Prv než začne dávať odpoveď na túto centrálnu otázku, ide ešte hlbšie a kladie ešte jednu otázku:
„Je možné žiť túto radosť, alebo nie?“ Pápež si je vedomý
toho, že mnohí dnes rezignujú a žijú svoje kresťanstvo bez
akejkoľvek nádeje a preto bez akejkoľvek radosti: chápu ho
ako súhrn povinností a príkazov, ako súhrn obmedzení, ako
čosi úplne tradičné a bez života. Svojou otázkou, či je možné prežívať dnes ešte radosť z viery, by sme mohli povedať, že pápež chce akosi vyprovokovať a prebudiť v ľuďoch
novú nádej. Akoby sa ich spýtal: „Skutočne veríte, že vaša
viera v Ježiša chce do vašich osobných životov a následne
do života vašich rodín priniesť nádej a s ňou aj radosť zo života? Veríte ešte v Božiu lásku?“ Túto otázku necháva zaznieť v srdciach každého veriaceho osobne, ako aj každej
veriacej rodine a chce, aby si každý na ňu odpovedal sám,
aby si na ňu dala odpoveď každá kresťanská rodina.
Vráťme sa naspäť k centrálnej otázke: „Ako je možné
prežívať dnes v rodine radosť z viery?“ Vyššie sme spomenuli, že radosť z viery človek nemôže prežívať sám. Skutočne žitá viera v rodine otvára dvere Ježišovi a všetkým
ostatným, zvlášť tým najslabším: deťom a starým. Otvoriť
dvere Ježišovi znamená nechať, aby Ježiš prenikol so svojim svetlom celý život kresťanskej rodiny. Sú to jej šťast1. František, Príhovor rodinám v Roku viery, in: http://sk.radiovaticana.va/news/2013/10/28/pr%C3%ADhovor_sv%C3%A4t%C3%A9ho_otca_rodin%C3%A1m:_%E2%80%9Epros%C3%ADm,_%C4%8Fakujem,_prep%C3%A1%C4%8D!%E2%80%9C/slo-741458
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né a krásne spoločne strávené chvíle (pri prechádzke, pri
spoločnom obede...), ako aj chvíle ťažké, chvíle plné nedorozumení medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, medzi
súrodencami. Do tejto všednosti a každodennosti života
zaznievajú Ježišove slová citované Svätým Otcom Františkom: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Rozhodnutie prísť
k Ježišovi je rozhodnutím dovoliť, aby si láska znovu našla
miesto v každodennom živote rodiny. Pretože nie nedorozumenia ako také, nie napäté vzťahy, nie neochota postarať sa o tých najslabších kradnú radosť zo života a radosť z viery. To, čo je vo všetkých týchto prípadoch najviac zranené, je láska. Tam kde sa oslabí láska, ba dokonca tam, kde vymizne láska, vytratí sa s ňou aj viera a následne s ňou spojená radosť. Ježiš, ako pripomína Druhý
vatikánsky koncil, chce posilniť, uzdraviť, sceliť ľudskú
lásku, chce ju zušľachtiť (porov. GS 49). Túži po tom, aby
manželia napojili svoju manželskú lásku na jeho lásku. Ježiš chce, aby v optike jeho lásky hľadeli manželia jeden na
druhého a aby túto lásku následne odovzdávali svojim deťom a takto, konkrétnymi skutkami a ich vlastným svedectvom ich učili aj milovať.
Prečo práve Ježiš? Pretože, ako to povedal pápež: „on pozná naše ťažkosti“ avšak nielen tie. Čo je ešte podstatnejšie
on „pozná aj našu hlbokú túžbu nájsť radosť plynúcu z posily“, ktorú nám ponúka on sám, keď k nemu prídeme. Ježiš
pozná človeka a vie, čo je v človekovi, On jediný to vie.2 On
je totiž novým Adamom, v ktorom človek v plnej miere poznáva samého seba a svoje povolanie (porov. GS 22). Ježiš
pozná ťažkosti človeka a zároveň vie, že tieto jeho kríže ho
na druhej strane vôbec neoberajú o túžbu po plnej radosti.
Nie, nejde tu o chvíľkovú radosť, ktorú dnešným rodinám ponúka filozofia materializmu, individualizmu a hedonizmu. Ide tu o radosť, ktorá plynie z toho, že človek objavil, kým je a pochopil, k čomu je vo svojom živote povolaný: že ako Boží syn a dcéra je povolaný byť napojený
na jediného Syna, ako ratolesť je napojená na vinič, a tak
prinášať ovocie lásky (porov. Jn 15, 1-10). Každá kresťanská rodina je tou ratolesťou, ktorá žije životom samotného
Ježiša. Každá kresťanská rodina je povolaná byť napojená na jediný zdroj života, aby prinášala ovocie. Z prijímania a dávania tejto Ježišovej lásky plynie do života rodiny
skutočná radosť. Je to Ježišova radosť, o ktorej povedal, že
chce, aby prebývala v ľudských srdcia a aby bola radosťou
úplnou (porov. Jn 15, 11).
Podobne ako sa nedajú plnohodnotne prežívať viera
a láska kdesi v súkromí, oddelene od druhých, tak aj radosť plynúca z nich sa nemôže ponechať pre úzky okruh
ľudí, ale má sa rozšíriť na okolitý svet. Preto rodina, ako
domáca cirkev, má misijný charakter. Ak misijné poslanie
Cirkvi má svoj základ v Ježišovej túžbe poháňanej láskou
2. Porov. Ján Pavol II., Homília pri uvedení do úradu Petrovho nástupcu (22. 10. 1978).
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ísť a hlásať evanjelium všetkým ľuďom dobrej vôle, aby
všetci mali život a mali ho v hojnosti, tak táto jeho túžba
a láska sa vo svojej prvotnej forme zakusuje v rodine. Rodičia sa tak stávajú pre svoje deti skutočnými apoštolmi,
teda poslanými ohlásiť im to, že Boh po nich túži a miluje ich. Zakúsená radosť viery v takúto lásku sa následne
vylieva na druhých. Pápež vyzýva rodiny zaniesť radostnú zvesť evanjelia iným a takto sa s touto radosťou deliť
s druhými: „...tieto Ježišove slová“ hovorí pápež, „prineste domov, noste ich vo svojom srdci a podeľte sa o ne v rodine... prinášajte“ Ježiša „všetkým cez vaše svedectvo.“
Ak sa kresťanská rodina delí s bohatstvom evanjelia s inými rodinami stáva sa znamením živej prítomnosti Spasiteľa v tomto svete a takto sa z domácej cirkvi stáva skutočný obraz samotnej Cirkvi (porov. GS 48).
Druhou časťou svojho príhovoru sa pápež František zameral na skutočný význam sviatosti manželstva a na silu
milostí, ktoré z tejto sviatosti plynú do života manželov.
Čím ďalej tým viac sa aj my v našich farnostiach stretávame na jednej strane s úbytkom uzatvárania manželstiev, na
strane druhej so stúpajúcou rozvodovosťou. Pozrime sa na
čísla štatistík, ktoré priniesol Štatistický úrad na Slovensku
roku 2010. Čo sa týka počtu uzatvorenia sobášov: na 1000
obyvateľov pripadlo v priemere na SVK 470 sobášov. Čiže
len 47% obyvateľov považuje manželstvo ako možný spôsob spolužitia. Najviac sobášov v Spišskej diecéze zaznamenali okresy NO, KK, SL, SN: na 1000 obyvateľov pripadlo v priemere od 550-700 sobášov; potom DK, RK, LE
od 500-540; okresy PP a TS zaznamenali 450-490 sobášov
na 1000 obyvateľov. Najmenej sobášov bolo uzatvorených
v okrese LM od 400-440 na 1000 obyvateľov.
Rozvodovosť na SVK vzrástla za posledných 60 rokov
viac než tri krát: na 1000 uzatvorených manželstiev sa zaznamenal nárast zo 70-220 rozvodov. Na 100 sobášov pripadlo v roku 2010 47,3% rozvodov, čo znamená, že skoro
každé druhé manželstvo sa rozpadá. V našej Spišskej diecéze sa najmenej rozvodov uskutočnilo v okresoch NO, TS,
KK, SL, SN – od 10,1-35%. V okresoch DK, RK, PP sa
počet rozvodov zvýšil na 45-55%. Najvyššiu rozvodovosť
dosiahol okres LM 63,1 – 83,3%. Na základe týchto čísel
môžeme bolestne skonštatovať, že inštitúcia manželstva je
v hlbokej kríze. Koľko zničených ľudských životov!? Koľko zranených ľudí!? Koľko opustených detí!? Čím ďalej
tým viac sa mladí ľudia boja vstúpiť do manželstva a keď
doňho vstúpia, tak po pár rokoch ako jediné možné riešenie
problémov (niekedy doslova banálnych) hľadajú cestu rozvodu. Vyvstávajú teda pred nami tri otázky. Prvá: Ako odstrániť strach, ktorý bráni dnešnému človekovi vstúpiť do
trvalého manželského zväzku? Druhá: Z čoho má dnešný
človek strach? Tretia: Kde hľadať silu i odvahu do riešenia
problémov, ktorými prechádza každé manželstvo?
Znova sa inšpirujme príhovorom pápeža Františka a pokúsme sa tak dať odpoveď na prvú otázku. Myslím, že ako
prvé by bolo potrebné povedať, že odstrániť strach nezna-
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mená odstrániť bázeň a z nej zodpovednosť, ktoré vyplývajú z tak veľkého povolania, akým je manželstvo.
„Sľubujem, že ti budem verný a že ťa nikdy neopustím
ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že
ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.“ Tieto
slová manželského súhlasu, ktoré citoval František v sobotný večer, sú vážnymi slovami. Ak sa nad nimi človek
hlbšie zamyslí, skutočne môže upadnúť do strachu a neistoty. Iste napadne vtedy otázka: Budem schopný dodržať to, čo sľúbim? Budem schopný milovať túto osobu po
všetky dni svojho života? Možnože napadne aj opačná
otázka: Nezverím celý svoj život osobe, ktorá by ma mohla v budúcnosti zradiť? Nepokazím si týmto svojim rozhodnutím zvyšok svojho života? Z čoho má teda dnešný
človek v skutočnosti strach? Má strach z lásky. Dnešný
človek prestal veriť v lásku. Skutočnú lásku vymenil
z pseudolásku. V známom talianskom mestečku Assisi sa
v bazilike Santa Maria degli Angeli nachádza okrem známej „Porciunkuly“ tzv. „Kaplnka sĺz.“ V nej je zobrazený
sv. František, ktorý plače. Keď sa ho jeho spolubrat Leo
pýta na dôvod plaču, František mu odpovedá: „Plačem,
lebo láska nie je milovaná.“ Skutočná láska prestala byť
v skutku milovaná a začala sa milovať láska provizórna.
Človek 21. storočia sa bojí definitívne milovať a zároveň
neverí, že niekto druhý by ho mohol milovať definitívnou
láskou. Láskou, ktorá by hovorila milovanému „navždy“.
Ako teda človek môže sľúbiť, že v budúcnosti, o ktorej
ešte nevie aká bude, bude milovať toho druhého definitívnou láskou? Kde naberie istoty i odvahy k urobeniu tohto
dôležitého kroku? Ako príklad pápež František použil postavu Abraháma. Bol to muž viery, ktorý sa nespoliehal
vo svojom živote len na vlastné sily, ale na moc Boha. On
v nádeji proti nádeji uveril, že z neho a jeho starej manželky Sáry Boh urobí veľký národ. On v nádeji proti nádeji opúšťa svoje istoty, ktoré mal v rodnom meste Ur a vedený svetlom viery sa necháva sprevádzať samotným Bohom do krajiny, ktorú mu tento Boh chce darovať. Manželia Abrahám a Sára kráčajú spolu – bok popri boku toho
druhého, no zároveň majú vedľa seba toho najdôležitejšieho spoločníka – Boha. To on dáva ich, spočiatku neznámej, ceste zmysel. To on je tým, ktorý ich posilňuje aj
v tých najťažších chvíľach.
Či sa novomanželia nepodobajú práve tomuto manželskému páru zo Starého zákona? Ani oni nevedia kam idú.
Nevedia, čo ich v ich manželskom živote čaká? Môžeme
povedať, že aj oni sa v nádeji proti nádeji vydajú na cestu do neznáma. To čo im osvetľuje cestu do budúcnosti, to
čo im dáva istotu uprostred ľudskej neistoty, nie je len ich
vzájomná láska a dôvera v toho druhého. Tá, ako sme vyššie skonštatovali, sa mnoho krát vyprázdni a napokon vyhasne. Svetlo prichádza z viery v inú Lásku. Je to láska,
ktorou ich miluje samotný Boh a v ktorom sú oni povolaní milovať jeden druhého. Toto je manželstvo, hovorí pápež: „Vydať sa na cestu spoločne, ruka v ruke, zverujúc
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sa do veľkých rúk Pána. Ruka v ruke, vždy, po celý život!
Nedať šancu tejto kultúre provizórnosti, ktorá trhá náš život na kúsky!“ Nie, toto nie je naivita, ale je to láska prežívaná v zodpovednosti. Odstrániť strach a nebáť sa vstúpiť do manželstva môže človek jedine vtedy, ak bude každý deň vedome rozhodnutý milovať svojho manžela i svoju manželku a to milovať ho/ju v Bohu a spolu s Bohom
Pretože skutočne milovať znamená milovať toho druhého
v Bohu a spolu s Bohom, pretože v ňom a spolu s ním má
ten druhý svoj pôvod i zmysel svojho života. Milovať toho
druhého znamená pre manželov každý deň si uvedomovať, že naše ruky sú v Božích rukách, pretože z rúk vyšli
a v nich sú povolané raz definitívne skončiť. Len tieto Božie ruky majú schopnosť prejaviť pravú nežnosť, zachytiť
pred pádom a úrazom, či keď to je potrebné zdvihnúť zo
zeme a znova postaviť na nohy. Strach sa skutočne prekoná, ak človek uverí skutočnej Láske, ak si človek zamiluje Lásku. Viera v túto Lásku potom sprevádza a osvetľuje
celý život manželov a rodiny: aj chvíle šťastné i tie menej
šťastné. V tejto viere je možné vydať sa na cestu do budúcna, hoci nevieme akou táto cesta bude. Je to viera dávajúca
láske nádej, aby sa stala láskou definitívnou.
Môžeme teda odpovedať na druhú otázku: Kde manželia
naberú silu i odvahu takto milovať? Odvahu i silu do prekonávania každodenných prekážok manželia naberú z napojenia sa na Lásku. Tým prvotným žriedlom je pre nich
sviatosť manželstva. Táto sviatosť nie je a nemá sa stať
čímsi zvykovým. To nie je dekorácia, ani nejaká krásna ceremónia, ako to zdôraznil pápež František. Sviatosť manželstva je prijatá milosť. Milosť, ktorá plynie zo sviatosti manželstva do života kresťanských manželov, je ovocím Ježišovho vykupiteľského diela. Je ovocím jeho smrti a zmŕtvychvstania. Je teda ovocím jeho lásky, ktorú najplnším spôsobom prejavil Cirkvi, svojej Neveste, keď dal
svoje telo a vylial svoju krv za ňu, aby ju očistil a urobil ju
svätou (porov. Ef 5, 26-28). Kresťanskí manželia majú preto skrze sviatosť manželstva plnú účasť na tomto Ježišovom dare. Tým darom je samotný Boží Duch, pretože to
jeho Kristus daroval Cirkvi z kríža. Milosť sviatosti manželstva je teda samotná Ježišova láska, ktorá sa v okamihu uzatvorenia sviatostného manželstva vlieva do ľudskej
lásky. Týmto vzájomným spojením dvoch lások – Božej
a ľudskej sa tá druhá ozdravuje, zdokonaľuje a zušľachťuje (porov. GS 49). „Duch, ktorého vylieva Pán, darúva nové
srdce a robí muža a ženu schopnými milovať sa tak, ako
nás miloval Kristus... Manželia sa tak zúčastňujú na láske
samého Krista, obetujúceho sa na kríži a sú povolaní, aby
v nej žili“ (FC 13). Pápež František zdôrazňuje, že táto milosť sviatosti manželstva je potrebná, aby manželia „kráčali spolu s dôverou, aby sa každý deň vzájomne prijímali
a denne si odpúšťali.“
Táto milosť sa konkrétnym spôsobom premieta do života manželov a ich rodiny a to aj vo chvíľach, keď „lietajú
taniere“. Pápež veľmi praktickým spôsobom ponúka manželom tri slová, ktoré by ich mali sprevádzať počas celé-
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ho ich spoločného života. Tými slovami sú: „dovolíš, ďakujem, prepáč.“ Ak sa troška hlbšie zamyslíme nad týmito troma slovami zistíme, že majú spoločné jedno: decentralizujú „ja“ v prospech druhého „ty“, aby sa tak budovalo spoločné „my“. Pôvod týchto slov nachádzame v láske,
ktorá túži milovať natoľko, že sa stáva úprimným darom
pre milovaného. Jedine v tomto úprimnom sebadarovaní
človek nachádza samého seba a zmysel celého svojho života (porov. GS 24).
Prosíme o dovolenie, aby sme neboli nástojčiví. „Môžem urobiť toto? Budeš rád, keď to urobím?“ Robíme to
vyjadreniami, ktoré sú prosbou o dovolenie. Hovoríme
„ďakujem“, ďakujeme z lásky! Povedz, koľkokrát denne
poďakuješ svojej manželke, svojmu manželovi? Koľko dní
prejde bez poďakovania, bez vyslovenia slovka vďaky?
Posledným je ospravedlnenie. Všetci robíme chyby a niekedy sa v rodine niekto urazí a občas – ako to ja nazývam – lietajú taniere! Povedia sa silné slová. Ale počujte
túto radu: Nikdy neukončite deň bez vzájomného zmierenia. Denne obnovujme v rodine zmierenie! Bez požadovania ospravedlnenia jednoducho poviem „prepáčte“ a tak
sa začína odznova. Prosím, ďakujem, prepáč.
V tretej časti svojho príhovoru pápež pozýva kontemplovať ikonu Obetovania Ježiša v chráme. Na nej sa nachádzajú postavy Jozefa, Márie, malého Ježiša a staručkých spravodlivých ľudí, Simeona a Anny. Je to stretnutie troch generácií. Pápež upozorňuje práve na tento dôležitý aspekt. Prečo? Vychádzajúc z myslenia postmoderného človeka, pre ktorého často krát hodnotu majú len tí ľudia, ktorí čosi dokážu a za ktorými je čosi vidieť, pápež
obracia svoju pozornosť na tých, ktorí v podstate nedokážu nič: dieťa a starý človek. V centre scény obetovania je
na ikone prítomné malé dieťa – Ježiš, no zároveň sú na nej
prítomné postavy starcov Simeona a Anny.
Starí ľudia sú dnešnou spoločnosťou, no žiaľ mnohými
vlastnými rodinami odsunutí na perifériu (použijúc obľúbený výraz pápeža Františka). Avšak, ako to vyzdvihol samotný František: „starí rodičia sú múdrosťou rodiny, sú
múdrosťou národa“. Ešte pred pár desiatkami rokov sme
boli svedkami toho, ako v jednej domácnosti žilo viacero
generácií pokope. Iste to nebol stále ideálny život, ale výsledkom toho bolo odovzdávanie kultúry, rodinných tradícií a nechýbalo ani odovzdávanie viery. Deti a vtedajšia
mladá generácia ľudí tak vnímali, že sú súčasťou istého
kultúrneho, národného a náboženského dedičstva. Identita človeka a vedomie toho, že patrí ku konkrétnemu rodu,
ktorý to a to dokázal, a nakoniec, že patrí ku konkrétnemu národu, sa tak upevňovala a posilňovala. Dotýkajúc sa
diel rúk svojich otcov sa mladý človek učil zodpovednosti
za to, čo mu bolo odovzdané a zároveň si uvedomoval, že
aj on má po sebe zanechať isté hodnoty pre budúce generácie. Hlboké duchovné hodnoty nášho Slovenského národa majú svoje korene v hlbokej viere našich predkov.
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Simeon a Anna, teda starí ľudia, hovorí pápež, „predstavujú vieru ako pamäť“. Nie nadarmo sa v Starom zákone predstavuje Boh ako Boh otcov, Boh Abraháma, Izáka
či Jakuba. Nie nadarmo samotný Ježiš nadväzuje na Starý
zákon, ktorý neprišiel zrušiť, ale naplniť (porov. Mt 5, 17).
„Ak chceme pochopiť, čo je viera, musíme vyrozprávať
jej priebeh, cestu veriacich ľudí...“ (LF 8), píše pápež František vo svojej prvej encyklike. Či nie je aj v našom národe, v našich rodinách dostatočné množstvo svedkov, ktorí
nám pomáhajú či v minulosti pomáhali hlbšie chápať, čím
je v skutočnosti viera a ako sa táto viera stáva životom?
V mene klamnej idey pokroku a honby za materiálnym
bohatstvom sa starí a bezvládni ľudia postupne vytrácali z tepla rodinného kruhu a ich vlastnou rodinou boli
umiestňovaní do holých a studených izieb sociálnych zariadení, kde sa neraz stali obeťami zisku a zárobku pre
mocných tohto sveta. Dedičstvo a hodnoty, ktoré neničí
ani moľ ani hrdza a na ktorých bola postavená identita celého národa, sa v mene iných „hodnôt“ začali rúcať. Zdravý rozum našich starých rodičov osvietený vierou v Boha
ochorel a tí, ktorí sa ho snažia ešte zachovať a riadiť sa
ním, neveriacky krútia hlavou a pýtajú sa: Kam vlastne
toto všetko smeruje? Myslím, že aj o našom národe platia
slová pápeža Františka: „Taký národ, ktorý nepočúva starých rodičov, je národ, ktorý umiera!“
Život troch generácií na ikone Obetovania, to je minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Tieto tri dimenzie sú základnými dimenziami identity človeka, identity rodiny a celého
národa. Uprostred týchto troch dimenzií je prítomná postava Krista, pretože v ňom nachádzajú celé dejiny svoj zmysel, on je „naplnením všetkých prísľubov“. Tohto Ježiša
spolu s celou jeho rodinou sú pozvaní kresťanskí manželia
pozvať do svojej rodiny a takto nasledovať príklad nazaretskej rodiny v ich každodennom živote. To všetko vo vedomí toho, že tak ako nazaretská rodina, aj tá moja je súčasťou ľudu milovaného Bohom – Božieho ľudu.
Záver pápežovho príhovoru sa tak vlastne vrátil k jeho
začiatku, k vízii Cirkvi ako jedného Božieho ľudu, Cirkvi
ako rodiny Božích detí, ktorej náručie je otvorené pre
všetkých. Je to náručie Krista do ktorého sa spolu s Petrom zvlášť vo svojich ťažkostiach môže rozbehnúť každá rodina, pretože spolu s Petrom i jeho nástupcom môže
každá rodina zvolať: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty
máš slová večného života“ (Jn 6, 68). Z tejto istoty otvorenej náruče, ktorú ponúka kresťanskej rodine jej viera, dokáže rodina čerpať a skutočne prežívať pravú radosť – radosť z viery.
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Ján Duda

Ktorá svätá omša je tá pravá?
Cirkevné spoločenstvo je živý organizmus, preto aj diskusia o určitých formách či formuláciách môže existovať
už aj z toho dôvodu, že formulácie posvätných liturgických textov mali určitý historický vývoj. Kto si prečíta
niektoré pasáže svätého apoštola Pavla (napr. 1 Kor 11,1829) pochopí, že to tak bolo od počiatku. Ale na druhej strane sa žiada plne rešpektovať ustanovenia pápežov a koncilov ohľadom posvätných liturgických textov.
Posledné úpravy Rímskeho misála v skratke
Druhý vatikánsky koncil, ktorý sa konal v rokoch 19621965, vydal konštitúciu o posvätnej liturgii Sacrosanctum
concilium. Následne v roku 1969-1970 pápež Pavol VI. vydal Rímsky misál v latinčine, v ktorom zreformoval liturgiu sv. omše. Dovtedy bol platný formulár sv. omše, ktorý bol jednoducho nazývaný „tridentský“ (podľa koncilu v Tridente, ktorý sa konal v rokoch 1545-1563). Tento
tridentský formulár čiastočne reformovali viacerí pápeži,
naposledy pápež Ján XXIII. v roku 1962. Po reforme pápeža Pavla VI. nasledovali preklady do národných jazykov a Rímsky misál bol preložený aj do slovenčiny. V roku
2007 vydal pápež Benedikt XVI. apoštolský list vo forme
Motu proprio Summorum Pontificum, v ktorom opätovne
povolil tzv. tridentskú liturgiu ako „mimoriadnú formu“
rímskej liturgie, ktorú však možno sláviť iba po latinsky
a podľa Rímskeho misála pápeža Jána XXIII. z roku 1962.
Pápež Benedikt XVI. ponechal formulár sv. omše pápeža Pavla VI. i naďalej ako riadnu formu rímskej liturgie.
Diskusia po reforme Misála v roku 1970
Niekedy v čase prvej svetovej vojny napísal nemecký teológ Romano Guardini krátke pojednávanie v útlej brožúrke Duch liturgie, ktorá dala do pohybu liturgické hnutie zamerané na obnovu liturgie v Cirkvi, čo vyvrcholilo práve na Druhom vatikánskom koncile a v liturgickej
reforme Pavla VI. Po tejto reforme diskusia pokračovala, avšak v dvoch líniach. Prvý smer chce ísť v tejto reforme ešte ďalej a zdôrazňuje, že počas dvoch tisícročí sa
Cirkev vzdialila pôvodnej vôli Krista, lebo vraj sv. omša
„je stolovaním Krista s mýtnikmi a hriešnikmi“ a preto
volá po dôslednejšej desakralizácii slávenia sv. omše. Tento smer už dosiahol mnoho tým, že aj niektorí kňazi chápu
sv. omšu ako svoj priam divadelný výkon, že „úspešnosť“
sv. omše stoji na úspešnosti kňaza, nie na Kristovi. Napokon aj do stredu pozornosti sa postavil kňaz, ktorý „predsedá“ sv. omši a je obrátený tvárou k ľudu. Druhý smer reformu Pavla VI. chápe kriticky, odmieta zjednodušenie liturgického rúcha, liturgických gest, liturgického priesto-
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ru a pokladá to za „zosvetáčtenie“ liturgie. Extrémnym
príkladom tohto smeru je Bratstvo Pia X., založené arcibiskupom Lefebvrom, ktoré je odlúčené od jednoty s rímskym biskupom a žiada prehodnotenie Druhého vatikánskeho koncilu. Ale aj v jednote s rímskym biskupom existujú viaceré tradičné hnutia a skupiny, ktoré žiadajú návrat
k tridentskej liturgii, návrat k zavedeniu latinčiny do liturgie a podobne. Tento druhý smer chápe krízu viery najmä
ako krízu liturgie, aj keď kríza viery je iste omnoho zložitejším problémom.
Diskusia o reforme liturgie a Jozef Ratzinger
Debatu o reforme liturgie po Druhom vatikánskom koncile nemožno obmedziť iba na jedného, aj keď významného teológa. Jozef Ratzinger, ktorý bol v rokoch 1977 až
2005 kardinálom a v rokoch 2005 – 2013 pápežom, je však
výnimočný.
V roku 1978 bola publikovaná v Mníchove kniha kardinála Jozefa Ratzingera pod názvom Eucharistie – Mitte
der Kirche (slov. Eucharistia – stred Cirkvi). V úvode tejto knižnej publikácie kardinál Ratzinger píše, že „v krízy
viery, ktorú prežívame, sa správne chápanie a správne slávenie Eucharistie stále znova ukazuje ako niečo veľmi zásadné“ a dodal, že obsahom knihy sú vlastne jeho pôstne
kázne, ktoré mal v kostole sv. Michala v Mníchove v roku
1978 (porov. J. Ratzinger, Vrchol a pramen, Kostelní Vydří 2009, s. 21). Neskôr v roku 1999 už ako prefekt Kongregácie pre náuku viery napísal a publikoval knihu na
rovnakú tému Duch liturgie a ako pápež – čo už bolo spomenuté – v roku 2009 svojim Motu proprio Summorum
Pontificum umožnil sláviť sv. omšu podľa Misála Jána
XXIII. z roku 1962 (aj iné sviatosti).
Jozef Ratzinger odmietol tézu, žeby Eucharistia bola
„pokračovaním Ježišovho stolovania s hriešnikmi“ a argumentuje tým, že je to proti svedectvu Svätého písma,
pretože Eucharistiu ustanovil Pán Ježiš pri poslednej večeri a tam stoloval s apoštolmi, ktorým „umyl nohy“ a tak
„v tomto kúpeli odpustenia a svojho slova “slávil večeru so
svojou „novou rodinou“. S tými, ktorí s ním vytvorili jedno spoločenstvo jeho Tela a jeho Krvi. „Eucharistia nie je
sviatosťou zmierenia, ale túto sviatosť predpokladá“- píše
kardinál Jozef Ratzinger (Vrchol a pramen, s. 51) a práve
z toho dôvodu nazýva slávenie sv. omše „sviatosťou zmierených, ku ktorej Pán pozýva tých, ktorí síce ostávajú stále hriešnikmi a slabými ľuďmi, ale ktorí mu predsa podali ruku a stali sa jeho (Kristovou) rodinou“ (tamtiež, s. 51).
Na podporu svojho tvrdenia cituje jedenástu kapitolu Prvého listu Korinťanom, ale aj výzvu spred sv. prijímania
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z poapoštolského spisu Didaché: „Kto je svätý, nech pristúpi, kto nie, nech činí pokánie“ (tamtiež, s. 52).
Vznik bohoslužby slova a bohoslužby Eucharistie (sú to
dve časti, z ktorých sa skladajú aj súčasné obrady sv. omše
po liturgickej reforme z roku 1970) kardinál Jozef Ratzinger interpretuje tak, že to bol postupný proces, ktorý má
súvis so židovským chrámom v Jeruzaleme a so židovskou
synagógou. Židia mali iba jediný chrám, ktorý stál v Jeruzaleme. Bolo to miesto, kde Židia vzdávali Bohu obetný kult (bohopocta, klaňanie sa Bohu vykonávaním obety). Synagógy zase boli miestami Božieho slova a stáli na
rôznych miestach. Synagóg mali Židia mnoho, na rozdiel
od chrámu, ktorý bol iba jeden. Ježišovi učeníci sa postupne prestali zúčastňovať krvavých obiet v chráme, ale naďalej chodievali do synagóg a zúčastňovali sa na židovskej bohoslužbe slova, lebo židovská Biblia je aj Bibliou
kresťanov. Je však otázne, nakoľko k tomu prispelo zbúranie židovského chrámu v Jeruzaleme Rimanmi v rokoch
69-70 po Kristovi. Neskôr došlo k odlúčeniu kresťanov aj
od synagógy, lebo kresťania vykladali Bibliu vzhľadom
na Krista ako prisľúbeného Mesiáša, kým židovská interpretácia nezdieľa tento výklad. Jozefa Ratzinger píše, že
rozchod kresťanov so synagógou sa dokončil približne na
konci 1. storočia (s. 55) a preto bolo prirodzené, že došlo
na zhromaždeniach kresťanov k spojeniu bohoslužby slova a bohoslužby obety. Toto je základný rámec sv. omše
tak, ako ju poznáme dnes (s. 55).
Týmto výkladom Benedikt XVI. zaujal postoj zmierlivý
jak k jednej strane, tak aj k druhej strane a jeho interpretácia je tým, čo by sa dalo nazvať „strednou cestou“. Odmieta interpretáciu „pokrokárov“, žeby sv. omša mala byť
iba „stolovaním“ (bez obetného a kultového charakteru),
kde nebudú biskupské „mitry“ či „kňazské kultové rúcha“
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alebo „dôstojné miesta“ na slávenie Eucharistickej obety
a kde si bude robiť kto čo chce a kde „úspešnosť“ sv. omše
závisí od vynaliezavosti či schopnosti kňaza alebo konkrétneho spoločenstva veriacich. „My všetci si musíme
znova jasne uvedomiť, že Eucharistia nie je v moci kňaza ani v moci jednotlivých cirkevných spoločenstiev...“
(s. 56). Ale rovnako odmieta interpretáciu „tradicionalistov“, keď bráni a zastáva liturgické reformy uskutočnené Pavlom VI.: „...dnešná podoba Eucharistie Cirkvi... nie
je odchýlením od počiatočného stavu...“ (tamtiež, s. 56).
Uznáva, že tu platí kontinuálny reformný proces, lebo „ak
na jednej strane pripúšťame bohatstvo modlitby, nádeje
a viery národov, na druhej strane toto bohatstvo očisťujeme, aby stred Eucharistie nebol zastretý, ale aby vlastné tajomstvo Ježiša Krista zostalo jasne viditeľné“ (s. 56).
Záver
Som presvedčený, že počas svojho pontifikátu dal pápež Benedikt XVI. jasný záver. Nemôžu si ho prisvojiť
tzv. tradicionalisti - a ak si ho nejakým spôsobom prisvojujú, robia to neprávom - lebo nezdieľa tradicionalistické
presvedčenie v tom rigoróznom či krajnom slova zmysle.
Ale rovnako nech Benedikta XVI. nenapádajú „pokrokári“ a nech ho neoznačujú za tradicionalistu vo vyššie spomenutom slova zmysle, lebo on takým nie je. Ak by totiž
takým bol, postaral by sa o radikálnu reformu tej reformy,
ktorú urobil pápež Pavol VI. Bol predsa pápežom. A ktorá
sv. omša je tá pravá či správna? Tá, ktorú slávime s vierou
a v pokore a dodržiavaní predpisov Cirkvi, dogmatických,
liturgických i disciplinárnych.

Nové Horizonty

203

Názory

Anton Ziolkovský

Desať rokov po
V roku 2014 si pripomeniem desiate výročie vstupu
Slovenska do Európskej únie. Toto výročie je vhodnou
príležitosťou na bilancovanie, rekapituláciu pozitív, ale aj
negatívnych javov, ktoré z pohľadu kresťanov so vstupom
do Európskej únie súvisia.
Začlenenie sa do Európskej únie významným spôsobom
poznačilo život štátu i jeho obyvateľov vo viacerých oblastiach. Slovensko sa stalo súčasťou silnej organizácie s veľkým globálnym vplyvom, čo má napriek hospodárskej
kríze priaznivé dopady na aj na hospodársky a sociálny
rozvoj. Vďaka vstupu do Schengenského priestoru je cestovanie a komunikácia s krajinami v EU omnoho jednoduchšia. Všetci oceňujeme voľný pohyb osôb a možnosť
nákup tovarov zo zahraničia či už priamo v obchodoch
alebo prostredníctvom internetových portálov. Pre katolíkov je jednoduchšie navštevovať Vatikán i mnohé pútnické miesta v Európskej únii. Rovnako ľahšie je nadväzovanie kontaktov. Vďaka rozvojovým projektom EU a čerpaniu eurofondov sa zásadným spôsobom zlepšuje dopravná aj informačná infraštruktúra krajiny. Treba však priznať, že sú spojené aj s veľkou korupciou. Mnohé projekty prispeli k rozvoju komunít v obciach a mestách, z európskych peňazí sa začala rekonštrukcia školskej, sociálnej a čiastočne aj zdravotníckej infraštruktúry i kultúrnych objektov. Otvorenie sa trhu, odstránenie mnohých
bariér a následne väčšia konkurencia spôsobili zníženie
cien niektorých významných tovarov. Veľká škoda, že slovenské politické elity z možnosti ich čerpania takmer úplne vylúčili cirkevné organizácie.
Dlhoročný proces európskej integrácie treba oceniť,
lebo jeho ovocím je mier a prosperita. Hospodárska kríza
v Európe obnažila mravné zlyhania v hospodárskej a sociálnej oblasti a zároveň niektoré procesy urýchlila. Prehlbujúca sa integrácia nie je hrozbou, ale jedinečnou príležitosťou k spolupráci a k objaveniu tradičných kresťanských hodnôt. Skúsenosti posledných desaťročí zreteľne
ukazujú, že mravný relativizmus dezintegruje. Výsledkom sú vážne mravné, demografické, hospodárske a sociálne problémy európskych krajín. Zjednocovanie má nádej byť úspešné, ak nebude len harmonizáciou rozličných
politík, ale predovšetkým návratom ku kresťanským hodnotám, ktoré už v minulosti zabezpečili starému kontinen-
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tu kultúrny rozkvet a hospodársku prosperitu. Zlá demografická situácia naliehavo vyžaduje stále väčšiu citlivosť
na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť, na
ochranu rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy.
Slovensko sa vstupom do Európskej únie vzdalo dobrovoľne časti suverenity, čo sa prejavuje negatívne najmä
v kultúrno etických otázkach. Verejnú diskusiu už nevytvárajú len domáce, ale aj európskej témy, nakoľko rozhodnutia resp. odporúčania európskych inštitúcii majú
veľký dopad na právny poriadok Slovenskej republiky
a vytváranie kultúrnej mentality. Cez rozličné inštitúcie
(najmä Európska komisia, Európsky parlament, Európsky
súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva) sú na Slovensko vyvíjané nepriame (napr. iniciatívne správy EP) alebo priame tlaky, ktoré vytvárajú nesprávne postoje k ľudskej dôstojnosti i ochrane života a situáciu v tejto oblasti na Slovensku zhoršujú. Zvlášť negatívne sú tie právne
akty zo strany európskych inštitúcií, ktoré vytvárajú tlak
na zmenu v niektorých oblastiach takým spôsobom, že
nerešpektujú naše kultúrne a náboženské zvyklosti najmä
v oblasti ochrany života, manželstva a rodiny: implementácia ideológie rodovej rovnosti a tzv. „ľudských práv“ neheterosexuálnych menšín do právneho poriadku Slovenskej republiky a do výchovno – vzdelávacieho procesu.
Veľa otáznikov vyvoláva systém dotácii v poľnohospodárstve. Jeho výsledkom je likvidácia malých firiem pestovateľov a chovateľov a následná odkázanosť na dovoz
tovarov zo zahraničia, hoci ich vieme vyrobiť na Slovensku. Tento systém je prejavom nesolidarity s krajinami tretieho sveta, ktoré tak nie sú v porovnaní s výrobcami, čo
poberajú dotácie, konkurencieschopné. Rozpad poľnohospodárskej výroby na vidieku znamenal zánik mnohých
pracovných príležitostí, následnú masovú migráciu za
prácou a zvýšené riziko rozpadu rodín. Desať rokov v Európskej únii je výzvou, aby sme neboli len pasívnym prijímateľom, ale aj aktívnym tvorcom európskej politiky. Pre
Katolícku cirkev je výzvou prispieť k zachovaniu sociálneho zmieru, zvlášť pri práci s rómskou komunitou; zostať aktívni pri ochrane života, rodiny a manželstva.

Udalosti

Marián Sekerák

Vatikánsky zápisník
(október – november 2013)

Hospodárenie IOR. V prvý októbrový deň zverejnil Inštitút náboženských diel (IOR), známy aj ako „vatikánska banka“, po prvýkrát počas svojej existencie správu o svojom hospodárení. Zo stostranového dokumentu,
vyplýva, že v roku 2012 dosiahol čistý zisk vo výške 86,6 milióna eur. Takýto hospodársky výsledok umožnil
inštitútu prispieť do rozpočtu Svätej
stolice, sumou vo výške 54,7 milióna
eur. „Predstavujeme prvú ročnú správu za 125 rokov histórie tohto inštitútu. Obsahuje popis našej práce, zhrnutie roku 2012 a prvých ôsmich mesiacov roku 2013, vyhlásenia našich inšpektorov pre dohľad nad chodom inštitúcie, Komisie kardinálov a preláta.
Okrem toho je jeho súčasťou aj viac
ako 60 strán podrobnej účtovnej uzávierky s kompletným auditom vykonaným medzinárodnou spoločnosťou
KPMG,“ uviedol prezident IOR Ernst
Von Freyberg k obsahu dokumentu.
Oficiálna medaila pontifikátu.
Polygrafický inštitút a Talianska štátna mincovňa emitovali začiatkom októbra prvú oficiálnu medailu Františkovho pontifikátu. Má tri verzie: zlatú, striebornú a bronzovú, všetky s vyobrazením pontifika a na pravej strane
podpisu umelkyne, ktorou je Mariangela Crisciotti. Okolo neho sú zobrazené slová „Franciscus Pon. Max. An.
I“, pričom okraj rubovej strany zdobí
latinský nápis textu, ktorý Jorge Maria Bergoglia zaujal v jeho 17 rokoch,
keď sa rozhodol pre kňazské povolanie: „Vidit ergo Iesus publicanum et
quia miserando atque eligendo vidit,
ait illi sequere me.“ Zlatá verzia bola
vydaná v počte 200 kusov a strieborná
s bronzovou tritisíc kusov.
Ohlásená nová synoda. V dňoch
5. a ž 19. októbra 2014 sa vo Vatikáne
z pápežovho podnetu uskutoční zhromaždenie Tretej mimoriadnej generálnej biskupskej synody na tému „Pas-

toračné výzvy pre rodinu v kontexte
evanjelizácie“. Pri tejto príležitosti boli do jednotlivých národných biskupských konferencií rozoslané tzv. lineamenta, obsahujúce dotazník s otázkami, týkajúcimi sa aktuálnych pastoračných výziev.
Obohatenie vatikánskej legislatívy. Pápež František rozhodol začiatkom októbra o prijatí zákona č. XVIII
Mestského štátu Vatikán. Týka sa
transparentnosti, dozoru a informácií ohľadom financií Vatikánu. Zákon
posilňuje existujúci vnútorný systém
prevencie proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu v súčinnosti s medzinárodnými štandardmi,
osobitne s Odporúčaniami FATF (Financial Action Task Force) Európskej
únie. Zákon zároveň objasňuje a usporadúva funkcie a právomoci vatikánskej Finančnej informačnej autority
(FIA). V polovici novembra František
zároveň prostredníctvom svojho motu
proprio schválil nový štatút FIA.
Dohoda s Čadom. V sídle Ministerstva zahraničných vecí Republiky
Čad bola podpísaná dohoda so Svätou stolicou o právnom statuse katolíckej cirkvi v Čade, pozostávajúca z 18
článkov. V mene Svätej stolice ju podpísal arcibiskup Jude Thaddeus Okolo,
apoštolský nuncius v Čade a za druhú
stranu Moussa Faku Mahamat, čadský
minister zahraničných vecí a africkej
integrácie.
Odborný časopis o latinčine. Nové odborné periodikum s názvom Latinitas bude vydávané Pápežskou akadémiou Latinitas, ktorú zriadil Benedikt XVI. v novembri 2012. Na tlačovej konferencii ho predstavili kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, profesor Ivano Dionigi, predseda spomínanej akadémie a rektor Univerzity v Bologni
a taliansky spisovateľ, novinár a ese-

jista Valerio Massimo Manferedi. Prvé číslo nového časopisu bude zahŕňať
články hľadajúce odpoveď na otázky: „Latinčina pre koho? Prečo latinčina?“ z pera Ivana Dionigiho, ako aj
epigraf venovaný pápežovi.
Ukončenie Roku viery. Na slávnosť Krista Kráľa 24. novembra ukončil František slávnostnou sv. omšou
Rok viery, ktorý vyhlásil ešte jeho
predchodca. Bohoslužby sa zúčastnili
aj katolícki patriarchovia východných
cirkví. Pri tejto príležitosti boli po prvýkrát v dejinách verejne vystavené
relikvie sv. Petra, apoštola.
Nová exhortácia. V deň ukončenia
Roku viery pápež podpísal posynodálnu apoštolskú exhortáciu Evangelii
gaudium (Radosť z evanjelia). Napísaná bola na základe záverov biskupskej
synody venovanej novej evanjelizácii
z októbra 2012. Ide o dokument strategického typu, v ktorom František formuluje „nové smery pre cestu cirkvi
na blížiace sa roky“ (čl. 1). V rozsiahlom texte, pozostávajúcom z 228 článkov, otvoril pápež viacero tém. Hlavné tézy vychádzajú z myšlienok, ktoré prezentoval počas svojich doterajších príhovorov a homílií. Venuje sa
v nej napríklad téme decentralizácie
v cirkvi, apeluje na pastoračnú premenu inštitútu pápežstva a centrálnych
cirkevných štruktúr, dáva praktické
rady kazateľom pri príprave homílií,
varuje pred záplavou doktrín na úkor
pastoračnej misie, ako aj pred falošným pocitom bezpečia vnútri cirkvi.
Významné sú aj pasáže venované súčasným ekonomickým a sociálnym
problémom. Z celého dokumentu preniká túžba urobiť cirkev a kresťanstvo
prístupnými pre každého, aby sa nik
necítil vylúčený zo spoločenstva veriacich v Krista.
Posolstvo Bartolomejovi I. Pár dní
po podpise apoštolskej exhortácie za-
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Recenzie

slal František svoje posolstvo konštantinopolskému ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. pri príležitosti sviatku sv. Ondreja, apoštola, ktorý
sa slávi v posledný novembrový deň.
Okrem blahoželania a uistenia o modlitbách pontifik pripomenul blížiace sa 50. výročie historického stretnutia Pavla VI. a patriarchu Atenagorasa v Jeruzaleme v roku 1964, ako
aj 1 700 rokov od prijatia Milánskeho ediktu, „ktorý ukončil náboženské
prenasledovanie v Rímskej ríši tak na
východe ako i západe a otvoril nové
cesty pre šírenie evanjelia.“
Vymenovanie osobného delegáta. Koncom novembra vymenoval pontifik svojho prvého sekretára, Mons.
Alfreda Xuereba ako osobného delegáta pri Pápežskej referenčnej komisii
pre Inštitút pre náboženské diela a Pápežskej referenčnej komisii na preskúmanie a usmernenie usporiadania ekonomicko-administratívnej štruktúry
Svätej stolice. Jeho úlohou bude dohliadať na ich činnosť a spolu so Štátnym sekretariátom tiež informovať
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Františka o postupe ich práce a ďalších prípadných opatreniach.
Potvrdenie prefekta vo funkcii.
Pápež František potvrdil vo funkcii kardinála Zenona Grocholewskeho, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu. Do tejto funkcie poľského preláta vymenoval ešte Ján Pavol
II. v novembri 1999. Stal sa tak v súčasnosti najdlhšie pôsobiacim prefektom vatikánskeho dikastéria. Na pozícii sekretára spomínanej kongregácie
pápež zároveň potvrdil Mons. Angela
Vincenza Zaniho. Za jej členov zároveň vymenoval 11 nových osôb (7 kardinálov a 4 arcibiskupov) a potvrdil 23
z jej doterajších členov.
Nový riaditeľ IOR. Dozorná rada
Inštitútu pre náboženské diela vybrala v posledný novembrový deň nového generálneho riaditeľa inštitútu. Stal
sa ním Rolando Marranci (1953), ktorý sa funkcie ujal v deň svojho vyvolenia. Marranci pôsobil ako dlhoročný
manažér talianskej banky BNL (Banca Nazionale del Lavoro). V IOR pô-

sobil už od 1. júla tohto roku ako zástupca generálneho riaditeľa. Funkciu
dočasného výkonného riaditeľa inštitútu do Marranciho zvolenia vykonával predseda dozornej rady Ernst von
Freyberg na základe poverenia tejto
rady a Komisie kardinálov, ktorá dohliada na činnosť IOR.
Maďarská príloha vatikánskeho denníka. Počnúc prvou adventnou
nedeľou sa „rodina“ jazykov, v ktorých je dostupný oficiálny vatikánsky
denník L›Osservatore Romano, rozšírila o maďarčinu. Nejde však o kompletné vydanie každého čísla, ale
o štvorstranovú prílohu s názvom Nový človek (Új Ember), pozostávajúcu
z vybraných novinových článkov. Príloha bude súčasťou denníka každé dva
týždne.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
svetkrestanstva.sk
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104 s. • brož • 4,50 €

POŽEHNANÝ ADVENT
a RADOSTNÉ VIANOCE
želá vydavateľstvo LÚČ

112 s. • brož • 5,00 €

Piate, doplnené
vydanie vychádza na
20. výročie obnovenia
slovenskej štátnosti
a 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda. Kniha
poskytuje vyčerpávajúcu
syntézu dejín Slovákov
a Slovenska.
Udalosti sú radené
chronologicky.

V edícii priamo najbližšie k pravde je zámerom
autora priblížiť sa stručnou, ale vedecky doku
mentovanou formou k historickej pravde o me
nej známych, kontroverzných, zamlčovaných
a neraz falšovaných historických témach.
Doteraz vyšlo 34 zväzkov, ostatných 7:

248 s. • viaz. • 16,50 €

112 s. • brož • 5,00 €

obe 20 s. • brož. • 12 × 10 cm • 1,00 €



ch
nový
trán
sto s

v
fakto

982 s. • viaz. • 20,00 €

Osudné dni marca 1939 (zv. 28)
44 s., 1,30 €
Slovenská štátnosť ... (zv. 29)
44 s., 1,30 €
Dvadsať rokov Slov. republiky (zv. 30)
60 s., 1,45 €
Priblížiť sa k pravde (zv. 31)
256 s., 7,00 €
Slovenská politika 1938 – 1939 (zv. 32) 44 s., 1,20 €
Sv. Konštantín a Metod (zv. 33)
88 s., 2,00 €
Jozef Tiso a Vatikán (zv. 34)
112 s., 5,00 €

KNIHY VIKTORA FRANKLA V SLOVENČINE
Viktor Frankl – Utrpenie z nezmyselného života

Trpiaci človek
Hľadanie Boha a otázka zmyslu
Neuvedomený Boh
Psychoterapia pre laika
Vôľa k zmyslu

Medžugorie

136 s. • brož. • 8,00 €

Kniha obsahuje dojímavé svedectvá
o obrátení srdca, o telesných
a duševných uzdraveniach a o pravej
duchovnej obnove. Svedectvo podáva
aj slovenský biskup Pavol Hnilica.

160 s. • brož. • 5,31 €
136 s. • brož. • 5,50 €
132 s. • brož. • 5,31 €
176 s. • brož. • 6,00 €
288 s. • brož. • 9,00 €
316 s. • brož. • 9,50 €

128 s. • brož. • 6,00 €

Dnes sme
konfrontovaní s existenciálnou frustráciou. Typický pacient dneška
trpí hlbokým pocitom straty zmyslu, ktorý je úzko spojený s pocitom
vnútorného prázdna. Hovoríme o existenciálnom vákuu, či tzv.
noogénnej neuróze. Ako z toho von, sa dočítate v knihe V. Frankla.

Kniha obsahuje vybrané texty zo Starého a No
vého zákona v ich časovej súvislosti. Ilustrácie
dotvárajú slová a pomáhajú cez obrazotvornosť
lepšie spoznávať posvätné texty. Kniha je urče
ná čitateľom každého veku. Prežite výnimočné
chvíle pri jej čítaní najmä v rodine. Taktiež je
hodnotným darčekom na každú príležitosť.

Svätojakubská cesta – turistický sprievodca
Z Pyrenejí do Santiaga de Compostela

Vôňa levandule

Paolo Brosio ako úspešný novinár
prináša populárnu mediálnu evanje
lizáciu. Presviedča, nenudí, nemora
lizuje. Reálny pohľad na Medžugorie,
zdroj upevnenia viery.

208 s. • brož. • 9,80 €

41 podrobne opísaných
etáp, informácie o zdra
votníckych zariadeniach,
ubytovniach, obchodoch,
internete, bankách,
o možnostiach stravova
nia, opis pamätihodností,
návrhy plánovania cesty
a potrebného výstroja,
podrobné mapy.
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