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Editoriál

Martin Koleják

Fatima osvetľuje dejiny
modernej doby
História je nielen učiteľkou života,
ako sa to bežne hovorí, ona nás učí aj
o Bohu, o večnosti, presvitá z nej tajomstvo nadprirodzena. Poukazuje na to nielen Biblia, ktorá potvrdzuje, že Boh sa zjavuje v priebehu histórie a je jej Pánom, ale aj mariánske
zjavenia. Odpoveď človeka na zjavenia nemá byť magická, alebo len kultová, ale existenciálna, historická a životná. História neponúka len lekciu života, ale aj lekciu o Bohu a tajomstve.
Tento rok prežívame jubilejné sté
výročie fatimských zjavení. Dokáže
svet pochopiť, o čo tu ide, aký význam
majú tieto zjavenia? „Vo Fatime zasiahla Matka Božia do svetovej politiky“ – konštatoval 14. 8. 1993 konvertita Pavol Strauss. Dva roky predtým, 21. 8. 1991, zase napísal do svojho denníka: „Medzi fatimským zjavením, medzi Pannou Máriou a dianím
diablovým v Rusku, sú zjavné súvisy. V deň fatimského zjavenia vypukla Októbrová revolúcia. Každý mariánsky sviatok sme s manželkou vypozorovali, že sa odohrávali významné kongresy a schôdzky ruských komunistov. I teraz, v deň vypustenia fatimských detí, 19. 8. 1991, nastal puč
v Rusku a zvrhnutie Gorbačova. Panna Mária – oroduj za nás i za Rusko!“
Posolstvo Fatimy má kľúčový
význam pre život Cirkvi a pre jej súd
nad modernou históriou. Panna Mária
týmto zjavením zasiahla do ľudských
dejín a prejavila tak materskú starostlivosť o svoje deti – ohrozené diabolskými útokmi veľkých ideológií dvadsiateho storočia (komunizmom, fašizmom a nacizmom).
Tieto ideológie odmietali Boha,
a stavali sa na jeho miesto. Spôsobili obrovskú krízu viery, ktorá je vždy
spojená aj s krízou morálky. Panna
Mária vo Fatime zvlášť upozornila na
blud ateizmu, ktorý bývalé komunis-

tické Rusko šírilo do celého sveta. Odpad od pravej viery, jej nahradenie náboženstvom ateizmu alebo rôznymi
poverami, je príznačné pre dnešnú dobu. Koľko ľudí pre opovrhovanie pravým Vykupiteľom bude po celú večnosť trpieť v pekle? A svet neustále
hudie len o pozemskom šťastí, o užívaní si rozkoše. Matka Božia preto neváhala ukázať trom malým deťom hrôzy pekla a vyzvala ich modliť sa za obrátenie hriešnikov. Podobne
Pán Ježiš ukázal sestre Faustíne peklo, aby sa nikto nevyhováral, že nevedel, že peklo existuje. Veď tam končí množstvo tých, ktorí neverili v peklo (podľa nich každý končí v nebi, a tí,
ktorí sa vysmievali Ježišovi Kristovi,
jedinému Vykupiteľovi človeka a radi
hovoria o nebi hereckom, speváckom,
športom atď.). Šírenie úcty k Božiemu
milosrdenstvu má viesť ľudí k pokániu a zmiereniu s Bohom. To je cesta do neba.
Je príznačné, že pápeži už pri počiatkoch bludu ateizmu upozorňovali na jeho nebezpečenstvo a na škody
a neprávosti, ktoré spôsobí. Čítali dejiny Božími očami. Mnohí liberálni intelektuáli západného sveta však podporovali komunizmus a videli v ňom
dobro pre ľudstvo. Ako je možné, že
v ňom nespoznali diablov klam? Aké
hrôzy musela táto ideológia spôsobiť,
kým celý svet pochopil jej zvrátenosť.
Na úsvite tohto tisícročia sa začína značne vo svete šíriť gender ideológia. Jej šíritelia nechcú uznať Boha za svojho Stvoriteľa, nechcú uznať,
že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Oni sami chcú rozhodnúť, či sú
mužmi alebo ženami, alebo ešte niekým iným. Už pápež Benedikt XVI.
ju odsúdil a pápež František jasne povedal, že ide o diabolskú ideológiu. Na
Slovensku ju odvážne odsúdili biskupi v pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu v roku 2013. Napísali, že ide

o „sodomský paškvil odporujúci Božej
vôli a pripravujúci Boží trest“. V podstate vyjadrili to isté, čo pápež. Novinárom sa však zdalo, že tento výraz je
prejavom absencie lásky, že biskupi sú
netolerantní a stavali ich do kontrastu
s pápežom Františkom, o ktorom dokázali povedať, že je láskavý. Ale veď
práve upozornenie na bludné učenie je
prejavom lásky a starostlivosti. Prečo to nechápu všetci? A ako je možné,
že toľkí intelektuáli podporujú gender
ideológiu? Misterium iniquitatis. Tajomstvo neprávosti.
Šírenie ideológií je vždy spojené so
šírením korupcie. Ak sme dnes svedkami veľkej korupcie, treba si uvedomiť, že je to len dôsledok toho, že tí
ľudia, ktorí ju páchajú, či už majú alebo nemajú politickú moc, odmietajú
žiť pod starostlivou Božou prozreteľnosťou.
V súčasnosti Rusko jednoznačne
odmieta ideológiu rodovej rovnosti
a prejavy viery nie sú predmetom výsmechu a pohŕdania, čo vyvoláva veľkú nevôľu u mnohých západných liberálov. Modlitby za obrátenie Ruska
prinášajú ovocie. Zápas s ideológiami
vo svete však pokračuje. V západnom
svete sa dnes bežne stretávame s výsmechom náboženstva v časopisoch
a iných médiách v mene slobody slova.
Ak však veriaci človek povie, že podľa Biblie sú homosexuálne skutky (nie
náklonnosť) hriechom, označia ho za
netolerantného a sú schopní ho vláčiť
po súdoch. Veriacim tak upierajú základnú slobodu slova – keďže ideológia rodovej rovnosti propaguje homosexuálne zväzky – a v mene ľudského
nespravodlivého zákona ich prenasledujú. Avšak výslovné potupovanie veriacich, nevynímajúc pápeža, sa podporuje v mene slobody slova.
Na záver sa mi žiada citovať slová
Pavla Straussa z 20. 12. 1991: „I Starý,
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Rozhovor

i Nový zákon je plný prísľubov. To je
chrbtica našich nádejí. A stále vychádzame naprázdno. Hlavná záruka sú
posolstvá Matky Božej. Všetko sa splnilo okolo Ruska. Asi sa splní v tom-

Martin Koleják

to neustálenom svete aj vízia atómovej
hrôzy. Bože, nech len ostane Tvoja láska nad tými deťmi. Fatima ostáva kľúčom tohto veku.“

Tí, ktorí ostávajú verní Bohu, veria
prísľubu Matky Božej, že napokon jej
Nepoškvrnené srdce zvíťazí. Horizonty viery sú nádherné.

Rozhovor
s výkonným redaktorom časopisu
Martinom Kolejákom
V januári 2017 prevzal úlohu výkonného redaktora Nových horizontov kňaz ThDr. Martin Koleják, ktorý
prednáša morálnu teológiu v Spišskej
Kapitule. Prinášame rozhovor s ním
o témach, ktoré tvoria rámec a smerovanie časopisu.
Aké máte pocity z novej úlohy výkonného redaktora časopisu Nové
horizonty?
Dnes sa často hovorí o pocitoch aj
vtedy, keď v skutočnosti ide o vyjadrenie úsudkov a postojov. Povedal by
som len toľko, že úlohu výkonného redaktora som prijal preto, lebo vydávanie tohto časopisu považujem za užitočné.
Máte nejakú prvotnú víziu, čo treba zmeniť v práci Redakcie a práce
s čitateľmi, či obsahom?
Aby časopis mohol periodicky vychádzať, je potrebné pravidelne zvolávať redakčnú radu. Samozrejme, musíme mať dostatočné množstvo príspevkov určených pre našich čitateľov, nie len pre úzky okruh odborníkov v špecifickom odbore. Som otvorený pre zmeny aj na základe spätnej
väzby od čitateľov.
Časopis Nové horizonty je časopisom pre teológiu, kultúru a spo-
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ločnosť. Čo vlastne znamená, že má
byť časopisom pre teológiu? Čo je
vlastne teológia a na aké témy by
mali byť zamerané teologické články?
Teológia skúma rozumom pravdy o Bohu, o jeho stvorení a o Božom zjavení. Božie zjavenie obsahuje aj veľké tajomstvá, ktoré nedokážeme rozumom dokonale pochopiť, ale
máme sa snažiť ich čo najhlbšie skúmať a poznávať. Teológia sa teda venuje nášmu najdôležitejšiemu vzťahu
– vzťahu s naším Bohom-Stvoriteľom.
Dobrý vzťah s Bohom je predpokladom dobrého vzťahu s ľuďmi a s Božím stvorením. Je prirodzené, že dieťa
chce poznať svojich rodičov, čím poznáva seba, svoju identitu. Obdobne je
prirodzené poznávať svojho Stvoriteľa, čo je každý človek vo svedomí povinný robiť, aby poznal sám seba, svoju identitu. A práve teológia nám pomáha poznávať pravdu o Bohu, o sebe a o všetkom ostatnom stvorení. Koreňom všetkých teologických disciplín
je Sväté písmo, ktoré skúma biblikum.
Potom tu máme dogmatiku (učí o pravdách viery) a morálku (učí o tom, čo
je dobré a čo zlé). Tieto dve teologické disciplíny nás učia, čo máme veriť
a ako máme v súlade s pravou vierou
žiť. V harmónii s nimi sa rozvíja mnoho ďalších teologických disciplín: patristika, cirkevné právo, fundamentál-

na teológia, spirituálna teológia, liturgika, cirkevné dejiny, cirkevné umenie, pastorálna teológia, homiletika
atď. Teológia je nádhernou vedou so
širokým rozsahom. Teologické články v tomto časopise by mali byť z rôznych teologických disciplín a vovádzať tak čitateľa do krásy teológie.
Skúste definovať aj kultúru, ako
ju vníma Redakcia Nových horizontov a obsah článkov zameraných na
kultúru.
Neskúmal som, ako vnímajú kultúru jednotliví členovia Redakcie Nových horizontov. Môžem však povedať, že dejiny kultúry začínajú s dejinami človeka. Biblia hovorí, že Pán
Boh povedal prvým ľudom: „Ploďte
a množte sa a naplňte zem! Podmaňte
si ju a panujte nad...“ (Gn 1, 28). Tieto
slová Biblie definujú kultúru. Ľudia si
majú v súlade s Božou vôľou podmaniť zem a panovať nad stvorenstvom.
Kultúru teda vytvára človek stvárňovaním seba a tohto sveta podľa Božieho plánu. Kultúrou človek zdokonaľuje seba, stáva sa viac človekom. Kultúra zahŕňa kompletnosť človeka – jeho
remeselnú, bádateľskú i umeleckú činnosť. Človek svojimi výtvormi neustále obohacuje kultúru a kultúra spätne pôsobí na zdokonaľovaní človeka.
Kultúrny rozvoj jednotlivých regiónov, národov a kontinentov závisí od

Rozhovor

tvorivosti a diela ľudí, ktorí ich stvárňovali a stvárňujú. Je jedinečné, že počiatok nášho literárno-kultúrneho prejavu, počiatok nášho písma je priamo
spätý s evanjeliom. Evanjelium mimoriadne buduje kultúru.
Niekto vyčíta Katolíckej cirkvi, že
jej misionárske pôsobenie vo svete ničí kultúry domorodých národov. Nie
je pravda, že evanjelium ničí kultúry. Ono očisťuje kultúry od zla, ktoré škodí človeku, a posilňuje a zdokonaľuje všetko, čo je v danej kultúre dobré, čo vedie k skutočnej slobode
a pravému šťastiu. Mohli by sme povedať, že zlo vlastne ani nie je prejavom kultúry, ale nekultúrnosti. Evanjelium rešpektuje jedinečnosť každého človeka a každej kultúry. Evanjelium je v skutočnosti prijaté ľuďmi až
vtedy, keď prenikne ich kultúru. Teológia a kultúra teda veľmi úzko súvisia. Bolo by preto veľmi vhodné, aby
témy kultúrny a kultúrnosti rezonovali na stránkach tohto časopisu. Len na
okraj spomeniem, že tejto téme sa zoširoka venoval Ladislav Hanus, ktorý
prednášal za čias božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v seminári Spišskej Kapituly. Rovnako jej mimoriadny význam vnímal svätý Ján Pavol II.

Martin Koleják

A spoločnosť?
Kresťania žijú v spoločnosti a majú byť pre ňu soľou (porov. Mt 5, 13),
ako povedal Pán Ježiš. Vzťahu Cirkvi
k spoločnosti sa zvlášť venoval aj
Druhý vatikánsky koncil a vo svojich
teologických reflexiách sa k tejto téme neustále vracal aj pápež Benedikt
XVI. Dnes máme k dispozícii dobre
vypracovanú Sociálnu náuku Cirkvi,
ktorú by mali veriaci poznávať, aby
dokázali formovať spoločnosť podľa
Božieho plánu a potom dokázali hodnotiť udalosti vo svete Božími očami.
Na stránkach tohto časopisu by nemal
chýbať ani pohľad veriacich v pravého
Boha na súčasnú spoločnosť.
Neuvažovali ste o možnosti dať
časopisu viac priestoru na internete,
alebo chcete ostať v printovej forme?
Som za to, aby tento časopis mal
viac priestoru na internete, ale to nezávisí len odo mňa.

Doteraz som bol v Redakčnej rade Nových horizontov, no nebol som
redaktorom v žiadnom časopise, hoci som prispieval do viacerých novín
a časopisov. Mám istú predstavu o tejto práci, ktorá veľmi závisí od spolupráce s prispievateľmi i čitateľmi.
Čo by ste na záver chceli povedať
našim čitateľom?
Dnes sa ľudia často zaujímajú o zbytočné veci a venujú sa spoznávaniu životov všelijakých svetských „hviezd“,
ktoré rýchlo zhasnú, no často majú
veľmi chabé vedomosti o Bohu, o pravom náboženstve, o zmysle života –
o tých najpodstatnejších veciach. Verím, že čitatelia Nových horizontov
chcú čo najlepšie poznať nádheru teológie, ktorá je veľmi bohatá. Viem, že
bez Božieho požehnania to nepôjde,
preto ich prosím všetkých o modlitbu.
Ďakujem za rozhovor.
Otázky kládol Ján Duda.

Máte skúsenosti s redigovaním
časopisu alebo iných publikácii?
Ako hodnotíte vlastnú pripravenosť
na redigovanie Nových horizontov?
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Štúdie

Marcel Cíbik

Verš sv. Pavla: Litera zabíja, kým
Duch oživuje” (2 Kor 3,6)
v kontexte dvoch diel sv. Augustína
– De spirito et littera
a De gratia et libero arbitrio
St. Paul’s verse: “The letter killeth, but the spirit giveth life” (2 Cor. 3:6) in the context of two works
of the St. Augustine - De spirito et littera and De gratia et libero arbitrio
Saint Augustine in his two works (De spiritu et littera and De gratia et liberio arbitrio) – explaining the verse from
St. Paul‘s letter: “The letter killeth, but the spirit giveth life” (2 Cor. 3:6) – adresses the function of the Law and the
action of God‘s Spirit. In these works St. Augustine offers a rich theological reflection – backed by many biblical quotations – concerning two major issues: grace and freedom. According to the Bishop of Hippo‘s interpretative key,
these themes or rather these components of binomial cannot be separated from each other. St. Augustine intends to
remove neither the grace, as the Pelagians did, nor the freedom of choice (at the expense of grace), as the monks of
the town of Hadrumetum in North Africa mistakenly thought.

Historický kontext
Sv. Augustín1 bol prvý, ktorý začal písať systematickým
spôsobom o téme milosti, preto je aj nazývaný “doktorom
milosti” (doctor gratiae). Sústredil sa predovšetkým na
výrazy ako “Božia spravodlivosť a spravodlivosť človeka” a venoval sa problému vzájomného vzťahu, ktorý je
medzi Božou milosťou, slobodnou vôľou a ľudskou slobodou. Práve v Augustínovej dobe dostal termín “milosť”
početné teologické upresnenia v kontexte polemiky s pelagianizmom.2 Tento kresťanský blud tvrdil, že len na základe vlastných síl ľudskej vôle každý človek môže prežívať svoj život v spravodlivosti a čestnosti, bez toho, aby
sme k tomu potrebovali pomoc milosti. A preto odporúčal všetkým asketickú horlivosť. Inými slovami sa pelagianizmus snažil podnietiť polemiku o kresťanskom chápaní spravodlivosti: odkiaľ pochádza táto spravodlivosť
- z ľudskej vôle alebo z Božej milosti? Na základe veľkej
dôvery v slobodu človeka sa snažil vytvoriť nové globálne pochopenie kresťanstva, kresťanského života a koneč1. Biskup v Hippo, ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia po Kr., je považovaný za najväčšieho cirkevného otca a za jedného z najväčších géniov ľudstva. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol.
III, Roma : Marietti 1999, s. 325 – 332.
2. Bolo to heretické učenie pomenované podľa Pelágia, ktorý začiatkom 5. storočia po Kr. začal šíriť svoje bludné učenie. Bol odsúdený na
cirkevnom koncile v Kartágu v roku 418 a na Efezskom koncile v roku
431. Neskôr tento blud bol oživený v učení J. Kalvína a K. Jansena. Porov. Vragaš, Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník, vol. II, Trnava
: SSV 2008, s. 147.
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ného osudu ľudského bytia, ktoré je odmenené práve pre
jeho cnostný život. Tieto myšlienky našli vhodné prostredie v Afrike, kde takmer jedno storočie prekvital donatizmus,3 ktorý sa však blížil ku svojmu koncu. Prívrženci donatizmu tvrdili, že vnútorná svätosť subjektu, ako kanála
Božej milosti, ktorý vysluhuje sviatosti, je potrebná k ich
platnosti. Z tohto pohľadu sa donatisti nachádzali na tej istej vlnovej dĺžke ako pelagiáni, pretože kládli veľký dôraz na angažovanie ľudskej vôle. Proti ochabujúcemu donatizmu a rodiacemu pelagianizmu sa postavil sv. Augustín, ktorý vo svojich dielach bránil v polemike s pelagianizmom4 pravú kresťanskú náuku a pochopenie termínu
“milosť“ sa stalo prioritou.5

3. Išlo o africkú cirkevnú schizmu 4. a 5. storočia po Kr., ktorá bola
pomenovaná podľa biskupa Donáta. Vznikla ako následok odlišného
postoja afrických kresťanov voči prenasledovaniu, ktoré vypuklo za cisára Diokleciána. Podľa ich učenia každý, kto spáchal ťažký hriech, mal
by byť znovu pokrstený. Toto schizmatické hnutie bolo odsúdené viacerými cirkevnými synodami (najvýznamnejšia v roku 411 v Kartágu),
no aj napriek tomu sa udržalo v Afrike až do 7. storočia. Porov. Vragaš,
Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník, vol. I, Trnava : SSV 2006,
s. 111 – 112.
4. Boj hipponského biskupa s pelagianizmom sa začal v roku 412
a trval až do jeho smrti (+ 430). Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy
a spisy sv. otcov, Prešov : Spolok sv. Petra Pavla Gojdiča 1995, s. 157.
5. Porov. Grossi, V.-Sesboüé, B.: Grazia e giustificazione: dalla testimonianza della Scrittura alla fine del Medioevo. In: A a.Vv.: Storia dei
dogmi, vol. II, Casale Monferrato : Piemme 2000,2 s. 252 – 254.
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Diela De spiritu et littera a De gratia et libero arbitrio
Dielo De spiritu et littera bolo napísané v roku 412, čiže
rok po tom, ako sa pelagiánska problematika verejne objavila v Afrike.6 Je kľúčovým dielom náuky o milosti. Augustín tu zoširoka diskutuje o vzťahu medzi zákonom (litera) a milosťou (Duch).7
Pelagianizmus sa sústredil na reálne možnosti ľudskej
slobody. Avšak po jeho odsúdení sa celá problematika preniesla na antropologickú rovinu, čiže na samotné pochopenie človeka. Vzťah medzi Bohom a človekom vyjadril
Augustín v kategórii existujúceho vzťahu medzi Božou
milosťou a slobodou človeka. Boh a človek nie sú vzájomní konkurenti, nie sú postavení proti sebe a nežiarlia na
svoju silu vôle, ako sa to snažili tvrdiť pelagiáni. Ale práve naopak, sú to dvaja priatelia, ktorí sa hľadajú a pomáhajú si v dimenzii lásky (dilectio). Práve aj jedno z dvoch
Augustínových diel hovorí o tomto prechode: De gratia et
libero arbitrio, napísané medzi rokmi 426 – 427.8 Sám Augustín hovorí, že už napísal veľa na obranu milosti, ktorú
popierali pelagiáni a vychvaľovali slobodnú vôľu. V tomto
diele však chce teraz brániť slobodnú vôľu voči mníchom
z Adrumeta, ktorí ju popierali alebo si mysleli, že zdôrazňovaním milosti sa eliminuje slobodná vôľa človeka.9
Litera a pôsobenie Ducha
Vzťah medzi Božou milosťou a slobodnou vôľou človeka patrí medzi ťažké teologické témy (quaestionis obscuritas), ako to potvrdzuje aj samotný hipponský biskup.
Preto odporúča svojim čitateľom najskôr ďakovať Bohu
za to, čo pochopili. A nakoľko ide o ťažký argument, ak
aj ich myseľ nie je schopná niečo obsiahnuť a preniknúť,
majú opakovane čítať jeho dielo a prosiť Pána, aby im bola
udelená múdrosť (porov. Jak 1,5).10 A práve v tomto kontexte podáva výklad slov sv. Pavla: “litera zabíja, kým
Duch oživuje” (2 Kor 3,6).11 Augustín tento úryvok roz-

6. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, Torino : SEI 1995, s. 68.
7. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol. III, s.
366.
8. Porov. Bosio, G.-Dal Covolo, E.-M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, s. 70, 87-88.
9. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 1,1. In: Grazia e Libertà, Palmieri, M. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s. 21;
Augustín, Epistola 194,1,1-2,3. In Le lettere, vol. III, Carrozzi, L. (ed.),
(NBA XXIII), Roma : Città Nuova 1974, s. 259-263; Augustín, Epistola 214,1. In Le lettere, vol. III, s. 545; Augustín, Retractationes 2,66. In:
Le Ritrattazioni, Pizzani, U. (ed.), (NBA II), Roma : Città Nuova 1994,
s. 241.
10. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 1,1, s. 21; 24,46, s.
95; Epistola 214,6, s. 549 – 551.
11. Sv. Pavol svojou antitézou “litera” a “Duch” chce poukázať na
odlišnosť Starého a Nového zákona. Pod slovom “litera” sa chápe fixácia na doslovnom znení Zákona, napísaného na kamenných tabuliach,
ako to bolo v tej dobe rozšírené medzi farizejmi. Pod slovom “Duch”
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víja komentujúc prvé tri kapitoly listu Rimanom, pretože
podľa neho sv. Pavol práve v nich komentuje spomínaný
text.12 Tento verš sa nachádza jedenkrát v diele De gratia
et libero arbitrio13 a sedemkrát v De spiritu et littera,14 kde
Augustín s veľkým presvedčením (acerrime) a nasadením
(vehementissime) bráni kresťanské učenie o nevyhnutnosti Božej milosti proti svojim odporcom pelagiánom.15
Slobodná vôľa človeka
Boh zjavil prostredníctvom biblických posvätných textov, že človek vlastní slobodnú vôľu. Samotné Božie prikázania by neprospeli človeku, keby nemal slobodnú vôľu,
prostredníctvom ktorej plní Božie príkazy a dosiahne prisľúbenú odmenu. Človek sa nemôže odvolávať na nevedomosť, keď sa dopúšťa hriechu, ba dokonca obviňovať samotného Pána Boha (porov. Prís 19,3), pretože Boh nikoho nepokúša na zlé a ani jeho nemožno pokúšať na zlé
(porov. Jak 1,13-15). Boh nezvádza k bludu, pretože nenávidí každú neprávosť, ale keď stvoril človeka, ponechal
mu možnosť rozhodnúť sa (porov. Sir 15,11 – 18). Toto
jasným spôsobom poukazuje na slobodnú voľbu ľudskej
vôle. Boh žiada od nás zachovávanie a plnenie prikázaní.
Ak by nebolo slobodnej vôle, Boh by to nežiadal. Augustín prináša sériu citácií nielen zo Starého (porov. Ž 32,9;
Prís 1,8; 3,1; 3,7; 3,11; 3,27 – 29; 4,2), ale aj z Nového zákona (porov. Mt 6,19; 10,28; 16,24; Lk 9,23; Rim 12,21; Ef
6,6 – 7; 1 Kor 7,36 – 37; 2 Kor 8,11; 1 Tim 4,14; Flm 14; 1 Jn
2,15), aby potvrdil túto pravdu.16 A napokon Boh chce, aby
všetci ľudia dosiahli spásu a poznali pravdu (porov. 1 Tim
2,4), ale bez toho, aby im zobral slobodnú vôľu, na základe ktorej budú súdení s absolútnou spravodlivosťou ako ju
používali – či dobre alebo zle.17

zase účasť na Božskom dychu života, ktorý nám bol sprostredkovaný
Ježišom Kristom. Apoštol národov nechcel postaviť touto antitézou do
protikladu doslovný a alegorický výklad posvätných textov, ako sa to
neskôr mylne interpretovalo, ale chcel poukázať na vznešenosť a prevahu Nového zákona. Porov. K remer, J.: Druhý list Korinťanům, (Nový
zákon 8), Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2000, s. 34 –
35.
12. Porov. M anca, L.: Il primato della volontà in Agostino e Massimo il Confessore, Roma : Armando 2002, s. 97.
13. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 11,23, s. 55.
14. Porov. Augustín, De spiritu et littera 4,6. In: Natura e grazia,
Volpi, I. (ed.), (NBA XVII/1), Roma : Città Nuova : 1981, s. 261; 5,7, s.
263; 5,8, s. 263 – 265; 13,21, s. 283 – 285; 14,24, s. 289 – 291; 17,30, s.
299; 20,35, s. 305.
15. Porov. Tamže, 2,4, s. 257; porov. aj Retractationes 2,37, s. 207.
16. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 2,2 – 3,5, s. 23 – 31;
porov. aj 15,31, s. 65 – 67; 23,45, s. 93; De spiritu et littera 3,5, s. 259; 5,7,
s. 263; 12,20, s. 283.
17. Porov. Augustín, De spiritu et littera 33,58, s. 345 – 347; Epistola 214,2, s. 547.
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Nevyhnutnosť Božej milosti
Početné biblické svedectvá na obranu slobodnej vôle
by mohli vyvolať podozrenie, že už niet miesta pre Božiu pomoc a milosť, ktoré sú nevyhnutné pre zbožný život a dobré skutky, na základe ktorých možno obsiahnuť
večnú odmenu. Zástancovia pelagianizmu si totiž mysleli, že keď človek žije čestne a koná dobro, že je to jeho
zásluha, chváli sa a vkladá svoju nádej do seba samého.
Preto aj ústami proroka Jeremiáša zaznievajú tvrdé slová:
„Toto hovorí Pán: Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce
vzdialilo“ (Jer 17,5). Augustín vzťahuje tieto slová na novú
pelagiánsku sektu, ktorá ich šírila. Človek nesmie vkladať svoju nádej do seba samého a nesmie dopustiť, aby sa
jeho srdce vzdialilo od Pána, ktorý je jeho silou v konaní
dobra (porov. Ž 27,9). Na podporu svojho tvrdenia Augustín sa odvoláva opätovne na biblické texty (porov. Ex 4,21;
7,3; 9,12, 10,20.27; Sir 23,4; Ez 11,19; 1 Kor 4,7; 2 Kor 3,2
– 3; Flp 2,13).18
Vo sv. Pavlovi zažiarila milosť nádherným spôsobom.
On bol veľkým obrancom a ohlasovateľom milosti, čoho
dôkazom je aj list Rimanom, v ktorom otázka milosti je
takmer jedinou otázkou, ktorej sa venuje a bráni ju s veľkým odhodlaním.19
Nezaslúženosť Božej milosti
Hrozí nebezpečenstvo, že človek môže skĺznuť do odmietania potreby a nezaslúženosti milosti, keď bude prílišným spôsobom brániť iba svoju slobodnú vôľu. Takúto cestu razil Pelágius a jeho prívrženci, ktorí tvrdili, že
milosť je udelená podľa našich zásluh. Avšak takéto učenie sa prieči zdravej kresťanskej náuke. Preto Augustín si
opäť pomáha posvätnými textami (porov. Ez 36,22 – 27;
Jn 1,16; 6,65; Rim 4,4), aby ukázal, že milosť sme nedostali podľa našich zásluh, pretože potom milosť by nebola milosťou (porov. Rim 11,6). Hipponský biskup používa príklad sv. Pavla, ktorého obrátenie bolo dielom veľkého a účinného povolania z neba, teda Božej milosti. Pred
svojím obrátením si zasluhoval veľa, ale v negatívnom slova zmysle (merita eius erant magna, sed mala), pretože
prenasledoval Božiu cirkev (porov. 1 Kor 15,9). Bolo mu
však poskytnuté dobro za zlo, preto mohol povedať: „Ale
z Božej milosti som tým, čím som“ (1 Kor 15,10). Zasluhoval si za svoju zlobu iba trest. Ale Boh mu dáva dobro za jeho zlobu prostredníctvom milosti, bez toho, aby si
ju predtým zaslúžil podľa skutkov (porov. 2 Tim 1,8 – 9;
Tít 3,3 – 7). Milosť je udelená nielen tomu, kto si ju zaslú18. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 4,6 – 7, s. 31 – 33;
porov. aj 14,29, s. 63; 15,31, s. 67; 16,32, s. 67; 23,45, s. 93; De spiritu et
littera 2,2, s. 257; 3,5, s. 259; 9,15, s. 275; 12,20, s. 283; Epistola 214,2, s.
547; Retractationes 2,66, s. 241.
19. Porov. Augustín, De spiritu et littera 7,12, s. 269.
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žil v dobrom slova zmysle, ale aj tomu, kto si ju nezaslúžil. A keď je už raz udelená, človek začína získavať zásluhy v dobrom, ale stále prostredníctvom milosti. Milosť
potrebuje nielen hriešnik, aby sa obrátil od svojej bezbožnosti k spravodlivosti a bol ospravedlnený milosťou, lebo
mu bolo dané dobro za zlo, ale aj ten, kto je ospravedlnený
vierou, aby ho podopierala, aby nespadol. Preto aj Pán Ježiš povedal apoštolom: „lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5).20
Milosť je daná človeku nie preto, žeby už skôr urobil
dobré skutky, ale preto, aby ich mohol uskutočniť; nie preto, žeby už zachoval zákon, ale aby ho mohol zachovať.
Nikto nie je ospravedlnený na základe svojich skutkov, ale
z viery, pretože sme uverili, že len Božia milosť môže pomôcť našej slabosti, aby sme zachovávali príkazy zákona.21 Je to práve Kristus, ktorý dáva vnútorný vzrast (porov. 1 Kor 3,7).22
Augustín hovorí o nevyhnutnosti milosti preto, lebo
nám pomáha vyhýbať sa hriechu, obrátiť sa k Bohu a dosiahnuť spásu. Opozícia s pelagiánmi spočívala v tomto bode nie v princípoch, ale v záveroch. Spoločným základom bolo to, že Boh nenariaďuje nemožné. Pelagiáni
z toho dedukovali, že nie je nevyhnutná milosť.23 Augustín však dedukuje, že je nevyhnutná modlitba pre obdržanie milosti.24
Pýcha
Nie je miesto pre vystatovanie a pýchu (exclusio superbiae), pretože človek nie je ospravedlnený zo skutkov, ale
z viery (porov. Rim 3,27). Preto aj spravodlivý človek má
byť bohabojný, pretože jeho bázeň pred Bohom je skutočnou múdrosťou (porov. Jób 28,28). Pýcha spravodlivých
a dobrých bola by tou najväčšou nevďačnosťou voči Bohu,
keby sebe prisudzovali, čo dostali od Pána. Viera nám hovorí, aby sme chválili a vzdávali vďaky Bohu za to, že nás
ospravedlnil (porov. Rim 1,18 – 23; 1 Kor 1,31). Ak človek
nechváli a neďakuje Bohu za jeho dary, ale prisudzuje zá20. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 5,10 – 6,14, s. 37
– 43; porov. aj 8,19 – 20, s. 47 – 49; 9,21, s. 51 – 53; 14,27, s. 59 – 61;
14,30, s. 63 – 65; 21,43, s. 89; 22,44, s. 89; De spiritu et littera 7,12, s.
269; 10,16, s. 277; 24,40, s. 311; Epistola 194,5,19, s. 277; Epistola 214,4,
s. 549. Milosť nie je zákon (gratia non est lex), ani prirodzenosť (non
est natura) a ani iba odpustenie hriechov (non est solum dimissio peccatorum). Ale je to pomoc, aby sme sa vyhýbali hriechu. Milosť pomáha totiž vôli, aby sa zachovával zákon, oslobodila sa prirodzenosť od zla
a hriech nepanoval. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 11,23,
s. 55; 13,25 – 14,27, s. 57 – 61.
21. Porov. Augustín, De spiritu et littera 10,16, s. 277; porov. aj 9,15,
s. 275; 10,17, s. 279; 18,31, s. 299; 26,45, s. 319; 35,61, s. 353.
22. Porov. Tamže, 29,50, s. 329-331.
23. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol. III, s.
414.
24. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 14,27-28, s. 61;
15,31, s. 67; 16,32, s. 67.

Štúdie

sluhy sebe a je si príliš istý sebou samým, stáva sa hlupákom (porov. Rim 1,21 – 22).25 Jediné gesto, ktoré človek
môže prejaviť voči Pánu Bohu, je pokora (porov. 2 Kor
12,7.9): Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť
(Jak 4,6).26
Vzťah medzi Božou milosťou a slobodnou vôľou
Aj keď nemáme príklad medzi ľuďmi (porov. Ž 143,2),
okrem Ježiša Krista, Bohočloveka, že môžeme žiť bez
hriechu, to neznamená, že je to neuskutočniteľné. Augustín hovorí, že žiť bez hriechu nezávisí len od slobodnej
vôle človeka, ale je to aj Božie dielo, dielo Božej milosti (porov. Flp 2,13). Musíme poprieť tvrdenia tých (pelagiáni), ktorí hovoria, že len vďaka sile ľudskej vôle, bez
Božej pomoci, je možnosť dosiahnuť dokonalú spravodlivosť, čiže žiť bez hriechu. Pravé učenie nás učí, že ľudská
vôľa je napomáhaná Bohom, aby sme plnili diela spravodlivosti. Žiť dobre je teda Božím darom. Nielen preto, že
Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou, bez ktorej nemôžeme žiť morálne ani dobre ani zle; nielen preto, že Boh
dal zákon, ktorým nás učí, ako máme žiť a čo robiť (porov.
Rim 5,5), ale pretože nám dal Ducha Svätého, ktorý vzbudzuje v duši človeka radosť a lásku po najvyššom a nemeniteľnom dobre, ktorým je Boh sám (porov. 2 Kor 5,6 – 7).
Boh koná v spolupráci s ľudskou vôľou svojich stvorení.
Ak by nás iba litera zákona mala učiť, čo mame robiť, aby
sme nehrešili a chýbala by pomoc Ducha, ktorý dáva život, potom litera by nás zabíjala.27
Podobne dobrovoľná mníšska zdržanlivosť (porov. Mt
19,10 – 11; 1 Kor 7,36 – 37; 1 Tim 5,22) a aj manželská čistota (porov. 1 Kor 7,7; 7,36;) sú zároveň Božím darom a aj
výsledkom slobodnej vôle. V človeku je žiadostivosť, ktorá ho zvádza k hriechu (porov. Jak 1,14). Preto, aby človek zvíťazil nad hriechom, je potrebný k tomu Boží dar,
milosť (porov. Múd 8,21), ktorá v tomto boji pomáha slobodnej vôli.28
25. Porov. Augustín, De spiritu et littera 10,17 – 12,19, s. 277 – 283;
porov. aj 6,9 – 7,11, s. 265 – 269; 32,56, s. 343; De gratia et libero arbitrio 5,11, s. 37 – 39; 6,15, s. 43 – 45; 18,38, s. 77; Epistola 214,3, s. 547
– 549; Augustín, Confessionum 9,13,34. In: Le Confessioni, Carena, C.
(ed.), (NBA I), Roma : Città Nuova 20007, s. 289 – 291.
26. Porov. Augustín, De spiritu et littera 36,66, s. 363.
27. Porov. Tamže, 1,1 – 3,5, s. 255 – 259; 4,6 – 5,8, s. 261 – 265; 35,62
– 63, s. 353 – 355; porov. aj 12,20, s. 283; Epistola 194,2,3, s. 263; Epistola 215,4. In: Le lettere, vol. III, s. 557. Na základe našej skúsenosti
vieme, že aj keď pokročíme v spravodlivosti, ešte sme veľmi vzdialení
od dokonalosti. V tomto živote naša kresťanská dokonalosť je neúplná.
Láska k Bohu a k blížnemu (porov. Mt 22,37.39) na tomto svete nebude
zachovávaná úplne, ale to nás má viesť a stimulovať k modlitbe, viere
a nádeji. Týmto však nechceme popierať to, že Boh môže pomôcť ľudskej vôli takým spôsobom, že človek môže už tu na zemi dosiahnuť úplnú dokonalosť a bude môcť žiť v Božej kontemplácii. Prečo to však Boh
nerealizuje, to zostáva pre nás nepreskúmané tajomstvo. Porov. Augustín, De spiritu et littera 36,64 – 66, s. 357 – 363.
28. Augustín, De gratia et libero arbitrio 4,7 – 9, s. 33 – 35; porov. aj
5,12, s. 39; 9,21, s. 51 – 53; 20,41, s. 81; 21,42, s. 87; 23,45, s. 93; De spi-
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Nikto nie je ospravedlnený na základe toho, že zachováva prikázania zákona (porov. Rim 2,17 – 29), ako si to mysleli Židia. Práve naopak, v skutočnosti neboli uskutočňovateľmi, ale porušovateľmi zákona (porov. Rim 6,14), lebo
keď vedeli, čo majú robiť a nekonali podľa toho, hriech sa
ešte viac rozmáhal. Človek sa môže chváliť iba Pánom Bohom a jeho milosťou. Duch Svätý nám pomáha a uzdravuje. Sme ospravedlnení na základe Božej milosti a nie
zachovávania zákona (porov. Rim 3,20). Božia spravodlivosť sa uskutočňuje bez zákona, lebo Boh udeľuje veriacemu milosť prostredníctvom Ducha Svätého. Na druhej
strane sa Božia spravodlivosť ukazuje aj prostredníctvom
zákona, aby si človek uvedomil svoju slabosť a skrze vieru sa obrátil k Božiemu milosrdenstvu, aby bol uzdravený. Toto sa však nedeje bez našej vôle. Naša vôľa sa ukazuje slabou pred zákonom, preto milosť má uzdraviť vôľu
a uzdravená vôľa má zachovávať zákon, a už nie je viac
podriadená zákonu a nepotrebuje zákon. Zákon má dvojakú funkciu. Má byť vychovávateľom k spravodlivosti
pre toho, kto nie je spravodlivý. Ten sa môže ospravodliviť tak, čiže stane sa spravodlivým, že bude zákonne používať zákon, ktorý ho privedie ako dobrý vychovávateľ
k milosti, ktorá jediná mu dá silu zachovávať prikázania
zákona. Druhá funkcia zákona je v tom, že je pre spravodlivého cvičením v dobrom.29
Nemôžeme povedať, že zákon skutkov je platný pre judaizmus a zákon viery zase pre kresťanstvo.30 Takéto uvažovanie je neprijateľné. Dekalóg platí totiž aj pre kresťanov. Rozdiel medzi týmito zákonmi spočíva v tom, že
Boh prikazuje prostredníctvom zákona, čo máme robiť
a prostredníctvom viery uskutočňuje v nás to, čo prikazuje. Čoho sa zákon skutkov domáha vyhrážaním, to zákon
viery dosahuje dôverou (quod operum lex minando imperat, hoc fidei lex credendo impetrat).31
Augustín prichádza k záveru: „prikázania dobrého života neospravodlivujú človeka, ak nie prostredníctvom viery
ritu et littera 14,25, s. 291 – 293; 30,52, s. 353 – 335. Tým, že bez milosti nemôžeme urobiť žiadny dobrý skutok, modliť sa zbožne a mať pravú vieru, Augustín posunul problematiku milosti a slobody na kristologickú rovinu: Kristus je spasiteľ a zároveň aj sudca. Augustín, Epistola 214,4, s. 549; Trapè, A.: Introduzione generale. In: Grazia e Libertà,
s. XIV. „Teda ak nie je Božia milosť, akým spôsobom Boh spasí svet?
A ak nie je slobodná vôľa, akým spôsobom Boh bude súdiť svet?“ Augustín, Epistola 214,2, s. 547: Si igitur non est Dei gratia, quomodo salvat mundum? Et si non est liberum arbitrium, quomodo iudicat mundum?
29. Porov. Augustín, De spiritu et littera 8,13 – 10,16, s. 271 – 277;
De gratia et libero arbitrio 10,22, s. 53; porov. aj De spiritu et littera
14,23 – 19,34, s. 287 – 305.
30. Zákon skutkov, napísaný na kamenných tabuliach, sa týka Starého zákona a zákon viery, napísaný v ľudských srdciach, zase Nového zákona. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že Starý zákon naháňal
vonkajší strach človeku, zatiaľ čo Nový zákon sa mu páči v jeho vnútri,
v srdci. Porov. Augustín, De spiritu et littera 24,41 – 25,42, s. 313 – 315;
porov. aj 14,23 – 15,27, s. 289 – 295.
31. Porov. Augustín, De spiritu et littera 13,21 – 22, s. 283 – 287; porov. aj De gratia et libero arbitrio 12,24, s. 55 – 57.

Nové Horizonty

61

Štúdie

v Ježiša Krista, čiže nie zo skutkov zákona, ale zo zákona
viery; nie cez literu, ale prostredníctvom Ducha; nie pre
zásluhy zo skutkov, ale z nezaslúženej milosti.“32
Láska
Augustín poukazuje na to, že naplnením zákona je láska. Sám Pán povedal, že celý Zákon a proroci spočívajú
na dvoch prikázaniach – v láske k Bohu a k blížnemu (porov. Mt 22,40; Mk 12, 28 – 31; Jn 13, 34 – 35; porov. aj Jak
2,8). Všetky tieto prikázania lásky sú tak početné a jasné, že ktokoľvek by si myslel, že urobí niečo dobré, ale robil by to bez lásky, nekonal by v žiadnom prípade dobre.
Hipponský biskup nezabúda však pripomenúť platný princíp, že tieto príkazy lásky by človek dostal zbytočne, keby
nemal slobodnú vôľu. Prikázania boli dané prostredníctvom Starej a Novej zmluvy. S Novou zmluvou prišla milosť, v Starej prisľúbená, pretože zákon bez milosti je literou, ktorá zabíja, zatiaľ čo milosť je Duch, ktorý oživuje.
Augustín zdôrazňuje, že láska k Bohu a k ľuďom je Božím
darom. Ak by pochádzala od ľudí, bolo by to víťazstvo pelagiánov. Ale ak pochádza od Boha, zvíťazili sme nad pelagiánmi. Apoštol Ján tiež potvrdzuje, že láska pochádza
od Boha (porov. 1 Jn 4,7) a my by sme nemohli milovať
Boha, ak by nás On nemiloval ako prvý (porov. 1 Jn 4,19).
Preto aj milosť nám umožňuje milovať zákon.33
Božie zákony vpísané Bohom do našich sŕdc nie sú ničím iným ako prítomnosťou Ducha Svätého, ktorý je Božím prstom (porov. Lk 11,20) a ktorý v ľudských srdciach
rozlieva lásku (porov. Rim 5,5), ktorá je naplnením zákona (porov. Rim 13,10) a aj jeho cieľom (1 Tim 1,5). V Starom zákone išlo o pozemské a dočasné prísľuby, ale predsa predstavovali večné a nebeské dobrá, o ktorých hovorí Nový zákon. Teraz sa sľubuje dobro samotného srdca,
mysle a ducha (porov. Jer 31,33). Nič nie je lepšie ako Boh,
lebo on je prameňom života. Nie je nič slastnejšie ako žiť
pre Boha a z Boha (porov. Rim 6,11). Láska nás má pripraviť na konečnú podobnosť s Bohom (porov. Jn 14,21), keď
sa človek zo dňa na deň vnútorne obnovuje (porov. 2 Kor
4,16) podľa obrazu svojho Stvoriteľa (porov. Kol 3,10).34

32. Augustín, De spiritu et littera 13,22, s. 287: non iustificari hominem praeceptis bonae vitae nisi per fidem Iesu Christi, hoc est, non
lege operum, sed lege fidei, non littera, sed spiritu, non factorum meritis, sed gratuita gratia.
33. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 17,35 – 18,38, s. 73
– 77; porov. aj 19,40, s. 79.
34. Porov. Augustín, De spiritu et littera 21,36 – 22,37, s. 305 – 309;
porov. aj 17,29, s. 297. „Boží zákon je teda láska“ (Lex ergo Dei est caritas). Augustín, De spiritu et littera 17,29, s. 297.
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Marcel Cíbik

Milosť pôsobiaca (operans)
a spolupôsobiaca (cooperans)
Kto chce plniť nejaké Božie prikázanie a nemôže, to
znamená, že určite má dobrú vôľu (voluntatem bonam),
ale ešte slabú a malú (parvam et invalidam). Dokáže to,
ak ju bude mať veľkú a silnú (magnam et robustam). Keď
aj mučeníci uskutočňovali veľké príkazy, robili to z veľkej vôle, teda z veľkej lásky, o ktorej aj Pán veľakrát rozprával (porov. Jn 15,13) a aj sv. Pavol (porov. Rim 13,8 –
10). Sv. Peter túto lásku ešte nemal, keď zo strachu zradil trikrát svojho Majstra. Síce mal ju malú a nedokonalú, keď chcel položiť svoj život za Ježiša (porov. Jn 13,37).
Chcel to urobiť, pretože cítil, že to chce. Túto lásku, hoci
ešte malú, mu dal Ten, ktorý pripravuje vôľu, spolupracuje a završuje to, čo v nás začal. Je to Pán, ktorý dajúc začiatok, koná v nás (operatur), aby sme chceli. A aby zavŕšil svoje dielo, spolupracuje (cooperatur) s tými, ktorí už
chcú (porov. Flp 1,6). On spôsobuje, aby sme chceli, bez
toho, aby nás potreboval. Ale keď už chceme, aby sme to
chceli takým spôsobom, že budeme aj konať, spolupracuje s nami. Bez neho, ktorý v nás účinkuje, aby sme chceli alebo spolupracuje, keď chceme, aby sme konali (porov.
Rim 8,28; Flp 2,13), nemohli by sme urobiť žiadny dobrý
skutok milosrdenstva.35
Boh v nás pôsobí tajomne. Pôsobí na nás vonkajšou cestou cez evanjeliové povzbudenia, kde aj prikázania zákona ovplyvňujú človeka v tom, že mu pripomínajú jeho slabosť a teda potrebu obrátenia sa na milosť prostredníctvom viery. Boh pôsobí aj vnútorne: produkuje v človeku
aj samotnú vôľu veriť (porov. Flp 2,13) a jeho milosrdenstvo nás predchádza vo všetkom (porov. Ž 59,11). Súhlasiť alebo nesúhlasiť s týmto Božím volaním je v moci vôle
každého človeka. Ako však je potom možné to, že Boh
koná takým spôsobom, že v prípade niektorých ľudí prejde od presvedčujúceho pôsobenia (suadeatur) až ku presvedčivému (persuadeatur) a u iných nie? Augustín ponúka dve odpovede: Boh nie je nespravodlivý (porov. Rim
9,14) a potom ide o tajomstvo (porov. Rim 11,33).36

35. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 17,33, s. 69 – 71;
porov. aj 16,32, s. 69; De spiritu et littera 33,57, s. 345; Confessionum 8,9,21, s. 241. Božia milosť je stále dobrá, zatiaľ čo naša slobodná vôľa nie. Božia milosť môže spôsobiť to, aby človek mal dobrú vôľu,
hoci predtým mal zlú vôľu. A keď človek má už dobrú vôľu, je to opäť
prostredníctvom Božej milosti, že táto dobrá vôľa môže rásť a stať sa
veľkou. Človek sa musí modliť, aby mal vôľu takú veľkú, aby mohol
plniť Božie prikázania. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio
15,31, s. 67. Môžeme povedať, že milosť sa prispôsobuje samotnej prirodzenosti vôle. V počiatočnej fáze jej poskytuje „velle“ (milosť operans)
a v rozvinutej aj „facere“ (milosť cooperans). Porov. Grossi, V.: L’antropologia cristiana negli scritti di Agostino. In: Studi Storico Religiosi 4/1
(1980), s. 97.
36. Porov. Augustín, De spiritu et littera 34,60, s. 351 – 353; porov. aj
De gratia et libero arbitrio 20,41, s. 81.
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Záver
Sv. Augustín vo svojich dielach (De spiritu et littera
a De gratia et liberio arbitrio), kde vysvetľuje predmetný
verš od sv. Pavla (porov. 2 Kor 3,6), sa zaoberá funkciou
zákona a pôsobením Božieho Ducha. Prináša v nich bohatú teologickú reflexiu týkajúcu sa dvoch dôležitých tém –
milosti a slobody, ktoré podľa jeho myslenia a interpretačného kľúča nemôžu byť od seba oddelené. Nechce odstrániť milosť, ako to robili pelagiáni, ale na druhej strane ani
slobodnú vôľu na úkor milosti, ako to mylne chápali mnísi z Adrumeta v severnej Afrike. Celá argumentácia hipponského biskupa je podporovaná a sprevádzaná mnohými biblickými citátmi.
V diele De gratia et libero arbitrio upriamuje pozornosť, s veľkým naliehaním, na nevyhnutnosť nezaslúženej
Božej milosti a na existenciu slobodnej vôle človeka. Táto
jeho impostácia nebola už zmenená, ale práve naopak pravidelne podčiarkovaná a objasňovaná, až sa z nej stal dvojčlen (milosť–sloboda). Čo bolo spôsobené aj tým, že toto
dielo bolo adresované spomínaným mníchom, aby im vysvetli ťažkú matériu, ktorú oni pochopili nesprávnym spôsobom. Avšak v diele De spiritu et littera, kde sa tiež snaží mať na mysli tento dvojčlen – milosť a ľudskú slobodu, vysvetľuje zoširoka vnútorné pôsobenie Ducha Svätého v ľudských srdciach, kladúc veľký dôraz na vnútorné zachovávanie zákona pod vedením Božej milosti, ktorá
pomáha človeku nielen zachovávať prikázania zákona, ale
aj nehrešiť a konať dobro.

Marcel Cíbik
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Ľuboslav Hromják

Aristokrat pravdy
Mons. Viktor Trstenský
The nobleman of the truth – Mons. Viktor Trstenský
This study tries to elaborate the elementary biographical facts about one of the most important personality of the
Catholic Church in the Slovakia during the era of the communist’s regime in the Czechoslovakia – Mons. Viktor
Trstenský, the priest of the diocese of Spiš. On the basis of the archives research the author of this study reconstructed the most important points of his personal and priest’s character and his maturing during the persecution
of the Church when he demonstrated the courage to write letters to president and to communist’s government about
infringement of the basically human and religious rights in the country.

Viktor Trstenský, pápežský prelát, kňaz Spišskej diecézy, trpiteľ pre vieru sa narodil 28. marca 1908 v Trstenej
ako posledné z deviatich detí v rodine Jozefa Trstenského
(Franceka) a Márie rod. Abaffyovej.1 Rodina žila vo veľmi chudobných podmienkach ako obyčajná sedliacka rodina, preto Viktor Trstenský v rozhovoroch spomínal, že
pochádzal z chudobnej maloroľníckej rodiny. O rodinných
pomeroch v jednom z rozhovorov uviedol: „Naše bývanie,
takisto ako všetko, bolo veľmi skromné. Jedna drevenička, jedna izba, kuchynka. V nej sme sa vedeli tak vzájomne správať, že sme ozaj tvorili milujúcu sa rodinu. V takomto ovzduší som rástol. Ráno modlitba, večer modlitba,
vo dne všelijaké práce. Domáce práce rodičov, práce súrodencov, na poli, lebo naši boli maloroľníci a museli sa venovať tým prácam, ktoré im dávali skromné živobytie, ale

1. Otec Viktora Trstenského Jozef Trstenský prímením Francek sa
narodil 25. marca 1860 v rodine Štefana a Terézie rod. Dedinskej v Trstenej. V matrike sa neuvádza jeho príslušnosť k zemanskému šľachtickému stavu. Zomrel 27. mája 1944 počas pôsobenia Viktora Trstenského na fare v Dolnom Kubíne. Pochovával ho spišský kanonik Jozef
Michna 29. mája 1944 a po pohrebných obradoch bolo jeho telo prenesené na cintorín do Trstenej, kde bol pochovaný. Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhradí (ďalej ABÚ-SP), Druhopisy cirkevných
matrík, Matrica baptisatorum 1860/853/34; ABÚ-SP, Druhopisy cirkevných matrík, Matrica defunctorum 1944/120/8. Matka Mária rod.
Abaffy sa narodila 15. augusta 1869 a zomrela 10. mája 1955 v Trstenej.
ABÚ-SP, Druhopisy cirkevných matrík, Trstená, Matrica defunctorum
1955/17. Súrodenci Viktora Trstenského boli: Mária (nar. 19. septembra 1890, vydatá za Martina Pánika, zomrela 8. októbra 1956), Štefan
(nar. 10. augusta 1892, emigroval do USA), Katarína (nar. 29. septembra 1894), emigrovala do USA, kde zomrela 21. decembra 1995), Martin (nar. 12. novembra 1896 zomrel 22. mája 1973), Jozef (nar. 8. januára 1899), František (nar. 2. decembra 1901, zomrel 23. novembra 1956),
Žofia (nar. 6. mája 1904, zomrela 12. augusta 1904), Anton (nar. 1906,
zomrel v roku 1977). ABÚ-SP, Druhopisy cirkevných matrík, Matrica
baptisatorum II. 1904/19/49; Archív Mons. Viktora Trstenského v Trstenej, Dokumenty, Výťah z matričných kníh pokrstených zo 17. januára 1927. V publikácii Spomienky na monsiňora sa namiesto sestry Žofie uvádza meno Ružena. Porov. Lajmonová, Anna (ed.) Spomienky na
monsiňora. Trstená: Mesto Trstená, 2008, s. 114. A v publikácii Mons.
Trstenského Nemôžem mlčať sa zasa uvádza meno Rozália. Trstenský,
Viktor. Nemôžem mlčať. Bratislava : Vydavateľstvo Nové mesto, 1996,
s. 5. Sestra Katarína mu pomáhala finančne i morálne pri vydávaní svojich kníh. Baláková, Slávka. Život a dielo Msgr. Viktora Trstenského.
Diplomová práca. Spišské Podhradie : TI RKCMBF UK, 2002, s. 9.
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predsa len žili ako ľudia.“2 Viktor mal od narodenia veľmi chatrné zdravie. Ako sám spomínal, keď mal pol roka,
našla ho matka modrého takmer pred smrťou. Vzala ho
do náručia, išla k riečke, namočila ho do vody a povedala: „Alebo budeš žiť alebo ťa Pán Boh zachráni.“3 A chlapec sa prebral. Podobné situácie sa v jeho živote opakovali viackrát. Po jednej mozgovej príhode pripisoval uzdravenie na zásah Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka4,
ktorého bol verným nasledovníkom a blízkym priateľom.5
V rokoch 1915 – 1919 navštevoval miestnu ľudovú školu,
ktorú viedli františkáni. Po skončení ľudovej školy na odporúčanie františkánov nastúpil na štátne nižšie gymnázium v Trstenej, ktoré navštevoval v rokoch 1919 – 1922.6
V tom čase už uvažoval dať sa do služieb Bohu, preto sa
prihlásil do konkurzu do malého seminára, ktorý vyhlásil spišský biskup Ján Vojtaššák. Splnila sa tak tajná túžba
jeho matky vychovať pre Cirkev syna kňaza.7 Keďže Spišská diecéza v tom čase ešte nemala vlastný malý seminár (ten vznikol až v roku 1929 v Levoči), biskup Vojtaššák poslal všetkých novoprijatých klerikov, medzi ktorých
patril aj Viktor Trstenský, do malého seminára do Trnavy,
kde mali pokračovať v gymnaziálnych štúdiách. Študenti
bývali v seminári (rektorom seminára bol Žižka) a chodi2. Súkromný archív Ľuboslava Hromjáka, Rozhovor Mons. Trstenského s Ing. Karolom Kubíkom z Bratislavy, Trstená 2. januára 1992.
3. Trstenský, Viktor. Ďakujem Bohu, že som nebol zavretý v paláci.
In Katolícke noviny, roč. 118, 6. apríl 2003, s. 14.
4. Trstenský, Viktor. Ďakujem Bohu, že som nebol zavretý v paláci.
In Katolícke noviny, roč. 118, 6. apríl 2003, s. 14.
5. Mons. Trstenský bol kľúčovou postavou, ktorá významným spôsobom prispela k zachovaniu pamäte na hrdinský príklad biskupa Jána
Vojtaššáka na Slovensku. Bol jedným z hlavných inciatorov procesu
beatifikácie Božieho sluhu. O tomto vzťahu Mons. Viktora Trstenského a biskupa Jána Vojtaššáka pozri viac v štúdii Hromják, Ľuboslav.
O vzťahu Mons. Viktora Trstenského k biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
a o význame jeho svedectva pre poznanie osobnosti biskupa Vojtaššáka.
In Hromják, Ľuboslav (ed.). Pohľady do histórie II. Spišské Podhradie :
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, s. 57 – 83.
6. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148.
7. Trstenský, V. Nemohol som mlčať, s. 20.
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li do štátneho gymnázia. Tento projekt biskupa Vojtaššáka však nebol úspešný. Väčšina študentov už prvý polrok
opustila Trnavu a ostatní tak urobili do konca školského
roka. Viktor Trstenský to pripisoval tomu, že študenti ktorí pochádzali z periférií kultúrnych a intelektuálnych centier neboli pripravení na úroveň a štýl vyučovania, ktoré
bolo v Trnave a tiež narážali na odpor českých profesorov,
ktorí študentom so slovenským národným povedomím zo
severných častí Slovenska nerozumeli.8 Viktor Trstenský
teda pravdepodobne ešte v prvom polroku v roku 1922 odišiel študovať na vyššie gymnázium do Levoče, kde napokon 16. júna 1926 zmaturoval s výsledkom dobrý.9 Po
ukončení gymnaziálnych štúdií sa prihlásil do kňazského
seminára v Spišskej Kapitule, kde študoval v rokoch 1926
– 1931.10 Rektorom seminára bol v tom čase Jozef Vojtiček, rodák z oravskej obce Veľkej Lipnice (po roku 1920
pripadla Poľsku), ktorý ako bývalý farár v Zákamennom
mal významný podiel na osobnostnej a duchovnej formácii Jána Vojtaššáka a ktorý po menovaní Jána Vojtaššáka za biskupa zaujal po ňom post rektora seminára. Počas jeho pôsobenia vytvoril na Spišskej Kapitule kvalitný profesorský zbor. Biskup Vojtaššák mal na tomto výsledku taktiež nemalú zásluhu, nakoľko sa osobne pričinil
o transformáciu spišského seminára na kvalitné európske
centrum vzdelania a výchovy kléru Spišskej diecézy. Sám
sa totiž zúčastňoval skúšok bohoslovcov, aby vedel z nich
vybrať budúce elity Spišskej diecézy, ktorých potom posielal na štúdiá do Ríma, Viedne, Innsbrucku a Prahy, kde
sa potom oboznamovali s aktuálnymi teologickými a filozofickými otázkami Európy.11 Z významných profesorov
v čase štúdií Viktora Trstenského možno spomenúť profesora cirkevných dejín a kánonického práva Jozefa Špirka, profesora morálnej a pastorálnej teológie Štefana Faitha, profesora filozofie a liturgiky Ferka Skyčáka, profesora dogmatickej teológie Michala Mrkvu, profesora špeciálnej dogmatiky Alexandra Horvátha.12 Teologické štúdiá na Spiši poskytli Trstenskému dobrý teologický základ a filozofický rozhľad. Popri štúdiu pôsobila na neho
aj neobyčajne bohatá literárna a publikačná činnosť spišských bohoslovcov v literárnom Spolku sv. Pavla, ktorej
sa zúčastňoval s takými neskoršími zjavmi v literárnom
živote Slovenska, akými boli Ladislav Hanus, Jozef Kútnik-Šmálov, Janko Silan, Paľo Ušák-Oliva, Peter Makoš
8. Trstenský, Viktor. Paberky. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2008, s. 9; Baláková, Slávka. Život a dielo Msgr. Viktora Trstenského. Diplomová práca. Spišské Podhradie : TI CMBF UK, 2002, s.
12.
9. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148; ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum dioec.
Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., ab M-Z, s. 284-285.
10. Archív Biskupského úradu v Spišskom Podhradí (ďalej ABÚSP), Spišské biskupstvo (ďalej SB), č. 2360/1931; Dlugoš, František.
Heslo Trstenský, Viktor. In Pašteka, Július (ed.). Lexikón katolíckych
kňazských osobností Slovenska. Bratislava : LÚČ, 2000, s. 1408.
11. Hromják, Ľuboslav. Vývoj spišskej diecézy počas pôsobenia
Jána Vojtaššáka. In Nové horizonty, 2008, roč. 2, č. 1, s. 43.
12. Špirko, Jozef. Dejiny a umenie očami historika. Bratislava :
LÚČ, 2001, s. 220 – 224.
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a iní.13 Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1931 z rúk spišského biskupa Jána Vojtaššáka.14 Za svoje primičné heslo si zvolil: ,,Prichádzam Bože, aby som plnil tvoju vôľu“.
Primičnú sv. omšu slúžil na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5.
júla vo svojom rodisku v Trstenej.
O tom, že biskup Vojtaššák pozorne sledoval dianie
v spišskom seminári svedčí fakt, že ešte v seminári si
dobre všimol kvality Trstenského. Prezrádza to menovací
dekrét z 30. júna 1931, ktorým ho ustanovil za kaplána do
Levoče: „V mene Božom posielam Ťa na kaplánsku stanicu do Levoče v tom pevnom očakávaní, že svojou vážnosťou, múdrosťou, opatrnosťou a usilovnosťou získaš česť
menu a stavu kňazskému. Božie a moje arcipastierske požehnanie nech Ťa sprevádza na toto prvé pôsobište“.15
Prvé roky kaplánskeho života neboli pre Viktora Trstenského ľahké. Poznačené boli častým prekladaním na
viaceré kaplánky na základe odporúčania farára v Levoči Jozefa Kriššáka, ktorý vnímal Viktora Trstenského ako
talentovaného a flexibilného kňaza.16 Vyžadovala si to aj
vnútorná situácia Spišského biskupstva, kedy z dôvodu
nedostatku kléru zastupoval chorých alebo práceneschopných kňazov.17 Takto krátko po nástupe za kaplána do Levoče bol 1. októbra preložený za kaplána do Oravského
Veselého. Tu pôsobil iba do 1. januára 1932, keď sa opäť
vrátil za kaplána do Levoče, ale už 1. novembra 1932 bol
preložený za kaplána do Starej Ľubovne a 1. januára 1933
sa opäť vrátil za kaplána do Levoče, pričom ešte napokon
v čase od 15. júla do 15. augusta 1933 vykonával opäť úlohu kaplána v Bystranoch.18 Sériu prekladaní ukončil menovací dekrét, ktorým bol 7. novembra 1934 ustanovený za správcu farnosti v Reľove, kde po smrti miestneho
správcu farnosti Štefana Dudaška sa uvoľnil post farára.19
Po vykonaní synodálnej skúšky ho biskup Vojtaššák 1. januára 1935 vymenoval za miestneho farára.20 Krátko po
svojom príchode do Reľova zorganizoval vo farnosti ľudové misie vedené františkánmi. Aktívne pracoval s mládežou, s ktorou nacvičoval rôzne divadlá, čím vysoko pozdvihol náboženskú a kultúrnu úroveň farnosti.21 Rýdzosťou svojho postoja nadchýnal mnohých pre prácu na du-

13. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93.
14. ABÚ-SP, SB, č. 2360/1931; ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., ab M-Z,
s. 284 – 285.
15. ABÚ-SP, SB, č. 1684/1931.
16. ABÚ-SP, SB, č. 2718/1932.
17. Trstenský, Viktor. Paberky. Prešov : Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2008, s. 10.
18. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Osobný spis Trstenský
Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148.
19. ABÚ-SP, SB, č. 2901/1934.
20. ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., ab M-Z, s. 284 – 285.
21. Ogurčák, Ľubomír. Mons. Viktor Trstenský. Svedok viery, pravdy a lásky. Stará Ľubovňa : vlastným nákladom, 1993, s. 1.
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chovnom a sociálnom poli. V tom čase bol už literárne
činný. Svojimi glosami a reportmi pozorne sledoval javy
v spoločnosti. Publikoval pod pseudonymom Magurčan,
VT alebo ,Mladý kňaz z Magury. Svoje články uverejňoval predovšetkým v novinách Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany Slovák.
Biskup Vojtaššák ho 7. januára 1939 ako 31-ročného
a služobne iba osemročného kňaza preložil za farára do
Dolného Kubína22, ktorý v tom čase bolo prevažne evanjelický. Vo farnosti Dolný Kubín žilo vtedy iba 1425 katolíkov, kým evanjelikov bolo 2174.23 Tento úrad Trstenský
prevzal v časoch veľkých politických zmien, kedy vznikol samostatný slovenský štát a Slovensku boli prinavrátené oravské farnosti, ktoré pripadli v roku 1920 Poľsku. Aj
keď jurisdikčne spadali pod Námestovský dekanát, Trstenský sa o osud Slovákov v Poľsku živo zaujímal. Zároveň vykonával úrad školského inšpektora v dekanáte a bol
tajomníkom dolnokubínskeho dekana Ignáca Grebáča-Orlova, ktorý bol farárom vo Veličnej. Na gymnáziu v Dolnom Kubíne vyučoval náboženstvo, založil Mariánsku
kongregáciu pre študentov. Pre katolíckych mužov založil Jednotu mužov a pre ženy Jednotu žien. Mládež organizoval v Katolíckom skautingu. Náboženský život vo farnosti rozvíjal prostredníctvom divadelnej činnosti, prednášok, schôdzí náboženských spolkov, duchovných obnov, misií, zábav a spoločenských večierkov. V roku 1947
uviedol do Dolného Kubína sestričky saleziánky, s ktorými úzko spolupracoval na pozdvihnutí náboženskej úrovne miestnej mládeže.24 Pri príležitosti 60. výročia výstavby rím.kat. kostola v Dolnom Kubíne zredigoval a vydal
pamätnicu rímskokatolíckeho kostola, ktorú venoval spišskému biskupovi Vojtaššákovi pri príležitosti 70. výročia
jeho narodenín.25
Udalosti na sklonku 2. svetovej vojny sa dotkli aj osobne Viktora Trstenského. Frontové jednotky s veliteľským
stanoviskom obsadili faru a Mons. Trstenského prvýkrát,
podobne ako biskupa Jána Vojtaššáka, uväznili, ale na zákrok veriacich bol prepustený.26 V čase budovania ľudovodemokratického režimu v Československu, ktoré bolo prípravnou fázou na nástup komunistickej totality, sa zosilňovali útoky na cirkevných predstaviteľov. Cirkevné školstvo na nariadenie revolučnej Slovenskej národnej rady už
počas Slovenského národného povstania bolo poštátnené
a množili sa útoky aj na obmedzovanie náboženskej tlače. Keď komunistická garnitúra tlačila nepretržite na re22. ABÚ-SP, SB, č. 3295/1939.
23. Schematismus almae dioecesis Scepusiensis pro anno a Christo
nato MCMXLIV. Ružomberok : LEV, 1944, s. 142 – 143.
24. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93; Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 2.
25. Trstenský, Viktor. Pamätnica z príležitosti 60 – ročného jubilea
Rímskokatolíckeho kostola v Dolnom Kubíne 1887 – 1947. Dolný Kubín : LEV, 1947.
26. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93.
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zignáciu Vojtaššáka z postu spišského biskupa, na biskupovu žiadosť zo dňa 19. februára 1947, bol Viktor Trstenský spolu so Štefanom Barnášom menovaný za pápežského komorníka.27 Ak si uvedomíme, že Štefan Barnáš bol
5. novembra 1949 tajne vysvätený za pomocného spišského biskupa, žiadosť o povýšenie Mons. Trstenského nám
dáva tušiť, že biskup Vojtaššák považoval Trstenského za
svojho vhodného nástupcu vo funkcii pomocného biskupa.28 Potvrdzuje to aj správa hlavného radcu na Povereníctve školstva, vied a umení Dr. Straku na ÚAV SNF z 2.
novembra 1949, v ktorom informoval, že Vatikán mal na
túto funkciu biskupa koadjútora Spišskej diecézy vyhladnutých dvoch kňazov Viktora Trstenského a Štefana Barnáša. „Prvý nemohol prísť do úvahy pre jeho zaistenie“.29
Skutočne Viktor Trstenský dňa 1. júna 1949 na podnet
štátneho činiteľa Rudolfa Strechaja nastúpil na svoju životnú Kalváriu a po druhýkrát bol zatknutý a prevezený
do vyšetrovacej väzby do Žiliny a odtiaľ neskôr do Ilavy
z dôvodu podpory činnosti saleziánok v meste.30 V čase
jeho prvej etapy väzenia, ktorá trvala od 1. júna 1949 do 1.
júna 1954, bol väznený v 20 pracovných táboroch a väzniciach.31 Z Ilavy ho premiestnili do pracovných táborov
v Hronci a do Novák a potom opäť do Ilavy. Istý čas mu
ponúkali prepustenie, ak si podá žiadosť o milosť. Keďže
v žiadosti mal prosiť o omilostenie zo svojej „nezákonnej
činnosti“, túto ponuku kategoricky odmietol. Z Ilavy prešiel do pracovného tábora v Trenčíne a potom do Močenku
(Sládečkoviec). Z dôvodu, že neoznámil návštevníka zo
zahraničia (zrejme šlo o jeho sestru Katarínu, ktorá emigrovala do USA), odsúdili ho v Bratislave na ďalšie dva
roky väzenia. Strávil ich v Leopoldove a v Handlovských
baniach. Z dôvodu jeho náboženského pôsobenia medzi
väzňami ho prevelili do Jáchymova, kde pracoval v uránových baniach na pracovisku, nazývanom Peklo, kam ich
dovážali dobytčími vozňami.32 Život v Jáchymove sa stal
ešte krutejším po nevydarenom úteku 14 väzňov, z ktorých šiestich pri pohone zastrelili.33 Neskôr bol prevezený
do tábora Svätopluk a istý čas strávil aj vo väznici v pražskej Ruzyni. Po skončení strávil trest najskôr 6 mesiacov
v kňazskom sústreďovacom tábore v Pezinku, odtiaľ ho
previezli do vojenského tábora v Plzni, Rokycanoch, Zvolene a Banskej Bystrici. Po prepustení z väzenia 1. júna
1954 bol rok bez práce, kým nezískal v roku 1955 nárok
na invalidný dôchodok, pričom býval v rodnej Trstenej.
Na invalidnom dôchodku bol v rokoch 1955 – 1957. Hoci
27. ABÚ-SP, SB, č. 367/1947.
28. Letz, Ján. Heslo Barnáš, Štefan. In Pašteka, Július (ed.). Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : LÚČ,
2000, s. 57 – 60.
29. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, nepaginované.
30. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93.
31. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Osobný spis Trstenský
Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148.
32. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93.
33. Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 3.
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po úraze v Trenčíne ho lekári uznali za práceneschopného,
na zákrok pracovníkov ŠtB musel toto rozhodnutie v roku
1957 stiahnuť. V čase od 13. decembra 1957 do 13. januára 1958 sa nakrátko zamestnal v mliekarňach v Tvrdošíne (niekde je uvádzané že pracoval v lekárni v Tvrdošíne),
kým 13. januára 1958 nebol opäť zatknutý a po skončení vyšetrovacej väzby v Žiline, bol odsúdený na 15 rokov
väzenia z dôvodov, že navštevoval biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý po prepustení z väzenia bol v tom čase umiestnený v Charitnom domove v Děčíne, ako aj za to, že povzbudzoval kňazov horlivo pracovať v duchovnej službe
aj mimo kostola.34 Počas druhej etapy jeho väzenia, ktorá
trvala od 13. januára 1958 do 13. mája 1960 bol väznený
v ďalších štyroch väzniciach.35 Po vynesení rozsudku bol
odvezený na Pankrác, kde mu na základe jeho odvolania
znížili trest na 9 rokov. Dostal sa na Mírov do tzv. kňazského väzenia, kde bol väzený spolu s ďalšími 1000 spoluväzňami. Dňa 13. mája 1960 bol na základe prezidentskej amnestie Antonína Novotného prepustený z väzenia.
Rok žil bez práce na dôchodku, kým sa 15. mája 1961 nezamestnal ako robotník v lese v Trstenej. Tu pracoval do
11. apríla 1962, odkedy pracoval ako skladník v stavebnej
pražskej firme Konstruktiva v Trstenej.36 Po politickom
uvoľnení v roku 1968 sa mu podarilo navštíviť Rím, kde
ho 2. októbra 1968 prijal na audiencii pápež Pavol VI.37
V tom čase doniesol aj svoju korešpondenciu s biskupom
Vojtaššákom do Ríma a odovzdal ju do rúk kňaza Spišskej
diecézy, rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
Mons. Štefana Náhalku.
V stavebnej firme pracoval do 15. októbra 1969, keď
pričinením spišského kapitulného vikára Jozefa Ligoša
získal potrebný štátny súhlas na vykonávanie pastoračnej
činnosti. Vikár Ligoš ho ešte 15. októbra 1969 vymenoval za správcu farnosti do Starej Ľubovne.38 Jeho pôsobenie v Starej Ľubovni ho v očiach veriacich ale aj ostatných
obyvateľov mesta postavilo do pozície „apoštola ťažkých
čias pre Cirkev a národ“.39 Do pohybu dal duchovnú, kultúrnu, sociálnu a charitatívnu činnosť v meste. Jeho prvé
slová, ktoré vyslovil v homílii, boli: „Neprišiel som tu pre34. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 93. Pri 115. výročí narodenia biskupa Jána Vojtaššáka povedal v Trstenský v homílii tieto slová: „Biskup Vojtaššák nie je pre nás
symbolom komunistického prenasledovania veriacich, ale svojím postojom, utrpením ale hlavne vierou v Ježiša Krista je majákom v tme zmotárčeného sveta pre dnešnú generáciu“. Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 3.
35. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Osobný spis Trstenský
Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148.
36. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Osobný spis Trstenský
Viktor, Evidenčný list duchovných, f. 148.
37. Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 4.
38. ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., ab M-Z, s. 284-285; ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Osobný spis Trstenský Viktor, Evidenčný list
duchovných, f. 148.
39. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 94.
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to, aby ste mi slúžili, ale aby som slúžil ja vám.“40 Zo svojej fary urobil súčasne rehoľný dom pre tri rehoľné sestry Kongregácie školských sestier sv. Františka z Assisi,
ktoré mu pomáhali pri vykonávaní horlivej dušpastierskej
služby. Trstenský pôsobil kázňami a vyučovaním mládeže
v kostole, rehoľné sestry pôsobili apoštolsky a charitatívne v rodinách. Jeho kázne o problematike ateizmu a jeho
pôsobení na rozklad rodinného a verejného života zapĺňali
kostolné priestory veriacimi zo širokého okolia, čo vzbudzovalo pozornosť ŠtB.41 Dňa 1. februára 1974 mu bol
odobratý štátny súhlas potrebný na vykonávanie kňazskej
služby na základe nariadenia Okresného národného výboru v Starej Ľubovni.42 Ateistickí verejní činitelia obvinili Trstenského z protištátnej činnosti, ktorej sa mal údajne dopustiť tým, že na Vianoce usporiadal bez dovolenia
štátnych orgánov darčekovú službu pre starcov, deti a telesne postihnutých. O tejto skutočnosti sa dozvedel z dôverného prameňa deň pred nedeľou 27. januára 1974, kedy
mal posledný raz možnosť slúžiť sv. omšu vo farnosti. Pripravil sa na ňu rozlúčkovým prejavom, ktorý možno považovať za klenot a jeden z najvýraznejších prejavov odporu
voči komunistickej moci. V Starej Ľubovni a okolí nastal
rozruch po Trstenského kázni natoľko, že mesto a okolie
sa dostalo do stavu vojensko-bezpečnostného obkľúčenia
silou takmer 500 ozbrojených príslušníkov.43 V tejto napätej situácii, keď pred kostolom a farou hliadkovali príslušníci ŠtB, sa rozhodol posvätiť novú krížovú cestu vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.44
Po jeho násilnom vyvezení do Trstenej, ktoré sa uskutočnilo v apríli 1974 na základe príkazu Okresného národného výboru v Starej Ľubovni45, mu preukázali veriaci zo Starej Ľubovne heroickú oddanosť. Keďže nemal
kde bývať, veriaci cez soboty a nedele chodili do Trstenej,
kde mu v blízkosti kostola postavili dom pravdepodobne
na pôvodnom rodnom dome Mons. Viktora Trstenského.
Tento dom sa stal miestom stretnutia mnohých disidentov,
nábožensky prenasledovaných obyvateľov Československa, kde nachádzali po rozhovore s monsignorom odpovede na mnohé zložité otázky doby a dostávali povzbudenie, silu i svetlo do osobného života.46 Sila jeho osobnosti sa stala známou verejným činiteľom, počnúc preziden-

40. Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 4.
41. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 94.
42. ABÚ-SP, Protocollum status personalis Sacerdotum dioec. Scepusiensis ab anno 1848, tomus II., ab M-Z, s. 284 – 285.
43. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 94.
44. Tridsiate výročie núteného odchodu Mons. V. Trstenského zo
Starej Ľubovne. In Mikulášov list – časopis rímskokatolíckej farnosti
Stará Ľubovňa, 2004, roč. II., č. 1, s. 1.
45. Dlugoš, František. Viktor Trstenský vzor pevnej viery. In Nové
horizonty, 2008, roč. II., č. 4, s. 185; Dlugoš, František a kol. Profily odvahy a viery 2. Ružomberok : Verbum, 2010, s. 318.
46. ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Mons. Viktor Trstenský
– 80-ročný, f. 94.
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tom až po stoly redakcií novín a časopisov, ktoré útočili
proti Cirkvi v rámci komunistickej a ateistickej propagandy. Reagoval na tieto informácie opierajúc sa o Sv. Písmo,
tradíciu poukázaním na morálnu silu kresťanstva. S rovnakou silou ducha hovoril do vlastných radov poukázaním na nedostatky, spôsobené nedokonalosťou zasahujúcou niekedy aj vysokých cirkevných hodnostárov. Platí to
predovšetkým v prípade členstva kléru v združení Pacem
in terrris, ktoré zakázal pápež Ján Pavol II. dekrétom Quidem episcopi z 8. marca 1982.
Z príležitosti vydania knihy Sila viery sila pravdy, ktorá
vyšla v náklade 50 000 kusov, a v ktorej ako šíriteľ povesti svätca a mučeníka opísal život svojho kňazského vzoru Jána Vojtaššáka, dostal ocenenie prezidenta republiky.
Osobné svedectvo svojho života zhrnul do knihy Nemohol
som mlčať. Z francúzskej pôvodiny preložil a vydal Katechizmus pre najmenších. V júni 1991 získal čestné občianstvo Starej Ľubovne.47 Veľkým ocenením jeho kňazského života bolo, keď 4. januára 1994 mu pápež Ján Pavol
II. udelil titul pápežského preláta. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil jeho boj za slobodu myslenia a v roku 2000 mu pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky udelil vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
Mons. Trstenský zomrel 7. decembra 2006 vo veku 99
rokov a v 76. roku kňazstva.48 Zádušnú sv. omšu 12. decembra 2006 za účasti prešovského arcibiskupa Jána Babjaka, spišského diecézneho biskupa Františka Tondru, pomocných spišských biskupov Andreja Imricha a Štefana
Sečku, veľkého počtu kňazov a veriacich vo farskom kostole sv. Martina v Trstenej celebroval košický arcibiskup
Alojz Tkáč, ktorý predniesol tiež slávnostnú homíliu. Pohrebné obrady vykonal spišský biskup František Tondra na
cintoríne v Trstenej, kde bol Mons. Viktor Trstenský pochovaný.49 Pri príležitosti pohrebu Mons. Viktora Trstenského Ján Chryzostom kardinál Korec takto zhodnotil
jeho životné dielo: „Roky a roky za prenasledovania i po
ňom sme spolupracovali, čítali a obdivovali život a pôsobenie Vášho spišského kňaza Msgr. Viktora Trstenského.
Boli sme hrdí na jeho odvahu a ctili sme si ho pre jeho verný kňazský život, ktorý sa už dotýkal sto rokov. Správa
o jeho odchode z tejto zeme nás hlboko zarmútila. No vedomie, že si ho Pán povolal a že jeho verný služobník odišiel do otcovského domu, nás napĺňa vďačnosťou a náde-

47. Ogurčák, Ľ. Mons. Viktor Trstenský, s. 10.
48. ABÚ-SP, ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, Parte, f. 141.
49. ABÚ-SP, Spišské biskupstvo, Druhopisy cirkevných matrík, Copiae matriculae defunctorum, Trstená, 2006/č. 57; Dlugoš, František.
Viktor Trstenský vzor pevnej viery. In Nové horizonty, 2008, roč. II.,
č. 4, s. 185. V Osobnom spise v Archíve Biskupského úradu v Spišskom
Podhradí sa nachádza nesprávna informácia o tom, že Viktora Trstenského pochovával košický arcibiskup Alojz Tkáč. ABÚ-SP, Spišské biskupstvo, č. 2396/2006.
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jou. Príkladom verného kňazského života Msgr. Trstenský zostáva u nás na Slovensku i vo sv. Cirkvi navždy“.50
Mons. Viktor Trstenský napriek vysokému veku v duchovnej správe pôsobil 22 rokov a 38 rokov prežil bez
štátneho súhlasu potrebného na vykonávanie pastoračnej
služby v Spišskej diecéze. František Mikloško ho vo svojej knihe Desať spravodlivých zaradil medzi 42 symbolických osobností Slovenska 20. storočia, ktoré prešli ťažkými životnými skúškami, prekročili svoje hranice, za svojho života sa nedožili svetskej slávy, v jednej chvíli sa jej
sami vzdali, lebo pochopili, že to čo chcú robiť a žiť –
neznesie kompromisy. Podľa neho bol Viktor Trstenský
v každej životnej situácii pán. Jeho panstvo nebolo v majetku, ani úrade, či funkcii, ktoré by zastával. Jeho panstvo súviselo podľa neho iste s jeho pôvodom, ale v čase
komunizmu bolo umocnené jeho hlbokým zakotvením
vo viere v Boha a Cirkev. Osobitnou kapitolou jeho života bolo písanie listov, ktoré písal na obranu prenasledovaných a stali sa pýchou Slovenska z obdobia komunizmu.
Sú odkazom, že na Slovensku, v Trstenej žil kňaz, ktorý
napriek dlhým rokom väzenia, pracovným i sústreďovacím táborom, manuálnej práci nemlčal, keď bola pravda
pošliapaná.51 Považoval to za úlohu, ktorou ho poveril jeho
osobný vzor a blízky priateľ, ktorý sa stal pre neho učiteľom života a ním bol spišský biskup Ján Vojtaššák.52 Jemu
pripisoval zázrak, ktorý nastal, keď po mozgovej porážke
sa kňazi a veriaci modlili za Trstenského uzdravenie k biskupovi Jánovi Vojtaššákovi po tom, čo lekári mu už nedávali nádej na prežitie. Po piatich dňoch sa prebral a podľa svedectva Trstenského lekári tvrdili, že po porážke neostalo ani stopy.53
Životný príbeh Mons. Viktora Trstenského – ktorého možno označiť za aristokrata pravdy – je svedectvo
o osobnom životnom presvedčení, v ktorom pravda je viac
ako verejná mienka. Na základe skúseností s komunistickou ideológiou, ktorá ašpirovala založiť spoločnosť bez
Boha, dospel k jeho životnému mottu, ktoré azda najviac
vystihuje túto osobnosť Mons. Trstenského: „Bez Boha
niet spravodlivosti, bez spravodlivosti niet pravdy, bez

50. ABÚ-SP, ABÚ-SP, Osobný spis Trstenský Viktor, f. 133.
51. Mikloško, František. Desať spravodlivých. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011, s. 87 – 91.
52. Trstenský, Viktor. Ďakujem Bohu, že som nebol zavretý v paláci. In Katolícke noviny, roč. 118, 6. apríl 2003, s. 15. Mons. Trstenský
bol kľúčovou postavou, ktorá významným spôsobom prispela k zachovaniu pamäte na hrdinský príklad biskupa Jána Vojtaššáka na Slovensku. Bol jedným z hlavných inciatorov procesu beatifikácie Božieho
sluhu. O tomto vzťahu Mons. Viktora Trstenského a biskupa Jána Vojtaššáka pozri viac v štúdii Hromják, Ľuboslav. O vzťahu Mons. Viktora Trstenského k biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a o význame jeho svedectva pre poznanie osobnosti biskupa Vojtaššáka. In Hromják, Ľuboslav (ed.). Pohľady do histórie II. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, s. 57 – 83.
53. Trstenský, Viktor. Ďakujem Bohu, že som nebol zavretý v paláci. In Katolícke noviny, roč. 118, 6. apríl 2003, s. 14.
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pravdy niet lásky, bez lásky niet pokoja, bez pokoja niet
života.“54
Nedobrovoľné zákruty svojej i dejinnej cesty prijal ako
Božie poslanie byť apoštolom všetkých. Považoval to za
milosť nielen v Krista veriť ale pre neho aj trpieť. V boji
s komunizmom prízvukoval, že sa treba modliť, kajať
a prinášať obety všade tam, kam nás zavedie Božia láska.
Životný príbeh Mons. Viktora Trstenského – veľkého vyznávača viery na Slovensku v 20. storočí, ktorým obohatil cirkevné i národné dejiny Slovenska v čase zápasu Slovákov o slobodu a demokraciu v čase komunistickej totality – je pre nás šťastím a požehnaním, že nám Boh v našich dejinách požehnal dôležitých svedkov viery a pravdy,
ktorí z Božej moci nikdy nevybočili z veľkej cesty, na ktorú ich povolal samotný Pán.
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Sloboda, sugescia
a davová psychóza
Freedom, suggestion and mass psychosis
Despite the fact that a man was created as a free human being, sin has caused that not only individuals but also
whole crowds of people become victims of manipulation and arbitrariness of bad people who wish to conquer others. This study shows that we are indeed living in times when many people succumb to mass mentality and cease
to think and work freely. An even greater threat to man is mass psychosis in which people can do things that they
would never do after careful consideration. Besides investigating the causes and consequences of the mass mentality and mass suggestion, the study shows how to defend against these manipulative influences and how to preserve
freedom.

Po prvotnom hriechu je veľmi ohrozená sloboda človeka. Nielen jednotlivci ale často aj celé davy sa stávajú obeťami manipulácie a svojvôle zlých ľudí, ktorí túžia podmaniť si druhých.
Ovládanie jednotlivcov
Silou sugescie môže niekto ovládať jednotlivcov
a niekto aj celé davy. Človek má veľkú povinnosť odporovať sile sugescie navádzajúcej ho na zlo, a to buď aktívnym bojom a jej otvoreným demaskovaním alebo aspoň
útekom spod jej vplyvu.
Existujú ľudia majúci takú silu sugescie, že ak ju dajú
do služby zla, tak tým, čo sú slabší, neostáva nič iné, ako
utiecť alebo zaujať absolútne rezervovaný postoj. Uzavrieť priateľstvo alebo dokonca manželstvo s nemorálnymi
osobami vybavenými takouto silou sugescie, znamená pre
slabý typ človeka zrieknuť sa takmer úplne vlastnej morálnej slobody.
Ovládanie davu
Dnešný človek je väčšinou davový tvor, pretože žije
v mestách, v ktorých sa tlačia hromady ľudí. Táto skutočnosť ovplyvňuje vo veľkej miere ich život. Dav tým,
že vytvára verejnú mienku, súčasne väčšinou určuje i poznanie a vnútornú dispozíciu jednotlivca. Žijeme v „davovej dobe“.
Slovo „dav“ označuje množstvo ľudí, ktoré nemá presne stanovenú štruktúru, ktoré však na základe spoločných pôvodných a pudových motívov, má určité pomerne
jednotné správanie. V davových podmienkach sa indivíduá navzájom ovplyvňujú, pobádajúc jeden druhého k inštinktívnemu, k pocitom a činom plným vášne, k rozhodnutiam, ktoré sú väčšinou iracionálne.

Dav ako množstvo alebo zástup ľudí, sa zvykol rozlišovať na dva druhy: na viditeľné zhromaždenie mnohých
ľudí na určitom mieste (pojem kvantitatívny) a na mentalitu veľkého zhluku ľudí (pojem kvalitatívny). Davová
situácia v prvom zmysle sa môže rýchle zmeniť a pominúť, zatiaľ čo davová mentalita v druhom zmysle ostáva.
Táto mentalita dnes veľmi ľahko vzniká a stále sa upevňuje, napríklad pod vplyvom práve masovo-komunikačných prostriedkov. Dnešní ľudia bez toho, aby sa teritoriálne nachádzali na tom istom mieste, sú poháňaní tým istým smerom, tým istým spôsobom myslenia, cítenia a konania, a to oznamovacími prostriedkami, ktoré sú dnes
v móde (tlač, televízia, rádio, internet). Pod týmto tlakom
prichodiacim zvonka, jednotlivec je stále vystavený pokušeniu zrieknuť sa vlastného úsudku a nezaujímať osobný postoj, opúšťajúc tak životný priestor osobného uvažovania a prestávajúc sa starať o hlbšie duchovné hodnoty.
Človek môže podľahnúť tomuto pokušeniu a kapitulovať pred verejnou mienkou, čím stráca svoju slobodu. Je
paradoxné, že v dnešnej spoločnosti, v ktorej sa toľko hovorí o slobode, sa jej mnohí vzdávajú a ani si to nepriznávajú. Rozvoj morálnej slobody môžeme merať tým, nakoľko sa človek dokáže postupne oddeliť od klamlivej sily
neosobného davu.
Aby človek nepodľahol anonymnej mase a nenechal sa
vláčiť nekontrolovateľnými ideológiami, musí neustále
skúmať samého seba: nechám sa viesť tým, čo „sa myslí“,
tým, čo „sa robí“ alebo konám na základe morálnych princípov, ktoré som si osobne a hlboko privlastnil?1
Davová psychóza
Jedno z najväčších nebezpečenstiev pre slobodu a pre
osobnú nezávislosť je dnes predovšetkým davová psychóza – davová sugescia. Uprostred davu človek veľmi ľah1. Porov. A. Günthör, Morálna teológia I/b, Rím 1989, s. 157; B.
H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale, Brescia 1964, s. 157.
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ko podlieha určitým psychickým zmenám. Duchovná úroveň klesá a tým aj schopnosť nezávislého a uváženého rozhodovania, pritom čoraz viac narastá príboj vášní a stále
viac padajú určité zábrany. V takomto stave sa dá s človekom ľahko manipulovať pomocou „hesiel“, sľubov a vyhrážok. História pozná prípady, kedy kriminálne prvky
dosiahli svoje ciele práve tým, že cynicky a systematicky
využili práve túto slabosť davu. Obeťami panujúcej nenávistnej psychózy sú však často samotní pôvodcovia alebo
ich hovorcovia.
Slabšie charaktery sú zvlášť vystavené nákaze davovej psychózy, pretože sa takmer nevedia brániť. Pod jej
vplyvom dokonca morálne zrelí ľudia strácajú nezávislosť
a oslabuje to aj ich zodpovednosť. Stáva sa, že človek stratený v dave, sa nechá vyprovokovať od iných k takým činom, o ktorých by ako jednotlivec nikdy ani nesníval, že
by sa ich z vlastného rozhodnutia mohol dopustiť. Davoví
ľudia sa nechajú naviesť k takým obetiam, ktoré by sami
neboli nikdy urobili. V takom prípade nejde však o uvážené obete, ale o prejavy fanatizmu.
Davová psychóza sa môže zmocniť ako akútna a násilná epidémia akéhokoľvek spoločenstva ľudí: zamestnancov jednej fabriky, členov parlamentu, vojakov na jednom
útvare alebo dokonca celej populácie. Epidemické explózie šialeného nacionalizmu, xenofóbie, povery, antisemitizmu a lynčovania sú z veľkej časti výsledkom davovej
psychózy.
Najlepšie sa oslobodí od otroctva davovej psychózy ten,
kto sa odvážne angažuje vo veciach viery a dobrých zvykov práve tam, kde nemôže počítať s potleskom davu a súhlasom. Z druhej strany nie je možné zlomiť moc davovej psychózy, ktorá oberá o slobodu, bez pomoci pravého
spoločenstva dobrých ľudí, bez spoločenstva viery a lásky
a bez podpory prirodzených komunít. Tak to je v ateistickom, liberálnom i akomkoľvek inom prostredí, kde vládne davová psychóza2. Preto dnes veriaci často vytvárajú
malé spoločenstvá, v ktorých sa človek učí byť sám sebou
v spoločenstve s Bohom.
Teologické aspekty davu
Ak sa na dav dívame ako na masovú mentalitu, potom
dav dostáva vyslovene negatívny charakter. A to nielen
pre ciele, často veľmi pochybné, ku ktorým davoví ľudia sú navádzaní, ale i preto, že jednotlivec sa veľmi ľahko „utopí“ v dave, strácajúc tak svoju osobnú nezávislosť.
Z toho vyplýva vzťah jasného protikladu medzi davovou
mentalitou a náboženstvom, lebo práve a najmä v Kristovom náboženstve sa Boh obracia na jednotlivca, vola2. Porov. A. Günthör, Morálna teológia I/b, Rím 1989, s. 157 – 158;
B. H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale, Brescia 1964, s. 156
– 157.
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júc ho a očakávajúc od neho osobnú odpoveď viery, ktorou sa človek oddáva Bohu z hĺbky svojho vnútra. Davové
zmýšľanie ničí práve základné predpoklady takého osobného rozhodnutia. Nie je preto bezdôvodné, že ateistické
diktátorské režimy chceli a chcú človeka stoj čo stoj premeniť na davového človeka, čiže ho „masifikovať“, lebo
takto strhnú spopod nôh pôdu pre náboženstvo a pre ľudskú osobnosť: práve tú pôdu, na ktorej sa tieto môžu ujať
a rásť, tú pôdu, ktorá je intímnou a osobou sférou človeka, v ktorej človek stojí pred tvárou Božou. Davoví ľudia sú ľahko ovládateľní akýmkoľvek diktátorom, pretože neuvažujú a nepostavia hlas svojho svedomia proti násiliu a svojvôli. Diktátor, či už je to jednotlivec alebo skupina osôb, ihneď zavetrí v nábožensky založených ľuďoch
odporcov systému, pretože títo si žiarlivo strážia vnútornú slobodu rozhodovania a vernosť vlastnému svedomiu.
V davovom fenoméne, ktorý ponižuje človeka a berie
mu akékoľvek zábrany, sa dá vycítiť, v jeho sociálnom
rozmere, hriešna žiadostivosť prameniaca z dedičnej viny.
Žiadostivosť preto nemožno pokladať za čisto individuálnu vec: ona nachádza v dave celkom osobitné pole činnosti a davom je ďalej podnecovaná. Pri manipulácii ľudí degradovaných na dav vstupujú do hry i diabolské vplyvy.
„Vplyv démonických síl stáva sa mimoriadne účinným
tam, kde ľudia boli redukovaní na dav (na masu). Odosobnený človek je zvlášť slabý voči diabolským zvodom.
Toto nebezpečenstvo je ešte zjavnejšie, ak si všimneme
fenomén masovej autosugescie. Tá nivelizuje viac než čokoľvek hodnotu a silu jednotlivej osobnosti, zabraňuje alebo znemožňuje osobné rozhodnutia a smeruje k odstráneniu zodpovednosti jednotlivca, ako i funkcie individuálneho svedomia. Rozbúrené vášne, nekontrolované pudy,
zablokovaná logika spôsobujú, že iba veľmi zriedka sa
povstanie davu obracia v dobro, a že naopak, hrozí omnoho častejšie nebezpečenstvo, že dav sa môže stať nástrojom egoistickej svojvoľnej pudovej sily a diabolskej činnosti v každej možnej podobe. K ‘demonizácii’ dejín môže
teda dôjsť tam, kde v zbožšťovaní sily – či už jednej osoby
alebo kolektívu – ľudská osoba je anulovaná terorom alebo strachom, propagandou alebo sugesciou, alebo všetkými týmito dôvodmi spolu, a keď je podnecovaná k zlému
ako časť amorfnej masy.“3
Diabol zvlášť pôsobí prostredníctvom ľudí, ktorí majú
veľký vplyv na masy. Exorcista Elias Vella bol presvedčený, že diktátori Hitler a Stalin boli posadnutí zlým duchom. Poznamenáva: „Pápež Pavol VI. sa zmienil o pokušení, ktoré nazval kolektívnym (15. 11. 1972). Ku kolektívnemu pokušeniu dochádza vtedy, keď diabol uvedie
do zmätku politikov, rozvráti ekonomiku krajiny a roznecuje nenávisť medzi ľuďmi, ktorá potom vyústi do vojen
a rôznych problémov. V takýchto prípadoch je veľmi ťaž3. D. Zähringer, Démoni, citované z A. Günthör, Morálna teológia
I/b, Rím 1989, s. 159.
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ké povedať, kde sa diabol skutočne nachádza, no nie je to
tak v prípade napríklad Hitlera, Stalina, Saddáma a pod.
V časoch Hitlera bolo počuť slogan: V nasledujúcom desaťročí bude platiť: Kristus je veľký, ale Hitler je väčší!“4
Človek zvedený diablom sa vo svojej pýche chce postaviť na miesto Boha. Ide o podľahnutie starému pokušeniu:
„Budete ako Boh“ (Gn 3, 5).
Ďalší exorcista, Páter Amorth, vníma podobne pôsobenie diabla: „Dejiny sú plné smrtonosných zásahov zlého ducha. Keď človek dospeje až k vrcholom zvrátenosti a zloby, nevysvetliteľným na základe normálneho ľudského cítenia a myslenia, vždy sa ukáže, že v pozadí zloby stoja temné diabolské sily. Holokaust, Stalinove čistky, obchodovanie s otrokmi, matky, ktoré zabíjajú vlastné deti, rodičia, ktorí vraždia vlastné potomstvo a potom
siahnu aj na svoj život... Spomeňme si aj na mnoho prípadov, ktoré sa odohrali v dávnej minulosti, dávno pred príchodom kresťanstva. Hrôzu týchto činov nie je možné vysvetliť inak ako pôsobením zvrátených bytostí a bytostí,
ktoré do zvrátenosti zaťahujú iných. Tak to povedal pápež Pavol VI.“5
Čím je človek vnímavejší na hlas Ducha Svätého, tým
jasnejšie vníma aj pôsobenie síl, ktoré sa stavajú proti Bohu. Preto lekár a konvertita, Pavol Strauss, napísal
v roku 1994, ktorý bol posledným rokom jeho pozemského života: „Žijeme v totálne pomýlenom svete. Nielen
v našom parlamente je toľko psychopatov, ale pozrime na
Rusko a na Talianov a na Ameriku. [...] Sú osobnosti, ktoré ako diablov magnet priťahujú toľké podradné osobnosti. My sme už stratili zmysel na pochop ľudskej uvážlivosti a slušnosti. Všetko horí okolo nás a v nás. Antikristus je
tu. Či aj v nás?“6 „Osobnosti ako diablov magnet.“ – To je
otrasné – a otrasne pravdivé – konštatovanie.
V roku 1994 zomrel aj Straussov spolupútnik, kňaz, filozof a teológ, Ladislav Hanus. Deň po jeho pohrebe si
Julo Rybák zapísal do denníka: „Spomínam si na včerajší
televízny prenos z pohrebu pána Ladislava Hanusa – vôbec som nevedel o jeho úmrtí. – Ako by sa malo zatriasť
Slovensko pri strate tohto velikána! A ono sa zatiaľ otriasa
politickými zemetraseniami, vyvolávanými prízemnými
vášňami primitívov. Zapamätaj si, Slovensko, že v ten istý
deň, keď si pochovávalo Hanusa, mečiarovský klan vystúpil s bombastickým plánom zúrivej, priam krvnej pomsty! – A národ – kde si národ?!“7 Slovensko sa ešte doteraz
nevysporiadalo s kriminálnymi činmi spomínaného klanu, ktorými sú, okrem obrovského rozkrádania štátneho

4. E. Vella, Zlí duchovia a exorcizmus, Bratislava 2003, s. 26.
5. P. A morth, Silnejší než zlo. Ako rozpoznávať zlého ducha, premáhať ho a vyhýbať sa mu, Stará Ľubovňa 2013, s. 161.
6. P. Strauss, in J. Rybák, Posledný rok s Pavlom Straussom, Gelnica 2015, s. 244.
7. J. Rybák, Posledný rok s Pavlom Straussom, Gelnica 2015, s. 232.
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majetku, predovšetkým únos prezidentovho syna Michala
Kováča a s tým súvisiaca vražda Róberta Remiáša.
Rybák pokračuje: „Pozerám sa znova na Markovo evanjelium (5, 1 – 18), a teraz prichádza ku mne akýsi jeho závratný zmysel. Zdá sa mi, že sme to my, tento dnešný svet
– posadnutý nečistým duchom. To my reagujeme na Kristove slová «Nečistý duch vyjdi z tohto človeka»! zúrivým
záchvatom, s penou na ústach, v zbesilom reve: «Čo ťa
do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na
Boha, nemuč ma!» (Ako veľmi to pripomína tie tlupy mladých, ktorí sa zriekajú osobného mena a prijímajú kolektívne meno tejto masy: «Volám sa pluk, lebo je nás mnoho!»)“8
Aká výzva z toho vyplýva pre novú evanjelizáciu. A tiež
sa tu ukazuje potreba exorcistov.
Časovosť problému davu
Skutočnosť, že žijeme v dobe davov je spojená s javom
urbanizácie, ktorá človeka premieňa v davového človeka a súčasne ho robí izolovaným indivíduom. Malé spoločenstvá pozostávajúce z rodiny, zo susedských vzťahov
a z farských komunít, ktoré stvárňovali život v „dedinskej“
dobe, strácajú v davovej industriálnej spoločnosti čoraz
viac svoj vplyv. K tomu treba dodať, ako doplňujúci prvok
skutočnosť, že v modernej dobe politika pracuje s „masou“ a to nielen v diktátorských systémoch, ale i v krajinách s demokratickým režimom. A tak ani demokracie sa
úplne nevyhnú riziku masovosti, pretože mnohé politické
strany sa usilujú získať si nových voličov tak, že používajú pravidlá pre podrobenie si más a manipulujú tak s húfmi svojich nasledovníkov. Proti týmto manipulátorom sa
čestní politici dokážu presadiť veľmi ťažko.
V ekonomickej oblasti reklama rada pracuje prostriedkami schopnými ovplyvniť psychológiu más. Propagovaný tovar sa musí stať masovým výrobkom; to však je možné jedine vtedy, ak si jednotlivec nezachová vlastný vkus,
ale sa zapojí do všeobecného trendu, aby nekráčal mimo
radu. Propaganda módnych vecí a stále zmeny v tejto oblasti sú naozaj príznačné v tejto súvislosti.
Ani na cirkevnom a teologickom poli nie sme imúnni voči každej infiltrácii davového ducha, najmä v prechodných obdobiach, kedy sa v lone Cirkvi môžu vytvoriť
„bloky“, napríklad pokrokových a konzervatívcov. Vtedy sa môže stať, že pokojná úvaha stráca pôdu a na jej
miesto nastúpi tendenčnosť a uvoľnené vášne. V takej situácii majú veľkú úlohu v lone Cirkvi a v teológii nekonformní ľudia, ktorí vďaka svojmu rozhľadu a povznesenosti nad módne smery odmietajú pripojiť sa ku ktorému-

8. J. Rybák, Posledný rok s Pavlom Straussom, Gelnica 2015, s. 174.
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koľvek bloku. Takými boli aj pápeži v poslednom období,
zvlášť Ján Pavol II. a Benedikt XVI., ktorí boli pevne zakorenení v tradícii viery a zároveň dokázali veľmi prehĺbiť učenie viery, a tak otvárali nové horizonty.
Mravný profil davu
Zo spoločenstva alebo spoločnosti, v ktorej človek žije,
určite môže prijímať platné popudy a motívy pre svoj ľudský mravný život. Nemôže však iba prijímať, ale musí
i dávať. Musí naozaj využiť každú príležitosť, aby svoju
slobodu zodpovedného rozhodovania dal do služieb spoločenstva alebo spoločnosti, ktorá ho udržuje.
Celkom odlišne sa však veci majú, keď sa dav snaží
pohltiť jednotlivca. Tu treba predovšetkým pripomenúť,
že človek nestojí bezbranný voči ničivému vplyvu masy,
lebo táto úplne nevyhasí slobodu človeka, ale iba vytvára zvláštne podmienky, ktoré obmedzujú užívanie slobody. I keď prostredie redukované na masu, zaťažené mylnými predstavami a uvoľnenými vášňami, môže niektorým
ľuďom naozaj sťažiť, ba priamo znemožniť osobné rozhodovanie, nedá sa z toho dedukovať, že jednotlivec je bezbranne vydaný napospas masy.
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Pastoračné dôsledky
Dušpastierska činnosť musí dnes prihliadať na to, že
väčšia časť ľudí je nútená žiť v masovom prostredí. Pretože mnohí podľahnú davovému tlaku a zanedbajú vážne
požiadavky kresťanského života, kňaz a vychovávateľ sa
musia chrániť dvoch krajností: nemajú ani apriórne všetko
ospravedlňovať, ani tvrdo kresťanov odsudzovať. Musia
sa skôr usilovať objasniť si dôvody, pre ktoré mnohí nevedia vzdorovať tlaku protikresťanského davového prostredia. Okrem toho sa môže stať, že príčiny poddávania sa tomuto tlaku súvisia čiastočne so spôsobom pastorácie, čiže
s nedostatočnou prípravou kresťanov na zrelý a nezávislý úsudok, alebo je to spojené s nedbalým a mechanickým
slávením liturgie, čo mnohých utvrdzuje v rozšírenej domnienke, že náboženstvo sa odcudzilo životu, že je prekonané, že sa stalo neužitočným rezíduom minulých čias.

Sociológia a štatistika sa snažia objasniť, ako sa ľudia
zvyknú správať v daných okolnostiach, teda aj v prostredí degradovanom na masu. Prekračujú však svoju kompetenciu, keď z toho vyvodzujú, že človek v určitých situáciách je natoľko podmienený, že sa môže iba tak správať,
ako sa správa väčšina. Ešte nebezpečnejší by bol záver, že
správanie väčšiny je tým správnym správaním. Naopak,
je oprávnené zistenie, že v dôsledku správania sa väčšiny veľmi veľa ľudí sa stretáva s veľkými ťažkosťami konať ináč než fakticky konajú, a to pod tlakom okolností
a prostredia, v ktorom musia žiť.

Úsilie o zachovanie si vlastnej nezávislosti, vlastného
úsudku a zmyslu pre zodpovednosť i v davovom prostredí patrí dnes medzi hlavné ciele kresťanskej askézy. Sem
treba zaradiť i umiernené a kritické používanie komunikačných prostriedkov. Dokonca je nutné vyhýbať sa určitým príležitostiam a určitým prostrediam, ako sú rôzne organizované zábavy, v ktorých neobmedzene panuje davová mentalita. Jednoduchý útek môže eliminovať nebezpečenstvo podľahnutiu davu. Ale sám útek nestačí. I tu treba premáhať zlo dobrom. Vedľa zdravej askézy pri používaní novín, časopisov, filmov, rádia a televízie netreba zanedbať rovnako dôležitú spoločnú úlohu: dať všetky tieto
prostriedky do služby dobra, skutočnej slobody a poznania pravých hodnôt. Okrem toho si kresťan musí vyhradiť
čas na meditáciu, aby si udržal osobné spojenie s Bohom
modlitbou, čítaním Svätého písma a inými úkonmi, a vytvoril si tak solídnu základňu pre nadhľad nad plytkosť
masovej úrovne. V tomto svete je veľmi dôležité i individuálne pokánie, ktoré privádza človeka k Bohu.9

Niektoré tvrdenia Biblie sú na zamyslenie i pre dnešných
ľudí, ktorí majú čeliť problémom davovej mentality. Biblia nás vyzýva, aby sme nešli za väčšinou proti vlastnému presvedčeniu, ani aby sme sa nezriekali vytvorenia si
vlastnej mienky. Už v Starom zákone sa v súvislosti s vynášaním právnych rozsudkov hovorí: „Nespojíš sa na zlú
vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny, aby si neprekrúcal pravdu!“ (Ex 23, 2). V evanjeliu
nás napomína Pán, aby sme sa nepridávali k tým mnohým,
čo kráčajú po širokej a pohodlnej ceste, ale zvolili si radšej
strmú cestu, po ktorej nekráčajú veľké zástupy (porov. Mt
7, 13 n). Svätý Pavol nám často pripomína, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu (napr. Rim 12, 2). V jeho slovách je pre nás obsiahnutá i povinnosť, aby sme neutonuli v mase a aby sme si neosvojili to zmýšľanie masy, ktoré
sa protiví duchu evanjelia.

Kresťania sa majú snažiť, nakoľko je im to len možné,
preniknúť do konformistického prostredia a očistiť mentalitu masy. Pápež Pavol VI. vo svojom apoštolskom liste Octogesima adveniens zo 14. mája 1971 naliehavo pripomenul túto povinnosť: „Je potrebné znova vybudovať
v rámci ulice, mestskej štvrte, alebo veľkého zoskupenia domov a bytov sociálne tkanivo, v ktorom by človek
mohol uspokojiť požiadavky svojej osobnosti. Záujmové
a kultúrne strediská sa musia vybudovať alebo rozvinúť
na úrovni komunít a farností v tých rozličných formách
spolkov, rekreačných krúžkov, spoločenských miestností
a duchovných spoločenských stretávaní, v ktorých každý,
oslobodiac sa od izolovanosti, znovu vytvorí bratské vzťahy... Ľuďom nahromadeným v mestskej miešanine, ktorá sa stáva neznesiteľnou, treba priniesť posolstvo nádeje prostredníctvom žitého bratstva a konkrétnej spravod9. Porov. A. Günthör, Morálna teológia I/b, Rím 1989, s. 158 – 164;
B. H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale, Brescia 1964, s. 157.
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livosti. Nech kresťania, vedomí si tejto novej zodpovednosti, nestrácajú odvahu pred nesmiernosťou beztvárneho mesta.“10
Z týchto slov jasne vyplýva, že nie je možné vyriešiť
problém „masy“, ak jednotlivci ostávajú izolovaní. Proti mase treba postaviť spoločenstvo rodiny, živej farnosti, dobrého susedstva, odborných združení a pod. Jedine
na základe takýchto dobre vytvorených malých a veľkých
spoločenstiev dokážu ľudia pozdvihnúť svoj hlas i v politike, v politických stranách atď., a to tým, že sa aktívne
postavia proti rozpínaniu sa masy nielen vo vlastnom záujme, ale i v záujme svojich bratov.
Záver
Kňaz a básnik, Janko Silan, ktorý vo svojom živote pozoroval besnenie ideológií (nacistickej, fašistickej i komunistickej), v básni vystihol konanie oslepeného davu, ktorý už nedokáže počúvať Boží hlas: „Ako sa ženú davy, /
a nik ich nezastaví, / ako sa ženú divo, / myslia, že spravodlivo / za pravdou, ktorá cúva, / jak Boh, čo nepočúva
/ na hrozby násilnosti. / Hľa, popreli Ho, sprostí, / vo svojej pochabosti / bez pokory a bázne – / a tak v nás všetko
hasne, / a tak v nás všetko trpí / a pašu majú supy. / Mŕtvoly cez mŕtvoly, / zmĺknuté v svojom bôli, / sa hromadia
a kladú / a vedľa v tieni hradu / básnik si sadá, číta / s anjelmi knihu žitia / a vzdychá stále: Aká / si smutná, až ma
ľaká / tvár tvoja, duša! Vzlietni, / nezastaň, neuvädni! / Čo
bolo fádne, zmizne / v tme ľútosti a trýzne: / ale že predsa
všetci / chceli byť ako svätci / v hlbinách svojho bytia, / to
pravú chválu pýta. / Úbohá duša skrytá, / čo nevidia, nech
vidia, / čo bude potom, keď ty / s láskou, čo všetkým svieti, / prestaneš, ničiac pýchu, / tkať harmóniu tichú. / Trápenie bez oddychu?“11
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li na svojom poste až do zániku. A predsa sú to vari hlasy
týchto volajúcich, čo zachránili svoje národy od ostatnej
záhuby. To sú stálice vývoja ľudstva. A zlatý poklad každého národa je jeho sloboda, jeho tvoriví duchovia a jeho
tvorivé ruky.“12
Nasledovníci Ježiša Krista, ktorý je „cesta pravda a život“ (Jn 14, 6), sú zvlášť povolaní byť svedkami pravdy
v tejto davovej dobe. Bez pravdy niet slobody.
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V histórii vyvoleného národa to boli vždy proroci, ktorí
dokázali počuť Boží hlas a nepodľahli mienke davu. Pravda, ktorú hlásali, nakoniec zvíťazila nad mienkou davu.
V každej dobe sú ľudia, ktorí, vedení pravdou a svedčiac o pravde, zachraňujú národy od zlých síl ovládajúcich davy.
Pavol Strauss vnímal veľmi citlivo v celých dejinách
ľudstva pôsobenie rozvratných síl, ktoré pretvárajú ľudí
na dav a proti ktorým často vzdoruje len pár jednotlivcov:
„Jestvujú veľké psychické a morálne epidémie, ba pandémie, ktoré idú svetom a v rôznych dobách a u rôznych národov od antiky po dnešok zaplietajú svet do kríz a katastrof. Sú hlasy básnikov a mysliteľov, ktoré ich predvídali, a napriek tomu, že videli blížiacu sa záplavu zla, stá10. Pavol VI., Octogesima adveniens, č. 11, 12, in Pavol VI., Tutti
i principali documenti, Città del Vaticano, s. 1181.
11. J. Silan, Úbohá duša na zemi. Triptych I-IV. Oslnenie, 3. Súborné dielo, Bratislava 1996, s. 50 – 51.
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Subsidiarita
Subsidiarity
The principle of subsidiarity is one of the fundamental principle in Church‘s social doctrine. Its requirements were
included already in the traditional teaching of the Church. In accordance with this approach, all societies of „greater
importance“ must adopt attitude of help towards the lower societies while respecting their competencies, responsibility and freedom. The principle of subsidiarity was explicitly formulated for the first time only by Pius XI. in the
encyclical Quadragesimo anno of 15th May 1931, when – due to the changes in modern society – many changes
could be carried out only by the associations like the state and state institutions. However, these associations were
not willing to respect the competencies of lower societies and encroached on their competencies. Pope Pius XI. by defining the principle of subsidiarity condemned totalitarian regimes (Communism, Fascism, Nazism). This principle
has been further developed and applied in the teaching of his succesors. Respecting this principle is the basis for the
decent society in which citizens will be aware of their rights and responsibilities.

Princíp subsidiarity patrí medzi základné princípy
v sociálnej náuke Cirkvi. Dnes sa pomerne veľa hovorí
o solidarite, ale zabúda sa práve na subsidiaritu, ktorej rešpektovanie je základom pre skutočnú solidaritu.
Samotné slovo subsidiarita je odvodené od latinského
slova subsidium, ktoré znamená pomoc. Podľa princípu
subsidiarity všetky spoločnosti „vyššieho poriadku“ musia zaujať postoj pomoci, podpory (subsidium) vo vzťahu k nižším spoločnostiam,1 avšak pritom ich nesmú obrať
o kompetencie, zodpovednosť a slobodu.
Princíp subsidiarity v dejinách Cirkvi
Tento princíp bol prvýkrát predložený v encyklike Pia
XI. Quadragesimo anno z 15. mája 1931. Pápež konštatuje, že kvôli zmenám v modernej spoločnosti mnohé veci
môžu realizovať len veľké asociácie: štát a štátne inštitúcie. Potvrdzuje však, že v tejto novej situácii „musí ostať
jasná veľmi dôležitá zásada v sociálnej filozofii: ak je nepovolené odobrať jednotlivcom to, čo môžu vykonávať
vlastnými silami a vlastným úsilím a prideliť to spoločenstvu, tak je nespravodlivé preniesť na väčšiu a vyššiu spoločnosť to, čo môžu vykonávať menšie a nižšie spoločenstvá. A práve v tomto spočíva veľká ujma a zároveň rozvrat správneho usporiadania spoločnosti. Prirodzenou náplňou akéhokoľvek zásahu samotnej spoločnosti je totiž
pomôcť výpomocným [subsidiárnym] spôsobom článkom
[údom] spoločenského organizmu, a nie zničiť ich a pohltiť.
Je preto nevyhnutné, aby najvyššia autorita štátu presunula na menšie a nižšie združenia vybavovanie záležitostí menšieho významu, ktorými by sa vlastne sama len
rozptyľovala. Tak bude môcť s väčšou voľnosťou, silou
a účinnosťou riešiť veci, ktoré prináležia len jej, lebo len
ona ich môže vykonávať; totiž riadenie dozoru, napomína-

1. Porov. E. Colom, Scielti in Cristo per essere santi. IV. Morala sociale, Roma 2008, s. 133 – 137.

nia, či potláčania, podľa jednotlivých prípadov a potrieb.“2
Predstavitelia politickej moci si majú byť vedomí, že „čím
dokonalejšie bude zachované hierarchické usporiadanie
medzi jednotlivými združeniami v závislosti od zásady
výpomocnej funkcie spoločenskej činnosti, o to viac sa
posilní spoločenská autorita a výkonnosť, čím sa prispeje
i k priaznivejšej a prosperujúcejšej úrovni samotného štátu.“3 Týmito vyjadreniami pápež odsúdil totalitné režimy
(komunizmus, fašizmus, nacizmus). To vysvetľuje, prečo
princíp subsidiarity formuloval prevažne negatívne.
Výslovná formulácia tohto princípu bola autentickou novosťou v náuke Magistéria. V modernej spoločnosti, ktorá priniesla zosilnenie vzťahov medzi rôznymi úrovňami
a oblasťami spoločenského života ako aj rozšírenie kompetencií a nárokov zo strany centrálnej moci, bolo nevyhnutné formulovať tento princíp. Jeho obsah a požiadavky
však už boli zahrnuté v tradičnom učení Cirkvi, ktoré sa
zakladá na prirodzenom zákone.
Už svätý Tomáš Akvinský (1225 – 1274) považoval uvalenie prílišnej uniformity za hrozbu pre republiku zloženú
z rôznych častí. Analogicky Dante usudzoval, že imperátor by sa nemal priamo zaujímať o otázky týkajúce sa jednotlivých miest, keďže každé mesto má svoje vlastné charakteristiky, odlišné od iných. Lev XIII. vo svojej encyklike Rerum novarum (1891) odsúdil bezdôvodné zasahovanie štátu do rodiny slovami: „Je teda veľkým a zhubným
omylom chcieť, aby štát mohol ľubovoľne zasahovať do
svätyne rodiny. Istotne, ak niektorá rodina sa náhodou nachádza v takých vážnych ťažkostiach, že jej samej nie je
možné dostať sa z nich, v takýchto ťažkých okolnostiach
je zásah verejnej moci oprávnený; veď každá rodina je súčasťou spoločenského organizmu. Podobne v prípade vážnych neporiadkov vo vzájomných vzťahoch medzi členmi rodiny nech štát zasiahne a dá každému, čo mu patrí;
toto totiž nie je uzurpovanie práv občanov, ale ich zabezpečenie a ochrana v duchu poctivej spravodlivosti. Tu sa
však musí štát zastaviť; ísť ďalej mu prirodzenosť nedovo2. Pius XI., encyklika Quadragesimo anno, č. 80 – 81.
3. Tamže, č. 81.
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ľuje. Otcovskú právomoc štát nemôže ani potlačiť, ani si
prisvojiť, pretože sa rodí zo samotného prameňa ľudského života. «Deti sú čímsi, čo patrí otcovi», takpovediac
rozšírením jeho osobnosti: a keď chceme hovoriť presne,
nie samy, ale prostredníctvom rodiny, v ktorej sa narodili, vstupujú do občianskeho spoločenstva. A práve z toho
dôvodu, že deti sú prirodzene čímsi otcovým, ...skôr než
nadobudnú užívanie vlastného rozumu, sú pod ochranou
rodičov. Práve v tomto socialisti, nahrádzajúc rodičovskú
starostlivosť štátnou starostlivosťou, postupujú proti prirodzenej spravodlivosti a rozvracajú rodinné zväzky. Socialistická myšlienka kolektivizácie je negatívna pre spoločnosť.“4 Lev XII. jasne poukazuje na neprávosť totalitných ideológií, ktoré sa chcú zmocniť výchovy a odmietajú uznať prirodzené právo rodičov na výchovu svojich
detí.
Ďalší pápeži zdôrazňovali dôležitosť tohto princípu,
hoci bez významných príspevkov týkajúcich sa jeho teoretickej formulácie. Ján XXIII. predložil tento princíp už nie
v negatívnej, ale v pozitívnej forme aplikujúc ho na zásahy štátu do ekonomiky a na medzinárodné vzťahy. V encyklike Mater et magistra v bodoch 39 – 44 aplikuje princíp subsidiarity na ekonomickú oblasť, pričom poukazuje na dôležitosť osobnej iniciatívy a na úlohu, ktorú má
v tejto oblasti štát. Túto časť uzatvára slovami: „Skúsenosť totiž učí, že tam, kde chýba osobná iniciatíva jednotlivcov, nastáva politická tyrania, ale aj úpadok tých hospodárskych oblastí, ktoré sú zamerané na výrobu predovšetkým celého radu takých spotrebných dobier a služieb,
ktoré sa týkajú nielen materiálnych potrieb, ale aj požiadaviek ducha: dobier a služieb, ktoré osobitným spôsobom
zamestnávajú tvorivú schopnosť jednotlivcov. A naopak,
kde chýba alebo nesprávne sa uskutočňuje nutné dielo štátu, tam je nenapraviteľný neporiadok, vykorisťovanie slabých zo strany bezohľadných silnejších, ktorí prospievajú
v každej krajine a v každom čase ako kúkoľ medzi pšenicou.“5 O medzinárodných vzťahoch píše v encyklike Pacem in terris z 11. apríla 1963: „Ako v jednotlivých štátoch
vzťahy medzi verejnou mocou a občanmi, rodinami i intermediárnymi organizáciami majú sa spravovať a usmerňovať podľa princípu subsidiárnosti, takisto podliehajú
tomu istému princípu správne vzťahy medzi verejnou celosvetovou autoritou a zodpovednými verejnými orgánmi
jednotlivých štátov.“6
Druhý vatikánsky koncil výslovne spomína princíp subsidiarity trikrát, a to vždy vo vzťahu k významným otázkam špecifického charakteru, akými sú rodinná výcho-

4. Lev XIII., encyklika Rerum novarum, č. 11.
5. Ján XXIII., encyklika Mater et magistra, č. 44.
6. Ján XXIII., encyklika Pacem in terris, č. 49.
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va, školská výchova7 a medzinárodné spoločenstvo.8 Koncil okrem toho spresnil kritériá, na základe ktorých má
byť tento princíp aplikovaný: „Verejní činitelia nech sa
chránia robiť prekážky rodinným, sociálnym a kultúrnym
organizáciám alebo sprostredkujúcim zväzkom a ustanovizniam, ani nech neznemožňujú ich zákonitú a aktívnu
činnosť; naopak, nech ju ochotne a usporiadane napomáhajú. Občania zas, tak jednotlivo, ako aj v skupinách, nech
dávajú pozor, aby neudelili priveľkú moc verejným vrchnostiam ani aby od nich nevhodne nežiadali neprimerané
výhody a pôžitky, aby tak nezmenšili zodpovednosť jednotlivcov, rodín a spoločenských skupín.“9
Pavol VI. podčiarkuje, že osoby sú aktívnymi a zodpovednými subjektami procesu rozvoja tak osobného ako aj
spoločenského.10 Osoba je tu prv ako spoločnosť. Osoba
a spoločnosť je tu prv ako štát. Ľudia sa totiž prirodzene združujú, aby mohli spoločne realizovať svoje projekty. Prvenstvo ľudskej osoby v spojení s jej spoločenskou
prirodzenosťou si vyžaduje, aby komunity mali ako jediný
cieľ pomôcť (subsidium) jednotlivcom prijať vlastnú zodpovednosť za vlastnú sebarealizáciu a zabezpečiť k tomu
nevyhnutné podmienky. Jednotlivcom treba ponechať slobodu konať dotiaľ, dokiaľ ich schopnosti a možnosti sa
ukazujú primerané veľkosti sociálnych problémov, ktoré
treba vyriešiť.11 Akékoľvek inštitucionálne zastupovanie
nesmie prekročiť nevyhnutnú pomoc. Tu vidíme, že princíp subsidiarity sa zakladá na metafyzike osoby a je platný pre všetky spoločnosti.
Ján Pavol II. sa vo svojom učení opakovane odvolával na
princíp subsidiarity, ktorého chápanie sa snažil prehĺbiť.
Už vo svojom posolstve generálnemu tajomníkovi OSN
v roku 1980 upozorňuje, že „aplikujúc pojem subsidiarity [...] mnohé skupiny a národy môžu lepšie vyriešiť ich
problémy na lokálnej alebo strednej úrovni“ pomocou činnosti, ktorá im dá „priamy pocit, že sa podieľajú na svojom
vlastnom osude.“12 V nasledujúcom roku v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio pripomína, že „spoločnosť
– a ešte viac štát – majú uznať, že rodina je spoločenstvo
s vlastnými a základnými právami, a preto v ich vzťahoch
7. „Povinnosťou občianskej spoločnosti je napomáhať výchovu mládeže rozličným spôsobom: chrániť povinnosti a práva rodičov i ostatných výchovných činiteľov a pomáhať im; podľa princípu subsidiarity
postarať sa o výchovu tam, kde si rodičia a iné inštitúty neplnia svoju
úlohu, pritom však brať ohľad na želanie rodičov; okrem toho, pokiaľ si
to vyžaduje všeobecné dobro, zakladať vlastné školy a ústavy“ (Druhý
vatikánsky koncil, deklarácia Gravissimum educationis, č. 3).
8. Porov. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium
et spes.
9. Tamže, č. 75.
10. Porov. Pavol VI., encyklika Populorum progressio, č. 15.
11. Porov. P. F. da Passano, Il principio di sussidiarietà, citované
z R. Gerardi, La gioia dell’amore, Città del Vaticano 2015, s. 610.
12. Ján Pavol II., Messaggio dei Giovanni Paolo II all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 22. august 1980, č. 8 in http://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/it/messages/pont_messages/1980/documents/hf_
jp-ii_mes_19800822_nazioni-unite.html
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k rodine ich viaže povinnosť riadiť sa zásadou vzájomnej
podpory [čiže princípom subsidiarity].“13
Ján Pavol II. veľmi dobre poznal dôsledky nesprávnych
ideologických pohľadov na spoločnosť, ktoré nerešpektujú subsidiaritu. Preto v encyklike Centesimus annus z 1.
mája 1991 pripomenul, že „podľa Rerum novarum a celého sociálneho učenia Cirkvi spoločenská povaha človeka sa nevyčerpáva v štáte, ale sa realizuje v rôznych stredných združeniach, začínajúc rodinou až po ekonomické,
sociálne, politické a kultúrne združenia, ktoré ako prejav tej istej ľudskej prirodzenosti tešia sa vždy pri rešpektovaní spoločného dobra svojej vlastnej samostatnosti.“14
Následkom toho vo všetkých oblastiach „musí platiť princíp subsidiarity: spoločnosť vyššieho rádu nesmie zasahovať do vnútorného života spoločnosti nižšieho rádu takým spôsobom, aby ju oberala o jej kompetencie, ale má
ju skôr v prípade nutnej potreby podporovať a pomáhať
jej, aby svoju činnosť zladila s činnosťou iných spoločenských zložiek v záujme spoločného dobra.“15
Dôležitosť tohto princípu sa ukázala v plnom svetla v inštrukcii Kongregácie pre náuky viery Libertatis
conscientia z 22. marca 1986, ktorá poukazuje na úzke
spojenie princípu subsidiarity s princípom solidarity. Tieto princípy sa vzájomne dopĺňajú a sú základom na hodnotenie jednotlivých situácií, štruktúr a sociálnych systémov. Umožňujú hodnotiť, nakoľko „existujúce systémy
sú zhodné alebo nie s požiadavkami ľudskej dôstojnosti.“16 Z toho vyplýva, že „ani štát, ani nejaká spoločnosť
nemôžu nikdy nahradiť iniciatívu a zodpovednosť osôb
a stredných spoločenstiev v tých sektoroch, v ktorých ony
môžu pôsobiť, a nemôžu ani zničiť nevyhnutný priestor
pre ich slobodu.“17 V tom istom zmysle sa vyjadruje dokument Kongregácie pre katolícku výchovu z 30. decembra 1988, keď hovorí, že subsidiarita „chráni ľudskú osobu, miestne komunity a stredné orgány pred nebezpečenstvom, že stratia svoju legitímnu autonómiu.“18 Subsidiarita je nevyhnutným doplnkom solidarity a dôležitým riadiacim princípom spoločenského života. Cirkev je zvlášť
pozorná na jeho aplikáciu „z dôvodu samotnej dôstojnosti osoby, z ohľadu na to, čo je najľudskejšie v organizovaní spoločenského života a kvôli ochrane práv národov vo
vzťahoch medzi jednotlivými spoločnosťami a univerzál13. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 45.
14. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 13.
15. Tamže, č. 48.
16. Kongregácia pre náuku viery, Istruzione sulla libertà cristiana
a la liberazione, č. 74 in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_it.html
17. Tamže.
18. Kongregácia pre katolícku výchovu, La dottrina sociale della
Chiesa nella formazione sacerodotale, č. 38, citované z Dizionario di
dottrina sociale. Scienze sociali e Magistero, a cura del Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano 2004, s.
89.
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nou spoločnosťou.“19 Solidarita je aspektom subsidiarity
v tom zmysle, že nie je možné očakávať solidárne konanie plne rozvinuté voči štátu a medzinárodnému spoločenstvu, ak nebolo praktizované na úrovni skupín a stredných
inštitúcií. Mimoriadne dôležitá je preto solidarita v rodinách, medzi rodinami i medzi chudobnými.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v kapitole venovanej
ľudskému spoločenstvu najskôr upozorňuje na to, že „prílišné zasahovanie štátu môže ohroziť osobnú slobodu
a iniciatívu.“20 Potom výslovne pripomína, že princíp subsidiarity je „v protiklade so všetkými formami kolektivizmu. Vyznačuje hranice zasahovaniu zo strany štátu. Je zameraný na zladenie vzťahov medzi jednotlivcami a spoločnosťami. Smeruje k nastoleniu opravdivého medzinárodného poriadku.“21 Nakoniec potvrdzuje, že podľa tohto
princípu „ani štát, ani nijaká väčšia spoločnosť nemá nahrádzať iniciatívu a zodpovednosť osôb a menších (intermediárnych) spoločenstiev.“22
Katolícka koncepcia spoločnosti preto nie je zlučiteľná
ani so štátom riadeným plánovaným hospodárstvom, ani
s liberalizmom. Katolícka koncepcia hovorí, že „spolužitie ľudí nie je zamerané ani na trh, ani na štát, pretože má
samo v sebe jedinečnú hodnotu, ktorej má slúžiť štát i trh.“23
Z dejinného náčrtu je jasné, že Magistérium vo svojich dokumentoch veľmi zdôrazňuje tento princíp, ktorého uplatňovanie je základom pre dobré a spravodlivé fungovanie spoločnosti.24
Zosumarizovanie princípu subsidiarity
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi a Katechizmus Katolíckej cirkvi ponúkajú zosumarizované učenie Cirkvi
o princípe subsidiarity.
Princíp subsidiarity vedie k tomu, že politické a administratívne štruktúry akejkoľvek úrovne (štátna vláda, regionálne štruktúry, obecné štruktúry) ohraničia oblasť
svojho zasahovania (vyhnú sa centralizácii, zbytočnej byrokracii a prehnanej sociálnej podpore) a budú, naopak,
tak pomáhať rodinám, slobodným organizáciám a náboženským spoločenstvám, aby ony samy mohli dosiahnuť
svoje špecifické ciele. Ide to o združenia a spolky politického, ekonomického, sociálneho, profesionálneho, kul19. Tamže.
20. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1883.
21. Tamže, č. 1885.
22. Tamže, č. 1894.
23. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 49.
24. Porov. G. Feliciani, Sussidiarietà, in Dizionario di dottrina sociale. Scienze sociali e Magistero, a cura del Centro di ricerche per lo
studio della dottrina sociale della Chiesa, Milano 2004, s. 87 – 91.
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túrneho, športového a rekreačného druhu, ktoré si ľudia
spontánne založili a ktoré im umožňujú skutočný spoločenský rast (oblasť „civilnej spoločnosti“).25
Združeniam a spolkom nestačí umožniť skutočnú a širokú autonómiu, ale je potrebné vytvoriť im podmienky,
aby mohli uskutočňovať svoje úlohy a postarať sa o seba
samých. Tieto subjekty majú právo prejaviť sa natoľko,
nakoľko to zodpovedá ich možnostiam a schopnostiam.
Podporovaním združení a spolkov, ktorým osoby zverujú časť svojej realizácie, sa podporuje dôstojnosť osôb.26
Subsidiarita vyžaduje zodpovedné uskutočňovanie slobody, čo je predpokladom takej demokracie, ktorá efektívne pomáha každému občanovi.27 Jednotlivci a spoločenstvá sa majú vyhnúť akémukoľvek uzatvoreniu do seba
a egoizmu.
Princíp subsidiarity má pozitívny a negatívny aspekt.
V pozitívnom zmysle princíp subsidiarity zahŕňa: podporovanie iniciatívy osôb a menších skupín prostredníctvom
vhodnej pomoci (subsidium) a vytvorenie inštitúcií (edukačných, legislatívnych, štrukturálnych atď.), ktoré budú
priaznivé pre autonómne konanie; týmto spôsobom jednotlivci a komunity nižšieho rádu môžu uskutočňovať
vlastné povinnosti bez toho, aby ich museli prenechať
vyšším celkom, ktoré by ich v tomto nahradili; to zahŕňa,
že širšie organizácie majú prevziať tie úlohy – nevyhnutné na dosiahnutie sociálneho rozvoja – ktoré jednotlivci
alebo menšie skupiny nie sú v stave realizovať z dôvodu
veľkosti ich bremien. V negatívnom zmysle princíp subsidiarity zahŕňa: nezužovať priestor pre autonómne konanie
osôb a menších spoločenských skupín, čo je výrazom subjektívnej kreativity občanov, ktorých sloboda a zodpovednosť sa nesmie potláčať; preto, keď je potrebná výpomoc
zo strany vyšších organizmov, tie sa musia obmedziť na
to, čo je úzko nevyhnutné.28
„So zásadou subsidiarity kontrastujú formy koncentrácie, byrokracie, podporných systémov, nespravodlivej
a prehnanej prítomnosti štátu a štátneho aparátu [čo prináša so sebou ohromné narastanie výdavkov] [...] Nedostatočné alebo neprimerané uznanie osobnej iniciatívy či
monopolov má za následok neuznávanie princípu subsidiarity.“29
„S uskutočňovaním princípu subsidiarity súvisí úcta
a účinný rozvoj prvenstva osoby a rodiny; uznanie stred-

25. Porov. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, Kompendium
sociálnej náuky Cirkvi, č. 185.
26. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1882; Pápežská rada pre
spravodlivosť a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 185.
27. Porov. R. Gerardi, La gioia dell’amore, Città del Vaticano 2015,
s. 608 – 611.
28. Porov. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, Kompendium
sociálnej náuky Cirkvi, č. 186.
29. Tamže, č. 187.
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ne veľkých združení a organizácií vo vlastných základných rozhodnutiach a vo všetkých tých, ktoré nemôžu byť
delegované alebo ich nemôžu prevziať iné; povzbudzovanie do osobnej iniciatívy tak, aby každý spoločenský organizmus zostával v službe vo vlastnej špecifickosti pre
spoločné dobro; pluralistické členenie spoločnosti a dávanie vlastných životných síl, ochrana ľudských práv a menšín, byrokratická a administratívna decentralizácia, vyrovnanosť medzi verejnou a osobou sférou a následným
uznaním sociálneho poslania súkromia; primerané uvedenie zodpovednosti občana do jeho aktívnej «účasti» na politickej a sociálnej realite krajiny.“30
Uplatnenie princípu subsidiarity musí byť diferencované podľa druhu spoločnosti a jej historických okolností:
iná je aplikácia subsidiarity v politickej spoločnosti a iná
vnútri rodinnej spoločnosti alebo v živote Cirkvi. To znamená, že kompetencia každej autority (a zodpovedajúca povinnosť subsidiarity) závisí od základov, na ktorých
spočíva daná autorita: politická, rodinná, cirkevná atď.
„Charakteristickým dôsledkom subsidiarity je účasť,
ktorá [...] je povinnosť, ktorú majú všetci vedome vykonávať zodpovedným spôsobom a z hľadiska spoločného
dobra.“31 V skutočnosti osoby sú aktívnymi a zodpovednými subjektmi vlastného procesu rozvoja a rozvoja skupín, ku ktorým patria. Každý človek teda má sa zúčastňovať s ostatnými ľuďmi na budovaní spoločného dobra spoločnosti na všetkých úrovniach pri rešpektovaní identity
každej osoby a každého národa a rovnako má právo mať
účasť na užívaní tohto spoločného dobra.
Štát a sociálne sily nesmú nahradiť iniciatívu, slobodu
a zodpovednosť osôb a menších spoločenských skupín.
Popretie subsidiarity alebo jej obmedzenie brzdí a niekedy aj ničí kreatívne nasadenie osôb a skupín, aj keby sa to
dialo pod rúškom väčšieho dobra pre spoločnosť.
Princíp subsidiarity neguje tak individualizmus ako
aj kolektivizmus. Individualizmus odmieta subsidiárnu funkciu spoločenstva, pričom sa snaží využiť služby
spoločnosti pre vlastné egoistické plány. Kolektivizmus si
nárokuje všetku právomoc a vylučuje, pokiaľ to len ide,
osobnú iniciatívu a zodpovednosť jednotlivcov.
Praktizovanie tohto princípu je nevyhnutnou podmienkou pre ľudskejší život spoločnosti. Malo by sa ním inšpirovať každé spoločensko-politicko-ekonomické rozhodnutie na úrovni osobnej, skupinovej, štátnej a medzinárodnej.

30. Tamže.
31. Tamže, č. 189; porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1913 –
1917.
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Výchova k subsidiarite
Je potrebné hlboké výchovné dielo na všetkých úrovniach spoločnosti a celý rad štrukturálnych opatrení, ktoré podporia solidárnu účasť osôb na chode rôznych komunít, ku ktorým prináležia, aby účasť na budovaní spoločného dobra nebola čisto formálna, ale reálna.32 V tejto oblasti, ako vo všetkých morálnych oblastiach, treba pamätať na to, že výchovné dielo sa neobmedzuje na intelektuálny aspekt. Ešte viac je potrebná hlboká morálna formácia, aby správa verejných vecí pramenila zo spoluzodpovednosti každého občana za spoločné dobro. Táto formácia musí pamätať na to, že účasť na spoločnom diele si
vyžaduje zmysel pre spoluzodpovednosť, schopnosť zúčastniť sa spoločného rozhodovania a schopnosť vziať na
seba aj bremená. Vyžaduje si to zmysel pre spolupatričnosť k civilnému spoločenstvu, a nie postoj toho, kto sa
považuje len za diváka, klienta, alebo sudcu dovolávajúceho sa výlučne toho, aby niekto iný zakročil. Aj snaha
o legálnosť spočíva vo veľkej miere v tomto postoji. Treba podčiarknuť, že vzrastajúca nespokojnosť s politikou si
vyžaduje ešte väčšie nasadenie vo formovaní k spoločnej
zodpovednosti.
Medzi najúčinnejšie a nevyhnutné štrukturálne opatrenia, schopné podporiť účasť na živote spoločnosti, patria
tie, ktoré ukazujú vlastným občanom efektivitu tejto účasti. Treba sa vyhnúť všetkému, čo je na prekážku tomuto právu. Prekážky nestretávame len v režimoch, kde panuje diktatúra, ale aj v krajinách, kde je toto právo síce
formálne vyhlasované, avšak bez toho, aby ho bolo možné prakticky uskutočňovať ako aj v krajinách, kde prebyrokratizovaný systém takmer znemožňuje mať účasť na
politickom a spoločenskom živote.33 V tomto zmysle treba
podporovať striedanie sa vládnucich predstaviteľov, aby
sa vyhlo skostnateniu štruktúr a vytvoreniu klientelizmu
a tajných privilégií.
Participácia v politickej oblasti je zvlášť nevyhnutná, no
netreba zabúdať, že princíp participácie sa týka všetkých
spoločenských sektorov. Od tých, ktoré majú regionálny
alebo celosvetový záber, od ktorých závisí spolupráca národov pri budovaní solidárneho medzinárodného spoločenstva, až po sektory omnoho užšie, ktoré však veľmi
často silno ovplyvňujú život osôb, ako je svet práce a ekonómie,34 informácií a kultúry, komunálnej a oblastnej politiky a mnohé iné. Dôležitosť tohto práva pre osobný a spoločenský rozvoj zahrňuje požiadavku uľahčiť jeho prak-

32. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1917; Pápežská rada pre
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 191.
33. Porov. Pavol VI., apoštolský list Octogesima adveniens, č. 47;
Ján Pavol II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 15; Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 44, 45; Pápežská rada pre spravodlivosť
a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 191.
34. Porov. Ján Pavol II., encyklika Laborem exercens, č. 14; Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 34.
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tizovanie predovšetkým tým, ktorí sú viac znevýhodnení
a majú väčší problém uplatniť si ho.35
Záver
Princíp subsidiarity sa týka života malých i veľkých
spoločenstiev. V rodine rodičia majú pomáhať deťom. Rodičovská pomoc sa však musí zamerať na výchovu detí
k samostatnosti a postupne sa stávať zbytočnou. Deti zasa
majú povinnosť prijať rodičovskú pomoc a radu v takej
miere, v akej ju potrebujú.
Princíp subsidiarity platí aj v Cirkvi, v spoločenstve viery slobodných osôb. Najvyššie cirkevné vedenie by si nemalo prisvojiť to, čo môžu vykonať miestne cirkvi a združenia miestnych cirkevných spoločenstiev. Aj v menších
spoločenstvách, akými sú napríklad rehole a náboženské
kongregácie, netreba potláčať dobrú iniciatívu jednotlivcov odvolávajúc sa pritom na sľub poslušnosti, práve naopak, je treba podporiť takúto iniciatívu. Na druhej strane by sa postupovalo proti princípu subsidiarity, keby najvyššia cirkevná autorita nezasiahla tam, kde riešenie určitých problémov presahuje možnosti miestnych cirkevných
spoločenstiev. Takisto konajú proti princípu subsidiarity
tie cirkevné spoločenstvá, ktoré sa stavajú proti oprávnenému zásahu zo strany najvyššej autority.36
Pokiaľ ide o štát, v jeho živote sú mnohé dôležité veci,
ktoré sa dajú zvládnuť len pomocou komunity, ako napríklad ustanovenie právneho poriadku alebo ochrana štátu zvonka i zvnútra – pomocou vojska a polície. V iných
oblastiach môžu vziať na seba zodpovednosť aj jednotlivé združenia a môžu tak plniť dôležité úlohy. Vo výchove a školstve napríklad štátny centralizmus, ktorý pripúšťa len štátne školy, protirečí princípu subsidiarity a stavia
sa proti spoločnému dobru vtedy, keď združenia a spoločenstvá sú schopné udržiavať účinné súkromné školy. Tieto samozrejme majú právo na rovnoprávne financovanie
zo štátneho rozpočtu, pretože rodičia týchto detí rovnako
platia dane ako rodičia detí, ktoré navštevujú štátne školy.
V postkomunistických krajinách bolo nutné mnohé právomoci, ktoré si neprávom uzurpovala štátna totalitná
moc, vrátiť na nižšie úrovne. Politické strany, v ktorých sa
ocitli bývalí komunisti a ich odchovanci prekážali zavádzaniu princípu subsidiarity do praxe. Dodnes sa v týchto
krajinách v mnohých oblastiach nerešpektuje princíp subsidiarity, čo prináša so sebou často veľkú korupciu, ktorá
v totalitných štátoch prekvitala.

spravodlivosť a pokoj,

35. „Z tohto hľadiska sa stáva nevyhnutnou požiadavka uľahčiť
účasť predovšetkým tým najnúdznejším a voľby politických vodcov
tak, aby sa vylúčilo zriadenie temných privilégií“ (Pápežská rada pre
spravodlivosť a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, č. 189).
36. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/a, Rím 1996, s. 147.
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Dnes je veľmi potrebné pripomínať a uvádzať do života princíp subsidiarity aj v Európskej únii, ktorá má tendenciu zbytočne zasahovať do kompetencií jednotlivých
štátov a rôznych nižších zoskupení. Zvlášť citlivými sú
tu morálne otázky. V Maastrichtskej zmluve zo 7. februára 1992 sa tento princíp výslovne spomína ako základný princíp, ktorý ohraničuje právomoci Európskej únie vo
vzťahu ku kompetenciám jednotlivých štátov, ktoré sú jej
členmi.
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Zachej chce vidieť Ježiša
Uplatnenie vybraných krokov naratívnej analýzy v perikope Lk 19,1 – 10
Zacchaeus wants to see Jesus
The application of selected elements of the narrative analysis in the pericope Luke 19:1-10
The literal interpretation of Luke‘s pericope about Zacchaeus (Luke 19:1-10) points out the narrative wealth of the
evangelical texts, especially of the third Gospel. The article indicates how the usage of some elements of narrative analysis (definition and structure of the pericope, morphosyntactic notes, phases of the narration, allusions,
typology, the tenses of the narration and the like) gives plentiful material for a more detailed interpretation of the
evangelical pericope which can be applied even to a exegetically less prepared reader. Because the literal analysis of
the Biblical text enables the basic orientation in its interpretation (and it could be completed with textual criticism,
philological notes and alternatively with primary steps of canonical procedure or some approaches of the human
sciences), it brings possibility of wide-ranging use in the pastoral practice.

Uvedenie problematiky
V biblickej exegéze sa už desaťročia neodmysliteľná
historicko-kritická metóda stále viac dopĺňa metódami literárnej analýzy, postupmi založenými na tradícii a prístupmi z hľadiska humánnych vied. Klasická historickokritická metóda s dôsledným využitím viacerých adekvátnych vedeckých odvetví a nástrojov sa usiluje zistiť
zmysel, obsah a formáciu biblického textu v jeho diachrónii, čiže dejinnej formácii. Nové metódy literárnej analýzy, s použitím súčasných poznatkov literárnych vied, sa
sústreďujú na synchrónnu interpretáciu biblického textu
v podobe, ako ho máme pred sebou. Vzhľadom na naratívny charakter väčšiny posvätných textov sa spomedzi literárnych metód javí zvlášť efektívnym použitie naratívnej
analýzy. Poskytuje totiž svoj osobitný prínos k interpretácii vteleného, ľudského aspektu Božieho slova. Sústreďuje
sa na jeho antropologickú dimenziu a posolstvo prostredníctvom literárneho prevedenia konkrétnym ľudským autorom. Naratívna metóda skúma predovšetkým dynamiku
posvätného textu, konanie a vzťahy medzi vystupujúcimi
postavami, prostredníctvom ktorých odhaľuje spôsob ako
text vťahuje čitateľa do sveta predkladaných hodnôt.1 Prispieva k tomu, aby sa čitateľ rozhodol pre jeho hodnoty
a aby si ich osvojil vo svojom živote.
Evanjelista Lukáš je majstrom narácie, preto jeho evanjelium s univerzalistickým charakterom, osobitným teologicko-antropologickým posolstvom a psychologickým akcentom je zvlášť vhodné pre literárnu analýzu jeho antropologickej dimenzie. V ďalšom konkrétne na Lukášovej
perikope o Zachejovi (Lk 19,1 – 10) poukážeme na niektoré základné princípy a interpretačné postupy naratívnej
analýzy.

1. Porov. M arguerat, Entrare nel mondo del racconto. Introduzione all´analisi narrativa 4, 2006. [online]. [cit. 2012-08-17]. Dostupné
na internete: http://www.bicudi.net/analisi_narrativa/marguerat _%20
mondo%20del%20racconto.pdf.

Vymedzenie a členenie perikopy
Príbeh o Zachejovi je samostatnou a ucelenou naráciou,
ktorá začína v konkrétnom bode veľkej cesty Ježiša do
Jeruzalema: „Potom vošiel...“ (v. 1).2 Táto typicky lukášovská epizóda je posledným príbehom pred Ježišovým
slávnostným vstupom do Jeruzalema. Lukáš na ňu pripravil čitateľa predchádzajúcim rozprávaním o bohatom
a poprednom mužovi,3 prísľubom odmeny tým, čo opustili všetko4 a treťou predpoveďou Ježišovho utrpenia. Bezprostredným príbehom, ktorý predchádza epizódu so Zachejom, je uzdravenie slepca pri Jerichu, ktorý má svoje
alternatívy u Matúša (20,29 – 34) i Marka (10,46 – 52). Lukáš preložil stať o uzdravení slepca pred Ježišov vstup do
Jericha5 pravdepodobne preto, lebo následne chcel uviesť
svoj vlastný malebný príbeh o Zachejovi.6 Obe epizódy,
ktoré sú u Lukáša uvedené v časovej následnosti tvoria
dvojicu, ktorú umožňuje lokalita Jericha, a ktorá môže
v sebe implikovať aj teologický zámer vzhľadom na vyvrcholenie starozákonných dejín spásy v Ježišovi. Ďalšími príbuznými črtami príbehov sú: Ježiš prechádza povedľa oboch protagonistov (18,36 a 19,4); slepca i Zacheja spája túžba vidieť Ježiša fyzicky (18,41 a 19,3) a zároveň aj duchovným spôsobom, s čím súvisí aj téma spásy
(18,42 a 19,9), ale aj téma negatívne naladeného zástupu
2. U Lukáša je to jeden z obvyklých spôsobov, ktorým upozorňuje, že
začína rozprávať niečo nové (porov. 17,11; 18,35; 19,29.37.41.45).
3. Je dôležité si všimnúť, že iba Lukáš hovorí o poprednom mužovi
a nie mladíkovi (Lk 18,18-27; Mt 19,16 – 22; Mk 10,17 – 22), čo pravdepodobne súvisí aj s myšlienkou porovnania (synkrisis) tohto muža a Zacheja (napríklad: „Kto potom môže byť spasený?“ 18,26 a „Dnes prišla
spása do tohto domu“ 19,9).
4. Táto perikopa (18,28 – 30) predstavuje konkrétny príklad, ako sa
má zachádzať s pozemským imaním, čo Lukáš následne ukáže na Zachejovi.
5. Matúš a Marek uvádzajú uzdravenie zo slepoty pri Ježišovom odchode z Jericha, pričom Lukáš ho kladie pri vstupe do Jericha, čo je názorným príkladom, ako Lukáš aj geografiu používa pre svoj teologický
zámer.
6. Porov. Brown, R. E. An Introduction to the New Testament,New
York : Doubleday, 1997, s. 251.
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(18,39a a 19,7). Zároveň Lukáš pri nich uplatnil tematický
kontrast: slepý žobrák a bohatý mýtnik. Na obraze uzdravenia slepca a spásy Zacheja Lukáš prináša posledný dynamický a intenzívny obraz mesiášskej evanjelizácie Ježiša, ako Pána (κύριε; 19,8) mimo Jeruzalema.
Podľa niektorých exegétov sa zdá, že záverečná časť perikopy o Zachejovi (v. 8 – 10) je viac prepracovaná a pochádza z iného ako Lukášovho zdroja.7 Celé rozprávanie
doznieva v podobenstve o mínach (19,11 – 27), ktoré je
akoby katechézou pre tých, čo boli svedkami Zachejovho obrátenia a zároveň aj objasnením podstaty obrátenia
Zacheja pre všetkých, ktorí šomrali (v. 7). Po podobenstve o mínach nasleduje Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Perikopu o Zachejovi by sme mohli členiť na dve základné časti: prvú časť, ohraničenú témou Ježišovho prechádzania (διήρχετο – v. 1b a διέρχεσθαι – v. 4c), ktorá
opisuje situáciu Ježiša a Zacheja (v. 1 – 4), a druhú, ktorá opisuje ich vzájomné stretnutie (v. 5 – 10), pričom obe
sú koncentrickej štruktúry. Prvá časť sa skladá z úvodnej vety venovanej Ježišovi (v. 1), potom nasleduje opis
Zachejovej situácie (v. 2 – 4), v centre ktorého je nepriama otázka kto to je (v. 3b). V úvode druhej časti dochádza k stretnutiu Ježiša a Zacheja (v. 5 – 6). V centre druhej časti je Zachejovo vyhlásenie (v. 8). Symetriu vytvára
výraz povedal mu (v. 5a a 9a), za ktorým symetria pokračuje opakovaním dnes (v. 5c a 9b) a pripomenutím témy
hriešnika (v. 7 a 10).8 Rozprávanie o pôsobivom radostnom stretnutí je prerušené šomraním neprajníkov (v. 7),
čo tvorí obvyklé negatívne pozadie dojímavých Lukášových scén, ktoré nasleduje i teraz v obraze Zachejovho obrátenia (v. 8). Príbeh je zakončený Ježišovou deklamáciou
(v. 9 – 10).
Morfologicko-syntaktické poznámky
k textu perikopy
V Lukášovom príbehu o Zachejovi nachádzame 42 slovies, z ktorých jednoznačne prevládajú aktívne tvary
(35/7), hlavne indikatív aoristu. O to viac vyniká sloveso zostať (μεῖναι; v. 5), ktorým sa vďaka Ježišovmu postoju pohyb v príbehu zastaví. V perikope sa vyskytujú
slovesá s významom videnia až štyrikrát (v. 3.4.5.7), pričom dvakrát sa týkajú Zacheja, raz Ježiša a spolustolujúcich. Intenzívnu dynamiku epizódy naznačuje už úvodná
veta, kde je Ježiš vo zvýraznenom pohybe, lebo sa nachádza v poslednej etape svojej cesty do Jeruzalema (porov.
9,51). Po tejto vete pokračuje pre Lukáša typický opis situácie (v. 2 – 3), a znova pokračuje ďalšia veľmi dynamická
7. Porov. Spinetoli, O. Lukács a szegénység evangéliuma, Szeged :
Agapé, 1996, s. 586.
8. Porov. Meynet, R. Il Vangelo secondo Luca : Analisi retorica.
Roma : Dehoniane, 1994, s. 530 – 531.
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situácia, tentokrát Zacheja (bežal, vyšiel; v. 4), túžiaceho
vidieť Ježiša. Dynamika príbehu pokračuje Ježišovou nástojčivosťou (musím, v. 5) a naliehaním (rýchlo; v. 5).9 Zachejova odpoveď na Ježišovu výzvu je s ním, čo sa týka
dynamiky, v syntónii (chytro zišiel). Okamžite ho prijíma
(v. 6) a hneď pokračuje prísľubom Ježišovi (dám/dávam –
δίδωμι; vrátim/vraciam – ἀποδίδωμι).
Slovesá, ktoré v perikope hýbu naráciu dopredu, možno znázorniť naratívnymi reťazcami, ktoré na základe rozprávania prezentujú aj opačné alternatívy v konaní postáv.10 Niektoré kľúčové slovesá príbehu majú kognitívnu funkciu (napr. zatúžil vidieť, aby ho uvidel, pozrel
sa hore) a iné zas emotívne podfarbenie, spojené s konkrétnym konaním (napr. musím zostať, prijal ho s radosťou). Výraz zatúžil vidieť (v. 3a) v sebe spája kognitívnu
i emotívnu funkciu. Pomocou slovesa ζητέω (hľadať, túžiť; v. 3a) vytvoril Lukáš inkluzívny motív s v. 10, čo vytvára aj paradox: Zachej hľadal Ježiša, ale Ježiš ho hľadal
i našiel skôr.11 Podobne je tematický súvis medzi spásou
(σωτηρία; v. 9) a spasiť (σῶσαι; v. 10). Adverbium dnes
(σήμερον) sa v texte nachádza dvakrát a vyslovil ho Ježiš
(v. 5.9; porov. 4,21; 13,32.33; 23,43).
Aj keď v epizóde nenachádzame autentický dialóg, sú
v ňom štyri priame reči: Ježiš oslovuje Zacheja (v. 5b); ďalej sa v nej reprodukuje reakcia všetkých (v. 7b); potom sa
uvádza Zachejovo rozhodnutie (v. 8b) a poslednou priamou rečou sa Ježiš obracia k zástupu (v. 9 – 10). V perikope nachádzame jeden imperatív Ježišovej výzvy Zachejovi poď rýchlo dolu (v. 5) s typickým Ježišovým δεῖ
(musím). Vzhľadom na krátke žánrové formy nachádzame v príbehu Ježišovu výzvu (v. 5), Zachejov trvalý prísľub spojený s vyznaním (v. 8) a Ježišovo vyhlásenie (v.
9 – 10), čo vyjadruje pestrosť Lukášovho naratívneho štýlu. Posledné slová v príbehu, podobne ako v iných perikopách, hovorí Ježiš.
Fázy narácie v perikope
Príbeh začína expozíciou (v. 1 – 2), týkajúcou sa oboch
hlavných protagonistov príbehu, Ježiša a Zacheja. Ježiš
nazýva seba Synom človeka (v. 10). Zachej je predstavený ako bohatý a zároveň so svojím postom hlavného mýtnika, prostredníctvom ktorého zbohatol (v. 2). Skutočnosť,
že bol mýtnikom, ho kvalifikovala aj nábožensky. Okrem
postáv Ježiša a Zacheja v príbehu vystupuje anonymný zástup obyvateľov mesta Jericha a hostí s veľmi pravdepo9. Touto Ježišovou dynamikou Lukáš môže ilustrovať jeho emotívne
nastavenie pred svojím utrpením v Jeruzaleme: „...ako mi je úzko, kým
sa to nestane!“ (12,50), ale aj náhlivosť v hľadaní strateného (15,4).
10. Porov. K ráľová, D. Lebo veľmi miluje. In: Studia Biblica Slovacca 2014, 6/2. Bratislava : UK RKCMBF, 2014, s. 158-185.
11. Porov. A letti, J.-N. L´arte di raccontare Gesù Cristo : La scrittura narrativa del vangelo di Luca. Brescia : Editrice Queriniana 1991,
s. 19.
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dobnou prítomnosťou Ježišových učeníkov, ktorých Lukáš
spolu označuje slovom všetci (v. 7). Lukáš umiestnil rozprávanie do významného hraničného mesta Jericha medzi
Judeou a Pereou pri dôležitej rímskej ceste. Z Jericha nastupoval Ježiš na konečnú cestu do Jeruzalema. Expozícia je upresnená Ježišovým pohybom v meste Jericho (vošiel, prechádzal: v. 1) a zároveň atmosférou okolo Ježišovej evanjelizácie (zástup: v. 3b; všetci: v. 7a). Chronologicky umiestňuje Lukáš perikopu pred udalosti Veľkého týždňa, tesne pred Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema.
Dej začína Zachejovou túžbou vidieť Ježiša (v. 3), ktorý sa dopočul o jeho príchode do Jericha, čo je v príbehu
počiatočnou akciou. Zápletku dotvára skutočnosť, že Zachej je malý, a pre zástup, ktorý ho odmieta, Ježiša nemôže uvidieť (v. 3b). Keď Ježiš prichádza, Zachej začne konať: beží napred (v. 4a; I. etapa) a vylieza na strom (4b; II.
etapa). V okamihu, keď Ježiš dôjde na miesto, kde je Zachej na strome (v. 5a; III. etapa), pozrie sa na Zacheja (v.
5b), t. j. aj on ho chce vidieť, a volá Zacheja dolu (v. 5c).
Vzájomný pohľad oboch ústredných postáv (v. 5b) a výzva Ježiša (v. 5c) sú bodom obratu a spolu so Zachejovou
odpoveďou vo forme Ježišovho prijatia (v. 6) tvoria prvý
vrchol príbehu (klimax). Vyvrcholenie prvej časti príbehu
je sprevádzané pozitívnymi emóciami. V celkovom príbehu sa však zápletka člení novovzniknutým problémom: Ježiš je u mýtnika, čoho následkom je šomranie (v. 7). Riešenie zápletky je ponúknuté trvalou nápravou, ktorá spočíva v Zachejovom prísľube (v. 8), ktorý Ježiš potvrdí (v.
9a). A toto je druhý vrchol príbehu spolu s dvojitým Ježišovým vysvetlením (v. 9b a v. 10), ktoré je súčasne doznievaním, zhrnutím i zakončením narácie.
V príbehu nachádzame aj vyjavenie pravdy (anagnorisis), ktorá je v istom zmysle pointou klimaxu a rozuzlením
príbehu: Zachej chcel vidieť, kto je Ježiš (v. 3) a Ježiš sa
mu dáva spoznať ako Pán (v. 8) a zároveň i ako Záchranca – Spasiteľ (v. 10b).
Ďalšie princípy narácie
Aj keď v perikope nenachádzame priame odvolávanie
sa na konkrétne predchádzajúce skutočnosti v Písme (analepsis), aj tento príbeh je súčasťou aktualizácie veľkej udalosti v dejinách spásy: vstupu vyvoleného ľudu do zasľúbenej zeme. Ježiš si podľa Lukáša počína ako nový Jozue,
ktorý obrazom svojho vstupu do Jericha nenásilne nastoľuje Božie kráľovstvo a dobýva Jericho svojou evanjelizáciou, t. j. ohlasovaním radostnej zvesti o spáse a znameniami (porov. Joz 6,2 – 5). Postava Zacheja môže byť,
v porovnaní s ostatnými obyvateľmi Jericha a všetkými,
čo na Ježiša šomrali, alúziou na Rachab (porov. Joz 6,22
– 25), ktorá prijala vyzvedačov Izraela (porov. v. 6) a bola
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zachránená pre svoju vieru (porov. v. 9 – 10).12 V nadväznosti na obraz dobytia Jericha je tento príbeh v širšom
zmysle predobrazom (prolepsis) Ježišovho slávnostného vstupu do Jeruzalema (19,28n). Vo všeobecnosti môže
byť Ježišovo úsilie hľadať Zacheja (v. 10) odvolaním sa
na predchádzajúce udalosti (analepsis), a to na dobrého
pastiera, počnúc Ezechielom (34,1 – 31) a mnohými inými starozákonnými textami, tiež podobenstva o stratenej
ovci (Lk 15,3 – 7; Mt 18,12 – 14); zároveň je prolepsis pre
Ježišov obraz o sebe (Jn 10,1 – 18).13 Novozákonným prolepsis príbehu o Zachejovi môže byť aj povolanie Matúša (5,27 – 32).14 Vzhľadom na pohostinnosť Zacheja nachádzame v perikope dynamickú alúziu na starozákonný
príbeh o Abrahámovej pohostinnosti.15 V podtóne príbehu
môžeme vnímať aj mnohé slová prorokov, napr. Iz 40,1 –
11. Zachejov postoj modlitby (19,8) je alúziou na modlitbu mýtnika (18,13) v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi. Jeho veľkodušnosť poukazuje na to, že dostal odpustenie a spásu, čo možno prirovnať k láske hriešnice (porov.
7,47), pričom oba príbehy sú zároveň odpoveďou na Ježišovo vyhlásenie: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov, aby sa kajali“ (5,32).16 Podobne nespokojnosť
s prijatím pohostenia od hriešnika pripomína šomranie na
kajúcu ženu (7,36 – 50). Štvornásobnú náhradu poškodeným nachádzame v 2 Sam 12,6. Zachejova túžba vidieť
Ježiša pripomína Herodesovu (porov. 9,9): obe sa naplnia,
ale každá s iným výsledkom. Na Zacheja môžeme aplikovať Ježišov prísľub o odmene (18,29 – 30), ale aj Pavlove slová: „čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za
stratu...“ (Flp 3,7n; porov. tiež: Ef 2,1 – 22).
Typológiu perikopy nachádzame napríklad v obraze milosrdného Samaritána (10,30 – 37): Ježiš na ceste po Jerichu nachádza duchovne zraneného Zacheja, ujme sa ho
a následne sa Zachej stáva milosrdným Samaritánom pre
chudobných. Protikladnú typológiu nachádzame vo vzťahu k perikope o bohatom poprednom mužovi (18,18 – 27),
ktorý sa obrátil na Ježiša oslovením učiteľ dobrý, zatiaľ
čo Zachej ho nazýva Pánom. Jeden sa nedokázal zrieknuť
12. S týmto obrazom je možné spojiť aj Ježišov krst v neďalekom
Jordáne, v ktorom pri prechode Izraelitov do zasľúbenej zeme stála ako
jeho predobraz archa zmluvy, otvorila im cestu a zachránila všetkých,
ako sa to v plnosti uskutočnilo skrze Ježiša.
13. Obraz Boha, Dobrého pastiera, nachádzame hneď na začiatku
Biblie, keď Pán hľadá Adama (Gn 3,9); porov. tiež Ž 23, Iz 40,9 – 11 a i.
14. Podľa Alfreda Plummera je nepravdepodobná domnienka, že
Lukáš mohol zostaviť príbeh o Zachejovi prepracovaním povolania
Léviho vzhľadom na zdvojenie príbehu, ale najmä pre jeho posolstvo
(porov. Plummer, A. Gospel according to St. Luke : Critical and exegetical Commentary. New York: Carles Scribner´s Sons, 1902, s. 432).
15. Roland Meynet ponúka súvis príbehu o Zachejovi s Abrahámovým pohostinstvom. Obsahovo nadväzuje na Ježišov výraz veď aj
on je Abrahámovým synom (v. 9b): aj Abrahám sa ponáhľa (Gn 18,2.7)
v ústrety božským Hosťom (Gn 18,1) a v oboch prípadoch je iniciátorom príchodu Pán, aj keď v Abrahámovom prípade preberá iniciatívu on
(18,1). Dôležitý je i prítomný strom (porov. Meynet, R. Il Vangelo secondo Luca, s. 532).
16. Porov. TOB (talianska verzia ekumenického prekladu Biblie),
2009, s. 2387 – 2388.
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bohatstva, druhý áno, prvý odišiel smutný (18,23), druhý
sa radoval (19,6). V perikope sa znova opakuje Lukášovo
svedectvo o šomraní (5,30; 15,2; porov. 7,49 a pod.), ktoré
jediné je v množnom čísle (v. 7), a tiež vyjadrenie o Abrahámovom synovstve (v. 9b; porov. 13,16).
Časy narácie a perspektíva
Aj keď sú čas narácie (10 veršov) i čas v narácii (trvanie celej udalosti) príbehu krátke, Lukáš pozorne opisuje
situáciu Zacheja (v. 2 – 4). Príbeh má rýchly spád aj vďaka tomu, že Lukáš dokázal málo slovami mnoho vypovedať. Najdlhší je čas narácie pri Zachejovom (v. 8) a najmä
Ježišovom vyhlásení (v. 9 – 10), čo poukazuje na vyvrcholenie príbehu a na centralitu Zachejovho problému vidieť a vedieť, kto je Ježiš (v. 3). Zachej v ňom bezprostredne spoznáva Pána (v. 8) bez toho, aby videl alebo zakúsil
konkrétny zázrak, okrem zamlčaného, a síce, že Ježiš ho
na strome objavil, poznal nielen jeho meno, ale aj jeho túžbu vidieť, kým je a odpovedal na všetky jeho očakávania.
V podobenstve nachádzame dve scény: prvú tvorí stretnutie pohľadov Ježiša pod stromom a Zacheja na strome (v.
4b – 5), v pozadí ktorej sú emócie Zacheja (zatúžil) a Ježiša, ktorý chce byť Zachejom prijatý; druhá scéna sa otvára
stretnutím sŕdc (prijal ho s radosťou) v Zachejovom dome
(v. 6.8 – 10).
Čo sa týka zorného uhla, Lukáš ako rozprávač opisuje
vonkajšiu perspektívu príbehu, ale dáva čitateľovi nazrieť
aj do vnútornej perspektívy Zacheja s jeho túžbou vidieť
(v. 3), kto je Ježiš, ktorú navonok odráža jeho beh a vylezenie na strom. Neskôr sám Zachej odhaľuje svoj vnútorný postoj voči Ježišovi ako Pánovi (v. 6.8) a aj Ježiš odhaľuje svoju túžbu stretnúť sa so Zachejom, byť ním prijatý a darovať mu spásu (v. 5.9 – 11). V perikope je zvýraznený motív radosti (v. 6), ktorý je zároveň v tejto finálnej
časti evanjelia opakovaním radosti podčiarkovanej najmä
na jeho začiatku (napr. 1,14n).17 Príbehom sa znova otvára
otázka, či môže byť boháč spasený, a tiež svedectvo o celej Ježišovej náuke, ako zachádzať s hmotnými dobrami
(napr. 16. kapitola). V perikope sa nachádza nielen inkluzívny motív videnia (v. 3.4.7; porov. v. 5) a hľadania (v.
3.10), dôležitosti dnes (v. 5.9), ale aj spásy: v. 9 (σωτηρία)
a v. 10 (σῶσαι).18
V narácii sa podčiarkuje kontrast medzi malým jedincom a množstvom veľkých, radosťou Zacheja (v. 6) a šomraním všetkých (v. 7); videním Zacheja (v. 3.4) a videním

17. Častý motív radosti u Lukáša nachádzame v 1,14.28; 6,13; 10,20;
13,17; 15,5; 15,32; 19,6.37; 22,5; 23,8.
18. Porov. Fabris, R. La ricerca di Dio nell´opera di Luca. In Quaerere Deum: Atti della XXV settimana biblica. Brescia : Paideia Editrice, 1980, s. 251 – 254.
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ostatných (v. 7); poznaním Ježiša ako Pána (v. 8b) a jeho
nespoznaním zo strany ostatných (v. 7).19
Videnie & spása
Celý Starý zákon je v istom zmysle veľkým volaním počúvať Pána. Túto cestu dejinami, predznačenú počúvaním, usmerňoval Boží Duch prostredníctvom prorockých
vízií. Proroci, započúvaní do Pánovho slova, sa prostredníctvom videní učili chápať Božie pôsobenie v dejinách
a predpovedali nadchádzanie času spásy. Príchodom Ježiša Krista sa prorocké obrazy o Mesiášovi stali skutočnosťou: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo
hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“ (Lk 10,23 – 24).20 V tejto plnosti času bolo treba nielen
počúvať, ale i vidieť, a to čo najlepšie, a celkovo zachytiť
vtelené Božie Slovo, Ježiša Krista.21 Nevyhnutnosti dobre vidieť si boli vedomí všetci evanjelisti a dá sa povedať,
že každý sa tejto témy zhostil originálnym spôsobom. Tak
je to i u Lukáša: v jeho najkrajších príbehoch sa objavujú
oči, oči Ježiša, oči Lukášovho pohľadu a ukazujú Ježišovu i Lukášovu dušu.22
Oči predstavujú priame spojenie so srdcom, prezrádzajú, čo je v človeku. Sú miestom, kde sa zjavuje dispozícia
srdca (porov. Ef 1,18).23 Platí to i naopak: očistené srdce
začína vidieť svojho Boha i brata: „Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Pohľad sa týka vždy
dvoch, čo vystihuje aj Ježišovu evanjelizáciu: je zameraná na každú osobu jednotlivo, ako sme to videli aj v tomto
príbehu. Rozprávanie o Zachejovi nám ilustrovalo nielen
dôležitosť videnia pre konverziu, ale tiež akú radosť z videnia Ježiša môže mať malý človek.
Záver
Literárna analýza biblického textu poskytuje čitateľovi
v prvom rade jeho lepšie významové pochopenie v tej podobe, ako ho má pred sebou. Pomáha prehĺbiť jeho vnímanie a preniknúť do hlbšej významovej roviny textu.
19. Pri podrobnejšom zvažovaní v rozprávaní odhaľujeme aj kontrast medzi chudobou a bohatstvom nielen v materiálnom slova zmysle
(v. 2b), ale aj v spoločenskom a duchovnom (v. 3b.7).
20. Do tohto krátkeho, ale významného výroku sa Lukášovi podarilo skoncentrovať šesťkrát oči alebo videnie a trikrát počúvanie; zároveň
trikrát spojenie videnia a počúvania.
21. Porov. Battaglia, V. Cristologia e contemplazione : Orientamenti generali. Bologna : Centro Editoriale Dehoniano, 1996, s. 39 – 41.
22. Porov. R avasi, G. F. Il Vangelo di Luca, Bologna : Centro Editoriale Dehoniano, 1999, s. 104 – 105.
23. Porov. Farkaš, P. Dobrý človek vo svetle antropologickej symboliky očí a srdca. In Formovanie dobrého človeka. Michalov, J. (Ed.) Monografia príspevkov účastníkov konferencie: Formácia dobrého človeka, v Nitre 13. septembra 2005. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta, katedra etiky a katechetiky, 2005, s. 99.
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Okrem toho môže slúžiť aj ako východisko pre jeho kánonickú interpretáciu (napr. alúzie, analepsis, prolepsis), ale
aj psychologickú interpretáciu, keďže v dynamike narácie
zohrávajú podstatnú úlohu nielen konatívne, ale aj kognitívne a emotívne procesy.
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V súčasnosti je poverená službou vo formácii v rámci rehoľnej rodiny a biblickým apoštolátom najmä mládeže. E-mail:
dasa.fma@gmail.com

Konkrétne náčrt literárnej analýzy textu o Zachejovi odkryl podmienku integrálnej súčinnosti kognitívnej
a emotívnej zložky pre realizáciu obrátenia u Zacheja ako
aj milosrdenstva u Ježiša. Na príklade literárnej interpretácie lukášovskej perikopy sme tak mohli poukázať na naratívne bohatstvo evanjeliových textov, v ktorých sa podčiarkuje nielen poznávanie, ale i emócie. Naznačili sme
ako použitie niektorých prvkov literárnej analýzy narácie
poskytuje bohatý materiál pre jej podrobnejšiu interpretáciu, uplatniteľnú aj pre exegeticky menej pripraveného
čitateľa. Ak sa štúdium biblického textu doplní textovou
kritikou, filologickými poznámkami, prípadne základnými krokmi kánonického postupu či niektorými prístupmi
humánnych vied, poskytuje široké možnosti pre jeho teologickú a spirituálnu interpretáciu, a tým umožňuje jeho
mnohostranné uplatnenie v pastoračnej praxi.
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Aktívna účasť na sv. omši
Urobme niečo pre svoju vieru: účasť na sv. omši
Možno sa niektorí začudujú, prečo som zvolil ako prvú
cestu s cieľom „urobiť niečo pre svoju vieru“ aktívnu
účasť na sv. omši, lebo mnoho kresťanov na nedeľnú sv.
omšu vôbec nechodí, iní na ňu nechodia pravidelne. Iba
relatívne nízke percento prichádza na ňu pravidelne. Tak
teda prečo?
Zdôvodnenie
Benedikt XVI. sa priznal, že vo svojom živote nezažil závažné výkyvy vo svojej viere (Posledné rozhovory). Svoju vieru v Boha budoval na „liturgickom slávení
sv. omše“ od samého detstva. V roku 1978 kardinál Joseph Ratzinger napísal knihu pod názvom „Eucharistia
– stredobod Cirkvi“ (nem. Eucharistie – Mitte der Kirche), kde vyzval k zápasu o oživovanie viery v našej dobe
prostredníctvom účasti na sv. omši (pozri v: Vrchol a pramen, str. 21).
Rovnako to bolo v prípade životného smerovania kardinála Roberta Saraha, ktorý dnes vedie Kongregáciu pre
Boží kult a disciplínu sviatostí (Boh alebo nič).
Platí to pri mnohých kňazských a rehoľných povolaniach. Kňazské a rehoľné povolania sa obvykle „rodia“
z lásky a účasti na sv. omši. Chlapci obvykle miništrujú
a zapáči sa im táto činnosť. Potom takýto kňaz je „milovníkom“ Pánovho oltára, na ktorom sa Kristus nekrvavým
spôsobom obetuje za našu spásu. Táto „láska k oltáru“ sa
stane preňho láskou k samému Kristovi.
Platí to aj o laických veriacich. Ak sa rodičom podarí
„previesť“ ich detí úskaliami puberty tak, aby sa neprestali aktívne zúčastňovať Eucharistickej slávnosti, spravidla na ňu budú chodievať aj naďalej a ostanú veriacimi
kresťanmi.
Sú tu však aj teologické dôvody. Napr. „Ubi Eucharistia, ibi Ecclesia“ (Kde je Eucharistia, tam je Cirkev). Ak
chceme vidieť spoločenstvo veriacich kresťanov, ktoré nasleduje Krista do nebeského kráľovstva, poďme spoločenstvo zhromaždené okolo Eucharistie.
Zopár vysvetlení
Kňazi obvykle málo vysvetľujú obrady sv. omše,
a preto im veriaci nerozumejú. Preto sa pokúsim iba
o zopár náčrtov.
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Pán s vami
Kňaz sa modlí krátku, ale veľmi významnú modlitbu
Pán s vami štyri razy: na začiatku, potom skôr než začne čítať Evanjelium a vysvetľovať ho, ďalej pred spevom
vďaky (prefáciou), ktorou sa začína Obrad premenenia
chleba a vína na Kristovo telo a krv, a napokon pred záverečným požehnaním. Zakaždým to má obrovský význam.
Prvým Pán s vami kňaz zvoláva na prítomných veriacich Božskú prítomnosť, lebo inak nedokážeme užitočne
prežiť obrady sv. omše. Ako veriaci si pri tomto zvolaní, pri tejto modlitbe, musíme uvedomiť, že vstupujeme
do kontaktu s Božskými tajomstvami našej spásy. Toto sa
nedá konať inak, ale iba tak, ak je v nás prítomný Pán Boh.
Zároveň je to modlitba k Bohu, aby prišiel k nám, aby nás
nenechal v tejto chvíli bez svojej prítomnosti a pomoci.
Druhé Pán s vami kňaz povie pred čítaním Evanjelia.
Je to logické, lebo v bohoslužbe slova a osobitne pri čítaní Evanjelia sa k nám prihovára sám Pán Boh prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista a cez jeho výroky a skutky, o ktorých počúvame v Evanjeliu. Bez Pánovej prítomnosti by sme z toho nič neporozumeli, nič nepochopili. Veď Pánovo slovo sa dá porozumieť iba v duchu viery, lebo Pán otvára naše srdce i myseľ, aby sme pochopili aspoň sčasti jeho slovo. Preto kňaz z poverenia Cirkvi
toto musí zdôrazniť osobitnou modlitbou, ktorou zvoláva
na prítomných veriacich Božiu prítomnosť.
Tretie Pán s vami kňaz vysloví pred modlitbou vďaky
(tzv. prefáciou), ktorou sa vstupuje do „stredu“ eucharistickej obety: premenenie chleba a vína na Kristovo telo
a krv. Týmto si pripomíname a sprítomňujeme na oltári
nekrvavým spôsobom obetu Ježiša Krista vykonanú na
dreve kríža. Je to niečo najcennejšie a najdrahšie, čo Cirkev má a čo môže veriacim ponúknuť. Od Krista sa odvíja všetko – od jeho obety na kríži sa odvíja aj naša spása,
naša možnosť raz žiť v kráľovstve nášho nebeského Otca.
Je to niečo, čo si môžeme primerane uvedomiť iba s prítomnosťou Pána v našom srdci, v našej duši. Preto Cirkev
potrebuje znova zvolať Božiu prítomnosť na všetkých prítomných veriacich modlitbou Pán s vami. Veď ako inač by
sme mohli prežiť túto veľkú udalosť spásy? Kto má v srdci prítomného Pána, ten sa nenudí, ale je pohrúžený do
prežívania tohto tajomstiev našej spásy.
Napokon kňaz sa modlí Pán s vami na záver sv. omše
pred kňazským požehnaním a predtým, než prepustí veriacich do sveta. Aj tu je táto modlitba namieste. Kňaz
v mene Cirkvi posiela veriacich do sveta, aby vydávali
svedectvo o Kristovi, o jeho slove, o jeho spáse. Ako by
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sme to mohli robiť bez prítomnosti Pána vo svojom srdci, vo svojej duši? Dokážeme to iba s jeho prítomnosťou
v nás.
Modlitba dňa
V slovenskom preklade Misála (to je Omšová kniha) sa
úvodná modlitba kňaza nazýva Modlitba dňa. V latinskej
verzii Misála sa táto modlitba nazýva „Collecta“, čo nie
je nič iné, ako „zbierka, zbieranie“. Zmysel tohto názvu
je zásadný. Pred touto modlitbou kňaz osloví veriacich
nahlas výzvou „Modlime sa“. Potom nasleduje predpísané ticho, počas ktorého sa kňaz a veriaci modlia vo svojom srdci a duši so zloženými rukami. Potom kňaz rozprestrie svoje ruky, akoby sa obrátil aj svojím postojom priamo k Bohu a začne oslovením, ktorým sa priamo obracia
na nebeského Otca, napr. takto: „Nebeský Otče, ty si nám
poslal svojho milovaného Syna...“ a nasleduje vyjadrenie
prosieb, ktoré kňaz v mene celej Cirkvi prednáša nebeskému Otcovi „skrze Ježiša Krista“.
Pri tejto modlitbe sa niekedy aj kňazi dopúšťajú tej chyby, že po výzve „Modlime sa“ ihneď pokračujú v modlitbe a nenechajú tam nijakú prestávku, počas ktorej by veriaci v tichu duše mohli pripojiť k modlitbe kňaza svoje modlitby za ťažkosti svojho života, za zdravie, za svoje deti.... Kňaz, keď potom rozprestrie svoje kňazské ruky
k modlitbe, akoby „vyzbieral (collecta), zozbieral“ modlitby prítomných veriacich a potom ich predniesol priamo
Bohu...
Keď kňaz nechá po výzve „modlime sa“ prestávku na
ticho, veriaci obvykle nevedia, čo majú počas tohto ticha
konať. Nevedia, že to ticho je preto, lebo kňaz sa modlí, ale aj očakáva modlitby veriacich, aby ich „vyzbieral“
a predniesol priamo nebeskému Otcovi. Je to čas vysloviť
v našej duši svoje osobné modlitby a prosby a pripojiť ich
k modlitbe kňaza.
Keďže tu kňaz predkladá Bohu nielen svoje modlitby,
ale aj modlitbu Cirkvi, ako aj modlitby prítomných veriacich, modlitba dňa sa nazýva aj predsedníckou modlitbou kňaza. To znamená, že kňaz je zástupcom veriacich,
ale i zástupcom Cirkvi a z tejto pozície aj koná. Zároveň
je zástupcom Krista, Božieho Syna, ktorý sa modlí k svojmu Otcovi.
Zástupnosť kňaza
Kňaz pri slávení sv. omše „koná“ ako zástupca Krista
i ako zástupca prítomných veriacich. Napríklad pri premenení chleba a vína na Kristovo telo a krv kňaz vezme
do svojich rúk chlieb a hovorí tieto slová: „Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo... toto je moja krv“
Z chleba a vína sa stane Eucharistia, čiže Ježiš. Teda nie
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„telo kňaza“, ani „krv kňaza“, hoci kňaz povedal, že „toto
je moje telo“ a „toto je moja krv“. Preto kňaza naši otcovia
nazývali „alter Christus“ (druhý Kristus), lebo kňaz koná
v zastúpení Krista a Kristovou (nie svojou) mocou! Takto
vysluhuje sviatostí, odpúšťa hriechy, „tvorí“ Eucharistiu.
Táto skutočnosť sa nesmie stať pre kňaza príležitosťou,
aby sa povyšoval nad veriacich. Naopak, má ho to viesť
k vyššej mravnosti a svätosti života. Veriaci právom očakávajú od kňaza určitú vyššiu mravnosť, svätosť, dokonalosť, aby im bol príkladom, ako sa žije život s Bohom už
tu na zemi.
Aktívna účasť veriacich
Ak veriaci sláveniu liturgie nerozumejú alebo sa jej zúčastňujú bez úprimného záujmu osláviť Boha, obvykle čakajú, kedy sa skončí. Treba tento postoj zmeniť, treba sa
namáhať a usilovať sa aktívne prežiť účasť na sv. omši.
Jednak tým, že budeme sa usilovať poznať a pochopiť jednotlivé gestá, modlitby a úkony. Treba sa namáhať, aby
sme pochopili výklad Evanjelia, aby sme odpovedali na
výzvy a modlitby kňaza a rozumeli tomu, čo odpovedáme
a prečo odpovedáme takto a nie inak.
Často sa stáva, že na sv. omši sa spieva, ale my nemáme
chuť spievať, alebo nemáme hudobný sluch, alebo sme si
odvykli nosiť Jednotný katolícky spevník a nevieme texty
omšových piesní. Alebo skrátka k spevu nemáme nijaký
vzťah a spievanie nás vyrušuje. Niekedy sú aj iné rušivé
momenty (niekto vedľa nás spieva falošne, alebo vyrušuje
malé dieťa a podobne). Tu treba povedať, že tu patria aj určité rušivé momenty spomínaného typu, lebo ide o zhromaždenie spoločenstva, nie iba o účasť nás samých. Preto treba sa nad určité „rušivé momenty“ povzniesť a niečo aj trpezlivo vydržať a zniesť. Ak nám to padne zaťažko, zoberme to ako pokánie a vydržme to! (K téme „aktívna účasť na sv. omši“ pozri dôslednejšie vysvetlenie v: J.
Ratzinger, Duch liturgie, str. 139).
Kňazské alebo laické omšové kreácie
Občas sa v rámci obradov sv. omše vyskytnú „rušivé momenty“ ťažšieho kalibru: sú to rôzne (umelecké?)
„vsuvky“ kňaza alebo konkrétnych veriacich. Raz som videl, ako kňaz v omšovom rúchu vykonal to, čo by som nazval „jeho umeleckým prejavom“, keď prerušil sv. omšu
a zahral na fujare. Inokedy zasa organista prejaví svoj „talent“, že tak nechá vyniknúť hru na organe, až spev veriacich úplne zanikne. Tým človek nadobúda dojem, akoby mal Boha „chváliť“ iba drevený orgán a nie hlasy živých ľudí. Treba jasne vedieť, že obrady sv. omše nie sú
divadelným predstavením, že tu nemajú miesto „tvorivé kreácie“ kňaza, ani veriacich (pozri napr. Vrchol a pramen, str. 115).
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Sv. omša má presne stanovené pravidlá, ktoré jej stanovila cirkevná vrchnosť (Svätý otec) a tieto pravidlá, ktoré
sa nazývajú aj „rubriky“ (v Misáli sú napísané červeným
písmom a je predpísané, čo má kňaz a veriaci v tej a inej
chvíli konať). Tieto rubriky Misála treba presne dodržiavať a nekonať, čo sa konať nemá.
Státie, sedenie, kľačanie
Pre niektorých veriacich je divné, že počas sv. omše
niekedy stojíme, inokedy sedíme a zase inokedy máme si
kľaknúť.
V Ježišových časoch sa pri modlitbe bežne stálo, bol
to normálny postoj pri modlitbe. Ale aby sme nehľadali vysvetlenie toho, že kresťania pri liturgii niekedy stoja,
možno poukázať na udalosť mučeníckej smrti sv. Štefana
v Skutkoch apoštolov: videl nebo otvorené a Ježiša stáť po
pravici Otca. Státie sa teologicky vysvetľuje tak, že je to
veľkonočný postoj, postoj víťaza: Kristus ako víťaz stojí
po pravici Otca. Ale je to i postoj, že sme pripravení a odhodlaní plniť, čo od nás žiada Boh. Keď pri čítaní Evanjelia stojíme, vyjadrujeme tým odhodlanie naplniť jeho slová, pripravenosť vykonať, čo nám prikazuje. Státie vyjadruje náš životný stav – sme pútnikmi do Božieho kráľovstva. V prvokresťanských kostoloch lavice na sedenie vôbec nejestvovali.
Pri čítaniach (s výnimkou Evanjelia) a pri výklade
Evanjelia sedíme. Teologicky sa sedenie počas sv. omše
vysvetľuje tak, že je prejavom meditatívneho rozmýšľania nad slovom (počas liturgických čítaní) alebo spevom
(žalmov).
Najťažšie pre veriacich je, keď si máme kľaknúť. Poznáme dva typy kľačania: prostrácia (keď sa vystrieme na zem pred Bohom na Veľký piatok a pri sviatostnej vysviacke) a jednoduché kľačanie na kolenách. Niektorí autori tvrdia, že kľačanie nepatrí do našej gréckorímskej kultúry, že nám je to čosi cudzie. Napriek tomu aj židovstvo, aj ranné kresťanstvo pozná aj prostráciu, ako aj
kľačanie (pozri Ezdráš 9,5; Sk 9,40; Sk 20,36). Kľačiac sa
modlil sv. Peter i sv. Pavol. Symbolika kľačania pred Pánom spočíva v tom, že ak máme pevné kolená, sme silní. Ak teda zohýbame svoje kolená pred Pánom, svoju silu
podriaďujeme Pánovej sile. Klaňanie znamená podriadiť
sa majestátu Boha. Preto sa klaniame iba Bohu. Pri súčasnej liturgii sv. omše kľačíme iba málo: pri premenení
a pred sv. prijímaním. Krátkym pokľaknutím si uctievame
Eucharistiu v bohostánku, napr. pri každom príchode do
kostola alebo pri odchode z kostola.
Tanec nepatrí do rámca obradov sv. omše. Niektorí síce
hovoria o tanci počas sv. omše napr. v Afrike, ale ide len
o rytmicky usporiadané kroky, ktoré majú zodpovedajúcu dôstojnosť (Ratzinger, Duch liturgie, str. 161). Nechý-
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bajú však takí, ktorí by ho radi do obradu sv. omše zaviedli (Berger, str. 503).
Oblečenie pri slávení Eucharistie
Aké oblečenie musí mať kňaz sa nachádza v Misáli
(Omšovej knihe). Nie je to ponechané na ľubovôľu kňaza. Kňaz má oblečené bielu tuniku (nazýva sa to aj alba),
cez ramená má prehodenú štólu (symbol kňazskej moci)
a vrchné kňazské rúcho (ornát). Okrem toho býva na jednotlivé dni predpísaná aj liturgická farba. Fialová znamená – kajúcnosť, biela – radosť, červená – mučeníctvo a zelená – nádej. Zlatý ornát nahrádza všetky farby a nosieva
sa pri slávnostných bohoslužbách.
Ale upravenosť kňaza nespočíva iba v tom, že má na
sebe predpísané oblečenie, ale aj v tom, aby toto oblečenie bolo čisté, dôstojné (napr. nie príliš staré a ošúchané).
Spočíva aj v ďalšej upravenosti kňaza (učesané a čisté vlasy, vhodné nohavice a čisté topánky). Skrátka, nech vyzerá aj primerane oblečený pre úkon, ktorý ide konať. Je žalostný pohľad na kňaza, ktorý nie je náležite upravený (teológiu liturgického oblečenia kňaza vysvetľuje Duch liturgie, str. 175).
Patrí sa, aby aj veriaci boli na sv. omši primerane upravení, aj keď pre nich nie je predpísané liturgické oblečenie.
Liturgický priestor
Obrady sv. omše sa uskutočňujú v kostole, ktorý bol pre
tento účel zasvätený. Naše kostoly sú neraz staré. Ale azda
najvážnejším problémom je, že niekedy nie sú primerane čisté a sú vlhké, stuchnuté a nevetrané. To je priestor,
v ktorom sa len ťažko budeme cítiť dobre a príjemne. Starajme sa, aby naše kostoly boli čisté, upravené, vetrané
a vyvolávali v nás pocit posvätnosti a bázne.
Záver
Výhody pravidelnej účasti na sv. omši sú mnohé. Poukážem iba na niektoré: pravidelne niečo konám pre rast
svojej viery; sústredene počúvam Evanjelium, ktoré sa
číta a snažím sa chápať jeho výklad; rastie vo mne pocit,
že patrím k duchovnej rodine veriacich, s ktorými slávim
sv. omšu; prežívam liturgicky jednotlivé udalosti zo života Pána Ježiša (narodenie, učenie, utrpenie, smrť i zmŕtvychvstanie); učím sa svoj život prežívať s Pánom Ježišom; posilním sa v presvedčení, že môj život má zmysel
a smeruje do kráľovstva nebeského Otca.
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Zapamätajme si
Účasť na nedeľnej sv. omši je najistejšou formou, ako
môžem niečo urobiť pre rast a uchovanie svojej kresťanskej viery!
Už nebudem vynechávať nedeľnú sv. omšu!
Čomu z úkonov sv. omše nebudem rozumieť, budem
sa na to pýtať duchovného otca! Alebo si to aspoň zapíšem a budem sa na to pýtať inej osoby alebo aspoň o tom
budem hovoriť s inými veriacimi. Najhoršia vec je o tom
s nikým nehovoriť!
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Duchovné, kultúrne
a sociálne posolstvo kňaza
K 60. výročiu smrti Jána Vencka, farára v Bijacovciach na Spiši
V týchto dňoch si Bijacovce pri Spišskom Podhradí
pripomínajú 60. výročie smrti svojho farára a rodáka zo
Spišského Štiavnika Jána Vencka (12.11.1869 – 16.4.1957).
Okrem toho, že pôsobil ako farár v Bijacovciach, je považovaný za regionálneho historika. Napísal dve monografie: Dejiny štiavnického opátstva na Spiši (1927) a Dejiny okolia spišského hradu (1941). Aké môže byť posolstvo
„kňaza minulosti“ pre „kňaza súčasnosti“?
Duchovné posolstvo
Prekvapilo ma, že Ján Vencko pôsobil v Bijacovciach 47
rokov (1905 – 1952). V minulosti boli tzv. nepohnuteľní
farári, ktorých biskup nemohol preložiť do inej farnosti
bez mimoriadnych okolností. Aj v súčasnosti požívajú farári vo svojich farnostiach „status stability“ a biskup pri
ich preložení je povinný dodržať procedúru prekladania
predpísanú pápežskými zákonmi. „Status stability“ slúži na to, aby farár ako vlastný pastier mohol „poznať po
mene“ jemu zverených veriacich. Aby sa zžil s farským
spoločenstvom, aby poznal ich duchovné ťažkosti i radosti, aby ich sprevádzal, duchovne viedol, vyučoval a posväcoval. Ján Vencko „status stability“ farára využil pre
duchovné dobro svojich veriacich: prejavil mimoriadne
znalosti o ich historickom vývoji, o zložení obyvateľstva,
o tom, aké sú základné črty ich mentality. Jeho publikované monografie sú toho svedectvom. To je predpoklad aj
pre užitočné duchovné pôsobenie kňaza. Je to duchovné
posolstvo „kňaza minulosti“.
Pre „kňaza súčasnosti“ je dlhodobé pôsobenie skôr
zriedkavosťou. Ale to ešte nie je problémom. Problém
nastáva až vtedy, ak „status stability“ farára nedosahuje
Cirkvou určený cieľ. Ak farár sa vo farnosti nezdržiava,
ak nepozná jemu zverených veriacich, nepozná ani históriu, ani mentalitu ľudí farnosti a regiónu, v ktorom pôsobí, ak sa nedokáže alebo ani neusiluje zžiť s farským spoločenstvom veriacich. Je veľmi dôležité, aby sa farár i členovia farského spoločenstva usilovali, aby „status stability
farára“ dosahoval svoj cieľ: spása človeka! Každého človeka! A všetci ostatní, aby „status stability farára“ rešpektovali práve pre tento vznešený cieľ.
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Kultúrne posolstvo
Kultúrna autorita „kňaza minulosti“ bola odvodená od
jeho náboženského poslania. Kňaz minulosti bol spravidla múdrym človekom uprostred spoločenstva veriacich.
Bola to jednak múdrosť, ktorú poskytuje Evanjelium, ako
o tom čítame v Skutkoch apoštolov o Petrovi a Jánovi (Sk
4, 13 – 21). Boli to ľudia „neučení a prostí“ a predsa robili znamenia a s Božou pomocou „vyučovali“ zástupy
v Ježišovom mene. Lebo ich Ježiš poslal, aby „ohlasovali
Evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 9 – 15). Neustála skúsenosť a blízkosť života s Ježišom, urobila z apoštolov „múdrych ľudí“. Ale bola to aj múdrosť nadobudnutá poctivým vzdelaním. Po tridentskom koncile sa ukázala naliehavá potreba vydať pre farárov katechizmus, lebo
mnohí nepoznali učenie, ktoré mali veriacich vyučovať.
Taktiež vznikli kňazské semináre ako miesta pre formáciu a vzdelanie budúcich kňazov. Keď sa po prvej svetovej vojne stal spišským biskupom Boží sluha Ján Vojtaššák, našiel v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule iba
veľmi málo bohoslovcov. Rozvinul veľké úsilie pre zvýšenie vzdelanosti kňazov. V roku 1927 zaplatil z peňazí Biskupstva vydanie Dejín štiavnického opátstva, ktoré napísal Ján Vencko. V 30 – 40. rokoch bola v Spišskej Kapitule veľmi silná generácia vzdelaných kňazov ako Ladislav Hanus, Ferko Skyčák, Ján Čarnogurský, Ján Jalovecký, Valentín Kalinay, Janko Silan, Jozef Ligoš a iní. Významný podiel na kultúrnej úrovni Spišskej, ale aj iných
diecéz vtedajšieho Slovenska, mali práve vzdelaní kňazi.
Stačí spomenúť dielo Ladislava Hanusa Rozprava o kultúrnosti (1943). „Kňazi minulosti“ sa obvykle združovali
okolo vzdelaných a kultúrnych kňazských osobností, ktorí odvodzovali svoju vzdelanosť najmä od teológie a kresťanskej filozofie a svoju kultúrnosť od kresťanskej viery.
„Kňazi súčasnosti“ nesmú rezignovať na vzdelanie, kultúrnosť a slušnosť. Ak niekto dostal v rodine a farnosti kresťanskú výchovu a chodieval do kostola od malička, kresťanská viera dala „punc“ úctivej slušnosti aj v ich
dospelosti (A. Imrich, spišský pomocný biskup). V Rímskej ríši kresťanstvo urobilo z barbarov vzdelané a kultúrne národy. V súčasnosti, čím viac sa spoločnosť stáva svetáckou, sme krutejší a stávame sa pomaly barbarmi (Chaput, Cisárovo cisárovi). Vzdelanosť, kultúrnosť, slušnosť
sa prejavuje v kultúre reči, kultúre správania sa, v kultúre

Články

obliekania sa. Aj „kňazi súčasnosti“ majú byť vzdelanými, kultúrnymi a slušnými ľuďmi.
Liturgia
S obdivom hľadíme na skvelý príklad vernosti kňazskej službe, ktorú mali „kňazi minulosti“. Napríklad aj
Ján Vencko, ktorý bol vysvätený za kňaza v roku 1893
a zomrel v 64 roku kňazstva v roku 1957 vo veku 88 rokov. Som presvedčený, že „kňazi minulosti“ boli vernými kňazskej službe vďaka tomu, že úprimne prežívali liturgiu sv. omše. Napríklad, pri Pánovom oltári sa zrodilo kňazské povolanie Jozefa Ratzingera/pápeža Benedikta XVI. (Posledné rozhovory). Benedikt XVI. objavoval
Boha v tajomstvách liturgie: gestách, oblečení, postojoch,
v slovách liturgických modlitieb. Účasť na sv. omši bola

Ján Duda

pre neho osobným stretnutím s Bohom. On aj večnú blaženosť po smrti chápe ako ďalšiu etapu poznávania Boha,
na ktorom bude vždy čo poznávať, obdivovať a nikdy sa to
neskončí, lebo my Boha nemôžeme dokonale svojím poznaním obsiahnuť (Posledné rozhovory). Toto sú „kňazi
minulosti“ a ich vernosť kňazskej službe po celý ich život.
Je to zásadné posolstvo aj pre „kňazov súčasnosti“. Má
Európa nedostatok kňazských a rehoľných povolaní? Lebo
má prázdne kostoly a katedrály! Kňazské povolanie môžeme nájsť tam, kde sa Pán Boh najviac dotýka duše človeka: pri liturgii sv. omše! Aj kňaz, ktorý si udrží celý život
lásku k sv. omši, keď bude objavovať Boha pri omšových
gestách, postojoch, modlitbách, tam si vyprosí aj vernosť
a stabilitu v kňazskej službe.
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Martin Koleják

Máriino rozprávanie o zvestovaní
(Lk 1, 26 – 38)
Vyvolení ľudia Božieho starozákonného ľudu sa rozprávali s anjelmi, ktorí im sprostredkovávali posolstvo od
Boha. Aj v novozákonnom Božom ľude – v Cirkvi, poznáme ľudí, ktorí sa rozprávali s anjelmi.
Medzi všetkými posolstvami, ktoré anjeli sprostredkovali ľuďom, má jedinečné miesto posolstvo anjela Gabriela nazaretskej Panne, v ktorom jej zvestuje, že sa stane Matkou. V dejinách Cirkvi sa mnohí maliari a ikonopisci snažili zobraziť a priblížiť tento okamih. Spisovatelia a básnici ospevovali túto scénu. Teológovia a kazatelia
sa pokúšali preniknúť do hĺbky tejto udalosti. Najautentickejšie však by nám dokázala vyrozprávať túto udalosť samotná Panna Mária.
Láska nám pomáha pravdivo poznávať druhého človeka a vžiť sa do jeho situácie. Kardinál Angelo Comastri sa
netají svojou úctou a láskou k Panne Márii. Celý život mal
k nej dôverný synovský vzťah. V modlitbe a štúdiu ju čoraz viac poznával ako svoju dobrú Matku. Neprekvapuje,
že v jej mene vyrozprával udalosť Zvestovania neopakovateľným spôsobom. Toto rozprávanie, v ktorom sa prejavuje teologická hĺbka autora, nám predostiera nádhernú duchovnosť Panny Márie, jej citový svet, pokoru, odvahu i dôveru v Boha. Započúvajme sa teda do tohto Máriinho rozprávania:
„Žila som vo svojom malom dome v Nazarete. Nazaret
bol maličkou dedinou: nikto ho nepoznal a nemal tú česť,
aby bol spomenutý v Biblii... ani jedenkrát.
Boli sme veľmi chudobní: domy boli utvárané z jaskyne
vytesanej v skale a z ďalšej izby ohraničenej troma stenami postavenými zvonku jaskyne. To bolo všetko.
V tom čase neexistoval luxus a pohodlie; všetci museli
prinášať mnohé obety od rána do večera.
Tie roky boli pre mňa také krásne! Nie je pravda, že
obeta nás robí nešťastnými; naopak, uisťujem vás, že je
omnoho ľahšie byť spokojný, keď každý deň treba zaplatiť
to, čo jeme... obetou práce.
Často som čítala žalmy a ostala som v úžase, keď som
našla tieto slová: „Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37,
3 – 4).
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Bolo to práve tak: bola som chudobná, ale šťastná, pretože som videla Boha vo hviezdach v noci a v teplom dennom svetle; videla som Boha v kvetoch, ktoré v tichu voňajú, aby nenarušili sústredenie; videla som Boha v jednoduchých ľuďoch, ktorých som stretala na ceste: všetkých
som pozdravovala a darovala im úsmev a cítila som sa bohatšia ako kráľovná.
Žalmy ma posilňovali pripomínajúc mi, že je „lepšie to
málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov“
(Ž 37, 16). Zakúšala som pravdu týchto slov.
Večer som často uvažovala a moje myšlienky dlho zotrvávali pri prisľúbeniach, ktoré Boh dal môjmu národu.
Pripomínala som si slávnostné slová Tóry: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty
mu zraníš pätu“ (Gn 3, 15). Pýtala som sa: Kto bude tá
mimoriadna žena? A potomstvo ženy, ktoré rozdrví hlavu hada... kto bude?
Nemohla som si predstaviť to, čo sa malo stať: modlila som sa, očakávala som, vzývala som, zverovala som sa
s dôverou do Božích rúk.
Čítala som Písmo: „Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla
od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo)
a ku ktorému sa pritúlia národy“ (Gn 49, 10).
Zdalo sa mi, že kráľovstvo Júdu už nemá žezlo! Prišla hádam plnosť časov? Prišiel vari okamih uskutočnenia
prisľúbení?
Všetko mlčalo. Všetko sa zdalo nemožné... Ale v mojej duši ostávala zažatá lampa dôvery v Boha, ktorému nič
nie je nemožné.
Raz, keď som čítala úryvok z proroka Izaiáša, počula som, že moje srdce začína veľmi silno biť: nechápala
som prečo. Opätovne som čítala slová proroka: „Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: «Žiadaj si znamenie od
Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či hore na
výsostiach!» Ale Achaz vravel: «Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána.» Riekol teda (Izaiáš): «Počujteže, dom
Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete
ešte aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa,
panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!»“ (Iz
7, 10 – 14).
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Tu som sa zastavila: zdalo sa mi, že srdce mi ide vyskočiť z hrude. Pomaly som začala opakovať: „Hľa, panna
počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“

Avšak slová, ktoré nasledovali po pozvaní k radosti sa
mi zdali nesmierne ako balvany a istým spôsobom mi bránili radovať sa: „Plná milosti!“

Vedela som, že „Emanuel“ znamená „Boh s nami“. Tieto slová sa mi zdali úžasné a tajomné zároveň. Kto môže
pochopiť Boží plán?

Kto bola tá žena plná milosti? Bola som to ja? Bola som
to ja!

U Izaiáša môj zrak spočinul ešte na inom úryvku, ktorý
vyžaroval svetlo a útechu. Naučila som sa ho naspamäť...
zdal sa mi taký krásny a plný nádeje: „Ľud, čo kráča vo
tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine
tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil
si radosť; budú sa tešiť pred tebou, ako sa tešia pri žatve,
tak, ako plesajú, keď si delia korisť. Veď jeho ťažké jarmo
a prút jeho pleca a palicu jeho pohoniča lámeš ako v dňoch
Madiánu. Lebo každá hrmotná obuv a každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude
kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9, 1 – 5).
Kto bude toto dieťa? A kto bude matkou tohto syna?
A kedy sa splní toto prorocké slovo? Spontánne spočinula
na mojich perách úpenlivá prosba Izaiáša: „Kiež by si prelomil nebesá a zostúpil, vrchy by sa triasli pred tvojou tvárou“ (Iz 63, 19).
V tichu a chudobe môjho domu som uvažovala a modlila sa, keď som náhle uvidela veľké svetlo a predo mnou sa
sklonila postava, ktorú som nikdy nevidela. Pocítila som
zovretie srdca a chcela som zvolať: „Kto si? Odkiaľ prichádzaš? Čo odo mňa chceš?“
Ale ona sa na mňa usmiala a povedala mi: „Raduj sa,
milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). „Raduj sa!“ povedala mi tá neznáma postava, ktorá neočakávane vstúpila do
môjho domu a do môjho života. „Raduj sa!“
Hneď mi prišlo na myseľ, že pozvanie k radosti predchádza veľké mesiášske oznámenia. Poznala som ich dobre a rýchlo som si ich pripomenula vo svojom srdci: „Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema! Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina“ (Sof
3, 14. 16 – 17).
Hádam sa napĺňajú tieto slová? Azda prišiel okamih,
o ktorom snívali proroci a celá dlhá história môjho národa?
Spomenula som si aj na slová Zachariáša: „Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo, hľa, ja prídem a budem bývať
uprostred teba – hovorí Pán“ (Zach 2, 14).

Cítila som silný tep krvi v mojich žilách a pocítila som
rozpaky, neprimeranosť, rozrušenie. Hľadela som na postavu a pochopila som, že to bol anjel, ktorý prišiel z neba:
prišiel od Boha!
Boh myslel na mňa! Boh poslal anjela... ku mne... do
môjho domu, kde by žiadna dôležitá osoba tohto sveta nepovažovala za vhodné vstúpiť!
Anjel spozoroval moje rozrušenie, ba dokonca mi čítal
v srdci a hneď povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On
bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh
mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad
Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca“ (Lk
1, 30 – 33).
Začala som chápať. Žena, ktorú ohlásil Boh po hriechu
človeka... som bola ja! Panna, ktorá mala počať syna a nazvať ho Emanuel, som bola ja!
Mala som sa stať matkou, dokonca matkou očakávanou
stáročia: očakávanou Bohom a očakávanou ľudstvom!
Aké citové pohnutie! Aké rozochvenie! Cítila som sa
malá, cítila som sa neprimeraná, zdalo sa mi, že sa nachádzam vo víre neočakávanej búrky, ktorá za pár sekúnd
mení celú scénu.
Avšak hneď som si spomenula, že v skrýši mojej duše
som pred nejakým časom dospela k rozhodnutiu ostať
pannou, patriť úplne Bohu, venovať mu všetky moje city...
a očakávala som okamih, keď budem o tom hovoriť s Jozefom. Ale teraz všetko prišlo neočakávane.
Už v detstve ma zasiahli slová Boha, ktoré sprostredkoval Ozeáš: „Lásku chcem, a nie obetu“ (Oz 6, 6). A rozhodla som sa dať svoju lásku Bohu.
Chvela som sa, keď som čítala v Izaiášovom zväzku:
„Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ“ (Iz 54, 5). A ešte:
„Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh“
(Iz 62, 5).
Spoznala som sa v týchto slovách... Ale teraz sa uskutočňovalo niečo, čo ma presahovalo, čo vyvolávalo vo
mne pochybnosti, čo úplne prevracalo moje plány.
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Mala som silu povedať: „Ako je to možné? Ako sa splní toto slovo, ktoré, keďže prichádza od Boha, nemôže
dostať do krízy iné slovo, ktoré som cítila, že prichádza
od Boha? Pomôž mi pochopiť, aby som mohla povedať to
‘áno’, ktoré Boh odo mňa chce.“
Anjel na mňa hľadel, akoby očakával moju námietku
a odovzdal mi, ako čistý biely kvet, odpoveď, ktorú mu
pripravil Boh: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým,
bude to Boží Syn“ (Lk 1, 35).
Tieto slová otvárali predo mnou bezhraničné horizonty:
zdalo sa mi, že sa ponáram do nesmierneho mora a očami
som prosila anjela, aby mi pomohol.
Čo znamená: „Duch Svätý zostúpi na teba?“ A čo chcú
povedať slová: „Moc Najvyššieho ťa zatieni?“ A predovšetkým, aký zmysel dať týmto ohromujúcim slovám:
„A preto aj dieťa, ktoré porodíš, bude sa volať svätým,
bude to Boží Syn?“
Anjel ma zahalil do svetla a potom dodal: „Aj Alžbeta,
tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie
je nemožné“ (Lk 1, 36 – 37).
Alžbeta bude matkou? Vedela som, že moja príbuzná vrúcne túžila mať dieťa, ale teraz je už v pokročilom
veku... Všetky sny o materstve padli ako jesenné listy.
A napriek tomu, Alžbeta bude matkou! Bohu nič nie je nemožné!
Moje srdce bolo plné radosti a bez váhania som povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ (Lk 1, 38).
V tom okamihu sa mi zdalo, že nebeské vtáctvo začalo
znovu spievať; zdalo sa mi, že sa nebo rozjasnilo a ostalo čisté bez jediného oblaku; zdalo sa mi, že vzduch vonia
ako lúky Galiley na začiatku jari.

Martin Koleják

Bola som šťastná, že som Bohu povedala „áno“ a pochopila som, že začína nová strana v mojom živote a v živote ľudstva.
Zatiaľ čo som hovorila moje „áno“, anjel zmizol. Hľadela som navôkol: môj dom sa nestal vilou... ostal pokorným a chudobným.
Pozrela som sa na zem: podlaha nebola zmenená na
mramor ako podlahy Herodesovho kráľovského paláca...
ale ostala z hliny udupanej každodennými krokmi mojich
námah.
Pozrela som sa na svoje šaty: nepremenili sa na purpurové, na šaty z jemnej látky ako mali tie bohaté ženy, o ktorých som počula rozprávať, keď som išla k studni nabrať
vodu.
Všetko ostalo ako predtým. Čo sa zmenilo? Zmenil
sa môj život: do môjho vnútra vstúpilo nekonečné nebo.
V mojom lone sa uskutočnil najpozoruhodnejší zázrak
všetkých čias: Večný začal žiť v čase, Všemohúci sa stal
malým, maličkým... až sa skryl vnútri môjho tela.
Ale komu som mohla vyrozprávať to, čo sa mi stalo?
Kto by mi uveril? Rozhodla som sa, že idem navštíviť Alžbetu. Povedala som, že som služobnica a chcem ňou byť
až do dna.
Prežívam lásku a som si istá, že stále počujem Boha: on
ma zoberie za ruku a povedie po svojich cestách.
Hneď som sa vydala na cestu: pochopila som, od toho
okamihu, že celý môj život bude cestou... dlhou cestou.“1
Aj náš život je cestou, na ktorej nás chce sprevádzať náš
Boh. Na ktorej sa nám prihovára náš Boh. Jediný pravý
Boh. Snažme sa v tichu a modlitbe počuť Jeho hlas. Dovoľme mu, aby nás viedol po správnych cestách. Len On
nás môže priviesť k večnému šťastiu.

1. A. Comastri, L’angelo mi disse, Cinisello Balsamo, 2007.
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František Trstenský

Potreba komplexného pohľadu
na Amoris laetitia
Pred niekoľkými dňami sa mi do rúk dostala publikácia, ktorú vydala Akadémia kanonického práva v Brne začiatkom tohto kalendárneho roka. Ide o český preklad talianskeho diela „Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare.” Autormi publikácie sú José Granados, Stephan
Kampowski a Juan José Pérez-Soba. Všetci traja sú profesormi na Pápežskom inštitúte Jana Pavla II. pre štúdium
manželstva a rodiny v Ríme. Ich dielo je reakciou na rôzne pokusy interpretovať exhortáciu pápeža Františka, ktoré sa objavili krátko už po jej zverejnení v marci 2016. Za
štruktúru svojej publikácie si vybrali tri slová, ktoré pápež František použil v 8. kapitole exhortácie: sprevádzať,
rozlišovať, integrovať. Publikácia ukazuje spôsob a smer,
ktorým by sa mala uberať nielen debata o význame tejto exhortácie, ale aj ďalšie teologické a pastoračné úvahy
v slovenskom cirkevnom priestore.
Vnímanie kontextu a súvislostí
Celej exhortácii sa spomenutí autori venujú systematicky, komplexne a do hĺbky, čo neraz chýba našim viac či
menej teologickým diskusiám. Pri písaní diela vychádzali z pozorného čítania exhortácie, pri ktorom sa pridŕžali
troch zásad: 1. Interpretovať exhortáciu v súvislosti s priebehom biskupskej synody o rodine; 2. Interpretovať exhortáciu z pohľadu jej zamerania na rodinu a nie na subjektivistické požiadavky súčasnej doby; 3. Interpretovať
exhortáciu podľa tradície Cirkvi, pričom autori pripomínajú, že samotný pápež František zdôraznil, že exhortáciou neprišlo k doktrinálnemu alebo disciplinárnemu posunu v náuke Cirkvi.
Pre Cirkev na Slovensku je inšpirujúcou požiadavka autorov, aby sa rodine prinavrátila úloha evanjelizácie, tzn.
rodina ako prvé miesto odovzdávania viery, morálnych
zásad. Z toho dôvodu autori kladú apel na vytvorenie živej siete osvedčených manželských párov, ktorí budú doprevádzať iné manželské páry, predovšetkým tie, ktoré sa
ocitnú v situácii krízy alebo nejakej ťažkosti. Autori upozorňujú na príliš zúžený výklad exhortácie len na diskusiu o možnosti rozvedených a civilne znova zosobášených
osôb pristupovať k sviatostiam. Jestvujú mnohé ďalšie životné situácie, ktoré si vyžadujú pastoračné sprevádzanie:
manželstvo, v ktorom jeden z partnerov je iného vyznania alebo bez vyznania; ľudia, ktorí žijú len v civilnom
zväzku, alebo žijú úplne bez uzavretia manželstva; rodiny, kde deti vychováva len jeden z manželov; manželstvá,
kde matka podstúpila potrat atď. Považujem to za dôleži-

tý podnet pre pastoračné aktivity v našich diecézach a farnostiach.
Potreba systematickej pastorácie
Autori zdôrazňujú, že prinajmenšom na diecéznej rovine je potrebné pripraviť vhodné štruktúry s vyškoleným
personálom kňazov, zasvätených osôb a manželských párov, ktorí sa budú môcť odborne ujať tých, ktorí sa ocitnú v neľahkej situácii manželstva a rodiny. Riešením je
vytvorenie tzv. formačných programov. Uvediem aspoň
niektoré z navrhovaných: 1. Formačné programy určené
pre osvedčené manželské páry, ktoré budú nápomocné pri
sprevádzaní manželstiev a rodín vo vlastných farnostiach
a diecézach; 2. Formačný program manželov po uzatvorení manželstva. Ide o akútnu požiadavku, keďže podľa
štatistík až 60% rozvodov nastáva v prvých siedmich rokoch manželstva; 3. Formačný program pre mladých ľudí
v zmysle vzdialenej prípravy na manželstvo. Všetko sú to
výzvy pre slovenské reálie.
Odborníci z Pápežského inštitútu Jana Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny upozorňujú, že je úplne neakceptovateľný prístup tzv. odstupňovania zákona podľa
ľudí a situácie, ktorý sa riadi pravidlom: „Ak je Boží zákon pre teba príliš náročný, musíme vydať nový zákon,
ktorý bude viac zodpovedať situácii, v ktorej sa nachádzaš.“ Toto je z hľadiska učenia Katolíckej cirkvi úplne
neprijateľné, pretože popiera skutočnosť, že v spolupráci s Božou milosťou človek je schopný zachovávať Božie prikázania. Viackrát zaznieva jasná zásada exhortácie
(bod 300), ktorá kňazov nabáda, aby osoby v rôznych situáciách vzťahov sprevádzali „vždy podľa učenia Cirkvi
a smerníc biskupa.“ Ako pastoračný podnet autori navrhujú napríklad zavedenie obradu „uvedenia“, ktorý by sa
dotýkal všetkých detí farnosti pokrstených v uplynulom
roku. Mohlo by to byť napríklad 2. februára na sviatok
Obetovania Pána.
Autori reagujú aj na známy výrok exhortácie v bode
301: „Preto už nie je možné povedať, že všetci, ktorí sa
nachádzajú v niektorej takzvanej „iregulárnej“ situácii,
žijú v stave smrteľného hriechu, bez posväcujúcej milosti.“ Autori upozorňujú, že spomenuté vyjadrenie neznamená nové učenie, lebo s otázkou dovolenia pristupovať
k sv. prijímaniu sa nikdy nespájal úsudok, či daný človek
sa nachádza v stave milosti. To, čo pápež František hovorí, že už nemožno viac tvrdiť, sa v Cirkvi nikdy netvrdilo. Ján Pavol II. uvádza, že úsudok o stave milosti spa-
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dá len do právomoci dotyčného človeka (Ecclesia de Eucharistia, čl. 37). Z uvedené vyplýva: Prax Cirkvi nedovoliť osobám, ktoré uzavreli nový civilný zväzok pristúpiť
k Eucharistii, neznamená vynášať súd o tom, že títo ľudia
sa nachádzajú v stave smrteľného hriechu. Cirkev teda neposudzuje, či sa nachádzajú v stave milosti, ale posudzuje
vonkajšie konanie, ktoré má verejnú povahu, v tomto prípade je to nový zväzok. Človek žijúci v kontraste s jednou
sviatosťou, nemôže prijať inú.

František Trstenský

to predovšetkým tri prístupy autorov: citlivé vnímanie reálnej situácie manželstiev a rodín, poctivá teologická reflexia a pastoračný rozmer na úrovni farnosti a diecézy.
Myslím, že to môže byť dôležitým impulzom pre cirkevný priestor na Slovensku, ktorého evanjelizačné, katechetické a pastoračné formy sú orientované predovšetkým na
farnosť a diecézu. Pre mňa ako kňaza viaceré myšlienky
a postrehy sú obohatením a podnetom k duchovným a teologickým úvahám.

Akcent na farnosť a diecézu
Prečo považujem túto publikáciu za dôležitý príspevok
pre správnu interpretáciu exhortácie pápeža Františka? Sú

Podstatné črty rehoľného života
Na Slovensku pôsobí viac ako 3000 zasvätených osôb
v 43 ženských a 30 mužských reholiach vo vyše 400 rehoľných komunitách. Rok 2015 sa v Katolíckej cirkvi niesol
predovšetkým ako Rok zasväteného života. Uskutočnil sa
aj známy „Deň kláštorov“, počas ktorého verejnosť mohla
nahliadnuť za múry kláštorov. Priniesol však možnosť nanovo sa zamyslieť nad hodnotou a poslaním zasväteného
života. Týmto článkom sa chcem zamyslieť nad podstatnými črtami rehoľného života a výzvami, ktoré stoja pred
zasvätenými osobami uprostred dnešného sveta.
Túžba po duchovne
V súčasnej Európe sa len výnimočne stretneme s prejavmi militantného ateizmu. Čisto materiálny pohľad na
svet a človeka je skôr teoretickou záležitosťou. Ak predchádzajúce desaťročia charakterizovala „desakralizácia“,
v súčasnosti sme svedkami „desekularizácie“, tzn. návratu k posvätnu. Avšak tento návrat k Bohu vôbec neznamená návrat k Bohu kresťanstva. Európa odmieta kresťanskú
formu náboženstva. Podľa niektorých je prežitá a nudná.
Hovoria, že aj kresťanstvo postihol tzv. „syndróm vyhorenia“ a kresťanstvo sa vnútorne vyčerpalo. Podľa iných
byť kresťanom je dokonca „neslušné“. Argumentujú pohoršeniami a škandálmi v Cirkvi, ktoré v posledných rokoch boli zverejnené. Keď to zhrniem, použijem nasledujúce tvrdenie. Pri našich stretnutiach sa stále stretávame s veľkým množstvom ľudí, ktorí spozornejú, keď ide
o duchovné veci. Tento ich záujem však automaticky neznamená záujem o osobného Boha, ako ho vyznáva kresťanstvo. Títo ľudia radi hovoria „o niečom“ nad nami, čo
nás presahuje, než o „Niekom“ osobnom.
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Ekleziálna forma živej viery
Ak chceme, aby kresťanstvo neopustilo európsky kontinent, je potrebné, aby naše svedectvo o Kristovi a Cirkvi
nepochádzalo z našich teoretických poznatkov o viere, ale
z nášho praktizovania viery v spoločnosti ale aj, a to chcem zdôrazniť, z nášho praktizovania viery v Cirkvi a pre
Cirkev. Je potrebné, aby náš život viery mal ekleziálnu
formu. Zasvätenie v sebe neobsahuje len vzťah ku Kristovi, ale aj vzťah k Cirkvi, ktorej hlavou je Kristus. Jedinečným spôsobom to vyjadril apoštol Pavol v geniálnom prirovnaní Cirkvi ku Kristovmu tajomnému telu: „On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych,
aby on mal vo všetkom prvenstvo.“ (Kol 1,18) Svoju službu, ba dokonca aj utrpenie pre Krista, Pavol vníma ako
realizáciu svojho povolania v Cirkvi: „Teraz sa radujem
v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru,
ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo.“
(Kol 1,24 – 25) Vo vzťahu k Cirkvi už učenie prvých kresťanov bolo veľmi zreteľné a vyjadrím ho slovami: „Bez
Cirkvi nebude ani kresťanstva.“ Ide o to, aby sme budovali Cirkev ako spoločenstvo žitej viery. Nemám na mysli
Cirkev len ako akési duchovné spoločenstvo sŕdc, ale Cirkev chápanú aj ako viditeľnú inštitúciu. Cirkvi, ktorá by
zostala len na neviditeľnej rovine, by hrozil individualizmus, v ktorom si s Bohom vytvára čisto osobný vzťah. Rehoľný život však na prvom mieste charakterizuje viditeľné spoločenstvo, láska k bratom a sestrám, solidarita, charita. Skúsenosť histórie nám ukazuje, že tam, kde zostali ideály len na rovine myšlienky, boli odsúdené na zánik.
Aj rehoľné komunity majú vonkajšiu štruktúru a pravidlá.

Články

František Trstenský

Toto mám práve na mysli, keď sa zamýšľam nad potrebou
žitej viery. Ide o vieru, ktorá je rozpoznateľná vo viditeľnej komunite, to znamená aj v štruktúrach rehoľných komunít. Človek je jednota duše a tela. Pre našu komunikáciu s okolím potrebujeme telo. To nie je niečo druhoradé.
Človek bez tela nie je človekom. Duša nie je človek. Opäť
zopakujem, že človek jestvuje len ako jednota tela a duše.
Kresťanstvo nie je záležitosťou iba neviditeľného duchovného prežívania viery, potrebuje telo. Týmto „telom“ kresťana je Cirkev. Ide teda o jednotu vnútorného a vonkajšieho žitia Kristovho evanjelia.

miluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého
nevidí.“ (1 Jn 4,20) V Spojených štátoch urobili výskum,
v ktorom zistili, že ľudia, ktorí tvrdili, že náboženstvo má
pre ich život veľký význam, viac ako iní navštevovali svojich priateľov, trávili viac času so svojou rodinou, podieľali sa na spoločenských akciách charity a vo väčšej miere sa
venovali dobrovoľníckej činnosti. Išlo o ľudí, pre ktorých
východiskom bolo, že mali medzi sebou vzájomné vzťahy.

Služba zasvätených osôb ľuďom, ktorí sú rôznymi formami ponižovaní a nachádzajú sa na okraji spoločnosti,
musí pochádzať z viery. V opačnom prípade zostane na
úrovni dobročinných organizácií. Rehoľné spoločenstvá
sa nemôžu dostať do pozície mimovládnych organizácií.
Zasvätenie je službou druhým, ktorá sa rodí z osobnej duchovnej skúsenosti viery, ktorá našla svoju viditeľnú realizáciu v osobitnom štýle života. Práve táto viera dáva celému zasväteniu hlboký rozmer. Skutočnými učiteľmi viery
v Cirkvi vždy boli a vždy budú svätci a mystici, to znamená ľudia, ktorí mali osobnú skúsenosť so živým Bohom.

V minulosti v starých mestských štvrtiach ľudia vytvárali istú formu vzťahov. Rodiny, ktoré žili v jednotlivých
častiach mesta, mali medzi sebou úzke kontakty a navzájom si dôverovali a pomáhali si. Dnes môžeme vzťahy medzi ľuďmi charakterizovať ako neistota, obava, nedôvera,
ba až strach. Ľudia majú strach dôverovať a obavu pred
sklamaním. Uvedomujú si, že ich dôvera nie je vždy opätovaná. Nechcú vstúpiť do manželstva, lebo čo ak ma ten
druhý sklame. Nekomunikujem so susedom, lebo, čo ak je
to kriminálnik. Nedôverujem kňazovi, lebo čo ak má nejakú úchylku, nedôverujem štátu, lebo čo ak mu ide len
o moje peniaze, nedôverujem Cirkvi, lebo čo ak jej ide iba
o to, aby ma využila, nedôverujem nikomu v práci, lebo čo
ak im ide len o moje pracovné miesto. Dôsledkom poklesu
alebo úplne chýbajúcej dôvery sú viditeľné bolesti súčasnej spoločnosti, medzi nimi predovšetkým korupcia a rozpad rodín. Dôvodom nedôvery sú často negatívne životné
skúsenosti, v ktorých sa človek sklamal, a preto má strach
opäť dôverovať. Nejde vždy len o vzťah k druhej osobe,
ale táto nedôvera vstupuje aj do vzťahu s Bohom. Poznáme príbeh, keď Peter prosí Ježiša, aby kráčal po vode.
Keď sa začal topiť, Ježiš mu adresoval slová: „Maloverný,
prečo si pochyboval?” (Mt 14,22 – 31) Pochybovačnosť,
neistota a strach spôsobili stratu Petrovej dôvery.

Štruktúra dobroty a lásky
V centre človeka dnešnej doby, ktorý, ako som uviedol vyššie, túži po duchovne, ani nie je tak otázka, či Boh
jestvuje alebo nejestvuje. Skôr je to otázka: Má tento život zmysel? Má zmysel milovať? Má zmysel hľadať pravdu? Kresťanstvo na tieto problémy má jasnú a konkrétnu
odpoveď: „Boh je láska“ (1 Jn 4,8.16). Nejde však o nejaké abstraktné teoretické tvrdenie nadiktované spoza stola. Ak ľudia odmietajú kresťanstvo, určite to nie je kvôli nejakým teologickým argumentom. Kresťanstvo ohlasovaním „Boh je láska“ ukazuje, že nie je mocou, ktorá
všetko ovláda, ale dobrota, ktorá pretvára medziľudské
vzťahy. Život prvých kresťanov bol príťažlivý pre pohanov, ktorí na to reagovali oduševneným zvolaním: „Pozrite, ako sa milujú“ a nie: „Pozrite, ako sa snažia ovládnuť
jeden druhého a celý svet.“ Naša viera neponúka odpoveď,
z ktorých častíc, atómov a molekúl sa skladá svet. Kresťanská viera dáva odpoveď, z čoho sa majú skladať medziľudské vzťahy, aby mali zmysel, aby život mal zmysel.
Odpoveď je: z dobroty a lásky. Keď v našej viere vyriekneme: „Boh je láska“, myslíme tým oblasť vzťahov. Všimnime si, že tie najväčšie pravdy kresťanstva vychádzajú
zo vzťahov: Najsvätejšia Trojica – je to vzťah lásky troch
božských osôb; stvorenie – je to vzťah lásky Boha k stvorenstvu; obeta Krista na kríži – je to vzťah lásky Krista k ľudstvu; sviatosti a liturgia – je to vzťah medzi Bohom, ktorý prichádza cez znaky a človekom, ktorý odpovedá. Božia láska voči človeku, ktorá z vertikálnej roviny
musí nutne prejsť do horizontálnej roviny ako o tom hovorí autor Prvého Jánovho listu: „Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto ne-

Civilizácia nedôvery

Ježiš nežil izolovane od spoločnosti. Ježiš bol v neustálom kontakte s ľuďmi, ktorí ho vyhľadávali, okrem toho
ale aj on sám pravidelne vyhľadával spoločnosť ľudí. To je
aj jedna zo základných vlastností zasväteného života. Ježiš si vytvoril spoločenstvo s dvanástimi učeníkmi, ktorých si vyvolil a nazval ich apoštolmi (Lk 6,13). Títo žili
bezprostredne v Ježišovej blízkosti a čo je zaujímavé, aj
napriek rozdielnym osobnostiam vybratých dvanástich
mužov, sa Ježišovi z nich podarilo vytvoriť spoločenstvo.
Ježiš hovoril o dôvere v Božiu Prozreteľnosť (Mt 6,25 –
34). Prihováral sa k tým, ktorí boli ustarostení o svoj život – čo budú jesť, piť, čo si oblečú a vyzýval ich k dôvere. Ježiš akoby bol v tejto situácii sociológom, ktorý dobre pozná problémy vtedajšej spoločnosti a riešením, ktoré navrhuje a vďaka ktorému je možné prekonať „starosti
doby“ – je dôvera. Láska, o ktorej Ježiš hovorí, je pravidlom, ktorého uplatňovanie posilňuje vzťahy založené na
dôvere. Milovať Boha a blížneho ako seba samého je prejavom snahy o takú komunitu, ktorá môže prinášať úžitok nielen tým, ktorí sa navzájom majú radi, ale aj okoliu,
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zvyšku spoločnosti. Pre nás nestačí len konštatovanie, že
nerobíme zle, ale že konáme dobro.
Ježiš učil druhých dôverovať. On sám však mal skúsenosť s dôverou, ktorú v jeho prípade prejavoval jednak
voči druhým osobám, ale predovšetkým voči svojmu Otcovi, a to veľmi intenzívnym spôsobom.
Kultúra stretávania
Počas Svetových dní mládeže v brazílskom Rio do Janeiro pápež František okrem iných stretnutí slávil 27. júla
2014 svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána osobitne venovanú biskupom, kňazom, zasväteným osobám a seminaristom. Vo svojej homílii ich vyzval na budovanie kultúry
stretávania. Sme svedkami budovania ekonomického humanizmu, v ktorom niet miesta pre starých ľudí, migrantov, chudobných na ulici a pre nechcené deti. Pre niektorých medziľudské vzťahy sú formované dvoma modernými dogmami: výkonnosť a pragmatizmus. Svojimi postojmi musíme mať odvahu ísť proti tejto vlne kultúry, ktorá
sa šíri aj v krajinách Európy. Veľa ľudí sa chce prispôsobiť tejto kultúre, všetko chcú vyskúšať, všetko chcú zažiť.
Skončia tak, že sa spreneveria vlastným zásadám, svedomiu, opustia vieru a stanú sa súčasťou kultúry, ktorá kladie dôraz na výkonnosť a mrhanie. Potrebujeme budovať
kultúru solidarity a bratstva. Pápež František to nazval
kultúra stretávania. Pri našich stretnutiach s druhými nejde o to, aby sme na nich naložili našu pravdu, ale skôr aby
sme ich pokorne sprevádzali a aby oni na našom živote videli radostný dotyk Krista. Krista, ktorý nás svojou pravdou premenil. Pri šírení kultúry stretávania si zachovajme
jednoduchosť. Možno sa niekedy až príliš usilujeme o racionálne vysvetlenia a rady, ktorým bežní ľudia nerozumejú. Svojím cirkevným jazykom sme sa stali nezrozumiteľnými. Spoločnosť, v ktorej žijeme, nás nepočúva, lebo
často hovoríme povýšeneckým hlasom, nerozumieme ich
problémom a neponúkame dôveryhodné riešenia. V tomto je pre nás veľkým vzorom Ježišova matka Mária. Ona
stretnutie s anjelom pri Zvestovaní premenila v radostné
stretnutie s Alžbetou. Ježišova matka je pre nás vzorom
dvojitého pohybu, ktorý si máme zachovať aj my. Vertikálny pohyb to je stretnutie s Bohom, naše chvíle adorácie
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pred Bohostánkom, naše modlitby, sväté omše, sväté spovede, duchovné cvičenia. Tu je prameň pre horizontálny
pohyb, ktorým je radostné stretnutie s druhým človekom.
Sme hlinené nádoby
Chcem podotknúť ešte jeden dôležitý dar, o ktorý
prosme Boha a ktorý v sebe rozvíjajme. Je to dar uznania vlastnej viny. Na začiatku svätej omše vyznávame,
že sme veľa zhrešili myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého. Pred Bohom sme ako hlinené nádoby, ktorým bol zverený nesmierny dar poznať
Boha, milovať ho a slúžiť mu. Nesmieme však prepadnúť pri našich stretnutiach s druhými ľuďmi pocitu dokonalosti a neomylnosti. Sme hlinené nádoby, ktoré si
Boh vyvolil napriek našej slabosti a krehkosti: „Nie vy
ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo.“ (Jn 15,16) Vedomie vlastnej krehkosti a slabosti nás
bude viesť k miernosti aj pri hodnotení života toho druhého. Ako príklad uvediem výčitku, ktorú adresovali farizeji
a zákonníci Ježišovi pre jeho správanie: „Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“
(Lk 15,2) Ježiš im zdôvodnil svoje konanie prostredníctvom nádherného podobenstva o márnotratnom synovi
a milosrdnom otcovi. Jeho odpoveď zaznieva v samotnom
závere podobenstva: „Ale patrilo sa hodovať a radovať sa,
lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel
sa.“ (Lk 15,32) Ježišovou odpoveďou bolo teda poukázanie farizejom a zákonníkom, že tí, ktorých oni nazývajú
hriešnikmi, sú predovšetkým a na prvom mieste ich bratia
a sestry. Pripomína nám to aj pozmenený obrad umývania
nôh na Zelený štvrtok, ktorým pápež František otvoril tento obrad aj pre ženy a deti.
Zasvätený život nie je služba cudzincom, ale je to služba bratom a sestrám, lebo oni sú bratmi a sestrami Ježiša,
podobne ako tí, ktorí si vybrali rehoľný život.
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Anselm Grün:
Nebe začíná v tobě.
Moudrost otců pouště.
Portál : Praha, 2013, 110 strán, ISBN 978-80-262-0351-3.

Anselm Grün (nar. 1945) je katolícky kňaz, člen rehole benediktínov,
autor viac než 200 kníh s duchovnou
tematikou, z ktorých viaceré sú preložené do slovenského alebo českého jazyka.
V posledných rokoch vnímam návrat mnohých ľudí modernej doby
k tichu a samote. Týka sa to prežívania Vianoc, výberu dovoleniek, prechádzok do prírody. Je to túžba po duchovnej detoxikácii od hluku a náhlenia. V tejto recenzii obraciam pozornosť na knihu, ktorá predstavuje jedno zo základných a obľúbených diel
tohto nemeckého benediktína. V roku
2012 sa dočkalo v nemeckej pôvodine
už 18. vydania. Grün približuje spiritualitu otcov púšte, ktorú nazýva spiritualitou zdola. Mnísi v prvých storočiach kresťanstva v samote svojej cely sa učili najskôr poznať seba a prežiť skúsenosť s Bohom. Príkladom pre
nich bolo rozhodnutie svätého Antona, ktorý okolo roku 270 po Kr. ako
20 ročný počul Kristove slová: „Choď,
predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma!“ (Mk 10,21) Anton prijal tieto slová za svoje, odišiel
do púšte, prežíval vnútorný zápas, pokušenia, ale s dôverou v Božiu ochranu ich prekonal. Jeho príklad sa stal
vzorom pre ostatných, ktorí túžili po
samote. Tak vzniklo mníšske hnutie,
ktoré sa rozšírilo predovšetkým v severnej Afrike a na Blízkom Východe.
Anselm Grün v jednotlivých kapitolách ponúka súčasnému človekovi základné prvky – kroky tejto spirituality
otcov púšte. Môže sa stať spiritualitou
nášho každodenného života.

V prvej kapitole autor vysvetľuje
význam spirituality zdola. Grün upozorňuje, že na našej ceste k Bohu musíme začať od seba, od svojich vášní.
Cesta k Bohu vedie podľa otcov púšte vždy cez poznanie seba samého.
To je spôsob, aby sme cez prežívanú
zbožnosť neutekali pred vlastnou realitou. Skôr než začneme sa učiť meditovať a túžiť po mystike, vyrovnajme
sa s realitou vlastného života. Tento
krok nevynechajme na našej duchovnej ceste. Poznaním vlastných hriechov sa musíme prepadnúť k svojmu
najhlbšiemu základu, aby sme z dna
mohli vystupovať k Bohu. Tu je aj vysvetlenie, prečo duchovné cvičenia
často začínajú práve spoznávaním seba, vlastných hriechov. Je to cesta pokory, v ktorej uznávam svoje slabosti a svoju bezmocnosť. Druhá kapitola
nadväzuje na vypovedané slová a približuje, čo znamená začať od seba.
Pre pustovníka je to jeho cela, v ktorej sedí, modlí sa, medituje a pracuje. Vo svojej cele sa dostáva do konfrontácie so sebou samým, s pokušením utiecť pred sebou samým, ísť do
hluku, do rozptýlenia. Zostať v cele vedie k pravde, ktorá sa zo začiatku zdá byť krutá, ale je predovšetkým
oslobodzujúca. Tretím krokom je púšť
a pokušenie. Zápas s pokušeniami zlého ducha je zápasom za zlepšenie sveta. Aj Ježiša pokúšal diabol a evanjelista uvádza, že po skončení pokúšania Ježišovi posluhovali anjeli. Púšť je
preto aj miestom najväčšej Božej blízkosti, kde mnísi môžu intenzívne prežívať Božiu lásku. Mnísi vidia v pokušení aj pozitívny rozmer. Umožňujú nám dotýkať sa koreňov, ktoré nesú celý strom. Jeden otec púšte hovorí: „Odním z nášho života pokušenia
a nikto sa nestane svätým, lebo keď
zmizne pokušenie, zmizne aj večný
život. V skutočnosti sú to pokušenia,

ktoré pripravili svätcovi jeho korunu.“
V pokušení nežiadame, aby sme boli
bezchybní a dokonalí. V pokušeniach
si práve uvedomujeme svoje slabosti,
nemravnosti, hriechy. Pokušenie nás
núti obracať sa na Boha a udržuje nás
v bdelosti.
V štvrtej kapitole sa rozpráva o dôležitosti askézy v našom živote. Mních
je Kristovým atlétom. Zápasí predovšetkým so svojimi vášňami. Keď
sa mu to aj podarí, nikdy nesmie zaspať na vavrínoch. Náš život je v tomto ohľade neustálym zápasom. Dôvodom askézy nie je nedopriať si obľúbené veci. Pôst, zdržanlivosť, nočné
bdenie, čítanie Svätého písma atď. nerobí človek samoúčelne, ale aby sa stal
milujúcou bytosťou. Mnísi však varujú aj pred prehnanou askézou, ktorá chce násilím podriadiť telo bez
ohľadu na vlastné hranice. Askéza sa
nikdy nesmie stať zúrivosťou voči sebe samému. Askéza sa nesmie konať
s presvedčením, že sa spasíme sami.
Askéza je odpoveďou na Božiu lásku, aby sme sa oslobodili od všetkého, čo nás pred ňou uzatvára. V piatom kroku Anselm Grün hovorí o mlčaní a neodsudzovaní. Pôst a askéza nie sú nič platné, ak človek posudzuje a odsudzuje druhých ľudí. Kto
sa stretol s vlastnou slabosťou a hriechom, toho nenapadne posudzovať
iných. Pokiaľ stále posudzujeme, je to
znak, že ešte sme sa nestretli s pravdou o sebe samom. Odsudzovanie neprináša pokoj, lebo keď odsudzujeme
druhých, podvedome si myslíme, že
sami sme bezchybní. V tejto kapitole
sa autor zaoberá aj mlčaním. To je cesta k oslobodeniu sa od súdenia a posudzovania V mlčaní sa stretávame
so sebou samými. Je to cesta oslobodenia sa od myšlienok, ktoré zamestnávajú našu myseľ. Vonkajšie ticho je
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potrebné k tomu, aby sa dokázalo stíšiť aj naše srdce. Plynule prechádzame
do šiestej kapitoly, ktorá nadväzuje na
predchádzajúce povzbudenia. Hovorí
o analýze našich myšlienok a pocitov.
V našom duchovnom živote je potrebné všímať si rôzne druhy vášní, rozlišovať ich, vedieť s nimi správne zaobchádzať a integrovať ich do našej duchovnej cesty. Cieľom je stav vnútorného pokoja a miernosti. Duša je vtedy zdravá, keď je sama so sebou v súlade a schopná lásky. V tejto kapitole autor popisuje hlavné neresti pričom
pripomína, že človek sa k ním uchyľuje, aby unikol pred realitou, ale zároveň si potrebuje niečo kompenzovať. Otcovia púšte považujú za najnebezpečnejšiu neresť duchovnú lenivosť. Človek, ktorý jej podľahne, je
neschopný prežiť prítomný okamih.
Nemá chuť ani k modlitbe, ani k práci.
Výsledkom je vnútorný nepokoj, ktorý rozožiera dušu. Duchovná lenivosť
sa dnes javí ako základná nálada mládeže, ktorá nie je schopná sa nadchnúť
pre nič hodnotné a krásne.
Siedma kapitola čitateľovi ponúka návod ako zaobchádzať s vášňami. Platí zásada, že vášne sa nemajú
potláčať, ale formovať, aby nám boli
ako zásobáreň sily. Nie sme vždy zodpovední za myšlienky, ktoré nám prichádzajú na myseľ, ale nesieme zod-
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povednosť za to, ako s nimi zaobchádzame. V postoji k vášňam sú dve cesty prístupu. Jednou je s vášňami sa zoznámiť. Druhá cesta je okamžite, ako
sa objavia, ich odmietnuť. Pri rozhodovaní, ktorá z dvoch ciest je v danej chvíli správna, Anselm Grün odporúča uvažovať nad všetkými dôsledkami, ktoré z vášne vyplývajú.
Otcovia púšte prirovnávajú zlé myšlienky k červu, ktorý rozožiera drevo. Ak chceš zachovať drevo zdravé,
musíš červa dostať von. Podobne musíš dostať zo srdca zlé myšlienky, ak
si chceš srdce zachovať čisté. V ôsmej kapitole sa dozvieme o tom, ako
si utvárať duchovný program na celý deň. Je potrebné vyplniť deň konkrétnou činnosťou – modlitbou a prácou. Treba dodržať zdravé striedanie
medzi modlitbou a prácou, bdením
a spánkom, jedlom a pôstom, samotou a spoločenstvom. Zachovávanie
vonkajšieho poriadku nám uľahčí cestu k vnútornému poriadku. Zachovajme si zdravé rituály, tzn. zdravý spôsob vstávania, stravovania, duchovného života, práce.
Deviata kapitola má nadpis: Denne
myslieť na smrť. Mnísi očakávali príchod Krista, ako deti očakávajú príchod svojho otca. To človeka oslobodzuje od prílišnej ustarostenosti o život, od závislosti na ľudskej mienke

a od ľudských očakávaní. V odumieraní voči ostatným je predpoklad, aby
sme s druhými žili ako bratia a sestry. Desiaty krok resp. desiata kapitola
hovorí o kontemplácii ako o ceste duchovného uzdravenia. Modlitba, ktorá
nie je ničím rozptyľovaná, je najlepší
spôsob ako duchovne dozrieť. Skutočnou terapiou na naše rany a problémy
je modlitba.
V poslednej kapitole sa autor zaoberá pokornou miernosťou. Cieľom duchovnej cesty nie je človek, ktorý koná askézu, ale človek, ktorý je mierny a pokorný. Miernosť je totiž znakom duchovného života. Len pokorná miernosť a láskavosť otvára ľudské srdce pre Boha. Pokorná miernosť znamená, že sme pochopili Krista a nasledujeme ho. Láskavosť a milosrdenstvo sú kritériom spirituality,
lebo zodpovedajú duchu Ježiša Krista.
Sme obklopení hlukom, pozemskými starosťami, neresťami a pokušeniami. Uvedené dielo Anselma Grüna
síce vychádza z myšlienok otcov púšte, predsa však predstavuje spiritualitu
dnešného človeka. Pre každého, kto sa
túži stretnúť s Bohom, ponúka nevyhnutné kroky. Táto spiritualita zdola je
návodom, ako v dnešnom svete žiť ako
veriaci v Krista.
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Benedikt XVI. a Peter Seewald:
Posledné rozhovory
Spolok svätého Vojtecha : Trnava, 2017, 240 strán, ISBN 978-80-8161-271-8.
Z nemeckého originálu: Benedikt XVI.: Letzte Gespräche mit Peter Seewald preložila Martina Grochálova.

Nemecký novinár Peter Seewald
ponúka týmto dielom pokračovanie
rozhovorov s Jozefom Ratzingerom.
Tento spôsob žurnalistickej spolupráce začal v novembri 1992, keď sa nemecký novinár prvýkrát stretol vtedy
ešte s kardinálom – prefektom Kongregácie pre náuku viery, aby urobil
jeho portrét. Odvtedy vytvorili spolu
niekoľko knižných rozhovorov, ktoré
vyšli aj v slovenčine: Soľ zeme (1997),
Boh a svet (2002) Svetlo sveta (2011).
Okrem toho Seewald vydal aj ďalšiu
knihu o osobe Jozefa Ratzingera: Benedikt XVI. Portrét zblízka (2007).
Dielo Posledné rozhovory predstavuje duchovný testament a odkaz tohto
veľkého pápeža. Odpovede emeritného pápeža Ratzingera vystihol popis
na zadnom obale slovenského prekladu: čítanie jeho odpovedí pomáha odhaliť jeho veľkosť, svätosť a priamočiarosť života, k čomu doplním aj jeho
pokoru a múdrosť.
Dielo je prehľadne rozdelené do
troch častí. V prvej časti pápež približuje, akým spôsobom dospel k rozhodnutiu odstúpiť, ktoré oznámil 11.
februára 2013 a nadobudlo účinnosť
28. februára 2013. Čitateľ sa dozvie
niektoré detailné informácie o dôvodoch, ktoré viedli pápeža k tomuto
rozhodnutiu a realizácia tohto odstúpenia. Pápež veľmi razantne odmieta akékoľvek špekulácie. Vydieranie
alebo sprisahanie vyhlasuje za úplný
nezmysel. Pápež pripomína, že z úradu sa nesmie odchádzať pod nátlakom
alebo zo sklamania, pre neho to bolo
naopak. Bola to predovšetkým vďaka
Bohu a vedomie, že môže s pokojom
odovzdať kormidlo ďalej. Na otázku
novinára, či pápež by nemal naveky
zostať v úrade odpovedá, že síce pápež je na jednej strane vnútorne viazaný k poslaniu, ale nejde o pripútanie

sa k funkcii. K rozhodnutiu odstúpiť
ovplyvnilo postupné ale rýchle ubúdanie síl. Vyznáva, že už pri prijatí voľby
vzhľadom na svoj vek a poznanie svojich síl a zdravia vedel, že jeho pontifikát nebude dlhý. Tomu podriadil aj
jeho priebeh a hlavné témy. Ako sám
uvádza: „Pokúsil som sa ukázať, čo
znamená viera v dnešnom svete, aká
kľúčová je viera v Boha a dať ľuďom
odvahu veriť, odvahu, že môžu v tomto svete žiť svoju vieru konkrétne. Viera, rozum to všetko boli veci ktoré som
chápal ako svoje poslanie a pri ktorých nebolo dôležité, ako dlho bude
môj pontifikát trvať.“ Emeritný pápež
na námietku, prečo vôbec prijal voľbu,
keď poznal svoje obmedzenie z dôvodu veku a zdravia, odpovedá, že bol
presvedčený, že cez väčšinu hlasov
kardinálov zaznieva Pánov hlas, ktorý on musí počúvať. Svojím rozhodnutím odstúpiť si bol pápež istý približne v auguste 2012. Ratzinger ponúka
iný pohľad na vyjadrenie, že z kríža sa
neschádza, čím reaguje na výčitku, že
rezignoval na úrad pápeža. O svojom
rozhodnutí opustiť pápežský úrad hovorí, že je to iný spôsob, ako byť spojený s trpiacim Pánom. Je to spojenie
s Pánom v tichu mlčania, vo veľkosti
a intenzite modlitby za celú Cirkev. Je
to iný spôsob ako zostať verný svojej
službe.
Emeritný pápež sa vyjadruje aj
k spôsobu pontifikátu terajšieho pápeža Františka. Na osobe terajšieho pápeža je vidieť, že Cirkev je v pohybe, je dynamická a otvorená, že nezamrzla. Nastala už hodina, aby bola aj Južná Amerika na rade. Na pápežovi Františkovi vyzdvihuje jeho priamy prístup k ľuďom, jeho odvahu ako
hovorí o problémoch a hľadá riešenia.
Ak má porovnať dva pontifikáty, svoj

a Františkov, sú tu nové akcenty, ale
nie rozpory.
V druhej časti sa rozhovor zameriava na jeho život od narodenia až po
voľbu za pápeža. Pápež videl vo svojom narodení na Bielu sobotu 16. apríla 1927 aj istú symboliku. Bol pokrstený prvou krstnou vodou, keďže vtedy
sa obrady Bielej soboty slávili ešte ráno. Vyznáva: „Toto vedomie ma istým
spôsobom sprevádzalo či už ako teológa alebo v životných udalostiach, ktoré mali charakter Bielej soboty, a tak
to do mňa prenikalo ešte silnejšie. Vnímal som to ako oslovenie ako program
pre môj život.“ Zdá sa, že spomienky na jeho detstvo, na atmosféru viery, v ktorej vyrastal, patria k tým najkrajším spomienkam celého života.
Pápež to potvrdzuje aj tým, keď na
otázku o večnosti hovorí, že sa teší na
spoločenstvo v nebi nielen s dobrotivým Bohom, ale aj so všetkými svojimi blízkymi. Novinár potom otázkami postupne prechádza jednotlivé etapy života, vstup do seminára v čase II.
svetovej vojny. Logicky sa otázky zameriavajú aj na toto obdobie, pričom
sa zameriavajú najmä na pocity a pohľad, ktorým prežíval mladý Ratzinger vojnové spomienky. Veľká časť
otázok smeruje k jeho učiteľskej praxi profesora teológie a akademickým
a duchovným priateľstvám s veľkými
teológmi vtedajšej doby: Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini. Zaujímavý je pápežov
postreh vo vzťahu k nemeckej teológii. Uvádza ho až v samotnom závere
diela, keď hovorí že nemecká univerzitná teológia prežíva krízu a potrebuje nové mozgy, novú energiu. V tomto
smere sa vynára porovnanie a kritická otázka, kde sa nachádza slovenská
univerzitná teológia a vôbec cirkevná
teológia na Slovensku. Mám obavu,
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že je až príliš neviditeľná v dialógu so
spoločnosťou.
Pri odpovediach, ktoré pápež dáva
na veľmi starostlivo premyslené, pripravené a naformulované otázky nemeckého novinára, sa čitateľovi podvedome vtláča úvaha nad osobnými
odpoveďami ale aj konfrontácia so
spoločenskou a duchovnou situáciou
na Slovensku. Pri čítaní rozhovorov
nie je to len novinár, ktorý vedie dialóg s emeritným pápežom, ale vlastne
aj čitateľ vedie vnútorný dialóg s obidvoma protagonistami knihy. V tom
spočíva bohatý intelektuálny a duchovný prínos knihy.
Tretia časť sa dotýka samotného pontifikátu od okamihu zvolenia v roku
2005 až po odstúpenie v roku 2013.
Novinár sa dotýka aj bolestných skúsenosti – či už je to prípad vynesenia
interných dokumentov, tzv. Vatileaks,
potom aféra okolo biskupa Richar-
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da Williamsona, ktorý popieral holokaust, či pedofilné škandály. Pápež
s pokorou prijíma, že odhad ľudí nebol jeho silnou stránkou, a preto možno aj ako osoba pôsobil neraz obozretne, opatrne, ba až rezervovane. Na
otázku o istej homosexuálnej skupine
vo Vatikáne pápež s otvorenosťou hovorí, že bol upozornený na jednu skupinu, ktorú medzitým rozpustili. Jedným dychom však dodáva, že v každom prípade nie je to tak, aby sa to
hemžilo takýmito javmi. Medzi stretnutiami s prominentnými osobami tej
doby pápež uvádza, ako ho oslovilo
stretnutie s Václavom Havlom, ale aj
s Putinom. Hovorí o skutočnom priateľstve vtedajšieho talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana.
Záver knihy predstavuje pohľad na
ďalšie nasmerovanie Cirkvi do budúcna. Pápež výslovne hovorí, že Cirkev
musím zmeniť spôsob svojej prítomnosti aj v Európe, kde sa všetko kres-

ťanské čoraz väčšmi stráca z verejnosti. Myslím, že tento pápežov postreh
je aj výzvou pre nás, aby sme uvažovali nad novými spôsobmi prítomnosti Cirkvi aj v slovenskom verejnom
priestore, v našej spoločnosti, medzi
mladými. Na otázku nápisu na svojom
náhrobnom kameni Jozef Ratzinger
uvádza, že jednoducho len svoje meno
a potom ešte dodáva aj svoje biskupské a pápežské heslo: Spolupracovníci
pravdy (pochádza z 3. Jánovho listu, 8.
verš). Totiž pravá definícia teologického povolania spočíva v tom, že ten koho sa táto pravda dotkla, je pripravený
nechať sa prijať do jej služieb a s ňou
spolupracovať. Myslím, že toto je výstižná charakteristika celého života,
diela a posolstva Jozefa Ratzingera,
emeritného pápeža Benedikta XVI.
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Ján Dravecký:
Páter Daniel, sudca Rímskej roty
MTM – Levoča 2017, 97 strán, ISBN 978-80-89736-56-0.

IUS ET IUSTITIA XVIII

ACTA XVI SYMPOSII IURIS CANONICI ANNI 2016

Je to životopisná črta Mons. Daniela Faltina, OFM, ktorý emigroval zo Slovenska v roku 1950 a pracoval v Ríme ako profesor práva a teológie na rímskych univerzitách a v rokoch 1986 – 2003 ako profesor Rotálneho štúdia a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana. Publikácia vyšla pri príležitosti jeho nedožitých 90 narodenín a má 97 strán.

XVIII
IUS ET IUSTITIA XVIII

ACTA XVI SYMPOSII IURIS CANONICI ANNI 2016

Ius et iustitia VIII
Acta XVIII symposii iuris canonici anni 2016
Tlačiareň GG, Kežmarok 2017, 430 strán, ISBN 978-80-89701-22-3.
Sú to prednášky, ktoré zazneli na 18 sympóziu cirkevného práva, ktoré sa konalo v závere augusta
2016 v Spišskej Kapitule v gescii Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Prednášky sú v taliančine a v slovenskom preklade. Sú venované novej legislatíve pápeža Františka o manželskej nulite a
činnosti Pápežskej komisie na ochranu mladistvých.

Ján Duda:
Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu
Tlačiareň GG, Kežmarok 2016, 201 strán, ISBN 978-80-89701-23-0.
Sú to krátke a v syntéze načrtnuté myšlienky, ktoré sa týkajú nedeľného evanjelia alebo evanjelia na
sviatky v roku „C“. Nie sú to hotové homílie, ale iba body (punktá), ktoré je potrebné ďalej rozvinúť. Publikácia je vhodná pre laikov, ktorí sa venujú Božiemu slovu, ako aj kazateľom, ktorým pomôžu nájsť nosné myšlienky ich homílie. Publikácia vznikla postupne ako texty publikované na Facebooku a ako Krátke správy Redakcie Postoj. Pripravuje sa vydanie na rok „B“ a potom na rok „A“.

František Trstenský:
Otčenáš – súhrn celého evanjelia
Biblicko-spirituálne zamyslenia o Pánovej modlitbe
Verbum – vydavateľstvo KU, Ružomberok 2017, počet strán 128. ISBN 978-80-561-0426-2.
Známy slovenský biblický teológ František Trstenský vydal nádherne dielko, v ktorom vysvetlil jednotlivé prosby, ktoré tvoria modlitbu Pána. Určite je skvelým príspevkom pre biblické a duchovné
prehĺbenie duchovného života každého, kto má o to záujem. Čítanie nie je náročné.

Viera Kujaníková:
Sarah je láska
Košice 2013, počet strán 34.
Je to zbierka básni autorky, ktorá si knižku aj sama ilustrovala. Básne sú prejavom jej duchovnej hĺbky, sú povzbudivé, obohacujúce a vnášajú do duše človeka pokoj. Sú balzamom aj na ubolené duše.
Publikáciu autorka vydala len pre svoju osobnú potrebu a okruh svojich spriaznených priateľov. Je
však natoľko zaujímavá, že jej treba venovať pozornosť.

