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Editoriál

František Trstenský

Fatima je pozvaním prehĺbiť
správnu mariánsku úctu
Celý tento rok sa v Katolíckej
cirkvi nesie zvlášť v znamení 100. výročia zjavení Božej Matky vo Fatime.
Pápež František tam 13. mája svätorečil dve z troch fatimských pastierikov, Františka a Hyacintu, ktorým sa
zjavila nebeská Pani. Mnohí veriaci si
zvolili toto miesto za cieľ tohtoročnej
púte. Keď sa slávi nejaký mariánsky
sviatok, vynára sa z prostredia nielen
mimo Katolíckej cirkvi, ale niekedy aj
z jej vnútra, otázka uctievania Ježišovej matky. Najčastejšou námietkou je,
že ak je Kristus centrom evanjelia, či
je potrebné venovať osobitnú pozornosť Márii. Je potrebné jasne povedať,
že mariánska úcta nie je nejakým voliteľným doplnkom veriaceho človeka,
ale pevnou a neoddeliteľnou súčasťou
učenia Katolíckej cirkvi.
Ak sú v kresťanských bohoslužbách
samozrejmosťou úvahy a kázne o príklade Abraháma, Dávida, Mojžiša, Jána Krstiteľa, Pavla, biblickou postavou je aj Ježišova matka Mária. Preto má svoje miesto hovoriť o jej osobe, jej poslaní, veľkosti a príklade aj
v nekatolíckych spoločenstvách. Nemusia mať pritom obavu, že zavádzajú „katolicizmus“. Mária nie je výlučným vlastníctvom katolíkov. Obchá-

dzať mariánsku úctu vnútri Katolíckej
cirkvi z dôvodu akéhosi ohľadu voči
ostatným kresťanským denomináciám je nesprávnym pochopením ekumenizmu.
Náuka Katolíckej cirkvi o Márii je
v službe najmä náuke o Kristovi, lebo Mária je v službe osoby a posolstva
svojho Syna. Božia Matka verne a plne žije v súlade s Božím slovom, prijíma Slovo, ktoré sa v nej stáva životom. Mária nie je žiadnou konkurenciou Krista. Keď Kristus odovzdáva na kríži Jánovi svoju matku, odovzdáva ju aj nám preto, aby nám bola
blízka, aby aj on nám bol v nej blízky.
Modlitby Cirkvi, rozjímanie nad osobou a konaním Božej matky vo Svätom písme a teologické skúmanie jej
poslania sa v priebehu dejín rozvinuli do úcty, ktorá je inšpirovaná samotným proroctvom Márie, ktoré predniesla vo svojom chválospeve pri návšteve svojej príbuznej Alžbety: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“
(Lk 1, 48)

ja osamotené a nemôžu byť interpretované individuálne, ale sú vzájomne
súvzťažné. Môžeme použiť prirovnanie k „puzzle“, ktoré do seba vzájomne zapadajú a vytvárajú celkový poklad viery. Vytrhnutie jednej pravdy
spôsobuje eróziu pri ostatných, čo sa,
žiaľ, ukázalo so všetkými dôsledkami
v priebehu kresťanských dejín a potvrdzuje sa aj v dnešnej dobe. Výstižne to
povedal blahoslavený pápež Pavol VI.:
„Poznanie pravého katolíckeho učenia o blahoslavenej Panne Márii bude vždy kľúčom k správnemu pochopeniu tajomstva Krista a Cirkvi.“ To,
čo vidíme a hovoríme o Božej Matke,
sa má usilovať aj Cirkev, lebo od nej sa
učí svojmu vlastnému materstvu, keď
rodí ľudí k novému a nesmrteľnému
životu. Panna Mária je svojím postojom viery trvalým príkladom pre každého veriaceho človeka v slobodnom
rozhodnutí prijímať Krista a prinášať
ho svetu.

Pravdy, ktoré Cirkev predkladá
o Bohu, o človeku, o úcte blahoslavenej Panny a svätých, o večnom živote, o sviatostiach atď. nikdy nesto-
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Rozhovor s emeritným biskupom
Mons. Andrejom Imrichom
Otec biskup, za kňaza ste boli vysvätený v roku 1974 v období prenasledovania Cirkvi. Ako hodnotíte postavenie Cirkvi v období komunizmu a po páde totality?
Postavenie Cirkvi závisí nielen od
vonkajších spoločenských podmienok,
ale aj od toho, akú živú vieru majú jej
členovia. Počas komunizmu svetská
moc oklieštila Cirkev o mnohé práva
a tým ona chradla. Tak ako chradne
obilie na poli v suchom roku. Boží ľud
po nástupe komunizmu mal ešte živú
vieru, preto napriek všetkému útlaku,
Cirkev u nás žila. Útlak však spôsobil,
že aj viera v ľuďoch ochabovala. Keď
nastalo v roku 1968 len kratučké politické uvoľnenie, zažili sme radostný
entuziazmus. Náboženský entuziazmus bol aj v roku 1989, ale už nie taký silný ako v spomínanom šesťdesiatom ôsmom roku. Ten dlhý útlak spravil svoje.
Keď nastala spoločenská zmena
a bola nám darovaná sloboda, Cirkev začala byť pre mnohých nepohodlnou prekážkou pri uplatňovaní svojvoľnej morálky, ktorá je v protiklade
s Desatorom. Nastali také spoločenské podmienky, ktoré nie sú Cirkvi
veľmi priaznivé. Aj v týchto podmienkach môže Cirkev napredovať,
ak budú mať jej členovia živú vieru.
A to nielen vieru v Boha, ale aj vieru v Cirkev. My kňazi aj veriaci musíme skutočne veriť, že Cirkev je tajomným telom Kristovým a my sme živými bunkami tohto tela. Musíme veriť to, čo nás učí svätý apoštol Pavol,
že Cirkev je Kristova nevesta. Sekulárny svet spolu s vlažnými katolíkmi
hodnotí Cirkev, kritizuje ju a stanovuje, aká by mala byť. Ide o značný spoločenský tlak a sme v silnom pokušení tomuto tlaku podľahnúť a podniknúť kroky, aby sa Cirkev zapáčila tomuto svetu. Kto naozaj verí, že Cirkev
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je Kristova nevesta, ten si uvedomí, že
túžbou nevesty musí byť páčiť sa ženíchovi a nie komusi inému.
Boh takto rozhodol, že daruje spásu svetu vykupiteľským dielom Ježiša
Krista a Boh rozhodol, že ovocie Kristových zásluh bude ponúkať svetu
službou Cirkvi. Pre Židov to bolo pohoršením. Ten opľutý na kríži má byť
pravým Bohom? A bol. Pre pohanských filozofov to bola hlúposť. Takto
potupne ukrižovaný nemôže byť všemohúci Boh. A bol. Pre mnohých ľudí je to neprijateľné prijímať Božie dary cez tú úbohú Cirkev, ktorá má toľko nedostatkov. A Boh svoje dary ponúka práve jej službou. Blahoslavený
opát Izák to formuloval takto: „Cirkev nemôže nič odpustiť bez Krista a Kristus nič nechce odpustiť bez
Cirkvi. Kristus nechce, aby mal odpustené ten, kto pohŕda Cirkvou.“
Kristus sa nehanbil byť na kríži opľutý a nehanbí sa ani dnes hlásiť sa
k svojej neveste Cirkvi. To všetko pre
našu spásu, lebo nás miluje.
V podmienkach, aké máme dnes,
môže Cirkev prekvitať, ak hlavne my
kňazi, ale aj všetci veriaci uveríme, že
je Kristovou nevestou a urobíme všetko preto, aby sa mohla páčiť svojmu
ženíchovi a nie tomuto svetu.
Akú úlohu zohrali vo Vašom rozhodovaní pre kňazstvo vzory kňazov?
Pre zrod môjho povolania kňazské vzory zohrali dôležitú úlohu, ale
nie menšiu úlohu zohralo prostredie všetkých ľudí, kde som vyrastal. V tomto prostredí ľudia, Cirkev
i kňazstvo vnímali vo svetle viery
a v tomto svetle aj ja som mohol chápať hodnotu kňazstva.

Štúdium teológie ste absolvovali, keď bol na Slovensku len jeden
kňazský seminár v Bratislave, ktorý
ponechal komunistický režim otvorený, ale bol pod kontrolou. Na jednej strane ste mali povinné skúšky
zo spoločenských vied, ktoré sa podávali v ateistickom duchu, ale na
druhej strane ste chceli zostať verní
učeniu Cirkvi. Do akej miery sa podarilo odolať tlaku politického režimu?
Tento problém sme si museli vyriešiť už na základnej škole, ktorú som
začal navštevovať za komunistického
režimu a v ktorej boli všetky predmety podávané v duchu ateizmu. Rodina vtedy dokázala deťom vydať veľmi
silné svedectvo viery a my sme už od
útleho detstva vedeli odolávať ateizmu. Uverili sme, že Kristus je pravdou
a že úradná ateistická verzia o svete
je ľuďom vnucovaná štátnou mocou,
a preto je nedôveryhodná.
Aj dnes sú úradné verzie vo všeličom také, že im málokto verí, lebo sú
zjavne nepravdivé. Sú pritom povinne zapracovávané do učebných osnov
a musia sa s tým rodičia i deti nejako vysporiadať, lebo inak deťom hrozí osobnostná deformácia. Ktože už
uverí tomu, že dvaja muži môžu vytvoriť skutočné manželstvo, ktoré bude základom životodarnej rodiny. Kto
uverí tomu, že všetky kultúry sú rovnako užitočné pre spoločné dobro a že
všetky náboženstvá poskytujú poznanie pravého Boha a ponúkajú plnosť
prostriedkov spásy? Kedysi nám bola
vnucovaná ilúzia o „beztriednej“ spoločnosti a dnes o „bezrodovej“ spoločnosti. Dnešní rodičia majú veľmi ťažkú úlohu, aby aj v tomto prostredí svoje deti šťastlivo previedli do dospelého veku.

Rozhovor

Treba ale pripomenúť, že na bohosloveckej fakulte aj keď sme mali vtedajšie „spoločenské vedy“, išlo len
o jeden predmet v posledných dvoch
ročníkoch v tomto duchu, ale inak sa
tam podávala katolícka náuka.
Boli ste kňazom v čase, keď Spišská diecéza nemala biskupa. Ako ste
vnímali túto situáciu?
Cirkev je živý organizmus a vie fungovať aj vtedy, keď je biskupský stolec hatený alebo uprázdnený. Boží sluha biskup Ján Vojtaššák, ktorý spravoval diecézu do roku 1950, tak rozbehol
život diecézy a dal jej ducha, že ona
bola životaschopná aj vtedy, keď zostala osirotená. Aj keď činnosť Cirkvi
bola značne obmedzená, obetaví kňazi vždy vedeli nájsť nejaké možnosti,
aby aj v týchto podmienkach slúžili
potrebám svojich veriacich.
Akým spôsobom sa zmenilo pôsobenie a vnímanie kňaza v spoločnosti pred a po roku 1989?
Vnímanie kňaza má svoj pomalý
vývoj a nemožno ho vymedziť nejakou presnou hranicou. Sekularizačný
vplyv stále postupuje, čo oslabuje vieru nielen u veriacich, ale aj u nás kňazov. Oveľa menej ľudí vníma kňazské
povolanie vo svetle viery, ale na kňaza mnohí začínajú hľadieť ako na cirkevného zamestnanca, ktorý má povinnosť splniť každé želanie farníkov.
Kňaz skutočne je na to, aby farníkom
v pokore a ochotne slúžil, ale tak, ako
si to želá Kristus, nie podľa predstáv
tohto sveta. Toto však ľudia bez viery veľmi ťažko chápu a kňazovi, ktorý je verný Kristovi, mimoriadne strpčia život i jeho pôsobenie, lebo niekedy žiadajú od neho to, čo im splniť nemôže. Ak kňaz podľahne ich tlaku, aj
za cenu, že zradí vernosť Kristovi, budú si ho pochvaľovať, ale k upevne-
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niu viery a ku spáse to nepomôže ani
kňazovi, ani farníkom. Ovocie toho je
v Európe veľmi viditeľné.
Pôsobenie biskupa v sebe obsahuje aktivity v rôznych smeroch –
vo vzťahu ku kňazom, k veriacim,
k svetskej moci. Aká je podstata
týchto vzťahov?
Vzťahy medzi ľuďmi majú byť vždy
v súlade s prirodzenou morálkou. My
veriaci ich máme vytvárať v súlade s kresťanskou morálkou. To platí
aj v prípade biskupa. Má sa usilovať,
aby vytváral korektné vzťahy. Pri ich
vytváraní je dôležité, aby tí, čo nadväzujú záväzné vzťahy sa jeden druhému predstavili a odkryli svoju identitu. Nezáväzné vzťahy sú také, že bývame v jednom meste, cestujeme tým
istým vlakom, ale nemáme voči sebe
nijaké povinnosti, ani záväzky. Pri takýchto vzťahoch môžeme byť aj anonymní. Keď ale nadväzujeme vzťahy, pri ktorých už jeden druhého úmyselne ovplyvňujeme, či sa k niečomu zaväzujeme, tam už treba pravdivo odkryť svoju identitu. Ak sa vstupuje do záväzných vzťahov s obchodnými alebo inými partnermi a falšuje
sa identita, vtedy ide o nečestnosť. Robím sa iným, ako som, aby som získal dôveru, ktorá mi nepatrí. Ide o vlka v ovčom rúchu. A nerozumne konajú tí, čo uzatvárajú zmluvy s partnermi bez identity. Má to vážne následky, ak tak robia štatutárni zástupcovia, ktorí zastupujú veľké inštitúcie.
Takto v raji nadviazala kontakt Eva so
zlým duchom vystupujúcim anonymne. Na druhej strane, keď Boh prehovoril z horiaceho kra k Mojžišovi,
predstavil sa mu a povedal svoje meno. Toto sa má konať pri vzájomných
vzťahoch. Máme dať najavo každému partnerovi, s ktorým máme záujem nadviazať vzťah, kto som a čo požadujem. Ak opačná strana má o ten-

to vzťah záujem, tiež má odkryť svoju identitu. V roku 2000 Kongregácia
pre náuku viery vydala dokument Dominus Jesus, ktorý spôsobil isté rozpaky u nekatolíckych kresťanov. V ňom
Katolícka Cirkev veľmi zreteľne zadefinovala svoju identitu. A tak to má
byť. Aby naše vzťahy boli korektné,
musíme dať všetkým partnerom najavo pravdu o sebe a to aj za cenu, že naše zbližovanie bude pomalšie, ale bude
pravdivé a neskončí sklamaním.
Toto má mať veľmi na zreteli aj biskup. Všetci, s ktorými prichádza do
kontaktu, majú vedieť, toto je katolícky biskup a od neho môžeme očakávať len to, čo je v súlade s učením Ježiša Krista, lebo jeho identita je ukotvená v Kristovi. Hlavne v kontakte
s tými svetskými predstavenými, ktorí nemajú Cirkev celkom v láske, musí
dať zreteľne najavo, čo môžu od neho
očakávať, v čom nepochodia a v čom
sa môžu na neho spoľahnúť. Keď bude vstupovať do vzťahov s takou zreteľnou identitou, ktorej je vždy verný,
pre druhú stranu môže byť nepohodlný, ale budú mať voči nemu rešpekt
a mnohí aj úctu.
Aj vo vzťahu ku kňazom a veriacim
má byť biskup čitateľný. Nech kňazi aj
veriaci vedia, čo od nich očakáva a čo
požaduje. Nemusí to byť chyba, ak je
prísny, ale má mať rovnaký meter. Zlé
by bolo, ak by bol nevypočítateľný.
Mohlo by sa stať, že tí, čo sú presvedčení, že konajú tak, ako si to želá, by
boli zrazu ním pokarhaní. Bolo by to
pre nich zraňujúce.
Veľkou pridanou hodnotou pre biskupa je, ak dokáže odhaliť a byť opatrný voči tým, ktorí falšujú svoju identitu a robia sa takými, akými nie sú. Je
to veľký dar, ak vie odkryť a odmietnuť pochlebovačov, či už ide o ľudí
z prostredia Cirkvi alebo mimo Cirkvi
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a vie si všímať ľudí statočných a charakterných a o ich pomoc sa opierať.
V Spišskej diecéze Vám boli zverené katolícke školy. Prečo Cirkev
zakladá školy? Aký je rozdiel medzi katolíckymi a štátnymi školami?
Prvoradé poslanie, ktoré Kristus
Cirkvi zveril je učiť. Takto povedal
apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy,...“ (Mt 28, 19). Z tohto poverenia vyplýva povinnosť Cirkvi zakladať aj školy, prípadne mať účasť
v školách, ak to nie je možné v školách, tak hľadať iné možnosti pre splnenie tohto príkazu.
Zakladaním katolíckych škôl katolícki rodičia dostávajú možnosť vybrať si túto školu pre vzdelávanie svojich detí. Ide o prirodzené právo rodičov na výber školy. Toto právo im zabezpečuje štát, ktorý vytvára podmienky pre zakladanie cirkevných
škôl a zabezpečuje im ho aj Cirkev,
ktorá sa podieľa na ich zakladaní. Je tu
aj zodpovednosť katolíckych rodičov,
aby mali záujem o tieto školy.
Na štátnych školách sa väčšinou vedie výchova v ateistickom duchu a ako
sme už vyššie spomenuli, do svojho
vzdelávacieho programu môžu mať
a niektoré školy aj majú zapracované
také prvky, ktoré sú nezlučiteľné s katolíckou vierou. Pritom tie školy navštevuje vysoké percento katolíckych
detí. Vedenie niektorých škôl nemá
úctu k náboženskému presvedčeniu
rodičov svojich žiakov.
U nás v cirkevných školách je možnosť vzdelávať a vychovávať v súlade
s vedou a zároveň v súlade s katolíckou vierou a morálkou. Toto je úžasný
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dar pre veriacich učiteľov, že v službe
pedagóga neprichádzajú do konfliktu
so svojím svedomím a náboženským
presvedčením. Potom je to úžasný dar
pre veriacich rodičov, že vieru, ktorú chcú odovzdať svojim deťom, škola nespochybňuje, ale v nich upevňuje. A je to dar aj pre duchovného otca farnosti, že vieru, ktorú on ohlasuje, škola v deťoch upevňuje. Takúto možnosť na mnohých miestach nemajú a v mnohých krajinách o nej nemôžu ani snívať. Bolestné je to, že túto
možnosť si dostatočne nevážia ani veriaci učitelia, ani veriaci rodičia.
Kňaz, ktorý má vo farnosti cirkevnú školu, má úžasný evanjelizačný
prostriedok. Musí sa však po duchovnej stránke venovať učiteľom aj žiakom a s vedením školy dobre spolupracovať. Vyžaduje to od neho obetu, ale táto obeta prináša veľmi bohaté
ovocie viery a duchovného rastu jeho
veriacich. Je dôležité, aby si aj on vedel vážiť, že má vo farnosti cirkevnú
školu a nebral ju ako ťarchu.
Na katolícku školu treba hľadieť aj
očami viery. Ak je diecéznym biskupom deklarovaná ako katolícka, je integrálnou a živou súčasťou Cirkvi.
A Cirkev je viditeľným a účinným
znakom prítomnosti Krista v tomto
svete pre dobro všetkých ľudí a cez
katolícku školu aj v školstve pre dobro
celého školstva.
Charakter štátnej školy sa mení. Za
bývalého režimu ovládala štátnu školu
marxistická ideológia, dnes povedzme
liberálna a v budúcnosti možno gender
ideológia. Je teda ťažké presne povedať, aký rozdiel je medzi štátnou a katolíckou školou. Rozdiel je, ale v každej dobe iný.

V minulosti sa relatívne jasne dalo rozlíšiť nebezpečenstvo ideológie
komunizmu. V súčasnosti Slovensko
a Európa čelí novým ideológiám,
ktoré nie je vždy ľahké odhaliť. Ako
sa majú veriaci zorientovať, aby neprebrali zmýšľanie sveta?
Musia sa dobre ukotviť v katolíckej náuke. Znamená to, poznať jej základné učenie, toto učenie vo svojom
srdci zodpovedne prehodnotiť, aby sa
mohli s ním vnútorne stotožniť, opravdivo mu uveriť a podľa neho žiť. Takto
silno ukotvení v katolíckej viere, budú
schopní odhaliť všetko, čo je v protiklade s touto vierou. Nebude pre nich
potom ťažké falošné ponuky sveta odhaliť a neprijať.
Sme svedkami mediálneho šikanovania tých politikov, ktorí bránia
kresťanské hodnoty. Tlak médií je
v tom smere, že politik by mal oddeliť svoje súkromné presvedčenie od
verejnej funkcie. Je potrebný kresťan v politike?
Mať presvedčenie pre mňa znamená mať zásady. Držať sa iných zásad
v súkromí a iných vo verejnej funkcii
je schizofrénia alebo pokrytectvo. Prípadne ide o človeka bez zásad. Ak takíto ľudia dostanú do rúk osudy krajiny, končí to veľmi zle.
Skutočný kresťan, má mať kresťanské zásady, z ktorých neustupuje
a podľa ktorých koná rovnako v súkromí, ako aj vo verejnosti, že mu možno dôverovať. Ak takýto človek má aj
patričnú odbornosť a zmysel pre tímovú prácu, možno mu zveriť aj takú vážnu vec, ako je dobro spoločnosti. V politike je preto žiaduci.

Rozhovor

Ak spoločenstvo katolíckych veriacich nedokáže spomedzi seba vygenerovať svojmu počtu primerané množstvo kresťanských politikov, niečo nie
je v poriadku. Buď to spoločenstvo
nemá dostatočné sebavedomie, buď
necíti patričnú zodpovednosť za veci
verejné alebo sú nezdravé spoločenské
pomery, v ktorých je kresťanstvo zaznávané.
Politikov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, vidíme roztrúsených v rôznych politických stranách. Je dnes
potrebná jedna kresťansko-demokratická strana, ktorá by zastrešovala práve tých politikov, ktorí pri
výkone verejnej moci sa chcú riadiť
hodnotami kresťanstva?
Aj takí, kresťania, čo vyznávajú tú
istú vieru, môžu mať rozdielny názor, na mnohé oblasti fungovania spoločnosti. A je to legitímne. Či už ide
o daňový systém, systém dôchodkový, fungovanie zdravotníctva a mnohé ďalšie. Toto dáva predpoklad, že
nie všetci kresťania sa budú angažovať prostredníctvom tej istej politickej
strany. Ak je však krajina malá, prípadne málo kresťanov v krajine, potom rozptyl do viacerých strán môže
byť na škodu.

Andrej Imrich

Niekedy možno ani nie je tak dôležité v koľkých stranách sú kresťania, ale
dôležité je to, do akých strán vstupujú
ako politici a aké strany volia ako voliči. Ak katolík vstúpi do strany, ktorá má v programe veci v rozpore s katolíckou morálkou, dopúšťa sa hriechu. Podobne sa dopúšťa hriechu katolík, ktorý takej strane dá pri voľbách
svoj hlas. Hlavne vtedy je to vážny
hriech, ak pritom jestvujú strany, ktorých program je v súlade s katolíckou
morálkou a veriaci tak majú koho voliť. Vážne sa previňujú tí politici, ktorí sa nábožensky angažujú, veriaci ich
vnímajú ako svoje vzory a oni vstúpia
do takej strany, ktorá je schopná podporiť nedobré veci. Získajú mnohých
voličov pre stranu, ktorá má tendenciu
podporiť to, čo poškodzuje kresťanskú morálku. Je to zneužitie voličov.
Niekedy sa to robí veľmi sofistikovane. Nazve sa to krásnym menom, ako
napríklad presadí sa výchova k humanizmu na školách. Ale pritom ide o taký humanizmus, ktorý je v príkrom
rozpore s katolíckou morálkou. Veľký
rozptyl veriacich ľudí v mnohých politických stranách u nás naznačuje, že
asi nie je všetko v poriadku.

javia také zákony a nariadenia, ktoré nás budú nútiť konať proti svedomiu a je po náboženskej slobode. Lekári budú nútení konať potraty a eutanázie, štátni úradníci budú donucovaní sobášiť homosexuálne páry, učitelia
podávať deťom učivo neprimeraným
spôsobom a mnoho ďalších nezmyselných vecí. Ak to odmietnu, budú mať
problém.
Vážme si toho, že môžeme dnes slobodne vyznávať svoju vieru. Je to veľký Boží dar. A je našou povinnosťou
túto slobodu zachovať pre ďalšie generácie. Stále je to v našich silách. Musíme však všetci poctivo rozlišovať medzi jednotlivými stranami a nedovoliť,
aby sa dostávali k moci takí, ktorí nechápu, čo je pravá sloboda.
Ďakujeme za rozhovor.
Otázky kládol František Trstenský
a Martin Koleják.

Ak budeme v tom ľahostajní a nebudeme každý z nás zodpovedne rozlišovať medzi stranami, zrazu sa tu ob-
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Vplyv mentálnej anorexie a bulímie
na manželský súhlas
Nervová anorexia a bulímia je ochorením, ktoré priniesla, ako sa zdá, moderná doba a blahobytná spoločnosť.
A toto ochorenie sa dotýka aj manželského súhlasu, ktorým manželstvo vzniká (porov. kán. 1057 CIC). Prinášame preklad štúdie kanadského cirkevného právnika Mendoncu a lekára Sangala práve na túto tému. Štúdia bola
zverejnená v roku 2002. Preto možno niektoré poznatky
by si vyžadovali aj revidovanie či aggiornamento. Ale to
je už výzva pre odborníkov z oblasti medicíny i kánonického práva. Na základný pohľad na závažnosť tohto problému to stačí.
Úvod
Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, sme v krajinách
západného sveta svedkami rastúceho fenoménu porúch
príjmu potravy medzi mladými adolescentmi. Vyplýva to z pozorovaní špecialistov – psychiatrov, výskumníkov i širokej verejnosti. Nemali by sme podľahnúť názoru, že pri rozsiahlom množstve vedeckých informácii vieme o týchto poruchách všetko. Mnohí autori však správne
konštatujú, že napriek rastúcemu záujmu a výskumným
aktivitám, otázky etiológie, patológie a liečby týchto porúch ako aj ďalších duševných porúch zostávajú väčšinou
nevysvetlené.1
Mentálna anorexia a bulímia patria medzi najbežnejšie
a najčastejšie skúmané nozologické jednotky2 a informá1. See Harrison G. Pope, Jr. And James I. Hudson, „Eating Disorders“, in: Comprehensive Textbook of Psychiatry, vol. 2,Fifth edition,
Harold I. Kaplan and Benjamin J. Sadock (eds.), Baltimore, Williams &
Wilkins, 1989, s. 1854.
2. 3. edícia Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disroders-III, (Third edition), Washington, DC., American Psychiatric Association, 1980 (= DSM III), pp.67-73), zahrňovala Anorexia Nervosa, Bulimia, Pica, Rumination Disorders of Onfancy, and Atypical Eating Disrorder ako podskupinu porúch príjmu potravy charakterizovanú silnou nezriadenostou v správaní sa pri prijímaní stravy. 3.revidovaná
edícia (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-III-R /
Third edition-revised/, Washington, DC American Psychiatric Association, 1987 /=DSM-III-R/, pp 63-70), uviedla do tejto subskupiny „poruchu príjmu potravy bližšie nešpecifikovanú“ namiesto „atypická porucha príjmu potravy“ a tiež kvôli jej úzkemu vzťahu s anorexia nervosa.
Diagnostický termín „bulímia“ bol zmenený na „bulímia nervosa“. V 4.
edícií Manuálu (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV, /Fourth edition/, Washington.DC, American Psychiatric Association, 1994 /=DSM-IV/, s. 4539-550, sú poruchy príjmu potravy rozdelelné do dvoch hlavných podskupín. V prvej podskupine sú anorexia nervosa a bulímia nervosa ,ktoré typicky začínajú v adolescencii alebo skorom dospelom veku, zatiaľ čo druhá podskupina zahrňuje Pica and Rumination Disorder of Infancy, ktoré sú prvotne poruchou malých detí
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cie o ich charaktere, základnej dynamike, vplyve na rôzne aspekty osobnosti a tak ďalej, sú bohato zastúpené v lekárskej literatúre.
Hoci je základnou charakteristikou týchto porúch veľký
neporiadok v stravovacích návykoch, klinické dôkazy jasne ukazujú, že tieto vždy intenzívne odrážajú patologické
charakteristiky dynamiky osobnosti. Hlavným cieľom tejto štúdie je zistiť, ako uvádzané faktory vplývajú na osobu
pri formovaní manželského súhlasu.
Vo svojom príhovore 5. februára 1987 pápež Ján Pavol
II. stanovil niekoľko dôležitých princípov s cieľom usmerniť súdne rozhodnutia v prípadoch manželskej nulity zahrňujúcich špeciálne dôvody prirodzeného (samovoľného)
nedostatku intelektuálnej schopnosti zmieneného v kánone 1095 súčasného Kódexu kanonického práva. Jeden
z týchto princípov sa týka požiadavky vážnej odchýlky
pre stanovenie príčiny tejto neschopnosti.
Pápež Ján Pavol II. povedal: „Pre odborníka v kanonickom práve musí princíp zostať jasný, že jedine nedostatok intelektuálnej schopnosti a nie prekážka v daní súhlasu a v chápaní skutočného spoločenstva života a lásky
zneplatňuje manželstvo.(...) Hypotézu skutočného nedostatku intelektuálnej schopnosti je potrebné brať do úvahy,
keď je prítomná odchýlka závažného charakteru, ktorá aj
keď môže byť definovaná, musí podstatne zhoršovať kapacitu kontrahenda zamýšľať a/alebo chcieť“.3 Podľa tohto
princípu, môžu teda mentálna anorexia a bulímia ovplyvňovať manželský súhlas jedine vtedy, ak sú dosť vážne,
aby podstatne zhoršili jeho/jej kapacitu porozumieť a zvoliť si manželstvo.
V tejto štúdii budeme skúmať klinické aspekty oboch
spomínaných duševných porúch a identifikovať oblasti osobnosti, ktoré sú nimi ovplyvňované. Toto skúmanie
a pravdepodobne nesúvisia s anorexia nervosa a bulímia nervosa a preto sú zaradené medzi „Feeling and eating Disorders of Infancy or Early
Childhood“.
3. „Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacitá, e non giá la difficoltá a prestare il consenso e a realizzare una
vera comunitá di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. /..../ Una
vera incapacitá é ipozzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacitá di intendere e/o do volere del contraente (Acta Apostolicae
Sedis /=AAS, 79 (1987), s. 1457. English translation adapted from Wiliam H. Woestman (ed.), Papal Allocution to the Roman Rota 1939-1994,
Ottawa, Faculty of Canon Laww, Saint Paul University, 1994, s.194: emphasis added).
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by nám malo umožniť ukázať skôr z klinického pohľadu
ich vplyv na spôsobilosť osobnosti k súhlasu hodnotenú
z jej subjektívnych a objektívnych aspektov. A potom, pretože základným cieľom tejto štúdie je usúvzťažniť vplyvy anorexie a bulímie na manželský súhlas, budeme analyzovať judikatúru Rímskej Roty a niekoľkých lokálnych
súdov s cieľom zistiť, ako sú klinické aspekty porúch a relevantné právne princípy integrované do procesu dosiahnutia právnych rozhodnutí v konkrétnych prípadoch. Táto
štúdia bude preto rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bude
obsahovať analýzu rôznych aspektov anorexie a bulímie
z klinickej perspektívy a druhá časť bude zameraná na judikatúru zahrnutú v publikovaných rozhodnutiach, ktoré
zahrňujú tieto poruchy.
1. časť: Klinické aspekty
1. Nervová anorexia
V roku 1689 Sir Richard Morton, londýnsky lekár, prvýkrát poskytol detailné popisy zámožných žien, ktoré
boli obeťami sebou vyvolaného hladovania.4 Zdá sa, že vo
svojom popise choroby Morton jasne rozlišoval stav týchto žien. Jeho zistenia sa zhodovali s tými, ktoré boli neskôr pomenované ako nervová anorexia a konzumpcia (tuberkulóza). V tom čase označoval popísanú chorobu ako
nervovú konzumpciu (tuberkulózu spôsobenú depresiou
a úzkosťou5 alebo nervovou atrofiou).6
O dvesto rokov neskôr Sir William Gull v Anglicku
a Ernest C. Lasegue vo Francúzsku nezávisle od seba popísali anorexiu nervosa ako poruchu sui generis. V roku
1868 Gull prvýkrát popísal poruchu ako „apepsia hysterica“ a termín nervová anorexia navrhol v roku 1874.7 Popísal tiež úlohu rodiny v genéze ochorenia a odporúčal izoláciu pacienta od rodiny ako nutný faktor pre liečbu.8
Už v roku 1903 Pierre Janet popísal prípad nervovú
anorexiu so simultánnymi bulimickými symptómami. Pri
anorexii identifikoval obsesné a hysterické formy, neskôr
ďalší odborníci rozlíšili od primárnej i sekundárnu anore-

4. Cfr. Katherine A. Halmi. „Eating Disorders“, in: Comprehensive
Textbook of Psychiatry/IV, Fourth edition, Harold J.Kaplan and Benjamin J. Sadoch (eds.), Baltimore, Wiliam & Wilkins, 1985, p. 1731. Idem,
„Anorexia Nervosa“, in ibid., p. 1143: Pope and Hudson, „Eating Disorders“, p. 1884: David B. Herzog, „Eating Disorders“, in The New
Harvard Guide to Psychiatry, Armand M. Nicholi, Jr. (ed.), Cambridge, MA, The Belknap Press, 1988, s. 434. Presný rok Mortonových popisov anorexie nervosa bol zaznamenaný rozdielne v niektorých z týchto článkov.
5. Porov. Herzog, „Eating Disorders“, s. 434.
6. Halmi, „Anorexia Nervosa“, s. 1143.
7. Porov. Rober J. Campbell, Psychiatric Dictionary, Sixth edition,
New York/Oxford, Oxford University Press, 1989, s. 45.
8. Porov. Halmi, “Eating Disorder”, s. 1731; Halmi, “Anorexia Nervosa”, s. 1143.

xiu spojenú s depresívnymi a psychotickými stavmi.9 Zdá
sa, že tieto pohľady výrazne ovplyvnili klinické pochopenie anorexie a bulímie v rámci európskej psychiatrie.
Počas ranného obdobia identifikácie sa anorexia zamieňala so Simmondsovou chorobou10 kvôli niektorým spoločným symptómom. Koncom 30-tych rokov minulého
storočia však boli poskytnuté dôkazy, že ide o dve separátne nozologické jednotky.
Začiatkom dvadsiateho storočia sa výskum zameral na
popísanie rysov osobnosti pri anorexii, pričom v druhej
polovici dvadsiateho storočia sa popis koncentroval viac
na zmeny telesného vzhľadu, fóbiu z hmotnosti a obavy
z pohlavného vývoja, ktoré sú u anorektikov bežné a tiež
na hypotalamickú dysfunkciu spojenú s touto chorobou.11
1.1 Definícia
Nervová anorexia doslovne znamená „nervová (nervovo podmienená) strata chuti do jedla“.12 Termín anorexia
sa zdá byť nepresný, pretože strata chuti do jedla je u pacientov s touto chorobou zriedkavá.13 V zásade ide o poruchu príjmu potravy, ktorá má psychologické korene s vážnymi telesnými následkami. Tí, ktorí ňou trpia chronicky
odmietajú udržiavať minimálnu hmotnosť potrebnú pre
zdravie podľa veku a výšky pacienta.
Počas detstva a adolescencie nemusí ísť o priamu stratu hmotnosti, ale skôr stratu normálneho hmotnostného
prírastku. Väčšinou pacienti prejavujú iracionálny strach
z priberania na váhe aj keď majú podnormálnu hmotnosť.
Ide o deformované vnímanie vlastného fyzického aspektu
a nadmerné zdôrazňovanie telesného vzhľadu a veľkosti
ako určujúcich determinantov seba hodnotenia. U mladších dievčat a žien dochádza k vymiznutiu menštruačného
cyklu. U podskupiny pacientok môže byť zistené nekontrolované jedenie a násilne prečisťovanie (napr. vyvolaním
zvracania), pritom nie sú splnené všetky kritériá pre nervovú bulímiu. DSM-IV klasifikuje tieto charakteristické
9. Porov. Pope and Hudson, „Eating Disorders“, s. 1854; Halmi,
„Anorexia Nervosa“, s. 1143.
10. Táto choroba je pomenovaná po nemeckom lekárovi Morrisovi Simmondsovi (1855-1925). Choroba je tiež známa ako „hypofyzárna
kachexia“. Tento stav je zapríčinený neurózou alebo inou deštrukciou
predného laloka hypofýzy, vyskytujúcou sa najčastejšie u žien. Charakteristické symptómy tejto choroby sú: výrazná asténia, veľká strata
hmotnosti s extrémnym vychudnutím, zimomravosť, nízky pulz, anémia, nízka hodnota bazálneho metabolizmu, strata vlasov, amenorrhoe
alebo impotencia, ospalosť, apatia, zlá pamäť a príležitostné halucinácie
alebo delírium. Porov. Cambell, Psychatric Dictionary, s. 108:, Lawrence C. Kolb, Modern Clinical Psychiatry, 8th ed., Philadelphia-LondonToronto, W. B. Saunders, 1973, s. 468.
11. Porov. Halmi, Anorexia Nervosa, s. 1143. Halmi, „Eating Disorders“, s. 1731.
12. Porov. Herzog, Eating Disorders, s. 434.
13. Porov. DSM-IV, s. 539.
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vlastnosti do štyroch diagnostických kritérií pre identifikáciu nervovej anorexie:
A. Odmietanie udržovať telesnú hmotnosť na alebo nad
minimálnou hmotnosťou zodpovedajúcou veku a výške (napr. strata hmotnosti vedúca k udržovaniu telesnej
hmotnosti menšej ako 85% oproti štandardu alebo nedostatok váhového prírastku počas obdobia rastu vedúceho
k telesnej hmotnosti, ktorá je menšia ako 85% normy.)
B. Silný strach z priberania alebo tučnoty, hoci osoba je
váhovo podnormálna.
C. Nadmerný vplyv telesnej hmotnosti alebo výzoru
na sebahodnotenie, alebo odmietanie závažnosti súčasnej
nízkej telesnej hmotnosti.
D. U postmenarchálnych žien sa prejavuje amenorrhoe,
t.j. neprítomnosť najmenej troch za sebou idúcich menštruačných cyklov. (Žena je považovaná za ženu s amenorrhoe, ak jej cykly vznikajú len po podaní hormónov,
napr. estrogénov).14
1.2 Prevalencia
Zdá sa, že nervová (mentálna) anorexia má vo vyšetrovaných populáciách vzťah k veku, socioekonomickému
statusu a národnosti.15 Prehľad nedávnych štúdií ukázal,
že približne u 0,5-1% žien medzi 12-18 rokom sa vyvinie
porucha.16
Nedávne štúdie ukázali, že ochorenie sa vyskytuje najmä u príslušníkov hornej a strednej spoločenskej vrstvy.17
Ukázalo sa však, že čím viac sa v spoločnosti dostáva do
popredia hmotnosť, úspech a ovládanie, tým sa zvyšuje
a vyrovnáva výskyt ochorenia v jednotlivých vrstvách.18

A. Mendonca a N. Sangal

Výskum anorexie väčšinou pochádza z priemyselných
krajín, (USA, Škandinávia, Japonsko), čo podporuje názor
o kultúrnych aspektoch tohto javu.19 Predsa však existuje niekoľko štúdií, ktoré poukazujú na rastúcu prítomnosť
poruchy tiež v iných častiach sveta.20
Jednou zo stálych epidemiologických charakteristík
nervovej anorexie je pohlavná distribúcia. Klinické a výskumné nálezy ukazujú konzistentnú populáciu tvorenú
z 90-95% ženami. Rozdiely v spoločenskom ponímaní
krásy medzi mužmi a ženami pravdepodobne vysvetľujú
rodový posun pri tejto poruche.21
1.3 Etiológia
Podobne ako u väčšiny duševných chorôb, neexistuje
jednotný model vysvetľujúci príčinu tejto komplexnej poruchy. Bolo navrhnutých niekoľko teórií, ktoré sa pokúsili
identifikovať jej etiológiu. Medzi hlavné patria sociálnokultúrne teórie, teórie rodinných systémov, teórie správania a biologické teórie.
1.3.1 Sociálno-kultúrne teórie
Väčšina sociálno-kultúrnych teórií postuluje, že poruchy príjmu potravy vznikajú ako odpoveď na súčasné spoločenské tlaky pôsobiace na dievčatá a ženy, aby sa prispôsobili súčasným štandardom krásy. Podľa posledných
štúdii si ideál krásy žien vyžaduje čoraz štíhlejšiu postavu.22 Adolescentky sú obzvlášť citlivé na názory a očakávania iných, a preto predstavujú najcitlivejšiu populáciu
pre túto poruchu. Hoci sociálno-kultúrne tlaky nemusia
byť výlučnou príčinou anorexie, majú v každom prípade
na jej vznik často výrazný vplyv.23
1.3.2 Teórie rodinných systémov

14. Pozri DSM-IV,s. 544-545. Treba poznamenať, že pre diagnózu
anorexia nervosa DSM-IV požaduje, aby všetky ostatné známe fyzické
alebo organické problémy, ktoré by mohli vysvetľovať symptomy boli
vylúčené. Pozri DSM, s. 543-544. Judith L. Rapaport and Deborah R. Ismond, DSM-IV Training Guide for Diagnosis of Childhood Disorders,
New York, Brunner/Mazel Publishers, s. 178-179.
15. Thomas R. Linsched, Kenneth J. Tarnowski and Dorothy A.
Richmond, „Behavioral Approaches to Anorexia Nervosa, Bulimia and
Obesity“, in: Handbook of Pediatric Psychology, Donald K. Routh (ed.),
New York, The Guilford Press, 1988, s. 333.
16. Thomas R. Linsched, Kenneth J. Tarnowski and Dorothy A.
Richmond, „Behavioral Approaches to Anorexia Nervosa, Bulimia and
Obesity“, im Handbook of Pediatric Psychology, Donald K. Routh (ed.),
New York, The Guilford Press, 1988, s. 333.
17. Pozri A. H. Crisp, R. L. Palmer and R. S. Kalucy, „How Common
is Anorexia Nervosa ? A Prevalence Survey“,in British Journal of Psychiatry, 128 (1976), s. 549-554:, Paul E. Garfinkel and David M. Garner,
Anorexia Nervosa: A Multidimensional Perspecive, New York, Brunner/Manzel, 1982, s. 102-103.
18. Pozri Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 103:, Pope and
Hudson, „Eating Disorders“, s. 1856.
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Jeden z najvýznamnejších modelov pri tejto teórii chápe rodinu ako systém, v ktorom anorexia dieťaťa odvracia pozornosť rodiny od riešenia vzájomných problémov.
Ide konkrétne o nadmernú zaangažovanosť členov navzájom s následkom straty autonómie jedinca.24 Keď sa dieťa
19. Pozri Linscheid, Tarnowski and Richmond, „Behavioral Approaches to Anorexia Nervosa“, s. 335.
20. Porov. A. Nwaefuna, „Anorexia Nervosa in a Developing Country,“ in: British Journal of Psychiatry, 138 (1981) s. 345.
21. Porov. Garfinkel and Garner, „Anorexia Nervosa“, s. 103-112.
Kvôli týmto odchylkám pohlaví anorektickí pacienti budú označovaní
v ďalších diskusiách ako ženy, aj keď väčšina symptómov sa dá pripísať
aj mužským pacientom.
22. Garfinkel and Garner, „Anorexia Nervosa“, s. 107-110.
23. Garfinkel and Garner, „Anorexia Nervosa“, s. 107-110.
24. Štúdie zistili ,že anorektičky udávajú podstatnú vinu individuálnym a rodinným ťažkostiam v detstve: Lisa Smolak and Michael P. Le-
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usiluje o ovládanie (prostredníctvom nejedenia), rodina sa
potom zameriava na toto vonkajšie správanie bez ohľadu
na jeho nefunkčný charakter. Vo veľkom množstve literatúry o rodinách, v ktorých je jeden člen postihnutý chorobou sa vyskytuje nadmerná starostlivosť, prísnosť, materská či otcovská emočná neprístupnosť a manželské nezhody, ako aj ďalšie neurotické konštelácie, ktoré sa popisujú
ako možné etiologické vplyvy.25
Zdá sa, že rodiny s tlakom na dosahovanie úspechov
a perfekcionizmus generujú anorektických pacientov. Typický anorektik je popísaný ako „model“ perfektného dieťaťa pred nástupom choroby. Často sú úspešní akademicky a spoločensky. Sú popisovaní ako prísne osobnosti a sú
často viac motivovaní strachom zo zlyhania, než odmenou za úspech.26
Výskumníci tvrdia, že takí pacienti využívajú chorobu
ako cestu získania kontroly nad ich životom a vyjadrenie
osobitosti.27
1.3.3 Teórie týkajúce sa chovania (vystupovania, správania, fungovania navonok)
Chovanie/vystupovanie navonok vysvetľujúce nervovú
anorexiu je úzko spojené s rodinnými a sociálnymi teóriami. Niektorí poukazujú, že ocenenie spojené so stratou hmotnosti (pozitívna spätná väzba od rodiny a priateľov) a dokonca ťažká strata hmotnosti/zvyšujúca pozornosť okolia, zintenzívňuje toto správanie.
Iné predkladané vysvetlenie je založené na úzkosť
(strach) redukujúcom modeli. Pretože jedenie je spojené
vine, „Separation-Individuation Difficulties and the Distinction Between Bulimia Nervosa and Anorexia Nervosa in College Women“, in: International Journal of Eating Disorders, 14 (1993), s. 33-41. Existuje
tiež niekoľko dôkazov, že významná podskupina anorektiček (25-30%)
zažila sexuálne zneužívanie. Pozri Janet DeGroot et al., „Correlates of
Sexual Abuse in Women with Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa, „ in: Canadian Journal of Psychiatry, 37 (1992), s. 516 – 518:, Lisa
MsClelland et al., „Sexual Abuse, Disordred Personalityand Eating Disorders“, in: British Journal of Psychiatry, 158 (1992) s. 63-68.
25. Pope and Hudson, „Eating Disorders“, s. 1856:, Eliot Slater and
Martin Roth, Clinical Psychiatry, Third edition,Baltimore, The Williams &Wilkons Company:, London, Balliére, Tindal & Cassell, 1970, s.
124:, Barbara McFarland,Brief Therapy and Eating Disorders:, A Practical Guide to Solution-Focused Work with Clients, San Francisco, Jossey-BassPublishers. 1995, s. 38:, Alan Sugarman „Bulimia: A Displacement from Psychological Self to Body Self,“ in Psychodynamic Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia, Graig L.Johnson (ed.), New
York/London, The Guilford Press,1991, s. 3-33, osobitne s. 27-29.
26. Neurotický perfekcionizmus je získaný nielen v rodinách, ale
tiež u anorektiček samotných. Pozri Glen Walteret al., „The Development of Neurotic Perfectionism: A Risk Factor for Unhealty Eating Attitudes,“ in British Rewiew of Bulimia and Anorexia Nervosa, 6 (1992),
s. 57-62.
27. Linscheid, Tarnowski and Richmond, „Behavioral Approaches
to Anorexia Nervosa“, s. 336:, Jerrold S. Maxmen, Essetial Psychopathology, New York, W. W. Norton, 1986, s. 256 – 257.

A. Mendonca a N. Sangal

s nárastom obavy z priberania, redukcia príjmu potravy
alebo vyhnutie sa potrave je spojené so znížením úzkosti
a je preto značne zosilnená.28
1.3.4 Biologické teórie
Genetická zložka môže tiež participovať na rozvoji anorexie. Stálym výskumom bolo zistené, že približne 6,6%
sestier anorektikov má túto poruchu.29
Výskumníci poukazujú na to, že súčasné vedecké dôkazy jasne podporujú názory, že anorexia a bulímia majú
silnú genetickú komponentu. No tvrdia tiež, že miera podielu genetiky, ako na druhej strane, externých vplyvov je
dosť nejasná. Inými slovami, existujú dôkazy podporujúce účasť genetických faktorov na tejto chorobe. Napriek
tomu, odborníci vystríhajú pred akýmikoľvek jednoznačnými závermi, že genetická komponenta je rozhodujúca
u každého prípadu, prinajmenšom na základe dnešných
vedeckých dôkazov.30
Existuje tiež iný variant tejto teórie, ktorý považuje
isté vrodené faktory ako dôležité z etiologického pohľadu. Podľa tejto teórie, osoby s anorexiou vykazujú príznaky v skoršom veku hysterickou orientáciou, často s obsedantnými črtami a môže sa v ich prípade tiež vyskytovať rodinná anamnéza psychopatie a neurózy. Môžu byť
tiež prítomné fyziologické faktory, ktoré môžu byť latentné a manifestujú sa, keď je choroba rozvinutá. V niektorých prípadoch môžu byť spúšťačmi ťažkej anorexie organické lézie v určitých partiách mozgu.31
Druhá oblasť závažných zistení v rámci tohto modelu
je vplyv biochemických abnormalít zistených u anorektického pacienta. Neuroendokrinné poruchy a zmeny v anatómii mozgu sú tu často zistené, ale väčšina expertov sa
na tieto zmeny pozerá ako na následky, nie ako na príčinu
anorexie.32 Vskutku sa zdá ,,že biochemické zmeny zohrávajú podstatnú úlohu v udržovaní sebapoškodzovania hladovaním, keď už vznikla podvýživa.33 Z vyššie uvedenej
28. Linscheid, Tarnowski and Richmond, „Behavioral Approaches
to Anorexia Nervosa“, s. 336.
29. Maxmen, Essetial Psychopathology, s. 257.
30. D. Blake Woodside, „Genetic Contribution to Eating Disorders“,
in Medical Issues and the Eating Disorders: The Interface, Allan S.
Kaplan and Paul E. Garfinkel (eds.), New York, Brunner/Mazel Publishers, 1993, s. 206 – 207.
31. Slater and Roth, Clinical Psychiatry, s. 124.
32. W. Stewart Agras and John A. Bachman, „Anorexia Nervosa and
Bulimia, „ in Psychiatry: Consultation – Liaison Psychiatry and Behavioral Medicine, 3rd ed., Jeffrey L. Hour and KeithH. Brodie (eds.),
New York, Basic Books, 1986, s. 209 – 210:, Maxmen Essential Psychopathology, s. 257 – 258.
33. Hans F. Heubner, Endorphins. Eating Disorders and her Addictive Behaviors, New York, W. W. Norton, 1993, s. 49 – 77; Linscheid,
Tarnowski and Richmond, “Behavioral Approaches to Anorexia Nervosa, “ s. 337 – 338. Iné štúdie tvrdia, že biologické abnormality sú
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diskusie je jasné, že neexistuje jediné vysvetlenie pre naštartovanie anorexie. Zdá sa, že spektrum faktorov (sociálne, rodinné, psychodynamické, genetické a biochemické), môže spolupôsobiť na osobu a spúšťať poruchu prijímania potravy, ktorá vedie k vážnym psychologickým
a medicínskym následkom.
1.4 Psychopatológia
Boli popísané tri súvisiace „perceptuálne a konceptuálne“ poruchy pri nervovej anorexii. Sú to: 1. porucha vnímania vlastného tela, 2. interoceptívna porucha, 3. silné
vedomie osobnej neschopnosti.34 Tieto budú diskutované
nižšie ako aj niekoľko porúch osobnosti, spojených s anorexiou.
1.4.1 Poruchy vnímania vlastného tela.
Klinický a empirický výskum ukazuje, že anorektickí pacienti vnímajú sami seba ako obéznejších ako v skutočnosti sú. Tí, ktorí významne nadhodnocujú svoje rozmery, tiež registrujú silnejšie vnímanie straty ovládania
počas života všeobecne. Navyše, sú tiež viac depresívni
a viac úzkostliví než ľudia, ktorí len okrajovo nadhodnocujú svoje rozmery (ako je to bežné medzi ženami západného sveta).35 Takéto sebavnímanie nie je bez vplyvu na
kognitívne, emocionálne a psychosexuálne aspekty osobnosti postihnutej osoby.
1.4.2 Interoceptívne poruchy
Kognitívne poruchy sa vzťahujú na neschopnosť anorektického pacienta správne identifikovať pocit hladu, sýtosti, chladu, únavy, sexuality a emócií všeobecne. Vrodené danosti sú zodpovedné za to, že subjekt sa naučí ignorovať normálne biologické podnety a ovládnuť ich. Výsledná strata (uvedených) pocitov vedie k prehnanej potre-

základom anorektického správania. Pozri napríklad Walter H .Kaye,
Theodore Weltzin and George L. Hsu, „Relationship Between Anorexia
Nervosa and Obsessive and Compulsive Behaviours,“ in: Psychiatric
Annals, 23 (1993), s. 365 – 373; Janet Treausure and Jane Tiller, „The
Aetiology of Eating Disorders. Its Biological Basis,“ in: International
Review of Psychiatry, 5 (1993), s. 23 – 31.
34. Hilde Bruch, Eating Desorders, New York, Basic Books, 1973.
Táto autorka bola priekopníčkou výskumu anorexia nervosa začiatkom
60-tych rokov dvadsiateho storočia. Ona tvrdí, že predispozícia k poruche je asi zakorenená v elementárnom nedostatku ega (vlastného sebavedomia). Inými slovami, osoba vyvíja intenzívne úsilie kontrolovať
vlastnú hmotnosť a odzrkadľuje elementárny deficit kontroly nad jedlom, sexuálnymi a agresívnymi pohnútkami a impulzmi. Toto súvisí
s vážnou nedôverou v seba a druhých.
35. Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, p. 137. Cfr. M. Cuzzolaro, „Dysmorphobia in the long-term psychiatricoutcome of eating disorders“, New Trends on eating Disorders, (Forum) in : Psychiat. Behav.
Sci., 2, 95.
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be kontroly samého seba a okolia (interpersonálne a sociálne vzťahy).36
1.4.3 Konceptuálne (pojmové) poruchy
Jeden z najvýznamnejších príznakov pri rozpoznaní pacienta s anorexiou je dôležitosť trvalých deformovaných
postojov a predstáv, ktoré ovplyvňujú takmer všetky oblasti ich života. Chybné myslenie sa odráža vo viacerých
oblastiach. Napríklad:
a) Selektívna abstrakcia („jediný spôsob ako viem niečo
ovládať je prostredníctvom jedla“);
b) Nadmerné zovšeobecňovanie („keď som mal normálnu hmotnosť nebol som šťastný a teda viem, že keď sa vrátim k normálnej hmotnosti nebudem spokojný“);
c) Zveličovanie („pribrala som kilo, takže si nemôžem
viac obliecť tričko“) ;
d) Dichotomické myslenie alebo všetko – alebo nič („ak
priberiem pol kila, priberiem následne päťdesiat kíl“);
e) Poverčivé myslenie („nemôžem sa z ničoho tešiť, pretože o to prídem“).37
1.4.4 Pridružené poruchy osobnosti
Niekoľko štúdií publikovalo prítomnosť emocionálnych, obsesívnych a hraničných porúch osobnosti u pacientov s anorexiou.38 Je nepochybné, že u týchto subjektov je konzistentne zistená depresia.39

36. Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 148 – 155. G.J.Williams a spolupracovníci zistili, že vnímaný dozor, nízka asertivita, nízka sebaúcta a na seba nasmerovaná nevraživosť sú charakteristickými znakmi pacientov s poruchou príjmu potravy, ktorá ich odlišuje od
obéznych/ neobéznych dietárov a normálnej kontrolnej skupiny. Pozri:
G. J. Williams et al., „Comparison of Eating Disorders and Other Dietary/ Weight Groupson Measures of Perceived Control, Assertiveness,
Self-Esteem, and Self – Directed Hostility.“ in International Journal of
Eating Disorders, 14 (1993), s. 27 – 32.
37. Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, p. 157, see also Maxmen, Essential psychopatology, s. 256; Agras and Bachman, „Anorexia
Nervosa and Bulimia,“ s. 210.
38. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s. 210:,
Maxmen, Essential psychopatology, s. 256. Štúdie tiež ukazujú, že anorektičky, ktoré praktizujú sebou vyvolávané zvracanie vykazujú signifikantne vyššiu incidenciu antisociálnych, hraničných a predstieraných porúch osobnosti než tie, ktoré nevyužívajú zvracanie ku kontrole hmotnosti. Porov. J. H. Dowson „Associations Between Self-Induced
Vormiting and Personality Disorders in Patients with a History of Anorexia Nervosa,“ in Acta Psychiatrica scandinavia, 86 (1992), s. 399 –
404.
39. Napríklad jedna štúdia zistila, že 45% pacientov s poruchou
príjmu potravy sa tiež prezentovalo s diagnózou depresie. Pozri: Kathryn Zerbe, Sara R. Marsh, and lolafaye Coyne, „Comorbidity in an Inpa-
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Po nástupe (záchvate) anorexie sa často spúšťa obsesívnekompulzívne správanie. Kompulzívne umývanie rúk, posadnutosť čistotnosťou, dokazovaná viac kompulzívnym
prístupom k školskej práci, zvýšené domáce upratovanie,
stále vyklepávanie (prachu) a vývoj ďalších rituálov nesúvisiacich s potravou a jedením nie je nezvyčajný u anorexie.40
Preto, keď jedinci s anorexiou preukazujú symptómy obsesie a kompulzie, ktoré nie sú vo vzťahu k potrave, telu, výzoru alebo hmotnosti, odborníci radia pridať dodatočnú diagnózu obsesívno-kompulzívnej poruchy.41
Zdá sa, že psychotické poruchy sú len zriedka spojené
s anorexiou samotnou. Napriek tomu je možné, že sa anorexia diagnostikuje ako sprievodné ochorenie pri schizofrénii alebo pri závažnej depresívnej poruche.42
Druhá oblasť ľudskej osobnosti ovplyvnená touto poruchou je sexualita. U osôb trpiacich touto chorobou je často
prítomné chudobné sexuálne chovanie. U mnohých adolescentných pacientov je oneskorený psychosociálny sexuálny vývoj a pri vývoji choroby u dospelých títo zažívajú nápadne znížený záujem o sex. U niektorých pacientov môže byť v predchorobí história sexuálnej promiskuity, ktorá by mohla naznačovať, že tieto osoby nezažívajú
žiaden pokles sexuálnej aktivity počas epizódy anorexie.43
Anorektici s bulimickými sklonmi mávajú záchvaty úzkosti súvisiace s emočnou depriváciou a problémami osamostatniť sa, ktoré hraničia s poruchami osobnosti. Tieto symptómy sa často neobjavujú ako rozvinuté jednotlivé poruchy, ale skôr ako sekundárne znaky k primárnym poruchám príjmu potravy.
Vyššie uvedená diskusia vedie k záveru, že nervová
anorexia je spojená s deformovaným úsudkom o sebe.
Môže mať korene v rodinných zvyklostiach, ktoré zdôrazňujú vonkajšie ovládanie a úspechy. V každom prípade je pacientka vedená k znovu získaniu toho, čo je vnímané ako strata ovládania prostredníctvom prísnej sebakontroly. Toto správanie však v každom prípade interferuje s interpersonálnymi a sociálnymi interakciami anorektickej osoby.

A. Mendonca a N. Sangal

uznania, priateľov (hlavne u opačného pohlavia) alebo
iné uznanie. Spočiatku sú teda úspešné a tešia sa zo straty hmotnosti. Čoskoro vznikajú efekty zlého stravovania
sa (podvýživy).
Nálada kolíše a popudlivosť spôsobená zlým stravovaním sa vyúsťuje do narastajúcej izolácie. Anorektici pokračujú v sústreďovaní svojej energie na abstraktné štúdium, obmedzujú tiež svoj sociálny okruh, zvlášť prerušujú vzťahy s priateľmi mužského pohlavia.44 Hormonálne
zmeny sa prejavujú v úplnom nezáujme o sexuálne vzťahy.
Sexuálny styk je zbavený pôžitku a býva často bolestivý.45
Neschopnosť pochopiť vlastné pocity a pocity iných znižuje formovanie úzkych medziľudských väzieb. Prípadne
je anorektický pacient často úplne spoločensky izolovaný.
1.5.1 Manželstvo
Neboli zaznamenané žiadne rozdiely v symptómoch vydatých alebo slobodných anorektických žien. Avšak, z pozorovania odborníkov sa zdá, že vydaté anorektičky sú
staršie než slobodné anorektické ženy.46
Manželia žien s poruchou príjmu potravy sú popisovaní ako muži so zle definovanou vlastnou identitou, ktorá
ich robí psychologický podobnými ich manželkám. Zdá
sa, že potrebujú „chorú ženu“, aby udržovali svoju samoľúbosť cez schopnosť znášať a starať sa o svoju manželku.
U manželov anorektických pacientiek je pozorovaná vyššia úroveň neurotických a psychiatrických symptómov než
v normálnej populácií.47
Jedna extenzívna štúdia zistila, že manželia anorektických žien môžu byť rozdelení do troch skupín.48 Prvá skupina, ktorá reprezentuje viac ako polovicu súboru, bola popísaná ako emocionálne a sexuálne pasívna a veľmi zhovievavá k symptómom súvisiacich s jedlom, pretože tieto
posilňovali ich potrebu byť potrebný. Dokonca ani otvorená nevraživosť im nebránila zotrvať vo vzťahu. Druhá
skupina (asi jedna tretina mužov) mala väčšiu osobnú silu,
no po neúspešných pokusoch pomôcť manželkám končia
frustrovaní. Situáciu riešia tak, že nadväzujú mimoman-

1.5 Interpersonálne vzťahy
Dievčatá a ženy, ktoré sa stávajú anorektičkami sú všeobecne považované za otvorených a energických ľudí. Napriek tomu, vďaka faktorom diskutovaným vyššie, môžu
prijať rozhodnutie, že strata hmotnosti získa pre nich viac
tient Eating Disordered Population: Clinical Characteristics and Treatment Implications, „ in Psychiatric Hospital, 24 (1993), s. 3 – 8.
40. Halmi, “Anorexia Nervosa”, s. 1145.
41. DSM-IV, s. 541.
42. Rapaport and Ismond, DSM – IV Training Guide, s. 179.
43. Halmi, „Anorexia Nervosa“, s. 1145.

44. Niektoré štúdie ukazujú, že psychosexuálna adaptácia je u anorektických žien oslabená. Primárnu alebo sekundárnu nedostatočnosť
sexuálneho života možno nájsť až u 80% anorektických subjektov. Porov. Jiři Raboch and F. Faltus, „Sexuality in Women with Anorexia Nervosa,“ in Acta Psychiatrica scandinavia, 84 (1991), s. 9 – 11.
45. Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 8 – 9.
46. Je nejasné, či anorexia, vzniknutá v kontexte manželstva reprezentuje prvé epizódy alebo je jednoducho opakovaním skorších epozód.
Porov. Blake Woodside et al., Eating Disorders and Marriage: The Couple in Focus, New York, Brunner/Mazel, 1993, s. 24.
47. Blake Woodside et al., Eating Disorders and Marriage: The Couple in Focus, New York, Brunner/Mazel, 1993, s. 24-26.
48. P Dally, “Anorexia Tardive – Late Onset Marital Anorexia Nervosa,” in Journal of Psychosomatic Research, 28 (1984), s. 423 – 428.
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želské vzťahy alebo sa dajú úplne pohltiť prácou. Tretia
skupina je väčšinou staršia než ich manželky a mnohí mali
predchádzajúci manželský vzťah. Všetko kontrolujú, čím
si chcú zaistiť závislé a submisívne manželky.
Intimita a sexualita je u týchto manželstiev chabá. Tieto páry komunikujú len povrchne. Zatiaľ čo niektorí majú
zdanlivo kooperujúce vzťahy, ďalší sú zvyčajne vzdialení a vedú oddelené životy. V oboch prípadoch je prítomná
strata zdravej medziľudskej závislosti a vzájomnej podpory.49 Páry zažívajú ťažkosti v sexuálnom živote vzhľadom
na nefunkčnú komunikáciu a nezáujem o pohlavný styk
zo strany chorého partnera. Toto je spojené so zistením, že
vysoké percento anorektických pacientov zažívalo predtým sexuálne a fyzické zneužívanie, ktoré samo osebe má
hlboký vplyv na sexualitu obete.50
1.5.2 Rodičovstvo
Existuje dostatok dôkazov na potvrdenie faktu, že výchova a vzdelávanie detí sa pri poruchách príjmu potravy
rodiča stávajú problematickými.
Rodič s poruchou príjmu potravy často považuje svoje konanie za lepšie ako ho vníma jeho okolie. Malé deti
si nesprávne myslia, že chorobu rodičov majú na svedomí ony a sľubujú, že sa polepšia. Staršie deti sa v dôsledku
choroby rodičov a manželských nezhôd dostávajú do stresu a niekedy nevedome napodobňujú poruchy príjmu potravy chorého rodiča. Tínedžeri si vyberajú jednu alebo
druhú cestu: pokračovanie perfekcionistickej rodičovskej
role alebo viditeľnú poruchu správania, ktorá sa prejavuje
záškoláctvom, zneužívaním návykových látok, promiskuitou alebo ťažkosťami so zákonom.51 Tieto dôsledky poukazujú na závažnú neschopnosť ľudí s poruchami príjmu
potravy spoľahlivo a dôsledne vychovávať deti.
1.6 Priebeh ochorenia
Priebeh a následok anorexie je veľmi variabilný. Zriedka začína pred pubertou, no existujú názory, že závažnosť
pridruženej mentálnej poruchy môže byť väčšia medzi
prepubertálnymi jedincami, u ktorých sa choroba vyvíja.
Napriek tomu dôkazy tiež poukazujú na fakt, že keď choroba nastupuje počas skorej adolescencie (medzi l3.a l8.
rokom), môže byť spojená s lepšou prognózou.52
Choroba väčšinou nastupuje v neskorej adolescencii alebo skorej dospelosti (priemerný vek vzniku je 17 rokov).
Choroba sa zriedka objavuje u žien nad 40 rokov. V úvod49.
50.
51.
52.
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nej fáze svojej manifestácie má osoba buď nadváhu alebo
vníma samu seba ako osobu s nadváhou. Potom nasleduje prísna diéta, ktorá je vystupňovaná do obsesívnej zaujatosti štíhlosťou. Pacient môže dosiahnuť výraznú a rýchlu
stratu hmotnosti prostredníctvom závažnej reštrikcie kalorického príjmu alebo využitím očisťovacích techník ako
je hladovanie, zvracanie, použitie laxatív alebo diuretík.
Iná metóda využívaná k strate hmotnosti je nadmerné fyzické cvičenie. Kompulzívne využívanie tejto techniky
môže byť skorým signálom incipientnej anorexie, ktorej
predchádza strata hmotnosti. Ďalším typickým znakom
ochorenia je amenorrhoea.53
Anorexia môže začať náhle ako nezávislá ohraničená
epizóda alebo ako zradný proces trvajúci mesiace až roky.
Môže sa prejavovať kolísavým priebehom s niekoľkými
exacerbáciami a remisiami alebo v niekoľkých prípadoch
môže neprerušene progredovať až k smrti.54
1.7 Liečba a prognóza
1.7.1 Ústavná liečba
Primárny cieľ liečby je zachrániť život pacienta. Vďaka
charakteru choroby a rodinným vzťahom sa pacient dostáva do ústavnej starostlivosti až keď vznikne ťažká situácia zlého prijímania potravy (malnutrícia). Pacientka i rodina musia byť presvedčení, že hospitalizácia je nutná.55
Po urgentnej lekárskej starostlivosti, ktorá pacientku
stabilizuje, nastupuje psychoterapia spojená s pokračujúcim lekárskym dozorom. Bez ohľadu na psychologickú
školu používanú nemocničným personálom, sa zdá že určitá forma stratégie odmeny a trestu je používaná na podporu zisku hmotnosti pacienta.56 Zatiaľ čo úzkosť je bežným javom pri priberaní hmotnosti anorektickej osoby,
väčšina lekárov súhlasí, že medikácia by mala byť poslednou možnosťou.57

53. Herzog, „Eating Disorders,“ s. 435.
54. Herzog, “Eating Disorders,” s. 435.
55. See Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s.
213; Garfinkel and Garner, Anorexia Nerrvosa, s. 217; Lisheid, Tarnowski and Richmond, „Behavioral Approaches to Anorexia Nervosa,“ s.
340; Maxmen, EssentialPsychopathology, s. 258.
56. Lisheid, Tarnowski and Richmond, “Behavioral Approaches to
Anorexia Nervosa, “ s. 340. Navyše k pozitívnej a negatívnej spätnej
väzbe, niektorí autori zistili, že edukácia je efektívny komponent ako
mnohí pacienti menia svoje správanie ako náhle porozumejú správne
fyziológii tela (tamtiež, s. 341).
57. See Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“
s. 214. Títo autori diskutujú rozdielne farmakologické postupy liečby
a uzatvárajú, že medikamenty by mali byť použité iba pri liečbe pridružených psychiatrických symptómov, ktoré nie sú zmierňované narastaním hmotnosti.
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1.7.2 Ambulantná liečba
Po stabilizovaní pacienta (alebo po absolvovaní starostlivosti v profesionálnej opatrovateľskej službe), môže liečba prebiehať mimo ústavného zariadenia. V tomto bode
musí nastať zmena v schéme myslenia pacienta a psychoterapia musí udržovať jeho hmotnosť. Hmotnosť sa sleduje pravidelným vážením v ambulancii alebo inom zariadení pre ambulantnú liečbu.58
Individuálna psychoterapia pomáha pacientovi zriecť sa
samodeštrukčných pokusov o samostatnosť a nájsť viac
trvalejšej sebaúcty a sebakontroly v sebe samom.59 Anorektický pacient musí teda prekonať poruchu vo vnímaní pojmov a vlastného tela. Musí tiež začať chápať vlastné
pocity. Je veľmi dôležite, aby sa zlepšením týchto aspektov dosiahol vývoj zdravej osobnosti.
Skupinová terapia pomáha vyvinúť sociálne zručnosti, ktoré sú sebeckým anorektikom často zanedbávané.
Zmenšuje sa tým tiež pocit izolácie, ktorý pacient často
zažíva.
Rodinná terapia zvyčajne začína len čo je pacient stabilizovaný fyzicky i emocionálne. Je zameraná na náročné problémy komplikovaných vzťahov v rodine. Rodičia
sa môžu obávať prirodzenej separácie a individualizácie, ktorá sa vyskytuje pri dospievaní. Teda na pacienta
je orientovaný jemný alebo otvorený tlak, aby zostal nezrelý a závislý.60 Tieto charakteristické modely musia byť
zvládnuté, ak sa má pacient úplne zotaviť.
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1.7.3 Výsledky
Odborníci uvádzajú, že v priemere 5 až 10 rokov po
liečbe zhruba 60% anorektičiek má normálnu hmotnosť
a menštruačný cyklus. 15 až 20% zostáva ťažko chorých
a malá časť medzi 2-5% je obézna.63 Mortalita tohto onemocnenia je udávaná medzi 5-24% (napriek tomu za priemer je považované 9%).64 Smrť je obyčajne komplikáciou
malnutrície, ťažkej elektrolytovej dysbalancie spojenej so
zvracaním alebo samovražda.
Z tých, ktoré si udržujú normálnu hmotnosť, sa značná
časť naďalej venuje záležitostiam okolo vzhľadu a hmotnosti a vyhýba sa určitým skupinám potravín. Okrem
toho, asi u jednej tretiny sa v ďalšom sledovaní ukázalo,
že trpí afektívnou poruchou.65 Horšie výsledky sa predpokladajú u pacientok v staršom veku nástupu choroby,
u tých ktoré sú v manželskom zväzku, u tých s dlhším trvaním choroby a to väčšou stratou hmotnosti, prítomnosťou bulímie (obzvlášť dávivej formy) a u pacientok s rodičovskou psychopatológiou.66
Preklad: MUDr. Ivan Turčan, PhD. a PhDr. Martin Djovcoš, PhD.
Pokračovanie v budúcom čísle.

Manželská terapia sa odporúča vydatým anorektičkám
a ich partnerom.61 Je dôležité identifikovať manželské
faktory, ktoré môžu podporovať poruchy príjmu potravy.
Úspech manželského rozhodnutia závisí od osobností na
oboch stranách a ochote zmeniť ich vlastné dysfunkčné
spôsoby za účelom zachrániť manželstva.62

58. Linsheid, Tarnowski and Richmond, “Behavioral Approaches to
Anorexia Nervosa,” s. 343.
59. Maxmen, Essential Psychopatology, s. 259. Toto je nesmierne
ťažká úloha, pretože anorektička našla veľa ocenení vo svojom minulom
správaní a obáva sa ich straty počas terapie. Porov. Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 269 – 270 .
60. Iné rodinné problémy odhalené počas terapie môžu zahrňovať
manželské problémy medzi rodičmi alebo konflikty so svokrovcami,
do ktorých je nevhodne vťahované dieťa. Pozri Garfunkel and Garner,
Anorexia Nervosa, s. 293 – 294.
61. Je signifikantné, že manželia majú tendenciu hodnotiť ich manželstvá ako viac uspokojivé než ich anorektické manželky. Toto však nedokazuje, že pár nepotrebuje pomoc. Woodside et al., Eating Disorders
and Marriage, s. 158, 161.
62. Woodside et al., Eating Disorders and Marriage, s. 52 – 53. See
also William Simpson and Joanne Rambert, „Sexual Dysfunkction in
Married Female Patients with Anorexia and Bulimia Nervosa,“ in Journal of Sex and Marital Therapy, 18 (1992), s. 44 – 54; Kathryn Zerbe,
„Why Eating – Disordered Patients Resist Sex Therapy: A Response to
Simpson and Rambert,“ s. 55 – 64.

63. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia“, s. 215.
64. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia“, s. 215.
Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 341.
65. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s. 215;
Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 340; P. Santonastaso et al.,
„A Folow-up Study on Anorexia Nervosa: Clinical Features and Diagnostic Outcome,“ in European Psychiatry, 6 (1991), s. 177 – 185.
66. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia“, s. 215;
Garfinkel and Garner, Anorexia Nervosa, s. 342 – 350; Geraldine Walford and Noel McClune, „Long – Term Outcome in Early Onset Anorexia Nervosa.“ In British Journal of Psychiatry, 159 (1991), s. 383 – 389.

Nové Horizonty

119

Štúdie

Róbert Neupauer

Sprevádzať integrovať a rozlišovať:
iregulárne situácie a Amoris laetitia1
Accompanying, discerning and integrating: irregular situations and Amoris Laetitia
The postsynodal exhortation of Pope Francis Amoris laetitia raises various discussions in the Church. It is also
a subject of many conferences. Although its central message is to announce the beauty of marital love, the source
of which is Christ, and which brings real life into family, church and social life, the attention of many focuses on
the eighth chapter and the question of admitting to Eucharistic communion those believers, who were divorced and
civilly married again. The study wants to contribute to this discussion by offering a view of the accompanying,
discerning, and integrating of these irregular cases. This view does not obviate, but confirms the basic message of
Amoris laetitia, placing it in the context of continuity with the Church‘s previous magisterium on marital love and
fidelity. The aim of the study is to offer an integrative view, a vision that internally unites the Church at all its levels,
because it unites it around the love that finds its joy in the truth.

Úvod1
„Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť.“ Takto
znie názov ôsmej kapitoly exhortácie pápeža Františka
Amoris laetitia. Exhortácia je výsledkom Biskupskej synody o rodine ukončenej v októbri 2015. Vieme, že okolo tohto dokumentu, a predovšetkým okolo jeho ôsmej kapitoly, sa vedú mnohé diskusie a ponúkajú sa rôzne protichodné interpretácie. Ako správne interpretovať posolstvo Amoris laetitia? Aký je interpretačný kľúč sprevádzania, integrovania a rozlišovania pri osobách žijúcich
v zložitých či iregulárnych situáciách? A vôbec, čo znamená sprevádzať tieto osoby? K akému druhu integrácie
má viesť ich sprevádzanie a na akých princípoch je potrebné rozlišovať? To sú otázky, na ktoré budeme hľadať
odpovede v nasledujúcom texte.
Hneď v úvode musíme povedať, že exhortáciu Amoris laetitia, nie je možné pochopiť zamerajúc sa len na jej
ôsmu kapitolu. Pre správne interpretovanie dokumentu je
dôležité držať sa troch zásad. Prvou zásadou je súvislosť
exhortácie s celým priebehom biskupskej synody. Ide tu
o ducha jednoty a spoločenstva.2 Sv. Otec nenapísal exhortáciu inšpirovaný len vlastnými myšlienkami, ale predovšetkým načúval hlasu celého spoločenstva Cirkvi, ktoré bolo na Synode zastúpené jej jednotlivými členmi. Druhou zásadou je, že text exhortácie musíme čítať v jeho celistvosti a nielen jeho jednotlivé časti vytrhnuté z kontextu. Pri čítaní musíme dať dôraz na centrálne časti dokumentu, ktorými sú kapitoly štyri a päť. Napokon tretím
kritériom čítania textu exhortácie je kritérium kontinuity s tradíciou Cirkvi a s predchádzajúcim magistériom. Na
margo toho si spomeňme na slová emeritného pápeža Be-

1. Východiskom tejto štúdie je vademekum profesorov Pápežského inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. José Granados – Stephan K ampowski – Juan José P érez-Soba, Nová pastorační péče o rodiny. Průvodce podle Amoris laetitia, Akademie Kanonického práva, Brno 2017.
2. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 298-302.
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nedikta XVI., ktoré dal ako odpoveď na otázku Petra Seewalda v knihe Posledné rozhovory. Novinár sa ho pýtal
na vzťah jeho pontifikátu s pontifikátom pápeža Františka a položil mu túto otázku: „Nevidíte ... nikde zlom vo
vzťahu k vášmu pontifikátu?“ Benedikt XVI. mu odpovedá: „Nie. Myslím, že niektoré veci si možno nesprávne vysvetliť a možno tvrdiť, že teraz je to úplne inak. Keď vytrhneme niečo z kontextu, izolujeme, môžeme vykonštruovať rozdiely, ale nie ak sa pozeráme na celok. Sú tu možno nové akcenty, ale nie rozdiely.“3
Je potrebné povedať, že cieľom exhortácie nie je meniť doktrínu Cirkvi, ale snaha urobiť túto doktrínu ešte
viac prístupnou a zrozumiteľnou dnešnému človekovi, berúc do úvahy jeho konkrétnu situáciu.4 Ako to pripomenul pápež, „od tejto exhortácie by sa nemal očakávať nový
všeobecný normatív kánonického typu.“5 Preto „bez toho,
aby sme čokoľvek uberali ideálu evanjelia, treba s milosrdenstvom a trpezlivosťou sprevádzať rozličné štádiá
rastu osôb, ktoré deň po dni postupne napredujú... Ježiš
chce Cirkev pozornú voči dobru, ktoré Duch šíri uprostred
krehkosti: matka, ktorá v tom istom momente, keď jasne vyjadruje svoje objektívne učenie, „nezanedbáva dobro, ktoré môže vykonať, aj keď riskuje, že sa zašpiní blatom ulice.“6
Musíme si byť stále vedomí toho, že „posolstvo Cirkvi
o manželstve a rodine je jasným odrazom ohlasovania
a prístupu Ježiša, ktorý predkladal náročný ideál, no zároveň si vždy zachoval súcitnú blízkosť k slabým osobám.“7
Túžbou synody a z nej vychádzajúcej exhortácie je preto novým spôsobom ohlásiť evanjelium rodiny8 a pozvať
všetkých, v akejkoľvek situácii by sa nachádzali, vydať sa
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benedikt XVI., Posledné rozhovory, SSV, Trnava 2017, 50.
Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 79
Tamže, č. 300.
Tamže, č. 308.
Tamže, č. 38.
Porov. Tamže, č. 200.
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na cestu za týmto náročným ideálom. Preto pápež v závere vyzýva: „Kráčajme, rodiny, pokračujme a kráčajme!“9
Vychádzajúc z názvu, štúdia je rozdelená na tri časti.
V prvej časti sa chceme dotknúť tematiky sprevádzania
osôb žijúcich v iregulárnych situáciách, pričom sa pozrieme na jednotlivé všeobecné zásady sprevádzania a následné konkrétne kroky sprevádzania. Druhá časť nám ponúkne pohľad na integráciu, ktorej cieľom je vovedenie veriaceho človeka do plného spoločenstva s Kristom na základe
vnútorného obrátenia. Napokon sa dotkneme témy rozlišovania, pretože správne rozlišovať môžeme vtedy, ak poznáme cieľ, do ktorého máme osoby sprevádzať.
1. Sprevádzanie ako trpezlivé putovanie iregulárnych prípadov
Pod iregulárnymi prípadmi rozumieme také prípady,
„ktoré sú v rozpore s kanonickými normami Cirkvi, opierajú sa o jasné objektívne kritériá, z ktorých vyplývajú určité právne dôsledky.“10
Pri sprevádzaní týchto osôb je potrebné vyhnúť sa dvom
extrémom. Prvým je svojvoľnosť kňaza, ktorý by na základe mylne chápanej autonómnosti svojvoľne udeľoval
rôzne výnimky. „Kňazi majú dané osoby sprevádzať na
ceste rastu podľa učenia Cirkvi a smerníc biskupa.“11 Druhým extrémom je zase prehnaná prísnosť.12 Pre lepšie pochopenie týchto tvrdení sa budeme teraz zaoberať zásadami sprevádzania a následne budeme hovoriť o troch krokoch sprevádzania.
1.1. Zásady sprevádzania
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b) Sprevádzať vo svetle pravdy o láske
Sv. Pavol v hymne na lásku píše, že láska sa raduje z pravdy (porov. 1Kor 13, 6). Myslím si, že práve preto, že v slovách celého hymnu je ukryté isté tajomstvo pravdy o láske,
ktorou človek túži byť milovaný a zároveň aj túži milovať,
že práve pre túto pravdu si aj snúbenci neraz vyberú tento hymnus, aby sa stal súčasťou ich sobášneho obradu. Iste
nie náhodou sa výkladu tohto hymnu podrobne venuje aj
pápež František v centrálnej časti exhortácie Amoris laetitia.13 Totiž „slovo «láska», ktoré patrí medzi najviac používané, býva (v dobe akou je tá naša, dobe poznačenej relativizmom) neraz prekrútené.“14 Pod láskou sa dnes rozumie
hocičo a zdá sa, že v mene lásky je aj hocičo možné.
Avšak už skúsenosť zaľúbenia, teda prvotná skúsenosť lásky, skúsenosť, v ktorej láska osobitným spôsobom
vstupuje do života človeka (o ktorej tak často hovorieval
sv. Ján Pavol II.), osobe odhaľuje pravdu o jej živote. Láska a s ňou i pravda, ktoré sa zmocnia človeka (dnes sa človek zmocňuje lásky a pravdy), sú zároveň Osobou, ktorá
v tej chvíli začne ponúkať človekovi nový zmysel života
a otvárať pred ním nový horizont, horizont spoločenstva,
jednoty, večnosti a života. A práve v tom spočíva pravda
lásky, tajomne prítomná v každej ľudskej skúsenosti lásky. Zhrňme si štyri piliere lásky radujúcej sa z pravdy, na
ktorých je postavený život človeka.
1. Spoločenstvo – láska túži vytvoriť s milovanou osobou spoločenstvo. To sa vytvára úplným a vzájomným darovaním sa.
2. Jednota – láska sa túži darovať jednej jedinej osobe
(muž žene v manželstve zasvätené osoby vo svojom povolaní Bohu).

a) Každé sprevádzanie musí byť inšpirované láskou
Dobrého Pastiera

3. Večnosť alebo aj nerozlučiteľnosť – láska sa túži darovať milovanej osobe navždy.

Príkladom takéhoto sprevádzania je stretnutie Ježiša so
Samaritánkou. Vieme, že Ježiš opúšťa Judeu a odchádza
znova do Galiley. Evanjelista Ján zachytáva že „pritom
musel prejsť cez Samáriu“ (Jn 4, 4) Musel? Tomu, kto geograficky pozná krajinu bude zrejmé, že nemusel, nakoľko z Judey do Galiley sa mohol dostať kratšou, pohodlnejšou a bezpečnejšou cestou a to popri rieke Jordán. Ježiš
však musí ísť touto cestou, pretože cieľom jeho stretnutia
je Samaritánka. Jeho stretnutie je inšpirované láskou k tej,
ktorá je smädná po skutočnej láske, nakoľko miluje láskou
falošnou. Hybnou silou sprevádzania je teda láska, ktorá sa nebojí vstúpiť do vzťahov, v ktorých sa zdieľa život.

4. Život čiže plodnosť – láska sama je plodná. Znakom
jej pravosti je ovocie plodnosti v podobe plnosti života.
Každý človek je povolaný k plodnosti lásky.

9. Tamže, 325.
10. Granados – K ampowski – Pérez-Soba, Nová pastorační péče,
cit., 56.
11. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 300.
12. Porov. Tamže, č. 2.

Stačí jeden z týchto pilierov odstrániť a život človeka sa
začne rúcať. V tejto pravde je povolaný žiť každý človek.
Aj kňaz, či pastoračný spolupracovník bude môcť do tejto pravdy vovádzať tých, ktorí sú mu zverení, osobitne tu
teraz myslíme na osoby žijúce v iregulárnych situáciách,
len v tej miere, v akej sám bude podľa tejto pravdy žiť.
Viesť ich v pravde a k pravde znamená viesť ich v Bohu
a k Bohu. „Kdekoľvek som našiel pravdu, všade tam som
našiel svojho Boha. Pravdu najskutočnejšiu“15 – vyznáva
sv. Augustín. Nie je to však možné urobiť v jednom oka13. Porov. Tamže, č. 6.
14. Tamže, č. 89.
15. Sv. Augustín, Vyznania, X., 24.
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mihu. Láska potrebuje dozrievať v čase. Rovnako aj láska,
ktorá je zranená potrebuje čas na uzdravenie a zároveň na
to, aby postupne rástla v pravde. Preto sprevádzať neznamená podávať rýchle, jednoduché a čierno biele riešenia,
ale vydať sa spolu s tým druhým na životnú púť s cieľom
priviesť ho ku stretnutiu sa s Kristom a k túžbe nasledovať ho. Krásnym obrazom tohto procesu je opäť stretnutie
Krista so Samaritánkou.
c) Pri sprevádzaní musíme mať na zreteli špecifickosť
ľudských túžob
Potom, čo Ježiš nadviaže so Samaritánkou priateľský
dialóg smeruje v rozhovore k jej najhlbšej túžbe. „Oslovil jej túžbu po skutočnej láske.“16 V súvislosti s ľudskými túžbami musíme mať pri pastoračnom sprevádzaní na
mysli dve veci. Prvou je, že súčasná kultúra je kultúrou
šíriacou narcistickú, nestabilnú, premenlivú afektivitu –
afektivitu bez hraníc.17 Tá robí z osoby emotivistický a utilitaristický subjekt, neschopný rozvinúť svoj život a to obzvlášť vo chvíľach, kedy nič necíti, vo chvíľach keď necíti lásku. Avšak práve tieto chvíle sú veľkou príležitosťou
pre dozrievanie lásky, osoby i vzťahu. Je dôležité vstúpiť
s týmito ľuďmi do úprimného dialógu a sprevádzať ich
s cieľom pomôcť im odhaliť ich najhlbšie túžby. Odhalenie týchto túžob (oslovenie túžby po skutočnej láske) sa
pre nich napokon stáva motívom formovania ich doterajších túžob natoľko, aby sa z emotivistického subjektu stal
subjekt emotívne zrelý.
d) Sprevádzanie má mať sviatostný charakter
Potom, čo Ježiš osloví Samaritánkinu najhlbšiu túžbu,
Samaritánka odhalí, že tým kto je skutočné smädný, nie je
Ježiš, ale ona sama. Tak sa zo smädného stáva ten, ktorý
ponúka prameň živej vody. Sprevádzanie má vychádzať
z krstného prameňa, v ktorom sa človek stal novým stvorením a obliekol si Krista (porov. Gal 3, 27). Zároveň má
sprevádzanie svoj vrchol v reálnom stretnutí sa s Kristom
v Eucharistii, ktorá krstnú milosť rozmnožuje a človeka
ešte viac pripodobňuje Ježišovi.18 Napokon pri sprevádzaní manželov nemôžme obísť sviatosť manželstva, skrze
ktorú Kristus novým spôsobom vstupuje do života muža
a ženy, vstupuje do ich zväzku a neustále im ide v ústrety so svojou milosťou, aby ich vzájomnú lásku očistil, pozdvihol a zušľachtil19, a tým ich urobil účastnými na svojej
láske.20 Sviatosti, ako to pripomína pápež František, nie sú

16. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 294.
17. Porov. Tamže, č. 41.
18. Porov. Sv. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 21.
19. Porov. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et spes, č. 49.
20. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 13.
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nejakou „vecou“ alebo „silou“, ale samotným Kristom,21
ktorý sa spája s človekom.22
Je preto dôležité mať pri sprevádzaní na zreteli človeka,
ktorého prirodzenosť nie len prirodzenosťou stvorenou
(natura creata) a už vôbec nie len prirodzenosťou padlou
(natura lapsa), ale prirodzenosťou vykúpenou (natura redempta). Ak nebude sprevádzanie vychádzať z tejto skutočnosti, sviatosti a viera sa zredukujú len na tradíciu a náboženský sentimentalizmus. Ak sa však sprevádzanie odrazí od vykúpenej prirodzenosti, a teda od dôvery v silu
milosti, potom bude viesť k osobnej a hlbokej metanoi,
premene mysle i srdca. Uprostred emotivistickej kultúry
sa preto hermeneutickým kľúčom a zároveň spájajúcim
prvkom sprevádzania, integrácie i rozlišovania stáva láska v pravde a dobro, akým je puto, ktoré vzniklo sviatostným manželstvom. Pozrime sa teraz na tri kroky sprevádzania osôb žijúcich v iregulárnych prípadoch.
1.2 Prijatie
Prvým krokom je prijatie ľudí tak, ako ich prijímal Kristus. Môžeme hovoriť o evanjeliovom charaktere prijatia. Má byť teda urobené veľmi citlivo. Priblíženie sa a prijatie týchto ľudí je možné urobiť aj v spolupráci s niektorými veriacimi rodinami, aby sa vytvorila
rodinná atmosféra. Sprevádzanie týchto ľudí sa má diať
vo vnútri cirkevného spoločenstva, aby Cirkev bola považovaná za spoločenstvo v zmysle jedného tela, v ktorom má každý z údov svoju nezastupiteľnú úlohu. Takto
sa Cirkev zbaví toho, aby na ňu bolo nazerané ako na inštitúciu ponúkajúcu rozličné služby na požiadanie. V rámci prijatia je potrebné citlivým spôsobom zo strany kňaza preveriť pravdu o situácií, v ktorej sa osoby nachádzajú a to prostredníctvom trpezlivého načúvania a uvedomelého kladenia otázok.
1.3 Sprevádzanie s cieľom upevniť vieru
V druhom kroku na ceste sprevádzania ide o to, aby sa títo
ľudia pozreli na svoju situáciu i ťažkosti, ktoré s ňou súvisia
novým pohľadom a to vo svetle pravdy evanjelia. Amoris laetitia hovorí o tom, aby rozvedení a znovužijúci v inom zväzku
pravdivo rozpoznali svoju situáciu pred Bohom.23 Toto svetlo
im odhalí Boha, ktorý im rozumie, je im nablízku a pozýva
ich k tomu, aby mu dôverovali a nebáli sa ho nasledovať. Cieľom sprevádzania v tejto fáze je upevnenie viery.

21. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 73.
22. Musíme povedať, že mnohí veriaci dnes vnímajú sviatosti ako
istú formu mágie, nejakú energiu či rituál, z ktorého plynie do ich života akási nadpozemská sila. Existuje nebezpečenstvo, že uprostred silne emotivistickej kultúry sa aj sviatosti pre mnohých stanú len chvíľou,
síce emotívne silnou, avšak nemajúcou dopad na ich konkrétny život.
23. Porov. Tamže, č. 300.
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Vzhľadom na to, že mnohí v dnešnej dobe nemajú skoro žiadne poznatky o jednotlivých pravdách viery a o tom,
ako tieto pravdy súvisia s ľudským životom, mohli by sme
túto fázu sprevádzania rozdeliť na dve úrovne.
Prvú úroveň môžeme nazvať katechumenátnou. Ak
by vo farnosti existovala skupina katechumenov, mohli
by sme osoby žijúce v iregulárnych situáciách formovať
v tomto katechumenátnom spoločenstve. Hlavným obsahom sa má stať ohlásenie kerygmy a celého Božieho plánu spásy. Je dôležité podávať evanjelium takým spôsobom, aby pohýnalo ľudí k prehodnoteniu vlastného života
a k následnému obráteniu.24
Na druhej úrovni by malo dôjsť k ohláseniu krásy tajomstva sviatosti manželstva. V tejto súvislosti je dôležité dôjsť
k tomu, aby sa objasnila podstatná vlastnosť manželstva
a ňou je dar nerozlučiteľnosti a z nej prameniaca vernosť.
1.4 Cesta obrátenia s možnosťou pristúpiť k Eucharistii
Posledným krokom na ceste sprevádzania je obrátenie
mysle i srdca človeka natoľko, že sa rozhodne nasledovať
Krista a jeho evanjelium. Príkladom takéhoto obrátenia je
opäť Samaritánka. Prvým vonkajším znakom je, keď sa
aspoň jeden zo sprevádzaných partnerov rozhodne pristúpiť k sviatosti zmierenia a Eucharistii.25
Jadrom tohto posledného kroku je otázka odpustenia.
Pristúpiť k sviatosti zmierenia však neznamená zmieriť sa
len s Bohom tým, že človek oľutuje a vyzná, že sa predchádzajúce manželstvo rozpadlo a že začal žiť v nemanželskom zväzku, čím sa dopúšťal hriechu cudzoložstva.
Vo sviatosti zmierenia ide aj o to, aby mal človek túžbu
zmieriť sa aj so svojím manželským partnerom. V súvislosti s tým, pripomína pápež František, je dôležité „urobiť spytovanie svedomia prostredníctvom chvíľ uvažovania a kajúcnosti.“26 Preto aj v tejto fáze je potrebné sprevádzať a viesť osoby ku konkrétnym krokom zmierenia.
O aké kroky ide? Podľa autorov vademeka, z ktorého vychádza naša štúdia ide o to, aby rozvedení žijúci v novom
zväzku, ak nie obaja, aspoň jeden z nich uznali:
- že konali v rozpore s Kristovým evanjeliom v záležitosti, ktorá má zásadný význam tak pre ich život ako aj pre
život a budovanie Kristovho tajomného tela, Cirkvi;
- že sa previnili proti špecifickej výlučnosti pravej lásky a že boli neverní nárokom súvisiacich so sviatosťou
manželstva;
24. Porov. Tamže, č. 297.
25. Bolo by samozrejme ideálne, ak by sa obrátenie dotklo oboch
a ak by sa obaja rozhodli urobiť ten istý krok, avšak aj tu je potrebné rešpektovať individualitu každého z nich.
26. Porov. Tamže, č. 300.
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- všetko zlé a bolestné, čo musela vytrpieť predchádzajúca rodina, predovšetkým manželský partner a deti;
- pohoršenie a zlý príklad, ktorý dali svojmu okoliu,
zvlášť mladým;
- aby mali ochotu, nakoľko je to možné, napraviť všetko
zlo, za ktoré sú zodpovední;
- aby sa pokúsili ponúknuť a požiadať o odpustenie
druhého partnera z predošlého manželstva;
- aby uznali, že prvý manželský zväzok stále trvá;
- aby vyjadrili pevné presvedčenie, že budú žiť vo vernosti predchádzajúcemu zväzku a že sa budú usilovať žiť
verne podľa evanjelia.
Tento posledný krok je jedným z najťažších, pretože vyžaduje, ak je to možné, opustiť súčasného partnera, alebo,
ak to možné nie je, žiť v čistote ako brat a sestra a dbať
o to, aby sa zabránilo akémukoľvek pohoršeniu.27 Je však
dôležité veriť v silu Božej milosti, ktorú Pán ponúka spolu
s obrátením. Zároveň je dôležité zo strany sprevádzajúceho pomáhať sprevádzanému na ceste nadobúdania čnosti
čistoty, t.j. sprevádzaním mu pomôcť pochopiť, že osoba,
na rozdiel od iných živočíchov, je schopná formovať vlastné túžby a premieňať vlastnú afektivitu, svoje city a sexuálne impulzy natoľko, aby bol dar sexuality žitý v zhode
s Božím plánom a s pravdou vpísanou do samotnej lásky.
2. Integrácia – cieľ sprevádzania a svetlo rozlišovania
Sprevádzanie a rozlišovanie majú svoj cieľ v úplnej integrácii ľudí žijúcich v iregulárnych situáciách do plného života s Kristom v jeho Cirkvi. Prečo musíme hovoriť
o začlenení týchto ľudí do plného života s Kristom? Vari
nie sú doňho včlenení na základe krstu, ktorý kedysi prijali? Čo je skutočnou chorobou, ktorú je potrebné liečiť
v procese integrácie? O aký druh integrácie ide? Akú úlohu v procese integrácie zohráva Eucharistia, a vôbec zohráva nejakú úlohu? V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime dať odpoveď na tieto otázky.
a) Prečo musíme hovoriť o začlenení týchto ľudí do plného života s Kristom? Vari nie sú doňho včlenení na základe krstu, ktorý kedysi prijali?
Iste títo ľudia sú súčasťou Kristovho tela, Cirkvi, nakoľko
rozvod, druhý zväzok či odluka ich zo spoločenstva Cirkvi
neexkomunikujú. Ide však o neúplné začlenenie. Prečo neúplné? Pretože pri začlenení do Krista sa nejedná len o neviditeľné začlenenie, ale ide tu aj o viditeľné spoločenstvo
27. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 84.
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s Ježišom, ktoré sa odráža vo vonkajších vzťahoch, teda
v spoločenstve s blížnymi. Na základe akých vonkajších
kritérií môžeme povedať, že človek je úplne včlenený do
Krista – Cirkvi? Môžeme hovoriť o troch kritériách:
1. Ak človek navonok vyznáva a žije vieru Cirkvi;
2. Ak viditeľným spôsobom zotrváva v spoločenstve
bratmi a sestrami skrze službu duchovných pastierov;
3. Ak žije svoj život v súlade so sviatosťami, teda na
úrovni vlastného tela prijíma Kristov životný štýl, nakoľko sviatosti sú vtelením Krista do človeka.
Pri rozvedených a znovu civilne sobášených sú problémové body jeden a tri. Predovšetkým je to tretí bod, v ktorom rozvedení žijúci v novom zväzku žijú život v kontraste so sviatosťou manželstva. Nemôže prijímať sviatosť
(v tomto prípade sviatosť Eucharistie) ten, kto inú sviatosť vonkajším spôsobom života popiera. Tento nesúlad
so sviatosťami stojí zároveň proti viere Cirkvi, ktorú osoby síce môžu (tak navonok ako aj vo svojom srdci) vyznávať, avšak ich spôsob života, v tom istom momente protirečí tomu, o čom deklarujú, že v to veria.
b) Čo je skutočnou chorobou, ktorú je potrebné liečiť
v procese integrácie?
Na prvý pohľad sa môže zdať, že chorobou je rozpadnuté manželstvo. Isteže, zväzok medzi manželmi sa narušil,
čo im ako aj deťom spôsobilo nemálo zranení, a možno že
to dosť značne pohoršilo aj okolie. Samotný rozpad manželstva však ešte nestavia človeka do trvalého konfliktu
s Kristom a jeho evanjeliom. Naopak, niekedy to môže potvrdzovať jeho slová o nerozlučiteľnosti manželstva a silu
lásky. To v prípade, ak sa človek rozhodne zostať verný
svojmu manželskému partnerovi a to aj napriek jeho nevere. To potvrdzuje aj pápež František, keď v exhortácii hovorí: „Rozvedené, ale nie znovusobášené osoby... sú často
svedkami manželskej vernosti.“28

koch existujú nejaké pozitívne prvky a že nemáme odsudzovať tieto situácie, ale hľadať a vidieť v nich práve tieto
pozitíva. Odpoveď mnohých na synode bola, že ak aj sú tu
nejaké pozitívne prvky, v príbytku, ktorý nemá dobré základy, sú tieto pozitívne prvky nanič, pretože dom sa zrúti. Je k ničomu mať pekné dvere, pekné okná, ak chýbajú
základy. Ak niekto žije v takomto dome, ktorý síce je navonok pekný, ale mu chýbajú základy, prejaviť milosrdenstvo voči nemu znamená pomôcť mu vyjsť z tohto domu,
pretože ak to neurobí, dom spadne a zabije ho.29
Nakoľko si tento fakt mnohí neuvedomujú, nechcú ho
uznať a obhajujú svoj aktuálny spôsob života, je pri procese putovania do plnej integrácie potrebné mať k týmto ľuďom veľkú trpezlivosť, citlivosť a ohľaduplnosť, plynúce
z úprimnej pastoračnej lásky.
c) O aký druh integrácie ide?
Ak hovoríme o ohľaduplnosti, musíme si dať pozor, aby
sme pod integráciou týchto ľudí nerozumeli integráciu na
sociálnej úrovni, t.j. aby sa náhodou títo ľudia necítili byť
vylúčení, či nejakým spôsobom diskriminovaní zo strany
Cirkvi. Takto chápaná integrácia privádza mnohých k falošnému chápaniu milosrdenstva, ktoré je zredukované
len na akúsi formu súcitu či tolerantnosti.
Božie milosrdenstvo je však prejavom lásky, ktorá nielen súcití, ale aj uzdravuje. Je skutočne misericordia to, že
človek môže byť ponorený, premenený a uzdravený Božou láskou. Je však miseria nebyť do nej ponorený, nebyť ňou premenený a uzdravený. Chcieť vyliečiť niekoho
z choroby, znamená neraz robiť také kroky, ktoré sú veľmi
náročné a mnohokrát aj bolia, avšak ktoré nakoniec spôsobia, že pacient vyzdravie. Je zrejmé, že pacient musí dôverovať lekárovi, ktorý diagnostikoval chorobu v jej koreni a ktorý určil následný spôsob liečby. Skutočným milosrdenstvom je vyliečiť človeka a nie iba tlmiť bolesť a dokonca sa pritom tváriť, že osoba je úplne zdravá. Je potrebné nechať sa viesť jediným lekárom – Ježišom a jeho
evanjeliom, ktorého pravda je akýmsi lekárskym receptom. Liekom je milosť jeho lásky vyliata skrze Ducha Svätého a poľnou i odbornou nemocnicou je Cirkev.

Skutočnou chorobou, ktorú je potrebné liečiť v procese
integrácie je nový nemanželský zväzok. Práve ten je najväčšou príčinou toho, že človek zavrhol a pochoval Ježišovu lásku milosti. Podobne ako Samaritánka, aj osoby žijúce v iregulárnych zväzkoch, si častokrát sami neuvedomujú, že svoj život budujú na falošnej láske. Bez pravdy však
nie je možné vybudovať naplnený život. Bez pravdy nie je
možné vybudovať ani rodinu.

Druhým veľkým nebezpečím integrácie chápanej na sociálnej úrovni je redukcia samotnej hodnoty Eucharistie
a to len na symbol, ktorého prijímanie mňa ako osobu navonok robí súčasťou istého kolektívu ľudí, a na ktorý mám
dokonca právo tak ako každý iný.

Vieme, že počas synody prebehla istá diskusia, týkajúca sa pozitívnych prvkov, ktoré môžeme nájsť aj vo voľných zväzkoch, či v nových zväzkoch, v ktorých žijú rozvedené osoby. Mnohí tvrdili, že predsa aj v týchto zväz-

Rozhodujúcim rozmerom prítomným v Eucharistii je
sviatostný rozmer tela. Eucharistia je obetovaným a živým telom Krista, ktorým on sám živí svoju nevestu Cirkev. Eucharistia je darom Kristovho tela Cirkvi, jeho ne-

28. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 242.
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29. Porov. José Granados, Cesty Amoris laetitia, prepis přednášky,
ktorá odznela 12. 11. 2016 v Badíne.
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veste. Je sviatosťou tela a lásky, je sviatosťou jednoty. Je
sviatosťou novej zmluvy, ktorou Boh vytvára nerozlučné
puto medzi sebou a svojím ľudom. Môžeme teda hovoriť
o manželskom charaktere Eucharistie. Rovnako aj manželstvo je sviatosťou tela a sviatosťou lásky, teda zmluvou lásky medzi mužom a ženou, ale aj zmluvou lásky
medzi nimi a Bohom. Manželstvo má preto eucharistický charakter: je to Boh, ktorý spája osoby – muža a ženu
– do jedného a trvalého zväzku lásky potvrdeného skrze dar vlastných tiel v manželskom intímnom spojení.
Čo teda Boh spája, človek nemôže rozlúčiť (porov. Mt 19,
6). Ľudské telo je subjektom morálneho konania a to preto, lebo jeho subjektivita je prirodzene relacionálna a má
schopnosť svojimi skutkami budovať, alebo ničiť život
človeka. Spreneveriť sa zmluve lásky hriechom cudzoložstva, znamená vylúčiť rozmer úplného sebadarovania, čo
znamená spredmetnenie subjektivity tela a jeho redukciu
na objekt pôžitku či citového naplnenia. Týmto sa osoby
dostávajú do objektívneho stavu viny, ktorý je v príkrom
rozpore s nerozlučiteľnosťou sviatostného manželstva ako
viditeľného a účinného znaku nerozlučiteľného zväzku lásky medzi Kristom a Cirkvou, potvrdenej darom vlastného tela, obetovaného na kríži a sprítomňovaného v každej
eucharistickej obete.
Ďalej musíme povedať, že sviatosti budujú spoločenstvo Cirkvi. Profesor José Granados, vicerektor Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme na konferencii o Amoris laetitia v Badíne v novembri minulého roku vyslovil tieto vážne slová: „Prvým
milosrdenstvom pre Cirkev je podporovať základy Cirkvi.
Ak Cirkev stratí svoje základy, už nebude môcť pomáhať
rodine. Cirkev musí byť dobrým domovom, s pevnými základmi. Amoris laetitia hovorí o Cirkvi, že je to rodina rodín. Aké sú základy Cirkvi? Je to sedem sviatostí. Ježiš
vybudoval Cirkev na sviatostiach a tou najväčšou spomedzi sviatostí je Eucharistia... Sú mnohí, ktorí si myslia, že
keď sa stratí svätosť, veľkosť a dôležitosť Eucharistie, budeme môcť byť milosrdnejší k rodinám. Ak budeme podávať Eucharistiu tým, ktorí žijú v inom zväzku, ktorí žijú
v situácii protirečiacej evanjeliu, bude to tak, akoby sme
v dome mali hosťa, ktorému je zima a my, aby sme ho zohriali začneme páliť trámy, dvere, okná. Avšak toto nie je
milosrdenstvo: pretože vo chvíli, keď oheň vyhasne, stratili sme dvere, prišli sme o okná a do zruinovaného domu
vnikne ešte väčší chlad.“30
Je potrebné byť si vedomí toho, že Eucharistia ako
aj sviatosť manželstva nie sú súkromnou záležitosťou jednotlivcov, ale majú spoločenský charakter. Hriechom cudzoložstva sa preto nenarúša len vnútorná jednota manželov, ale aj spoločenstvo so samotnou Cirkvou a zároveň sa
tento hriech (na rozdiel od niektorých iných hriechov) stáva aj verejne známym. Preto, ak by rozvedení a znovuso30. José Granados, Cesty Amoris laetitia, prepis přednášky, ktorá
odznela 12. 11. 2016 v Badíne.

Róbert Neupauer

bášení chceli pristúpiť k Eucharistii nestačí len ich vnútorná premena, ale je potrebné aj vonkajšie, teda sviatostné
zmierenie sa s Cirkvou skrze sviatosť zmierenia. Zároveň
je potrebná aj zmena vonkajšieho štýlu života pred spoločnosťou. Pri integrácii do plného spoločenstva s Kristom, ktorého vrcholom je účasť na Eucharistii teda vôbec nejde o akési „vonkajšie pristúpenie“ k tejto sviatosti, ale o vnútornú koherenciu medzi tým, koho prijímam
a tým, kým som. Sv. Augustín to vyjadril výstižnými slovami: „Ak ste Kristovým telom a jeho údmi, vaša sviatosť
je položená na Pánovom stole: prijímate svoju sviatosť. Na
to, čím ste, odpovedáte Amen (Áno, je to pravda) a svojou
odpoveďou to podpisujete. Počuješ totiž «Telo Kristovo»
a odpovedáš «Amen». Buď teda údom Kristovho tela, aby
(tvoje) Amen bolo pravdivé.“31
Pri prijatí Eucharistie sa teda vyjadruje túžba, aby sa
celý môj život – môj vzťah s Bohom i blížnymi – zhodoval
so životom samotného Krista, aby bol vybudovaný na základoch, ktoré položil sám Ježiš. Nejedná sa tu hneď o dokonalé napodobňovanie Ježišovho života, ale o túžbu znovuvybudovať dom na skale a postupne kráčať k dokonalosti, ku ktorej Ježiš pozýva (porov. Mt 5, 48). Ak sa teda
chceme sýtiť Kristovým telom, ponajprv sa musíme sýtiť
jeho slovom a usilovať sa podľa neho žiť.
O aký druh integrácie teda ide? Ide o integráciu vychádzajúcu zo skutočného milosrdenstva, ktoré lieči a spôsobuje obrátenie človeka, a tým ho robí schopného mať plnú
účasť na živote Krista v spoločenstve Cirkvi.
d) Zohráva vôbec Eucharistia nejakú úlohu v procese
integrácie?
Isteže zohráva a nie malú. Hoci ju rozvedení a znovusobášení zatiaľ nemôžu prijímať, predsa len po nej môžu túžiť. Práve túžba je základom tzv. „duchovného sv. prijímania“. Nejde o prijímanie Krista v duchovnom zmysle slova,
ako sa niektorí domnievajú a následne argumentujú, že ak
je možné prijať Krista duchovne, prečo by ho nebolo možné prijať aj pod sviatostnými spôsobmi? Pri duchovnom sv.
prijímaní ide skôr o nasycovanie sa prostredníctvom túžby
po jednote s Pánom.32 To čo sýti dušu nie je priamo Ježiš,
ale túžba po ňom. Túžba po Pánovi sýti dušu, čím v nej zároveň vyvoláva istý „hlad“, vzbudzuje akýsi druh vnútorného nepokoja a ešte väčšiu túžbu, po tak veľkom tajomstve akým Eucharistia je. Práve táto túžba sa stáva motorom, ktorý ženie človeka na ceste obrátenia a nedovolí mu
rezignovať, ba naopak upevňuje ho v odhodlaní čo najviac

31. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1396.
32. O tejto túžbe hovorí sv. Augustín vo svojom spise Sacramentum catechumenorum. Zároveň musíme povedať, že hoci nám Boh dáva
sviatosti ako prostriedky spásy, Boh sám nie je viazaný na svoje sviatosti. „Tam, kam sa Cirkev – či už z vlastnej viny, alebo z iných dôvodov – nemôže dostať, alebo kde nie je úspešná, Boh sám pripravuje človeku inú cestu ku spáse“ (Youcat, č. 199).
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sa priblížiť k životu podľa evanjelia a nasledovať Krista.
V tomto zmysle slova môžeme naozaj hovoriť o Eucharistii
ako o lieku spôsobujúceho opravdivú metanoiu.

me na to, čo nemôže byť cieľom rozlišovania a potom na
to, čo má byť jeho predmetom.

Musíme ešte dodať, že eucharistický charakter integrácie
je zrejmý aj z toho, že tí, ktorí nemôžu pristúpiť ku sv. prijímaniu, môžu sa živiť pohľadom na Krista prostredníctvom eucharistickej adorácie a inými ďalšími službami.33

3.1 Rozlišovať neznamená posudzovať, či sa niekto nachádza alebo nenachádza v stave milosti

Napokon je v procese integrácie potrebné zo strany rozvedených žijúcich v inom zväzku mať na pamäti ďalšie
skutočnosti:
- rozvedení žijúci v novom zväzku majú pozerať na
tých, ktorí túto sviatostnú disciplínu Cirkvi zachovávajú;
- majú si uvedomiť, aký príklad a odkaz do života by
dali mladým, ak by začali k Eucharistii pristupovať. Išlo
by o odkaz, že nie je možné milovať jednu osobu „navždy“, teda, že láska „navždy“ neexistuje a navyše, že už
ani Cirkev v takúto lásku neverí;
- rovnako by si mali uvedomiť, že v ich okolí sa môžu
nachádzať manželstvá prechádzajúce krízou a že pohľad na ich konanie by ich mohol skôr podnieť riešiť krízu taktiež rozvodom, než úsilím o zachovanie manželského zväzku. Tohto si musí byť vedomý aj kňaz a to práve
preto, aby v mene falošného milosrdenstva neohrozil dar,
akým je manželská vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva
(a to zvlášť uprostred kríz), ďalej aby neohrozil „všeobecné dobro Cirkvi ako aj svedectvo, ktoré má Cirkev vydávať ako svetlo tohto sveta (porov. Mt 5, 14)“34;
- akceptovanie sviatostnej disciplíny je u rozvedených
a znovusobášených znakom ich viery a oddanosti Cirkvi,
čím vydávajú osobitné svedectvo aj pri výchove detí.
Napokon je dôležité im pripomínať, že Cirkev najviac
vyznáva a živí svoju vieru práve skrze Eucharistiu. Preto akceptácia tejto disciplíny zároveň posilňuje aj samotnú
ekleziológiu celého cirkevného spoločenstva.
3. Rozlišovanie vo svetle pravdy o láske
Bolo potrebné najprv rozprávať o sprevádzaní a integrácii, pretože len vtedy, ak sa pozná ich cieľ je možné správne rozlišovať. Pri rozlišovaní ide o to, aby sme správne
rozpoznali akú cestu, aký druh putovania zvoliť, aby sme
došli do vytúženého cieľa. Opäť musíme pripomenúť, že
svetlom rozlišovania musí byť pravda o láske a puto, teda
dobro, ktorým je manželský zväzok. Ponajprv sa pozrie-

33. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 299.
34. Granados – K ampowski – Pérez-Soba, Nová pastorační péče,
cit., 89.
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V Amoris laetitia môžeme čítať: „Nie je možné povedať,
že všetci, ktorí sa nachádzajú v niektorej takzvanej «iregulárnej» situácii, žijú v stave smrteľného hriechu, bez
posväcujúcej milosti.“35 Z tejto vety môžu poniektorí vyvodiť to, že rozlišovať znamená posúdiť, či sa konkrétny
človek nachádza alebo nenachádza v stave milosti. Rozlišovať však neznamená toto. Už Tridentský koncil tvrdí, že
človek nie je schopný ani sám v sebe s istotou posúdiť či sa
nachádza v stave milosti: „Nikto nemôže s neomylnou istotou viery vedieť, že dosiahol Božiu milosť.“36
To jediné, čo pri rozlišovaní môžeme a aj máme posúdiť
je, či dotyčná osoba spáchala objektívne ťažký hriech, alebo nie a v prípade, že ide o hriech verejne známy, či v tomto stave hriechu naďalej zotrváva. Môžeme totiž s istotou
povedať, že ten kto smilní je smilník, že ten kto kradne
je zlodej, alebo ten kto zabíja, že je vrah. To však do akej
miery si je osoba vedomá svojho konania a to aké vonkajšie či vnútorné okolnosti ju doviedli k rozhodnutiu takto
konať a následne i to, v akom stave milosti sa nachádza jej
duša a nakoľko je jej objektívne zlý skutok pripočítateľný,
to všetko vie len Boh. Pri rozvedených a žijúcich v inom
zväzku nikto z nás nemôže s istotou posúdiť stav milosti ich duše, avšak objektívne vieme posúdiť, že na základe toho, že tieto osoby nie sú manželmi a žijú manželským spôsobom života (so všetkým, čo tento spôsob zahŕňa, teda aj sexuálne spolužitie), že sa dopúšťajú hriechu
cudzoložstva a v tomto hriechu žijú. Pre tento objektívny
fakt nemôžu pristúpiť k sviatosti Eucharistie. Nemôže totiž prijímať jednu sviatosť ten, kto inú sviatosť vonkajším
spôsobom života popiera.
3.2 Rozlišovanie neznamená usilovať sa zistiť, či dotyčná osoba má alebo nemá schopnosti dodržať morálny zákon, aby sa tento zákon mohol v istých okolnostiach obísť
Otázka nerozlučiteľnosti manželstva a možnosti urobiť
v zákone nejakú „výnimku“, obísť, či pozmeniť legislatívu, je stará ako samotný Mojžišov zákon, ktorý dovoľoval
vystaviť manželke priepustný list a prepustiť ju (porov. Mt
19, 3 – 4, 6 – 7).
35. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 301.
36. Tridentský koncil, Dekrét o ospravedlnení, 6. zasadanie, hlava 9, DH 1534. in http://bibliothecula.blogspot.sk/2007/05/dekret-o-ospravedlnn-6-zasedn.html. V duchu týchto slov odpovedal pápež František novinárom na otázku ohľadne homosexuálne cítiacich osôb: „Kto
som ja, aby som ich súdil?“ Preto tvrdenie exhortácie v č. 301zodpovedá
tradičnému učeniu Cirkvi. Skutočne, nemôžme postaviť rozlišovanie do
pozície „tento človek je v stave milosti“ alebo „nie je v stave milosti“.
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V Cirkvi sme dnes svedkami subjektivizácie morálky
a to zvlášť v oblasti manželskej morálky a etiky. Táto subjektivizácia je zrejmá tak medzi veriacimi ako aj medzi
kňazmi, dôsledkom čoho je situačná a voluntaristická morálka. Podľa nich neexistujú definitívne platné morálne
normy. Preto v prípade, ak niekto nemôže niektorú z noriem dodržať, je možné túto normu obísť, resp. mu morálny zákon prispôsobiť na „jeho mieru“, na „jeho situáciu“. Položme si však otázku: Aký zmysel by malo hovoriť
o rozlišovaní, sprevádzaní a integrovaní rozvedených žijúcich v novom zväzku, aký zmysel by mala celá ôsma kapitola Amoris laetitia, ak by k rozriešeniu ich situácie postačilo zmeniť morálny zákon?
Predsa však pápež František hovorí, že „rozlišovanie
musí pomáhať nachádzať možné spôsoby odpovede Bohu
i spôsoby rastu navzdory obmedzeniam.“37 Následne potvrdzuje učenie Jána Pavla II. o zákone postupnosti,38 keď
hovorí, že aj „malý krôčik uprostred ľudských ohraničení
môže byť Bohu vzácnejší než navonok bezchybný život človeka.“39 Malý krôčik, či zákon postupnosti, stojí v rozpore s tým o čo sa zástancovia situačnej morálky usilujú, t.j.
o postupnosť zákona, o prispôsobenie zákona vzhľadom na
situáciu a možnosti konkrétneho človeka. Osvojiť si túto
cestu myslenia však znamená odvrátiť zrak od skutočného problému k problému zdanlivému. Pre zástancov situačnej morálky sa problémom stáva zákon a nie nový zväzok.
Lenže pápež František hovorí o tom, že „zákon je Boží
dar, ktorý ukazuje cestu; dar pre všetkých bez výnimky;
dar, ktorý možno žiť v sile milosti.“40 Svätý Otec prirovnáva zákon k niečomu, čo ukazuje cestu. Autori vadameka ho prirovnájú k dopravným značkám ukazujúcim smer
cesty do nejakého mesta. Sledovať tieto značky znamená mať istotu dôjsť do cieľa. Môže sa však stať, že cesta,
na ktorú ukazujú, je rozbitá a omnoho náročnejšia. Človek má možnosť sa po nej vybrať a pomaličky, postupnými krokmi dôjsť do vytúženého cieľa a to aj napriek jej náročnosti; avšak má aj druhú možnosť a totiž, otočiť značky v smere cesty, ktorá vyzerá oveľa lepšie a jednoduchšie. Otočením značiek sa však problém nevyrieši, naopak,
ešte viac sa situácia preňho skomplikuje.
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sí pastoračná snaha znovu vybudovať z človeka zrelý morálny subjekt, ktorý sa s odhodlaním vydá po ceste, ktorá ho privedie k plnosti lásky. V súvislosti s tým povzbudzoval sv. Ján Pavol II. pri istej príležitosti kňazov: „Kedy
je ľudské svedomie «zmierené», kedy sa nachádza v hlbokom pokoji? Vtedy, ak je ponorené do Pravdy... Buďte
si istí, že keď vaše učenie ostáva verné magistériu Cirkvi,
že neučíte niečo, čomu by muž a žena nedokázali porozumieť. A to aj muž a žena dneška. Skutočne, toto učenie,
ktoré nechávate, aby zaznelo ich ušiam je už vpísané do
ich srdca. Je dôležité, aby sa mužovi a žene do hĺbky pomohlo čítať tento «text v ich srdci»... Svedomie človeka,
svedomie manželov je skutočné zmierené vo chvíli, keď
objavia a prijímu pravdu o ich manželskej láske... Skutočnou ťažkosťou je, že srdce muža a ženy je okupované žiadostivosťou; a žiadostivosť pohýna vôľu, aby nepriľnula
k pravým a autentickým požiadavkám manželskej lásky.
Bolo by však veľkou chybou z toho vyvodiť, že morálna
norma, o ktorej Cirkev učí, by bola len akýmsi „ideálom“,
a preto sa musí upraviť, prispôsobiť, alebo ako sa hovorí zohľadniť, vzhľadom na konkrétne možnosti človeka:
podľa «zváženia rozličných dobier, ktoré sú v hre». Avšak,
aké sú «konkrétne možnosti človeka»? A vôbec, o akom
človeku tu hovoríme? O človeku, ovládanom žiadostivosťou, alebo o človeku vykúpenom Kristom? Pretože práve
o to ide: je tu skutočnosť Kristovho vykúpenia. Kristus
nás vykúpil! To znamená: tým nám daroval možnosť žiť
v súlade s vnútornou pravdou o našom bytí... Naša pastoračná láska k manželom spočíva v tom, aby sme im boli
vždy ochotní ponúknuť odpustenie ich hriechov prostredníctvom sviatosti zmierenia a nie umenšiť v ich očiach
veľkosť a dôstojnosť ich manželskej lásky.“42
Na rozdiel od Mojžiša, ktorý udelil akúsi „výnimku zo
zákona“, pretože on sám nemohol garantovať tak náročné
dodržiavanie zákona daného Bohom v raji, manželia sú na
ceste k plnosti lásky sprevádzaní novým Mojžišom – Ježišom, ktorý im dáva nové srdce, srdce schopné milovať
novým prikázaním, milovať tak, ako on miluje (porov. Jn
13, 34). Garantom možnosti zachovania tohto prikázania
je On sám a jeho Duch rozlievajúci na nich svoju milosť.
3.3 Cieľ rozlišovania

Pri rozlišovaní je preto dôležité mať pozitívny pohľad na
morálne učenie Cirkvi, ktorého prameňom je Boh a z neho
vyvierajúce Sväté písmo a Tradícia. Ide o to, aby bolo celé
magistérium chápané ako niečo, čo rozširuje a nie ničí slobodu človeka, ako niečo čo pomáha jeho svedomiu orientovať sa na životnej ceste za plnosťou života.41 S tým súvi-

Ako sme mohli vidieť, cieľom rozlišovania nemôže
byť snaha posúdiť, či sa osoba nachádza alebo nenachádza v subjektívnom stave milosti. Rovnako ním nemôže
byť akási možnosť prispôsobiť morálny zákon možnos-

37. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 305.
38. Porov. Sv. Ján Pavol II., Familiaris consortio, č. 34.
39. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 305.
40. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 295.
41. Sv. Ján Pavol II. v exhortácii Familiaris consortio uvádza:
„Mravný poriadok (ktorý) obsahuje a predkladá plán Boha Stvoriteľa,
nemôže byť pre človeka niečím, čo ho ubíja a jeho osobu znevažuje. Na-

opak, tým, že mravný poriadok zodpovedá najhlbším požiadavkám človeka stvoreného Bohom, stavia sa do služieb jeho plného človečenstva
jemnocitnou a zaväzujúcou láskou, ktorou sám Boh podnecuje a vedie
každé stvorenie k jeho šťastiu“ (FC 34).
42. Sv. Ján Pavol II., Discorso ai sacerdoti partecipanti al seminario su „La procreazione responsabile“, 1. 3. 1984, in http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/it/speeches/1984/march/documents/hf_ jp-ii_
spe_19840301_procreazione-responsabile.html
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tiam konkrétneho človeka. Čo je teda cieľom rozlišovania
v prípade rozvedených žijúcich v novom zväzku? K čomu
má rozlišovanie smerovať? Pápež František v článku 300
Amoris laetitia uvádza sedem bodov, ku ktorým má rozlišovanie v smerovať:
1. Rozlišovanie ich má viesť k tomu, aby si „uvedomili
svoju situáciu pred Bohom“.
2. Rozlišovanie má „prispieť k formácii správneho
úsudku o tom, čo prekáža možnosti plnej účasti na živote Cirkvi“.
3. Rozlišovanie má viesť k tomu, aby zvážili kroky, ktoré môžu napomôcť a podporiť ich plnú účasť na živote
Cirkvi.
4. Rozlišovanie nikdy nemôže „opomenúť požiadavky
pravdy a lásky evanjelia predkladané Cirkvou“.
5. Je preto potrebná pokora, diskrétnosť, láska k Cirkvi
a k jej učeniu.
6. Je potrebné živiť túžbu hľadať Božiu vôľu a podľa
nej žiť.
7. Je potrebné chcieť podriadiť vlastné túžby spoločnému dobru Cirkvi.
Pri rozlišovaní ide v prvom rade o to, aby sa rozvedení
žijúci v novom zväzku dokázali pravdivo pozrieť, v akej
situácii sa nachádzajú pred Bohom43 a aby v pokore a s láskou k Cirkvi nastúpili na cestu, ktorá ich privedie k plnosti života. Na ceste rozlišovania je dôležité poukázať im
na to, že skutočným problémom v ich živote nie je rozpad
prvého manželstva, čiže nerozlučiteľnosť ako taká, ale je
ním nový zväzok a ich nevera vo vzťahu k manželskému
partnerovi. Preto základom rozlišovania nemôže byť hľadanie výnimiek a možností, ako dovoliť týmto ľuďom prijímať Eucharistiu, ale hľadať u všetkých zainteresovaných
cestu, ktorá by viedla k úprimnej túžbe liečiť pravú chorobu, ktorou je nevera. Preto je nevyhnutné vsadiť na pastoráciu puta,44 t.j. hľadať možnosti a robiť všetko preto, aby
sa chránilo puto sviatostného manželstva a to aj napriek
tomu, že spolu momentálne nežijú a možno už ani žiť nebudú. To vedie k tomu, aby sa vsadilo na:
- znovuobjavenie nerozlučiteľnosti manželstva ako daru:
nerozlučiteľnosť nie je nezmyselným bremenom, ktoré by
na manželov uvalila akási vonkajšia autorita. Rovnako nie
je ani abstraktným ideálom. Nerozlučiteľnosť je darom,
pretože láska je darom a nerozlučiteľnosť je jedným z konštitutívnych prvkov lásky. Nik nemôže povedať druhému

43. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 300.
44. Porov. Tamže, č. 211.
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„milujem ťa“ bez toho, aby to nemyslel „navždy“. Ide o dar,
ktorý spolu s láskou dáva manželom Boh ako ovocie ich
vzájomného zväzku. Boh, ktorý spája manželov je zárukou
ich nerozlučiteľnosti. Tento dar sa preto pre manželov stáva
aj prameňom ich nádeje, a to zvlášť pri prekonávaní prekážok, s ktorými sa na manželskej ceste stretnú. Vsadiť na nerozlučiteľnosť ako na dar znamená zároveň vsadiť na
- primát lásky (caritas45) a Božej milosti. Je preto dôležité pri rozlišovaní mať na zreteli, že manželia, napriek svojej krehkosti a hriešnosti, sú schopní vstupovať do spoločenstva s Bohom a žiť s ním v priateľstve a že cesta, ktorú im Boh, ako ich priateľ ponúka, je tou najlepšou cestou, na ktorej v ich krehkosti on sám ich neprestáva sprevádzať svojou milosťou.
3.4 Predmet rozlišovania
Pozrime sa teraz, čo má byť predmetom rozlišovania.
Dotkneme sa troch oblastí, v ktorých je dôležité rozlišovať.
a) Rozlišovanie v oblasti túžob
Ježiš v rozhovore so Samaritánkou postupne smeruje k jej najhlbšej túžbe: „Oslovil jej túžbu po skutočnej
láske.“46 Dokázal rozlíšiť to, po čom Samaritánka skutočne túžila.47
Ak niektorí rozvedení žijúci v novom zväzku túžia po
Eucharistii, musíme rozlišovať po čom v skutočnosti túžia. Ich túžby pristúpiť ku sv. prijímaniu môžu byť totiž
rozličné.
Sú takí, ktorí túžia len preto, lebo to vnímajú ako svoje právo. Toto právo odvodzujú zo samotného zákazu prijímať Eucharistiu. Ak by však tento zákaz neexistoval,
prijímanie Eucharistie by ich vôbec nezaujímalo. Po čom
v skutočnosti títo ľudia túžia? Viac ako po samotnej Eucharistii, túžia po práve na ňu. S týmto typom ľudí je veľmi náročné viesť dialóg. Je však potrebné vyvinúť sna45. Pod pojmom caritas vychádzame z učenia sv. Tomáša Akvinského, ktorý pod láskou v zmysle caritas nechápal lásku dobročinnosť, ale
lásku ako priateľstvo s Bohom. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, S. Th, II-II.
q. 23, a. 1.
46. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 294.
47. Jej hlavným problémom nebolo to, že musela chodiť pre vodu,
veď to bola úloha žien. Jej problémom nebolo ani to, že po ňu musela
chodiť tak ďaleko a pravidelne (porov. Jn 4, 15). Skutočným problémom
Samaritánky bolo to, že musela po ňu chodiť v poludňajšej horúčave
a to, prečo po ňu musela chodiť práve vtedy. Na poludnie chodila preto,
aby sa vyhla stretnutiu s ostatnými ženami a ich pohľadmi a to práve pre
spôsob života, ktorý viedla. A Ježiš oslovuje jej túžbu práve tým, že poukáže na spôsob jej života. Povie jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď
sem!» Žena mu odpovedala: «Nemám muža.» Ježiš jej vravel: «Správne si povedala: ´Nemám muža,´ lebo si mala päť mužov a ten, ktorého
máš teraz, nie je tvoj muž.» (Jn 4, 16 – 18). Z kontextu celého rozhovoru
vieme, že Ježiš jej povedal jednu dôležitú vec: „Si smädná po skutočnej
láske.“
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hu, aby sa im skrze kvalitnú katechézu objasnili predovšetkým dve veci: prvou je samotná podstata Eucharistie
a jej vzťah so sviatosťou manželstva. Druhou je poukázať
im na to, že na tie najcennejšie veci v živote nemáme právo. Nemáme právo na napr. na vlastnú existenciu – tá je
darom, nemožne povedať, že máme právo vstúpiť do manželstva s touto osobou, nemáme právo na dieťa, nemáme
právo na odpustenie. To všetko sú dary, ktoré sú nám ponúknuté. My ich môžeme prijať, alebo aj odmietnuť. Ani
Eucharistia, nakoľko je samotným Kristom, nemôže byť
právom, ale je darom.
Druhú skupinu ľudí môžu tvoriť tí, ktorí túžia po Eucharistii z dôvodu istej sociálnej integrácie a toho, že sa
nechcú cítiť zahanbení pred ostatnými: keďže všetci, ktorí sú v kostole na sv. omši pristupujú k sv. prijímaniu, musím ísť aj ja, aby na mňa nebolo hľadené ako na verejného
hriešnika. Ani títo ľudia v skutočnosti netúžia po Eucharistii ako skôr po tom, aby nevytŕčali z radu a aby sa necítili byť zahanbení pred ostatnými. Aj v tomto prípade je
dôležité urobiť vo farnosti kvalitné katechézy na tému Eucharistie, ťažkého hriechu, sviatosti zmierenia.
Napokon tretiu skupinu tvoria tí, ktorí opravdivo túžia
po Kristovi prítomnom v Eucharistii. Sú to tí, ktorí túžia po jeho láske i milosti. Zvyčajne takíto ľudia nemajú problém so sviatostnou disciplínou Cirkvi, nakoľko si
uvedomujú veľkosť daru, akým je Eucharistia i vážnosť
ich vlastnej situácie. Je dôležité im poukázať na to, že nemožnosť prijať Eucharistiu sa pre nich stáva liekom, ako
sme sa o tom zmienili pri túžbe, ktorá je podstatou duchovného sv. prijímania.
b) Rozlišovanie v oblasti zväzku
Pri pastoračnom rozlišovaní je potrebné mať na pamäti
aj to, či sa neukazujú nejaké náznaky nulity prvého manželstva. Motívy preskúmania platnosti manželstva môžu
byť rôzne: nový zväzok; túžba pristupovať ku sv. prijímaniu; zbaviť sa bremien, ktoré ho ťažia z prvého zväzku atď. Avšak cieľom procesu manželskej nulity je pravda
o platnosti manželstva, čiže dokázanie platnosti alebo neplatnosti manželstva, bez ohľadu na motívy, ktoré človeka
vedú k začatiu preskúmania platnosti jeho manželského
zväzku. Ak je to možné, z pastoračného hľadiska je vhodné, aby sa v človeku vzbudila úprimná túžba prežívať život v pravde, ktorá ho vovedie do skutočnej slobody a vieru zbaví vonkajšieho formalizmu.
c) Rozlišovanie na základe vonkajšieho konania
Aj tu musíme mať na pozadí rozlišovania dobro, akým
je manželský zväzok48 a prirodzenú túžbu každého človeka prežívať život v pravde a láske. Ide tu o to, aby sme sa

48. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 211.
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s rozvedenými žijúcimi v inom zväzku v pravde pozreli na
to, ktoré z krokov je možné urobiť na ceste sprevádzania
do plnej integrácie.
Rozlíšiť, či je túžba i ochota zmieriť sa s manželom.
Pastorácia zameraná na puto49 privádza k dvom otázkam: 1. Je možné zmierenie a odpustenie medzi manželmi? 2. Je možný rozchod partnerov za účelom návratu
k vlastnému manželskému partnerovi?
Mnohí na tieto otázky ihneď odpovedia negatívne. Ich
stav sa vníma ako nezvratný a aby sa im pomohlo v tejto ich
neľahkej situácii a aby sa oni necítili byť diskriminovaní zo
strany Cirkvi, podľa mienky niektorých je potrebné nájsť
spôsob, ako by bolo možné dovoliť im prijímať Eucharistiu.
Tu je však dôležité brať do úvahy a pozerať na situácie
iných – tých, ktorých manželský partner opustil bez ich
zavinenia a oni sa rozhodli napriek jeho nevere ostať verní (jemu, Bohu i sebe). Položme si otázku: Čo by pre týchto ľudí znamenalo, ak by Cirkev uznala nový zväzok ich
manželského partnera, ba dokonca, ak by mu dovolila pristupovať k Eucharistii?
1. Uzmierenie medzi manželmi by sa stalo týmto definitívne nemožným. Musíme povedať, že neraz sa po rokoch
manželia zmieria a vrátia sa k sebe.
2. Cirkev by týmto krokom inštitucionalizovala rozvod,
čím by výslovne išla proti požiadavkám evanjelia, ktoré
potvrdzujú nerozlučnosť manželstva.
3. V očiach nespravodlivo opusteného manželského
partnera by sa Cirkev stala komplicom hriešneho konania
toho, kto zapríčinil rozpad manželstva.
4. Svojím konaním by takto Cirkev výrazne zneistila tie
manželstvá, ktoré sa práve nachádzajú v kríze. A mnohé
z nich by sa zrejme rozhodli pre navonok jednoduchšie riešenie, než aby sa usilovali svoju krízu konštruktívne riešiť
a tým posilniť svoj vzťah.
5. Aký odkaz by týmto počínaním dala Cirkev mladým
generáciám ohľadne manželskej lásky? Nepovedala by
im, že láska, ktorá by trvala navždy je nemožná?
6. Ak by kňaz poškodenej stránke ponúkol riešenie
v zmysle: „Aj vy si nájdite niekoho“, bolo by to cynické a ponižujúce pre samotnú osobu, nakoľko by jej týmto skryte povedal: „Ani vy, podobne ako váš manželský
partner, nie ste schopný/á milovať láskou vernou a láskou,
ktorá by trvala navždy.

49. Porov. Tamže.
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Rozlíšiť, či je ochota i možnosť opustiť mimomanželské
spolužitie.
Nakoľko „kňazi majú úlohu sprevádzať dané osoby na
ceste rastu podľa učenia Cirkvi a smerníc biskupa... rozlišovanie nemôže nikdy opomenúť požiadavky pravdy a lásky
evanjelia, predkladané Cirkvou.“50 Vernosť evanjeliu, pravda lásky a dobro zväzku vyžadujú opustiť mimomanželské
spolužitie. Je však dôležité správne rozlišovať, nakoľko je to
možné a nakoľko to možné nie je. Väčšinou sa bez hlbšieho
rozlišovania automaticky usúdi, že nie je možné zanechať
súčasného partnera. Ako najčastejšie dôvody sa pritom uvádzajú pomoc pri výchove detí alebo finančná situácia. Niekedy to môžu byť dôvody skutočne relevantné, ale je dobré mať pri rozlišovaní na mysli aj to, že nezanechať partnera kvôli dobru detí, nemusí byť vždy pre dieťa skutočným
dobrom. Viaceré odborné štúdie poukazujú na to, že zvlášť
v období dospievania je neraz vzťah medzi otčimom alebo
nevlastnou matkou a dieťaťom veľmi konfliktný a v mnohých prípadoch sa dokonca jedná aj o sexuálne zneužívanie
predovšetkým zo strany otčima k nevlastnej dcére. Rovnako môže dochádzať k sexuálnemu zneužitiu či k nečistým
vzťahom medzi nevlastnými súrodencami. Je preto dobré
mať pri rozlišovaní na mysli, či skutočne nie je lepšie pre
dieťa, aby vyrastalo len s jedným rodičom, ktorému bude
nápomocná najbližšia rodina, krstní rodičia, dobrí priatelia
či spoločenstvo vo farnosti.
Ďalším z argumentov spoločného spolužitia je neľahká
finančná situácia, do ktorej sa po rozvode dostala rozvedená stránka. Aj tu je dôležité rozlíšiť, či nejde o krátkodobú
finančnú krízu, ktorú je možné vyriešiť predaním niečoho, alebo preusporiadaním vlastníckych práv, či nie je možné pomôcť tejto stránke požičaním peňazí zo strany rodiny, priateľov, spoločenstva farnosti... Jednoducho je dôležité pri rozlišovaní mať vedomie toho, že nie každé navonok
mysliteľné riešenie môže byť skutočne správnym riešením.
Rozlíšiť, či je túžba žiť v mimomanželskom zväzku čisto – ako brat a sestra.
Ak nie je možný návrat k manželskému partnerovi a zároveň ak nie je možné ani opustiť manželské spolužitie
pre relevantné dôvody, je potrebné sprevádzaním usilovať
sa priviesť rozvedených žijúcich v novom zväzku spolu
k rozhodnutiu žiť ako brat a sestra. Nejde tu len o vonkajšiu požiadavku zákona udelenú nejakou Cirkevnou autoritou, ale o vnútornú požiadavku pravej lásky, potvrdenú
šiestym Božím prikázaním a samotným Kristom. Tento
zákon je Božím darom, „pre všetkých bez výnimky“ je to
„dar, ktorý možno žiť v sile milosti.“51
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Niektorí môžu namietať, že si nezvolili život v celibáte, a preto majú právo takto žiť, hoci aj mimo manželstva.
Za touto koncepciou zmýšľania je pomýlené chápanie sexuality ovplyvnené súčasnou pansexualistickou kultúrou,
v ktorej sa sexualita chápe ako potreba a nie ako dar pre
vyjadrenie pravej osobnej lásky medzi manželmi. Skúsme
si predstaviť napr. muža, ktorý rozmýšľa týmto smerom,
žeby sa nerozviedol a musel by na niekoľko týždňov či
mesiacov odcestovať do zahraničia na služobnú cestu, alebo, žeby jeho manželka ochorela na dlhú dobu, či dokonca na celé roky, počas ktorých by nemohli spolu sexuálne
žiť. Aj vtedy by použil argumentáciu, že nie je povolaný
žiť ako rehoľník? A čo? Bude si vari hľadať inú „náhradu“
riešenia tohto problému?
Ako je teda možné naplniť tak náročné požiadavky
evanjelia? Dôležité sú dve veci: pevné rozhodnutie vôle,
ktoré sa bude opierať o hlboké a dostatočné dôvody. Človek totiž koná na základe toho, že má relevantný dôvod
a jasný zmysel, prečo sa takto rozhodne konať. Čo je tým
dôvodom? Iba vonkajšie dodržanie nejakej normy nestačí.
Človeka totiž nenaplní len dodržiavanie príkazov (porov.
Mk 10, 17 – 20); to bez čoho človek skutočne nemôže žiť je
láska,52 avšak láska pravdivá. Ona je tým najpodstatnejším
dôvodom pre život v čistote. Nejde tu o nejakú abstraktnú lásku, ale o lásku ku konkrétnej osobe, ktorou je žijúci
manželský partner. Ide o lásku, ktorej výrazom je vernosť
voči tomuto partnerovi i voči Bohu, ktorý mi ho v deň sobáša daroval. Isteže je to vernosť, prežívaná iným, novým
spôsobom, než ako si ju človek predstavoval vo fungujúcom manželstve. Avšak je to vernosť! Je to vernosť, vďaka ktorej človek môže naďalej posväcovať seba i svojho
manželského partnera, hoci s ním nežije. Toto posvätenie
je možné vďaka sile milosti sviatosti manželstva, ktorá je
milosťou nerozlučiteľného puta a ktorú manželom v deň
ich sobáša daroval Boh, keď s nimi do tohto puta vstúpil.
Ďalším dôvodom môže byť odkaz pre deti rozvedených.
Vernosťou voči partnerovi rodič totiž vydáva pred dieťaťom svedectvo o tom, že láska navždy je možná a že jedine takáto láska je aj skutočnou láskou. Ide o to, aby dieťa,
v ktorého srdci sa rozvodom rodičov vytvorila istá trhlina,
znovu uverilo, že je možné milovať druhú osobu po celý
život a to i napriek tomu, že táto osoba nemiluje mňa. Je
možné byť verný uprostred nevery druhého.
Dopracovať sa k pochopeniu a prijatiu týchto postojov
vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si to čas, trpezlivosť
v sprevádzaní a niekedy i odbornú pomoc psychológa a to
zvlášť, keď sa jedná o psychické traumy, ktoré si dotyčná
osoba nesie vo svojej pamäti.
Kedy je teda možné dovoliť rozvedeným žijúcim v novom zväzku pristúpiť k Eucharistii?

50. Tamže, č. 300.
51. Tamže, č. 295.
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52. Porov. Sv. Ján Pavol II., encyklika Redemptor hominisi, č. 10.
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1. Kňaz musí vedieť rozlíšiť, aká je kajúcnikova vôľa –
či došlo k pevnému rozhodnutiu žiť podľa evanjelia, alebo nie. Ide tu teda o rozpoznanie, či došlo ku skutočnému obráteniu srdca i mysle. Toto obrátenie sa deje v konkrétnom okamihu a je vyjadrené v zmysle slov: Áno, chcem úprimne nasledovať Krista, tým, že zostanem verný
svojmu manželskému partnerovi, tak ako je Kristus verný
svojej Cirkvi, tak ako je Kristus verný mne, napriek mojej
častej nevere, ktorá sa prejavuje každým hriechom.
2. Kňaz musí rozlíšiť, či dotyčná osoba je schopná zaviazať sa k životu v čistote. Nejde tu o zaviazanie sa k tomu,
že nikdy nezhreší, ale o samotnú schopnosť zaviazať sa.
Ide tu teda o schopnosť urobiť prísľub, že bude robiť všetko preto, aby žila čisto, pretože túži žiť čisto. Práve tu je
možné uplatniť zákon postupnosti, ako postupného napredovania a dorastania do plnosti lásky. Totiž, kým obrátenie sa deje v jednom momente, do čností človek dorastá
postupne. Ak kňaz rozpozná, že dotyčná osoba je schopná sa zaviazať k životu v čistote, môže jej dať rozhrešenie
a následne takáto osoba môže pristúpiť ku sv. prijímaniu,
samozrejme dbajúc o to, aby sa vyhlo možnosti verejného
pohoršenia. Ak kňaz zistí, že je pre ňu zatiaľ nemožné sa
zaviazať k životu v čistote, citlivým spôsobom jej má odmietnuť rozhrešenie, ale naďalej ju má sprevádzať na ceste jej dozrievania.
3. Môže sa stať, že sa obaja partneri žijúci mimo manželstva zaviazali, že budú žiť čisto, kňaz im dal rozhrešenie a oni pristupujú ku sv. prijímaniu a zrazu v tejto oblasti padnú a nedodržia svoj sľub. Čo potom? Znovu majú
možnosť pristúpiť ku sv. zmierenia i k sv. prijímaniu,
avšak musia úprimne skúmať príčinu pádu a hľadať i využiť všetky dostupné možnosti, aby sa v budúcnosti pádu
vyhli. Práve na túto situáciu by sme mohli vztiahnuť aj
slová z poznámky číslo 351, ktorá vyvolala toľko diskusií
i nesprávnych interpretácií.
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Na záver nášho uvažovania môžeme povedať, že v hre
sprevádzania, integrovania a rozlišovania nie je nič iné
ako svätosť celého Božieho ľudu a svätosť Cirkvi. Tú nie
je možné dosiahnuť bez svätých manželov a rodín. Aby
sa oni mohli posväcovať, je nutné, aby ich na ich ceste
sprevádzali kňazi a zasvätené osoby, a aby ich sprevádzali vedení láskou Dobrého Pastiera, tou Láskou, ktorá je zároveň Cestou, Pravdou i Životom. Svätosť rodín i svätosť kňazov sú vzájomne podmienené a závisia od toho, do
akej miery všetci prijmú Boží plán s ich životom a do akej
miery sa budú usilovať podľa tohto plánu žiť, smerujúc
každým dňom k väčšej dokonalosti (porov. Mt 5, 48). Preto prijmime výzvu pápeža Františka a „kráčajme... pokračujme v kráčaní... Nestrácajme nádej kvôli svojim obmedzeniam, ale sa ani nevzdávajme hľadania tej plnosti lásky
a spoločenstva, ktorá nám bola prisľúbená.“54
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Záver
Pápež František sa v exhortácii obrátil na veriacich laikov ako aj na duchovných pastierov slovami: „Pozývam
veriacich, ktorí žijú v zložitých situáciách, aby s dôverou prišli na rozhovor so svojimi pastiermi alebo s laikmi, ktorí žijú oddaní Pánovi. Nie vždy u nich nájdu potvrdenie vlastných predstáv a vlastných túžob, ale určite získajú svetlo, ktoré im umožní lepšie pochopiť, čo sa deje,
a budú môcť objaviť cestu osobného dozrievania. A pozývam pastierov, aby načúvali s láskou a pokojom, s úprimnou túžbou vstúpiť do srdca drámy týchto osôb a pochopiť ich uhol pohľadu, aby im pomohli lepšie žiť a spoznať
ich miesto v Cirkvi.“53

53. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 312.
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Pápež František a migrácia:
výzva ku kultúre stretnutia
Pope Francis and Migration: Challenge to the Culture of Encounter
The current international migration has emerged at enormous dimensions. Its expanse and different approach
of European countries in finding effective solutions of this situation have resulted in the migration crisis. Catholic
social teaching and Pope Francis also responds to phenomenon of migration. This paper focuses on the position
of Pope Francis to the issue of migration, in order to highlight the key points of his teaching in this area, to which
has repeatedly expressed not only in official documents, but also in various speeches and homilies. Pope names the
causes, impacts and solutions of migration and in this context emphasizes the “Culture of Encounteras” as opposite
of “Culture of Waste”.

Úvod
Súčasnú postmodernú spoločnosť zasiahol globálny jav
migrácie. Podľa štatistík medzinárodnej organizácie pre
migráciu (IOM)1 prekročilo hranice Európskej únie (EÚ)
v roku 2015 milión migrantov2. Enormný príliv migrantov3 a rozdielny prístup krajín EÚ pri hľadaní účinných
riešení vzniknutej situácie vyústil do migračnej krízy.
Problematika vysťahovalectva a presídľovania osôb bola
v Katolíckej cirkvi vždy podstatnou témou. Pápež Benedikt XV. už v roku 1914 ustanovil Svetový deň migrantov a utečencov, pri príležitosti ktorého pápeži každoročne
vydávajú posolstvo. Zvyčajne neľahkým situáciám migrantov a utečencov venujú pozornosť nielen pápežské encykliky, ale aj ďalšie cirkevné dokumenty4, ako aj Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC)5 či Kompendium sociálnej náuky Cirkvi6. Tento príspevok venuje pozornosť
pozícii pápeža Františka k otázke migrácie, a to s cieľom
upozorniť na kľúčové východiská jeho učenia v tejto problematike, ku ktorej sa vyjadruje opakovane nielen vo svojich oficiálnych dokumentoch, ale aj v rôznych príhovoroch a homíliách7. Príspevok má tri časti. Prvá sa snaží

1. Pozri: http://www.iom.int/
2. Porov. http://www.unhcr.org/5683d0b56.html alebo http://www.
bbc.com/news/world-europe-34131911
3. Utečenci sú osoby utekajúce pred ozbrojeným konfliktom alebo
prenasledovaním. Migranti sa nepresídľujú kvôli priamej hrozbe prenasledovania alebo smrti, ale hlavne preto, aby si zlepšili svoj život, našli si prácu, prípadne v niektorých prípadoch kvôli vzdelaniu, opätovnému spojeniu s rodinou alebo z iných dôvodov. (porov. http://www.unis.
unvienna.org/unis/sk/pressrels/2015/unisinf513.html)
4. Pozri napr. Ontogesima adveniens, apoštolský list Pavla VI., 1971,
bod 17. Dostupné na http://krestantiq.granosalis.cz/dokument.htm
5. Porov. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha,
1998, bod 2241.
6. Porov. Kompendium sociálnej náuky cirkvi. Trnava: Spolok sv.
Vojtecha, 2008, bod 505.
7. Pápež František venoval pozornosť otázkam migrácie predovšetkým v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, encyklike Laudato si’, posolstvách k Svetovému dňu migrantov a utečencov, v prejave na
pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu a v Kongrese USA, v príhovore v rímskom centre pre imigrantov, počas jeho prvej oficiálnej pas-
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v učení pápeža Františka identifikovať primárne princípy katolíckej sociálnej náuky v otázke migrácie, druhá venuje pozornosť Františkom pomenovaným príčinám a dôsledkom migrácie, ako aj navrhovaným riešeniam migračnej krízy, tretia dáva do pozornosti pre pápeža typický,
a aj v iných súvislostiach často zdôrazňovaný, motív „kultúry stretnutia“ a „kultúry vyraďovania“, o ktorých František hovorí aj v súvislosti s migráciou.
Migrácia a princípy katolíckej sociálnej náuky
Katolícka sociálna náuka (KSN) v situáciách dramatických zmien a pohybov v ľudskej spoločnosti zdôrazňuje
tri základné piliere, a to dôstojnosť, solidaritu a všeobecné dobro. Tieto zásady patria medzi základné motívy aj
v prípade učenia pápeža Františka, ktorý od začiatku svojho pontifikátu, na pozadí uvedených princípov, zdôrazňuje potrebu „Cirkvi bez hraníc“. Takáto cirkev má podnecovať k vytváraniu nových záväzkov spolupráce a evanjelizácie, a to so zvláštnym akcentom na marginalizované
skupiny obyvateľstva, medzi nimi i na migrantov. V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež uviedol: „Migranti sú pre mňa veľkou výzvou, pretože som pastierom
Cirkvi bez hraníc.“8 Podľa pápeža majú migranti a utečenci v Cirkvi osobitné miesto, pretože jej pomáhajú rozširovať si srdce a ukázať svoj materský vzťah k celej ľudskej rodine9. V zhode s touto ideou sa František viackrát
osobne stretol s migrantmi; počas tohtoročnej Veľkej noci
na Zelený štvrtok umyl a pobozkal nohy moslimským,
pravoslávnym, hinduistickým a katolíckym žiadateľom
toračnej návštevy v rámci Talianska na sicílskom ostrove Lampedusa,
ako aj počas návštevy na gréckom ostrove Lesbos.
8. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha,
2014, bod 210. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-evangelii-gaudium
9. Porov. FRANTIŠEK: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku 2015. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemudnu-migrantov-a-utecencov-2015
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o azyl v utečeneckom centre v meste Castelnuovo di Porto
a po svojej humanitárnej a ekumenickej návšteve na gréckom ostrove Lesbos v apríli 2016 zobral do Ríma dvanástich moslimských utečencov zo Sýrie, ktorých by čakala deportácia do Turecka. Pápež sa teda k otázke migrácie
nielenže vyjadruje, ale podniká aj konkrétne skutky, ktorými zreteľne deklaruje postoj Cirkvi k utečeneckej problematike; zároveň prekračuje hranice medzi náboženstvami a podporuje ekumenizmus.
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Katolícka sociálna náuka v súvislosti s migráciou sústredí pozornosť na niekoľko špecifických otázok, medzi ktoré patrí otázka práva na migráciu, vrátane práva na
azyl; práva krajín chrániť svoje hranice a regulovať migračné toky a otázka ochrany hraníc v intenciách spravodlivosti a milosrdenstva10. Prvý princíp – právo na migráciu
a azyl, je späté so snahou človeka postarať sa o svoj život
i život svojich blízkych a je založené na biblickom a kresťanskom učení, že dobrá zeme patria bez rozdielu všetkým
ľuďom. Na toto pravidlo upozorňuje aj pápež František,
keď v liste k svetovému dňu migrantov uvádza, že k zdrojom planéty, by mali mať „všetci rovnaký prístup“11. Zároveň však na inom mieste zdôrazňuje, že mnohí migranti by „nikdy neopustili svoju vlasť, ak by k tomu neboli
nútení.“12 a lepší život hľadajú predovšetkým kvôli chudobe, hladu, vojne, násiliu, vykorisťovaniu a nespravodlivému rozdeleniu zdrojov. Pápež, ktorý považuje migráciu za znamenia našich čias a zároveň vážnu výzvu, hovorí o túžbe migrantov po zlepšení životných podmienok
a úsilí o „čestný a legitímny blahobyt“13. V tejto súvislosti
sa ako relevantná javí otázka o tzv. nelegálnej migrácii. Na
tento vážny problém KSN odpovedá druhým princípom –
právom krajín chrániť svoje hranice a regulovať migračné toky. V prvom rade treba uviesť, že KSN jednoznačne uznáva právo krajín chrániť svoju suverenitu, ako aj

vnútorný poriadok, ktorý zaručuje bezpečnosť a základné ľudské práva a slobody vlastných obyvateľov. Rovnako
uznáva právo štátov kontrolovať osoby, ktoré vstupujú na
ich územie, ale aj právo na azyl, ktoré, ak je život človeka
v jeho vlasti vážne ohrozený, nemôže byť odopreté14. Na
druhej strane, v snahe upozorniť na princíp ľudskej dôstojnosti, pápež Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Cirkev v Amerike15 už v roku 1999 vyzval k pozornosti voči
právam migrantov a ich rodín a k rešpektovaniu ich ľudskej dôstojnosti aj v prípade nelegálnej migrácie. V tejto
línii pokračuje aj pápež František, podľa ktorého nemožno hľadieť na migrantov len z hľadiska legálnosti či ilegálnosti ich stavu, ale predovšetkým ako na osoby, ktoré môžu prispieť k dobru a pokroku všetkých. V príhovore členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej
stolici navyše upozornil, že „tam, kde nie je možné migrovať regulárne, sú migranti často nútení obrátiť sa na prevádzačov alebo obchodníkov s ľuďmi, i keď sú si väčšinou
vedomí nebezpečenstva, že počas cesty prídu o vlastníctvo, o dôstojnosť, ba i o život“16. Pápež František v tomto kontexte apeluje na nový, spravodlivý a účinný prístup
k migráciám, ktorý „predpokladá predovšetkým medzinárodnú spoluprácu (…), prijatie spoločných normatívnych
nástrojov (…) a zosúladenie rozličných legislatívnych aspektov s cieľom ochrany požiadaviek a práv migrujúcich
osôb a rodín a súčasne i spoločností, do ktorých migranti smerujú“17. KKC uvádza, že „prisťahovalci sú povinní
s vďakou rešpektovať hmotné a duchovné dedičstvo krajiny, ktorá ich prijala, poslúchať jej zákony a prispievať
na jej náklady“18 . Tretí princíp upriamuje pozornosť na
ochranu hraníc na zásadách spravodlivosti a milosrdenstva. Spravodlivosť, teda dať každému, čo mu patrí, podľa pápeža znamená, že „nijaký jednotlivec či ľudská skupina sa nemôže považovať za všemohúceho, oprávneného šliapať po dôstojnosti a právach iných osôb, jednotliv-

10. Pozri viac: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/index.htm. Blume, M. A.: Migration and the Social Doctrine of the Church. Dostupné na http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/migrants/pom2002_88_90/rc_pc_migrants_pom8889_blume.htm
11. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
2016. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2016
12. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
13. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2016. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty
-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2016

14. Porov.http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/documents/rc_pc_corunum_doc_25061992_refugees_
en.html
15. Ján Pavol II.: Cirkev v Amerike, bod 65. Dostupné na: http://w2.
vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_
jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html
16. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
17. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2014. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-svateho-otca-frantiska-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2014
18. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha,
1998, bod 2241.
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cov či spoločenských skupín“19. Pápež hovoril o spravodlivosti aj počas svojho príhovoru utečencom v Centre Astalli20 v Ríme. Vo svojom príhovore vyzdvihol tri slová: slúžiť, sprevádzať a obraňovať, ktoré predstavil ako jezuitský program vo vzťahu k utečencom. Milosrdenstvo, ako
jeden zo základných princípov nielen vo vzťahu k migrantom, ale aj Františkovho pontifikátu, najzreteľnejšie deklaruje vyhlásenie Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva21. František označuje milosrdenstvo za „pilier,
na ktorom spočíva život Cirkvi.“22 Dokonca, čo v kontexte vzrastajúcich teroristických hrozieb vyznieva o to naliehavejšie, hovorí o milosrdenstve, že „nás spája so židovstvom a islamom, ktoré ho považujú za jeden z najurčujúcejších Božích atribútov.“23 Pápež František, ktorý sám seba nazýva „synom imigrantov“24, sa k problematike migrantov na viacerých miestach vyjadruje mimoriadne milosrdným jazykom, keď napríklad uviedol: „Na
globalizáciu migračného javu treba odpovedať globalizáciou lásky a spolupráce, aby sa situácia migrantov stala
ľudskejšou.“25 a „v migrantoch máme vidieť v prvom rade
nielen problém, ktorému máme čeliť, ale aj brata či sestru,
ktorých treba prijať, rešpektovať a milovať.“26
Migrácia – príčiny, dopady, riešenia
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Z perspektívy sociálnych vied môžu byť príčiny migrácie rôzne. Medzi tzv. „push factors“, teda faktory, ktoré motivujú ľudí k pohybu, patrí napríklad politická nestabilita; klimatické zmeny; chudoba; choroby či ozbrojené
alebo iné konflikty a podobne. K „pull factors“, teda faktorom, ktoré ovplyvňujú výber cieľovej krajiny, patrí napríklad sociálna istota; dodržiavanie ľudských práv; lepšie
ekonomické príležitosti; spravodlivosť; bezpečnosť a podobne27. Františkov postoj pri pomenovaní príčin migrácie, ktorým sa podľa neho „dalo čeliť už dávno“28 sa oproti uvedenej teórii sociálnych vied v zásade v ničom neodlišuje. V posolstve k Svetovému dňu migrantov v roku
2014 uvádza, že dôvodmi migrácie sú podľa neho spoločensko-ekonomická nerovnováha, neriadená globalizácia
a chudoba29, v príhovore na pôde Európskeho parlamentu označil za príčiny migrácie vnútorné konflikty a nedostatočný sociálno-ekonomický rozvoj v krajinách pôvodu
migrácie30 a v encyklike Laudato si‘ upozorňuje na ďalší
dôvod migrácie, a tým je zhoršovanie životného prostredia vplyvom klimatických zmien31. Pápež sa zvlášť venuje problematike vojny, ako ďalšej z príčin migrácie, vyzýva k zastaveniu obchodovania so zbraňami a šírenia nenávisti a násilia32.

Migrácia je komplexným javom s množstvom procesov,
aktérov a motivácií, ktorý navyše variuje predovšetkým
v závislosti od politických, sociálnych, ekonomických, náboženských či demografických podmienok. Identifikovať
všetky príčiny, dopady a riešenia migrácie je preto pomerne náročná, ak nie až nemožná úloha. Avšak pápež František, napriek zložitosti vzťahov, ktoré migráciu charakterizujú, sa o to pokúša a niektoré príčiny, dopady a riešenia
migrácie opakovane pomenúva.

Čo sa týka dopadov migrácie, a to predovšetkým v hostiteľských krajinách, pápež medzi ne radí podozrievavosť
a nevraživosť, obavy o bezpečnosť priostrené hrozbou terorizmu, riziko straty identity a kultúry, nárast konkurencie na trhu práce či zvýšenú kriminalitu33. Vzápätí však
dodáva, že s migrantmi sa spájajú predsudky, pričom apeluje na komunikačné prostriedky, ktoré majú ponúkať
pravdivé informácie a odhaľovať vžité stereotypy o migrantoch.34 Ďalšou konzekvenciou súčasnej migračnej vlny
je podľa pápeža „podkopávanie humanistického ducha
Európy“35. O migračnej kríze v rámci Európskej únie ho-

19. Prejav Františka na 70. valnom zhromaždení OSN v sídle organizácie v New York. Dostupné na: http://sk.radiovaticana.va/
news/2015/09/25/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%
C5%A1ka_v_s%C3%ADdle_osn_v_plnom_znen%C3%AD/1174769
20. Pozri viac.: http://centroastalli.it/
21. František: Misericordiae Vultus, Bula vyhlásenia Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, Dostupné na: http://sk.radiovaticana.va/news/2015/04/20/bula_vyhl%C3%A1senia_mimoriadneho_ jubilejn%C3%A9ho_roka_milosrdenstva/1138327
22. Tamtiež, bod 10.
23. Tamtiež, bod 23.
24. František: Prejav v Kongrese USA. http://sk.radiovaticana.va/
news/2015/09/24/pln%C3%A9_znenie_prejavu_p%C3%A1pe%C5%
BEa_franti%C5%A1ka_v_kongrese_usa/1174448
25. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2015.
26. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2014.

27. Porov. http://euractiv.sk/socialna-politika/rozsirena-europa-amigracia/
28. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
29. FRANTIŠEK: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku 2014.
30. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku= 20141125029
31. František: Laudato si’, bod 25.
32. Príhovor Františka na ostrove Lesbos. Dostupné na https://www.
tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416007
33. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2014.
34. Porov. tamtiež.
35. Prejav členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej
stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otecfrantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
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voril priamo na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde Európu označil za „starenu pôsobiacu unaveným,
zostarnutým a už nie viac agilným a plodným dojmom“36 .
Napriek tomuto nepriaznivému konštatovaniu vyzval Európu k ideálom mieru, subsidiarity, vzájomnej solidarity
a humanizmu založeného na rešpektovaní dôstojnosti osoby. V súvislosti s migráciou upozornil, že „absencia vzájomnej podpory v rámci Európskej únie vedie k riziku, že
podnieti partikulárne riešenie problému, ktorý neberie do
úvahy ľudskú dôstojnosť prisťahovalcov, podporí otrockú
prácu a pokračovanie sociálneho napätia.“37
Čo sa týka riešení migračnej krízy, pápež zdôraznil, že
Európa bude schopná vysporiadať sa s prisťahovalectvom,
ak „bude schopná predložiť jasne svoju kultúrnu identitu a implementovať vhodné právne predpisy, ktoré vedia
zároveň chrániť práva európskych občanov a zabezpečiť
príjem migrantov; ak bude schopná prijať správne politiky, (…), ktoré pomôžu krajine ich pôvodu v sociálno-politickom rozvoji a v prekonaní vnútorných konfliktov – čo
je hlavnou príčinou tohto javu – namiesto politík zameraných na interes, ktoré rozmnožujú a živia tieto konflikty.“38 Pápež pri otázke riešenia migračnej problematiky
viackrát39 zdôraznil potrebu univerzálnej siete spolupráce
a odsúdil individualistické riešenia, keďže „žiadna krajina nemôže sama čeliť ťažkostiam spojeným s týmto javom,
lebo je taký rozsiahly, že sa týka temer všetkých kontinentov, a to v dvoch smeroch: imigračnom i emigračnom pohybe.“40 Podľa pápeža „migračné pohyby nadobudli také
rozmery, že iba systematická a aktívna spolupráca, zahŕňajúca štáty i medzinárodné organizácie, bude schopná
účinne ich regulovať a spravovať.“41 Výzvu medzinárodným spoločenstvám a diplomatickým, politickým a charitatívnym iniciatívam v Európe, ale aj na Blízkom východe k riešeniu migračnej krízy spolu s pápežom podporili aj ekumenický patriarcha Bartolomej I. a grécky pravoslávny prímas Hieronym II. Pápež František zároveň zdôrazňuje, že riešenie migračnej krízy, ktorú nazýva krízou
ľudskosti42, musí v prvom rade zahŕňať pomoc krajinám,
z ktorých migranti pochádzajú. Tam už v zárodkoch je potrebné odstraňovať dôvody migrácie, hlavne chudobu, ná36. Prejav pápeža Františka na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Dostupné na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku= 20141125029
37. Tamtiež.
38. Tamtiež.
39. Pozri aj Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otecfrantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
40. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2015.
41. Tamtiež.
42. Porov. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416002
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silie a prenasledovanie43. V príhovore diplomatom Svätej
stolice dodal, že podpora solidárnych politík v krajinách,
odkiaľ migranti pochádzajú, nemôže „podmieňovať svoju
pomoc stratégiami a praktikami ideologicky cudzorodými
alebo protirečiacimi kultúram a národom, ktorým sú určené“44 . Pápež v otázke riešenia migračnej krízy zdôrazňuje potrebu strednodobých a dlhodobých projektov, ktorý by však neriešili len stav bezprostrednej krízy. Ako už
bolo uvedené, dôležitá je pomoc jednak v krajinách, odkiaľ migranti pochádzajú, ale aj v krajinách prijatia, a to
s dôrazom na účinnú integráciu migrantov45. Pápež zároveň pri riešení dramatickej situácie migrantov opakovane vyzýva k dodržiavaniu ľudských práv, zodpovednosti
a solidarite, k súcitu a dôstojnému zaobchádzaniu s migrantmi. Vo svojom príhovore na ostrove Lesbos uviedol:
„Netreba nikdy zabúdať na to, že migranti, skôr než by
išlo o čísla, sú ľudskými osobami, sú to tváre, mená, príbehy“46 .
Migrácia – výzva ku kultúre stretnutia
Prvá veta pápežovej apoštolskej exhortácie Evangelii
gaudium47 znie: „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom“48. Rozmer stretnutie v rôznych perspektívach používa František vo svojich
príhovoroch často a inak tomu nie je ani v prípade migračnej problematiky. Pri apeloch na potrebnú zmenu postoja voči migrantom pápež hovorí o „kultúre stretnutia“49,
ktorú dáva do protikladu s „kultúrou vyraďovania“.50 Pod
„kultúrou stretnutia“ chápe schopnosť vytvárať spravodlivejší a bratskejší svet51, starostlivosť o dobré osobné vzťahy a schopnosť prekonávať predsudky a obavy.52 Naopak,
pod „kultúrou vyraďovania“, ktorú označuje aj ako „kul-

43. Porov. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku 2016.
44. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
45. Porov. tamtiež.
46. Príhovor Františka na ostrove Lesbos. Dostupné na https://www.
tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416007
47. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2014.
48. František: Evangelii gaudium. Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
2014. s. 3.
49. Tiež, v synonymickom zmysle, hovorí o kultúre prijatia a solidarity. Pozri viac Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2015.
50. Porov. Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku
2014
51. Porov tamtiež.
52. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2016.
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túru skartovania“ alebo „kultúru blahobytu“, chápe absenciu autentickej antropologickej orientácie.
Keď pápež v prípade migrantov vyzýva k zmene postojov od „kultúry vyraďovania“ ku „kultúre stretnutia“, apeluje, aby túto zmenu podporili aj prostriedky spoločenskej
komunikácie. V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium
povzbudzuje krajiny k štedrému otvoreniu sa a vytváraniu nových kultúrnych syntéz. Za príklad dáva mestá, ktoré prekonávajú nezdravú nedôveru a dokážu prijať iných
a ktoré takúto integráciu vedia využiť ako nový faktor rozvoja53. V „kultúre stretnutia“ má podľa neho privilegované
miesto dialóg zameraný na spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá nestráca pamäť a nikoho nevylučuje54. Pápež zdôrazňuje aj potrebu dialógu s islamom, ako aj adekvátnu formáciu diskutujúcich. Na jednej strane apeluje, aby islam zaistil kresťanom náboženskú slobodu, na druhej strane vyzýva
kresťanov k prijatiu islamských migrantov. „Na vedenie dialógu s islamom je nevyhnutné adekvátne formovať diskutujúcich – nielen preto, aby boli pevne a radostne zakorenení vo vlastnej identite, ale aj preto, aby dokázali uznať hodnoty tých druhých; aby pochopili starosti, ktoré sa ukrývajú za ich požiadavkami, a aby vedeli hľadať spoločné stanoviská. My kresťania by sme mali s láskou a úctou prijímať
moslimských imigrantov, ktorí prichádzajú do našich krajín, ako dúfame a modlíme sa, aby nás prijímali a rešpektovali v tradične moslimských krajinách.“55 Pápež okrem toho
odsudzuje násilný fundamentalizmus a nenávistné zovšeobecňovania, pretože, ako uvádza, správna interpretácia Koránu podľa neho protirečí každému násiliu56.
Kultúra vyraďovania podľa pápeža odsudzuje postoje,
v ktorých je niekto považovaný za „neužitočného, odsunutého či odpísaného“57. V príhovore na ostrove Lampedusa58 poukázal na dôsledky takýchto postojov a označil ich
za „globalizáciu ľahostajnosti“. Necitlivosť voči druhým
prirovnal k životu v mydlových bublinách, ktoré sú prchavou ilúziou a provizóriom. Diplomatom Svätej stolice, reagujúc na kultúru vyraďovania aj v súvislosti s migračnou
krízou, adresoval slová, že sa „žiada spoločný záväzok, ktorý s rozhodnosťou skoncuje s kultúru vyraďovania a uráža53. František: Evangelii gaudium, bod 210.
54. Tamtiež, bod 239.
55. Tamtiež, bod 253.
56. Porov. tamtiež, bod 253.
57. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2016.
58. Homília pápeža Františka na ostrove Lampedusa. Dostupné na http://sk.radiovaticana.va/storico/2013/07/08/%E2%80%9Ekto_
p l a k a l _ n a d _ s m r % C5% A 5 o u _ t % C 3% BD c h t o _ b r a t ov_ a _
sestier%E2%80%9C_%E2%80%93_ p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na/slo-708684
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nia ľudského života, aby sa nik necítil zanedbaný či zabudnutý a aby ďalšie životy nepadali za obeť pre nedostatok
zdrojov a predovšetkým pre nedostatok politickej vôle.“59
Pápež upozorňuje, že „migrácie nemožno redukovať len na
politické či legislatívne aspekty alebo ekonomické dôsledky
či len súčasnú prítomnosť rôznych kultúr na tom istom území.“60 Vo svojom príhovore na Valnom zhromaždení OSN
poukázal na množstvo a komplexnosť problémov súčasného sveta a zdôraznil, že ich riešenia sa nesmú obmedziť na
byrokratickú činnosť a zostavovanie štatistických ukazovateľov. Keď sa činnosť obmedzí len na vyratúvanie problémov, stratégie a diskusií, ľudské bytosti sa stávajú skartovaným materiálom. V tomto zmysle politická a ekonomická činnosť je podľa pápeža účinná len vtedy, ak „nestratí
zo zreteľa to, že pred i za plánmi a programami sú konkrétne ženy a mužovia, rovnakí ako tí, čo vládnu, ktorí žijú, zápasia a trpia, a ktorí sa mnohokrát cítia byť prinútení žiť
úboho a zbavení akéhokoľvek práva.“61 Pápež na viacerých
miestach62 a v mnohých svojich príhovoroch63 v súvislosti
s „kultúrou vyraďovania“ upozorňuje a ostro odsudzuje životné štýly charakteristické individualizmom, egoizmom,
blahobytom, konzumom a nezáujmom voči okolitému svetu. Naopak, vyzýva k dodržiavaniu hodnôt, princípov ľudskosti, rešpektu a vzájomnej solidarity. Podľa pápeža sú
migranti ozvenou potreby vykoreniť nerovnosť, nespravodlivosť a útlak. Takýmto spôsobom sa migranti môžu stať
partnermi pri budovaní bohatšej identity – ako pre spoločenstvo, ktorého sú hosťami, tak aj pre osoby, ktoré ich prijímajú, stimulujúc rozvoj inkluzívnych a kreatívnych spoločností, ktoré rešpektujú dôstojnosť všetkých64.
Záver
Tento príspevok venoval pozornosť trom špecifickým
otázkam, ktoré v súvislosti s migráciou rieši katolícka sociálna náuka, a to so snahou ukázať, že v rovnakej línii sa
59. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici. Dostupné na: http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
60. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
v roku 2016.
61. František: Prejav na 70. valnom zhromaždení OSN v sídle
organizácie v New York. Dostupné na http://sk.radiovaticana.va/
news/2015/09/25/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%
C5%A1ka_v_s%C3%ADdle_osn_v_plnom_znen%C3%AD/1174769
62. Porov. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha, 2014, s. 52, alebo Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici, alebo Prejav pápeža Františka na pôde Európskeho
parlamentu v Štrasburgu.
63. Pozri napr. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=201411
21037, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23080
64. Porov. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141121037

Štúdie

Andrea Božeková

k súčasnej migračnej kríze vyjadruje aj pápež František.
Cieľom bolo v pápežovej doktríne identifikovať uvádzané
príčiny, dopady a návrhy riešení migračnej vlny a zdôrazniť špecifický motív „stretnutia“, na ktorý pápež František
v migračnej problematike periodicky apeluje.
Františkov pontifikát je typický výrazným apelom a pozornosťou voči sociálne slabým a marginalizovaným
vrstvám obyvateľstva, medzi nimi i migrantom. Pápežov
postoj k migračnej kríze vhodne vystihuje jeho výzva na
stavanie mostov a nie múrov. Politika prijatia a integrácie, ku ktorej v prípade migrantov vyzýva, zároveň vo viacerých aspektoch odkrýva rozdiel medzi pápežom a mnohými európskymi katolíkmi, ktorí nereagujú alebo dokonca odmietajú pápežovu pozíciu a gestá voči migrantom.
Preto sa zdá, že táto situácia poukazuje na osobitnú potrebu ďalšieho dialógu v Katolíckej cirkvi na tému migrácie
a v rámci partikulárnych cirkví vytvára priestor na sebareflexiu, hľadanie správnych odpovedí a účinných riešení
migračnej krízy, predovšetkým v Európe.
Masová migrácia do Európy, ktorú podnietila predovšetkým nestabilná situácia na Blízkom východe, ďalej občianska vojna v Sýrii, pokračujúce boje v Iraku a Afganistane, ale napríklad aj totalitné diktatúry vo východnej Afrike, predstavuje obrat v historickom trende. Kým v období koloniálneho imperializmu Európania migrovali do rôznych krajín sveta, dnes je trend opačný a zatiaľ nič nenaznačuje, že by táto vlna, najväčšia od skončenia II. svetovej vojny, mala nabrať opačný smer. Ako sa ukazuje, Európa stojí pred náročnou výzvou v hľadaní jednotnej azylovej politiky, a to nielen v rámci súčasných členských štátov,
ale aj budúcich hraničných štátov Európskej únie. Zložité otázky vyvoláva aj úspešná integrácia legálnych prisťahovalcov do hostiteľských krajín, ale aj riešenie nelegálnej
migrácie, ktorá sa stáva zdrojom pre obchodovania s ľuďmi. Migrácia predstavuje fenomén, s ktorým sa globalizovaná spoločnosť bude musieť naďalej vysporadúvať, avšak
nielen v oblasti efektívnych a účinných politík, ale aj pri
formovaní mentality, názorov a svedomia predovšetkým
európskych občanov. Svoj podiel na diskusii a snahe o riešenie migračnej krízy, a to so zvláštnym apelom na dôstojnosť človeka, má aj KSN a pápež František.
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Almužna
Alms
The question of alms is extremely topical in today’s globalized world. This study points not only to the practice of
alms in the Old and New Testaments, and in the history of the Church but it also deals with its definition and reference points that help us determine who is entitled to alms and who is not and also when is a man obliged to give alms
and when it is “only” recommended to give alms. Since there are always people who abuse the willingness of others
to help people in need, the study also addresses this issue.

O almužne hovorí Biblia a na jej základe celá tradícia
Cirkvi. Svätý Tomáš Akvinský jej venoval široký priestor.
Skúmal jej povahu, druhy a povinnosť ju praktizovať.1
Almužna je jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť, aby
hmotné dobrá slúžili všetkým ľuďom, preto správne spravovanie pozemských dobier zahŕňa aj ju. Slovo almužna
nie je dnes vo svete veľmi populárne, pretože sa zdá, že je
výrazom pre čin, ktorý vyjadruje súcit a individualizmus.
Preto sa v dnešnej dobe viac spomína solidarita.
Hovoriť o almužne však nestráca svoje opodstatnenie.
Jej zmysel objasnil pápež František príkladom zo skúsenosti spovedníka: „Keď chodievam spovedať – teraz nemôžem, pretože by som musel vyjsť z Vatikánu a odtiaľ
sa nedá vyjsť, však? To je iný problém –, teda keď som
spovedával v predchádzajúcej diecéze, vždy som sa pýtal
ľudí: «Dávate almužnu?» Odpovedali: «Áno, otče!» Potešil som sa: «Výborne.» A pýtal som sa ich ďalej: «Povedzte mi, keď dávate almužnu, hľadíte pritom do očí človeka,
ktorému ju dávate?» Odpoveď: «Ach, neviem, neuvedomil som si to.» Ďalšia otázka: «A keď dávate almužnu, dotknete sa ruky človeka, ktorého obdarúvate, alebo mu iba
hodíte mincu?» Vidíte, toto je problémom: Kristovo telo,
dotýkať sa Kristovho tela, vziať na seba túto bolesť chudobných. Chudoba pre nás kresťanov nie je akousi spoločenskou, filozofickou či kultúrnou kategóriou. Nie, je kategóriou teologickou. Povedal by som, že je prvou kategóriou, pretože Boh, Boží Syn, sa znížil, stal sa chudobným,
aby kráčal s nami po našej ceste. Naša chudoba je taká:
chudoba Kristovho tela, chudoba, ktorá nám priniesla Božieho Syna v jeho vtelení.“2 Obdarovať chudobných teda
znamená obdarovať Krista, jeho tajomné telo.
Stručný historický pohľad na almužnu
Starý zákon odporúča dávať almužnu núdznym. Uvádza veľmi konkrétne príklady: „Keď budeš kosiť obilie
na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa vziať si ho,
ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa Pán, tvoj
Boh, požehnal v každom podujatí tvojich rúk. Keď budeš
1. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 32.
2. František, citované z A. Tornielli-G. Galeazzi, Pápež František.
Táto ekonomika zabíja, Bratislava 2015, s. 23-24.
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oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo na strome,
ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi, sirote a vdove!“ (Dt 24, 19 – 21). Vyzýva k veľkodušnosti voči chudobným: „Mnohí nepožičiavajú nie tak zo zloby, ale boja sa, aby zbytočne neprišli do
škody. Buď však voči ubiedenému veľkodušný a neodkladaj poskytnúť mu almužnu! Pre rozkaz (zákona) ujmi sa
chudobného a v jeho nedostatku ho neprepúšťaj naprázdno! Aj peniaze utrať, ak ide o tvojho brata a priateľa; (peniaze) neukrývaj pod kameň, kde môžu vziať skazu“ (Sir
29, 8 – 13).
Pán Ježiš vyžaduje almužnu od všetkých: „Ale čo je
vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté“ (Lk
11, 41). Chce, aby bola prejavom ducha pokánia: „Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad,
tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12, 33 – 34). Chce, aby sme
ju praktizovali diskrétne: „Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach
a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám:
Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech
nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 1 – 4). Kto dáva almužnu, koná dobrý skutok.
Ak však dáva almužnu len preto, aby ho ľudia obdivovali a chválili, stáva sa tento skutok zlý. V tomto prípade je
okolnosť taká zlá, že zmení celý skutok na zlý.
Almužna je skutkom lásky voči chudobným. Spolu
s modlitbou a pôstom je jednou z najúčinnejších foriem
pokánia. Už prví kresťania sa vyznačovali konaním dobrých skutkov a dávaním almužny (porov. Sk 6, 1; Rim 15,
26 – 31).
Ako konkrétne prejavy almužny môžeme spomenúť darovanie peňazí, darovanie vecí (hladných nasýtiť, smädných občerstviť, nahých zaodieť), poskytnutie istých služieb (navštevovať chorých a väzňov, dať prístrešie pocestným, čo je často spojené s peňažnou a vecnou pomocou). Sú
to skutky, o ktorých hovorí evanjelium (porov. Mt 25, 36).
Magistérium v priebehu histórie prehlbovalo a aplikovalo učenie Biblie na konkrétne okolnosti života. Druhý
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vatikánsky koncil sa obracia na všetkých, aby uvažovali o nesmierne rozšírenej chudobe a pozýva štáty a politické orgány, aby sa ňou zaoberali: „Charitatívna činnosť
dnes už môže a má zahrnúť naozaj všetkých ľudí a všetky ich potreby.“3
Charitatívne iniciatívy sa veľmi znásobili predovšetkým
po druhej svetovej vojne. Organizujú sa kampane proti hladu, v prípade katastrof sa ľudia mobilizujú, aby pomohli postihnutým. Cirkev tak v priebehu dejín prispievala a neustále prispieva k formovaniu morálneho vedomia
celej ľudskej spoločnosti.4
Pojem almužna
Tomáš Akvinský poukazuje na to, že almužna je skutkom milosrdenstva ako aj skutkom lásky. Predovšetkým
je skutkom milosrdenstva, pretože pohnútkou k udeleniu
almužny je snaha uľaviť biede trpiaceho. Zároveň je skutkom lásky, „pretože milosrdenstvo je následkom lásky.“5
Je to skutok, prameniaci z lásky k Bohu, ktorým sa zo súcitu dáva niečo núdznemu. V tejto definícii almužny je
obsiahnuté všetko. Almužna je skutkom milosrdnej lásky,
ktorým chce človek pomôcť druhému nachádzajúcemu sa
v biede a nedostatku, a to z lásky k Bohu. Tým sa odlišuje
kresťanský pojem almužny od čisto filozofického pojmu.
Kresťan miluje v blížnom Boha, a preto odstraňuje jeho
nedostatky z lásky k Bohu. Odtiaľto je záslužnosť almužny pred Božou tvárou.
Milosrdenstvo môže človek preukazovať blížnemu rôznym spôsobom a rovnako rôznym spôsobom môže udeľovať almužnu. Neexistuje len hmotná almužna, ktorou
pomáhame v hmotnom nedostatku blížnemu, ale tiež duchovná almužna, ktorou odstraňujeme jeho duchovné nedostatky. A tá je väčšia a záslužnejšia. Niekedy je však telesné milosrdenstvo urgentnejšie ako duchovné, a preto sa
musí preukázať skôr.6
Dnes jasnejšie rozlišujeme medzi tým, čo sme blížnemu
povinní dať z lásky a tým, čo sme mu povinní dať zo spravodlivosti, keďže je pomerne živé a silné vedomie toho,
čím sme zaviazaní blížnemu na základe ľudských práv.
Predchádzajúce historické epochy, napríklad epocha cirkevných otcov, ale aj epocha svätého Tomáša Akvinského,
nemali ešte kritérium všeľudských práv, ako ho máme my.
Preto v praktizovaní almužny nerozlišovali jasne medzi
povinnosťami zo spravodlivosti a povinnosťami vyplývajúcimi z lásky k blížnemu.

3. Druhý vatikánsky koncil, dekrét Apostolicam actuositatem II, 8;
porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, 70.
4. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2447.
5. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 32, a. 1.
6. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 32.
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Dnes pod almužnou rozumieme hmotnú podporu núdznych, ktorá predstavuje niečo viac, ako sme povinní im
dať na základe spravodlivosti. Kým spravodlivosť nás zaväzuje, aby sme zo svojej strany prispeli k takému rozdeleniu pozemských dobier, ktoré by umožnilo všetkým
viesť ľudsky dôstojný život, láska k blížnemu nás pobáda
urobiť ešte viac. Povinnosťou spravodlivosti je napríklad
prispievať svedomitým platením daní, aby pomerne dobre
prosperujúci štát mohol zabezpečiť ľudsky dôstojný život
tým občanom, ktorí si ho bez vlastnej viny nemôžu zabezpečiť sami a aby mohol podať pomocnú ruku aj tým národom, ktoré sú ešte len na začiatku svojho rozvoja. Podobne povinnosťou spravodlivosti je pomáhať blížnemu, ktorý je v krajnej núdzi, aby sa z nej mohol dostať. No láska
nás pobáda pomáhať aj v takých situáciách, ktoré sú mimo
podobných prípadov vážnej potreby.
Miera almužny
Časné majetky, ktoré Boh daroval človeku, sú síce jeho
vlastníctvom, ale pokiaľ ide o ich užívanie, nie sú len jeho,
ale aj tých, ktorí potrebujú hmotnú pomoc. Preto má človek prísnu povinnosť podporovať zo svojho prebytku
núdznych.
Prirodzený zákon aj Boží zákon prikazuje udeľovať almužnu, keďže almužna je praktickým prejavom lásky,
ktorá je prvým prikázaním. Kresťana zaväzuje povinnosťou dávať almužnu tiež Kristovo slovo.
Teológovia – moralisti sa z času na čas pokúsili stanoviť
hranice alebo mieru, podľa ktorej je kresťan povinný dávať almužnu. Ide o základné orientačné body.
Príkaz dať almužnu predpokladá dve okolnosti: možnosť darovať almužnu, čiže nadbytok zo strany dávajúceho a nedostatok zo strany núdzneho. Na základe týchto okolností môžeme stanoviť, kedy je človek povinný dať
almužnu. Ak chýbajú v danom prípade tieto dve okolnosti, almužna je vecou rady ako dobrý skutok, ale nie vecou príkazu.
Zo strany toho, kto almužnu prijíma, sa vyžaduje, aby
sa nachádzal v núdzi, inak nie je žiaden dôvod, aby mu
bola poskytnutá almužna. Núdza môže byť krajná, ťažká
a ľahká (normálna, bežná). Nie každá núdza nás zaväzuje
k povinnosti dať almužnu, ale len tá, v ktorej človek nevyhnutne potrebuje pomoc.
Tomu, kto sa nachádza v krajnej núdzi, sme povinní pod
ťažkým hriechom dať almužnu, aj keby sme sa mali zrieknuť dobier nevyhnutných na život primeraný nášmu stavu. Nie sme však povinní darovať mu to, čo je nevyhnutné na udržanie nášho života a života tých, o živobytie ktorých sme povinní sa postarať. Nie je nevyhnutné, aby pomoc bola väčšia, ako je potrebné na zmiernenie núdze. Ak
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je možné človeku v krajnej núdzi pomôcť pôžičkou, nie je
nevyhnutné mu veci darovať.
V ostatných prípadoch (pri ťažkej a ľahkej núdzi) je almužna odporúčaním. Prebytočné veci sme povinní dať
chudobným (v ťažkej a ľahkej núdzi), no nie všetkým, alebo zvlášť niekomu, ale máme ich rozdeliť medzi tých, ktorým sa nám to zdá vhodné.7
Čo sa týka prípadného darcu almužny, moralisti rozlišujú
dobrá, ktoré potrebuje, aby mohol jednoducho žiť, tie ktoré
potrebuje, aby mohol žiť podľa svojho spoločenského postavenia a nakoniec tie, bez ktorých sa môže zaobísť bez toho,
že by tým utrpela jemu primeraná životná úroveň a tým
viac bez toho, že by mu chýbali veci potrebné pre život.
Majúc na zreteli tieto rozlíšenia platí pravidlo, že človek
má byť tým ochotnejší prinášať obete, čím väčšia je bieda,
v ktorej sa blížny nachádza. Keď ide o naozaj veľkú biedu, treba byť ochotný zrieknuť sa napríklad aj určitej časti toho, čo vyžaduje životný štandard primeraný jeho postaveniu. Naopak, keď ide o ľahkú alebo normálnu potrebu, stačí dať to, čoho sa človek môže spokojne zrieknuť,
pretože to nie je potrebné ani pre vlastné živobytie, ani pre
udržanie životnej úrovne primeranej vlastnému spoločenskému postaveniu.
K povedanému treba poznamenať, že pojem „potrebné,
aby viedol život primeraný svojmu stavu“, ako aj pojem
„potrebné, aby mohol prežiť“, sú pojmy menlivé a majú
iba relatívnu hodnotu. V blahobytnej krajine jednotlivci
ľahko pokladajú za nevyhnutne potrebnú vec, ktorá sa vo
veľmi chudobnej krajine pokladá za prepych. V demokratickej dobe sú triedne rozdiely do určitej miery vyrovnané, a preto „potrebné, aby sa mohol viesť život primeraný vlastnému postaveniu“ stráca svoju dôležitosť, kým vo
feudálnom zriadení stavovské rozdiely, a teda aj primerané potreby, majú väčšiu dôležitosť.
Táto menlivosť pojmov nedovoľuje s matematickou
presnosťou správne stanoviť mieru almužny. Okrem toho
je tu vždy nebezpečenstvo upadnúť do minimalizmu. Len
jeden príklad. Svätý Alfonz z Liguori píše vo svojej morálnej teológii, že treba dať päťdesiatu časť príjmov núdznym, ktorí sa nachádzajú v normálnom stave potreby.8 Teológ moralista E. Jone, odvolávajúc sa na svätého Alfonza, ale veľmi zmeniac jeho mienku, namiesto päťdesiatej čiastky zisku hovorí o dvoch percentách prebytočného (superfluum).9 Ako vidno, rozdiel medzi dvoma mierami je veľmi veľký.
7. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 32, a.
4-7.
8. Porov. Sv. A lfonz z Liguori, Theologia moralis II, cap. 2, tract. 3,
dubium III, vyd. Gaudé, zv. I, Rím 1905, s. 329.
9. Porov. E. Jone, Compendio di teologia morale, Roma 1955, č. 143,
s. 99.
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Práve otázka almužny ukazuje, ako ani morálna teológia nie je schopná vo všetkých prípadoch stanoviť zvonku
dokonale uspokojivé normy. V niektorých prípadoch môže
dať len orientačné smernice pre osobné rozhodnutie jednotlivcov. Keď svätý Pavol vyzýva Korinťanov, aby dali
almužnu pre chudobné spoločenstvo v Jeruzaleme, odvoláva sa na zodpovedné rozhodnutie jednotlivca: „Každý
tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia,
lebo veselého darcu Boh miluje“ (2 Kor 9, 7). A pripomína im Kristov príklad ako najdokonalejšiu mieru mravného života kresťana: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným,
aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9).10
Môžeme teda povedať, že zo subjektívneho hľadiska potreba dávať almužnu vyplýva z prítomnosti Ducha Svätého v ospravodlivenom človekovi a z čnosti lásky, ktorá mu
bola vliata. Duch Boží a láska nás pobádajú konať konkrétne skutky lásky. Z toho vyplýva aj určité odstupňovanie tejto povinnosti. Čím vyšší je stupeň lásky v niektorom človekovi, tým viac sa táto láska snaží prejavovať
navonok aj almužnou. Opravdivý kresťanský život zahŕňa
v sebe stály rast v láske, a teda aj postupný rast vnútornej
povinnosti udeľovať almužnu.
Z objektívneho hľadiska sme povinní dávať almužnu,
ako bolo povedané, vychádzajúc z potreby blížneho. Takéto situácie nechýbajú ani v ekonomicky a sociálne pokročilých krajinách. Zaiste, v týchto krajinách pomoc biednym je zväčša regulovaná zákonmi a sociálnymi ustanovizňami, ale tieto nie sú vždy schopné primerane čeliť potrebám života v celej ich zložitosti. Existujú situácie takej biedy, ktoré sa vymykajú z rámca sociálneho poistenia a inej inštitucionálnej pomoci, pričom nesmieme zabúdať, že takáto pomoc je často pomalá a oneskorená pre
jej byrokratický ráz, kým v mnohých prípadoch treba zakročiť hneď.
Dnes sa kresťan stretá s biedou každého druhu nielen na území svojej krajiny, ale cez masovokomunikačné prostriedky počuje klopať na svoje dvere aj núdznych
z ďalekých krajín. Povinnosť dávať almužnu tak nadobúda svetové rozmery a núti organizovať a inštitucionalizovať charitatívnu činnosť. Tá však, i keď je organizovaná
a inštitucionalizovaná, existuje vďaka štedrosti a ochote
jednotlivcov dávať almužnu. Veriaci kresťania poskytujú
pomoc spravidla cez charitatívne organizácie Cirkvi, pretože im najviac dôverujú.
Almužnu nie je možné udeľovať z cudzieho majetku.
Majetok môže rozdávať len ten, kto je vlastníkom daného
majetku, pretože len so svojím vlastníctvom môže človek
slobodne nakladať. Preto manželka môže rozdávať almužnu len zo svojho. Zo spoločného môže rozdávať len s ve10. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 514518.
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domím svojho manžela. Podobne deti môžu dávať almužnu len z toho, čo dostali k ľubovoľnému používaniu, ak im
to nebolo výslovne zakázané.11
Čo s podvodníkmi?
V mnohých diecézach vo svete sú zriaďované farské
charity. V Taliansku niektoré farské charity fungujú tak,
že ak príde človek prosiaci o almužnu, členovia charity si
od neho vypýtajú isté dokumenty, na základe ktorých preskúmajú, či je skutočne odkázaný na pomoc, aby túto pomoc nezneužívali podvodníci. Na základe potreby daného
človeka alebo potreby jeho rodiny potom pravidelne raz za
týždeň môže prísť a členovia farskej charity mu dávajú potraviny alebo aj iné potrebné veci.
Jeden profesor morálnej teológie v Ríme na otázku, ako
sa správať k žobrákom, ktorých je v Ríme neúrekom, či
im treba dávať almužnu alebo nie, keďže sú medzi nimi
aj podvodníci, odpovedal, že on nosí vo vrecku vždy nejaké drobné mince, a keď ho prosia o almužnu, rozdáva tie
mince, dokiaľ nejaké má. Vedel, že nie je možné vždy preskúmať, kto je skutočný chudák a kto je podvodník. Podvodník a ani ten, čo by almužnu prepil, nemá na ňu právo.
Kardinál Rober Sarah, pochádzajúci z Afriky, sa často
stretal s núdznymi ľuďmi. Poznamenáva: „Zápas Cirkvi
za zmiernenie ľudskej núdze je nerozlučne spätý s evanjeliom. [...] Nie je však vždy ľahké rozoznať chudobného
od podvodníka, ktorý skrýva pod svojimi hábami poklady. Jednako však, keď sa verne držím Ježišovho učenia,
radšej nech ma okradnú, než by som sa mal spreneveriť
láske. Spomínam si na jeden príbeh, ktorý som zažil krátko po biskupskej vysviacke v Konakry. Raz ma vyhľadala
na biskupskom úrade istá prostá žena z Pobrežia Slonoviny a bedákala, že sa práve stala obeťou lúpežného prepadnutia. Bol som v ten deň rozbehaný, pretože som si pripravoval prednášku a zároveň som sa chystal na cestu do Abidjanu. Dotyčná pani stále nariekala, že prišla do Konakry
nakúpiť sukne pre seba a pre svoje priateľky, ktoré jej dali
na to peniaze. Keďže vraj nemá peniaze ani tovar, bude
pred nimi vyzerať ako zlodejka. Jej príbeh ma tak dojal,
že som jej dal cez finančné oddelenie biskupského úradu
vyplatiť sumu, ktorá ju utíšila. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som milú paniu stretol nasledujúci deň na
letisku. Letela tou istou linkou ako ja. Keď mi deň predtým vyplakávala, že prišla o všetky peniaze, určite klamala. Keby som však nebol reagoval na jej plač, bol by som
sa vzoprel Kristovi, ktorý nám prikazuje pomáhať našim
blížnym v núdzi. Takto som mal istotu, že konám v súlade s tým, čo hovorí o láske sv. Pavol: «Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží (1 Kor 13, 7).» Po tom
11. Porov. R. M. Dacík, Mravouka, Olomouc 1946, s. 202-203; B.
H äring, La legge di Cristo. II-Morale speciale (1), Brescia 1964, s. 437440; A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava 2010, s. 514-518.
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všetkom prišiel rad na tú ženu, aby si urobila poriadok vo
svojom svedomí. Myslím si, že preverovanie skutočných
alebo postranných úmyslov našich blížnych nie je dôvodom, aby sme prestali konať skutky lásky. Ako hovorí sv.
Ján z Kríža, na konci vekov budeme súdení podľa preukázanej lásky. Berme vážne slová Evanjelia podľa sv. Matúša: «Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili» (Mt 25, 40).“12 K spomenutému príkladu treba
dodať, že tá žena, ktorá podvodne získala almužnu, sa nestala jej vlastníčkou. Platí zásada, že kto predstiera núdzu,
nestáva sa vlastníkom daru a je povinný ho vrátiť.
Citované Matúšovo evanjelium pokračuje slovami Pána
Ježiša, ktorými sľubuje večné zatratenie tým, ktorí uzatvoria svoje srdcia pred chudobným a trpiacim a odmietnu
mu poskytnúť pomoc, o ktorú prosí. On sa stotožnil s každým trpiacim, a preto bude môcť povedať ako večný Sudca ľuďom tvrdého srdca: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do
večného ohňa [...] Lebo som bol hladný, a nedali ste mi
jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma;
bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma. [...] Veru,
hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto
najmenších, ani mne ste to neurobili“ (Mt 25, 41 – 46).
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Je milosrdenstvo slabosťou?
Is the Mercy a weakness?
The article analyses different atheist comprehensions of religious conscience. Three “teachers of suspicion” Karl
Marx, Fridrich Nietzsche and Sigmund Freud in the religious conscience reveal a dangerous lie for humanity. Materialism and revolution, proclaimed by Marx, became an expression of justice without mercy. Nietzsche took a human being for a strong animal; compassion makes a man weak. Freud considered a religion as a collective neurosis,
where the main character is the father – first hated and then exalted. No one attempt to set free a human being from
the tyranny of God brought a real liberation: the experience of mercy is here missing.

Úvod
„Milosrdní ako Otec“ – Božie milosrdenstvo sa tu predstavuje ako výzva ku skutkom milosrdenstva. Zaiste ide
o výzvu, ktorá silno rezonuje v našom vedomí i svedomí.
V tomto príspevku sa pokúsime pozrieť až „na dno“ nášho
náboženského vedomia a položíme si odvážnu otázku: Nie
je milosrdenstvo iba obyčajnou ilúziou?
Na milosrdenstvo sa pozrieme očami neveriacich filozofov, ktorých kresťanský francúzsky mysliteľ Paul Ricoeur (1913 – 2005) označil ako učiteľov podozrievania.1
Pôjde o Karla Marxa, Fridricha Nietzscheho a o Sigmunda Freuda. Títo traja v ľudskom vedomí údajne odhaľujú
jednu obrovskú a nebezpečnú lož.
Možno sa nám táto metodológia bude zdať na prvý pohľad trochu zvláštna. Prečo vôbec mrhať čas a zapodievať
sa tými, ktorí hovoria proti nám veriacim? Pán Ježiš raz
povedal: „Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici“ (Lk 6, 33).
My by sme tieto Kristove slová mohli parafrázovať nasledovne: „Ak počúvate a čítate iba tých, ktorí vás chvália,
akúže máte zásluhu?“ Teda aj naši kritici nám môžu pomôcť k hlbšiemu zamysleniu, môžu sa stať pre nás výzvou
opätovne preskúmať nadobudnutú istotu, zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (porov. 1Pt 3, 15). A môže sa tiež stať,
že ich kritické slová nám nastavia zrkadlo a odhalia to, čo
v prežívaní nášho kresťanstva nie je autentické.
A na úvod ešte jedna krátka poznámka: zmienku o týchto troch ateistických mysliteľoch nájdeme aj v knihe Milosrdenstvo od Waltera Kaspera, o ktorej sa tak pochvalne
zmienil aj súčasný pápež František pri svojom prvom príhovore pred modlitbou Anjel Pána.2

1. Porov. R icoeur, P.: Dell’interpretazione. Saggio su Freud. Milano
: Il Saggiatore, 1967.
2. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/
papa-francesco_angelus_20130317.html (cit. 26. 4. 2016)
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Milosrdní? (podľa Marxa)
Hoci kresťanské posolstvo o milosrdnom Bohu vychádza z Biblie, predsa však nadväzuje na všeobecnú ľudskú
skúsenosť a jej filozofickú interpretáciu. Východiskový
bod tu predstavuje pradávna skúsenosť s trpiacim človekom. Obidva výrazy „súcit“ a „milosrdenstvo“ neznamenajú síce zjednodušene to isté, ale v jazyku tak profánnom
ako aj v tom biblickom sa významovo prelínajú.3
Milosrdenstvo teda nie je iba záležitosťou teológie, ale
dotýka sa nášho spolunažívania. Veľmi jasne to badať aj
v myslení Karla Marxa (1818 – 1883), u ktorého milosrdenstvo nie je iba intrateologickým problémom, ale ide aj
o spoločenský problém. Marx za základ a či za základňu všetkého stavia matériu a všetko ostatné predstavuje
len nadstavbu, ktorá sa mení v závislosti od výrobných
vzťahov: „Aj hmlisté výtvory v mozgu ľudí sú nevyhnutnými sublimátmi ich materiálneho životného procesu, ktorý možno empiricky zistiť a ktorý je spätý s materiálnymi predpokladmi. Tým morálka, náboženstvo, metafyzika
a ostatné ideológie strácajú zdanie samostatnosti. Nemajú dejiny, nemajú vývoj, ale ľudia, rozvíjajúci svoju materiálnu výrobu a svoje materiálne styky, menia s touto svojou skutočnosťou aj svoje myslenie a produkty svojho myslenia.“4
Posvätná inštancia tak netvorí vrodenú potrebu človeka,
ani na úrovni jednotlivca, ani na úrovni spoločenskej. Práve naopak, prvotné ľudstvo bolo ateistické a komunistické: nekládlo si otázku ohľadom existencie transcendentného božského bytia. Náboženstvo povstáva až s príchodom antagonizmu medzi vykorisťovateľmi a vykorisťovanými. Je teda druhotným produktom – epifenoménom výrobných vzťahov, poznačených nespravodlivosťou a vykorisťovaním chudobných (proletariátu) bohatými (buržoáziou). Náboženstvo je nielen vyjadrením tohto odcudze-

3. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia –
kľúč ku kresťanskému životu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2015, s. 39.
4. M arx, K. – Engels, F.: O náboženstve. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1962, s. 72.
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nia, ale predstavuje aj prostriedok vykorisťovania zo strany vládnucej triedy.
Marx označil náboženstvo za „dôvod na útechu a ospravedlnenie“ pre svet: „Náboženstvo je povzdychom utláčaného tvora, ako aj duchom bezduchých pomerov stavu.
Je ópiom ľudstva.“5 Tento často citovaný výrok sa neraz
jednostranne interpretuje ako kritika náboženstva. Avšak
vzťah k náboženstvu tu nie je čisto negatívny: v náboženstve je totiž prítomný aj moment protestu proti biede a nespravodlivosti – veď ópium (podobne ako sedatívum, ktoré otupuje bolesť) je vyjadrením reálnej potreby a zároveň predstavuje protest proti tejto potrebe. Marx je však
presvedčený, že protest v náboženstve je nesprávne ideologicky usmerňovaný, vedie iba k čírej úteche a falošnému úniku od sveta: „Sociálne princípy kresťanstva vyhlasujú všetky ohavnosti, ktorých sa dopúšťajú utláčatelia voči utláčaným, buď za spravodlivý trest za dedičný
hriech a iné hriechy, alebo za skúšku, ktorú Hospodin zosiela vo svojej nekonečnej múdrosti na ľudí, aby vykúpili svoje hriechy.“6
V záujme úprimnosti musíme pripustiť, že k takémuto ideologickému zneužívaniu náboženstva dochádzalo
a môže dochádzať. Avšak toto zneužívanie nemôže byť
dostatočným dôvodom na to, aby sa všeobecný záujem
o útechu v náboženstve interpretoval ideologicky. Bola
by to ďalšia nespravodlivosť voči toľkým ľuďom, ktorí vo
svojej biede hľadali v náboženstve pomoc a našli silu na
zvládanie života v tomto svete. A nakoniec práve v mene
náboženstva a milosrdenstva ľudia už neraz protestovali
a tvrdo vyjednávali proti nespravodlivosti a násiliu. Dôkazom tohto tvrdenia je vznik kresťanského sociálneho hnutia už za života Karla Marxa.7
Marx sa však neuspokojil s kritikou náboženstva; jeho
cieľom bolo prevrátiť spoločensko-ekonomické štruktúry a tak nastoliť novú komunistickú spoločnosť, teda bez
tried, bez náboženstva a bez Boha: „Filozofi svet len rozlične vysvetľovali, ide však o to, aby sme ho zmenili.“8 Komunistická internacionála v zhode s touto myšlienkou
proklamovala: „Rozboríme sveta starý základ, otroci, hor
sa k víťazstvám!“ A naozaj, ideologický a totalitný komunizmus sa pokúsil o zmenu – chcel odstrániť všetko trápenie a súženie násilím.
5. M arx, K.: Zur Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie
(1843/1844). In: M arx, K.: Frühe Schriften, Bd. 1, Darmstadt, 1962, s.
488.
6. M arx, K.– Engels, F.: O náboženstve, s. 80-81.
7. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 29-30.
8. M arx, K.– Engels, F.: O náboženstve, s. 70.
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Ako však vieme z bolestnej skúsenosti, tento pokus
bol nielen neúspešný, ale priniesol aj nevýslovné utrpenie a bolesť miliónom ľudí. Kardinál Kasper poznamenáva: „Jestvujú len desivé dôkazy o tom, k akej ľudskej biede a bezútešnosti viedol bezbožný a ukrutný svet bez milosrdenstva v stalinistickom komunizme. Údajne v ňom platila iba spravodlivosť a nie milosrdenstvo, ktoré sa považovalo za zastaraný buržoázny postoj. Volanie po milosrdenstve bolo prítomné práve v totálnej neprítomnosti milosrdenstva.“9
Dokonca aj v reakciách niektorých neomarxistov vidíme znechutenie z náuky, ktorá v rámci materializmu hlása primát ekonómie nad akoukoľvek inou hodnotou. Neomarxista Gardovsky vo svojej knihe Gott ist nicht ganz tot
(Boh nie je celkom mŕtvy) si kladie otázku, pokiaľ pôvodná forma ateizmu predstavuje skutočne hodnotu a neoznačuje skôr stratu všetkých tých kultúrnych hodnôt, ktoré
kresťanstvo v sebe zahrňuje. Iní neomarxisti sa zasa pokúšajú náboženstvo rehabilitovať v rovine spoločenskopolitickej a etickej: v náboženstve vidia určitú formu protestu – hoci koniec koncov sa tento protest ukáže ako neprimeraný, nakoľko je poznačený utópiou a abstraktnosťou.10
V celkovom kontexte marxizmu sa veľmi otáznym javí
prvenstvo matérie a výrobných vzťahov, ktoré predstavujú základňu pre nadstavbu, ku ktorej patrí aj etika a náboženstvo. Je známa skúsenosť psychológa a psychiatra
Viktora Emanuela Frankla, ktorý v nacistickom koncentračnom tábore prichádza k presvedčeniu, že ku prežitiu
mnohým väzňom pomohlo zachovať si zmysel svojho života, hoci základné potreby – ako jedlo, nápoj, ošatenie
a pod. –takmer vôbec neboli uspokojené. V koncentračných táboroch extrémny hlad vzbudil v niektorých ľuďoch
zviera a v iných najjemnejšiu ušľachtilosť. Podmienky nedeterminujú človeka úplne. Záleží vždy na ňom, či sa im
podrobí a vzdá, alebo nie.11 Toto by však bolo nemožné, ak
by platila Marxova teória matérie ako absolútnej základne
pre človeka i pre spoločnosť.
Alebo skôr nemilosrdní? (podľa Nietzscheho)
Úplne iný druh kritiky súcitu a milosrdenstva v porovnaní s marxizmom nachádzame u Fridricha Nietzscheho
9. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 30.
10. Porov. A lessi, A.: Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religione. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, 2005, s. 122.
11. Frankl, V.E.: Hľadanie zmyslu života. Napriek všetkému povedať
životu áno. Bratislava : Eastone Books, 2011.

Nové Horizonty

143

Štúdie

(1844 – 1900). Už v prvotine svojej tvorby Zrod tragédie
z ducha hudby (1871) rozlišuje v gréckom umení dva základné a zároveň protikladné prvky: element dionýzovský
a element apolónsky. Ten prvý predstavuje tvorivé myslenie, trieštiace všetky formy, akúsi beztvarú pravôľu, opojenie a či omamný životný pocit, zatiaľ čo druhý prvok
vyjadruje rozumové myslenie, silu miery a harmónie v živote. Tieto dva prvky, pôvodne oddelené, sa v antickej tragédii spájajú. Avšak následne začína prevažovať prvok
apolónsky, čo prináša dekadenciu gréckej a európskej kultúry. Spomínaný úpadok začína Sokratovou a Platónovou
filozofiou a kresťanstvo ho len zavŕši. Myslenie udusí život, človek teoretický získava prevahu nad človekom tragickým.12 Nietzsche uznáva v „biologickom“ živote a v dionýzovskom impulze základné hodnoty. Neskôr sa vitálny
impulz v Nietzscheho pohľade pod vplyvom Schopenhauera transformuje na „vôľu k moci“: „Čo je dobré? - Všetko, čo v človeku zvyšuje pocit moci, vôle mať moc, aj samu
moc.“13
Pomocou etymologického bádania Nietzsche prichádza
k presvedčeniu, že termín „dobrý“ (gut) sa pôvodne odvíjal od pojmu „aristokratický“, „vznešený“, „duchovne privilegovaný“, zatiaľ čo „zlý“ (schlecht) sa paralelne vzťahoval na „plebejský“ a „nevznešený“. Aristokratická morálka, teda „dobrota“, charakterizovala „vznešených“ tak
z hľadiska fyzickej sily ako aj z hľadiska duchovnej nadriadenosti. Kňazská kasta si však prefíkaným spôsobom
začala privlastňovať aristokratickú morálku a tak sa začal proces degradácie morálky, pôvodne založenej na vitálnej hodnote: „Rytiersko-aristokratické hodnotové súdy
predpokladajú mocnú telesnú konštitúciu, kvitnúce, všestranné, až prekypujúce zdravie, vrátane toho, čo podmieňuje jeho zachovanie – súboje, dobrodružstvá, hon, tanec,
zápasy, hry a vôbec všetko, čo obsahuje silné, slobodné,
radostné jednanie. Kňazský vznešený spôsob hodnotenia
má – ako sme videli – iné predpoklady: pre neho je naozaj zlé, ak sa jedná o vojnu! Kňazi sú, ako je známe, nepriatelia mimoriadne zlí – prečo? Pretože sú mimoriadne
bezmocní. Z bezmocnosti rastie u nich nenávisť do závratných a zlovestných hlbín, do najduchovnejších a najjedovatejších záludností.“14
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zotročovateľom, zvíťazil nad nimi aktom „najduchovnejšej pomsty“. Židia totiž začali vyhlasovať za „dobré“ všetko to, čo je „bezmocné“, „chudobné“, „pokorné“, „trpiace“, „choré“. Z kmeňa židovskej pomsty vyrastie kresťanstvo, náboženstvo „stáda“, plebejcov a utláčaných. Vo svojej bezmocnosti a neschopnosti postaviť sa priamo proti
svojim utláčateľom, začína šíriť morálku otrokov. „Úbohé“ hodnoty sú vyhlásené za tie skutočné a večné: „poslušnosť“, „podriadenie sa“, „rovnosť“ „láska k nepriateľom“, „milosrdenstvo“, „zľutovanie“, „pokora“ atď.
„V mene boha bolo vyhlásené nepriateľstvo voči životu,
voči prírode, voči vôli žiť!“15 „Boh na kríži“: v tomto znaku – podľa Nietzscheho – dekadencia zvíťazila.16
Na základe dionýzovského akceptovania života mysliteľ
v súcite vidí iba znásobovanie utrpenia. Vo svojom Antikristovi sa pýta: „Čo je zlé? – Všetko, čo vzchádza zo slabosti. Čo je škodlivejšie ako akákoľvek neresť? – Aktívny súcit so všetkými nepodarenými a slabými – kresťanstvo...“17 Kresťanstvo ako náboženstvo súcitu sa stáva životu nebezpečným, pretože súcit spôsobuje stratu sily
a vedie k celkovej strate životnej energie. A tak súcit zapiera život, je praxou nihilizmu, nakoľko sa križuje so zákonom vývoja, ktorý je zákonom selekcie. Kresťanstvo
„zachováva pri živote, čo dozrelo pre zánik, bije sa za prospech vydedených a životom odsúdených, a to množstvom
nepodarkov, ktoré udržuje nažive, čím dáva životu ponurejší a pochybnejší vzhľad.“18 A bolo to opäť kresťanstvo,
čo otrávilo šťastie na zemi, keď začalo šíriť jed hesla „rovnaké práva pre všetkých“, – čím rozpútalo vojnu „proti
každému pocitu úcty a odstupu medzi človekom a človekom, to jest proti predpokladu každého povýšenia, každého rastu kultúry.“19
Odmietnutie boja, inštinktívne vylúčenie každého nepriateľstva, detská nevinnosť obrátená na duchovnosť – to
sú príznaky degenerácie, príznačné pre stav nerozvinutej
puberty. Pochádzajú zo strachu pred bolesťou. Strach aj
pred nekonečne malou bolesťou sa nikdy nemôže skončiť
ináč ako náboženstvom lásky.20 Preukázané milosrdenstvo
koniec koncov – podľa Nietzscheho – nie je altruizmom,
ale iba rafinovanou formou egoizmu a vlastného pôžitku,

„Kňazským ľudom“, ktorý uskutočnil prevrátenie
„mocných“ aristokratických hodnôt, bol židovský národ.
Utláčaný národ, ľud otrokov, závidiac vitálnu silu svojím
12. Nietzsche, F.: Zrození tragédie. Čili helénství a pesimismus. Praha : Vyšehrad, 2008.
13. Nietzsche, F.: Antikrist. Pokus o kritiku kresťanstva. Bratislava :
IRIS, 2003, §2, s. 14.
14. Nietzsche, F.: Genealogie morálky. Praha : Aurora, 2002, s. 22.
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Nietzsche, F.: Antikrist, §18, s. 25.
Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §51, s. 56.
Nietzsche, F.: Antikrist, §2, s. 14.
Nietzsche, F.: Antikrist, §7, s. 16.
Nietzsche, F.: Antikrist, §43, s. 47.
Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §30.32, s. 36-38.
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pretože milosrdný človek chce chudobným blahosklonne
ukázať a dať pocítiť svoju prevahu.21
Podľa Nietzscheho človek vlastne ani nepotrebuje odpustenie hriechov: jednak preto, lebo „Boh je mŕtvy; umrel na svoj súcit s ľuďmi“22 a potom preto, lebo hriechu
niet – je to len forma sebaprznenia človeka par excellence.23 O túto biedu obohatila ľudstvo až cirkev: „Po psychologickej stránke sa v každej spoločnosti, organizovanej kňazmi, hriechy stávajú nevyhnutnými: sú to nástroje manipulácie s mocou; kňaz žije z hriechov, potrebuje,
aby ľudia «hrešili»... Najvyšší princíp znie: «Boh odpúšťa
tomu, čo robí pokánie» – po slovensky: tomu, čo sa podrobí kňazovi.“24
Nietzsche v antitéze k reči na vrchu smelo povie: „Veru,
nemám rád, tých milosrdných, ktorí sú blahoslavení vo
svojom súcitení [...] Všetci tvoriaci sú však tvrdí.“25 A tak
na konci stojí u Nietzscheho nadčlovek v mene Dionýza
proti ukrižovanému Kristovi.26
V národnosocialistických elitných školách platilo Nietzscheho heslo: „Nech je pochválené všetko, čo spôsobuje tvrdosť.“ Kto prejavil súcit, bol považovaný za slabého. Nietzscheho slová o panskej morálke a panskej rase
mali strašnú dohru a dnes tieto slová nemožno už ani do
úst vziať.
To však neznamená, že postoje bez milosrdenstva sú cudzie západnej spoločnosti. Nepriateľstvo voči cudzincom,
dnes predovšetkým voči utečencom, spojené s namyslenosťou a namierené proti iným kultúram, žiaľ pretrváva
aj naďalej. Neraz k tomu pristupujú sociálnodarvinistické
tendencie, pri ktorých platí právo silnejšieho a bezohľadné presadzovanie sebeckých záujmov. V rámci globalizácie ekonomiky a honby za peniazmi mnohí ľudia, ba i celé
národy nemilosrdne padli medzi mlynské kamene. Slová
milosrdenstvo a súcit už vyšli z módy. Skrýva sa za tým
filozofia, že kto sa neklania súčasným pravidlám hry spoločnosti silných, zdravých, úspešných alebo ich nevyznáva, považuje sa za naivného a nenormálneho.27 Svet sa tak

21. Nietzsche, F.: Menschliches und Allzu- Menschliches. In: WWI,
n. 485, s. 1004-1017.
22. Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathustra. Kniha pre všetkých a pre
nikoho. Bratislava : IRIS, 2002, s. 63.
23. Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §49, s. 54.
24. Nietzsche, F.: Antikrist, §26, s. 33.
25. Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 62-63.
26. Nietzsche, F.: Ecce homo. Ako sa človek stane tým, čím je. Bratislava : IRIS, 2004, s. 121.
27. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 31-32.
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stáva džungľou, kde vládne právo silnejšieho. Nakoniec sa
tak stávajú smutne „platnými“ Nietzscheho slová: „Už neodvodzujeme človeka od „ducha“, od „božstva“, postavili sme ho späť medzi zvieratá. Je pre nás najsilnejším zvieraťom, lebo je najprefíkanejší: jedným z dôsledkov toho je
jeho intelektuálnosť.“28 A kto sa odváži myslieť a správať
ináč, patrí jednoducho do blázinca.29
Ako Otec? (podľa Freuda)
Do údajného blázinca, o ktorom vyššie hovoril Nietzsche, sa rozhodol vstúpiť Sigmund Freud (1856 – 1939)
so svojou psychoanalýzou a následnou terapiou. Vo svojom skúmaní náboženského vedomia vychádza z analýzy
tých skúseností, ktoré ostávajú v nevedomí alebo v podvedomí:30 ide o oblasť, ktorá – hoci bola z vedomia vytesnená alebo je vedomiu latentná – má prvoradý a rozhodujúci vplyv na štruktúru a závery poznávajúceho subjektu.31
Freud túto oblasť označuje ako Ono, ktoré sa riadi princípom slasti a zhoduje sa so sférou inštinktívnych impulzov povahy pohlavnej. Pri psychoanalýze, ktorá sa zaoberá vytesneným, naše Ja kladie odpor. „Ja reprezentuje to,
čo možno označiť ako rozum a rozvážnosť, v protiklade
k Ono, ktoré obsahuje vášne.“32 Ide o akýsi druh pansexualizmu, nakoľko v pohlaví vidí posledné vysvetlenie celého ľudského bytia, jeho myslenia i konania.
Náboženstvo sa v tejto perspektíve javí ako istý druh
sublimácie a či iluzórnej kolektívnej neurózy. Sexuálne
inštinkty sú totiž spoločnosťou potláčané, človek ich nemôže otvorene uspokojiť a to prináša ľudskému subjektu
narcistické utrpenie, ktoré sa prejaví istou kompenzáciou
a či pozmenením týchto inštinktov (transfert). Táto kompenzácia spočíva v sublimácii sexuálnych potrieb, utiekajúc sa ku kamuflovaným predmetom a formám. A tak
povstáva náboženstvo ako útecha a či kompenzácia potlačených inštinktov. Viera iba potvrdzuje odsúdenie sexuálnych inštinktov spoločnosťou, a tak človeka iba utvrdzuje
vo vnútornom konflikte: veď vidí hanobené jemu tie najprirodzenejšie inštinkty. Toto neurotické utrpenie je povahy nielen individuálnej, ale aj kolektívnej: veď spoloč-

28. Nietzsche, F.: Antikrist, §14, s. 21.
29. Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §51, s. 55.
30. „U nás sa bežne pre nevedomie používa termín podvedomie.“;
Puškárová, M.: Múdry starec. Analytická psychológia C. G. Junga
v praxi. Bratislava : SOFA, 1997, s. 19.
31. Porov. Freud, S.: Ja a Ono. In: Freud, S.: Za princípom slasti
a iné eseje. Bratislava : Kalligram, 2005, s. 108-110.
32. S. Freud, Ja a Ono, s. 119.

Nové Horizonty

145

Štúdie

nosť túto formu „duševnej choroby“ z pochopiteľných príčin toleruje.
Podľa Freuda centrálnou dogmou kresťanstva je myšlienka „všemohúceho otca“ a tak náboženstvo možno považovať za produkt Oidipovho komplexu. Otcovský obraz
je tu idealizovaný z dvojnásobného podnetu: ide o vlastnú skúsenosť z detstva a o zabitie prvotného otca na úsvite dejín.
Otec, ktorý je dobrý a mocný, je dieťaťom mužského
pohlavia zároveň vnímaný ako konkurent materinskej lásky. V dieťati sa rodia pocity vzdoru a žiarlivosti, ktoré ho
vedú vo svojich predstavách až po zabitie otca, aby malo
iba pre seba všetku láskavosť matky.33 Toto imaginárne
zabitie spôsobuje ťažké pocity viny a tiež inštinktívnu potrebu nápravy, ktorá sa prejaví vo vyvyšovaní otcovskej
idey.34 Náboženstvá vznikajú ako náhradný výtvor za túžbu po otcovi: „Z úsudku o vlastnej nedokonalosti, vznikajúceho pri porovnávaní Ja s jeho ideálom, sa rodí náboženská pokora, na ktorú sa veriaci túžobne odvoláva.“35
Už spomínaná pôvodná psychologická skúsenosť nachádza paralelu hneď v počiatkoch ľudstva a to v skutočnom zabití otca-náčelníka, ktorý si pre seba rezervoval všetky ženy. Aj v tomto prípade pocit viny a potreba
odčinenia boli vyjadrené v procese zbožstvenia idey otca,
identifikovaná nakoniec v toteme, ku ktorému sa obracali modlitby a obety a okolo ktorého povstali predpisy s konečnou podobou tabu.36
Podľa Freuda v kresťanskom učení sa ľudstvo najotvorenejšie priznáva k činu, ktorým sa previnilo v dávnoveku. Potvrdzuje to obeta Ježiša Krista, ktorý nielen obetuje svoj život, ale sa aj úplne zrieka ženy, kvôli ktorej došlo
k vzbure proti otcovi: „V kresťanskom mýte bol dedičný
hriech človeka nepochybne previnením proti bohu-otcovi. Ak Kristus obetovaním vlastného života vykupuje ľudstvo spod bremena dedičného hriechu, núti nás k záveru,
že týmto hriechom bola vražda. Podľa zákona odplaty, hlboko zakoreneného v ľudskom cítení, možno vraždu odčiniť len obetovaním iného života; sebaobetovanie poukazuje na krvavú vinu. A keď toto obetovanie vlastného života
vedie k uzmiereniu s bohom-otcom, mohol byť zločin, za

33. Porov. Freud, S.: Ja a Ono, s. 124-125.
34. Porov. Freud, S.: Mojžiš a monoteizmus. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2010, s. 127.
35. Freud, S.: Ja a Ono, s. 129.
36. Porov. Freud, S.: Totem a tabu. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2015, s. 144-148.
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ktorý treba pykať, jedine otcovraždou.“37 Avšak až v nasledovnom kroku sa plne ukazuje psychologický vzťah
ambivalencie synovho činu: „Rovnakým činom, ktorým
syn pred otcom vyjadruje najväčšie možné pokánie, dosahuje cieľ jeho želania vyrovnať sa otcovi. Stáva sa rovnakým bohom vedľa otca, vlastne namiesto neho. Náboženstvo otca nahradí náboženstvo syna. Na znak tejto náhrady opäť ožíva stará totemická hostina ako prijímanie, pri
ktorom bratia požívajú v tomto prípade telo a krv syna,
nie otca, a touto hostinou sa posväcujú a stotožňujú so synom.“38 A tak v slávnostných obradoch eucharistie Freud
vidí vplyv onoho zločinu, ktorý ľudstvo tak trápil a na
ktorý predsa muselo byť aj hrdé: „Kresťanské prijímanie
je však v podstate opätovným odstraňovaním otca, opakovaním činu, za ktorý treba pykať.“39
Náboženstvo je teda formou ilúzie, v ktorej ľudstvo
frustruje svoje pôvodné túžby. Hoci hralo dôležitú roľu
v evolúcii človeka, teraz je ho potrebné demystifikovať.
A tak psychoanalytici – noví pastieri duší nahrádzajú kňaza.
Freud neostáva iba pri klinickej praxi, ale sa snaží ponúknuť obraz sveta a človeka a tak prechádza do oblasti
filozofie. Jeho filozofický pohľad je však silne ovplyvnený vedeckým pozitivizmom – neraz prechádza do fyzikalizmu, redukujúc tak ľudskú realitu a jej prejavy na energiu (používajúc pritom model mechanický a či hydraulický).40 V tejto materialistickej vízii človek stráca charakteristiky osoby. „Teda to, čo potláča pudy, čo vykonáva cenzúru pudov, má samo opäť byť pudovosťou. Je to tak, ako
keby sme povedali, že murár, ktorý postavil budovu z tehál, je sám z nich postavený.“41
Na prvý pohľad sa môže zdať, že čierna kronika dáva
Freudovi za pravdu: vzťah medzi otcom a synom je poznačený mnohými, neraz aj tragickými konfliktmi... podobne ako je tomu aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Tieto prípady však nepoukazujú na normu – na to, čo je normálne, ale na hriech, ktorý dokáže podobne ako rakovina
napadnúť i tie základné a pre človeka zároveň tie najkrajšie vzťahy.42

37. Freud, S.: Totem a tabu, s. 155-156.
38. Freud, S.: Totem a tabu, s. 156.
39. Freud, S.: Totem a tabu, s. 156.
40. Porov. M agnani, G.: Freud e la religione dei Padri. Roma : Edizioni Studium, 1996, s. 11-28.
41. Frankl, V.E.: Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.
Bratislava : Lúč, 2005, s. 15.
42. Porov. Cantalamessa, R.: Gettate le reti. Riflessioni sui vangeli
Anno A. Casale Monferrato : Piemme, 2002, s.68-69.
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Záver
Ateistický humanizmus by sa chcel ľudstvu predstaviť
ako prejav milosrdenstva voči človekovi: veď oslobodzuje
človeka spod tyranie Boha. Všetky tri formy ateistického
humanizmu sa však nakoniec prejavili ako veľmi neľudské. Niet tu miesta pre udalosti milosti, pre nadprirodzeno,
pre pravdy poriadku transcendentného, pre eschatologickú spásu (všetko to, čo je pre náboženstvo vlastné a podstatné). Ak človek nemá skúsenosť s Milosrdenstvom, ako
dokáže byť milosrdným? Milosrdenstvo je v živote človeka silou, ktorá mu umožňuje napredovať.
Ak je človek metrom všetkých vecí a najvyšší pán existencie, absolútnym sa stáva to, čo je konečné a ohraničené.
Avšak od našich limitov, od smrti a hriechu nás môže oslobodiť len to, čo je nadľudské! Riešenie nespočíva v absolutizovaní hraníc. Už pre našich prarodičov bolo pozitívom uvedomiť si svoju ohraničenosť – nahotu a krehkosť:
nie oni sú bohmi, ale potrebujú záchranu od Najvyššieho. A tak veriacemu človekovi ostáva istota: „Ako sa otec
zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho
boja“ (Ž 103,13).

Jozef Uram
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Ján Duda

Bol kňaz Ján Čarnogurský
františkánskym mystikom?
Toto je dôležitá otázka a chceme na ňu hľadať odpoveď.
Indície sú zjavné v tom, že život kňaza Jána Čarnogurského pripomína trochu život sv. Františka Assiského. Ďalej,
že básnik Janko Silan napísal pri príležitosti smrti kňaza
Jána Čarnogurského „čudnú“ báseň, ktorú nazval „Prostáčik Boží. Za vdp. Jánom Čarnogurským“. Mal básnik
o Jánovi Čarnogurskom nejaké presvedčenie? Tušil v ňom
niečo františkánske?
Pri hľadaní odpovede použijeme tri argumenty. Prvý
je vyhlásenie Pána Ježiša v Matúšovom evanjeliu (10,32),
druhým je učenie sv. Bonaventúru, ktorý je autorom oficiálneho životopisu sv. Františka Assiského a napokon tretím sú indície zo života samotného kňaza Jána Čarnogurského.
Vyhlásenie Pána Ježiša u Mt 10,32
Pán Ježiš použil v evanjeliu sv. Matúša toto vyhlásenie
či ponaučenie, že „kto ma vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach...“ (Mt 10,
32). V evanjeliu sv. Lukáša je to napísané trochu inak, ale
obsahovo je to zhodné: „Kto ma vyzná pred ľuďmi, toho aj
ja vyznám pred Božími anjelmi...“ (Lk 12, 8). Obsah uvedených Ježišových slov možno vyložiť aj takto, ako to uvádzame.
Po prvé. Pri výklade tohto Ježišovho ponaučenia sa autori duchovného života zhodujú v tom, že dôsledkom toho,
že vyznáme Krista pred inými ľuďmi je to, že pri poslednom súde sa Ježiš sám prihlási a povie, že sme jeho ľuďmi, čo bude znamenať, že pôjdeme do neba, nie do večného zatratenia.
Po druhé. Človek, ktorý sa úprimne prihlási k Ježišovi pred ľuďmi, musí vlastniť určité poznanie Ježiša Krista
a vnútorne toto poznanie aj akceptovať. Mnohí ľudia čosi
o Ježišovi vedia, ale ak sa s tým poznaním vnútorne nestotožnia, nevyznajú ho pred inými ľuďmi alebo vyznajú
ho, ale nie úprimne.
Po tretie. Existuje rozličný stupeň poznania Krista v človeku a taktiež rôzny stupeň toho, nakoľko sa s tým poznaním vnútorne stotožníme, čiže prijmeme ho za svoje.
Niekto má nižší stupeň poznania Ježiša, iný vyšší stupeň
poznania. Niekto sa s Kristom viac dokáže stotožniť, iný
menej. Za najvyšší možný stupeň poznania Krista a stotožnenia sa s Kristom sa považuje mystický zážitok.
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Ponaučenie z Ježišovho vyhlásenia, ktoré sa nachádza u Matúša (10, 32), je pre nás zásadné: nikto nemôže
úprimne vyznať Krista pred inými ľuďmi, ak nemá určité
poznanie Krista a ak neprijme svojou vôľou Krista za svojho Pána a Vykupiteľa. Kňaz Ján Čarnogurský vo svojom
živote plnil dôsledne túto evanjeliovú požiadavku, lebo
práve na plnenie tejto Ježišovej požiadavky reagoval svojou básňou Janko Silan pri príležitosti smrti kňaza Jána
Čarnogurského v roku 1938.
Sv. Bonaventúra (1221 – 1274)
Sv. Bonaventúra bol učeníkom sv. Františka z Assissi a v závere svojho života bol generálnym predstaveným
Rádu menších bratov sv. Františka Asisského. Napísal životopis sv. Františka pod názvom Legenda maior (in: Fonti Francescane), ako aj Putovanie (ľudskej) mysle k Bohu
(lat. Itinerarium mentis in Deum).
Vynikajúcim znalcom života a mystiky tohto svätca je
emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý napísal z jeho života
a diela habilitačnú prácu na Teologickej fakulte vo Freisingu v roku 1957 (Z môjho života. Autobiografia, 70).
Kým u sv. Augustína je vrcholom poznania a vnútorného prijatia Boha ľudský rozum, intelekt (intus legere – hľadieť, vidieť, čítať zvnútra), u sv. Bonaventúru existuje ešte
vyšší stupeň poznania a vnútorného prijatia Boha a tým je
láska človeka k Bohu. Pri ľudskom výstupe k Bohu, tam,
kde už rozum nič nevidí, tam ešte vidí láska k Ukrižovanému Ježišovi. A hovorí, že takéto najvyššie poznanie
a vnútorné prijatie Boha mal sv. František Asisský. Podľa
sv. Bonaventúru sv. František stál na najvyššom stupni poznania Boha a na najvyššom stupni sa s Bohom aj vnútorne stotožnil. Bola to – podľa neho už „noc rozumu“, kde
už Františkov rozum vidieť nemohol, ale videl Boha – ak
tak možno povedať – už len láskou. Dva roky pred smrťou v pustovni La Verna archanjel v „mystickom videní“
daroval sv. Františkovi stigmy (v roku 1224: Legenda maior, XIII.). A pápež Benedikt XVI. o tejto udalosti povedal, že „tento dar (viditeľných znakov Kristovho utrpenia)
vyjadruje (vrcholné) vnútorné Františkovo stotožnenie sa
s Pánom“ (Veľké postavy stredovekej cirkvi, 242). František Asisský bol chudobný pre tento svet, lebo od tohto
sveta nič neočakával, ale bol bohatý pre Boha, lebo iba pre
neho na tomto svete žil. Preto sv. Bonaventúra vo svojej
Legende maior často nazýva Františka „Poverello di Dio“,
čo prekladáme do slovenčiny ako „Chudáčik Boží“ alebo
„Prostáčik Boží“ (Silan).
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„O noci, či hmle alebo mraku“ hovorí aj Sväté písmo
napríklad v súvislosti s Mojžišom a zmluvou na hore Sinaj. Keď Mojžiš vystúpil na horu Sinaj, vystúpil do oblaku, v ktorom bol prítomný Pán (Ex 34, 1 – 10). Dionysius Aeropagita už v 6. storočí to komentoval, že „niektorí autori prekladajú „mrak, v ktorom bol Pán“ oblakom,
iní hmlou, ďalší nocou, ďalší miestom alebo mestom alebo nebom (Aeropagita, 19 – 20). Tento autor udalosť vykladá, že „Mojžiš nevidel Pána, lebo je neviditeľný, ale videl miesto, kde Pán stál, kde bola viditeľnou Božia prítomnosť (Aeropagita, 19). Tento príbeh Mojžiša sa nápadne
podobá tomu, čo prežíval sv. František Asisský v pustovni
La Verna, keď mu Pán daroval znaky svojho Ukrižovania.
Ponaučenie, ktoré nám poskytuje sv. Bonaventúra, je
pre nás taktiež zásadné. Ak chceme úprimne Krista vyznať pred ľuďmi, a tak prísť do neba, potrebujeme Ježiša
poznať a vnútorne ho prijať za svojho Pána, ale aj horieť
vnútornou láskou k Bohu. Aj odkaz sv. Bonaventúru možno aplikovať na život kňaza Jána Čarnogurského.
Kňaz Ján Čarnogurský (1904 – 1938)
Kňaz Ján Čarnogurský sa narodil 10.1.1904 v Malej
Frankovej. Po štúdiách v Rožňave a Banskej Bystrici ho
biskup Ján Vojtaššák poslal na štúdium teológie do Ríma.
V roku 1925 dosiahol doktorát z filozofie a v roku 1929
doktorát z teológie. Po návrate na Slovensko pôsobil ako
kaplán v Kežmarku a od roku 1936 pôsobil ako špirituál Kňazského seminára v Spišskej Kapitule a ako profesor pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej. Zomrel náhle ako 34 ročný v Levoči pri pešej
púti bohoslovcov na Mariánsku horu 1.7.1938 v nemocnici
v Levoči dve hodiny po polnoci.
O duchovnom živote tohto kňaza sa dozvedáme z jeho
listov, ktoré sa zachovali a ktoré písal zo svojich rímskych
štúdii svojej krstnej matke Márii Čarnogurskej do Spišskej Belej. Ale aj z jeho teologickej doktorandskej práce,
ktorú napísal v Ríme v roku 1929 a ktorú sa Občianskemu
združeniu špirituála Jána Čarnogurskému podarilo vydať
v roku 2015 aj v slovenskom preklade.
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nie možno nájsť aj v básni Janka Silana, kde báseň, ktorú napísal v roku 1938, v ktorej nazval kňaza Jána Čarnogurského presne tak, ako nazval sv. Bonaventúra sv. Františka Asisského „Boží prostáčik“, ktorý „putuje po odpustoch“, „zbiera Božie milosti“, ktorý je už „v nebi so serafínmi“, ktorý je už „svätý“ (J. Silan).
Kňaz Ján Čarnogurský vo svojom živote zažil vysoký
stupeň poznania Pána, vrúcne ho miloval, že by mohol povedať so sv. Pavlom apoštolom „už nežijem ja, ale žije vo
mne Kristus“ (Gal 2,21). Že zažil niečo ako biblický Mojžiš alebo sv. František Asisský, v ktorom videl svoj veľký
duchovný vzor, lebo život kňaza Jána veľmi nápadne pripomína život sv. Františka Asisského.
Záver
Bol kňaz Ján Čarnogurský františkánskym mystikom?
Zažil nejaké vyššie poznanie Pána Boha? Ak zoberieme do úvahy fakt, že sv. Bonaventúra nazval sv. Františka Asisského pred 800 rokmi „Božím prostáčikom“, lebo
sv. Františka zaujímalo iba poznanie Boha a horel láskou
k Bohu a všetko ostatného ho iba veľmi málo zaujímalo,
tak treba konštatovať, že básnik Janko Silan svojou básňou nazval kňaza Jána Čarnogurského rovnako ako nazval sv. Bonaventúra sv. Františka „Boží prostáčik“. Lebo
aj jeho zaujímalo najmä poznanie Boha a nadovšetko horel láskou k Bohu. Ak teda prijmeme fakt, že Janko Silan
ako básnik vedel vystihnúť dušu i život kňaza Jána Čarnogurského, potom musíme priznať, že tento kňaz mystikom naozaj bol.
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Zo života kňaza Jána Čarnogurského sa dozvedáme, že
v roku 1927 vstúpil do tretieho Rádu Menších bratov sv.
Františka a zvolil si pritom meno „František Asisský“. To
znamená, že si zvolil za svoju cestu životom duchovnú
cestu sv. Františka Asisského. Aj kňaz Ján poznával Krista
rozumom a vnútorne sa s ním usiloval stotožniť, ale podľa vzoru sv. Františka sa usiloval horieť aj veľkou láskou
ku Kristovi. Toto jeho zmýšľanie možno nájsť v jeho doktorandskej práci, ktorá má názov „Privtelenie všetkých
veriacich do Krista“, kde píše, že je našou životnou úlohou dospieť tam, kde dospel apoštol sv. Pavol, keď v liste Galaťanom napísal, že „nežijem už ja, ale žije vo mne
Kristus“ (Gal 2,21) (Čarnogurský, 119). Toto jeho zmýšľa-
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Ľubica Prančíková

Odprevádzanie do večnosti
Toto svedectvo zdravotnej sestry Ľubice Prančíkovej,
hovoriace o sprevádzaní našich drahých v posledných fázach života, odznelo 3. júna 2017 na 2. celoslovenskej púti
zdravotníkov v Levoči.
Píše sa rok 1928. Levočskou horou kráča mladá žena
Agneša. Kráča zamyslená, s ružencom v ruke. Narodili
sa jej tri deti, ktoré krátko po pôrode zomreli. Najprv Jožko ako jedenapolročný, potom dvojčatá Margitka a Petrík.
Zomreli na druhý deň po pôrode. V dedine sa, ako to v dedine bývalo zvykom, už o nej začalo rozprávať, že je asi
„prekliata“, keď nedokáže priviesť a vychovať zdravé deti.
Túžba privinúť si do náručia živé, zdravé dieťa... Pôjdem za Matkou... A tak kráča, práve tu, na toto milostivé
miesto. Pri nohách našej mamy kľačí a prosí: „Matka, pomôž mi v mojom trápení. Túžim donosiť zdravé dieťa, ak
sa narodí – zasvätím ho Tebe a k službe Bohu a ľuďom. Ak
Boh dá – bude z neho kňaz.“
29. apríla 1929 roku sa počas práce na poli narodil syn.
Zdravý – pri krste dostal meno Štefan a o 40 rokov neskôr, sa z neho stáva kňaz. Na primičnom obrázku má napísané „Matička sa postará“... S Božou pomocou do rodiny pribudli ešte dvaja bratia – Miroslav a Jozef – môj otec.
Bez obetavej a statočnej starej mamy Agneše by nebolo ani mňa, ani mojej rodiny. Dožila sa požehnaného veku
– 90 rokov, keď zomrela pri svojom vymodlenom synovi,
kňazovi Štefanovi, v Liesku. Od jeho počatia až do svojej
smrti ho neustále sprevádzala aj fyzicky, ale hlavne duchovne, svojimi modlitbami a obetami. Chodievala som
k nej ako dieťa jej pomáhať na faru, kde bolo stále veľa
práce.
Modlitba a práca – dennodenný, dnes by sme mohli povedať, že možno stereotyp, boli to nenápadné čnosti, ktorými sprevádzala všetkých, ktorí boli v jej blízkosti, ale aj
tých, ktorí ju prosili o radu, pomoc či modlitbu.
Niet žiadneho ľudského príbehu bez rodiny... To je ten
základ, z ktorého buď čerpá, alebo nemá čo čerpať, lebo
ho nezažil. Ja som vyrastala v rodine, ktorú Pán Boh požehnal troma dievčatami, ja som sa narodila ako prostredná v pamätný deň – 18. mája, v deň kedy sa narodil už teraz svätý Ján Pavol II. A tak až do jeho smrti sme slávili
narodeniny spolu.
Keď sa blížili moje 40-te narodeniny, túžila som po
treťom dieťati. Spolu s manželom sme mali 2 deti Máriu
a Jožka. Bývali sme v spoločnej domácnosti v rodinnom
dome spolu s mojimi rodičmi a sestrou. Boli sme obaja
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otvorení na prijatie ďalšieho dieťatka, no neprichádzalo.
Po vzore mojej starkej – Pánu Bohu nič nie je nemožné –
som v modlitbe prosila: „Pane, hádam by som ešte zvládla dieťatko. Malé, voňavučké, s plienkami. Daj, Pane, ak
je to Tvoja vôľa. Ešte si privinúť útle tielko, ktoré je úplne
odkázané na mamu...“
Dni ubiehali, dieťatko neprichádzalo... Trošku som na
to aj pozabudla, keď v týždni pred mojimi narodeninami prišla ku mne moja birmovná mama, ktorej pomerne
náhle ochorela mama, s veľmi ťažkým priebehom choroby, s veľkým abscesovým ložiskom v brušnej dutine. Bola
istý čas na chirurgickej klinike, kde jej odporučili preložiť
ju na doliečovacie oddelenie. Nebola reálne možná šanca na vyliečenie. Stav len na pár dní doopatrovať. Keďže bola samoživiteľka rodiny, nemohla mamu doopatrovať doma sama. Či by som nevedela poradiť ako ďalej. Pri
rozhovore bola s nami aj moja mama. Veľmi bezprostredná, otvorená, ochotná vždy pomôcť. Dva roky pred týmto rozhovorom sme doma doopatrovali starú mamu, ktorá bola u nás asi rok a pol. Jej príbeh je na ďalšie rozprávanie... V júni roku 2011 som pomáhala s opatrovaním onkologického strýka, brata môjho ocka, ktorý mi zomrel v náručí na sviatok Božieho tela bezprostredne po jeho prijatí.
Čo mám robiť?... Poraď... Moja mama nerozmýšľala –
tak ju zoberme k nám. Opýtala sa ocka. Bol trošku prekvapený, ale bez váhania prikývol. Na starostlivosť sme
boli tri – ja, mamina a moja sestra Monika. Trošku som
si to nevedela predstaviť, mať doma niekoho cudzieho...
Ale ako moja mama hovorí: Oči sa boja, ruky urobia. Na
druhý deň som išla do nemocnice zistiť reálny stav panej,
porozprávať sa s lekárom. Išla som aj za ňou, či by chcela ísť k nám. „Ak ma zoberieš, pôjdem... O pár dní, presne
na deň mojich 40-tych narodenín prišla sanitka s Božkou.
Sestra Monika sa zriekla svojej izby, ktorú sme po krátkych prípravách pripravili na starostlivosť o imobilného
pacienta. Rozmýšľali sme asi tak, že keď za ňou budú chodiť, nech majú aj nejaké súkromie. Božka sa obzrela po
izbe a povedala: Dobre... Mali sme pred sebou prvý víkend: bol piatok – ja narodeniny, Jožko, môj syn v nedeľu narodeniny a prvé sväté prijímanie. Trošku hektika, ale
zvládli sme to. Božkin stav si vyžadoval 3–4 krát denne
preväz. Keďže to bolo otvorené abscesové ložisko, snažili sme sa nájsť spôsob, aby sme eliminovali aj zápach
a všetko čo, s jej stavom súviselo. Božka trošku pookriala
a v nedeľu dokázala s nami aspoň chvíľu sedieť pri slávnostnom stole. Kde sme boli všetci spolu...
Začali bežné všedné dni... Chodila som do práce a museli sme nájsť spôsob a všetko zariadiť tak, aby sme to
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všetko zvládli. Mamina a sestra už vedeli vymeniť plienku, naučili sa to pri starkej. Preväzy som robila ja a všetky
odborné výkony okolo nej. V noci Božka pomerne dobre
spala, nebolo potrebné k nej vstávať. Izbu som mala pod
jej a keby bolo niečo treba, zabúchala na stenu alebo zakričala. Aby som stíhala prácu, Božku som ráno dávala do
poriadku už o pol piatej – piatej. Ranná očista aj s preväzmi trvala spočiatku asi hodinu. Navzájom sme si s Božkou pomáhali, po Božke som porobila desiate deťom, odišla do práce. Z práce Božka, deti, domácnosť... Popoludní každý deň prichádzala jej dcéra, ktorá nám potom pomáhala s večernou očistou. Stále pri nej niekto bol. Lekár
povedal niekoľko dní... Z niekoľkých dní to boli nádherné 3 mesiace...
Po niekoľkých dňoch starostlivosti som sa večer modlila
a nejako mi prešlo hlavou: „Pane, ale ja som chcela dieťatko malé, voňavé v plienočkách... A prišla Božka – veľká,
nie vždy voňavá, v plienkach... Tiež dieťa, ale... Asi sme
sa dobre nerozumeli...“ Až neskôr som si to už s úsmevom
pripomínala, že Boh vždy vyplní prosby, ale nie vždy tak,
ako to očakávame.
Božka bola veľmi svojrázna žena. Po celý čas to bola
mobilná, vitálna žena, ktorá vždy všetko organizovala.
Bola veľmi svojská, zvyknutá rozhodovať aj za iných, jednoducho originál – Božka. Takto sme ju poznali. Netušili sme, či vôbec starostlivosť od nás prijme. No už od prvých dní, ako bola Božka pri nás, sa neuveriteľne menila.
Ráno ma už vždy čakala, privítala slovami: „Vitaj, už na
teba čakám,“ Za všetko odpovedala: „Ďakujem“. Ani jedno odmietavé slovo, so všetkým bola spokojná, nikdy sa
nesťažovala. V priebehu prvého mesiaca sa jej stav celkom
stabilizoval, a tak sme si mysleli, že by chcela vidieť svoj
rodný dom, možno sa tam aj vrátiť. A tak ju dcéra posadila do auta, povozila po dedine, okolo kostola, do jej domu.
Mysleli sme si, že sa už nevráti. No neprešlo ani 5 hodín
a Božka bola späť. Posadila sa do kresla, poobzerala sa:
„A už budem tu, už ma nikam neberte...“
Božkin stav sa pomaličky zhoršoval, postupne slabla.
Ale zhoršoval sa iba jej fyzický stav. Duchovne prešla neuveriteľnou premenou. Kým som bola v práci, bola s mojou mamou. Spolu sa modlili ráno, na obed a popoludní
sme sa vystriedali, večer sv. omša na Lumene a samozrejme večerný ruženec. Aj keď sme my už nevládali, ozvala sa Božka: „A ruženec?“... Božka... Každý prvý piatok
chodieval kňaz, a keď to bolo možné, chodil k nej aj cez
sviatok alebo v nedeľu. Keď sa už stav zhoršoval, modlili sme sa my a ona počúvala, neskôr vyťahovala lístočky
s citátmi zo Sv. písma, ktoré boli vždy mimoriadne trefné
na situáciu toho dňa.
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Dva dni pred svojou smrťou si pri modlitbe ruženca vytiahla lístok s biblickým citátom: „Ich smútok zmením na
radosť, poteším ich, rozveselím po žiali“ (Jer 31, 13b).
V ten deň nám ešte pripravila „prekvapenie“, už len ležala, nepodarilo sa nám ju už ani vysadiť do kresla. Viac
pospávala. Poprosili sme ešte pána kaplána, aby ešte prišiel, že už zomiera a chce ešte kňaza. Pán kaplán prisľúbil, že príde a Božku sme s ťažkosťami posadili. Oblečená
v novom svetri ho čakala – nebudem tu predsa s kňazom
v pyžame,... no Božka,... nechali sme ju chvíľku samu,
nech sa aj ona sama pripraví. Kaplána sme pripravili, že
nie je v dobrom stave. Otvorí dvere a pozerá: najprv na
Božku a potom na nás. Čo mu to rozprávame? Nakukneme do izby a tam Božka s nasadenými okuliarmi, otvorená modlitebná knižka. Pri príchode pána kaplána: „Vitajte
pán kaplán, už Vás čakám.“ Skoro sme odpadli, ona už nič
nevládala... Božka sa ešte vyspovedala, prijala Pána Ježiša, prijala pomazanie chorých pri plnom vedomí... Po odchode pána kaplána ľahla do postele, a už nevstala.
V nasledujúci deň sme lístok s citátom vytiahli my: „Na
krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa
pritiahnem“ (Iz 54, 7). Pri meditácii sme premýšľali aj
o tom, aká je to krátka chvíľa v Božích očiach. U Božky tá
chvíľa trvala jeden deň. Bola v agónii, miestami mala motorický nepokoj, začala mať bolesti, stenkala, strácala vedomie, znova ho nadobúdala.
Čo dodať. Pritiahol si ju s veľkou láskou 2. septembra
vo večerných hodinách, keď počas celého dňa sa pri nej
niekto nahlas modlil. Božka odišla...
Ak by som mohla stručne zhrnúť podstatu starostlivosti
o Božku, zhrnula by som to do niekoľkých bodov.
1. Odborná pomoc – veľmi dôležitá, ale nie tá najdôležitejšia. Nikto nie je nenahraditeľný a nemôže si privlastňovať právo: „Iba ja to viem najlepšie“. Postupne som zapájala do tejto pomoci všetkých, ktorí boli v jej blízkosti. Človek urobí všetko, ak chce. Slová: Ja to nedokážem,
nikdy neprebalím plienku a podobne ... Dokážeš... Máš ju,
jeho rada? Áno, pozeraj sa na neho týmito očami. Možno
to nebude na profesionálnej úrovni, ale je to urobené s veľkou láskou a to je iná „úroveň“.
Mať lekára na telefóne, prípadne niekoho, koho môžete
kedykoľvek osloviť ohľadom rady... to je obrovská pomoc
pre toho, kto opatruje, ale aj pre príbuzných...
2. Návštevy kňaza – ešte stále niekde v nás rezonuje myšlienka, že kňaza volať iba vtedy, keď je veľmi zle.
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Hlavne starí ľudia si to myslia. Keď príde kňaz – je koniec. Po opakovaných stretnutiach s kňazmi pri zaopatrovaní chorých vidím presný opak – často je to stretnutie, kde dochádza k odpusteniu vín a hriechov, ktoré človek nikdy predtým nevyznal, človek získava pokoj a často aj iný pohľad na chorobu. Nebojme sa my laici „otravovať kňaza“ a nečakať až sa stav zhorší, stratí sa vedomie
a podobne.
Možno im to treba len pripomenúť... Nechceli by ste
kňaza? Aspoň sa s ním porozprávať. Tu je ale dôležitá ešte
jedna vec, keď kňaz príde – má mať na neho aspoň nejakú
chvíľku času, možno je to posledné stretnutie jeho ako zástupcu Krista s človekom, ktorý odchádza, možno mu toto
stretnutie vymodlil niekto z rodiny a podobne. To sú vzácne chvíle, cítiť posvätno... Nemal by sa pozerať na mobil, hodinky – tak už som zaopatril idem ďalej... Prepáčte za otvorenosť, ale často je to tak. Nikdy, keď som volala
kňaza, mi neodmietol prísť, ale málokedy mal čas... Možno ten človek nikdy nebol na osobnom stretnutí s kňazom
a práve toto je tá chvíľa, kedy sa cez kňaza stretne s Kristom...
3. Duchovné rozhovory – modlitba, myslím že ako samozrejmosť. Nepýtať sa ho na počasie, na politiku... Prejdú do fázy, kedy strácajú chuť zaujímať sa o život, ktorý
sa odohráva okolo neho... Vidí veci, premýšľa o veciach,
o ktorých vie iba on. Nájsť si čas a sadnúť si k nemu, možno chytiť za ruku. Ten pohľad, ktorý mnohí poznáme, pozerá na nás a zároveň cez nás... neuveriteľné. Vidia aj ľudí,
ktorí prešli ich životom, často vidia svoje mamy, staré
mamy, bratov, sestry, aj tých, ktorí zomreli ako malé deti.
Je to už niekde medzi nebom a zemou...
Často sa pýtajú, aj Božka: „Ako to tam bude?“ „ Ani oko
nevidelo, ani ucho nepočulo..“. Čo odpovedať – vo svetle
Božieho slova, lebo ľudská reč, vtedy stráca akoby dych...
Nevyhýbať sa ani rozhovorom, ak oni chcú, aj ohľadom
pohrebných obradov. Počujeme slová: „Nie že mi toto oblečieš..“. alebo: „Nechcem žiadne vence...“, „Neobúchajte
nábytok, keď ma budete vynášať...! Plakať... s úsmevom.
Ostávate bez slov.
4. Odpustenie – často sa nám zdá, že ten človek už fyzicky nemá z čoho žiť, existovať, ale možno je niečo, čo
tú osobu tu na svete drží – možno neodpustené krivdy, nevyznané hriechy, nevysporiadané majetky, pozemky, opýtať sa ho, či je niečo, čo ho trápi, čo potrebuje odovzdať,
ak toho už nie je fyzicky schopný, tak prosiť v jeho mene
o odpustenie... Väčšinou sa mu uľaví a znovu nadobudne pokoj...
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5. Stretnutia s príbuznými, deťmi – pokladám za mimoriadne dôležité, aby nezostal osamotený. Samota veľmi
ubíja a vedie často k beznádeji.
Príbuzní sa boja,... nájsť si na nich čas, vysvetliť im aktuálny stav chorého, v čom bude spočívať ďalšia starostlivosť, čo môžu oni pre neho urobiť, byť pri nich, akousi
oporou, keď nie osobne, možno aspoň telefonicky, aby sa
mali na niekoho obrátiť...
Prevláda názor, že deti nemajú vidieť niekoho, kto je
chorý, kto má bolesti... izolácia... Nie. Aj toto je miesto
na rozhovor, podľa situácie zvážiť návštevy detí, možno
na okamih, zakývať, poslať bozk a podobne... Od malička deti viesť k tomu, že nielen prijímať, ale aj dávať... Je
veľmi dôležité, aby dieťa toto nielen počulo, ale aj zažívalo. Keď sme opatrovali starú mamu doma, boli sme doma
4 generácie a bolo to prirodzené, normálne. Moje deti sa
tomu vôbec nečudovali, Jožko mal 4 roky a Mária 8 rokov.
Doteraz s láskou spomínam na situáciu, keď sme potrebovali robiť na poli, a nemal kto byť pri starkej. Bola pri nej
Mária. Spoza dverí sme počuli ako sa s ňou hrá na školu.
Mama Berta, tak sme volali starú mamu,... „Ako sa povie po anglicky slnko? Nevieš? San... Opakuj: ... san. Stará
mama zopakovala, Mária sa jej to znovu opýtala, nevedela. Mária jej hovorí: Angličtinu sa musíš ešte doučiť, moc
ti nejde. Stará mama: „Mária, skúsme počty alebo prírodovedu... tá mi hádam pôjde... Tak povedz rieku, ktorá tečie cez Ružomberok. Stará mama: Váh... Tak toto ti naozaj ide... Môžeš si dať žiacku knižku... Čo dodať? Dieťa
nevie komunikovať? Dieťa vždy nájde to, čo spája a čím
sa dorozumie.
6. Okamih umierania – nikdy nevieme, kedy príde, aj
keď sa nám zdá, že ten človek už nemá z čoho fyzicky fungovať... Vydržať a byť pri ňom, to sú výnimočné okamihy, milosti, ktorými sú obdarovaní ľudia, ktorí sú tam...
Kto tento okamih zažil, vie, o čom rozprávam... Smútok...
Slzy... áno aj, ale aj neuveriteľná vďačnosť za dar života
tej osoby, pri ktorej sme. V tej chvíli, keď jej duša prichádza pred svojho Pána, prosme spolu s ňou: Pane, buď milostivý tejto duši... Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný.... Catalina Rivas o tejto chvíli hovorí, že človek
musí byť v tejto chvíli úplne odovzdaný, lebo práve vtedy
časť neba sa nachádza v miestnosti a Boh prichádza navštíviť toto miesto.... A ja nehodný sa na chvíľu môžem dotknúť neba.
Teraz sa často hovorí v ošetrovateľstve o rôznych modeloch ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré by sme mali využívať. Zdravotné sestry asi vedia o čom hovorím. Tieto
„modely“ určujú, kedy je dobré jesť, kedy vstávať, kedy
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prebaľovať, ako uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby
pacienta. Plán a model... Myslím, že sa to dá iba teoreticky učiť. Ťažko je to v našich podmienkach využívať. Maslowova hierarchia hodnôt... Učím to, ale...
Mám 44 rokov a už 26 rokov sa starám o chorých rôznych vekových skupín. Keďže som profesijne vyrástla na
internom oddelení, je mi najbližšie, ale 23 rokov som aj
učiteľka v zdravotníckej škole. Vyučujem odbornú prax
v tzv. prirodzených podmienkach, teda v nemocniciach,
v sociálnych zariadeniach. Takže moja práca je striedanie školského prostredia a praktickej výučby v nemocnici.

Ľubica Prančíková

známa, ale v skutočnosti je to najdôležitejší okamih nášho
života – byť pripravení na večnosť. Ten, kto to pochopil,
sa pripravuje na tento okamih počas celého svojho života.
Nedávno zomrel starý otec kňaza, ktorý po jeho smrti
našiel v jeho modlitebnej knižke založenú modlitbu, ktorú
sa modlil počas svojho života. Myslím, že nie je vhodnejšie miesto, ako toto pri nohách našej nebeskej Matky, aby
som sa s Vami o ňu podelila.

Počas týchto rokov som spolu s mojimi žiakmi stála pri
zrode ľudského života, kedy nám spoločne s mamičkou
stekali slzy radosti z nového ľudského života. Sprevádzam
svojich žiakov aj na geriatrii, kde znova stojím pri posteli
ľudí, ktorí odchádzajú z tohto sveta a rodia sa pre večnosť
a znova spolu s nimi plačem a ďakujem.

Panna Mária, vrúcne ťa prosím, v hodine mojej smrti
príď k môjmu lôžku, ako by to urobila moja matka, keby
ešte bola živá. Azda môj ochrnutý jazyk nebude už môcť
vzývať tvoje meno, ale moje srdce ho bude aj naďalej opakovať. Už teraz ťa prosím o pomoc v tej rozhodnej chvíli.
Budem azda musieť naposledy vydýchnuť bez prítomnosti ľudí? I v tom prípade umriem so spokojnosťou na tvári,
lebo budeš pri mne. Ja v to dúfam, ja v to verím, ja to s istotou očakávam. Amen.

Po tých rokoch si myslím, že to druhé sprevádzanie, alebo skôr odprevádzanie do večnosti, je ešte viac dôležitejšie ako sprevádzať mamičku, ktorá sa pripravuje na pôrod.

Ďakujme spolu za výsadu a úžasnú milosť, ktorú nám
Pán dáva, že nás ku chorým posiela. Sprevádzanie – to je
alternatíva eutanázie, o ktorej sa teraz tak často hovorí.
Sprevádzajme – buďme poslami života.

Všetko je to o pochopení života. Pochopiť prečo som tu,
pochopiť a hľadať ten Boží plán, ktorý má Boh s každým
človekom. Zomieranie a smrť je v našom živote niečo,
o čom nechceme počúvať. Máme ju v priamom prenose
každý deň v správach, no v násilnej forme... atentáty, samovraždy, vraždy. Otupeli sme... No nehovoríme a nepočujeme o prirodzenej smrti. Bojíme sa jej, je to veľká ne-

Svojim študentom hovorím: „Nech Tvoja uniforma hovorí o tom, že slúžiš životu. Nech chorý, ku ktorému prichádzaš, nikdy nemá pochybnosti, či prichádzaš k nemu
s úmyslom mu pomôcť, alebo s úmyslom ho zabiť.“
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Josef Pieper:
Voľný čas a kult. S úvodom kardinála Karla Lehmanna
Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2017, počet strán 130, ISBN 978-80-568-0015-7.

Nemecký filozof a teológ Josef Pieper (4.5.1904 – 6.11.1997) túto krátku
štúdiu napísal ešte v roku 1947 a po
prvý raz publikoval v roku 1948. Nemecko bolo po Druhej svetovej vojne
a potrebovalo štát znova vybudovať,
nie rozmýšľať o voľnom čase. Pieper však svoju štúdiu obhajuje tým, že
„postaviť dom“ znamená, že si dáme
do poriadku celé svoje morálne a intelektuálne dedičstvo a jedným z pilierov západnej kultúry je voľný čas. Preto žiada znova premyslieť, premeditovať, dať do poriadku voľný čas. Od roku 1948 do roku 2007 knižočka dosiahla desať vydaní v nemeckom jazyku. Preklad Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý bol publikovaný v roku 2017 je postavený na nemeckom vydaní z roku 2007 v Mníchove. Úvod k tomuto vydaniu napísal
kardinál Karl Lehmann.
Základnou témou Piepera je voľný
čas. Čo to je? Čo máme robiť vo voľnom čase? Pieper prichádza k dôležitým novotám: voľný čas sa po latinsky
povie „schola“ (škola, čiže škola nikdy
nebola školou v dnešnom slova zmysle, ale bola voľným časom! Opakom
byť voľný, mať voľný čas, je „byť nevoľný“ (nevoľník?!) a z dejín vieme, čo
to znamená. Vrháme sa do práce sami
a dobrovoľne. Pre zárobok. A Pieper
uvažuje ďalej a rozlišuje „artes libera-

154

Nové Horizonty

les“ (slobodnú prácu), za ktorú sa prijíma honorár (od slova „honor“, česť)
od „artes serviles“ (služobnú prácu),
za ktorú sa platí, dáva mzda. Taktiež
odlišuje prácu od voľného času. Práca
je niečo ako príspevok, prínos pre spoločnosť, niečo, čo je vložené do systému svojím funkčným miestom (funkcionár), kým voľný čas je niečím, čo
nie je zviazané s nijakou povinnosťou či funkcionárskym miestom práce. Voľný čas (otium) – podľa Piepera – je stav duše; nie je to iba prestávka v práci či víkend alebo dovolenka.
Nie je to postoj človeka, ktorý sa veci
zmocňuje, ale toho, kto sa oddáva, kto
sa veciam dáva a ponecháva takmer
ako spiaci človek. Veď len ten, kto sa
oddá spánku a prežíva pokoj, dokáže
aj zaspať. Voľný čas nie je na to, aby
„funkcionár“ mohol fungovať bez poruchy a výpadkov čo najdlhšie, ale na
to, aby človek ostal človekom.
Pre Piepera je voľný čas „stav ľudský“ (na jednej strane) a na druhej
strane „stav nadľudský. Ale tým sa ešte nedáva odpoveď na otázku, čím treba vyplniť voľný čas, aby bol skutočne voľným časom? Tu sa Pieper dopracoval k piatej kapitole, v ktorej rieši práve túto otázku. Dopracoval sa
k odpovedi, že správnou odpoveďou
je „sviatok“ a „kult“ ako bohoslužba:
zmysel oddychu je pre neho kultický.

Žiada sa vymedziť, ohradiť určitý čas
a priestor a treba ho vyňať z úžitku
pre tento svet a dať ho božstvu (Bohu).
Je to akási sféra, ktorá nie je užitočná pre tento svet, ale náleží k ľudskej
existencii. Ba ide ešte ďalej, keď hovorí, že „kult existoval od vekov alebo
nejestvuje vôbec. Nemáme v ňom čo
zakladať alebo iniciovať. Pre kresťana
je samozrejmá na tom ešte jedna vec:
po Kristovi už existuje len jedna pravá
a platná podoba kultu. A tým je sviatostná obeta, ktorú prináša Cirkev.“
S takýmto záverom by iste niektorí polemizovali. Ale každý, kto si skutočne prečíta knihu Josefa Piepera
spozná, že autor argumentuje veľmi
rozumne a vysvetľuje naozaj poctivo
na báze ľudskej skúsenosti. Kardinál
Lehmann uviedol, že Pieper už v roku 1942 napísal: „To, že ľudia nemajú voľný čas, vysvetľuje skutočnosť,
prečo sa dnešný človek nevie modliť“.
Akokoľvek, Josef Pieper nastoľuje dôležité otázky života, akými sú „voľný čas“ a jeho prežívanie a zároveň
je skvelým sprievodcom pri uvažovaní o týchto otázkach. Lebo vypadnúť
z kolotoča práce ešte neznamená, že
sa dokážeme ponoriť do voľného času
a skutočne ho žiť.
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Livio Melina:
Kultúra rodiny. Reč lásky
Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2014, 182 s., ISBN 978-80-8074-252-2.
Livio Melina, bývalý prezident Pápežského inštitútu Jána Pavla II. a uznávaný morálny teológ
sa vo svojej knihe zamýšľa nad úlohou rodiny v dnešnej spoločnosti. Kniha sa viaže na dôležité východiská teológie manželstva a rodiny Jána Pavla II. naznačené v Teológii tela, v exhortácii
Familiaris consortio, v Liste rodinám i v ďalších príhovoroch. Autor opakuje metódu Jána Pavla II. a preto vychádza z Božieho plánu o osobe, manželstve a rodine, ktorý považuje za určujúci pre formáciu kultúry, jazyka i pre odpovede na etické otázky späté s osobou, manželstvom
a rodinou. Cieľom knihy je prehlbovať teologickú antropológiu v perspektíve snubného tajomstva a položiť dôležitú ontologickú otázku, ktorú položil Ján Pavol II. rodinám: Rodina, čo hovoríš o sebe? Rodina, prečo si?

José Granados, Stephan Kampowski, Juan José Pérez-Soba:
Nová pastorační péče o rodiny. Průvodce podle Amoris laetitia
Akademie kanonického práva, Brno 2017, 130 s., ISBN 978-80-906025-5-7.
Nový sprievodca pastorácie rodín vychádza z apoštolskej exhortácie pápeža Františka Amoris
laetitia v kontexte s predchádzajúcim magistrériom Katolíckej cirkvi. Autormi knihy sú profesori Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme, ktorých snahou
je odpovedať na praktické otázky, nastolené v posynodálnej exhortácii. Kniha ponúka spoľahlivé smernice pre oblasť pastorácie rodín, tak významnú a zásadnú pre budúcnosť Cirkvi i spoločnosti. Rozvíja tri heslá ôsmej kapitoly Amoris laetitia: sprevádzať, integrovať a rozlišovať,
čím naznačuje potrebu zmeny mentality v pastoračnom sprevádzaní rodín, zvlášť tých, ktoré sú
zranené bolesťou rozpadu manželstva. Príručka je odborným a hutným komentárom exhortácie
pápeža Františka, ktorý by nemal chýbať v knižnici osôb sprevádzajúcich manželov a rodiny.

Konferencia biskupov Slovenska:
Kurz pre spovedníkov
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 2017, 144 strán, ISBN 978-80-8161-270-1.
Apoštolská penitenciária v Ríme v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska a Subkomisiou pre bioetiku Teologickej komisie KBS zorganizovala v dňoch 6. – 8. septembra 2016 na
Spišskej Kapitule kurz pre spovedníkov. Hlavným prednášateľom bol kardinál Mauro Piacenza, hlavný apoštolský penitenciár. Okrem neho prednášky predniesli páter Ján Ďačok SJ, prednášajúci na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme a Mons. Ľubomír Welnitz, sudca tribunálu Apoštolskej penitenciárie a osobný sekretár kardinála Piacenzu. Konferencia biskupov Slovenska v tomto zborníku vydala v slovenskom preklade všetky príspevky, ktoré na konferencii
zazneli ako aj homílie počas svätých omší. Zborník predstavuje dôležitú pomôcku pre každého
kňaza ako vysluhovateľa sviatosti zmierenia.

