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Riešenie pre Európu...?!
Milí čitatelia, pozrite sa vôkol seba.
Čo vidíte? Mnohí z vás uvidia realitu
dnešnej doby a množstvo problémov.
V problémoch sa zmieta nielen jednotlivec, spoločnosť, ale žiaľ aj celá Európa. Mnohí sa snažia hľadať a aplikovať rôzne riešenia na konkrétne situácie, avšak častokrát bezvýsledne.
Existuje vôbec nejaké konštruktívne
riešenie? Milí čitatelia, dovoľte mi pozvať vás k zamysleniu o súčasnom stave Európy.

mu svetu“. Prvým je vysokopostavený
Riman Boetius, politik, diplomat a filozof, druhým bol Cassiodor, rímsky
diplomat a tretím sv. Benedikt z Nurzie.
Boetius (480 – 526) uveril, že „starý
svet zaniká a vzniká nový poriadok“
(Pieper, 24), a preto sa rozhodol robiť
sprostredkovateľa medzi starým a novým. Ako diplomat sa dostal na dvor
ostrogótskeho kráľa Teodoricha, získal si jeho dôveru a stal sa jeho poradcom. Avšak neobstál. Najprv bol upodozrievaný a neskôr obvinený zo sprisahania proti kráľovi, uväznený a popravený. Svoju najvýznamnejšiu knihu De consolatione philosophica (slov.
Filozofia utešiteľkou) napísal vo väzení. Je to nádherné čítanie o tom, ako sa
Boetius musel vysporiadať s otázkou
zmyslu života, existencie smrti a životného nešťastia. Zároveň Boetiova
cesta ukázala, že tadiaľto cesta pokojného prechodu od „starého do nového
sveta“ nevedie a nie je možná.

Európsky kontinent sa už aj v minulosti ocitol v podobných problémoch,
v akých sa nachádza v súčasnosti.
Rím ovládal celé Stredomorie a Rímska ríša bola vcelku úspešným politickým projektom. Kresťanstvo postupne vstupovalo do všetkých oblasti života Rímskej ríše, dokázalo prežiť krvavé prenasledovanie a napriek tomu
sa šírilo ďalej. V roku 313 rímsky cisár
Konštantín Milánskym ediktom daroval kresťanom slobodu a ďalší cisár
v roku 381 urobil kresťanstvo štátnym
náboženstvom. Lenže v tom čase sa už
rozšírili nájazdy barbarov a v roku 410
Rím padol. Pád Ríma sa stal dôvodom
pre útoky zo strany zástancov starých
rímskych náboženstiev, ktorí tvrdili,
že kým bol Rím pod ochranou starých
rímskych božstiev, bol pevný a nedobytný. Ale – podľa tvrdenia zástancov starých rímskych pohanských náboženstiev – práve vstup kresťanstva
do dejín Ríma spôsobil jeho politický
pád. Proti tomuto tvrdeniu vystúpil sv.
Augustín, biskup v Hippo, ktorý napísal známe dielo Boží štát, v ktorom
tvrdil, zjednodušene povedané, že nie
kresťanstvo spôsobilo pád Ríma, ale
jeho skazené mravy.

Cassiodor (475 – 570) politickú, sociálnu i náboženskú situáciu riešil najprv podobne ako Boetius. Aj on sa politicky a diplomaticky presadil na dvore kráľa Teodoricha. Uvedomil si však,
že svoje zámery takto nepresadí. Preto sa rozhodol zveriť úlohu sprostredkovateľov medzi starým a novým svetom mníchom, ktorí okrem poľnohospodárskej práce prepisovali spisy,
a tak ich zachovávali pre budúce generácie. V dnešnom južnom Taliansku založil kláštor Vivarium, odmietal všetky ponuky na akúkoľvek diplomatickú kariéru a venoval sa svojim
zámerom.

Nájazdy barbarov a pád Ríma neuchránili kresťanov od toho, že museli
zaujať postoj k novej spoločenskej, politickej i náboženskej situácii. Chcem
tu poukázať na tri veľké postavy uvedeného obdobia, ktoré žili v približne
rovnakom čase a podľa môjho názoru zaujali tri odlišné postoje k „nové-

Sv. Benedikt z Nurzie (480 – 547)
patril tiež k vznešeným rodom Rimanov. On však úplne odignoroval a riešil prepojenie starého a nového sveta
zásadne nábožensko-kultúrnym spôsobom. Založil kláštory, o ktorých
nemecký teológ Adam Mohler v roku 1839 napísal, že „vtedy sa neda-

rilo rásť nijakej rastline, iba tej, ktorá vyklíčila a rástla v kláštore“. Inak
povedané, v turbulentných časoch nejestvovali nikde ostrovy slobodného
myslenia v oblasti kultúry a náboženstva, jedine v kláštoroch. Sv. Benedikt
z Nurzie napísal pre svojich benediktínov pravidlo života pod názvom Regula. Zaujímavé je aj to, že pápež Pavol
VI. apoštolským listom z 24. októbra 1964 Posolstvo pokoja (lat. Pacis
nuntius) ustanovil sv. Benedikta opáta
za hlavného patróna Európy. Tým dal
jasne najavo, ktorú cestu považuje za
dôležitú aj pre súčasnú Európu.
V tomto zamyslení som sa snažil
poukázať na tri cesty, ktorými by sa
riešenie ťažkostí v súčasnej Európe
mohlo eventuálne uberať. Katolícka cirkev vyhlásením pápeža bl. Pavla VI., zdá sa, považuje za najsprávnejšiu cestu, ktorú si vybral sv. Benedikt z Nurzie. S tým sa však spája ešte jedna otázka: Mal bl. Pavol VI. určením sv. Benedikt za hlavného patróna Európy na mysli riešenia sekulárneho sveta alebo iba riešenia pre oblasť Katolíckej cirkvi? Zdá sa, že toto by mohlo byť riešením aj pre sekulárny svet, čo však závisí aj od vôle a ochoty súčasnej politickej a ekonomickej elity Európy, ale v tejto oblasti existuje veľmi málo indícií, žeby
tieto riešenia mohli byť akceptované.
Účinnejším by sa to mohlo stať, ak by
rozhodnutie bl. Pavla VI. bolo akceptované v oblasti Katolíckej cirkvi. Jej
obnova v duchu životného príkladu sv.
Benedikta z Nurzie a zomknutosť elít
Katolíckej cirkvi by mohli účinne pomôcť aj Cirkvi, aj sekulárnej Európe.
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Slovensko má v európskom kontexte
osobitné postavenie
José Noriega je profesorom Pápežského teologického inštitútu Jána
Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme. Tento rozhovor s ním
vznikol počas jeho návštevy na Slovensku začiatkom septembra 2017,
kedy sa ako prednášajúci zúčastnil II.
ročníka Kurzu pre spovedníkov organizovaného subkomisiou pre bioetiku
pri Konferencii biskupov Slovenska
v Spišskej Kapitule. Prinášame jeho
prvú časť.

Vzťah kňaz a manželia
Ste profesorom na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium
manželstva a rodiny v Ríme.1 Môžete nám v krátkosti priblížiť históriu
a poslanie tohto inštitútu?
Pre pochopenie histórie a poslania
inštitútu je potrebné pochopiť históriu samotného Karola Wojtylu. Vieme, že Karol Wojtyla mal veľkú pastoračnú skúsenosť s rodinami, avšak bol
si vedomý toho, že je potrebné ponúknuť istý systematický pohľad, ktorý
by pomohol pochopiť, tak kňazom ako
aj manželom, aký je zmysel ich povolania. Preto len čo bol Karol Wojtyla
zvolený za pápeža, zvolal biskupskú
synodu o rodine a rozhodol sa vytvoriť dve inštitúcie, ktoré by napomohli
samotným rodinám: jednu na úrovni
pastoračnej, ktorou bola Pápežská rada pre rodinu, jednu na úrovni akademickej, ktorou je Inštitút. Jeho poslaním je prostredníctvom akademických
reflexií napomôcť a podporovať pastoračné úsilie. Ján Pavol II. otvoril ten-

1. Rozhovor bol urobený 7. 9. 2017, pred
tým než pápež František svojim Motu proprio
Summa familiae cura zmenil názov inštitútu na Pápežský teologický inštitút Jána Pavla
II. pre vedy o manželstve a rodine (poznámka
prekladateľa).
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to inštitút s cieľom ponúknuť Cirkvi
možnosť uvažovať nad pravdou manželskej lásky a nad pravdou rodiny.
Na Inštitúte ste študovali v 90-tych
rokoch minulého storočia. Mohli by
ste nám prezradiť, ako toto štúdium
poznačilo váš život a vaše kňazstvo?
Do Ríma som išiel študovať preto,
lebo som potreboval nájsť odpovede
na mnohé otázky, ktoré som nosil vo
svojom srdci, a to práve v súvislosti s
manželstvom a rodinou. Šiel som, aby
som našiel odpovede na mnohé pochybnosti, ktoré som mal.
O aké pochybnosti išlo?
Hľadal som odpovede na otázky ohľadne morálnych noriem súvisiacich s manželskou láskou, s ľudskou sexualitou. A skutočne, štúdium
mi dalo odpovede na najdôležitejšie
otázky, ktoré si človek kladie: čo je
to šťastie, čo je to láska, aký je zmysel ľudských túžob, ktoré Boh vložil
do nášho srdca, aký je zmysel sexuality, čo je to čistota. Pravdy, ktoré som
objavil vďaka štúdiu rozšírili môj horizont natoľko, že to malo rozhodujúci
vplyv na môj život.
Ste generálnym predstaveným rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie. Akú charizmu a poslanie má tento inštitút?
Sme maličkým rehoľným inštitútom, ktorý vznikol v Španielsku v r.
1985. Inštitút vznikol zo spoločnej
túžby žiť v jednej komunite ako kňazi zdieľajúc tú istú spiritualitu a tú istú
prácu. Od začiatku sme mali to šťastie,
že sme mohli slúžiť a pracovať s rodinami. Tam sme objavili, ako veľmi rodiny potrebujú prítomnosť kňazov,
ktorí by ich mohli sprevádzať. Preto
vo vnútri našej rehoľnej rodiny je záujem o pastoráciu rodín, ale taktiež aj

o výchovu – tak na úrovni škôl ako aj
na univerzitnej úrovni.
Prečo je pre kňazov a zasvätené
osoby dôležité, aby zostali v živom
kontakte s manželmi a ich rodinami? V akom vzťahu je kňazské povolanie či zasvätený život s manželským povolaním?
Na túto otázku chcem ponúknuť
nielen akademickú odpoveď, ale aj
odpoveď, ktorá odráža moju osobnú
skúsenosť a to, čo zažívam. Pre pochopenie týchto dvoch povolaní, osobitne pre pochopenie zasväteného života a kňazstva je potrebné pochopiť
manželské povolanie a zároveň naopak. Aby sme mohli správne pochopiť manželské povolanie, je potrebné
pochopiť povolanie ku kňazskému zasvätenému životu. Obe povolania sa
vzájomne dopĺňajú.
Akým spôsobom?
Kňazské povolanie či rehoľný život
tým, že sú spojené s povolaním k panenstvu, poukazujú manželom na konečný význam a zmysel ich manželského života. Manželia totiž vstupujú do manželstva nielen preto, aby
spoločne zdieľali život tu na tejto zemi, ale vstupujú do manželstva s vyhliadkou na večný život. A preto, ak sa
manželia stretávajú s kňazmi a rehoľníkmi, ktorí žijú panenstvo pre nebeské kráľovstvo, objavujú zároveň svoje
konečné povolanie. Rozpoznajú, že sa
vzali, aby spoločne dosiahli nebo, kde
sa ľudia už neženia ani nevydávajú.
A  opačne? Čo objavujú kňazi
a zasvätené osoby pri pohľade manželský život?
My objavujeme to, čo znamená
snubná, manželská láska. Pri pohľade na manželský život, my zasvätení, rozpoznávame, čo pre nás zname-

Rozhovor

ná úplne sa darovať milovanej osobe,
ktorou je pre nás náš Pán a jeho nevesta Cirkev. Preto tieto dve povolania sú
vlastné Cirkvi, vzájomne sa potrebujú
a vysvetľujú.

Ján Pavol II.,
pápež rodiny a Slovensko
Sv. Otec František pri svätorečení
nazval pápeža Ján Pavla II. „pápežom rodiny“. V čom obohatilo Cirkev pôsobenie a učenie tohto slovanského pápeža?
Myslím si, že sú to dva motívy, pre
ktoré mu právom patrí tento titul. Prvým je, že sv. Ján Pavol II. svojim magistériom zjavoval krásu manželského
povolania, jeho pravdu, pravdu o manželskej láske, pravdu o ľudskej sexualite. Týmto spôsobom zrodil v ľuďoch
nádej. A toto je druhý motív, prečo ho
môžeme nazvať pápežom rodiny. Ján
Pavol II. prinášal manželom a ich rodinám nádej. Nádej, ktorá im pomáhala pri prekonávaní ťažkostí spojených
s ich každodenným životom, s ich povolaním.
Do manželského a rodinného života sa neraz privalia rozličné búrky,
ktoré môžu spôsobiť, že sa loďka života, loďka povolania, loďka, ktorou je rodina, začne potápať. Avšak
aj uprostred týchto búrok je potrebné sa plaviť do prístavu. To, čo manželia tak veľmi potrebujú uprostred
búrky na rozbúrenom mori, je nádej.
Nádej, že ich povolanie je čímsi oveľa väčším, než sú ich problémy (to platí aj pre kňazský či zasvätený život).
Ide tu totiž o povolanie, ktorého tvorcami nie sme my sami. Nie my sme si
dali naše povolanie. Jeho pôvodcom
a darcom je sám Boh. A práve preto,
Boh, ktorý nás povoláva, nás zároveň
aj sprevádza a pomáha nám uprostred

José Noriega

životných búrok a robí to prostredníctvom Cirkvi.
Myslíte si, že učenie, ktoré nám
zanechal ako vzácne dedičstvo sv.
Ján Pavol II., je dostatočne poznané a prijímané či už zo strany teológov, kňazov a zasvätených, ako aj
zo strany laikov, veriacich manželov
a ich rodín?
Ak sa v histórii Cirkvi ukázal nejaký kultúrno-náboženský kontext, ktorý si vyžadoval zo strany Cirkvi nejaký zásah v podobe učenia (napr. blud
arianizmu, ktorý si vyžadoval prehĺbiť zo strany Cirkvi náuku o dvojakej
Ježišovej prirodzenosti), Cirkev stále reagovala a prehlbovala tú oblasť,
ktorá to potrebovala najviac. A tak Ján
Pavol II. v kultúrnom kontexte sexuálnej revolúcie, ktorá zastierala skutočný význam manželskej lásky a ľudskej sexuality ponúkol Cirkvi ozajstné svetlo – náuku, ktorá pomáhala pochopiť ich pravý význam a krásu.
V súčasnosti sa preto tento poklad
ešte viac prehlbuje a rozvíja. Je teda
našou úlohou, úlohou nás kňazov, profesorov v seminári a na teologických
fakultách, prijať a osvojiť si tento poklad a ponúknuť ho ďalším kňazom,
seminaristom, laikom a rodinám, a to
takým spôsobom, aby ho mohli pochopiť a aby poukázali na to, ako učenie Cirkvi napomáha rozpoznať šírku
a hĺbku manželského povolania.
Čo by mohlo napomôcť aj u nás
na Slovensku viac vniknúť do podstaty tohto učenia? Aké sú podľa
vás cieľové skupiny, ktoré by mali
hlbšie poznať učenie Cirkvi o manželstve a rodine?
Myslím si, že Slovensko má v európskom kontexte osobitné postavenie. Máte veľmi silnú tradíciu rodinného života. Je to poklad, skutočný

poklad, ktorého je dôležité sa pridŕžať
a veľmi si ho chrániť. Mladí sa ešte sobášia. Sú oblasti, v ktorých sa manželia neboja mať viacero detí a túžia po
nich. Môžeme povedať, že na Slovensku rodina ešte kraľuje. Tradícia rodiny, ktorá je vo vašej krajine taká silná
však potrebuje byť v súčasnosti dobre
pochopená. Nestačí totižto len samotná tradícia. Ak rodiny chcú žiť len zo
zotrvačnosti, len z tradície, nepotrvá
to dlho. Budúcnosť a nádej, ktorá je jej
vlastná, potrebujú mať svoj osobitný
motor, ktorý ich bude poháňať. Tým
motorom je rozpoznanie hĺbky, krásy a veľkosti povolania. Ide tu o rozpoznanie veľkosti daru, ktorý manželia so svojim povolaním dostali. Teda
nestačí len tradícia rodiny, ale je potrebné objavenie veľkosti daru samotnej rodiny.
S tým súvisí ďalší dôležitý bod. Ním
je vedieť pomenovať veci, vedieť vysvetliť, prečo je rodinný život jedinou adekvátnou možnosťou, ako naplniť ľudskú túžbu po osobnej láske. Totiž, niet iného miesta, niet iného kontextu, kde by sa mohla aktívnym spôsobom prežívať a zdieľať ľudská sexualita tak, ako je to v kontexte manželskej lásky, ktorá rodiac nový život vytvára rodinu. Avšak dnes vidíme, že aj
na Slovensku sa ľuďom ponúkajú rozličné možnosti a spôsoby ako žiť sexualitu. Je preto potrebné vysvetľovať, prečo jeden spôsob života a prežívania ľudskej sexuality je skutočne
ľudský a zodpovedá dôstojnosti človeka a druhý nie. Vedieť to vysvetliť
a ponúknuť mladým ľuďom odpovede, predpokladá štúdium tejto matérie. Mladí dnes kladú otázky a pýtajú
si odpovede. V globalizovanom svete
sa mladí stretávajú s inými mladými
v Európe a vidia, že je možné žiť sexualitu rozlične. Ak sa im neponúkne
odpoveď na to, prečo je manželstvo jediným miestom, kde sa sexualita môže
prežívať naozaj ľudským spôsobom,
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budú hľadať ľahšie riešenia, avšak budú to riešenia, ktoré nerozvinú ich život do plnosti.
S tým všetkým súvisí štúdium, čiže systematická teologická formácia –
chcel by som dať do pozornosti predovšetkým štúdium teológie tela – seminaristov, kňazov, zasvätených, laických hnutí vo farnostiach, a to takým
spôsobom, aby sa toto štúdium prispôsobilo prostrediu a kontextu, v ktorom prežívajú svoj život. Myslím si, že
rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú kňazi, ktorí sa nebudú báť ponúkať učenie
sv. Jána Pavla II.. Ak budú kňazi ponúkať teológiu tela, ktorú nám zanechal sv. Ján Pavol II., spolu s teológiou
lásky, ktorá je ovocím pontifikátu Benedikta XVI., som si istý, že budú pastoračne plodní. Áno, rodiny majú hlad
a smäd po tejto pravde.

Sexualita a šťastie
Ste profesorom, ktorý sa špecializuje v oblasti sexuálnej morálky a etiky. Keď sa povie slovo „morálka“, mnohým sa vybaví Desatoro, normy a ich aplikácia do života.
V mnohých seminároch sa morálna teológia vyučuje ešte formou tzv.
„kazuistickej morálky“, ktorá neraz vidí a rieši veci „čierno-bielo“.
Nastáva tak istá priepasť medzi životom a tým, čo učí Cirkev. V mnohých veriacich je prítomný akýsi
predsudok, že morálka, to je moralizovanie, ktoré ich chce obrať o ich
slobodu a radosť zo života. Mohli by
ste nám k tomu niečo povedať?
Morálne učenie Cirkvi, učenie, ktoré sa ponúka aj v seminároch, je učením, ktoré je vždy prítomné vo vnútri
istého kultúrno-náboženského kontextu. Niekoľko rokov späť to bolo učenie, ktoré posudzovalo konanie člove-
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ka na základe morálnych noriem, pretože kultúrny kontext bol zrejmý, bol
jasný, nebol problematický tak, ako je
to dnes. Podávať učenie, zvlášť morálne učenie súčasnému človekovi spôsobom, akým sa to robilo v minulosti, dnes nestačí. Ľuďom dnes nestačí
povedať, že toto je norma, ktorú je potrebné zachovať. Preto, ak dnes budeme vyučovať morálku tak, ako sa vyučovala niekoľko rokov späť, ľudia jej
nebudú rozumieť.
Ak by sme chceli nájsť alternatívu slova morálka, aké slovo by sme
mohli použiť, aby mu ľudia porozumeli?
Šťastie. Kľúčovým slovom pre morálku je slovo šťastie. Toto slovo ponúka odpoveď na otázku, prečo je morálka dôležitá. Ide o slovo, ktoré hovorí,
že človek je svojim konaním zameraný
na šťastie. Túži po šťastí a svojim konaním tiahne za ním. Všetko, čo koná,
koná preto, aby sa jeho život stal naplneným. Celá teologická a filozofická
tradícia hovoria o šťastí ako o plnosti
života. Dnes sa však pod šťastím rozumie skôr spokojnosť, pohoda, pôžitok.

Čo je to vlastne šťastie?
Šťastie je plnosť života. Ide o život,
ktorý človek naplní výnimočnosťou
svojho konania, teda skutkami, ktorými vybuduje svoj život, skutkami, ktoré jeho život rozvinú do plnosti. Morálka chce preto ukázať osobám, že
existuje život hodný žitia, život naplnený plnosťou konania. Človek totiž
môže prežívať život len tak, povrchne, polovičato, ba dokonca sa mu život môže zhnusiť. Na strane druhej
ho môže žiť plnohodnotne, naplnene,
a teda krásne. To však neznamená, že
budeme slávni alebo že sa nám nič zlé
nestane, ale že dokážeme náš život na-

plniť skutkami, ktoré ho urobia výnimočným a krásnym.
Akú úlohu a poslanie má sexualita
v živote človeka?
Filozof Remi Braque hovorí, že Boh
dal človekovi prácu, aby ho upokojil.
Človek dostal prácu za úlohu, ktorá ho
upokojuje, pretože je to on, ktorý tvorí, je to on, ktorý rozhoduje ako budú
veci vyzerať... Avšak hovorí, aj to, že
Boh dal mužovi ženu, aby ho znepokojil.
Čo tým chcete povedať?
Znamená to, že sexualita nám hovorí o čomsi veľkom, o čomsi, čo
nás presahuje. Sexualita nám hovorí
o veľkosti života, hovorí nám o novej
možnosti, ako prežívať život. Hovorí o šťastí, o plnosti života, ktorý presahuje človeka ako indivíduum. Hovorí o človekovi, ktorý je osobou, to
znamená, že je stvorený pre vzťah, pre
spoločenstvo osôb. Sexualita hovorí,
že človek je stvorený preto, aby spolu-konal s druhým človekom, aby konal v spoločenstve s ním, a tak budoval vzájomné spoločenstvo. Sexualita nám hovorí o plnosti spoločenstva,
do ktorého musím vstupovať s veľkou
pokorou. Pretože nie som to ja, ktorý ju má úplne pod kontrolou. Vedľa
mňa je druhá osoba, ktorá má odlišné rytmy, odlišnú históriu života, odlišné prežívanie. Je preto dôležité vedieť správne usmerniť, viesť, spravovať vlastnú sexualitu. Ak to dokážem,
sexualita ma vovedie do plnosti vzťahu s druhou osobou, pohlavne odlišnou odo mňa.
V súčasnosti sú snahy mnohých
potrieť sexuálnu rozdielnosť medzi
mužom a ženou.
Pohlavná odlišnosť neznamená prekážku, ale naopak, znamená možnosť
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obohatenia mojej osoby, mojej vlastnej subjektivity. Muž a žena nám rozprávajú o novej možnosti existencie
nášho bytia. Zároveň však sexuálna
rozdielnosť nám hovorí o plodnosti.
Dnes sa zdá, že hlavným posolstvom sexuality je pôžitok. To však
nie je pravda. Iste, sexualita ponúka
pôžitok, ale ten má symbolickú hodnotu. To, o čom hovorí sexualita je, že
sme stvorení pre vzťah a pre plodnosť.
Hovorí, nám, že človek je stvorený pre
spoločenstvo osôb, že nie je stvorený
preto, aby sa uzavrel do seba samého,
ale aby sa úplne daroval druhej osobe,
stal sa ženíchom a nevestou, aby mohol byť otcom a matkou.
Pred nedávnom vyšla na Slovensku vaša kniha Eros a jeho poslanie.
Základy sexuálnej morálky. Mohli
by ste nám priblížiť jej obsah?
Priblíženie obsahu tejto knihy začnem vetou: Sexualita sľubuje mnoho,
ale napokon málo dáva. Ľudia sú fascinovaní tým, čo so sebou prináša sexuálna skúsenosť, avšak napokon sú
z nej sklamaní – čakali viac. V tejto
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knihe som sa pokúsil poukázať na to,
čo nám sexualita naozaj sľubuje a zároveň som sa pokúsil vyznačiť cestu,
po ktorej kráčať, aby sme dosiahli cieľ,
ktorý nám sexualita prisľúbila. Sexualita nám v skúsenosti zaľúbenia sľubuje mnoho, avšak na to, aby dospela
do cieľa, ktorý nám sľúbila, má potrebu nastúpiť na cestu, na pokornú cestu. Ide tu o cestu vlastných túžob.
Čo to v konkrétnosti znamená?
Ak osoba nedokáže vybudovať
vlastnú subjektivitu, ak nedokáže zo
seba vybudovať zrelú osobnosť, nikdy
nedosiahne to, čo jej sexualita prisľúbila. Ide tu o pokornú cestu, pretože človek sa musí učiť, aké skutky má
konať, akú cestu si zvoliť, aby dokázal v sebe integrovať svoje vlastné túžby. Ide teda o integráciu túžob. Integrácia vybuduje v človeku novú schopnosť výnimočného konania, vybuduje v ňom schopnosť skutočne milovať. A to je umenie. Je umením milovať správne. Nikto z nás sa nerodí
ako umelec, čiže ako ten, kto by vedel
hneď od začiatku a bez problémov milovať. Podobne, ako sa učíme mnohým

zručnostiam v našom živote, musíme
sa naučiť aj umeniu milovať. Ide o rozhodujúcu vec v našom živote. Nikto
nás však neučí tomuto umeniu. Myslíme si, že je to úplne normálne a jednoduché, a že stačí len nasledovať vlastné túžby. Avšak takto ich v skutočnosti zničím, čím si zničím aj život. Umeniu milovať sa učíme tým, že sa učíme
integrovať vlastné túžby vzhľadom na
to, aby sme z nich urobili túžby výnimočné, túžby krásne, túžby hodné človeka ako osoby.
Otázky kládol Róbert Neupauer.
Druhá časť rozhovoru bude v uverejnená
v nasledujúcom čísle.
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Fungovanie katolíckych univerzít
a vôbec katolíckych škôl
Prorektor Katolíckej univerzity
prof. František Trstenský sa zúčastnil
školenia manažmentu katolíckych univerzít zo strednej a východnej Európy,
ktoré v dňoch 7.-15.7.2017 zorganizovala univerzita Notre Dame v štáte Indiana (USA). Okrem neho sa z Katolíckej univerzity na tomto školení zúčastnili ešte dvaja zástupcovia. V rozhovore s Františkom Trstenským prinášame niekoľko postrehov z tohto
školenia.
Pán prorektor, skúste nám
v krátkosti priblížiť toto podujatie.
Zámerom tohto podujatia bolo ponúknuť účastníkom základné informácie o tvorbe vízie, poslania, tvorby
strategického plánu a fundraisingu (finančných zdrojov) katolíckych inštitúcií na rôznych úrovniach. Prednášateľmi boli profesionáli v jednotlivých oblastiach. Celkovo šlo o dotáciu 42 hodín prednášok a na záver každý účastník dostal certifikát o absolvovaní seminára.
Akým spôsobom sa v USA zachováva katolicita katolíckej univerzity?
V súčasnosti je v USA asi 240 katolíckych vysokých škôl a univerzít.
Univerzita Notre Dame sa nachádza
v rebríčku top troch najúspešnejších.
V rámci toľkých katolíckych univerzít
nájdeme univerzity liberálnejšie i konzervatívne. Univerzita Notre Dame
patrí k mierne konzervatívnym. V ich
univerzitnom kampuse sa v rámci duchovnej formácie za týždeň po jednotlivých internátoch odslúži cca.
130 sv. omší, keď vo formácii pôsobí
asi 50 kňazov z Kongregácie sv. Kríža, ktorá univerzitu založila a jej patrí. Univerzita má asi 12 tisíc študentov
vo všetkých stupňoch štúdia. Aj toto
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svedčí, že formácii sa prikladá veľký
význam. Rovnako aj tam platia predpisy pápežských dokumentov, najmä
Ex corde Ecclesiae a Sapientia Christiana sv. Jána Pavla II.
Nedávno som si vypočul v rozhlase rozhovor s Filipom Kukurom,
ktorý je známym vedcom a synom herca Juraja Kukuru, ktorého
manželka (Nemka) pracuje v oddelení finančných zdrojov pre Univerzitu v Oxforde. Mali ste niečo o tom
aj na školení v Notre Dame?
Áno, súčasťou seminára boli aj
prednášky zástupcov z rovnakého oddelenia, ktorí nám predstavili jednak
základné princípy fundraisingu, ako
aj konkrétne príklady ich práce.
Môžete niektoré z nich uviesť?
Predstavili nám napríklad pravidlo
tzv. 3xT (time, talent, treasure – čas,
schopnosti, peniaze), pričom zdôraznili na prekvapenie viacerých prítomných, že ľudia sú najčastejšie ochotní ponúknuť z týchto troch oblastí práve peniaze, lebo je to najjednoduchšie. Myslím, že je to aj impulz do
nášho prostredia, keď mnohí použijú
výhovorku, že nemajú peniaze. V našich podmienkach zabúdame poprosiť, že môžu ponúknuť svoj čas alebo schopnosti. Asi 70 % donorov tejto katolíckej školy sú bežní ľudia, ktorí venujú často symbolické sumy, ale
chcú pomôcť. Táto ich pomoc vychádza z troch príčin: (1) je to ich prejav
vďačnosti za vzdelanie, (2) vyjadruje ich lojalitu voči tejto inštitúcii, (3)
americké prostredie berie ako samozrejmosť podporovať neziskové organizácie.Pre zaujímavosť uvediem, že
od prvého kontaktu s potenciálnym
donorom až po realizáciu konkrétnej
pomoci ubehne asi 1-2 roky.

A čo majetnejší donori?
Nevyhnutným predpokladom je
predloženie projektu, ktorý musí mať
konkrétne zameranie, realizovateľnosť, transparentnosť, dĺžku trvania
a jeho merateľnosť. Podstatným je, že
nikdy nesmie byť ohrozené dobré meno univerzity. V praxi to znamená, že
nepripadajú do úvahy donori, ktorí sú
v záznamoch trestných registrov. Pracovníci oddelenia fundraisingu pracujú s maximálnou transparentnosťou.
Donor od začiatku do konca projektu
je informovaný o spôsobe vynaloženia
jeho financií. Udelením daru nekončí
záujem univerzity o každého jedného donora. Je pravidelne informovaný
o podujatiach na univerzite, na mnohé
podujatie je pozývaný. Ak niekto daruje hoci aj len 5 dolárov, okamžite obdrží email s poďakovaním.
A čo ste mali ohľadom vízie univerzity?
Univerzita musí mať jasnú a dlhodobejšiu víziu, ktorá obvykle je zhrnutá do motta. Na víziu nadväzuje poslanie (mission), ktoré už detailne rozpracováva hodnoty vyjadrené v motte.
Ďalšou oblasťou je strategický plán.
To znamená, že inštitúcia vie, kde sa
momentálne nachádza, aký cieľ chce
dosiahnuť v krátkodobom i dlhodobom horizonte a akými prostriedkami
sa k nemu chce dopracovať. Motorom
tejto vízie je spravidla rektor univerzity so svojim tímom, ktorému je nápomocná, ale ho aj kontroluje Správna rada, pretože v americkom systéme práve ona rektora volí. Systém
dvoch štvorročných období, ako funguje v strednej Európe, v Amerike považujú za nie príliš ideálny z hľadiska dlhodobého rozvoja školy. Tam môže byť rektorom v úrade aj viac ako
dve funkčné obdobia (hoci aj 30 rokov), na druhej strane, ak sa ukáže ako

Rozhovor

neschopný, Správna rada razantne koná. Ako príklad by som uviedol rektora univerzity Notre Dame, kňaza prof.
Hesburgha, ktorý bol vo funkcii viac
ako tri desaťročia a z lokálnej vysokej školy urobil prestížnu americkú
univerzitu. Táto univerzita má vo svojom štatúte, že rektorom môže byť iba
kňaz z ich rehoľnej kongregácie.
Sú tam aj nejaké iné zaujímavosti, ktoré by bolo dobré spomenúť?
Uvediem mimoriadne úspešnú komunikáciu s absolventmi, ktorým venujú aj naďalej svoju pozornosť a všímajú si ich rast. Ďalej je to kvalitná
práca s médiami, kde vytvárajú dobré
meno univerzity. Na tom pracujú viacerí ľudia a majú na to osobitné oddelenie. Pokiaľ ide o počet študentov, nejdú cestou naberania veľa študentov,
ale udržiavajú si dlhodobo približne
rovnaký počet a idú skôr na kvalitu.
Ak porovnáte pobyt študentov na
univerzite na Slovensku a v USA,
vidíte tam rozdiel?
Je tu rozdiel. Kým na Slovensku je
študent reálne asi 3 dni v škole a úmy-

selne si tak prispôsobí rozvrh hodín,
americké univerzity sú známe budovaním kampusov, kde študent strávi 2-3 mesiace. Samozrejme, tomu je
prispôsobená vybavenosť kampusu:
športoviská rôzneho druhu, angažovanosť študentov v duchovných aktivitách, kultúrnych podujatiach, rôzne
študentské organizácie a spolky, rôzne prednášky v rámci popoludňajších
a večerných hodín. Knižnica je miestom štúdia a napríklad v období skúškového štúdia je preplnená a otvorená 24 hodín denne. Študenti sú zapojení do života univerzity a sú za to aj
finančne ohodnotení a dostávajú za to
kredity.
Ešte Vás tam niečo oslovilo?
Oslovila ma väčšia rozmanitosť
stupňov štúdia. Napríklad sú vysoké
školy, ktoré poskytujú iba bakalárske
a magisterské štúdium, nemajú doktorandské. Ale to, čo robia, robia skutočne dobre a nevnímajú to ako svoj nedostatok. Iné sú vynikajúce v doktorandskom stupni štúdia. To isté platí
aj pre oblasť vzdelávania a výskumu.
Niektoré sa viac špecializujú na vyučovací proces, iné na výskum. Aj univerzita Notre Dame pred viac ako 150

rokmi začínala veľmi skromne. Na
povzbudenie nám ukázali drevenú kaplnku a domček, ktorý slúžil ako prvá
škola. Súčasnú úroveň dosiahli systematickou a cieľavedomou prácou.
Čo Vám dal tento pobyt ako
i Vaše iné pobyty a skúsenosti
s americkým školstvom.
Na tejto konkrétnej univerzite som
bol už štvrtý raz. Predchádzajúce pobyty boli zamerané na vedecké bádanie, tentokrát bol zameraný na správu a riadenie katolíckeho školstva. Ak
by som to mal zhodnotiť, podvedome
som niektoré veci vnímal, ako by mali
fungovať. Ale po prvý raz som sa stretol s tým, že nám boli jasne pomenované a vyargumentované. Sú pre mňa
veľkou inšpiráciou.
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Nervová bulímia
Pokračujeme v článku „Mentálna anorexia a bulímia“.
Prvú časť článku sme uviedli v minulom čísle. Tentoraz sa
venujeme mentálnej bulímii z medicínskeho hľadiska.
Ani pri nervovej bulímii nejde o nové ochorenie. Popisy bulimických symptómov sa datujú už do roku 1873,
hoci bulimická porucha sa potvrdila až neskôr.1 Pred rokom 1940 klinická literatúra uvádzala medicínske symptómy bulímie len v spojení s nervovou anorexiou, diabetes mellitus a maláriou. Prípad Ellena Westa publikovaný v roku 1944 je prvou dobre dokumentovanou správou
o bulimickej poruche.2 V päťdesiatych rokoch však začali
výskumníci jasne rozlišovať medzi anorexiou a bulímiou.
Aj keď obe poruchy majú svoje vlastné špecifické skupiny symptómov, súčasné štúdie ukazujú, že bulimičky,
ktoré majú normálnu hmotnosť, tvoria najväčšiu skupinu
postihnutých ľudí. V prípadoch, v ktorých figuruje anorexia a bulímia prípadne samotná anorexia, tvoria len zanedbateľnú no dôležitú skupinu pacientov.3
2.1. Definícia
Termín bulímia pochádza z gréckeho slova býčí hlad
alebo obrovský hlad.4 Hlavnou črtou tejto poruchy je nekontrolované prejedanie sa a neadekvátna kompenzácia
ako prevencia priberania hmotnosti. „Nekontrolované (orgastické) prejedanie“ je jedenie v limitovanom časovom
úseku (obyčajne menej ako 2 hodiny) množstvom potravy, ktorá je určite väčšia ako by väčšina jedincov zjedla
za podobných podmienok. Nekontrolované prejedanie sa
zvyčajne nastáva v utajení, keďže jednotlivec sa obyčajne hanbí za svoje správanie. Je prítomný pocit straty kontroly nad jedením počas epizódy. Navyše prejedanie je nasledované očisťovacími aktivitami s cieľom zabrániť priberaniu. Tieto zahrňujú násilím vyvolané zvracanie, nadmerné užívanie laxatív, hladovanie alebo extrémne cvičenie. Na potvrdenie tejto diagnózy sa musí takéto správanie

1. Bulímia nervosa bola prvýkrát popísaná ako objektívny diagnostický termín v DSM – III as bulimia (viď DSM-III, s. 69 – 71). Pozri Pope and Hudson, „Eating Disorders,“ s. 1855. Počas 60-tych a 70tych rokov 20-teho storočia bol tento syndróm rôzne pomenovaný ako
syndróm dietneho chaosu, bulímia, bulimarexia a dysorexia. V roku
1979 bol syndróm pomenovaný ako bulímia nervosa. Tento termín bol
zavedený do DSM-III-R, s. 67. See Donald A. Williamson, Assessment
of Eating Disorders: Obesity, Anorexia and Bulimia Nervosa, New
York, Pergamon Press, 1990, s. 10 – 11:, Campbell Psychiatric Dictionary, s. 107.
2. Herzog, “Eating Disorders,” s. 434.
3. Pope and Hudson, “Eating Disorders,” s. 1854.
4. Herzog, „Eating Disorders,“ s. 434.
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vyskytovať v priemere 2x týždenne počas troch mesiacov.
DSM-IV prezentuje charakteristiku nervovej bulímie nasledovnými piatimi diagnostickými kritériami:
A. Rekurentné epizódy nekontrolovaného prejedania.
Epizóda nekontrolovaného jedenia je charakterizovaná
dvoma nasledovnými bodmi:
(1) jedenie, v prerušovanej časovej perióde (napríklad
počas každej 2-hodinovej periódy), množstva stravy, ktoré je určite väčšie než by väčšina ľudí zjedla počas podobného časového úseku a za podobných podmienok.
(2) pocit straty kontroly nad jedením počas epizódy (napr. pocit, že pacient nemôže prestať jesť, alebo čo
a koľko je).
B. Opakované neadekvátne kompenzačné prejavy
z dôvodu prevencie priberania hmotnosti, napr. sebou samým vyvolané zvracanie; extrémne užívanie laxatív, diuretík, klyziem, alebo iných medikamentov; hladovanie;
alebo excesívne fyzické cvičenie.
C. Nekontrolované jedenie a inadekvátne kompenzačné správanie sa vyskytuje v priemere najmenej 2x týždenne počas troch mesiacov.
D. Samo trýznenie hladom je príliš ovplyvňované telesným vzhľadom a hmotnosťou.
Porucha sa nevyskytuje výlučne počas epizód nervovej
anorexie.5
2.2 Prevalencia (premorenosť v populácií)
Prevalencia nervovej bulímie je závislá od tých istých
faktorov, ktoré boli prezentované v diskusii o nervovej
anorexii, t.j. vek, kultúra (vzdelanie) a pohlavie. Nervová bulímia obyčajne začína v neskorej adolescencii alebo
skorej dospelosti a často nasleduje po období dietovania.
Výskyt je odhadovaný od 1% do 3 % medzi adolescentmi a mladými dospelými ženami.6 V priemyselných krajinách sú čísla pomerne vyrovnané,7 podobne ako v prípade
anorexie, v postihnutej populácii prevládajú zväčša ženy.8
5. DSM-IV, pp. 545 – 546:, Rapaport and Ismond, DSM-IV Training
Guide, s. 181; Reid and Wise, DSM-IV Training Guide, s. 248 – 249.
6. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s. 209;
Maxmen, Essential Psychopathology, s. 262
7. Maxmen, Essential Psychopathology, s. 262.
8. 90% jedincov s bulímia nervosa sú ženy (viď DSM-IV, s. 548).
Z tohto dôvodu bude bulimický pacient v ďalšej diskusii označovaný
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2.3 Etiológia
Tie isté faktory, ktoré motivujú dievčatá k anorektickému chovaniu, majú vplyv aj vo vývoji bulímie. Predstava,
že len štíhle ženy sú atraktívne a úspešné motivuje niektoré ženy k „nekontrolovanému prejedaniu a očisťovaniu sa“
ako spôsobu straty hmotnosti.9 Ďalšie etiologické faktory,
skúmané v tejto oblasti zahrňujú dysfunkčné rodinné systémy, teórie správania a biologické teórie.
2.3.1 Teórie rodinných systémov( vzťahov)
Rodičia bulimických pacientov kladú veľmi vysoké
očakávania na svoje deti, pričom im súčasne dávajú málo
uznania za ich intelektuálne alebo kultúrne úspechy.10 Tieto rodiny sú náchylné k väčšej dezorganizácií a majú viac
ťažkostí pri riešení problémov ako normálne rodiny. Ich
dezorganizácia a nedostatok záujmu o aktivity dieťaťa súvisia so závažnosťou bulimických symptómov.11
Hlavné rodinné faktory zahrnuté do etiológie nervovej
bulímie sú prítomnosť rodinnej anamnézy poruchy príjmu potravy, afektívna porucha, užívanie návykových látok alebo obezita a osobná anamnéza afektívnej poruchy,
obezita alebo sexuálne zneužívanie.12
Vždy, keď sa vyšetrujú poruchy príjmu potravy u detí,
závery výskumníkov a lekárov bývajú: na vine je matka.
Hovoria o panovačnej matke, ktorú popisujú ako perfekcionistickú, despotickú, a ktorá sa nevenuje deťom. Pripisujú patológiu dieťaťa materskej patológii a dávajú do súvisu
poruchu so zlým alebo nedôsledným materstvom, či zlyhaním materskej starostlivosti.13

ako žena, aj keď väčšina symptómov je aplikovateľná tiež na mužských
bulimikov.
9. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s. 212 –
213.
10. Osoby s nervovou bulímiou majú tendenciu hodnotiť ich rodičov
viac negatívne v oblasti emocionálnej hrejivosti a odmietania než anorektické subjekty. Akokoľvek ,obidve skupiny hodnotia svojich rodičov
negatívnejšie než ľudia bez porúch príjmu potravy. Viď Janet Esparon
and Alex J. Yellowlees, „Perceived Parental Rearing Practices and Eating Disorders,“ in British Review of Bulimia and Anorexia Nervosa, 6
(1992), s. 39 – 45.
11. Maxmen, Essential Psychopathology, s. 263.
12. Christopher G. Fairburn, Phillipa J. Hay and Sarah L. Welch,
„Binge Eating and Bulimia Nervosa: Distributionand Determinants,“ in
Binge Eating: Nature, Assessment, and Treatment, G. Fairburn and G.
Terence Wilson(eds.), New York, The Guilford Press, 1993, s. 135. Jane
Couts, „Study Links Eating Disorder to Childhood Sex Abuse, „in The
Globe and Mail (Toronto), 1 July 1995, s. A4; McFarland, Brief Therapy
and Eating Disorders, s. 38 – 39.
13. Marlene Boskind – White and William C. White, Bulimarexia:
The Binge/Purge Cyrcle, Second edition,New York/London, W.W. Norton & Company, 1987, s. 71-73. Napriek tomu, že materský vplyv na
psychopatológiu detí nemôže byť podceňovaný, títo autori právom považujú názor vyjadrený vyššie za „krátkozraký, deštruktívny a neoprávnený.“
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2.3.2 Teórie týkajúce sa správania
Jedna z teórií správania poukazuje na to, že nekontrolované prejedanie a následné prečisťovanie je metóda ovládania hmotnosti, ku ktorej sa osoba uchyľuje po pokuse
obmedziť príjem stravy. Narastajúca chuť do jedla vyúsťuje od dietetického príjmu až do prejedania. Toto správanie je teda nasledované jedným z rôznych kompenzačných
mechanizmov, ktoré zabránia výskytu priberania hmotnosti.
V modeli “zmierňovania strachu“ sa predpokladá, že
úzkosť je spojená so strachom z priberania, ktorý nasleduje po záchvate prejedania. Jedinec sa očisťuje s cieľom
znížiť úzkosť. Očisťovanie je preto negatívne zosilnené
znížením úzkosti a jedinec zisťuje, že ide o efektívny spôsob zvládania stresu s ohľadom na nekontrolované prejedanie.14
2.3.3 Biologické teórie
Väzba medzi biochémiou a bulímiou sa stále skúma.
Zdá sa, že existuje silná závislosť medzi výskytom bulímie a primárnou afektívnou poruchou. Nejde len o to, že
sa obe vyskytujú u členov tej istej rodiny, ale obe reagujú
na podobnú medikamentóznu terapiu. Toto viedlo k predpokladu, že pacienti s poruchami príjmu potravy a pacienti s afektívnymi poruchami majú podobné neurochemické črty.15
Ďalšie dôkazy možného spojenia prinášajú posledné výskumy, ktoré poukazujú na zvýšené hladiny endorfínov
u bulimikov, ktorí zvracajú, čo by mohlo poukazovať na
závislosť k samotným endorfínom.16 Ďalšie oblasti výskumu zahrňujú štúdium vzťahov medzi hormonálnymi zmenami u adolescentiek a nástupom nervovej bulímie.17
2.4 Psychopatológia
Mnohé z tých istých psychologických abnormalít zistených u nervovej anorexie možno nájsť aj u tých ľudí, ktorí trpia na bulímiu, nebudeme ich preto opätovne uvádzať.
Postačí len zdôrazniť, že nízka sebaúcta, poruchy vnímania telesného vzhľadu, iracionálne dichotomické spôsoby
myslenia sú bežné u tých ľudí, ktorí pravidelne realizujú

14. Linscheid, Tarnowski and Richmond, „Behavioral Approaches
to Anorexia Nervosa,“ s. 346. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa
and Bulimia,“ s. 211
15. Agras and Bachman, „Anorexia Nervosa and Bulimia,“ s. 211.
16. Huebner, Endorphins, Eating Disorders and Other Addictive Behaviors, s. 139 – 141.
17. Ruth H. Striegel-Moore, „Etiology of Binge Eating: A Developmental Perspective,“ in Binge Eating : Nature, Assessment and Treatment, s. 155.
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nekontrolované jedenie a prečisťovanie.18 Podobne, poruchy osobnosti spojené s nervovou anorexiou boli tiež zaznamenané u pacientov s nervovou bulímiou.19
2.5 Medziľudské vzťahy
Problémy v oblasti sociálnych interakcií (vrátane manželských a rodičovských) ľudí s bulímiou reprezentujú tie
isté ako u ľudí s nervovou anorexiou. Boli však zistené určité rozdiely. Zistilo sa, že manželstvá bulimikov sú otvorenejšie, rozorvané a nevraživé v porovnaní s anorektikmi, ktorí sú skôr charakterizovaní vyhýbaním sa konfliktu.20
Zdá sa, že otázka moci a ovládania hrá význačnejšiu
rolu i v týchto manželstvách.21 Obe strany prijímajú dysfunkčné postavenie radšej, než úlohu zdravého, zrelého:
jeden sa stáva „silným správcom“ zatiaľ čo druhý je „slabý a chorý“. Podobne ako u manželstiev anorektikov, ani
jeden nie je plnohodnotný (skutočný) partner alebo rodič.
2.6 Priebeh ochorenia
Nástup bulímie nastáva obyčajne v neskorej adolescencii alebo v skorom dospelom veku. Typický prípad je
pravdepodobne dievča v neskorej adolescencii s normálnou hmotnosťou, miernou nadváhou v porovnaní s rovesníkmi, charakterizovaná depresívnou náladou a kritickým
postojom k vlastnému vzhľadu a hmotnosti.22
Nekontrolované jedenie začína často počas alebo po epizóde diéty. Prostredníctvom členov rodiny alebo priateľov si osoba s bulímiou všíma (uvedomuje) sebou vyvolané zvracanie alebo užívanie laxatív ako metódu udržovania hmotnosti. Pomaly sa samotárske prejedanie stáva modelom spôsobu jedenia. Obsesívna zaujatosť stravou a prejedaním sa ovláda ich život. Táto zaujatosť často interferuje s ich medziľudskými a pracovnými vzťahmi. Považujú
za nesmierne ťažké komunikovať ich pocity s ostatnými.23

18. Sandra 1. Mckenzie, Donald A. Williamson and Barbara A. Cubic, „Stable and Reactive Body Image Disturbances in Bulimia Nervosa,“ in Behaviour Therapy, 24 (1993), pp. 195 – 207:, Janet Polivy and C.
Peter Herman, „Etiology of Binge Eating: Psychological Mechanisms,“
in Binge Eating: Nature, Assessment, and Treatnent, s. 175 – 177.
19. David L. Tobin, „Psychodynamic Psychotherapy and Binge Eating,“ in Binge Eating: Nature, Assessment and Treatnent, s. 291 – 300.
Boli zistené vyššie počty závislých a predstieraných a nižšie hodnoty
schizoidných porúch osobnosti u bulimických pacientov v porovnaní
s anorektikmi.
20. Woodside et al., Eating Disorders and Marriage, s. 27.
21. Woodside et al., Eating Disorders and Marriage, s. 30.
22. Rapaport and Ismond, DSM-IV Trainning Guide, s. 180.
23. Herzog, „Eating Disorders,“ s. 435.
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Po nekontrolovanom jedení sa bulimici prestávajú ovládať a zažívajú pocity viny, hanby, rozpakov a nízkeho sebavedomia. Preto sa pokúšajú skryť symptómy jedením
nenápadne a v tajnosti. Zažívajú tiež striedavé periódy
prudkej túžby a straty kontroly a veľké znepokojenie nad
ich neschopnosťou odolať nekontrolovanému jedeniu. Po
prejedení sa obyčajne nasleduje depresia a sebakritické
myšlienky.24
Na rozdiel od anorektických pacientov je bulimička zvyčajne nešťastná zo svojich symptómov a je ochotná prijať pomoc. Zatiaľ čo anorektička sa od ľudí izoluje
a prezentuje sa ako asexuálna, bulimička je obyčajne otvorená a má heterosexuálne vzťahy. Bulímia je často spojená
s ďalšími poruchami, ktoré zahrňujú poruchy nálady, abusus rôznych látok, poruchy osobnosti (špeciálne hraničné
poruchy osobnosti), impulzívne správanie ako je kradnutie, kradnutie v obchodoch a samovražedné sklony.25
2.7 Liečba a prognóza
2.7.1 Farmakologické prístupy
Na rozdiel od nervovej anorexie sa ukázalo, že postupy
zahrňujúce medikáciu majú pozitívny vplyv na regulovanie nekontrolovaného jedenia a prečisťovania. Medikamentózna liečba zahŕňa antidepresíva, supresoriká chute
do jedla, antikonpulzíva a antagonistov opioidov.26 Zdá sa
, že sa tým dokazuje tvrdenie o biochemickej príčine tejto
choroby. Je však všeobecne prijatá myšlienka, že medikamentózna terapia sama o sebe nedokáže trvalo pozmeniť
správanie sa v zmysle prejedania a očisťovania. Úspešnejšie formy liečby zahrňujú medikamentóznu liečbu a psychoterapiu.27
2.7.2 Psychoterapeutické prístupy
V súčasnosti existuje komplexný rad psychoterapeutických postupov, ktoré sa používajú v liečbe nervovej bulímie.28 Pre naše účely postačuje porozumieť im ako lieč-

24. Rapaport and Ismond, DSM-IV Training Guide, s. 180.
25. Herzog, „Eating Disorders,“, s. 435; Rapaport and Ismond,
DSM-IV Trainning Guide, s. 180; Mcfarland, Brief Therapy and Eating
Disorders, s. 38-39.
26. James E. Mitchell and Martina de Zwaan, „Pharmacological
Treatments of Binge Eating,“ in Binge Eating: Nature, Assessment, and
Treatment, s. 252;, p. 252; Sidney H. Kennedy and Paul E. Garfinkel,
„Advances in Diagnosis and Treatment of Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa,“ in Canadian Journal of Psychiatry, 37 (1992), s. 309-315.
27. Mitchell L. and de Zwaan, „Pharmacological Treatments of Binge Eating“, s. 263-265.
28. W. Stewart Agras, „Short-Term Psychological Treatments for
Binge Eating,“ in Binge Eating: Nature, Assessment, and Treatment, s.
270.
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bam porúch správania, kognitívnym terapiám, kombináciám oboch a skupinovým/rodinným/manželským terapiám. Celkovým cieľom je zmena dysfunkčných modelov
prijímania stravy za účelom obnovenia fyzického a psychického zdravia. Dosahuje sa to zdôraznením/presadením modelu troch jedál denne bez kompenzačného chovania. Okrem toho sa venuje intenzívne úsilie zmene modelov myslenia bulimických pacientov prostredníctvom
edukácie o prijímaní potravy, hmotnosti a vzhľade tela.
Pozornosť sa zameriava tiež na dysfunkčné medziľudské
vzťahy.
2.7.3 Výsledky
Vďaka pomerne nedávnemu zlepšeniu v chápaní bulímie nervosa ako separátnej poruchy príjmu potravy, neexistujú žiadne dlhodobé štúdie, ktoré by špecifikovali výsledky liečby.
Literárne prehľady efektivity kognitívne behaviorálnych liečebných postupov ukazujú na medián pomeru prerušenia liečby 16% a medián abstinencie (od nekontrolovaného prejedania a očisťovania) 47%.29 Opakujúci sa faktor , na ktorý sa musí upozorniť je, že keď liečba (v akejkoľvek forme) mala za následok ukončenie nekontrolovaného jedenia, väčšina pacientov v ďalšom sledovaní abstinuje. Naznačuje to, že ak už nastalo zlepšenie, je dôvodné udržanie zlepšenia pravidlom.30 Napriek tomu výskum
ukazuje, že bulimické symptómy môžu pretrvávať dlho
po zotavení sa zo syndrómu.31
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Preto vo väčšine prípadov porucha obsahuje zákerný
progresívny priebeh, ktorý je pravdepodobne ovplyvňovaný rôznymi aspektmi osobnosti a správania postihnutej osoby. Klinické dôkazy poukazujú na to, že tieto poruchy ovplyvňujú procesy vnímania a myslenia, a tie by
mohli konštantne oslabovať spôsobilosť rozhodovacieho
procesu pacienta a tiež, keď sú spojené s ďalšími poruchami osobnosti, môžu učiniť osobu neschopnou pre prijímanie životne dôležitých úloh. Podobné tvrdenia je však potrebné podrobne zvážiť v každom pertraktovanom prípade vzhľadom na závažnosť ochorenia.
Mentálna porucha, označená akýmkoľvek názvom nie
je automaticky právnym podkladom (caput) pre nulitu
manželstva. Čo je ale dôležité pre naše uvažovanie, je jej
vplyv na ľudskú osobnosť a následne na spôsobilosť osoby vziať na seba jeho/jej manželský súhlas.
Vzhľadom na vyššie uvedené informácie veríme, že
všetky osoby zahrnuté do služby tribunálu lepšie pochopia
intra- a interpersonálne schopnosti osôb, ktoré sú postihnuté anorexiou a bulímiou. Štúdium vzťahu medzi klinickými (psychologickými) vplyvmi týchto porúch a právnymi princípmi použiteľnými k manželskému súhlasu
uvádzame v nasledujúcej časti nášho príspevku.
Preklad: MUDr. Ivan Turčan, PhD. a PhDr. Martin Djovcoš, PhD.
Pokračovanie v budúcom čísle .

Záver
So zreteľom na veľké množstvo vedeckej literatúry dostupnej o anorexii a bulímií, ako bolo povedané vyššie,
ide len o stručný súhrn súčasného chápania psychopatologických aspektov týchto diagnostických entít. Potvrdilo
sa, že tieto poruchy sú závažnými psychickými poruchami s rovnako vážnymi fyzickými následkami. Obaja – jedinec priamo postihnutý chorobou a tiež jeho rodina – sú
obeťou.
Môžeme tvrdiť, že okrem výnimočných situácií v dobre
definovaných prípadoch, ide v prípade nervovej anorexie
a nervovej bulímie o ochorenia, ktoré sú hlboko zakorenené v osobnosti pacienta.

29. W. Stewart Agras, „Short-Term Psychological Treatments for
Binge Eating,“ in Binge Eating: Nature, Assessment, and Treatment, s.
273.
30. W. Stewart Agras, „Short-Term Psychological Treatments for
Binge Eating,“ in Binge Eating: Nature, Assessment, and Treatment, p.
275.
31. Herzog, „Eating Disorders,“ s. 435.
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DESIATE PRIKÁZANIE
Tenth commandment
The tenth commandment goes beyond the outward sinful deeds of which the seventh commandment speaks, and
draws attention to deep inner attitudes, to the heart‘s desires, where all breach of Decalogue is born. It condemns
all machinations, that is, plans in our hearts that lead to usurpation of property of our neighbor. When in chosen
nation was someone deprived of his own land, it was considered that he is forfeited of his affilation with YHWH,
or cut out from treat with God and his people. The study also emphasizes fact that the desire to see God frees man
from evil desires.

„Nebudeš žiadostivo túžiť [...] po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ (Ex 20, 17). „Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po
jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po
ničom, čo mu patrí!“ (Dt 5, 21). „Kde je tvoj poklad, tam
bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21).1
Kľúče na pochopenie desiateho prikázania
Je viacero kľúčov na pochopenie desiateho prikázania:
Ľudský: ak je materiálne dobro hodnotou, treba ho chrániť, no nie na základe egoistických postojov, ale v rámci
delenia sa s inými; Teologický: Boh daroval človeku materiálny svet, ktorý má slúžiť všetkým ľuďom. V Božom
pláne teda vlastnenie a používanie dobier má spoločenskú
dimenziu. Preto ten, kto sa na základe egoizmu a chamtivosti zmocňuje dobier, ktoré patria iným, uráža univerzálneho darcu, Boha – Otca všetkých; Kristologický: Ježiš je Stvoriteľom spolu s Otcom. V tomto zmysle materiálny svet má vnútorný kristocentrický obsah a cieľ, ktorý
vynikajúco vyjadril sv. Pavol: „Všetko je vaše, ale vy ste
Kristovi a Kristus Boží“ (1 Kor 3, 22); Ekleziálny: Cirkev
je povolaná stať sa živým obrazom univerzálneho určenia dobier, ako to chcel Boh. Kresťanské komunity sú preto vyzvané starať sa prednostne o „posledných“, v zmysle
záľuby v tých, čo najviac potrebujú pomoc.
Význam desiateho prikázania
Vo Svätom písme je desiate prikázanie vyjadrené trochu
tvrdšie ako v pastoračnej katechizmovej verzii. V knihe
Exodus začína slovami: „Nebudeš túžiť po dome svojho
blížneho...“ „Dom“ je jedným z hlavných symbolov civilizácie, a to nielen pre usídlenca, ktorý sa usídli pri stavbe
pevne zasadenej do zeme. Aj keď v hebrejčine slovo bajit/
bêt, „dom“, sa vzťahuje v prvom rade na murovanú stav-

1. V katolíckej katechizmovej tradícii – aj v luteránskej – je verš Ex
20, 17 rozdelený do dvoch prikázaní: „Nepožiadaš manželku blížneho svojho a nepožiadaš majetku blížneho svojho“. Avšak vo východnej
pravoslávnej tradícii a u reformovaných protestantov tieto dve prikázania sú považované za jedno prikázanie (porov. Katechizmus Katolíckej
cirkvi, č. 2514).
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bu, vnútri ktorej žije rodina, je tiež pravda, že si razí cestu
aj myšlienka „domu“ ako „rodu“, „rodiny“. Lapidárne to
vyjadruje reč proroka Nátana, ktorú povedal v mene Pánovom kráľovi Dávidovi (2 Sam 7). Na túžbu kráľa postaviť „dom“ (bajit) Bohu čiže chrám, v práve ustanovenom
hlavnom meste Jeruzaleme, Pán prekvapivo odpovedá vyhlasujúc, že on je pripravený postaviť „dom“ (bajit) kráľovi Dávidovi: v zmysle dynastie, rodu, potomstva.
V koncepte „dom“ sa teda križujú priestor (dom, materiálna stavba) a história (rod vybudovaný zo živých skál
generácií). Je isté, že desiate prikázanie má predovšetkým
na mysli konkrétnu priestorovú skutočnosť. Netreba zabudnúť, že v biblickej knihe Jozue sa hneď po dobytí prisľúbenej zeme pristupuje k presnému rozdeleniu teritória
podľa rôznych kmeňov a rodov. Desiate prikázanie ochraňuje základné právo Izraelitu na časť zeme, ktorú dostal
ako dedičstvo pri rozdelení zeme, ktoré urobil sám Boh.
Je to Boh, ktorý dal do vlastníctva prisľúbenú zem, pretože on je jej skutočným vlastníkom: „Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa“ (Lev 25, 23; porov. Ž 24, 1;
39, 13; 119, 19). Pozbaviť niekoho jeho zeme je akoby pozbaviť ho príslušnosti k YHWH, akoby zbaviť ho zmluvy
s Bohom a jeho ľudom. To znamená, že každý, kto pácha
tieto neprávosti sa správa ako sudca a nie ako správca Pánových darov.2
Epizóda Nabota je emblematickým príkladom porušenia tohto príkazu. Nabot mal vinicu blízko Achabovho paláca. Achab, napriek všetkému svojmu majetku, začína závidieť vinicu chudobnému. Ale Nabot sa jej nechce vzdať,
pretože ide o dedičstvo po jeho otcoch. Kráľ až tak túži po
tom kúsku zeme, že dôjde k osnovaniu podvodného plánu,
ako sa zbaviť Nabota a zmocniť sa jeho vinice. Nabota nakoniec aj zabijú (porov. 1 Kr 21). Práve voči takýmto prípadom sa zdvihla veľká kritika prorokov, počnúc samotným Eliášom v prípade Nabota.
Prorok Micheáš lapidárnym spôsobom odsúdil tých,
„čo vymýšľajú zlo [...]. Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho,
ak domy, zoberú ich; spáchajú násilie na mužovi i jeho

2. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2536 – 2540.

Štúdie

dome, na človeku i jeho dedičstve“ (Mich 2, 1 – 2). Treba
si všimnúť použitie slova „zažiada“ (hmd), ktoré sa nachádza aj v tomto desiatom prikázaní. Táto idea je zdôraznená aj iným prorokom, veľkým Izaiášom, ktorý volá: „Beda
tým, čo hromadia dom na dom a pole pripájajú k poľu, takže nieto viac miesta a uprostred krajiny ste sami ubytovaní“ (Iz 5, 8). Tento zločin mohol byť spáchaný – v poľnohospodárskej spoločnosti – aj skrz iné hanebné konanie,
akým bolo presúvanie hraníc, čo prísne odsudzovali zákony Biblie: „Neber a neprenášaj medzníky svojho blížneho.
[...] Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!“
(Dt 19, 14; 27, 17). Toto odsúdenie potvrdzujú aj ďalší proroci (napr. Oz 5, 10) a mudrci Izraela (Prís 22, 28; 23, 10).
Boh svojím zákonom ochraňuje chudobného pred chamtivosťou iných: Nebudeš túžiť po veciach svojho blížneho (porov. Ex 20, 17; 22, 24 nasled.; Dt 14, 10 – 21). „Nevezmeš do zálohu ani spodnú, ani vrchnú časť ručného
mlyna, lebo taký (človek) by vzal do zálohu život“ (Dt 24,
6). Hoci Boh zakazuje zatvrdiť si srdce pred blížnym (porov. Dt 15, 7), chamtivec je zlomyseľný a má zatvrdilé srdce, a preto „si odvracia tvár a opovrhuje (inými)“ (Sir 14,
8), ktorí potrebujú jeho pomoc. Kto si odvracia oko od
pravdy, stáva sa bezcitným (porov. Sir 27, 1). „Bezbožný
vo svojej pýche sužuje bedára“ a popiera Boha, myslí si, že
„Boha niet“ (Ž 10, 2 – 4).
Vážnosť porušenia desiateho prikázania dobre ilustroval komentátor Desatora, Werner H. Schmidt, ktorý pozoroval: „Dom a pôda sú v Izraeli základom existencie kmeňa a rodiny a zároveň garantujú spoločenské postavenie
slobodného človeka. Obyvateľmi v plnom slova zmysle sú
muži, ktorí sídlia na vlastnom pozemku, nie sú pod žiadnou ochranou a vlastnia štyri základné práva: na manželstvo, kult, vojnu a obranu vlastných práv. Kto stratí vlastný pozemok, stratí zároveň svoje postavenie občana v plnom slova zmysle.“3 Preto je evidentné, že toto prikázanie
je veľmi dôležité pre spoločnosť.
Dá sa tiež ľahko pochopiť, ako by mohlo byť formulované toto prikázanie v modernom medzinárodnom kontexte.
Na jeho muške by už nebolo len zneužívanie veľkostatkárstva a špekulácia s pôdou a bytmi, ale aj taký spôsob globalizácie, ktorý ukladá jarmo niektorým národom, ktorý
necháva nepotrestané podvody nadnárodných monopolov,
ktorý prostredníctvom štátnych dlhov potláča autonómiu
mnohých štátov, čo sú v takej kríze, ktorá ničí samotnú
identitu národov. Veď „domov“ je nielen symbolom histórie, existencie, života rodiny, ktorá býva v dome alebo zaujala pôdu, ale aj symbolom celého národa či spoločnosti.
Machinácia, ktorá zbavuje osobu vlastného domu, nepriamo ju oberá aj o city, rodinu, narušuje jej istotu, zatemňuje jej dôstojnosť, ponižuje jej ducha, a preto desia3. W. H. Schmidt, in G. R avasi, I Comandamenti, Cinisello Balsamo,
San Paolo 2002, s. 153 – 154.
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te spolu s deviatym prikázaním tvoria v Biblii jediné prikázanie. Tieto dve posledné prikázania Desatora v konečnom dôsledku chcú chrániť nielen právo na vlastníctvo, ale predovšetkým spoločnosť, ktorá pozostáva z rodín. Chcú chrániť každodenný život v jeho konkrétnom
uskutočňovaní, v realite vzťahov. Chcú chrániť vyrovnaný, pokojný a harmonický život ľudí. Ide o ochranu osobnej a spoločenskej dôstojnosti. V skutočnosti „domov“ je
akoby symbol vlastnej histórie a identity: „Povedz mi, ako
bývaš a ja ti poviem, kto si, pretože domov je človek“, napísal kritik Mario Praz (1896 – 1982) vo svojom diele Filosofia dell’arredamento. Dom je zvláštne miesto života
ľudí, tam sa živí láska, tam sa prežívajú základné udalosti existencie.4
Pápežská biblická komisia podčiarkuje, že desiate prikázanie vyžaduje „ponechať druhému jeho hmotné vlastníctvo“5 a spolu s deviatym prikázaním chráni človeka „pred
všetkými formami podvádzania, vykorisťovania, zneužívania a nátlaku“6. Je základom pre „právo na súkromné
vlastníctvo, včítane záruky občianskej ochrany hmotného majetku“7. Ak sa medziľudské vzťahy budujú na falošných hodnotách, ak „sa obchod alebo spotreba považujú
za dôležitejšie ako osobné vzťahy, je tento [politický alebo spoločenský] systém od začiatku chybný a skôr alebo
neskôr sa zrúti“8.
Pre tých, čo ostentatívne vychvaľujú bohatstvo ako
zdroj politického a spoločenského úspechu, platí aj dnes
napomenutie žalmistu: „Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce“ (Ž 62, 11).
Otázka žiadostivosti
V srdci tohto prikázania, ako už bolo načrtnuté, je téma
„žiadostivosti“. Existuje „dobrá žiadostivosť“, ktorá je
túžbou po dobre a „zlá žiadostivosť“. Vášne – city, emócie a citové hnutia, ktoré vedú ku konaniu – sú prirodzené
zložky človeka. Vášne sú morálne dobré, keď prispievajú
k dobrému skutku a zlé v opačnom prípade.9
Desatoro nepovažuje každú túžbu alebo vášeň za zlú.
Písmo nie je manichejské ani dualistické. Len ten, kto je
schopný vášnivo túžiť po dobre je schopný konať veľké veci. Písmo ani nepožehnáva „stoickú priemernosť“ a

4. Porov. G. R avasi, I Comandamenti, Cinisello Balsamo, San Paolo
2002, s. 151 – 159.
5. Papežská biblická komise, Bible a morálka. Biblické kořeny křesťanského jednání, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2010,
30.
6. Tamže, 30.
7. Tamže, 31.
8. Tamže, 30.
9. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1762 a nasl.
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apatiu. Apokalypsa energicky odmieta nechuť, ktorú vyvoláva vlažnosť: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto,
že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam
z úst“ (Zjv 3, 15 – 16). Samotný Pán Ježiš pozýva k túžbe:
„A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe“ (Mt 21, 22; porov. 1 Jn 5, 14).
Pokiaľ ide o túžbu vlastniť, ona je legitímnou súčasťou
našej ľudskej prirodzenosti, pretože človek nemôže žiť bez
toho, aby nedisponoval istými materiálnymi dobrami. Potrebujeme jedlo na uspokojenie hladu; šaty, aby sme sa
chránili pred zimou atď.10 Vlastnenie vecí, ktoré je ovocím
práce a nadvlády nad stvorením, zodpovedá Božej vôli (porov. Gn 1, 26 – 31), je jeho darom. Podobne aj talenty, ktoré každý človek má ako dar od Boha, si musí chrániť, obchodovať s nimi, zúročovať ich a podeliť sa o ne s blížnym.
Jediná hranica vymedzená túžbe po vlastnení je uznanie
toho, že sme stvorením a rešpektovanie iných ľudí.
Čo je podstatu zlej žiadostivosti? Odkrýva nám to
význam hebrejského slova hàmad (žiadostivosť). Toto slovo sa nevzťahuje jednoducho na naše hlboké úmysly, ale
na machinácie, na plány zosnované v našom srdci vedúce
k zmocneniu sa vecí blížneho.
Žiadostivosť neostáva vnútri, ale vychádza vonku ako
voda, ktorá sa prevalí a ničí iných. Žiadostivosť (hàmad)
je prvým skutkom, prameňom, z ktorého pochádzajú iné
skutky, až po obdržanie túžobnej veci: „Beda tým, čo vymýšľajú zlo a pášu zločin na svojich lôžkach; keď svitne
ráno, prevedú ho, lebo majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, ulúpia ho, ak domy, zoberú ich; spáchajú násilie
na mužovi i jeho dome, na človeku i jeho dedičstve“ (Mich
2, 1 – 2; porov. Joz 7, 21). Žiadostivosť živí závisť, vedie
k násiliu a môže spôsobiť najhoršie ohavnosti: „Závisťou
diabla však prišla na svet smrť“ (Múd 2, 24).
Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Stojíme navzájom proti
sebe a závisť [nám] zrejme podáva zbrane... Keď všetci
konáme tak, aby sme zničili [Kristovo telo], aký to raz
bude koniec?... Kristovo... telo sme usmrtili... A hoci sa
všetci voláme údmi, predsa sa navzájom neznášame – tak
ako divé zvery.“11 Svätý Gregor Veľký píše: „Zo závisti sa
rodí nenávisť, ohováranie, osočovanie, radosť z nešťastia
blížneho, ale smútok z jeho šťastia.“12
Sväté písmo opisuje pokušenie žiadostivosti už na svojich prvých stránkach, ktoré osvecujú celé Písmo. Had, zlý
pokušiteľ, pobáda človeka k závisti voči Bohu a zvádza
ho k túžbe byť „ako Boh“. Človek, zvedený vražedným
10. Porov. tamže, č. 2535.
11. Svätý Ján Zlatoústy, In epistulam II ad Corinthios, homília 27,
3 – 4: PG 61, 588. Citované z Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2538.
12. Svätý Gregor Veľký, Moralia in Iob, 31, 45, 88: CCL 143b, 1610
(PL 76, 621). Citované z Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2539.

172

Nové Horizonty

Martin Koleják

klamstvom Zlého, stráca svoje šťastie v raji. Žiadostivosť
mu bráni tešiť sa z toho, čo má, vnútorne ho spaľuje túžbou byť tým, čím nie je – Bohom. Adam a Eva podľahli
túžbe „byť ako Boh“ a uviedli ľudstvo do hriechu, ktorý
sa prejavuje ako divoká túžba pripravená zaútočiť na život
človeka (porov. Gn 4, 7).
Táto žiadostivosť je vražedná i sebavražedná. Kniha Genezis nám to ukazuje na nasledovných stránkach. Kain so
závisťou hľadí na svojho brata Ábela. Táto závisť sa mení
na nenávisť a smrť. V obidvoch prípadoch máme pred sebou model hriechu človeka, ktorý rozožiera jeho srdce závisťou voči Bohu a blížnemu. Boje rás, tried alebo rôznych
národov majú svoj pôvod v ctižiadostivom srdci človeka.
„Takáto sudba (stíha) každého, kto baží po zisku; (chamtivosť) ho pripravuje o život“ (Prís 1, 19), zatiaľ čo „ten,
kto nenávidí nestatočný zisk, bude dlho žiť“ (Prís 28, 16).
Symbolické je rozprávanie biblickej knihy Numeri o dare
prepelíc (porov. Nm 11, 31 – 3 5), ktoré má v centre pitoreskný obraz nenásytníka, ktorý zhromažďuje a nakoniec zakusuje zhnusenie: „Ale ešte mali mäso medzi zubami, keď
vzplanul voči ľudu Pánov hnev a Pán zasiahol ľud veľmi
veľkou ranou“ (Nm 11, 33). Božie varovanie bolo oslepujúce: „A nebudete ho jesť iba jeden deň, ani dva, päť, desať alebo dvadsať dní, ale celý mesiac, že ho nebudete môcť
už ani cítiť, až pokým sa vám nesprieči“ (Nm 11, 19 – 20).
Miesto, kde je umiestnená táto epizóda nekontrolovanej
frenetickej žiadosti, bude v hebrejčine príznačne nazvané
Qibrot-Taava’ (hroby pažravosti), pretože – komentuje Biblia – „tam totiž pochovali pažravý ľud“ (Nm 11, 34).
Dychtivosť po bohatstve vedie k obchodovaniu bez svedomia (porov. Sir 26, 28 – 27, 2), k používaniu falošných
váh a k špekulatívnemu získavaniu peňazí zo všetkého
(porov. Am 8, 5 – 6); pobáda boháča k vydieraniu (Am 5,
12), k oberaniu o majetok (porov. Iz 5, 8; Mich 2, 2.9; 1 Kr
21), k vykorisťovaniu chudobných (porov. Neh 5, 1 – 5; 2
Kr 4, 1; Am 2, 6), k nezaplateniu spravodlivej mzdy (Jer
22, 13); predstavených a sudcov vedie k braniu úplatkov
(porov. Iz 33, 15; Mich 3, 11; Prís 28, 16) a porušovaniu
práva (porov. Iz 1, 23; 5, 23; Mich 7, 3; 1 Sam 8, 3).
Dychtivosť po bohatstve stavia do stredu sveta vlastné
ja. Zbožšťovaním seba samého je ľudská sloboda úplne
podkopaná vo svojich základoch. Začína s túžbou po majetku druhého a končí s túžbou zničiť blížneho. Takáto nezávislosť od Boha končí stratou vlastného mena. Popierajúc Boha sa rozum a srdce zatemňujú a nechávajú človeka
napospas jeho pochabému srdcu (porov. Rim 1, 21 nasled.).
Dychtivosť po majetku vedie k modloslužbe. Niekto identifikuje pohanov s „tými, ktorí sú žiadostiví“. A svätý Pavol zhrňuje všetky hriechy generácie, ktorá bola na púšti,
do žiadostivosti (porov. 1 Kor 10, 6; Nm 11, 4. 34).
Iná súčasť zlej žiadosti, o ktorej hovorí deviate prikázanie, je „žena blížneho“. Desatoro sa tu vracia k šiestemu
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prikázaniu, no z iného pohľadu – z pohľadu žiadostivosti spojenej s intrigami, ktoré predchádzajú, plodia a predstihujú konkrétny skutok. Je tak odsúdená Dávidova slepá
vášeň k Betsabe, ktorá ho privedie až k vražde (porov. 2
Sam 11), alebo vyostrená vášeň jeho syna Absolóna k nevlastnej sestre Tamare (porov. 2 Sam 13, 1 – 20), alebo rozrušenie dvoch zvrátených starcov voči Zuzane, ktoré vyústi do pokusu o zločin (porov. Dan 13). Jób, naopak, bez
váhania vyhlásil: „S očami som si takú zmluvu ujednal, že
nepozriem sa nikdy na pannu“ (Jób 31, 1). Sirachovec napomínal svojho učeníka: „Odvráť svoje oko od úhľadnej
ženy a nezahľaď sa do cudzej krásy!“ (Sir 9, 8). A dodáva:
„Nežeň sa za náruživosťou, ale odvráť sa od svojej (hriešnej) vôle“ (Sir 18, 30). Zlá žiadostivosť otupuje srdce: „Oni
otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu“ (Ef 4, 19).
Zmyslová túžba „(appetitus sensibilis) [...] odporuje činnosti ľudského rozumu... [a] vnáša neporiadok do morálnych schopností človeka.“13 Deviate prikázanie sa neobmedzuje na ochranu manželskej inštitúcie, ale ide omnoho ďalej a zasahuje centrum dnes rozšírenej mentality. Neodsudzuje iba pokusy zmocniť sa lásky ženy, ktorá patrí inému, ale aj každé správanie, ktoré redukuje ženu čisto na „objekt“ túžby, na hračku. Televízia, kino, reklama
a noviny sa môžu v tomto stať hanebným nástrojom morálnej zvrátenosti. Hrozná túžba vlastniť druhého ho redukuje na niekoho mnou ovládaného, a v tragických prípadoch, ktoré sú dobre známe všetkým, až na otroctvo.
Mnohé literárne texty z 19. storočia sú svedectvom tejto
zvrátenej a sadistickej vôle ovládnuť druhú osobu, až po
jej vnútorné týranie (niekedy aj fyzické), okradnúc ju o jej
city a slobodu.
Deviate a desiate prikázania sa teda odvolávajú na srdce ako na stred našej existencie a sídlo podnetov a chúťok.
„Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť,
zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 21 – 23; porov. Mt 15, 19). Tieto dve
prikázania presahujú vonkajšie hriešne skutky, o ktorých
hovorí šieste a siedme prikázanie, a obracajú pozornosť na
hlboké vnútorné postoje, na túžby srdca, kde sa rodia všetky porušenie Desatora. Istým spôsobom vyžadujú zodpovednejšiu, „novú“ morálku oproti jednoduchému „nescudzoložíš“ a „nepokradneš“. Poukazujú na to, že hriech sa
nezačína až v momente, keď sa dopúšťam cudzoložstva
alebo keď druhému neprávom beriem majetok, ale že sa
rodí zo zmýšľania. Preto nestačí zastaviť sa takpovediac
pred posledným krokom, pretože to sa aj tak nedá, ak som
vo svojom vnútri nezachoval úctu pred cudzou osobou,
pred jeho manželstvom alebo jeho majetkom.

13. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2515.
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Hriech sa nezačína až pri vonkajšom hmatateľnom úkone, ale sa rodí už vo svojej živnej pôde, v závistlivom
zmýšľaní, vo vnútornom popretí dobra blížneho a jeho samého. Ľudská bytosť, ktorá si nestráži čistoty zmýšľania,
nemôže mať následne poriadok ani v skutkoch. V Jakubovom liste čítame: „Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom,
keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť“ (Jak 1, 14 – 15).
Treba podotknúť, že Sväté písmo tu jasne hovorí o hriechu, hoci súčasnej kultúre, ktorou sa nakazili aj niektorí teológovia, sa nechce o ňom hovoriť. Božie slovo je realistické, preto hovorí o hriechu nie teoreticky, idealisticky, ale ako o konkrétnej realite, ktorá sa týka medziľudských vzťahov a vzťahu človeka so svetom. Desatoro je realistické keď zakazuje dychtivý pohľad – závistlivé porovnávanie sa s druhými, podozrievavý a jedovatý pohľad na
druhých, presvedčenie, že sú tu privilegovaní, ktorí majú
prednosť pred inými a stoja nad nimi. Preto treba odsúdiť túžbu poraziť druhého kvôli tomu, aby som ho mohol nahradiť a zaujať jeho miesto. V konečnom dôsledku nás Desatoro vystríha pred túžbou ovládať, pred túžbou postaviť naše ja do centra a nad iných. Vo svojich posledných dvoch prikázaniach Desatoro odsudzuje idolatriu seba samého.
Keďže srdce je to pravé miesto, v ktorom sa rodia ľudské skutky, práve ono musí ostať jasné a čisté.14 Preto na
vrchu blahoslavenstiev silno zarezonovali Ježišove slová:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt
5, 8). Deviate a desiate prikázanie sú mimoriadne blízko
Reči na hore, kde sa Ježiš zmieňuje o najhlbších dispozíciách ľudského srdca, ktoré môžu byť hriechom omnoho
skôr, ako sa navonok vykoná zlý skutok: „Každý, kto na
ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28).
Tieto prikázania nás pozývajú zvíťaziť na neusporiadanými túžbami a otvoriť sa požiadavkám Ducha, otvoriť sa
Božej vôli. Toto zvnútornenie je nutné podčiarknuť, oproti
rozšírenej mienke, že starozákonné Desatoro je zamerané
iba na veci a vonkajšie vzťahy, a nie na to, čo sa nachádza
vnútri osoby. Nakoniec v posledných dvoch prikázaniach
sa zvláštnym spôsobom odzrkadľuje prvé prikázanie, milovať Boha z celého srdca, s celej sily.15
Na rozdiel od civilných zákonov zákon Desatora vo svojich posledných dvoch prikázaniach žiada od človeka, aby
bol vnútorne pravdivý, lebo podľa toho bude aj súdený Bohom. Starí Rimania mali príslovie, ktoré bolo súčasťou ich
14. Porov. J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes. Rozhovor
s Petrom Seewaldom, Trnava, Spolok Svätého Vojtecha 2002, s. 148.
15. CH. Schönborn., Scegli la vita. La morale cristiana secondo il
Catechismo della Chiesa cattolica, Milano, Jaca Book 2000, s. 155 –
158.

Nové Horizonty

173

Štúdie

civilného práva: De internis non judicat pretor (O vnútornom stave človeka nemôže súdiť nijaký sudca). Aj dnes
máme v civilnom práve zásadu o prezumpcii neviny: kým
sa človekovi nedokáže vina, treba ho pokladať za nevinného. Toto je však veľmi negatívna stránka štátneho zákonodarstva. Zrejme je veľmi ťažké formulovať ju inak. Ale
z toho by potom dôsledne vychádzala taká zvláštna morálka: keď ťa nechytia, keď ti nič nedokážu, môžeš kradnúť, môžeš zabíjať, nikto nemá právo považovať ťa za zlého. Ak by sa podľa toho riadila aj morálka, bola by veľmi
krutá. Zločinci by sa pokojne mohli vysmievať nevinným
ľuďom. Bola by to morálka bez pravdy a lásky. Pán Boh
však chce, aby človek bol aj vnútorne pravdivý a láskavý.16
Žiadostivosť a reklama
Jedna známa definícia opisuje reklamu ako „dušu obchodu“, avšak bez upresnenia, či ide o dušu čistú alebo
čiernu. Ide tu však nielen o reklamu, ale celý obchod. Ak
sa život postaví prevažne alebo výlučne na materiálnych
dobrách, podľa logiky čím väčšieho zisku, nevyhnutným
dôsledkom bude to, že reklama sa stane otrokom tejto
mentality a bude manipulovať inštinktmi človeka za účelom ho zviesť.
V našej konzumnej kultúre je reklama v službe vecí. Jej
cieľom je podnietiť túžbu po vlastníctve vytváraním potrieb. Vyvoláva úzkosť z toho, že človek nemá niečo, čo
nikdy predtým nepotreboval. Prebúdza závisť a nenávisť
voči tým, ktorí majú viac. Túžba po veciach a závisť, ktoré
sú dcéry túžby po moci, majú deštruktívne efekty na človeka a na celú spoločnosť.
Vláda človeka nad vecami je prejavom Božieho obrazu
v človekovi. Boh stvoril človeka slobodného a slobodu by
si mal zachovať aj vo vzťahu k veciam. Reklama ponúka
človeku „misu šošovice“ namiesto prvorodenstva a jeho
nadvlády nad vecami. Zbavuje človeka slobody a dáva mu
za to istotu „mís plných mäsa, cesnaku a cibule“ z Egypta.
Človek plný vecí sa vnútorne vyprázdňuje. „Veď človek,
aj keď má meno, nebude tu trvalo; je ako lichva, čo hynie;
v tom je jej podobný. Taký je osud tých, čo sa spoliehajú
na seba, a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
Ako ovce sa ženú do priepasti a smrť je ich pastierom. Padajú strmhlav do hrobu, ich zjav sa pominie: podsvetie im
bude príbytkom […] A keby človek mal čo akú hodnosť,
a toto by si nevšímal, je ako lichva, čo hynie; v tom je jej
podobný “ (Ž 49, 13 – 15. 21).17
Autorom reklamy sú adresované aj Ježišove slová:
„Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť,
16. Porov. J. Porubčan, Desatoro. Meditácie o Božích a cirkevných
prikázaniach, Trnava, Dobrá kniha 2000, s. 137 – 138.
17. Porov. E. J. Hernádnez, Il Decalogo. Dieci parole di vita, Napoli, Chirico 2012, s. 271 – 274.
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ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“
(Mt 18, 7). Je veľmi dôležité, aby sme boli kritickí voči
reklame, aby sme nepadli do istej formy kolektívnej ilúzie, ktorá spôsobuje, že vo svojom živote sa rozhodujeme
na základe podnetov z masmédií. A jediný spôsob, ako sa
stať pánmi reklamy a nie jej otrokmi je ten, že budeme prijímať iba to, čo je skutočne správne a má hodnotu.
Žiadostivosť a móda
Istým spôsobom tu patrí aj otázka módy, lebo aj ona
môže viesť k otroctvu. V oblasti komunikácie, v jej rôznych formách, existuje totiž najväčšie riziko v tom, že
hlavná pozornosť sa sústredí na dojem, zdanie, a nie na
opravdivé bytie. Mnohí ľudia vynakladajú veľa prostriedkov na to, aby budili dojem. To sa zdá dokonca „normálne“ z konzumnej perspektívy. V nej to, čo vzbudzuje záujem, je vlastnenie za každú cenu. Otroctvo zdania je úplne
prirodzeným dôsledkom takéhoto postoja.
Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa píše: „U nás na
jednej módnej prehliadke boli raz predstavené šaty celé
z doštičiek z číreho zlata v hodnote vyše jednej miliardy.
Musíme to povedať bez zdráhavosti: svetový úspech talianskej módy, ktorý determinuje obchod, nám stúpol do
hlavy; nehľadíme už na nič. Všetko, čo sa robí v tomto
sektore, aj najzjavnejšie excesy, sa tešia istému špeciálnemu zaobchádzaniu. Zákony morálky a zdravého rozumu
sú v tomto prípade zrušené. Národná hrdosť je nado všetko. Módne prehliadky, ktoré v istých periódach zapĺňajú večerné televízne správy na účet omnoho dôležitejších
správ, sú ako scénické zobrazenia podobenstva o požívačnom boháčovi.“18 Móda sa takto stáva modlou.
V tomto prostredí je rozhodujúce dať do pozornosti
otázku klaňania sa jedinému pravému Bohu, pretože iba
klaňanie sa jemu, ako najvyššiemu dobru, umožňuje človeku stať sa skutočne slobodným a tešiť sa správnym spôsobom zo všetkých ostatných dobier. V opačnom prípade,
keďže človek „potrebuje“ niečomu sa klaňať, nebude mať
inú možnosť, ako klaňať sa materiálnym dobrám, a tak sa
sám stane otrokom a zotročí aj iných.
Žiadostivosť a sekularizácia
Konzumizmus a ekonomická prosperita, aj keď je zmiešaná s chudobou a biedou, podnecujú k takému spôsobu
života, akoby Boh neexistoval. Ju tu otázku, ako to súvisí
so sekularizáciou, ako ju chápať a čo ona spôsobuje.
Ak sekularizácia znamená žiť, akoby Boha nebolo, určite začína náhradou Boha idolmi, inými silnými záujmami,
18. R. Cantalamessa, Gettate le reti. Riflessioni sui Vangeli. Anno
C, Casale Monferrato, Piemme 2003, s. 300.
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inými skutočnosťami, ktoré sa považujú za jediné zmysluplné pre vlastnú existenciu. V tomto zmysle hlavnou príčinou sekularizácie je samozrejme nenásytný smäd po ekonomických dobrách (ktoré teda presahujú legitímne požiadavky), ktorý sa mení na nezastaviteľný beh za najrozličnejšími materiálnymi dobrami, ako by boli jediným a najvyšším dobrom existencie.
Sekularizácia spôsobená ekonomickým blahobytom
bez miery nás pobáda odpovedať na otázku, či sa týmto
spôsobom realizujú všetky potreby človeka a spoločnosti,
alebo, naopak, či z toho nepramení ekonomická nerovnováha, občas makroskopická, ktorá otriasa celými národmi a kontinentmi. Pýtať sa znamená istým spôsobom naznačiť potrebu etiky, ktorá by regulovala vzťahy medzi
jednotlivcami a spoločnosťou. Uznanie etickej požiadavky znamená vydať sa na cestu vzťahu s transcendenciou,
s absolútnom – s Bohom.
Treba teda objasniť, čím je poznačený fenomén samotnej sekularizácie. Je to výzva, ktorá sa odohráva v dvoch
smeroch: jedným je samozrejme snaha žiť, ako by Boh
neexistoval, ale je tu aj smer, ktorý uprednostňuje návrat
k Bohu, kde ide o zrelšiu vieru a etiku, ktorá je schopná
garantovať spravodlivosť a solidaritu.19
Túžba vidieť Boha oslobodzuje
od nezriadenej žiadostivosti
Človek hnaný nezriadenou žiadostivosťou pociťuje silnejšie túžbu po veciach „tohto sveta“, ako po veciach
„druhého sveta“. Avšak vďaka svojej inteligencii a slobode by nemal nikdy zabudnúť na svoje najhlbšie túžby a potreby. Pán Ježiš povedal: „Nielen z chleba žije človek, ale
z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4, 4).
Najvyššou túžbou človeka, ktorý vie, že nemôže vkladať svoju nádej do pominuteľných a relatívnych vecí, pretože tie mu nedokážu ponúknuť dokonalé šťastie, po ktorom túži. To šťastie spočíva vo videní vidieť Boha. Hľadanie Božej tváre je preto veľkou biblickou témou. Šťastie
človeka spočíva vo „videní Boha“. Nie je to videnie-poznanie intelektuálne, ale je to videnie-poznanie biblické,
ktoré značí lásku a spoločenstvo. Láskavé videnie Boha je
najvyšším dobrom človeka, jeho blaženosťou. Nejde o hocijaké šťastie, ale o plné a dokonalé šťastie, ktoré môže zabezpečiť iba láska voči najvyššiemu dobru – Bohu.
Nádej vidieť Boha, ktorú zaisťuje viera plná lásky, je
princípom, ktorý zabezpečuje správnu hierarchiu hodnôt
a usporadúva túžby (dáva im slobodu). Dobrá tohto sveta získavajú hodnotu vo vzťahu k absolútnemu dobru –

19. D. Tettamanzi, I comandamenti. La legge del Signore per la vita
di ogni giorno, Milano, Mondadori 2001, s. 141 – 146.
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Bohu. Túžba po dobrách je určená na základe skutočných
hodnôt a nedá sa zviesť na nesprávnu cestu.
Túžba vidieť Boha oslobodzuje od žiadostivosti očí. Nasmerovanie pohľadu na Boha očisťuje žiadostivosť od túžby po majetku a pôžitkoch. Robí ho slobodným, aby hľadal a túžil po všetkom, čo si zasluhuje, aby sme to hľadali a po tom túžili, bez toho, aby sa obával priľnutia k týmto veciam, ale aby mu slúžili na dosiahnutie cieľa, ktorým
je Boh. To znamená, že človek je ochotný cvičiť sa v zriekaní, aj pokiaľ ide o dovolené a čestné túžby, len aby posilňoval túžbu po Najvyššom Dobre.20
Túžba po Bohu neoberá človeka o jeho slobodu, nevedie ho k odcudzeniu sebe samému, práve naopak, je cestou znovunájdenia človeka. „Túžba po pravom šťastí oslobodzuje človeka od nezriadenej náklonnosti k bohatstvám
tohto sveta, aby sa zavŕšila vo videní Boha a v jeho blaženosti.“21 „Aby veriaci v Krista mohli vlastniť a vidieť
Boha, umŕtvujú svoje žiadostivosti a s Božou milosťou víťazia nad zvodmi rozkoše a moci.“22
Kto chce vidieť Boha, musí mať „nové oči“, slobodné
od ducha „čím viac mať“. Tie dáva čnosť miernosti, ktorá
oslobodzuje od jedovatých tendencií žiadostivosti. Čnosť
miernosti dáva schopnosť rozlíšiť nevyhnutné potreby od
nadbytočných. Ide jej o správny vzťah k materiálnym veciam. Iba tak človek dokáže žiť dôstojný život na tejto
zemi. Je potrebné zveriť sa do Božej milosti, ako pripomína invokácia Siracha, biblického mudrca z 2. stor. pred
Kr.: „Pane, Otče a Vladár môjho života, neprenechaj ma
im [nerestiam] napospas, nedopusť, aby som nimi klesol.
Ktože ustanoví mojej mysli biče a môjmu srdcu dá múdru náuku? Pane, Otče a Bože môjho života, neponechaj ma
im napospas! Nedaj nadutosti mojim očiam a vzdiaľ odo
mňa všetku žiadostivosť; odstráň odo mňa žiadosti brucha,
aby ma nepochytili necudné túžby, a nevydávaj ma nehanebnému a bláznivému zmýšľaniu!“ (Sir 23, 1 – 2. 4 – 6).
Miernosť je pre kresťana viac, ako ľudská čnosť nadobudnutá ovládaním vášní a pudov. Je prejavom nového života v Kristovi. Kresťan žije miernosť nie ako zákon, ale ako
milosť a úlohu milosti. Vôbec to nie je tu tupé prispôsobovanie sa zákonu, ktorý hovorí o žiadostivosti a o hriechu.
Ježiš Kristus privádza
desiate prikázanie do jeho plnosti
Vo verši Ex 20, 17 sa až trikrát hovorí o „blížnom“. V celom Desatore sa hovorí o blížnom, ale nikde nie tak naliehavo ako v desiatom prikázaní.
20. Porov. M. Cozzoli, Il decimo comandamento, in Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, Casale Monferrato, Piemme 2003, s. 1122 – 1129.
21. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2548.
22. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2549.
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„A kto je môj blížny?“ (Lk 10, 29). Túto otázku kladie
učiteľ zákona Ježišovi, aby sa ospravedlnil, keď ho Ježiš
postavil zoči-voči dvom prikázaniam lásky k Bohu a blížnemu. Ježišova odpoveď ruší všetky možné výhovorky. V
podobenstve o dobrom samaritánovi Ježiš tak konkretizuje blížneho, že je nemožné ho nevidieť. Otázku – A kto je
môj blížny? – mení Ježiš na otázku – Komu si ty blížnym?
(porov. Lk 10, 37). Blížny je ten, kto žije s tebou a ktorého potrebuješ, ten, ktorého stretáš v dome, alebo na ceste. Blížnym je ten, kto núdznemu prejavuje milosrdenstvo.
V Desatore hebrejské slovo rea’ znamená príbuzný,
blízky, ten, koho stretáme každý deň. Blížny nie je definovaný v právnom alebo príbuzenskom zmysle. Heretik
Samaritán bol blížnym Izraelitovi, ktorého stretol a ktorý
potreboval jeho pomoc. Svätý Pavol, vo vernosti Kristovi,
povzbudzuje Galaťanov: „Neúnavne konajme dobro, lebo
ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda
máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich“ (Gal 6, 9).
Iste, kresťanskú lásku treba prejavovať na prvom mieste
voči najbližším, čiže voči bratom v komunite (porov. Rim
14, 15; 1 Sol 4, 9 – 10; 2 Sol 1, 3). Táto láska medzi bratmi vo viere sa stáva svedectvom pre všetkých ľudí (porov.
Rim 12, 17) a rozširuje sa na všetkých (porov. 1 Sol 5, 15),
aj na nepriateľov: „Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný,
nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť“ (Rim 12, 20).
Svätý Pavol nás vyzýva využiť každú príležitosť, každý
kairos, ktorý nám Boh ponúka na prejavenie lásky k blížnemu. Týmto spôsobom človek vstupuje do času milosti
prostredníctvom cesty Božej lásky.
Pán Ježiš hovorí: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej
chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého,
jeho život nezávisí od toho, čo má“ (Lk 12, 15). Evanjelium ide ešte ďalej a pozýva nás zrieknuť sa vecí a darovať
ich chudobným. Kto predá svoje dobrá a zisk venuje chudobným, je skutočne slobodným. Tak človek premáha túžbu po zisku, ktorá je tak silná, že sa ľahko môže stať modlou, ktorá zotročí srdce. Slobodu a život nám nezaistí majetok, ale Boh. Kto daruje veci a zverí sa úplne Bohu, ten
je slobodný a žije autentický ľudský život.
Sú známe Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto
by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží
človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!
Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mk 8, 34 – 37).
Nejde jednoducho o zrieknutie sa peňazí, ale skôr o ukrižovanie tela „s vášňami a žiadosťami“ (Gal 5, 24; porov.
Rim 6, 12; 13, 14) a o to, aby sme sa nechali Duchom Svätým (porov. Gal 5, 16) a nasledovali jeho túžby (porov. Rim
8, 27). Pretože dychtivosť po majetku uháša Božie slovo
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(porov. Mk 4, 19) a hriešnika stavia na stranu pohanstva
(Rim 1, 24. 29), sveta (Tít 2, 12; 1 Jn 2, 16 – 17; 1 Pt 2, 11),
zla (Kol 3, 5), tela (Gal 5, 16; Rim 13, 14; Ef 2, 3; 1 Pt 1, 4),
starého človeka (Ef 4, 22) a smrteľného tela (Rim 6, 12).
Žiadostivec obetuje iných v prospech seba samého a ak
je to nevyhnutné, tak aj násilím: „Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte“ (Jak 4, 2). Žiadostivec okráda chudobných o ich mzdu (Jak 5, 1 – 6; Lk 20, 47). Je to presný
opak toho, čo robí Pán Ježiš, ktorý sa z lásky k nám „nepridŕžal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého“ (Flp 2, 6 – 7). Apoštol Pavol o ňom hovorí: „Hoci bol
bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9).
„Koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6,
10). Človek, ktorý si vyberá falošného boha sa oddeľuje od
jediného pravého Boha a odsudzuje sa k zatrateniu (porov.
1 Tim 6, 9) ako zradca Judáš, „syn zatratenia“ (Jn 17, 12),
ktorý dychtil po peniazoch (porov. Jn 12, 6; Mt 26, 15). Potom, ako nám Pán Ježiš ohlasoval a sprostredkoval večný
život, všetky pominuteľné dobrá boli relativizované (Lk 6,
10. 24), dychtivosť po majetku je pochabá (Lk 12, 20; Ef 5,
17). Mamona je ničomná (Lk 16, 9 – 11), falošná a klamná, pretože ponúka človeku prechodné šťastie a oberá ho
o večný život.23
Dychtivosť po majetku je modloslužba (porov. Kol 3, 5).
Kto je pripútaný k peniazom považuje majetok za pána,
pričom pohŕda skutočným Pánom, ktorým je Boh (porov.
Mt 6, 24) a venuje stvoreným veciam srdce, ktoré má patriť iba Bohu. „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). V srdci sa rodí láska. Je dôležité milovať,
ale rozhodujúce je, čo milujeme, čiže predmet lásky. Od
neho závisí kvalita lásky. Sú tu teda vážne otázky: Kde je
náš poklad? Čo je pre nás najcennejšie? Čo potrebuje naše
srdce? Čisto svetské bohatstvo, radosti a moc, sú „pominuteľným“ pokladom. Urobiť si z nich predmet lásky, brať
ich ako absolútne hodnoty je iluzórne a vedie k dezilúzii.
Iba Boh a jeho kráľovstvo sú „adekvátnym“ pokladom, po
ktorom má túžiť ľudské srdce.
Pán Ježiš hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo
ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3). Ak človek prestane
stavať na vlastných silách a schopnostiach, na tom, čo má
a môže, ak si uvedomí svoju chudobu pred Bohom, vlastnenie pozemských dobier a moc stratia svoje kúzlo. Nebude viac od nich očakávať útechu a šťastie. Chudobný v duchu sa stane do tej miery, do akej sa odovzdá do prozreteľnostnej starostlivosti nebeského Otca. Nepokojná úzkosť
zo zajtrajška sa stratí, nechá miesto dôvere v Boha, ktorý
je prameňom radosti.24

23. Porov. E. J. Hernádnez, Il Decalogo. Dieci parole di vita, Napoli, Chirico 2012, s. 274 – 277.
24. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2547.

Štúdie

Chudobný v duchu sa môže tešiť z vecí, ktoré má a je
normálne, že prácou si zarába na veci, ktoré potrebuje.
Evanjeliová chudoba neznamená odmietanie stvoreného
materiálneho sveta, ale znamená uznať, že všetky dobrá,
vrátane materiálnych, sú darmi, ktoré máme užívať, ale
bez toho, aby sme sa stali ich otrokmi. Srdce kresťana je
teda chudobné, keď užíva dobrá v radostnom povedomí,
že pochádzajú od Boha, že sú darom jeho lásky, prozreteľnosti a otcovskej dobroty. Vtedy sa cit vďačnosti, ktorý
z toho vyplýva, rozšíri na vnímanie potrieb iných a prejaví
sa pozornosťou, láskou a konkrétnou pomocou.
Odtiaľto vyplýva, že kresťanská chudoba sa nerovná
biede (ktorú naopak treba prekonať v každej oblasti a na
každom mieste), neprejavuje sa pasivitou voči nespravodlivostiam, skôr je angažovaním sa za spoločné delenie,
a teda za lásku, ktorá koná v prospech sociálnej spravodlivosti, v prospech rešpektovania práv všetkých a každého,
počnúc od prvotného práva na prežitie, a teda na vlastnenie nevyhnutných dobier, ktoré dávajú pocítiť vlastnú ľudskú dôstojnosť.
Evanjeliová chudoba spočíva v správnom užívaní materiálnych vecí. Upozorňuje na to aj Druhý vatikánsky koncil,
keď hovorí, že všetci veriaci v Krista sa majú snažiť „správne usmerňovať svoje náklonnosti, aby im používanie pozemských vecí a lipnutie na bohatstve proti duchu evanjeliovej chudoby neprekážalo v úsilí o dokonalú lásku.“25
Záver
„Dekalóg tvorí nedeliteľný celok. Každé «slovo» odkazuje na každé iné a na všetky; navzájom sa podmieňujú.
Dve tabule sa vzájomne objasňujú a tvoria organickú jednotu. Prestúpiť jedno prikázanie znamená porušiť všetky
ostatné.“26
„Desiate prikázanie rozvíja a dopĺňa deviate, ktoré sa
vzťahuje na telesnú žiadostivosť. Desiate zakazuje túžbu
po cudzom majetku. Tá je koreňom krádeže, lúpeže a podvodu, ktoré zakazuje siedme prikázanie. «Žiadostivosť
očí» (1 Jn 2, 16) vedie k násilnosti a nespravodlivosti, ktoré sú zakázané piatym prikázaním. Chamtivosť, podobne
ako smilstvo, má pôvod v modloslužbe, ktorá je zakázaná
v prvých troch predpisoch zákona. Desiate prikázanie sa
vzťahuje na úmysel srdca; spolu s deviatym zhŕňa všetky
príkazy Zákona.“27
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„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Gal
5, 13 – 14).
V konzumnej spoločnosti, ako je naša, je desiate prikázanie nanajvýš aktuálne. Toto Božie prikázanie nám
pripomína, že človek je nad vecami, že každá vec, ktorú
vlastníme – od tej najmenšej až po najväčšiu – je naša nie
v absolútnom zmysle, pretože je prostriedkom, ktorý má
slúžiť nášmu životu a zároveň životu iných. Nemôžeme sa
uspokojiť s vecami ktoré máme tak, ako by sme ich mali
iba pre seba. Ak niekto vlastní talent, má ho dať do obehu.
Práve toto je dôvod, pre ktorý musíme povedať, že to nie
je minimalistické prikázanie, ale ono nám ukazuje veľký
ideál, ktorý máme s odvahou nasledovať.
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Príbeh Charlieho Garda
Nemožno pochybovať: Príbehy majú veľkú komunikačnú silu. Radi ich čítame, pozeráme o nich filmy, počúvame rozprávania – možno preto, že vychádzajú z reálneho sveta, rozprávajú o konkrétnych ľuďoch a situáciách,
s ktorými sa dokážeme identifikovať, vieme sa do nich
vcítiť, sme schopní si predstaviť, čo by sme my robili na
ich mieste. Napokon, mohli by sme podotknúť, že aj samotný Ježiš v evanjeliu často hovorieval v podobenstvách.
Príbehy v sebe ukrývajú výhodu ľahkej zapamätateľnosti
aj schopnosť zapôsobiť na vnútorný svet poslucháča. Iste,
práve preto ich vo svete komunikácie obľubujú spisovatelia, filmoví tvorcovia, ale aj novinári – žiaľbohu, chce sa
človeku dodať, najmä bulvárni, ktorí z nich dokážu vyťažiť obrovský emočný náboj. Neraz však ich podstatu vedia zredukovať, priam zbanalizovať, keď sa ženú za senzáciou, či omieľajú prázdne klišé. Pre tých, ktorí sú ochotní hlbšie uvažovať, však príbehy ukrývajú vzácny prameň
podnetov – nie kvôli „klebete“, ale kvôli možnosti rozšíriť
vlastný horizont poznania a uvažovania.
Vážnosť onemocnenia
Uplynulé leto mediálnu pozornosť upútal životný príbeh
Charlieho Garda – britského chlapca postihnutého encefalo-myopatickým syndrómom úbytku mitochondriálnej
DNA. Zjednodušene povedané, vážnym postihnutím mozgu, ktoré mu nedávalo takmer žiadne šance na prežitie.
Lekári jeho stav vyhodnotili ako stratený. Rodičia sa však
odmietli vzdať nádeje. Rozhodli sa bojovať o život svojho chlapca za každú cenu. Charlie Gard mal len 11 mesiacov a nikdy nepovedal jediné slovo. Napriek tomu vzbudil
väčšiu pozornosť a dotkol sa viac ľudí, než väčšina z nás
za celý život. Podstatou problému teda bolo, že lekári a rodičia sa na jeho vyhliadky pozerali rozdielnym spôsobom.
Chlapec bol hospitalizovaný v Great Ormond Street Hospital v Londýne, ktorá je jednou z najlepších detských nemocníc, špecializovanou na starostlivosť o podobné prípady. Charlieho stav však podľa lekárov prekročil hranicu
liečiteľnosti, jeho mozog bol nenávratne poškodený. V januári 2017 sa preto rozhodli, že terapiu bude lepšie ukončiť, a chlapca odpojiť od ventilačného systému, ktorý ho
udržiaval nažive. Britský systém zdravotníctva je totiž nastavený tak, že síce má za cieľ garantovať najlepší záujem
pacienta, s prihliadnutím na jeho vôľu, prípadne vôľu jeho
rodičov či zákonných zástupcov, avšak rozhodujúce slovo
v ňom majú lekári. Ak oni usúdia, že pacient nemá žiadne
vyhliadky na uzdravenie, a predlžovanie terapie by podľa nich znamenalo len predlžovanie trápenia, môžu rozhodnúť o jej ukončení. Odlišný právny prístup k takýmto prípadom majú v Spojených štátoch amerických. Tam,
ak existujú zdroje, môže sa pacient sám alebo jeho príbuz-
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ní rozhodnúť využiť akúkoľvek, aj zatiaľ neoverenú formu terapie, ktorá by mu mohla dať čo aj minimálnu nádej. A práve v USA rodičia malého Charlieho našli lekára,
do ktorého túto svoju nádej vložili. Neurológ Michio Hirano z Columbia Medical Center v New Yorku pracoval
na experimentálnej forme liečby nazvanej nucleoside bypass treatment (NST), ktorá vraj mohla byť v danom prípade užitočná, a Charlieho matka Hirana požiadala o pomoc. Tu však do hry vstúpili súdy – a spolu s nimi médiá.
Vďaka srdcervúcemu rozhovoru, ktorý Charlieho mama
nakrútila, sa rodine podarilo vyzbierať takmer 1,5 milióna
dolárov potrebných na to, aby dieťa mohlo byť prevezené
do Spojených štátov. Zasiahlo však britské zákonodarstvo:
súd, po tom, čo si vyžiadal podklady od doktora Hirana,
vyjadril súhlas s lekármi londýnskej nemocnice v tom, že
terapia by s najväčšou pravdepodobnosťou aj tak nemala nijaký účinok. Podľa sudcu najlepším záujmom chlapca
bolo v terapii nepokračovať. Rodičia sa odvolali, avšak aj
britský najvyšší súd potvrdil pôvodné rozhodnutie. Napokon prípad posunuli až na Európsky súd pre ľudské práva.
To už mal tak širokú mediálnu odozvu, že o ňom vedel aj
pápež František, ktorý sa za chlapca a jeho rodičov modlil. Vatikánska nemocnica Bambino Gesú dokonca ponúkla svoje kapacity pre starostlivosť oňho. Viacerí lekári a
morálni teológovia z prostredia Katolíckej cirkvi k prípadu napísali komentáre, poskytli rozhovory, či vydali stanoviská. V médiách sa však objavili poukazy na to, že ani
medzi nimi neexistuje jasná zhoda v názore na to, kto má
v danom prípade pravdu: rodičia alebo lekársky personál?
Diskusia o tomto prípade
Poďme sa preto, s odstupom istého času, pri tejto diskusii na chvíľu zastaviť, aby sme sa pokúsili urobiť si v
nej trochu jasnejšie. Ako to už býva, médiá majú radi konflikt: vzbudzuje záujem ľudí, udržiava ich pozornosť v napätí a umožňuje pokračovať v dávkovaní príbehu do ďalších a ďalších pokračovaní. Na druhej strane však, celkom
samozrejme, médiá nemajú rady zložité vysvetľovania,
komplikované rozlišovania, príliš dlhé texty alebo nahrávky, ktoré ľudí skôr odradia. Problém treba vypointovať a
čo najviac zjednodušiť – aby mu ľudia porozumeli, mohli
sa doň vcítiť, vybrať si stranu, diskutovať o ňom pri obede,
fandiť jednej alebo druhej strane. A práve tu vzniká problém. Totiž otázka v skutočnosti nestála tak, kto má pravdu, alebo kto je v práve – či rodičia alebo lekársky personál, ale ukrývala v sebe viacero zložitých rovín, kvôli ktorým nebolo prakticky možné prikloniť sa k „jednej strane“. Určitá – aj keď, poviem to hneď teraz – podľa mňa len
zdanlivá – nezhoda medzi komentátormi z prostredia Ka-
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tolíckej cirkvi vyplynula práve z toho, že problém bol takpovediac mnohostranný.
Keď sa povie Katolícka cirkev a otázka života - asi každý, kto len trochu číta noviny skonštatuje – áno, jasné, tí
sú Prolife – zastávajú sa života, odmietajú potraty, aj eutanáziu. Od sv. Jána Pavla II. sa hovorí o kultúre života, ktorá sa navyše stavia do protikladu s tzv. kultúrou smrti. V
tomto si Katolícka cirkev vytvorila silnú reputáciu – samozrejme, so všetkými pozitívnymi aj negatívnymi reakciami, ktoré sa k tomu viažu. Kto by sa však domnieval,
že Cirkev hlása boj za život za každú cenu a v každom prípade, mýlil by sa. Tiež by sa mýlil ten, kto by Cirkev automaticky priradil na stranu snahy udržať Charlieho Garda čím dlhšie pri živote – nech už to bude znamenať alebo
stáť čokoľvek. Poďme však pekne po poriadku.
V roku 1980 vydala vatikánska Kongregácia pre náuku
viery deklaráciu Iura et bona, ktorá sa týkala témy eutanázie. Reagovala tak na šíriacu sa verejnú diskusiu o tejto problematike. V tomto dokumente sa o hraničných situáciách medicíny – takpovediac medzi životom a smrťou – píše nasledovné: „Každý má povinnosť liečiť sa a
podstúpiť liečbu. Musí sa však za každých okolností pristúpiť k použitiu všetkých možných liečebných prostriedkov?“ A toto je práve kľúčová otázka daného prípadu. Deklarácia vysvetľuje: „Je vždy dovolené uspokojiť sa s normálnymi prostriedkami, ktoré medicína môže ponúknuť.
Nikomu nemožno vnucovať povinnosť, aby prijal také liečenie, ktoré nie je bez nebezpečenstiev, alebo spôsobuje
prílišnú záťaž. Jeho odmietnutie sa nerovná samovražde:
znamená skôr alebo jednoduché prijatie ľudskej situácie,
alebo túžbu vyhnúť sa použitiu liečebného prípravku neprimeraného výsledkom, ktoré od neho možno očakávať,
alebo vôľu nezaťažovať príliš ťažkými bremenami rodinu, či spoločnosť. V bezprostrednej blízkosti neodvratnej
smrti, napriek použitým prostriedkom, je dovolené urobiť vo svedomí rozhodnutie vzdať sa liečebných postupov,
ktoré by spôsobili len neisté a bolestné predlžovanie života – avšak bez prerušenia normálnych terapií, ktoré chorému prináležia v podobných prípadoch. Lekár teda nemá
dôvod sužovať sa, takmer akoby neposkytol starostlivosť
osobe v nebezpečenstve.“
Vidíme tu teda základný princíp uvažovania, ktorý stojí na dvoch pilieroch: podpora života, ale aj prijatie nevyhnutnej skutočnosti smrti. Inými slovami, dalo by sa
povedať, že katolícky postoj pro-life neznamená udržiavanie života za každú cenu. Ak je zrejmé, že neexistujú
vyhliadky na zlepšenie, neexistuje ani povinnosť využiť
všetky dostupné prostriedky na predlžovanie života, predovšetkým vtedy, ak by toto predlžovanie znamenalo len
násobenie útrap chorého. V opačnom prípade by sa dalo
hovoriť o tzv. úpornej terapii – alebo inak povedané o terapii za každú cenu, takpovediac o boji do poslednej kvapky krvi, aj keď je dopredu zrejmé, že to nikam nepovedie, najviac ak v čase oddiali príchod nevyhnutnej smr-
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ti. Úporná terapia však nezodpovedá katolíckemu postoju.
Ten hlása život chrániť, ale zároveň tiež pripomína, že sa
treba zmieriť so skutočnosťou fyzickej smrti, ktorá je pre
každého neodvratná – a skôr, než život za každú cenu predlžovať, podľa možnosti využiť čas a pripraviť sa na to, čo
nás čaká po smrti.
Tento prístup by teda mohol v princípe potvrdzovať legitímnosť rozhodnutia lekárov v prípade Charlieho Garda,
keď tvrdili, že za daných okolností je v jeho najlepšom záujme upustiť od snahy o ďalšiu, reálne zbytočnú terapiu.
Lenže spomínaná Deklarácia o eutanázii z dielne Kongregácie pre náuku viery – okrem toho, že zdôrazňuje, že nikomu nemožno vnucovať, aby prijal liečenie, ktoré spôsobuje záťaž – zároveň dodáva: „Ak neexistujú iné liečebné prostriedky, je dovolené, so súhlasom chorého, použiť
také prostriedky, ktoré sú k dispozícii vďaka najnovším
pokrokom medicíny, aj keď sú ešte len v experimentálnom
štádiu, a nie bez rizika. Ich prijatím chorý zároveň poskytuje príklad šľachetnosti pre dobro ľudstva.“
Nuž a práve sem by bolo možné zaradiť úsilie rodičov o
kontaktovanie amerického lekára a prevoz chlapca na experimentálnu terapiu do Spojených štátov. Ak by sa bol
Charlie Gard narodil v USA, nerozhodovalo by o jeho osude zdravotnícke zariadenie, ale samotní rodičia. A ak by
mali dostatok prostriedkov, nik by im nebránil pokúsiť sa
využiť aj experimentálnu terapiu. Tu niekde teda bol jeden z „kameňov úrazu“. Britský systém je totiž nastavený
inak a pri konečnom rozhodovaní rodičom nedáva voľnú
ruku. Práve túto skutočnosť kritizovali niektorí katolícki
lekári a morálni teológovia, medzi inými aj člen pápežskej
akadémie pre život Roberto Colombo, ktorý – citujúc práve Deklaráciu o eutanázii - v talianskom katolíckom denníku Avvenire podotkol, že rodičia mali samozrejme legitímne právo sa uspokojiť s normálnymi prostriedkami,
ktoré je medicína schopná ponúknuť, ako aj právo vzdať
sa experimentálnej terapie, ak by ju pokladali za riskantnú
alebo zaťažujúcu, avšak mali aj rovnaké právo žiadať, aby
Charliemu takáto experimentálna terapia mohla byť poskytnutá. Išlo tu teda o rešpektovanie legitímnej vôle pacienta – v tomto prípade jeho zákonných zástupcov. Katolícke učenie totiž práve v takýchto hraničných prípadoch,
pri zachovaní ostatných náležitostí, zdôrazňuje a dáva do
popredia rešpektovanie vôle pacienta – alebo jeho najbližších príbuzných – čo britské zákonodarstvo v podstate
znemožnilo.
Pápež Pius XII. vo svojom príhovore pracovníkom resuscitačných oddelení už v roku 1957 zdôraznil: „Lekár
nemá, vzhľadom na pacienta, zvláštne alebo nezávislé
právo; vo všeobecnosti nemôže konať, ak ho pacient explicitne alebo implicitne nepoverí (či už priamo alebo nepriamo). [...] Práva a povinnosti rodiny závisia, vo všeobecnosti, od predpokladanej vôle chorého v bezvedomí.“ Teda kritika zo strany katolíckych morálnych teológov v prípade Charlieho Garda nesmerovala ku konštato-
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vaniu britských lekárov, že terapiu nemalo zmysel predlžovať, čo sa po zvážení všetkých okolností nakoniec javilo ako pravdivé, ale k nastaveniu britského systému, ktorý v konečnom dôsledku nedostatočne rešpektuje vôľu pacienta alebo jeho zákonných zástupcov. Samotná Deklarácia o eutanázii v tomto kontexte dodáva: „V mnohých prípadoch môže komplexnosť situácií vyvolať pochybnosti o
spôsobe aplikovania princípov morálky. Urobiť rozhodnutia prináleží v konečnom dôsledku svedomiu chorého alebo osôb, ktoré sú kvalifikované hovoriť v jeho mene, alebo aj lekárov, vo svetle morálnych povinností a rozličných
aspektov daného prípadu.“
Lekári teda majú čo povedať, a pacient i jeho príbuzní ich majú povinnosť počúvať, aby tak dokázali urobiť
správne, informované a primerané rozhodnutie: sloboda urobiť toto rozhodnutie by im však nemala byť odňatá. Mimoriadnu úlohu pri hľadaní toho, čo je v takýchto
prípadoch správne alebo nesprávne, zohráva jedno, práve spomenuté slovo: primerané. Totiž, ak kriticky poukazujeme na neslobodu britských rodičov rozhodnúť o ďalšom spôsobe terapie pre svoje dieťa, jedným dychom treba zopakovať, že tým automaticky nespochybňujeme odporúčanie, ktoré v danom prípade vyriekli britskí lekári. Zoberme si znovu na pomoc Deklaráciu o eutanázii.
Tá si na jednom mieste kladie otázku: „Musí sa za každých okolností pristúpiť k použitiu všetkých možných liečebných prostriedkov?“ A odpovedá: „Doteraz moralisti
odpovedali, že nikdy nie je povinné použitie „mimoriadnych“ prostriedkov.
Dnes sa však takáto odpoveď, i keď v princípe stále platná, môže azda javiť menej jasná, tak pre nepresnosť termínu ako aj pre rýchle pokroky terapie. (čo bolo včera mimoriadne, nedostupné, môže byť dnes riadne, bežné, na dosah ruky) Preto niektorí radšej hovoria o „primeraných“
a „neprimeraných“ prostriedkoch. Tieto prostriedky je
možné zhodnotiť konfrontáciou typu terapie, stupňa obtiaže a rizika, ktoré je s ňou spojené, ako aj nevyhnutných
nákladov a možností aplikácie – s výsledkom, ktorý sa dá
očakávať – berúc do úvahy stav chorého i jeho fyzických
a morálnych síl.“ Podstatná je teda primeranosť – proporcionalita – ktorá môže byť rozličná od prípadu k prípadu.
Pacientovi alebo jeho príbuzným, ktorí nie sú nevyhnutne
odborníci v lekárskych vedách túto primeranosť pomáhajú spoznať lekári – špecialisti. Veriaci katolík má povinnosť počúvať ich mienku a nechať si poradiť, aby jeho rozhodovanie bolo zrelé, informované, postavené na rozumných základoch, nielen na pocitoch či emóciách.
V rozhovore pre denník La Stampa, profesor Bruno Dallapiccola, člen Pápežskej akadémie pre život a jeden z popredných predstaviteľov vatikánskej nemocnice Bambino
Gesú, ktorá – ako sme hovorili – ponúkla starostlivosť o
malého Charlieho, vyjadril presvedčenie, že riešenie, ktoré odporúčali britskí lekári, mohlo byť primerané. „Keď
sa stanoví diagnóza a je zrejmé, že daný stav a vývoj ne-
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možno zmeniť, je nevyhnutné sa zmieriť s bezmocnosťou
medicíny a prijať rozhodnutie, ktoré je zaiste dramatické,“
povedal Dallapiccola a dodal, že aj napriek ponuke, ktorá
sa pre chlapca črtala zo Spojených štátov, je treba si uvedomiť a realisticky prijať, že pre takéto prípady dnes neexistujú terapie ani s minimálnou účinnosťou. Spolu s ďalšími lekármi z katolíckeho prostredia sa teda skôr prikláňal k postupu, ktorý je v Deklarácii o eutanázii zhrnutý nasledujúcimi slovami: „Je dovolené prerušiť aplikáciu
takýchto [mimoriadnych, experimentálnych] prostriedkov, keď výsledky nenapĺňajú nádeje, ktoré do nich boli
vkladané. Pri prijímaní rozhodnutia tohto typu je potrebné brať do úvahy oprávnenú túžbu chorého a jeho príbuzných, ale aj názor skutočne kompetentných lekárov; títo
môžu bezpochyby posúdiť lepšie, než ktokoľvek iný, či investícia nástrojov a personálu je primeraná predpokladaným výsledkom a či použité techniky pacientovi nespôsobujú väčšie útrapy a ťažkosti, než úžitky, ktoré z nich
možno získať.“
Ako vidíme, v celej situácii bolo nesmierne ťažké podať komplexné zhodnotenie, a mediálne skratky tomu nijako nepomáhali. Postaviť sa na stranu odporúčania britských lekárov, alebo na stranu túžby Charlieho rodičov?
Na takúto otázku nie je možné odpovedať jednou vetou.
Skôr by sa dalo podotknúť, že takto vlastne otázka nestojí. Viac chaosu než svetla do prípadu vnieslo aj rozhodovanie britských súdov. Tie – až po ten najvyšší – dávali za
pravdu lekárom, avšak Európsky súd pre ľudské práva požiadal o vyšetrenie amerického doktora Hirana. Ako vieme z médií, toto vyšetrenie už len konštatovalo prílišný
pokrok ochorenia, pri ktorom ani Hirano nedokázal prisľúbiť vyhliadky na zlepšenie. Problémom súdnych výrokov, ktoré síce v princípe neodporovali odbornému názoru
aj katolíckych lekárov – totiž, že neexistuje nádej na zlepšenie – však boli zdôvodňovania, prečo neaplikovať ďalšie terapie, prípadne prečo chlapca odstaviť od ventilácie,
ktorá zaňho dýchala.
Na najvyššom britskom súde napríklad opakovane zaznelo, že „Charlieho kvalita života nie je hodna udržiavania“ a že „Charlie by nemal nijaký úžitok z pokračovania
života“. Tento spôsob uvažovania vyvolal nesúhlas a kritiku zo strany známeho britského bioetického centra Anscombe: jeho predstavitelia upozornili, že táto dikcia podsúva ideológiu, že život s určitými druhmi postihnutia, ak
nezodpovedá predstavám o istej „kvalite“, vôbec nie je hoden žitia: takýto spôsob uvažovania je však principiálne
nebezpečný, a môže mať ďalekosiahle negatívne následky aj a pre iné prípady, a preto ho treba odmietnuť. Argument o kvalite života a o živote, ktorý nie je hoden žitia,
totiž veľmi často používajú práve zástancovia eutanázie.
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Dve otázky Konferencie biskupov USA
K viackrát spomínanej Deklarácii o Eutanázii Kongregácia pre náuku viery v roku 2007 pridala odpovede na
dve otázky Konferencie biskupov Spojených štátov amerických. Americkí biskupi sa Vatikánu pýtali, či je „morálne povinné podávať potravu a vodu (prirodzenými alebo umelými spôsobmi) pacientovi vo „vegetatívnom stave“, okrem prípadu, že tieto živiny nemôžu byť telom pacienta prijaté alebo nemôžu byť podané bez toho, aby mu
spôsobili značnú fyzickú ujmu – a ak sú výživa a hydratácia poskytované umelými spôsobmi pacientovi v „permanentne vegetatívnom stave“, či môžu byť prerušené,
keď kompetentní lekári s morálnou istotou posúdia, že pacient už nikdy nenadobudne vedomie?“ Aj k týmto otázkam viedli príbehy.
V roku 1990 vtedy 26-ročná Terri Schiavo utrpela zástavu srdca vo svojom dome v St. Petersburgu na Floride. Lekári dokázali zachrániť jej život, avšak žena upadla
do nezvratného, trvalého vegetatívneho stavu, v ktorom
ďalej žila, takmer bez komunikácie s okolitým svetom až
do roku 2005, kedy jej manžel dosiahol rozhodnutie súdu,
ktoré mu umožnilo Terri odpojiť od umelej výživy, v dôsledku čoho zomrela. Toto rozhodnutie bolo sprevádzané
mnohými polemikami a spormi – nielen medzi manželom
postihnutej a jej rodičmi, ale aj na celospoločenskej úrovni. A niečo podobné zažilo aj Taliansko v prípade mladej
dievčiny Eluany Englaro, ktorá sa vo vegetatívnom stave
ocitla po dopravnej nehode. Tú napokon odpojili od výživy a zomrela v roku 2009, 17 rokov od nehody. Za zastavenie výživy a odpojenie od prístrojov sa pri takýchto prípadoch často argumentuje práve neprítomnosťou kvality
života, či poukazom na taký stav života, ktorý nie je hoden žitia. Kongregácia americkým biskupom odpovedala, že aj vegetatívnom stave je podávanie potravy a vody,
keď aj umelými spôsobmi, v princípe riadnym a primeraným prostriedkom udržiavania života. Je teda povinné
– v tej miere a dovtedy, kým dosahuje svoj vlastný cieľ,
ktorý spočíva v zabezpečení hydratácie a výživy pacienta. Takýmto spôsobom sa zabráni útrapám a smrti vyvolanej podvýživou a dehydratáciou. K tomu dodala, že umelú výživu a hydratáciu nemožno prerušiť, ani keby pacient
podľa úsudku lekárov už nikdy nemal nadobudnúť vedomie. Totiž „pacient v „permanentne vegetatívnom stave“
je osoba, so svojou základnou ľudskou dôstojnosťou, ktorej preto prináležia riadne a primerané spôsoby starostlivosti, ktorých súčasťou je v princípe aj podávanie vody a
potravy, aj umelými spôsobmi.“

Martin Kramara

podotkol ďalší člen Pápežskej akadémie pre život Adriano Pessina v rozhovore pre agentúru SIR, a aj keď sa „už
nič nedá robiť“, ešte sa dá mnoho urobiť. Je scestné tvrdiť, že ak nemožno dosiahnuť istú kvalitu života, jediným
benefitom pre človeka je jeho život ukončiť. Áno, môže
sa stať, že choroba dospeje do takého štádia, keď umelá
hydratácia, výživa či nútená ventilácia už nezabezpečujú svoj cieľ, ale neodvratne umierajúcemu pacientovi začnú spôsobovať skôr ujmu, a vtedy sa ich prerušenie môže
stať morálne zdôvodniteľným, motiváciou pre takýto krok
však nesmie byť presvedčenie o nehodnosti žitia „nedostatočne kvalitného“ života, ani snaha život predčasne
ukončiť. Aby bolo naše konanie skutočne mravné, musí
byť nielen funkčne správne, ale aj v konkrétnych okolnostiach vedené správnou motiváciou.
Podrobnosti o posledných chvíľach života Charlieho
Garda nie sú známe. Vie sa len, že rodičom sa napokon
podarilo dosiahnuť prevoz chlapca z nemocnice do hospicovej starostlivosti, kde v kruhu svojich najbližších odišiel do večnosti 28. júla 2017, vo veku 11 mesiacov a 24
dní. Profesor Pessina niekoľko dní predtým poznamenal:
keď vyhasne život tohto dieťaťa, zhasnú aj reflektory médií. Nevyhasme však tú znepokojujúcu otázku nášho svedomia, ktoré sa nás pýta, či aj v technologickej dobe ešte
vieme dať zmysel starostlivosti – starostlivosti o chorých,
trpiacich a zomierajúcich. Malý Charlie, samozrejme, nebol posledným dieťaťom, ktoré nám položilo takéto zložité otázky. Podobný príbeh, tentoraz malého dievčaťa menom Marwa sa v súčasnosti – pod reflektormi novinárov a
sociálnych sietí – odohráva vo Francúzsku, a mnohé ďalšie, menej medializované by sme bezpochyby našli aj u
nás doma, na Slovensku.
Bez vynášania súdov, hľadania príliš zjednodušených
odpovedí, skôr v snahe o lepšie porozumenie týchto príbehov, a o to, aby sme dokázali klásť aspoň tie správne
otázky, môže byť užitočné oboznámiť sa s týmto dokumentom vydaným kongregáciou pre náuku viery – Deklarácia o eutanázii – a s komentármi k nemu, ktorých slovenský preklad by mal vyjsť v najbližších týždňoch. Táto
téma má totiž tendenciu sa do spoločnosti pravidelne vracať – obyčajne na pozadí príbehov, ktoré majú nesmiernu hybnú silu. Je dôležité, aby nás vždy pohli tým správnym smerom.
Tento príspevok odznel v TV LUX v relácii V kontexte 24. 10. 2017.

Ešte sa dá mnoho urobiť
Problémom súdnych rozhodnutí u Charlieho Garda teda
nebol zlý úsudok o neliečiteľnosti daného stavu, ale pochybná motivácia pre nepokračovanie v udržiavaní jeho
života. Nevyliečiteľný totiž neznamená neliečiteľný, ako
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O mojom otcovi Pavlovi Straussovi
Každé poodhrnutie závoja minulosti nesie so sebou riziko, že spomienky môžu byť časom vyblednuté, ale aj
deformované, alebo prikrášlené. Rád by som porozprával
niečo zo života môjho otca čo najvernejšie, bez synovského
pátosu a čo najobjektívnejšie. Dúfam, že sa mi to podarí.
Môj otec MUDr. Pavol Strauss sa narodil 30. 8. 1912
v Liptovskom svätom Mikuláši v židovskej rodine. Treba
poznamenať, že ako deti spolu s bratom Jurajom mali vždy
vychovávateľky, z ktorých jedna poznačila otcov ďalší život. Bola to Mária Schmidtová, ktorá neskôr vstúpila do
rehole Vincentiek a prijala rehoľné meno Kamila. Otca
i jeho brata Juraja vodievala často do katolíckeho kostola,
ktorý bol takmer oproti ich domu. Bola to ona, ktorá zasiala prvé semienko kresťanskej viery u oboch. Otec chodil najskôr do židovskej základnej školy, neskôr potom navštevoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, ktoré malo
vtedy vynikajúcu úroveň a tu navštevoval aj Samovzdelávací Hodžov krúžok, kde mal možnosť uplatniť svoje
umelecké ambície, najmä hru na klavíri.
Okrem hudby sa už v tomto veku venoval literatúre
a ako 13-ročný si začal písať denník. Jeho prvá veta bola:
„Mám strach pred smrťou, mám strach zo zániku. Keď
toto napíšem, nezaniknem hádam nadobro.“ V denníkových zápiskoch pokračoval celý svoj život. Po skončení
gymnázia sa rozhodoval medzi štúdiom filozofie, medicíny alebo hudby. Nakoniec sa rozhodol pre medicínu, ale
ostatné dve oblasti zostali jeho celoživotnou láskou. Štúdium medicíny začal vo Viedni, ktoré bolo však drahé.
Preto prestúpil na Nemeckú univerzitu do Prahy, kde štúdiá aj dokončil. Počas štúdií v Prahe vyšli knižne jeho literárne prvotiny. Bol nadpriemerne sčítaný. Nakoľko hovoril viacerými jazykmi, knihy čítal zásadne v origináli.
Keď sa učil na skúšku z anatómie, vo veku 41 rokov mu
zomrela matka, ktorú mal nadovšetko rád a jej smrť ho trvalo poznačila. Štúdium ukončil v roku 1937 a v rokoch
1937 – 1939 absolvoval vojenskú službu a po nej nastúpil ako sekundárny lekár na interné oddelenie v Liptovskom Mikuláši – Palúdzke, neskôr pracoval ako lekár na
chirurgickom oddelení. V tomto období už začalo prenasledovanie Židov a aj on bol preto z práce z rasových dôvodov prepustený.
Po smrti matky a pod vplyvom ťažkých 40-tych rokov
hľadal útechu v stredovekej mystike, vo východných náboženstvách (v budhizme...). V tomto období sa zoznámil
s rodinou Munkovcov, ktorá zmenila radikálne a natrvalo jeho život. Boli to konvertiti zo židovstva na kresťanskú vieru, ktorí ho postupne priviedli ku kresťanstvu. Po
2-ročnej príprave svoj vzťah k novému vierovyznaniu spe-
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čatil konverziou a krstom v roku 1942. Krstnými rodičmi
boli manželia Munkovci. Títo mali dvoch synov. Z nich
starší Tomáš bol v tom období novicom u jezuitov v Ružomberku. Všetci štyria neskôr zahynuli v koncentračnom
tábore. Žili príkladným kresťanským životom aj v týchto
ťažkých podmienkach až do svojej smrti. Sú o tom priame
svedectvá a toho času je s otcom Františkom a synom Tomášom vedený proces blahorečenia v Ríme.
O konverzii otec píše toto: „Všetko vyúsťuje v život.
Konverzia má tiež rub a líce: život vonkajší a život vnútorný. Oboje sa musí zmeniť a Kristom usmerniť. Čo znamená konverzia navonok? Priatelia myslia na zradu a odskočia. Predstavení myslia na konkurenciu a zhrubnú. Podajedni snujú intrigy. Vlažní katolíci, ktorým katolicizmus
nie je ničím, hovoria o farizejstve a pretvárke. Dobrí katolíci sú rezervovaní a chladne vyčkávajú. Človek je naozaj ako znovu narodený, celkom sám, celkom opustený.
Sťa pachoľa. Tak skúša Pán od začiatku. No duša reaguje: rada znesie opustenosť, bo vie a cíti, že len v samote
rastie duch modlitby a lásky, lebo keď nik neverí, že človek chce všetkých iba milovať, nezištne a bratsky, zbadá
v tichu opustenosti Kristovo dobrotivé a láskou blčiace
srdce, v ktorom ostal kútik pre každého, i pre ňu.“
V roku 1944 môj otec narukoval do Vojenskej nemocnice v Ružomberku. Tam ho zastihlo aj Slovenské národné
povstanie. Z tohto obdobia sú aj niekoľkonásobné zatknutia nemeckou armádou. Bol niekoľkokrát eskortovaný. Boli
to skutočne neuveriteľné náhody, že dokázal vyviaznuť so
zdravou kožou. Napríklad pri jednom eskortovaní, keďže vedel dobre nemecky, nemeckému dôstojníkovi tlmočil
a ten potom neskôr pristúpil k nemu a povedal mu: „Mám
v eskorte 151 mužov. Mám však odovzdať len 150. Pre vás
je to nebezpečnejšie ako pre tých druhých. Ak tu máte známych, pustím vás a vrátim vám doklady.“ Zaviedol otca do
nemocnice v Ružomberku, objal ho a odišiel. Keď sa otec
retrospektívne k týmto zážitkom vracal, prišiel k záveru,
že ak za týchto neuveriteľných okolností prežil, bolo to Božie riadenie a cítil, že má zanechať svedectvá.
V rokoch 1946 – 1956 pôsobil ako primár chirurgického oddelenia v nemocnici Milosrdných bratov v Skalici.
Boli to profesionálne preňho najplodnejšie roky. Bol uznávaným chirurgom a publikoval aj množstvo odborných
prác. Absolvoval študijný pobyt na renomovanom pracovisku v Zürichu, kde vtedy pôsobili svetoznáme kapacity. Keďže bol vzdelaný a zručný, ponúkli mu tam aj pracovné miesto. Zvíťazila však láska k Slovensku a vrátil sa
domov. Priniesol si množstvo neoceniteľných skúseností a o svojich zážitkoch napísal knihu Všetko je rovnako
blízke aj ďaleké. V tomto období ako jeden z prvých na
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Slovensku robil lumbálne sympatectomie a stellectomie.
Ako jeden z mála chirurgov na Slovensku v tejto dobe robil neurochirurgické zákroky, operoval štítne žľazy, pri
úrazoch zavádzal Kuntscherove fixácie, vykonával resekcie kardie žalúdka, oesophagojejunostómie a všetky druhy
brušných operácií tej doby, ďalej robil transplantácie kože
pomocou tubulovaných lalokov.
Boli to však už tvrdé 50-te roky a tak v r. 1956 bol
z úradnej moci preložený od operačného stola v Skalici do
Nitry. Tu mal byť pôvodne zástupcom primára na chirurgii v nemocnici. Dobré duše však zariadili, že bol odstrčený na miesto poliklinického chirurga s možnosťou operovať jediný deň v týždni v nemocnici. V žiadnom režime
nebol konformným človekom, vždy sa riadil svojím svedomím. Preto ho celý život sprevádzali perzekúcie. Je veľmi ťažké pochopiť, čo prežíval, keď v plnom rozlete chirurgickej erudície musel ošetrovať bežné drobné úrazy,
zápalové procesy a stretávať sa s nevraživosťou a úskokmi
od kolegov. Bol pod neustálym dozorom ŠTB. Vždy keď
sme zdvihli telefón, bolo počuť cvaknutie odpočúvacieho zariadenia. Otcovo meno je možné v súčasnosti nájsť
v zverejnených zväzkoch ŠTB ako nepriateľskú osobu pod
označením Svätý. Opakovane bol na výsluchoch. Nebolo
to príjemné, lebo sme nikdy nevedeli, či sa vráti. Čo som
však obdivoval, nikdy nereptal, nikdy sa na nikoho nehneval, každému dokázal odpustiť, aj keď na tieto výsluchy
chodil s malou dušičkou.
Najväčšou oporou v živote môjho otca však bola jednoznačne jeho žitá viera. Zdôrazňujem termín „žitá viera“,
lebo tento pojem otec často používal. Od známych a od
mojej matky som sa dozvedel, že nikdy a v žiadny deň
nevynechal účasť na svätej omši pred začatím pracovného dňa. Jeho spolupracovníci mi neskôr rozprávali, ako
ho často videli pohrúženého v modlitbe pred alebo medzi
operačnými zákrokmi. V čase, keď sa odstraňovali kríže
z verejných budov, otec neposlúchol a vo svojej pracovni
mal zavesený kríž. Len skutočná viera ho dokázala preniesť cez ťažkosti a prenasledovania tých krutých rokov.
Možno to bolo aj preto, že aj u nás doma sme všetky rodinné problémy riešili spolu a na kolenách pred krížom.
Napriek všetkému sa otec dokázal venovať svojej práci. Naďalej študoval. Na poliklinike vykonával aj menšie
operačné zákroky. Akoby predbehol dobu, pretože dnes sú
tieto výkony súčasťou jednodňovej chirurgie. Neprestával
so spisovateľskou činnosťou. Písal denne. Jeho heslo bolo:
napísať denne aspoň 2 vety. Ako som spomínal, od 13tich rokov si písal denník, v ktorom pokračoval až do svojej smrti. Len ho trápilo, že je zaradený medzi „šuplíkových“ autorov. Niekoľko drobných diel sa podarilo prepašovať do Ríma, kde vyšli pod pseudonymom Jozef Augustín, napr. Rozhrnutá opona alebo Postila dneška. Keďže
nemohol verejne nič vydať, využíval možnosti, keď rečnil
na pohreboch a oslavách, vždy do týchto príhovorov vsunul mnohé zo svojich myšlienok. Po malom „oteplení“ po

Jozef Strauss

roku 1968 vydáva Zákruty bez ciest a Zápisky diletanta.
Mali vyjsť aj ďalšie knihy, ale boli zošrotované. A tak počas normalizácie sa všetko vrátilo do starých koľají a ostalo len pri dobrých priateľstvách, nespočetných rozhovoroch a čítaní svojich diel v úzkom kruhu. Vydavateľstvá zo
zbabelosti pred jeho kádrovým profilom odmietali jedno
dielo za druhým. Až rok 1989 mu priniesol satisfakciu vo
forme ľudského ohodnotenia. Začali postupne vychádzať
jeho literárne diela, ktoré dovtedy ležali „v šuplíku“ a nakoniec vyšlo jeho zobrané dielo, ktoré je zhmotnené v 10tich zväzkoch (to vyšlo ale až po jeho smrti).
Treba zdôrazniť, že pre otca práca nekončila odchodom
z pracoviska. Po príchode domov ho u nás doma už obvykle očakával celý zástup ľudí. Jedni potrebovali medicínsku radu či drobný chirurgický zákrok, iní poradiť v ťažkej životnej situácii. Otec hoci bol unavený, nikdy nikoho
neodmietol. Liečil, utešoval ubolené duše a mnohým hľadal prácu. Najviac to ocenili tí, ktorí sa v 50-tych rokoch
ocitli vo väzení ako politickí väzni, či už to boli kňazi alebo veriaci laici. Po prepustení z väzenia sa im obvykle ľudia otáčali chrbtom, každý sa bál s nimi stretnúť. U nás
doma však vždy mali otvorené dvere a otec im pomáhal,
ako vedel.
Otec zomrel 3. júna 1994 vo veku 81 rokov a teda práve na dnes pripadá 23. výročie jeho smrti. Mnoho rokov
bol vážne chorý a choroba mu spôsobovala ťažké utrpenie. Nikdy nereptal, všetky svoje kríže dokázal v meditácii odovzdať do Božích rúk. Pochovával ho jeho priateľ
kardinál Ján Chryzostom Korec, ktorý o.i. povedal: „Náš
zosnulý brat vo viere Pavol Strauss bol dobrým hospodárom s Božími darmi. Dostal mnoho talentov a on ich rozmnožil. Dary milosti i dary prirodzené. Sám bohatý, obohacoval iných – rozhovormi a najmä knihami.“
Môj otec Pavol Strauss svojim príkladným kresťanským
životom ovplyvnil mnohých ľudí, ktorí následne konvertovali na katolícku vieru – buď na základe jeho osobného
príkladu, alebo aj po jeho smrti pod vplyvom jeho literárneho odkazu. Celé jeho literárne dielo je teologicko-filozofické, popretkávané umením a medicínou. Jeho lekárskym krédom bolo: „Byť skutočným lekárom, to nie je zamestnanie, ale stav vnútra. Najväčšie šťastie – smieť pomôcť. Najväčšie šťastie – urobiť iného šťastným.“
Z eseje Listy mladému chirurgovi: „Nemôže byť lekárom, dobrým lekárom ten, kto nemá v sebe lásku. Chorému človeku nestačí len odborný zákrok. Každý čaká i kúsok toho nášho ja – nášho srdca... lekár, a najmä chirurg,
je kňaz pred oltárom regenerácie.“
Myslím si, že obsah týchto citátov najlepšie vystihuje
prácu zdravotníkov.
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Tajomstvo Fatimy
a tajomstvo rodiny
Dňa 13. októbra 2017 uplynulo sto rokov od posledného
zjavenia Panny Márie trom pastierikom vo Fatime. Celý
tento rok Cirkev prežíva a sústreďuje svoju pozornosť na
storočnicu týchto zjavení. V pastierskom liste biskupov
Slovenska, ktorý sa čítal v kostoloch na začiatku tohto občianskeho roka zazneli slová: „V súkromných zjaveniach
– uznaných Cirkvou – ide o to, aby sme správne pochopili znamenia čias. Tak je to aj pri fatimských zjaveniach.“1
Ústredným posolstvom troch fatimských zjavení je výzva na pokánie a obrátenie ľudstva. Existuje ešte jedno,
mohli by sme povedať, skryté, akési „štvrté“ fatimské tajomstvo. Som presvedčený, že poukazuje na znamenia
čias. Aké posolstvo prináša a prečo je znamením čias? Pokúsim sa na to odpovedať v nasledujúcich riadkoch.
V treťom, poslednom, fatimskom zjavení pastierikovia
videli „biskupa oblečeného do bieleho“ vystupujúceho na
vysoký strmý vrch. „Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac
pod veľkým krížom, bol zabitý skupinou vojakov, ktorí
naňho strieľali z rôznych zbraní.“2 Vieme, že s týmto biskupom sa identifikoval sv. Ján Pavol II., ktorý bol presne,
v ten istý deň i v tú istú hodinu, keď sa vo Fatime oslavovalo 64. výročie začiatku zjavení postrelený na svätopeterskom námestí Ali Agcom. Písal sa 13. máj 1981. O rok
na to, keď sa osobne prišiel poďakovať Božej Matke do
Fatimy za záchranu svojho života, povedal známe slová:
„Tie dva dátumy (13. máj 1917 a 13. máj 1981) sa stretli takým spôsobom, že som pochopil, že som sem osobitne pozvaný. A tak som dnes prišiel. Prichádzam preto, aby som
na tomto mieste poďakoval Božej prozreteľnosti.“3
Tieto dva dátumy sa stretli ešte v jednom kontexte. Dňa
13. mája 1981 v dopoludňajších hodinách Ján Pavol II.
slávnostne otváral Pápežský inštitút pre štúdium manželstva a rodiny na Lateránskej univerzite a zároveň v ten istý
deň zriadil Pápežskú radu pre rodinu. Večer počas generálnej audiencie mal pápež ohlásiť zriadenie týchto dvoch
inštitúcií, avšak namiesto toho sa začal boj o záchranu
jeho života, na ktorého víťazstve má podiel nebeská Mat1. Konferencia biskupov Slovenska, Rok 2017 – storočnica fatimských zjavení. Celoslovenský pastiersky list na 1. január 2017, in https://
www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierskelisty-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-biskupv-slovenska-na-slavnost-bohorodicky-panny-marie-2017.
2. Kongregácia pre náuku viery, Fatimské posolstvo, SSV, Trnava
2006, 27 – 28.
3. Sv. Ján Pavol II., Homília prednesená vo Fatime 13. mája 1982,
4, in https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_ jp-ii_hom_19820513_fatima.html
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ka: „Bola to materská ruka, ktorá viedla smer guľky a so
smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti.“4, uvádza neskôr samotný pápež vo svojom rozjímaní počas hospitalizácie na poliklinike Gemelli, 13. mája 1994.
Prečo Ján Pavol II. založil tieto dve inštitúcie? Aký mal
na to dôvod? V turbulentnej dobe, ktorú Cirkev prežívala po vydaní encykliky Humanae vitae sa Ján Pavol II.
v r. 1980 rozhodol zvolať synodu o rodine a následne zriadiť na akademickej úrovni inštitút, ktorý by prehĺbil náuku o manželstve a rodine. Aby sa táto náuka nestala sterilným akademickým učením, odtrhnutým od života ľudí,
rozhodol sa zároveň zriadiť Pápežskú radu pre rodinu,
a tak napomôcť, aby sa bohaté učenie Cirkvi zakoreňovalo v pastoračnej praxi. Prečo muselo byť zriadenie týchto
dvoch inštitúcií priamo v deň výročia začiatku fatimských
zjavení pokropené krvou i utrpením samotného pápeža?
Prvé fatimské tajomstvo hovorí o hrôzostrašnom videní pekla a posledné o vyliatí krvi biskupa oblečeného
v bielom, biskupa, ktorý celý svoj pontifikát, ba celé svoje kňazstvo postavil do služieb manželov, snúbencov, mladých, do služieb budovania civilizácie lásky, ktorú nie je
možné vybudovať bez rodiny. Tento biskup v bielom chránil a poukazoval na podstatu a krásu toho, čo sa diabol od
počiatku snažil a aj dnes snaží zničiť – živú ikonu Božej
lásky prítomnú v tomto svete. Tou ikonou je láska muža
a ženy, Kristom povýšená na sviatosť, z ktorej sa rodí rodina, ako aj Cirkev i celá spoločnosť.
Prvým rektorom Inštitútu sa stal, dnes už zosnulý kardinál Carlo Caffarra. Je zaujímavé, že Pán sa rozhodol povolať si ho v tomto jubilejnom roku fatimských zjavení. On
vo svojom svedectve, ktoré zanechal ako cenné dedičstvo
pre Inštitút krátko pred svojou smrťou (zomrel 6. septembra 2017) hovorí: „Na začiatku audiencie, 13. mája 1981,
bol Ján Pavol II. ťažko zranený. Od toho momentu som začal premýšľať a mal som od počiatku akési tušenie, že fatimské posolstvo súvisí a je zviazané s poslaním Inštitútu. A práve na základe tohto tušenia som prosil a zároveň
aj obdŕžal dovolenie od sv. otca zveriť Inštitút pod ochranu Fatimskej Panne Márii. Keď sme boli na začiatku tretieho alebo štvrtého akademického roka – už si presne ne-

4. Sv. Ján Pavol II., Posolstvo talianskym biskupom pri príležitosti
modlitby sv. ruženca v Bazilike Santa Maria Maggiore, 5., in https://w2.
vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/pont_messages/1994/documents/hf_ jp-ii_mes_19940513_episcopato-italiano.html. Pozri tiež
Rozhovor so sestrou Máriou Luciou de Jesus e do Coração imaculado,
in Kongregácia pre náuku viery, Fatimské posolstvo, cit., s. 35.
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pamätám – moje tušenie, o ktorom som hovoril, sa jasne
potvrdilo. Prechádzali sme veľmi ťažkým obdobím. Napísal som sestre Lucii, vizionárke z Fatimy, aby som ju informoval o existencii Inštitútu a zároveň ju predovšetkým
poprosil o jej modlitby. List som ukončil s tým, aby sa neobťažovala s odpoveďou. Na moje veľké prekvapenie mi
po dlhšom čase prišiel dlhý list podpísaný sestrou Luciou.
Z tohto listu sa mi do srdca vryli posledné slová. Zneli:
«Príde čas, v ktorom sa rozhodujúci boj medzi Satanom
a Kristovým kráľovstvom udeje na poli manželstva a rodiny; toho, kto bude brániť manželstvo a rodinu budú veľmi prenasledovať, avšak nech sa nebojí. Naša Pani mu už
pošliapala hlavu.».“5
Kardinál Caffarra vo svojom svedectve spomína ešte
jednu udalosť: „Prechádzali sme“, hovorí, „obdobím,
v ktorom Inštitút čelil veľkým tlakom, tak zvnútra Cirkvi
ako i zvonku. Prosil som o útechu i posilu sv. otca Jána
Pavla II. V jeden večer mi povedal – večeral som s ním –
«nerob si starosti, sme v jednom a tom istom vreci a budeme bití tými istými palicami».“6 Ján Pavol II. si bol veľmi dobre vedomý toho, že zápas o Kristovo kráľovstvo nebude ľahký a že pre obranu tohto kráľovstva nebude stačiť
len poznanie na poli vedy akou je teológia, filozofia a ďalších vedných odborov. O Božie kráľovstvo sa totiž zápasí
spôsobom, akým zápasil o nás samotný Boh, čiže utrpením, ktorého prameňom je láska. V tejto súvislosti si spomínam si na Angelus piú carismatico7, ktorého príhovor
pápež Ján Pavol II. predniesol, po návrate z hospitalizácie
na poliklinike Gemelli. Sv. otec v tú nedeľu v istom momente nechal bokom text pripravený na papieri a jeho ústa
prehovorili z plnosti srdca: „Kardinál Wyszynski, Poľský
prímas mi na začiatku môjho pontifikátu povedal: «Ak ťa
Pán povolal, tak to preto, aby si voviedol Cirkev do tretieho tisícročia.» A ja som pochopil, že Cirkev musím voviesť do tretieho tisícročia modlitbou, rôznymi iniciatívami, avšak videl som, že to nestačí. Bolo potrebné ju voviesť prostredníctvom bolesti – atentátom spred trinástich
rokov a aj týmto novým utrpením. Prečo práve teraz, prečo práve v tomto roku, prečo v tomto Roku rodiny? Presne! Práve preto! Práve preto, lebo rodina je napádaná, na
rodinu sa útočí. Práve preto sa musí útočiť aj na pápeža, aj
pápež musí trpieť, a to preto, aby každá rodina, aby svet
videl, že existuje evanjelium – akési vyššie evanjelium – a
to evanjelium utrpenia, cez ktoré sa musí pripraviť budúcnosť rodiny tretieho tisícročia, budúcnosť všetkých rodín.
Už rozumiem, prečo bol potrebný pre mocných tohto sveta práve tento argument, argument utrpenia. Znovu sa musím stretnúť s mocnými tohto sveta a hovoriť. Avšak aký

5. Carlo Caffarra, La vergine di Fatima e íl Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, in Anthropotes, XXXIII., 1. (2017), 13. – 14.
6. Tamže, 14.
7.	 Modlitba „Anjel Pána“, ktorú sa pápež modlí s veriacim každú nedeľu na Námestí sv. Petra. „Najcharizmatickejšie Anjel Pána“, týmto
prívlastkom je označené video na internetovom portály Youtube, z dňa
29. mája 1994 (https://www.youtube.com/watch?v=2HVJq--4hWk).
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argument mi zostáva? Zostáva mi jedine argument utrpenia. A chcem im povedať toto: pochopte, pochopte prečo,
prečo musel byť pápež znovu v nemocnici, prečo musel
znovu trpieť? Znovu sa nad tým zamyslite!“8
Pochopiť! Správne pochopiť znamenia čias. Znela výzva našich biskupov na začiatku tohto roku, ktorý sa pomaly chýli ku svojmu koncu. Pochopiť znamenia čias, znela výzva Jána Pavla II.. Pochopiť znamenia čias, znie výzva z Fatimy. Azda neboli časy, kedy bolo po inštitúcii
manželstva a rodiny šliapané viac ako je tomu dnes. Boj
o pravdu manželskej lásky, boj medzi Satanom a Kristovým kráľovstvom, ktoré je kráľovskom spravodlivosti, lásky a pokoja, a ktorého najkrajším zjavením na tejto zemi
je práve rodina, tento boj je reálny. Odohráva sa vo vnútri samotných rodín, odohráva sa na poli sveta a žiaľ, odohráva sa aj na poli Cirkvi. Vieme čítať a chápať znamenia
čias? Vieme ich čítať a chápať aj v Slovenskom kontexte?
Pred necelým rokom som s prekvapením a zároveň aj
s istou bázňou, ktorá vo mne podnietila a stále podnecuje
nádej, zistil, že tajomstvo Fatimy a tajomstvo rodiny úzko
so sebou súvisia nielen v celocirkevnom a celosvetovom
kontexte, ale spájajú sa aj s našou krajinou, áno aj s poslaním Cirkvi na Slovensku. Akým spôsobom?
Pri poslednom zjavení vo Fatime malí pastierikovia videli nielen Božiu Matku. Zjavila sa im celá nazaretská rodina. Sestra Lucia si ako školáčka načrtla túto rodinu tak,
ako sa im zjavila 13. októbra 1917. Keď Lucia likvidovala staré zošity, vytrhla si zo zošita tento náčrt a uchovala si ho. V roku 1997, ktorý bol rokom 80. výročia fatimských zjavení, bol na juhu Slovenska Mons. Jánom Sokolom, v malej dedinke Lackov, posvätený kostol, ktorého
patrocíniom sa stala Svätá nazaretská rodina. Keď sa veriaci tohto kostola dozvedeli, že posledné fatimské posolstvo sa spája s videním celej nazaretskej rodiny, prostredníctvom biskupa v Loirie sa opýtali sestry Lucie na pravdivosť tohto zjavenia a zároveň na to, kde sa nachádza obraz Svätej Fatimskej rodiny, aby si z neho mohli urobiť kópiu pre svoj nový kostol. Sestra Lucia potvrdila biskupovi, že tomu tak skutočne bolo a dala mu do ruky spomínaný náčrt tak, ako si ho urobila ešte ako malé dievča. Keďže sa oň nik dovtedy nezaujímal, nikde vo svete sa nenachádzal ani obraz Svätej rodiny, načrtnutý sestrou Luciou.
Biskup z Loirie poslal kópiu tohto náčrtu veriacim do Lackova, ktorí poprosili akademického maliara Stana Dusíka,
aby im podľa neho namaľoval obraz do ich nového kostola. Ten súhlasil a po jeho dokončení ho veriaci, spolu
s majstrom Dusíkom nechali požehnať samotným Jánom
Pavlom II. na konci jednej z jeho generálnych audiencií
v Ríme. Ide o prvý obraz Svätej rodiny Fatimskej na svete, ktorý sa nachádza práve na Slovensku.
8. Sv. Ján Pavol II., Anjel Pána 29. mája 1994, in https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1994/documents/hf_ jp-ii_
ang_19940529.html
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V roku 1996, rok po svojej druhej pastoračnej návšteve
odkázal sv. Ján Pavol II. Slovákom: „Slovensko má veľkú
úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to
uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný
príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“9 Myslím si, že najväčšou tradíciou Slovenska je rodina, v ktorej sa odovzdávajú a uchovávajú aj ostatné tradície, vrátane tej najcennejšej, ktorou je dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda, teda dedičstvo viery. Rodina je zároveň kolískou, v ktorej sa rodí nová generácia. A silná rodina rodí
silnú generáciu. Som presvedčený, že veľká úloha Slovenska pri budovaní Európy spočíva v ochrane a budovaní silných a stabilných manželstiev a rodín.
Ako sme mohli vidieť, prepojenie fatimských tajomstiev
s tajomstvom rodiny je viac než zrejmé a to tak vo všeobecnej Cirkvi ako aj v cirkvi na Slovensku. Vieme čítať
a chápať znamenia čias? Vieme ich čítať a chápať aj v Slovenských reáliách?
Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď si odpovieme
na otázky nasledujúce: Čo robíme preto, aby sa centrom
pastorácie, v našich farnostiach, na univerzitách, v pastorácií s mládežou, pri príprave mladých a snúbencov stala rodina? Máme túžbu, odvahu i schopnosti zvestovať
dnešnému človekovi na prvom mieste krásu a veľkosť,
avšak aj náročnosť manželského a rodičovského povolania? Čo robíme preto, aby sa na akademickom a formačnom poli, zvlášť na teologických fakultách a pri vstupnej
formácii bohoslovcov, novicov i noviciek ako aj v následnej permanentnej formácii kňazov a zasvätených, títo ľudia vzdelávali a formovali k tomu, že sa nebudú báť vsadiť všetky svoje sily do sprevádzania manželov a rodín?
Poznáme a vieme adekvátnym spôsobom odovzdať bohatstvo učenia Cirkvi, ktoré nám zanechal Ježiš i celá Tradícia, o manželskej láske, o sviatosti manželstva, o rodine
a o tom, aké je jej poslanie v Cirkvi a vo svete?
Kiež celoročné slávenie stého výročia fatimských zjavení prinesie konkrétne ovocie na tomto pastoračnom poli,
ktoré nie je len bojovým poľom, ale je predovšetkým poľom nádeje, poľom, na ktorom sa seje a od ktorého závisí
budúcnosť a plodnosť Cirkvi i národa.

9. Konferencia biskupov Slovenska, Pastiersky list biskupov Slovenska k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015, in
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-k-referendu
-o-ochrane-rodiny.
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w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_ jpii_hom_19820513_fatima.html; Sv. Ján Pavol II., Posolstvo talianskym
biskupom pri príležitosti modlitby sv. ruženca v Bazilike Santa Maria
Maggiore, in https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/
pont_messages/1994/documents/hf_ jp-ii_mes_19940513_episcopatoitaliano.html; Sv. Ján Pavol II., Anjel Pána 29. mája 1994, in https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1994/documents/hf_ jpii_ang_19940529.html; Carlo Caffarra, La vergine di Fatima e íl Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, in Anthropotes, XXXIII., 1. (2017).
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Manželská láska a vernosť
Kresťanskí manželia sú povolaní byť svedkami viery
v tomto svete. Aký iný je život, keď ho preniká svetlo viery! S vierou je možné postaviť sa tvárou v tvár aj najťažším skúškam a cítiť pritom utešujúcu pravdu, ktorú vyjadrujú slová 23 Žalmu: „I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“ (Ž 23, 4). Jasne
to dokazuje aj nedávna história Rimanky Benedetti Bianchi Porro (1936 – 1964).
Dcéra zachraňuje manželstvo rodičov
Benedettu postihol nádor nervového systému, následkom čoho ohluchla, stratila čuch a nakoniec oslepla. Jednako povedala priateľke Márii Grazii: „Aký krásny je život... a ako by som chcela nájsť vhodné slová, aby som poďakovala Tomu, ktorý mi ho dal!“ A priateľke Anne, ktorej sa na začiatku choroby zverila so svojím zmätkom, potom, ako otvorila svoje srdce viere, hovorí: „Anna, zmenila som sa. Boh je so mnou: ako sa mám dobre! Boh je
so mnou!“
Dňa 22. januára 1964, na vigíliu svojej smrti, zavolala
k sebe matku a hovorí jej: „Mama, prosím ťa o jednu láskavosť: pokľakni si vedľa mňa a poďakuj Pánu Bohu za
všetky dary, ktoré mi dal“.
Mama sa díva na dcéru a vidí ju znetvorenú, pripútanú
už roky na lôžko, slepú, hluchú a zbavenú všetkého toho,
čo ľudia bežne hľadajú, aby boli šťastní. Matka pocítila na
okamih vzburu a povedala: „Nie, Benedetta! Nežiadaj ma
o to: ja nemám tvoju veľkodušnosť!“
Potom sa matka díva na dcéru a čaká na jej reakciu: tvár
Benedetty zosmutnela... kvôli mame. Mama začala ľutovať, kľakla si a bez toho, aby ju Benedetta videla, plakala...
a ďakovala za ňu Pánu Bohu: a pomaly predniesla Magnifikát, ako si to Benedetta žiadala! A pocítila vo svojom
vnútri oslobodenie, ktoré sa hneď premenilo na veľkú radosť.
Kde a ako sa rodil optimizmus Benedetty? Rodil sa
z viery, ktorá ju učila, že láska je jediným pokladom života, ktorý nás spája s Bohom. A s Bohom je možné premôcť
akúkoľvek skúšku. Benedetta dôverovala Bohu a prežívala lásku uprostred bolesti. Tak zvíťazila nad bolesťou. Hovorila: „Ja žijem prebývajúc v druhých. Ja musím vypočuť tých, ktorí ma prichádzajú navštíviť a zverujú sa mi so
svojimi bolesťami. Musím prinášať nádej a útechu“. Tieto slová, ktoré vyslovilo dievča pripútané na lôžko, sú impozantné.

Epizóda hádky medzi jej rodičmi ukazuje na štýl Benedettinho života a na tajomstvo jej optimizmu. Samotná mama vyrozprávala túto epizódu: „Môj manžel nechápal, ako je možné, že toľkí ľudia prichádzajú navštíviť Benedettu. Hovorieval: «Pán Boh jej zobral všetko. Načo tu
chodia?» A ja som odpovedala: «Nepýtaš sa prečo?» A on:
«Áno, ale nenašiel som odpoveď. Umelec, ktorý vystupuje v predstavení, ktorý píše a tancuje... zhromažďuje okolo
seba mnoho ľudí. Ale ona teraz už nie je ani pekná! Prečo tu k nej prichádza toľko ľudí?» Odpovedala som mu:
«Pretože je plná Boha! Pretože Duch Svätý v nej hovorí». Môj manžel sklopil zrak a zašepkal: «Azda máš pravdu, ale ja to nechápem!» Jedného dňa si však aj môj manžel uvedomil, že v Benedette bola dobrota, ktorú nemožno ľudsky vysvetliť. Ako k tomu došlo? Pohádala som sa
s manželom a veľmi som sa nahnevala. V to ráno, keď som
priniesla Benedette raňajky, chytila ma za ruku a pohladila ju. Toto láskyplné gesto robila každé ráno. Ako ju hladila, povedala mi: «Mama, cítim, že nie si pokojná. Čo sa
stalo?» Odpovedala som: «Pohádala som sa s ockom». Nasledujúce ráno sa ma spýtala: «Ešte si nahnevaná?» Odpovedala som, že áno. Náš rozhovor prebiehal prostredníctvom prstovej abecedy.
Prešlo asi osem alebo desať dní. Viac sa ma nepýtala
zo strachu, aby nebola dotieravá. Ale jedného rána mi povedala: «Mama, musí to byť veľmi ťažké, čo sa ti stalo,
pretože ešte stále nie si pokojná». Najskôr som povedala: «Ale nie, Benedetta!» Potom som však nedokázala vydržať a dodala som: «Chcem sa oddeliť od ocka». Spýtala
sa ma: «O koľko metrov sa chceš oddeliť?» «Nie, nežartuj! Hovorím to vážne». «Mama, pripomeň si, že človek
nemôže rozdeliť to, čo Boh spojil». «Avšak ja som unavená z tejto situácie!» Vtedy mi povedala: «Pošli sem ocka».
Môj manžel každé ráno, akonáhle vstal, vždy prichádzal
k Benedettinej izbe. Stál pri dverách, zapálil si cigaretu
a pozeral sa na ňu. Nechcel sa naučiť dotykovú reč. Búril sa pri myšlienke na svoju znehybnenú a tak obmedzenú dcéru. Ona vedela, že ocko sa na ňu pozerá a bola spokojná, že je blízko nej. V to ráno, keď som povedala Guidovi, že Benedetta sa chce s ním rozprávať, odpovedal:
«Nie, nie! Vieš, že som sa nenaučil dotykovú reč, pretože nemôže myslieť na svoju dcéru takto... Dúfali sme, že
bude mať všetko, avšak všetko jej bolo zabrané. Obťažuje
ma to, nemám odvahu, nevojdem k nej... A potom, prečo
si jej hovorila o našich hádkach? Chceš, aby ešte viac trpela?» Nechala som ho hovoriť a potom som mu pokojne povedala: «Nič som jej nehovorila. Povedala som je len to, že
som nahnevaná». Zopakoval: «Ja tam nejdem. Povedz jej,
že keď som chcel k nej ísť, tak mi volali. Pôjdem zajtra».
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Na druhé ráno našiel ďalšiu výhovorku: «Povedz jej, že
som šiel do Brescie». A nasledujúci deň: «Povedz jej, že
som musel ísť do závodu». Takto to pokračovalo asi mesiac. Už som v tom nedokázala pokračovať: «Ak nechceš
ísť k Benedette, poviem jej pravdu». «Nie, nepovedz jej,
že k nej nechcem ísť. Povedz jej, že ma hľadali». «Avšak,
ak by Benedetta zomrela, vyčítal by si si, že si ju nešiel vypočuť. Nedozvedel by si sa nikdy, čo ti chcela povedať».
Guido rozmýšľal. Videla som, že bol utrápený. Nakoniec
sa rozhodol: «Dobre, idem dnes ráno. Poď so mnou aj ty».
Vstúpili sme. Zobrala som pravú ruku Benedetty a oznámila som jej: «Otecko je tu. Už toľko dní si ho čakala. Nemohol prísť. Ale teraz prišiel». Povedala mu: «Ocko, daj
mi ruky». Keď jej ocko dal ruky, pobozkala ich a povedala: «Tieto ruky, tieto ťažké ruky, koľko sa narobili pre
svoje deti! Aká som ti vďačná! Odpusť mi, otecko, ak som
ťa niekedy zarmútila. A teraz choď do práce. Nechcem
ťa okrádať o čas. Chcela som ti len povedať, že už tak
dlho som nepocítila tvoje ruky!» Môj manžel, ktorý očakával výčitky, keď počul tie slová a videl ako mu pobozkala ruky, rozplakal sa a vyšiel z izby. Ja som ostala. Benedetta sa ponorila do modlitby.
Po chvíli natiahla ruku a pocítila, že som tam, blízko
nej. Povedala: «Mama, si ešte tu? Prečo nič nehovoríš?»
Odpovedala som jej: «Pretože sa na teba hnevám». Benedetta mi povedala: «Skutočne, mama? Prečo?» Bola som
nazlostená a povedala som všetko jedným dychom: «Pretože je to už asi mesiac, ako si chcela hovoriť s ockom.
Očakávala som, že mu povieš neviem čo!... Ty si mu však
poďakovala za jeho prácu, pobozkala si mu ruky...» Benedetta zvolala: «V tom prípade, mama, aj ja sa hnevám
na teba». «No dobre, zmeňme veci!» Benedetta ukončila:
«Nemeníme nič. Len pamätaj na to: ak niekto ublíži tebe
alebo iným ľuďom, daj mu pocítiť, že ho máš rada ešte
viac. Len tak pocíti pokorenie, že ublížil. Láska napráva.
Výčitky podnecujú vzburu. Miluj ho ako prv a ešte viac
ako prv. On pochopí svoj omyl»“.
Benedetta mala pravdu: po toľkom čase samotná matka
spoznala, že konanie Benedetty sa rodilo z viery, ktorá ju
učila absolútnemu prvenstvu lásky.1
Pravá láska je paschálna
Benedetta pochopila, čo je to pravá láska. Pravá láska
nie je romantická, ale paschálna – veľkonočná. Kristova
pascha nám ukazuje pravú lásku. On trpel z lásky za nás.
Ak by nás skutočne nemiloval, nezáležalo by mu na našej
spáse, na našom večnom šťastí. Romantická láska je zameraná len na vlastné city, nezáleží jej v skutočnosti na
dobre toho druhého, od ktorého vyžaduje len vlastné citové uspokojenie. Kto má pravú lásku, tomu záleží na dobre

1. Porov. A. Comastri, Maria „la“ credente, Roma 2013, s. 25 – 31.
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toho druhého. Ako často si mladí ľudia, snúbenci i manželia zamieňajú romantickú lásku za pravú lásku.
V živote je to tak, že milujúci človek často aj plače. Pozná to mnoho manželov a manželiek. Páter Marko Rupnik hovorí, že poznal manželku s ktorou manžel zaobchádzal ako so psom, so zvieraťom. Opustil ju, ale ona ho
neopustila. Naďalej ho miluje. Po večeroch plače. O deti
sa stará s nesmiernou námahou. A jednako tejto žene povedal: «Jedného dňa budete šokovaná, pretože v nebeskom Jeruzaleme, v Ježišovi Kristovi, ste dokonalou manželkou. Vaše manželstvo je mimoriadne vydarené, dokonalé, no nezodpovedá nášmu romantizmu. Láska má
paschálnu (veľkonočnú) formu.» Pre ľudí, ktorí sú zranení, ktorých ľudská prirodzenosť je veľmi ťažko poškodená, z jedného alebo druhého dôvodu, keďže patríme k ľudskému rodu po Adamovom hriechu, pre tých ľudí je len Ježiš Kristus priestorom, v ktorom nachádzajú svoje miesto
bezprostredne – bez námahy. Všade inde nájdu svoje
miesto s námahou. V Ježišovi Kristovi sa nájdu okamžite
doma, pretože o tretej hodine popoludní na Kalvárii nikto
nevidel dokonalosť Božieho Syna a jednako sa uskutočnila.“2 Pascha zahŕňa nielen vzkriesenie, ale aj Veľký piatok, kedy sa Kristus z lásky k nám obetoval.
Pravá láska sa usiluje o zveľadenie toho druhého. Predpokladom šťastného manželstva je ochota žiť pre toho
druhého, darovať sa mu, čo umožňuje dosiahnutie plnosti. V manželstve nemá miesto romantický egoizmus. Aké
nádherné sú manželstvá, kde obidvaja manželia žijú pravú
lásku, čiže žijú jeden pre druhého.
Kardinál Tomáš Špidlík vyrozprával nasledujúcu udalosť: „Raz v Nemecku som stretol jednu ženu. Bola z Moravy. S manželom prišli do Nemecka ako utečenci. Všetko išlo dobre, avšak jedného dňa odišiel z domu a išiel za
inou ženou. Ona ostala sama. Povedala: «Bolo to ťažké,
ale zvládla som to, našla som si miesto atď. Po niekoľkých rokoch idem po ceste a vidím môjho manžela. Celý
strhaný, špinavý. Keď ma zbadal, chcel utiecť, ale už nebolo možné. Ostal stáť. Idem k nemu a hovorím mu: ‚Počúvaj, vráť sa! Vráť sa! Vráť sa!‛ Zobrala som ho za ruku,
zaviedla som ho do môjho domu. Bolo tam ešte nejaké
jeho oblečenie, okúpal sa, obliekol sa... Ona hovorí: ‚Som
najšťastnejšou ženou na svete, pretože akonáhle ma vidí,
hneď plače.‛“3 Tento jeho plač je veľmi odlišný od smútočného plaču. Plače z vďačnosti a lásky, pretože mu manželka všetko odpustila. Pocítil, čo je to milosrdenstvo, ktoré má prameň v pravej láske. V každom manželstve je potrebné odpustenie, ktoré je prejavom lásky.

2. M. Rupnik, in https://www.youtube.com/watch?v=2oERyJ0LldY
3. T. Špidlík, Il cammino dello Spirito. Esercizi spirituali a Giovanni
Paolo II., Roma, CD audio, CD 3.
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Veľkosť manželstva
Spomenuté príklady svedčia o tom, že sviatosť manželstva je niečo veľké, je cestou k Bohu, cestou posväcovania. Manželstvo preto nie je možné hodnotiť na základe čisto pozemských kritérií, ako sú ekonomická situácia, uspokojenie vlastných túžob atď. Naopak, manželstvo
„dosahuje svoju najvznešenejšiu formu, keď sa spolu znášajú choroba, strata dobrého mena, smrť.“4
V západných krajinách pozorujeme krízu manželstva
a rodiny v zmysle Božieho plánu o manželstve a rodine.
Jednou z hlavných príčin tejto krízy je rastúci individualizmus a egocentrizmus moderného človeka, ako aj jeho
vzdialenie sa od prirodzenosti a jej posvätnosti: Ratzinger píše: „Tam, kde sa dvaja ľudia oddajú jeden druhému
a spoločne darujú život deťom, zasiahnu do posvätných
vecí, do tajomstva ľudského bytia, ktoré presahuje číru
kompetenciu človeka. Tam už prestávam patriť iba sebe.
Tam každý človek preberá na seba Božie tajomstvo.“5
V rozpore s dnes rozšírenou mentalitou, podľa ktorej
vzťah páru je súkromnou záležitosťou, ktorá má ako kritérium túžbu a príjemnosť jednotlivca, Cirkev naopak učí,
predovšetkým vo vzťahu k deťom, že „manželstvo nie je
len rýdzo privátnou vecou, ale má aj verejný, spoločenský charakter. Od neho závisí základná forma spoločenského usporiadania.“6 Spoločnosť by mala mať ako morálny a výchovný základ nielen štát, ale v prvom rade rodinu. Rodina je základnou bunkou spoločnosti a ona má
úlohu vychovávať budúcich občanov k morálnym a kresťanským hodnotám. Preto ide „takisto o garanciu práva
dať deťom vzdelanie podľa slobodného rozhodnutia rodičov, ktoré je neodcudziteľné podľa Medzinárodnej deklarácie ľudských práv,“7 čo štát nemá v žiadnom prípade porušovať.
Rodičia sú zodpovední za výchovu dieťaťa v prvom
rade pred Bohom. „Každý jeden človek je Božím stvorením – a zároveň je aj dieťaťom svojich rodičov. Z tejto príčiny jestvuje istý vzájomný prienik medzi Božím stvoriteľstvom a ľudskou plodnosťou. Pohlavnosť je čosi mocné, to je zrejmé aj z toho, že tu prichádza do hry zodpovednosť za nového človeka, ktorý nám patrí, a predsa zároveň
i nepatrí, ktorý pochádza z nás, a predsa zároveň z nás nepochádza. Z toho vzniká vedomie, že je to čosi posvätné,
smieť dávať život a tým preberať zodpovednosť za biologický vznik človeka.“8 Najlepšie prostredie pre príchod

4. J. R atzinger, Vivere con la Chiesa, Brescia 1978, s. 22.
5. J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes, Trnava 2002, s. 345.
6. Tamže, s. 344.
7. Kongregácia pre náuku viery, Doktrinálne usmernenie o niektorých otázkach angažovania a postojov katolíkov v politickom živote, Trnava 2003, II,. § 4.
8. J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes, Trnava 2002, s. 346.
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človeka na svet a jeho výchovu je rodina, v ktorej manželia prežívajú svoju lásku ako dar.
Rozvod
Neprípustnosť rozvodu treba pochopiť v správnom svetle, vo svetle lásky. Nejde o neospravedlniteľnú prísnosť,
ako to vníma liberálny svet. Pán Boh chce pomôcť manželom, aby sa nepoddali ťažkostiam života, aby sa naučili
milovať až do dna, aj v utrpení. Nerozlučnosť manželstva
je ako bariéra proti banalizácii lásky, proti mentalite použi a odhoď, proti redukovaniu manželskej lásky na ekonomické kritériá a nestále city.
Z požiadavky lásky a vernosti vyplýva aj zákaz nového spolužitia pre toho, kto sa oddelil od právoplatného
manžela (manželky). Tento zákaz má aj pomôcť postaviť
hrádzu pliage rozvodov a druhým manželstvám, ktoré sú
v podstate „postavené na piesku“. Ide zároveň aj o vernosť
Kristovým slovám, ktoré zachováva cirkevná tradícia, na
čo upozorňuje Kongregácia pre náuku viery: „Vo vernosti voči Ježišovmu slovu trvá Cirkev na tom, že nemôže
uznať platnosť nového spojenia, ak predchádzajúce manželstvo bolo platné. Ak sa rozvedení znovu civilne zosobášili, nachádzajú sa v situácii, ktorá objektívne protirečí Božiemu zákonu. Preto nesmú prijímať Eucharistiu, pokiaľ táto situácia trvá.“9
Prax rozvodov je podľa Ratzingera, neskoršieho pápeža
Benedikta XVI., úzko spojená s vplyvom štátnych zákonov na ľudí: „Skutočnou príčinou nepríjemných situácií,
ktoré dnes trápia veriacich, nachádzajúcich sa v iregulárnych manželstvách, sú civilné zákony o rozvode, rozšírené v mnohých krajinách, a kultúra, z ktorej pochádzajú
a ktorú oni pomáhajú upevňovať, čím robia stále ťažšie
uskutočnenie nevyhnutných podmienok potrebných pre
dobrý a vydarený manželský život.“10 V skutočnosti tieto
zákony nie sú len jednoducho následkom a odrazom spoločenskej reality – rozšírených rozvodov –, ale sú aj ich
príčinou. Dokazujú to aj mnohé štatistiky. Po uzákonení
rozvodov sa v prvých rokoch rozvádza veľmi malé percento zosobášených, ale po päťdesiatich rokoch je to už
veľmi vysoké percento.
Benedikt XVI. podčiarkol, že je zbytočné vytvárať tlak
na Cirkev a na pápeža, aby zmenili tieto morálne zákony. Ak rozvedení a znovu zosobášení nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu, treba to chápať tak, že tu „nejde

9. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
o prijímaní Eucharistie rozvedenými veriacimi, ktorí žijú v druhom
manželstve, Trnava 1995, č. 4.
10. Kongregácia pre náuku viery, Il potere del papa e il matrimonio
dei battezzati, citované z D. Tessore, Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto XVI., Isola del Liri 2005,
s. 117 – 118.
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o diskrimináciu, ale iba o bezhraničnú vernosť vôli Krista, ktorý nám nerozlučnosť manželstva zanechal a nanovo zveril ako dar Stvoriteľa.“11 A dodáva: „Cirkev má ísť
v ústrety veriacim, ktorí upadnú do takýchto ťažkostí, ale
kvôli vernosti Božiemu slovu a z lásky k zainteresovaným
osobám si nemôže osvojiť tie návrhy, hoci by boli dané
s dobrým úmyslom, ktoré, odvolávajúc sa nevhodne na zástupnú moc rímskeho veľkňaza, by chceli obísť vnútornú nerozlučnosť, ktorú má kresťanské manželstvo z Božieho práva.“12
Médiá veľa písali o svätom prijímaní rozvedených
a znovu zosobášených. To, že nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu považujú liberálne média za ich „potrestanie“. Kongregácia pre náuku viery preto vysvetľuje: „Veriaci, ktorí nažívajú manželským spôsobom s inou
osobou, ktorá nie je ich zákonitou manželkou alebo zákonitým manželom, nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu. V prípade, že by to považovali za možné, duchovní pastieri a spovedníci kvôli závažnosti matérie a požiadavkám duchovného dobra dotyčných osôb a všeobecného dobra Cirkvi, majú vážnu povinnosť napomenúť ich, že
takýto úsudok svedomia je v otvorenom protiklade s učením Cirkvi. Okrem toho musia toto učenie pripomínať
všetkým veriacim, ktorí sú im zverení. To neznamená, že
by Cirkvi neležala na srdci situácia týchto veriacich, nakoľko títo vôbec nie sú vylúčení z cirkevného spoločenstva. Cirkev sa snaží pastoračne ich sprevádzať a pozýva
ich k účasti na cirkevnom živote v medziach, v ktorých je
to zlučiteľné s dispozíciami božského práva, nad ktorým
Cirkev nemá nijakú dišpenzačnú moc. Na druhej strane je
však nutné dotyčným veriacim objasniť, že ich účasť na
živote Cirkvi sa nemôže redukovať výlučne na otázku prijímania Eucharistie.“13
V niektorých krajinách „sa problém vlastne dramatizuje tým, že prijímanie sa stalo akýmsi spoločenským rituálom a človek sa cíti biľagovaný, keď sa na ňom nesmie zúčastniť.“14 Ale nemalo by to byť tak. „Pristúpenie k svätému prijímaniu by malo byť vedomým rozhodnutím založeným na rozumnom úsudku ohľadom vlastnej hodnosti, či to môžem urobiť, podľa objektívnych kritérií Cirkvi.
Preto si má človek klásť otázky tohto druhu: «Som v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou? Nespáchal som
ťažký hriech? Neupadol som do trestu (napríklad exko11. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
o prijímaní Eucharistie rozvedenými veriacimi, ktorí žijú v druhom
manželstve, Trnava 1995, č. 10.
12. Kongregácia pre náuku viery, Il potere del papa e il matrimonio
dei battezzati, citované z D. Tessore, Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto XVI., Isola del Liri 2005,
s. 118.
13. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
o prijímaní Eucharistie rozvedenými veriacimi, ktorí žijú v druhom
manželstve, Trnava 1995, č. 6.
14. J. R atzinger, Soľ zeme, Kresťanstvo a Katolícka cirkev na prelome tisícročí. Rozhovor s Petrom Seewaldom, Trnava 1997, s. 175.
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munikácie, interdiktu), ktorý mi bráni prijať sväté prijímanie? Pripravil som sa hodinovým pôstom?» Prax, že sa
pristupuje k svätému prijímaniu bez rozmýšľania, jednoducho ako dôsledok toho, že je niekto prítomný na svätej
omši, je zneužitím, ktoré treba napraviť.“15
Prijatie Eucharistie je výrazom plného spoločenstva
s Bohom, a teda aj s jeho Cirkvou. „Prijímať Eucharistiu v rozpore s normami cirkevného spoločenstva je preto
samo osebe protirečením.“16 Okrem toho nemá zmysel odvolávať sa na „úsudok svedomia o vlastnej manželskej situácii“.17 Ona sa v skutočnosti „netýka iba bezprostredného vzťahu medzi človekom a Bohom, ako keby bolo možné zaobísť sa ja bez cirkevného sprostredkovania, ktoré
obsahuje aj kanonické normy zaväzujúce vo svedomí“.18
Záver
Sme povolaní žiť vo vernosti Bohu. Zástupy kresťanských manželov a manželiek, ktorí žili a žijú v Božej láske
a čerpajú silu zo sviatostí, je nádherným príkladom vernosti Božiemu plánu o manželstve. Je potrebné neustále si
posilňovať a upevňovať svoju vieru, ktorá vydrží aj v ťažkých životných skúškach a vedie nás k večnému šťastiu.
Bibliografia
Pramene:
Sväté písmo Starého a Nového zákona, Trnava 2007; Kongregácia pre
náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi o prijímaní Eucharistie
rozvedenými veriacimi, ktorí žijú v druhom manželstve, Trnava 1995.
Literatúra:
Comastri A., Maria „la“ credente, Roma 2013; R atzinger J., Soľ zeme,
Kresťanstvo a Katolícka cirkev na prelome tisícročí. Rozhovor s Petrom Seewaldom, Trnava 1997; Rupnik M., in https://www.youtube.com/
watch?v=2oERyJ0LldY; Špidlík T., Il cammino dello Spirito. Esercizi
spirituali a Giovanni Paolo II., Roma, CD audio; Tessore D., Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto
XVI., Isola del Liri 2005.

15. J. R atzinger, Dignità a ricevere la santa comunione. Principi
generali (Istruzione Redemptionis sacramentum), memorandum určené biskupskej konferencie Spojených Štátov pri príležitosti kandidatúry v politických voľbách katolíckych politikov, ktorí robia systematickú kampaň potratom, jún 2004, č. 1 citované z D. Tessore, Introduzione
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Isola da Liri 2005, s. 119.
16. Kongregácia pre náuku viery, List biskupom Katolíckej cirkvi
o prijímaní Eucharistie rozvedenými veriacimi, ktorí žijú v druhom
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Zopár informácii o Alojzovi Chmeľovi
od Ukrižovaného Ježiša
Málokto na Slovensku vie, že v Ríme na Kongregácii
pre kauzy svätých tohto roku začala druhá (rímska) fáza
blahorečenia Božieho sluhu brata Alojza Chmeľa od Ukrižovaného Ježiša.
Stručný prierez jeho životom
Tento kandidát na blahorečenie sa narodil v Spišskej
Starej Vsi 17. 10. 1913 ako piaty z ôsmych detí Jána a Agnesy, rod. Kurpielovej. Pri krste dostal meno Andrej. Po
základnej škole, ktorú navštevoval v rodnom mestečku,
študoval na Gymnáziu v Novom Targu. Odtiaľ v roku
1935 odišiel do Rehole bosých augustiniánov do ich Kláštora v Lnároch v južných Čechách (dnes okres Strakonice). Ešte v ten istý rok ho rehoľníci poslali do ich Kláštora Santa Maria Nuova neďaleko Tivoli, kde dokončil noviciát a v roku 1936 zložil prvé rehoľné sľuby. Po nich pokračoval v štúdiu, aby sa stal kňazom. Ale vysviacky sa
nedožil. Objavila sa rakovina štítnej žľazy a 16.8.1939 zomrel v povesti svätosti v nemocnici Regina Elena v Ríme
vo veku 25 rokov. Pochovali ho na známom rímskom cintoríne Campo Verano. 28. 1. 1971 Bosí augustiniáni vyzdvihli jeho telesné ostatky z hrobu na cintoríne a uložili ich v kostole Gesu e Maria na Via del Corso v Ríme, pri
ktorom sídli vedenie Rehole. Diecéznu fázu procesu začala Rehoľa Bosých augustiniánov na Pápežskom Vikariáte pre mesto Rím (pri Lateránskej bazilike) v roku 1997.
Ukončená bola na Cirkevnom súde Rímskeho pápežského
vikariátu 15.12.2016 a začala sa druhá fáza procesu beatifikácie na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme.
Neviem vysvetliť dôvody, prečo šiel študovať na gymnázium do Nového Targu do Poľska. Napríklad kňaz Ján
Čarnogurský (1904 – 1938), rodák z Malej Frankovej, študoval na gymnáziu v Podolínci a v malom seminári v Rožňave a Banskej Bystrici. Andrej Chmeľ študoval na gymnáziu v Novom Targu v Poľsku. Zrejme to pre neho bola
možnosť a využil ju. Taktiež neviem vysvetliť, ako sa dostal do Kláštora Bosých augustiniánov do južných Čiech
v roku 1935. V Taliansku prežil iba štyri roky.
Rehoľa Bosých augustiniánov
Nie je mi známe, že by Rehoľa Bosých augustiniánov
niekedy pôsobila na území dnešného Slovenska. Historici spomínajú kláštory augustiniánov na Slovensku spred
vzniku Bosých augustiniánov. Boli to Kláštory v Bardejove (založený v roku 1380), Hrabkove (1334), Spišskom

Podhradí (1400) a Novom Meste nad Váhom (1310). Po reforme Martina Luthera, ktorý bol augustiniánskym mníchom, reformou Rádu začala vznikať Rehoľa Bosých augustiniánov. Ich kláštory na Slovensku sa však nespomínajú (porov. napr. Špirko, 61; 92). V súčasnosti má Rehoľa tri rehoľné provincie: Taliansko, Brazília (od roku 1948)
a Filipíny (od roku 1994). Od generálnej kapituly, ktorá sa
konala v Brazílii v apríli 2017, vedie Rehoľu ako generálny prior Doriano Ceteroni (z Talianskej provincie) a generálnym prokurátorom je Calogero Carruba, taktiež z Talianskej provincie. Rehoľa od tohto roku má Kláštor aj
v Kamerune v Afrike (www.ordinedegliagostinianiscalzi.org). V pápežskej ročenke sa uvádza, že ide o žobravý rád (ordine mendicante) zameraný skôr kontemplatívne, ktorý vznikol po Tridentskom koncile (1545 – 1562)
v roku 1592 a bol schválený v roku 1620 (Annuario Pontificio 2008, s. 1468).
Osobitne nás zaujíma Česká republika, v ktorej mali
Bosí augustiniáni viacero kláštorov. V roku 1623 prišli prví mnísi do Prahy ku kostolu sv. Václava v Prahe na
Zderaze. V roku 1639 prišli Bosí augustiniáni ku kostolu Narodenia P. Márie do Tábore, v roku 1674 prišli ku
kostolu sv. Rodiny do Nemeckého Brodu (dnes Havlíčkov
Brod), ku kostolu Najsv. Trojice v Lnároch prišli v roku
1684 a ku kostolu Narodenia P. Márie v Lysej nad Labe
prišli v roku 1735. Prvé dva kláštory zanikli rozhodnutím
cisára Františka I. z 12.1.1782 o zrušení vybraných kláštorov. V Nemeckom Brode kláštor zanikol v roku 1806 taktiež na základe spomínaného cisárskeho nariadenia. Kláštor v Lnároch prežil až do roku 1950, keď zanikol po zásahu komunistického režimu. V roku 1996 bol kláštor vrátený Reholi a boli pokusy aj o návrat Bosých augustiniánov,
ale neúspešné. Kláštor v Lysej nad Labe zanikol v roku
1811 na základe cisárskych dekrétov Jozefa II. Vznik
Kláštorov Bosých augustiniánov na území Českej republiky umožnili šľachtické fundácie (zakladateľom kláštora bol miestny zemepán, ktorý členom rehole fundáciou
zabezpečil majetok na ich živobytie (Šmilauerová, 2016).
Vstup do noviciátu je spojený s obliečkou. Kandidát dostane nové (rehoľné) oblečenie a nové meno. Po vykonaní noviciátu prijíma kandidát prvé dočasné sľuby. Sľubom
berie na seba evanjeliové rady chudoby, čistoty a poslušnosti a u Bosých augustiniánov sa skladá aj štvrtý sľub:
pokora. Cieľom duchovného života podľa sv. Augustína je
„vyzliecť si starého človeka a obliecť si nového“ (Rim 5,12
– 19). V súčasnosti poznáme Bosých augustiniánov podľa čierneho rehoľného rúcha s kapucňou. Nosia aj kožený
opasok, na ktorom majú zavesený ruženec; nosia aj čierny
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škapuliar a kedysi nosili aj sandále na bosých nohách, čo
osobitným spôsobom zdôrazňovalo pokoru (Šmilauerová,
2016). Výmena starého človeka za človeka nového, bola
u Bosých augustiniánov vyjadrená, okrem zmeny oblečenia, aj zmenou mena. Kandidát dostal nové meno, ku ktorému sa viazalo aj určité tajomstvo Krista.
Brat Alojz Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša
a Rád Bosých augustiniánov
Andrej Chmeľ zo Spišskej Starej Vsi vstúpil do Kláštora Bosých augustiniánov v roku 1935 v Lnároch. Pri obliečke prijal rehoľné meno Alojz od Ukrižovaného Ježiša,
čo sa opiera o Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech
vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16,24). Druhé meno
„Mária“ zdôrazňuje mariánsku úctu. Ešte v tom istom
roku ho poslali do Talianska, aby sa pripravil na kňazstvo.
Vysviacky sa však nedožil a zomrel ako brat a študent teológie. Podľa informácie z internetovej stránky Rádu, patril medzi významných členov Rehole a dávajú ho za príklad pokory, Božieho daru sily v utrpeniach života. Pri beatifikačnom procese boli vypovedať rehoľní bratia z Brazílie, Filipín a Talianska, aby dosvedčili, kde všade je rozšírená úcta k Alojzovi Chmeľovi od Ukrižovaného Ježiša.
Na námestí v Spišskej Starej Vsi stojí socha Božieho sluhu brata Alojza Chmeľa v životnej veľkosti a na podstavci
je nápis „Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša
/ 1913 – 1939 / „toto je svätý muž“ / Pius XII.“
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Záver
Na záver sa mi žiada povedať dve poznámky. Na Slovensku by sa malo o Božom sluhovi a kandidátovi na beatifikáciu bratovi Alojzovi Chmeľovi od Ukrižovaného Ježiša viac hovoriť a viac informovať. Aj keď zásluhu na jeho duchovnej formácii a beatifikačnom procese majú rehoľní bratia Rádu Bosých augustiniánov, mali
by sa k nemu ako k svojmu rodákovi hlásiť aj Slováci. To
po prvé. Po druhé. Slovenskí pútnici vo večnom meste by
mali vždy navštíviť aj kostol Gesu e Maria na Via del Corso a pomodliť sa na jeho hrobe. Aby sme z duchovných darov, o ktoré budeme súkromne prosiť Pána Boha na príhovor Božieho sluhu, mohli obsiahnuť aj my, ktorí sme jeho
rodáci zo Slovenska.
Bibliografia
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Eucharistia – krása Božej vravy
Kardinál Angelo Comastri opísal svoj zážitok: „Vchádzam do malého kostola, aby som pozdravil Ježiša prítomného v Najsvätejšej Eucharistii. Pozerám sa okolo: niet tu
nikoho. Vo svojom vnútri zvolám: «Ježišu, aká samota!
Opustili sme ťa a stali sme sa rozptýleným, opusteným ľudom.» Pociťujem bolesť, veľkú bolesť, keď vidím prázdne lavice a počujem ťaživé ticho, ktoré komentuje prázdnotu. Dvíham zrak a nad oltárom vidím veľkú reprodukciu Ukrižovaného Krista zo svätého Damiána: Ukrižovaný, ktorý hovoril s mladým Františkom Pietra Bernardoneho a zmenil ho na svätého Františka Assiského. Uprene naň hľadím a spontánne ma napadne opýtať sa ho: «Ježišu, prečo už nehovoríš? Prečo nehovoríš aj dnes?» Lúč
svetla preniká z priečelia gotickej ružice, aby náhle rozohnal oblaky, ktoré zahaľovali nebo. Zdá sa, akoby Ukrižovaný znova ožíval a predovšetkým rany sa zafarbujú do
červena, akoby krv bola živá a tečúca. Srdce sa mi zviera a v duši počujem hlas, ktorý hovorí: «Ako môžeš povedať, že nehovorím? Nevidíš moje rany? Nepočuješ mocný výkrik lásky, ktorý vychádza z môjho tela prebodnutého klincami a kopijou? Počúvaj, počúvaj: je to tak mocný
výkrik, že silnejší som ti nemohol zanechať! » Ešte stále
som sám, avšak zdá sa mi, že okolo mňa prechádza svet:
nervózny, roztržitý, zaneprázdnený neužitočnými vecami
a starosťami bez zmyslu a bez šťastných východísk. Zatiaľ
sa hlas vo mne stáva skutočným výkrikom: «Počúvaj, počúvaj!» V tom okamihu prijímam rozhodnutie: prijímam
rozhodnutie vyrozprávať to, čo som zakúsil v tom malom
opustenom kostolíku, a predsa plnom Prítomnosti [Boha].
Rozhodnutie je toto: Napíšem knihu a nazvem ju: Mocný
Boží krik. Prečo ho nepočuješ?“1
Kardinál Comastri tú knihu napísal. Hneď na začiatku poukazuje na to, že v evanjeliách je prekvapivá zvláštnosť, ktorá si zasluhuje prehĺbenie. Traja evanjelisti (Matúš, Marek a Lukáš) zhodne referujú, že Ježiš pred smrťou
vykríkol z celej sily. Toto zvolanie preniká stáročia a prichádza až k nám aby nami zatriaslo, aby nás zobudilo, aby
sme spozorneli.
Prečo sa máme zobudiť a byť pozornejší? Musíme pamätať na to, že toto zvolanie vyšlo z Ježišovho srdca
a z jeho perí vo vrcholnom okamihu jeho života: v okamihu, kedy každá jednotlivosť obsahuje lúče Neba, čo musíme starostlivo brať do úvahy.
Evanjeliové texty sú nasledovné. Začneme od Matúša: „Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol
dušu. A hľa, chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvr1. A. Comastri, L’urlo di Dio. Perché non lo senti?, Cinisello Balsamo, San Paolo 2015, s. 7 – 8.

chu až dospodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych“ (Mt 27, 50 – 52). Marek píše: „Ježiš zvolal mocným
hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje
odvrchu až dospodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu,
videl, ako vykríkol a skonal, povedal: «Tento človek bol
naozaj Boží Syn.»“ (Mk 15, 37 – 39). A nakoniec rozprávanie Lukáša: „Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala
tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Slnko sa
zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly a Ježiš zvolal mocným hlasom: «Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha.» Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo
sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: «Tento človek bol naozaj spravodlivý.»“ (Lk 23, 44 – 47).
Evanjelista Ján, ktorý ako posledný napísal evanjelium,
nám ponúka o jeden prvok naviac, aby sme prenikli do
tajomstva Božieho zvolania a pochopili dojímavý zmysel volania zomierajúceho Ježiša. Ján, stojac pod krížom
počul posledné Ježišove slová, ktoré si uchoval v pamäti
a odovzdal ich nám: „Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: «Je
dokonané.» Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ (Jn 19, 30).
Čo je dokonané? Aké dielo bolo zavŕšené? Aký plán bol
dokončený? Evanjelista Ján nám ponúka kľúč na pochopenie posledných Ježišových slov. Na začiatku svojho rozprávania o utrpení píše: „Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete,
miloval ich do krajnosti [do konca, do zavŕšenia]“ (Jn 13,
1). Toto je kľúč na pochopenie tajomstva Ježišovho zvolania.
Ježiš svojím utrpením a smrťou privádza k zavŕšeniu
uchvacujúcu zvesť, ktorú by si nikto z nás nemohol a ani
sa neodvážil predstaviť. Ide o túto zvesť: Božia všemohúcnosť je všemohúcnosť lásky – je jedine všemohúcnosťou
lásky. Táto zvesť preniká oblaky a dáva nám zahliadnuť
samotné srdce Boha: Boh je láska.
Preto Boh koná jedine s láskou, pretože Boh môže jedine milovať a s nekonečnou láskou vyzýva našu hanebnosť,
aby ju zachránil.
A zvolanie? A mocné zvolanie, ktoré vychádza z úst
Ukrižovaného? Je to posledná výzva Boha. Je to výzva,
ktorá obsahuje toto prenikavé posolstvo plné života: „Dávajte pozor! Boh vás miluje až tak, že sa nechal pribiť na
kríž! Dávajte pozor: Boh nemôže urobiť viac! Ak odmietnete lásku, Boh nemá iné argumenty, aby vás presvedčil
a zmenil vaše srdce. Ak nepočujete tento hlas Boha, ostá-
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va tragické ticho vášho odmietnutia: so všetkými dôsledkami na vašu zodpovednosť!“
Sme pripravení počúvať mocný hlas Boha?2
Kardinál ďalej pokračuje tým, že na začiatku – keď sa
Ježiš narodil v Betleheme – to bol len šepot. Keď začal Ježiš verejne účinkovať sa ten šepot dostal na verejnosť. Postupne bolo počuť Boží hlas čoraz silnejšie, až prišlo veľkonočné trojdnie. Pred svojou smrťou, pri poslednej večeri, Ježiš daroval ľudstvu Eucharistiu v atmosfére, ktorá
bola poznačená Judášovou zradou a nechápavosťou ostatných apoštolov.
Kto by urobil niečo také? Každý by povedal: títo ľudia
(a to sme my všetci) si nič nezaslúžia, o to menej si zaslúžia dar ako je Eucharistia. Čo s ním spravia? Koľko zneuctení spáchajú? Koľko Judášových bozkov sa bude opakovať? Koľko zapretí sa bude množiť? Koľko svätokrádeží bude treba znášať? Stojí to za to dať do ich rúk toto jedinečné tajomstvo lásky?3
Pán Ježiš nám tento dar, ktorý je sprítomnením jeho kalvárskej obety, zanechal. A tento dar priniesol počas dejín
Cirkvi hojné ovocie v živote veriacich milujúcich Boha.
Svätý Ján Pavol II. napísal s veľkou bázňou: „Moc, ktorú
má kňaz nad eucharistickým Kristovým telom, je tajomná a úžasná. Na jej základe sa stáva správcom najväčšieho
dobra vykúpenia, pretože ľuďom dáva samého Vykupiteľa. Slávenie Eucharistie je najvznešenejšou a najsvätejšou
činnosťou každého kňaza. Už od prvých rokov kňazstva
bolo mi slávenie Eucharistie nielen najsvätejšou povinnosťou, ale predovšetkým najhlbšou potrebou duše.“4On odporúčal každodenné pristupovanie k Eucharistii aj veriacim. Aká nádherná odpoveď na lásku Boha je vďačné pristupovanie k Eucharistii.
Cieľom novej evanjelizácie je privádzať ľudí k Eucharistii, ako na to upozorňoval aj Ján Pavol II. Všetky formy novej evanjelizácie, ktoré nesmerujú k Eucharistii, sa
ľahko stávajú ľudským dielom, kedy samotný evanjelizátor môže ľahko podľahnúť pokušeniu postaviť do stredu
seba samého, svoju túžbu po obdive a rešpekte atď. Koľkokrát sa veriaci stretávajú v rôznych spoločenstvách, aby
sa spolu modlili, povzbudili i posilnili vo viere (a tie stretnutia trvajú nielen hodinu) pričom v tom čase je Sv. omša,
na ktorej môžu získať omnoho väčšiu posilu od Boha prítomného v Eucharistii a oni o ňu nemajú až taký záujem.
Aj slávenie svätej omše môže byť sprevádzané pokušením zredukovať ju na zážitok spoločenstva, alebo na niečo iné. Toto pokušenie je možné prekonať len ak si dob2. Tamže, s. 11 – 13.
3. Porov. tamže, s. 13 – 21.
4. Ján Pavol II., Dar a tajomstvo. Päťdesiat rokov môjho kňazstva,
Bratislava, Nové mesto 1997, s. 94.
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re uvedomíme, že prítomnosť Zmŕtvychvstalého v Cirkvi
nemôžeme zredukovať na čisto mysticko-duchovné alebo
spoločenské stretnutie. Božie slovo k nám prehovorí a Eucharistia sa stane znakom prítomnosti Pána, len ak pochopíme, že Cirkev je historickou realitou, ktorej základom
je Slovo–Láska, ktoré pokrstených v Eucharistii včleňuje „do dynamiky jeho dávania sa“5 – píše Benedikt XVI.,
pričom nalieha: „Eucharistia nás vťahuje do aktu Ježišovej obety.“6 Nejde o to, aby sme si liturgiu prispôsobovali, ale aby sme do centra slávenia postavili živú prítomnosť nášho Pána, ktorý hovorí v Písme a je reálne prítomný v eucharistickom chlebe. Eucharistický život má byť
skutočným ponorením sa do Božieho slova a Božej prítomnosti v Eucharistii a nie do ľudských slov a do obradu.7
Pavol Strauss veľmi hlboko prežíval Kristovu prítomnosť vo svätej omši, na ktorú chodieval každé ráno, aj keď
mu to predstavitelia štátnej moci zakazovali. Vo svojej
eseji Eucharistia očami konvertitu sa niekoľkokrát vracia
k problematike ľahostajnosti a nevďačnosti voči Eucharistii. Píše: „A skutočne vidíme od prvopočiatkov až po naše
dni nielen tú istú nezmenenú vieru v Eucharistiu, ale aj tú
istú horúcu lásku všetkých ozajstnou vierou prehriatych
sŕdc. A kritériom odklonu od Krista je miera ľahostajnosti k Eucharistii. Eucharistia je večným svetlom v chráme
viery, bez ktorého by bola iba vybielenou modlitebňou,
náhodnou miestnosťou pre schôdzky veriacich. Kristus,
ktorý je pre nás najreálnejšou – ba večnou – skutočnosťou, povedal: «Toto je moje telo» a hovorí denne skrze svojich kňazov a cez naše srdcia. Aj sv. Pavol nás utvrdzuje:
«Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i na veky.» A keďže
Kristus je pevným stredobodom žitia i časov, je ním i Eucharistia. Koľká to krása Božej vravy.“8 Pre Straussa bola
Eucharistia „krása Božej vravy“. Eucharistia je niekto, kto
sa mu prihováral. On počul ten hlas, to silné volanie nekonečnej Božej lásky. A pokračuje: „Svet a všetok život sa
krúti okolo bieleho bodu, ktorý je večnosťou.“9
V tejto eseji o Eucharistii tiež píše: „Ešte sa srdiečka rozkývajú pri dajakých politických alebo športových
udalostiach, ba dakedy rozbolené smrťou dakoho milého a blízkeho pocítia i malú iskru istoty z večnosti. To
ale nepopáli a nezohreje natrvalo.“10 Jemu rozpaľoval srdce eucharistický Kristus, čo prezrádzajú aj tieto jeho slová: „Mne, ktorý som sa k týmto poznatkom [o vykúpení]
musel prebojovať a dakedy ťažko prehrýzť, ktorý som ne-

5. Benedikt XVI., Deus caritas est, č. 13.
6. Tamže.
7. Porov. L. Leuzzi, Eucarestia e carità intellettuale. Prospettive teologico-pastorali dell’Enciclica Caritas in veritate, Città del Vaticano,
LEV 2009, s. 86.
8. P. Strauss, Mozaika nádeje, in P. Strauss, S výhľadom do nekonečna. Zobrané literárne a mysliteľské diela 1, Prešov, Vydavateľstvo
Michala Vaška 2009, s. 125.
9. Tamže.
10. Tamže, s. 129.
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mal šťastie vyrásť v ovzduší samozrejmosti kresťanských
zásad a v lahodnosti katolíckeho prostredia, zatôneného
Božským Srdcom, je často nepochopiteľná ľahostajnosť
a vlažnosť mnohých katolíkov k prítomnosti Boha. Bloy
spomína kdesi starého žobráka, ktorý dlho sedával v kostoloch a keď vyšiel, v zime či v lete, vždy nosieval klobúk v ruke – z úcty pred prítomnosťou Božou, ktorú si
stále uvedomoval. Toto sa zdá hádam príliš horlivým postojom konvertitu; ale Boh nikdy nedostane dosť; konečnosť, ktorou je všetko ľudské, ostáva vždy dlžníkom Nekonečnosti.“11

Martin Koleják
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A ešte pridáme tieto jeho slová: „Eucharistia je konvertitovi dvojnásobne drahá, lebo je tým, čo dostáva, keď
všetko zanechá. Len keď jej vo svojom srdci dá prístrešie, dostáva stratený domov. Harmónia duše, to je domov;
napísala Mária Waserová. A harmónia v duši, to je v nej
prítomný Kristus. Kristus je tak naším domovom. Krv z
krvi, telo z tela. Velámen sŕdc dnes už nezahaľuje len srdcia židovského národa, i mnohé kresťanské a katolícke
srdcia sa potiahli hustou hmlou odpadu a viny. Kristovo
umieranie na Golgote oltárov je čoraz bolestnejšie. Kristova najčistejšia krv steká čoraz väčšmi zabúdaná a nevšímaná úžľabím kalvárijných úbočí sveta.“12
Eucharistický Pane, daj nám srdcia vnímavé na tvoj
hlas, na tvoj mocný hlas. Daj, aby nás očarila krása tvojej vravy. Daj, aby sme Ťa vždy prijímali s vierou a láskou,
a tak sa premieňali v Teba a s Tebou tvorili tvoje mystické telo.

11. Tamže, s. 131.
12. Tamže, s. 133.
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Kríza etiky a morálky v súčasnej
rodine – hľadanie riešení
Nespochybňujeme modernosť dnešnej doby a jej závratný rozvoj najmä v oblastiach prírodných vied a technológií. Nadobúdame však pocit, že už skoro všetko dokážeme, že už skoro všetko môžeme. Ak nie teraz, tak isto
o krátky čas. Princípy a zákony mechaniky, platiace vo
fyzike a v neživom svete, sa vnášajú aj do ľudského sveta. Človek – osoba, spirituálno – somatická bytosť, vysoko presahuje takýto rozmer, a preto aj jeho poriadok musí
byť riadený inými zákonmi. Zákonmi morálky.
Svet sa zredukoval do mobilných aparátov, počítačov.
Žiaľ, zredukoval sa aj človek. Dokonca i náboženstvo redukujeme. Napríklad v pojmoch, pri komunikácii, kde sa
zámerne vyhýbame náboženskému slovníku, zostupujeme
do sfér „iba“ prirodzeného zákona a z morálky sa nám stáva etika.
Vážne problémy dneška – výchova detí, strata zmyslu
pre hodnoty ako je manželstvo, rodina a zodpovednosť,
kríza autority v ktorejkoľvek oblasti – ma priviedli k zamysleniu sa nad nevyhnutnosťou zachovania základných
morálnych princípov v rodine, ktorá je v istom zmysle determinujúcim prostredím pre každého jednotlivca.
Kladieme si otázku, či v dnešnej dobe a v našom spoločenskom usporiadaní má miesto morálka, alebo si vystačíme s dobre naprogramovaným a do detailov prepracovaným „technologickým“ postupom1 pri živote v rodine, a či
je to dostatočné pre jej zdravý rozvoj a pre plnenie jej základných úloh? Cieľom je objasniť, či je potrebné hľadať
nové pravidlá pre „novú dobu“.
Podnetom k tomuto zamysleniu bol pre mňa list Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa A. M. Vijeľgorskoj z 30. marca 1849
a v ňom pasáž o rodinnom poriadku postavenom na evanjeliovom základe, na príklade Márie a Marty. Oboznámime sa s videním našej problematiky očami MUDr. Pavla
Straussa a prínosnými sú pre nás aj postrehy prof. Hrehovej.
Problém etiky a morálky, ako ho vníma Pavol Strauss
Celý problém duchovnej krízy ba až scestia dnešnej
spoločnosti – rodinu nevynímajúc – vo svojom diele veľ1. Pod technologickým postupom tu rozumiem napríklad takéto postoje: jedno dieťa, aby sme ho mohli lepšie zabezpečiť; odďaľovanie rodiny (založenia) kvôli kariérnemu rastu a pracovnému úspechu; získať
také vzdelanie, ktoré mi zabezpečí dobre platenú prácu, lebo dobrý zárobok mi zabezpečí istý blahobyt a spoločenské začlenenie sa...
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mi vážne vyjadril píšuci lekár, esejista a mysliteľ, konvertita MUDr. Pavol Strauss. Jeho optika nás vovádza priam
do epicentra príčin toho, nad čím sa tu zamýšľame.
„Podstatou choroby je deficit. V organizme ľudstva chybuje podstatná súčiastka, bez ktorej to nejde, lebo nemôže
ísť; a keď sa v dohľadnom čase neimplantuje znovu, nevyhnutne dôjde ku kozmickému pohrebu. Boh je dušou ľudstva a jeho chlebom, jeho formatívnou podstatou, lepom
jeho dejín. A Boha vyhodili ako splesnený chlieb za mesto
ľudstva, na verejne smetisko večnej nehanebnosti. A Boha
denne vyhadzujú na dlažbu, vylučujú z našich kancelárii a
ordinácii, z našich fabrík a laboratórií, z našich divadiel a
koncertných sieni, z našich manželských spální a z našich
detských izieb. A Boha denne vyhadzujú na chladnú dlažbu nášho myslenia. Svet produkuje bystroum slepých šteniec vo veci Pána Boha. Preto musí všetko spráchnivieť a
skrachovať, každé podujatie, či je to výchova človeka alebo nové umenie, či je to koncepcia vedy alebo medzinárodné konferencie, ak nepojmú do svojich rozpočtov konštantu: Boha. Celý výpočet musí byť nevyhnutne zlý – pre
falošne premisy.“2
„Keďže katolícka rodina je fundovaná metafyzicky ako
výkonný a výchovný orgán stvoriteľského plánu a je vystavaná nielen na hmotných vzájomných alebo didakticko-spoločenských záujmoch, nie na sentimentalite opičích
inštinktov, stojí a padá s intenzitou do nej vneseného nadprirodzeného života.“.3
„Veď človek sa temer nestretne s prejavom najprimitívnejšej ľudskosti, nieto ešte s príznakmi kresťanskej morálky a etiky. Či sme s odstránením krížov, božích múk, sochami svätých odstránili aj podstatu vnútra ľudí?“4
„Vládne primitívna životná filozofia: Nie my sme pre život, život je pre nás. A vo vlastnom záujme sa strávi každá
lož. Najvýznamnejšia výhovorka je záujem rodiny. Rodina je svätá. Každý chce zo svojich detí vychovať čestných,
charakterných a posvätených ľudí. Rodič, ktorý má takúto
snahu, nemôže ani v ich záujme, v záujme charakterných
ľudí budúcnosti, nič necharakterné urobiť. V predpoklade, že naše deti budú o desať alebo dvadsať rokov čestný-

2. Strauss, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. zväzok I. Prešov, 2009. s. 79.
3. Tamže, s. 113.
4. Strauss, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. zväzok II. Prešov, 2009. s. 182.
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mi ľuďmi, napľujú nám iste do očí za dnešnú nečestnosť,
hoci spáchanú aj v ich záujme.“5

vybudovaný pevný vzťah s Bohom. Ak stretneme človeka,
ktorý nás nechce sklamať pre Boha, je to veľké šťastie.“10

„Tak pre život jednotlivca, ako i pre spoločnosť je najpraktickejším vodidlom askéza a morálka.“6

„Tu stojíme pred etickým princípom pokory, empatie a
solidarity ako lieku na spupný individualizmus a pýchu.
Humanizácia sa začína zvnútra, nie zvonku. Človek 3. tisícročia sa bude musieť vrátiť k morálnemu prameňu – ku
Kristovi, aby pochopil, že v ňom je liek na nepokoj i rozdelenie. A prvým krokom k tomu je nedovoliť rozbiť inštitúciu rodiny.“11

Tento Straussovský exkurz uzavrieme jeho slovami
z Ecce homo.
„Nechápem, že svet toto nechápe, veď je to také jednoduché. Centrum všetkého je Boh. Je prirodzeným stredobodom všetkého stvoreného, teda každého poriadku. Preto všetko musí byť v súlade s Božím a prirodzeným poriadkom. Veď aj ony sú jedno.
Čokoľvek je vybudované ináč, skôr-neskôr sa zrúti.
Čochvíľa nezvýši zo sveta iba púšť mravná a kultúrna,
ktorá sa zrúti do seba. Svet a jeho civilizácia sa dajú budovať iba na správnom základe myslenia a mravov. Všetky zlyhali. Kresťanstvo poslali do výslužby. A nepôjde to
ináč, ako to s ním znovu skúsiť.“7
Kríza etiky, morálky, akéhokoľvek poriadku
Na krízu morálky, etiky ba akéhokoľvek poriadku upozorňuje prof. Helena Hrehová vo svojej práci s názvom
Význam a naliehavosť kresťanskej etiky. Konštatuje:
„Dnes, keď je kresťanstvo vo svete a Európe značne oslabené, ba v niektorých krajinách takmer paralyzované, sa
naskytá otázka: čo máme robiť, aby sme tento obraz vylepšili? Dá sa ešte zvrátiť kríza kultúry, kríza filozofie,
kríza náboženstva, kríza autority, kríza rodiny a ľudskosti
vôbec? ... existujú veľké tlaky usilujúce sa o zničenie kresťanskej tradície, ktorá by mala ustúpiť synkretickým tendenciám.“8
„Pokrivená morálka je ovocím straty hodnôt a vedie aj
k strate svedomia na úkor spontánnosti. Kvôli ideálu «mať
sa dobre na zemi» sme zabudli na starostlivosť o dušu a
večný život. Hodnota človeka sa stotožňuje s jeho výkonnosťou a mierou snaženia sú iba materiálne dobrá.“9
„Súčasný individualizmus je postojom tých, ktorí sa necítia milovaní Bohom, ktorí musia neustále bdieť nad sebou a brániť seba vylúčením iných. Myslieť si, že človek
21. storočia si vystačí aj bez Boha, je slepotou. Hľadáme
lásku u ľudí, ale sklameme sa, ak tí druhí nemajú v sebe

5. Strauss, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. zväzok I. s. 271.
6. Tamže, s. 260.
7. Tamže, s. 206.
8. Hrehová, H.: Význam a naliehavosť kresťanskej etiky. http://uski.
sk/frm_2009/ran/2005/cl050111.htm
9. Tamže.

„Kresťania a Cirkev si neprivlastňujú absolútny monopol pravdy, iba pripomínajú, že nie všetky informácie približujú človeka k pravde. Sú aj také, ktoré ho môžu dezorientovať a vystaviť nebezpečenstvu, že stratí schopnosť
samostatne uvažovať o veciach a konfrontovať svoje úvahy s vlastným svedomím (tlak médií, módne trendy).“12
Gogoľov evanjeliový obraz
Voľne parafrázujúc slová kňaza Jozefa Tótha môžeme
povedať, že kresťanstvo je nie len náboženský systém, ale
vôbec najdokonalejší antropologický poriadok. Zasadiť
každodenný rodinný život do kontextu Evanjelia je vždy
v našom poriadku života výnimočné. Ale nemožno upustiť od tohto ideálu! Je potrebné sa k nemu neustále prinavracať.
Nikolaj Vasiljevič Gogoľ v jednom zo svojich listov obraz krásy a predpokladu zdravého rastu v rodine vyjadril
takto: „V poslednom čase sa neustále objavujú, z prachu
a neporiadku stariny sa vyťahujú dokumenty a rukopisy
ako napríklad Silvestrov Domový poriadok, kde tak ako
pod troskami Pompejí starý svet, sa do detailných podrobností vyjavuje aj dávny život Ruska. Ukazuje už nie politické zriadenie Ruska, ale súkromie rodiny; a život v nej
je prejasnený tým svetlom, ktorým sa má rodina neustále presvecovať. V poučeniach i na konkrétnych príkladoch
sa dozvedáme, ako si spravovať svoj dom, ako sa správať
k ľuďom, ako si zachovať majetok pozemský, ale i poklady
nebeské; okrem priam živých podrobných obrazov starodávnych obyčají, prekvapuje hlboká skúsenosť života a plnosť pojímania všetkých povinností, aby hospodár domu
zachoval obraz božieho požehnania vo vzťahu ku všetkým
a ku všetkému. Ako sa má jeho žena a pani domu správať k mužovi, k deťom, služobníctvu ale i k hospodárstvu,
ako vychovávať deti, ako vychovávať sluhov a slúžky, ako
si všetko v dome zariadiť, obšiť, obliecť, upratať, pripraviť zásoby do komôr, vedieť dbať o všetko, – a to s neobyčajnou presnosťou do podrobností, s názvami vecí, ktoré
sa vtedy používali, s názvami jedál, ktoré sa vtedy pripravovali a jedli. Takto máš priam pred očami utešený sta10. Tamže.
11. Tamže.
12. Tamže.

Nové Horizonty

197

Články

rodávny svet, jeho spokojnosť, pohostinnosť, múdry a radostný spôsob správania sa k hosťom, bez akejkoľvek nudnej a trápnej etikety, ktorú dnešné časy považujú za nevyhnutnosť. Jedným slovom, vidíme vzájomné spojenie sa
Marty a Márie, lepšie povedané vidíme Martu, ktorá nerepce na Máriu, ale chápe a akceptuje, že ona si vybrala
lepší podiel; Marta, ktorá nevymyslela nič lepšie ako splniť všetko, čo jej Mária povie, to znamená starať sa len
o to najpotrebnejšie z pozemských starostí, aby sme takto
mali možnosť spolu s Máriou sa starať o poklady nebeské.“13
Teda nie súperenie o to, čo je lepšie, ale múdre spojenie práce a modlitby, trpezlivé a neraz i pokorné znášanie
každodennej všednosti života a aj inakosti tých druhých.
Nikolaj Vasiljevič Gogoľ tu jednoducho a nádherne poukázal na to, že tajomstvo pokojného a radostného života
v rodine spočíva v práci a modlitbe, čo reprezentujú Marta
a Mária, ako ich zachytil evanjelista Lukáš v Lk 10, 38 – 42.
Iný príklad
V nedávnom čase bol v ruskej televízii uvedený dokumentárny film Arkadia Mamontova s názvom Mních. Pojednáva o starcovi Siluánovi, občianskym menom Semjon Ivanovič Antonov, ktorý žil na ostrove Atos. Žil svätým životom a ako „svätý starec“. Siluán zomrel v roku
1938. Rodina, z ktorej vzišiel, bola v dokumente predstavená takto: „Rodina budúceho svätca bola úplne obyčajná rodina tých čias: otec, matka, päť synov a dve dcéry.
Hlavnými čnosťami pri výchove detí boli: úcta k rodičom,
modlitba a práca...“
Láska k Bohu (a k blížnemu)
ako stredisko kresťanskej morálnosti
Podľa Anselma Günthöra evanjelista Ján vidí vo viere a v láske podstatu kresťanského života a láska k Bohu
(a k blížnemu) prikazuje aj iné čnosti, určuje a poznačuje celý súhrn čností a prikázaní. Láska (charitas), predovšetkým láska k Bohu, nie je len „kráľovnou“ (regina), ale
aj „matkou“ (mater) alebo „koreňom“ (radix) čností. Zasahuje ako najvyšší motív morálneho správania sa. Každá čnosť je konkretizácia lásky v určitom životnom úseku. Každé prikázanie je požiadavkou lásky.14
V Liste Rimanom čítame: „Nebuďte nikomu nič dlžní,
okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje
blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ!
13. Гоголь, Н. В.: Собраниесочинений в семитомах, том 7,
Письма. Москва1986, s. 332 – 335.
14. Günthör A.: Morálna teológia II/a, Rím: SÚSCM 1990. s. 290 –
295.
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Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie
je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.“(Rim 13, 8 – 10)
Aj v dobe, v ktorej žijeme, v časoch, keď pre človeka
sa stáva určujúcim závratnou rýchlosťou napredujúci technický a technologický pokrok, svoje naplnenie a svoj zmysel môžeme nájsť len v tých hodnotách, ktoré zvykneme
nazývať „tradičnými“. Boh – Pôvodca človeka – ich vložil do jeho vnútra ako Prirodzený zákon a Božím zjavením v Ježišovi Kristovi boli obohatené o nadprirodzený
rozmer. Bez návratu ku kresťanským hodnotám sa staneme „impotentnými“ vo všetkých oblastiach nášho života.
A vieme, aké to má dôsledky...
Konečný cieľ a zmysel života človeka je nadprirodzený, preto nemožno ostávať len na prirodzenej úrovni. Akceptujeme rôznosť pohľadov na život, na svet i na Boha,
ale nemôžeme sa zrieknuť Ježiša Krista a svojho krstného povolania a nebyť svedkami plnej pravdy o zmysle, prostriedkoch a cieli života človeka. Morálka a etika
v ľudskom svete majú nezastupiteľné miesto a nikdy ich
nebude môcť nahradiť ani ten najdokonalejší „mechanicistický“ poriadok. I keď sa človek o to neustále pokúša, namiesto toho, aby prijal to, čo sa nám odovzdalo skrze Božie zjavenie.
List Nikolaja V. Gogoľa nám ukazuje, že hodnoty rodiny sú nemenné, že obraz krásnej rodiny je vždy fascinujúci a aj prostriedky na jej budovanie sú nám dostupné.
Na záver už len pripomenieme slová z Pastierskeho listu KBS na Nový rok 2017: „Pravý pokoj je ovocím poriadku, ktorý vštepil do ľudskej spoločnosti jej božský Zakladateľ a ktorý majú ľudia uskutočňovať. Starostlivosť o pokoj vyžaduje od každého ovládanie vášní a bdelosť zákonitej vrchnosti.“15
Bibliografia:
Günthör, A.: Morálna teológia II/a. Rím: SÚSCM 1990; Strauss, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. Zväzok I., Prešov, 2009. ISBN 978-807165-749-1; Strauss, P.: Zobrané literárne a mysliteľské diela. Zväzok II.,
Prešov 2009. ISBN 978-80-7165-754-5; Tondra, F.: Morálna teológia I.,
Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1994. ISBN 80-7142-023-9; Tondra, F.: Morálna teológia II., Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1996.
ISBN 80-7142-035-2; Гоголь, Н. В.: Собраниесочинений в семитомах,
том 7, Письма.Москва1986, Художественная литература, с.332335,г.4702010100-047/028(01)-86; Hrehová, H.: Význam a naliehavosť
kresťanskej etiky. In: http://uski.sk/frm_2009/ran/2005/cl050111.htm (19.
01. 2017); KBS, Pastiersky list, Nový Rok 2017. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferenciebiskupov-slovenska/c/pastiersky-list-biskupv-slovenska-na-slavnost-bohorodicky-panny-marie-2017 (17.01. 2017).

15. KBS: Pastiersky list, Nový Rok 2017.
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KRAJNÁ NÚDZA
A TAJNÉ ODŠKODNENIE
Existujú dve špecifické situácie, ktorými sú – stav krajnej núdze a právo na tajné odškodnenie – kedy si človek
môže za istých podmienok vziať majetok, na ktorý má práve v týchto situáciách právo. Náuka o krajnej núdzi a tajnom odškodnení tvorí jediné možné riešenie, ktoré sa nachádza medzi „svojvoľnosťou“ a legálnosťou.
Krajná núdza1
Krajná núdza oprávňuje privlastniť si materiálne dobrá
iných, ktoré majú poslúžiť na najnutnejšie životné potreby.
Koncilový dokument Gaudium et spes potvrdzuje, že kto je
„v krajnej núdzi, má právo zadovážiť si, čo je nevyhnutné,
z bohatstva iných.“2
Do krajnej núdze sa človek dostáva za istých podmienok,
ktoré treba objasniť, aby sa niekto neprávom neodvolával na
stav krajnej núdze.
1. Krajná núdza nastáva vtedy, keď niekomu hrozí isté
alebo veľmi pravdepodobné nebezpečie, že stratí život (hladom, zimou atď.), zdravie, slobodu (nespravodlivé uväznenie atď.), alebo iné podobne dôležité veci, a keď v tomto
nebezpečí nie je schopný si pomôcť z vlastného majetku.
Inak je núdza ťažká alebo obyčajná, ktorá neoprávňuje privlastniť si materiálne dobrá iných. Právo privlastniť si cudziu vec vzniká tiež vtedy, keď sa v krajnej núdzi nachádza
tretia osoba, ktorej treba pomôcť. Stačí však, ak stav krajnej núdze iba bezprostredne hrozí. Napríklad, ak by rodina mala jedlo iba na tri dni a naskytla by sa jej príležitosť
„získať“ nejaké jedlo, bolo by jej dovolené si ho privlastniť,
keby nemala nádej na iné zabezpečenie. Rozšírenie takéhoto práva nielen na krajné, ale aj ťažké prípady – zvyčajné
prípady naliehavej potreby – sa nedá ospravedlniť. Niektorí
však zastávajú názor, že chudobný človek si môže privlastniť malé hodnoty (krajec chleba, strapec hrozna), pokiaľ sa
tak môže ľahko zachrániť pred ťažkou núdzou a prosbami
by nič nezískal. Ak teda bohatý človek odmietne žiadosť
o pomoc človeku v naliehavej potrebe, ten si môže privlastniť toľko, čo vlastníkovi nespôsobí rozhorčenie. Tieto krádeže, ak nepoškodia niekoho podobne chudobného, sú posudzované mierne nielen subjektívne, ale aj objektívne. Vo
väčšine takýchto prípadov nie je potrebné uplatňovať po1. Katechizmus Katolíckej cirkvi používa výraz naliehavá potreba
(porov. č. 2408). V manuáloch morálky bol u nás zaužívaný výraz krajná potreba alebo krajná núdza.
2. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.

vinnosť vrátenia. Nakoniec, ak núdza je obyčajná, nie je
dovolené vziať si ani nepatrnú vec. V takom prípade by to
bolo iba všedným hriechom, ale predsa hriechom. Inak by
sa krádeže rozmnožili na škodu celej spoločnosti. Veci potrebné v krajnej núdzi sú najčastejšie potraviny, a preto sa
tento druh privlastnenia nazýva tiež krádež z hladu. Inokedy je na odstránenie krajnej núdze potrebné si privlastniť odev, palivo, prístrešie alebo iné veci základnej potreby.
2. Keďže privlastnenie vecí v krajnej núdzi porušuje práva iných, je dovolené iba v prípade, keď by prosba o pomoc
(alebo žobranie) vystavila takéhoto človeka (napríklad vojnového zajatca, ktorý unikol na nepriateľskom území) nebezpečenstvu života, alebo zdravia, alebo by mu bola príčinou veľkej hanby.
3. Nakoľko je možné, má sa to uskutočniť na škodu
vlastníctva tých, ktorí to veľmi nepocítia, iba ak relatívne. V žiadnom prípade nie je dovolené legitímneho vlastníka priviesť na mizinu alebo do rovnakej núdze. Ak by
napríklad v koncentračnom tábore záviselo prežitie väzňa od kúska chleba, ktorý má druhý väzeň nachádzajúci sa
v takej istej situácii, nesmie mu ho zobrať, pretože v rovnakej situácii je na tom lepšie držiteľ veci (in pari causa melior est conditio possidentis). Právu privlastniť si v krajnej
núdzi materiálne dobrá iných zodpovedá povinnosť na strane majetnejšieho vlastníka dať takémuto človeku zo svojho
nadbytku alebo mu dovoliť, aby si vzal, čo potrebuje. Nie
je to len povinnosťou lásky, ale aj spravodlivosti. Vlastník,
ktorý by tomu nespravodlivo zabránil, by sa preto previnil
nielen nedostatkom lásky, ale aj veľkou nespravodlivosťou
a bol by zaviazaný odškodniť núdzneho alebo jeho rodinu
za materiálne škody, ktoré im takto spôsobil. Dôvod, ktorý oprávňuje toto privlastnenie je, že v krajnej núdzi univerzálne a spoločné vlastníctvo Božích darov má prednosť
pred jeho rozdelením na privátne vlastníctvo. Okrem toho
každý vlastník musí uznať, že život a telesná neporušenosť
blížneho má väčšiu hodnotu ako hmotný majetok. Preto
v takom prípade musia konfliktu ustúpiť menšie hodnoty
(materiálne statky) vyšším hodnotám (životu, zdraviu atď.).
4. Nemožno brať viac, než je potrebné na odstránenie
núdze.
5. Pokiaľ je to možné, musia sa veci brať ako pôžička
a po skončení stavu núdze majú byť nahradené. Ak však
v dobe privlastnenia nebola nádej odcudzené veci vrátiť,
povinnosť neskoršieho vrátenia nevzniká. Dôvodom je to,
že veci privlastnené v tomto stave sa skutočne stávajú vlastníctvom toho, kto ich berie. Keby však dotyčný nečaka-
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ne získal nejaké prostriedky, zdá sa vhodné, aby privlastnené veci nahradil, ak nemali iba nepatrnú hodnotu. Keď
v dobe privlastnenia vec utrpela škodu, netreba ju nahradiť,
lebo v tom čase bol ohrozený človek jej vlastníkom. Diskutuje sa o tom či si osoba v krajnej núdzi môže privlastniť
veľkú peňažnú čiastku alebo veľmi drahý predmet. Keďže nikto nemá povinnosť zachrániť si život mimoriadnymi prostriedkami, zdá sa, že nikto nie je ani oprávnený privlastniť si veci veľkej hodnoty. Preto nie je dovolené, aby
niekto odcudzil vysoký obnos peňazí, aby mohol podstúpiť nákladnú operáciu. Ak však existuje rozumná nádej, že
bude môcť veci vrátiť, je mu azda dovolené si ich privlastniť. Tak, napríklad, môže vziať susedovi auto, aby sa vyhol
ohrozeniu života, pretože je veľká nádej, že ho bude môcť
vrátiť.3
Tajné odškodnenie
Tajné odškodnenie je spôsob, ktorým sa veriteľ potajomky odškodní na svojom dlžníkovi. Tento spôsob vyrovnania
je sám o sebe civilným zákonom zakázaný,4 pretože základnou úlohou štátu je brániť občanov pred svojvôľou a nespravodlivosťou každého druhu, ako aj brániť práva slabých
proti silným. Ak by prax tajného odškodnenia bola častá,
ohrozila by všeobecné dobro a dlžníkov by vystavila nebezpečenstvu prípadnej druhej platby. Z morálneho hľadiska je tajné odškodnenie dovolené iba za týchto podmienok:
1. Musí existovať isté nepopierateľné právo na danú vec,
čiže musí byť istota, že došlo k nespravodlivému poškodeniu. Nepopierateľné právo (prísne právo) vzniká napríklad,
keď nie je vyplatená dohodnutá mzda, alebo sa od nej odčítajú nespravodlivé zrážky, alebo sa vyžaduje práca naviac bez príplatkov. Tiež, ak sa veľmi ťažko zneužije situácia chudobného človeka v núdzi alebo v strachu donútiac
ho uzavrieť pracovnú zmluvu, ktorá je nepochybne nespravodlivá (napríklad sa vyžaduje od neho neúmerná práca za
veľmi malú mzdu). Obchodníci, ktorí sú nútení predávať
pod cenu, sa môžu kompenzovať znížením váhy. Tajné odškodnenie nie je dovolené, ak niekto pochybuje či má na vec
prísne právo, lebo vtedy je na tom lepšie držiteľ veci (melior est conditio possidentis). Nie je dovolené ani vtedy, ak si
niekto na niečo nárokuje iba z lásky, vernosti alebo vďačnosti (napríklad ak bol zamestnancovi iba z vďačnosti sľúbený dar; ak si niekto dobrovoľne priberie prácu naviac, ku
ktorej ho dohoda nezaväzuje; ak niekto iba zo súcitu zamestná nejakú osobu, ktorú v skutočnosti nepotrebuje; ak
zamestnávateľ nižšiu mzdu doplňuje prepitným, jedlom zadarmo atď.).

3. Porov. K. H. Peschke, Etica cristiana 2. Teologia morale alla luce
del Vaticano II, Roma 1985, s. 736 – 738; B. H äring, La legge di Cristo.
III – Morale speciale (2), Brescia 1964, s. 512 – 513. A. Spesz, Katolícka
mravouka, Trnava 1948, s. 287 – 288.
4. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, IIa IIae, q. 66, a 5 ad 3um.
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2. Musí byť reálna potreba veci.
3. Najprv treba vymáhať dlh riadnou cestou, hoci aj súdnou. Keby táto bola neúčinná, alebo nadmieru ťažká (hrozí
prepustenie z práce, nepriateľstvo alebo pomsta), alebo ak
by sa pre skorumpovanosť súdnych orgánov nič nedosiahlo,
možno pristúpiť k tajnému odškodneniu. Ak sa niekto tajne
odškodňuje bez splnenia tejto podmienky, ide o prestúpenie legálnej spravodlivosti (prestúpenie civilných zákonov),
hoci nedochádza k porušeniu výmennej spravodlivosti.
4. Musí byť predpoklad, že niekto tretí neutrpí neúmerné škody (eventuálne podozrenia z krádeže iných osôb, prehliadky a podobné veci). Určité riziko tejto škody je niekedy dovolené. Istotne však nie je dovolené zámerne obrátiť
podozrenie na niekoho iného. Škoda nesmie byť spôsobená
ani dlžníkovi, napríklad keby mu bola odcudzená vec, ktorú potrebuje k obžive. Z rovnakého dôvodu nie je dovolené
uskutočniť tajné odškodnenie, ak sa dlžník dostal do núdze,
a preto nemôže platiť. Keby dlžník, po tajnom odškodnení na ňom, svoje dlhy nakoniec aj sám splatil, musí mu byť
nejakým spôsobom nahradená hodnota tajného odškodnenia (napríklad predstieraným darovaním, odpustením atď.).
5. Predpokladaný úžitok musí byť väčší ako škoda, ktorá by z toho mohla plynúť (strata vnútorného pokoja a dôvery iných atď.).
Tieto normy nemôžu byť predmetom homílie, pretože ľudia ľahko podliehajú sebaklamu a namiesto ich objektívneho uplatňovania si ich ľahko prispôsobia podľa subjektívnych túžob. Spomenuté normy majú svoju dôležitosť predovšetkým vtedy, keď treba formulovať úsudok o povinnosti
vrátenia alebo keď treba vhodne poradiť.5 Aj tu však treba
byť veľmi opatrný, a to pre ľahkovážnosť veriteľa.
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Požehnanie a posvätenie kostola
Niektorí veriaci sa pýtajú, v čom spočíva požehnanie
kostola alebo kaplnky a prečo sa niektoré kostoly „odsväcujú“ a či je to vôbec možné. Na tieto otázky prinášame
krátke odpovede.
Kostol patrí k posvätným miestam. Posvätné miesta sú
miesta určené na vykonávanie božského kultu alebo na
pochovávanie veriacich. Spôsob, ktorým sa z profánneho miesta stáva miesto posvätné, je liturgický obrad požehnania (lat. benedictio) alebo zasvätenia (lat. dedicatio)
(kán. 1205 a kán. 1214 CIC).
Liturgický obrad požehnania je jednoduchý a spočíva v Cirkvou predpísanej modlitbe a pokropením kostola svätenou vodou.
Avšak liturgický obrad zasvätenia kostola spočíva
v Cirkvou predpísanej modlitbe a pomazaním steny kostola krizmou. Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom
a požehnáva ho biskup pri omši svätenia olejov na Zelený
štvrtok. Tam, kde steny kostola boli poznačené krizmou,
majú byť na stene kríže, ktoré sú aj svedectvom o zasvätení kostola. O požehnaní kostola i zasvätení kostola má diecézny biskup napísať svedectvo, že kostol bol požehnaný
alebo zasvätený. Toto potvrdenie by malo byť zverejnené
a umiestnené na vhodnom mieste.
Žiada sa tiež rozlišovať či vlastníkom kostola je farnosť, diecéza alebo rehoľné spoločenstvo. Rovnako sa žiada rozlišovať proces za tým účelom, že sa kostol prestane
používať na božský kult. Pri odpovedi na otázku neriešime problém vlastníka kostola, ale riešime dôvody a procedúru, ktorým kostol mení svoje určenie – prestáva byť posvätným miestom pre bohoslužby a bude sa používať na
iné účely.

Prvá okolnosť (kán. 1222, § 1 CIC)
Ak sa kostol už nedá používať nijakým spôsobom na
bohoslužby a nie je možnosť ho obnoviť, diecézny biskup
ho môže odovzdať na profánne, ale nie nedôstojné používanie. Ako príklad by sa dal uviesť prípad, že budova kostola je v dezolátnom stave až ohrozuje veriacich prítomných v kostole a nie je možné tento dezolátny stav opraviť. Vtedy diecézny biskup rozhodne, že taký kostol sa už
nebude používať na bohoslužby, ale na profánne, nie však
nedôstojne používanie.
Druhá okolnosť (kán. 1222, § 2 CIC)
Druhá okolnosť je určená iba všeobecne: iné dôvody neodporúčajú, aby sa kostol ďalej používal na bohoslužby.
Tieto dôvody musia byť závažné, nie hocijaké. Ide o dôvody alebo okolnosti, ktoré po posúdení uzná za závažné
diecézny biskup.
Procedúra
Dôležitá je tu procedúra: 1. diecézny biskup si musí vypočuť mienku kňazskej rady ako svojho poradného orgánu; 2. diecézny biskup kostol určí na profánne používanie, ktoré však nesmie byť nedôstojné; 3. dobro nesmrteľných duší nesmie utrpieť nijakú škodu; 4. diecézny biskup
potrebuje na profanáciu kostola súhlas vlastníka kostola
(napr. súhlas farnosti alebo súhlas rehoľnej komunity); 5.
diecézny biskup rozhodne o profanácii kostola dekrétom
(kán. 1222, § 2; ako aj kán. 1212 CIC).
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Juliana Gregová

Príspevok ku polemike
o interrupčnom zákone
Som jednou z mnohých, pre ktorých je táto problematika otázkou viery v Boha.
V ostatnom čase niektorí politici hovoria, že je to umelo vytvorený problém. Možno je to medzi politikmi pravda, ale otázka je na svete a odborná diskusia o ňom je nanajvýš potrebná.
Predovšetkým sú tu isté rezervy v oblasti vedomostí o vzniku a vývoji človeka, ale sú aj rezervy v oblasti
myslenia – nedôslednosť v myslení, nejasné alebo nijaké
predstavy o Bohu ako Stvoriteľovi a Zákonodarcovi stvorených vecí.
Výsledky vedeckých bádaní ostatných desaťročí v rôznych oblastiach vedy sú ako načasované výbuchy bômb:
také prekvapujúce a také nové. V biológii živá bunka a jej
skladba, chromozómy v jadre bunky a ich zloženie, DNA
a jej prísna individuálna zákonitosť. V skutočnosti je bunka zložitejšia ako celý organizmus ktorý je súborom rôznych buniek, rôzne usporiadaných. Všetko sú to objavy,
nad ktorými treba chvíľu s úctivým obdivom postáť a vysloviť vďaku ani nie tak ich objaviteľom ako ich Darcovi.
Život na zemi je daný. Nie je dielom človeka. Živú bunku nevieme utvoriť. Človek môže život podľa daných zákonov iba reprodukovať. V zákonoch života a jeho reprodukcie je zakódované celé naše bytie do najmenších
podrobností.
Ako vzniká človek?
Spojením dvoch zárodočných buniek mužskej a ženskej vzniká oplodnené vajíčko. To sa vyvíja tak, že sa postupne delí na 2,4,8,16 atď. buniek, z ktorých vzniká embryo. Oplodnené vajíčko o priemere 1/5 mm je nový jedinec a sú v ňom všetky zákonitosti ďalšieho života vnútromaternicového ako aj po narodení. Približne na siedmy
deň sa začne usadzovať na sliznici maternice. Spočiatku
rastie veľmi rýchlo. Čím je staršie, tým však rastie pomalšie. V čase keď sa niduje do maternicovej sliznice je veľkosti makového zrnka, po 4 týždňoch veľkosti holubieho
vajíčka, na konci druhého mesiaca veľkosti kuracieho vajíčka, na začiatku tretieho mesiaca veľkosti husacieho vajíčka, na konci tehotenstva ma v priemere asi 30 cm a váži
asi 5 kg. Súčasťou plodového vajca sú vajcové blany, plodový koláč, plodová voda, pupočník a plod. Samotný plod
v priebehu prvého mesiaca má dĺžku 7,5 mm a má už koniec hlavový a panvový. Na konci druhého mesiaca meria
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4 cm a môžeme na ňom rozoznať hlavu, obličaj a končatiny. Na konci tretieho mesiaca meria 9 cm, na končatinách
rozoznávame prsty. Na konci štvrtého mesiaca meria 16
cm, na koži sú už jemné chĺpky, pohlavné ústroje sú už diferencované. V piatom mesiaci meria 25 cm, na hlave má
už vlásky a úder srdca sa stáva zreteľným. V šiestom mesiaci 30 cm, očné viečka sú už otvorené. V siedmom mesiaci je dlhý 35 cm a je schopný samostatného mimomaternicového života.
Postupnosť tohto procesu musí každý nezaujatý človek
registrovať ako proces, ktorý je sám v sebe plný života.
Človek je teda od samého počiatku kompletný. Už v prvej
bunke, a potom vo všetkých ostatných má 23 chromozómov od otca a 23 chromozómov od matky. Čo na tom, že
v prvých dňoch počatia je taký malý, že je voľným okom
neviditeľný. Veď baktérie a menšie vírusy sú také malé, že
ich môžeme vidieť len po niekoľko sto až tisícnásobnom
zväčšení, a predsa sú plné života až tak, že sú schopné zabiť človeka, ak je rovnováha medzi makro a mikroorganizmom z rôznych dôvodov porušená.
Nový človek je od počiatku samostatný, neviditeľný celok a to tak v stavbe ako aj v činnosti, vyvíja sa podľa
plánu, ktorý je daný v už oplodnenej bunke. Organizmus
matky je nevyhnutnou podmienkou, aby sa vývoj uskutočnil, uľahčuje ho, alebo mu prekáža, ale neriadi ho.
Po konštatovaní týchto skutočností sú na mieste otázky:
má žena právo na odobratie života svojmu plodu? A má vôbec právo na svoje telo? Kto jej ho dal? Nevznikla a nenarodila sa aj ona práve tak ako jej plod? Pýtal sa jej niekto,
či sa chce narodiť a potom žiť?
Predpokladám, že ženy ktoré v súvislosti s prerušením
tehotenstva hovoria, že majú právo na svoje telo, hovoria
preto tak, že majú o veciach len povrchné znalosti alebo
žiadne.
Uvedomelá trúfalosť takéhoto tvrdenia by pramenila
z pýchy, čo nerada pripúšťam. Keď sa teda teraz sama rozhoduje k interrupcii, rozhoduje sa k zabitiu svojho plodu.
To je neodškriepiteľná pravda, ktorá sa nedá nijakým spôsobom zatĺcť. A tu sme znova pri začiatku. Hľadáme morálku a jej zmysel. Mysliaci človek je akosi povinný hľadať odpoveď na základnú otázku: čo je náš život, aký je
jeho cieľ, jeho zmysel, jeho hodnota. Pomôžem si myšlienkami veľkých mysliteľov, ku ktorým sa rada utiekam.

Názory

Bl. Pascal: „Človek je zrejme tak stvorený, aby myslel.
Celá jeho zásluha a povinnosť je myslieť tak, ako sa patrí.
Podľa poriadku myslenia máme začať sami sebou, svojím
tvorcom a svojím cieľom.“
„Život musí mať zmysel,“ volá F. Werfel. „Odkiaľ a kde?
To chcem vedieť! Z ničoho som povstal a v nič sa mám
ponoriť? Som len nič na dovolenke? Nedá sa poprieť, že
i tento nihilistický svet nás častuje všelijakými mravnými
poučkami: buď dobrý, buď poctivý, nerob nič zlého, maj
sociálny cit, nevyhýbaj sa zodpovednosti, atď. Ale prečo?
Prečo mám byť dobrý a poctivý, nerobiť nič zlého a nevyhýbať sa zodpovednosti? Som len vírom akýchsi hlúpych elektrónov, ktoré zlepuje dohromady kus trusu, aby
po čase vyšli nie bez zápachu. V dianí sveta nezostane po
mne stopy. Je teda celkom ľahostajné či robím dobro alebo
zlo, čo sú nakoniec len dva antropomorfné pojmy. Ak má
mať zodpovednosť zmysel, musí mať moje jednanie večné následky. Svojím citom pre zodpovednosť sa len kriticky podrobujem koristníckym zámerom zospoločenštenia, nech je už také či onaké, tak či onak sfarbené. Mravnosť podľa môjho názoru je len umenie uplatniť svoju osobu a neprísť do väzenia. Čo hovoríte, komu mám prinášať
obete? Budúcemu pokoleniu? Svojim deťom? Čím odôvod-

Juliana Gregová

ňujete prosím, ak sa smiem spýtať, humanitou zaváňajúce klamstvo? Žijeme tu a teraz. Priaznivá chvíľa sa už nevráti. Neustúpim nikomu. Tie rozprávky o deťoch a o budúcnosti sú holou metafyzikou, nechávam zo seba urobiť
hlupáka. Keď je všetko nič, je boj o uspokojenie mojich
zmyslov jedinou skutočnosťou. Tak by musela vyzerať každá etika nespočívajúca na myšlienke závislosti na Bohu.“
Ten istý Werfel sa cíti oprávnený k prejavu: „ Tento svet,
ktorý sa nazýva civilizovaným, môže byť zachránený, len
keď nájde cestu k pravému kresťanstvu.“
V mojej praxi sa stretávam s ľuďmi. Preto musím mať
jasno aj vo filozofických otázkach. Aj horeuvedené citáty
mi boli vodidlom, aby som bezradne nezablúdila v džungli
nevyjasnených otázok. Došla som k záveru: Bez Boha niet
absolútnej pravdy ani morálky.
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Ján Duda

Joseph Ratzinger:
Církev jako společenství
Praha: Zvon 1995. ISBN 80-7113-102-4.

Je to český preklad brožúrky bývalého prefekta Kongregácie pre náuku
viery a dnes emeritného pápeža Benedikta XVI. z nemeckej pôvodiny.
Brožúrka má predhovor, ktorý napísal
kardinál Jozef Ratzinger, päť krátkych
kapitol a epilóg.
Prvé tri kapituly sú prednášky kardinála Ratzingera na teologickom kurze venovanom vyše sto brazílskym
biskupom v roku 1990 v Rio de Janeiro. Prvá prednáška sa venuje podstate Cirkvi, druhá primátu apoštola Petra a jeho nástupcov, tretia univerzálnej
Cirkvi a poslaniu biskupa. Štvrtá kapitola je prednáškou kardinála Ratzingera, ktorú povedal na začiatku Biskupskej synody o kňazskom stave v októbri 1990 a týka sa podstaty kňazského úradu. Posledná piata kapitola je
prednáškou kardinála Jozefa Ratzingera o reforme Cirkvi, ktorá zaznela
v Rimini v Taliansku v roku 1990 na
zhromaždení, ktoré sa každoročne koná z iniciatívy Comunione e liberazione. Epilógom je kázeň, ktorú predniesol kardinál Ratzinger v roku 1990 pri
sv. omši v Kňazskom seminári vo Filadelfii v USA.
Prečo majú ľudia často negatívny postoj k Cirkvi?
Na úvod svojej prednášky v Rimini v Taliansku v roku 1990 si vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery položil niekoľko zásadných otázok:
prečo sa Katolícka cirkev nepáči mnohým ľuďom a dokonca aj veriacim katolíkom? Prečo majú k nej niektorí tak
zásadný negatívny postoj? A dodáva,
že „jedni trpia tým, že sa Cirkev príliš prispôsobila tomuto svetu; iných
hnevá, že je stále vzdialená od sveta
a napokon pre ďalších je Cirkev jed-
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nou z inštitúcii, ktorá vraj obmedzuje ich slobodu (napokon ako každá
ustanovizeň). Napokon tvrdí, že negatívny postoj k Cirkvi má v súčasnosti ešte ďalší osobitný dôvod: práve od
Cirkvi sa očakáva a upína veľká nádej,
že bude oázou slobody a dokonalejšieho sveta, v tieni ktorej človek pookreje. Skrátka, od Cirkvi ľudia očakávajú
viac, než od akejkoľvek inej svetskej
inštitúcie. A ak sa to nekoná, hnev voči Cirkvi je o to väčší a volanie po reforme o to naliehavejšie.
Tri reformné riešenia v Cirkvi
Reformné riešenia v Cirkvi sú
a možno ich zjednodušene zhrnúť do
troch smerov. Prvý smer zdôrazňuje
aktivity, akčnosť. Členovia Cirkvi nemôžu byť iba prijímateľmi kresťanských darov, ale sami sa musia stať
aktívnymi činiteľmi šírenia týchto darov. Zdôrazňuje sa tu niečo ako posun
od Cirkvi (hierarchie), ktorá sa stará,
bdie, dohliada, k Cirkvi, ktorá sa spoločensky angažuje, diskutuje, prináša
účinné a praktické riešenia. V liturgii
sa to potom prejavuje aj tak, že celebrant je „aktívnym činiteľom“ pri vytváraní liturgie, jeho schopnosti, umenie, empatia, tvorivosť a líderstvo sú
dôležité veci pri jeho pastoračnom pôsobení. Tento smer vnáša do Cirkvi aj
mnoho demokratických prvkov a dokonca mu nie je cudzia ani politická
demokracia a úsilie o určitý politicky
vplyv.
Druhý smer reformy je opakom aktivizmu. Nositeľom tohto smeru je
žasnúci človek, ktorý obdivuje, nadchýna sa, nevychádza z údivu. Pre
žasnúceho človeka reforma nespočíva v tom, že „modelujeme“ Cirkev
na svoj ľudský obraz, ale ľudské kon-

štrukcie a nánosy odstraňujeme, aby
jasne svetlo Božieho zámeru nás ožiarilo jasným svetlom a ukázalo nám
nádheru Božích zámerov. Ratzinger
to prirovnáva k sochárstvu. Michelangelo chápal svoje sochárstvo nie
ako vlastnú umeleckú činnosť, ale ako
„odkrývanie, oslobodzovanie“ sochy „uväznenej“ v balvane mramoru alebo kameňa. Ak to odhalí, ukáže sa napr. nádherná postava Dávida,
ktorú chodia obdivovať ľudia z celého sveta. Preto – podľa Ratzingera –
úrady v Cirkvi samé osebe sú dobré a potrebné. Avšak dodáva, že „v
Cirkvi nastáva dusno vtedy, keď nositelia cirkevných úradov zabudnú, že
vysviacku nedostali preto, aby mohli
uplatňovať viac moci, ale že to znamená, aby sa viac oslobodili od seba
samého a mohli sa o to viac venovať
službe Toho, ktorý ich poveril jednať,
konať v Jeho mene. V tomto zmysle treba chápať aj slová apoštola Pavla: „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3,17). Tento smer reformu
Cirkvi chápe viac sviatostne.
Tretí smer upriamuje pozornosť na
morálny aspekt reformy Cirkvi. Akcentuje pojmy ako morálka, pokánie,
odpustenie. Človek však len ťažko dokáže žiť morálku (=bremeno morálky), ak sa najprv neutvorí medzi Bohom a človekom úzky osobný vzťah.
Morálka musí byť odpoveďou človeka
na jeho osobný vzťah s Bohom. Myslieť si, že prízvukovanie morálky samo osebe privedie človeka k osobnému vzťahu s Bohom je málo pravdepodobné. Na druhej strane je tu niečo, čo môže byť dôležité: odpustenie
a zmysle utrpenia. Azda na každého
človeka z času na čas doľahne pocit
potreby odpustenia, že niekomu ublížil, zlyhal ako človek a potrebuje odpustenie. Nie iba od konkrétnych ľu-
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dí, ale ako očistenie svojej duše, čo je
samo osebe oslobodzujúce. Taktiež
svetový názor, ktorý nedáva zmysle ľudskému utrpeniu a bolesti je nanič. Ale je pravdou, že ľudský život
bez bolesti nejestvuje. „Kde nejestvuje nič, za čo by stálo zomrieť, tak tam
sa nevyplatí ani žiť“. Apoštol sv. Pavol píše: „Nikto z nás nežije sám pre
seba a nikto sám sebe neumiera. Či žijeme alebo umierame, patríme Pánovi“ (Rim 14, 7).

František Trstenský

Záver
Jozef Ratzinger si aj ako vysoký cirkevný úradník a hodnostár zachoval
úžasnú mieru osobnej a vnútornej slobody. A je zaujímavé, že táto jeho vnútorná sloboda korešpondovala s postojmi cirkevného magistéria. Na druhej strane nikdy nechápal svoj cirkevný úrad absolútne nekonfliktne. Ako
osoba mal evidentné črty pokojného
jednania a prístupu. Avšak z jeho vnú-

tornej slobody vyplývali kroky, ktoré
by bez tejto slobody neboli mysliteľné (napr. po vydaní Nového Rímskeho misála si dovolil napísať pápežovi
Pavlovi VI. a predložil mu argumenty, že so zákazom dovtedajšej liturgie
by to malo byť inak). Odporúčam vrelo čítať a meditovať spisy Jozefa Ratzingera i emeritného pápeža Benedikta XVI.

Livio Melina (ed.):
První kroky manželství.
Pastorační doprovázení v tomto krásném a náročném období.
Akadémie kanonického práva, Brno 2017, ISBN 978-80-906025-9-5, 111 strán. Z talianskeho originálu I primi
anni di matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile preložil Jiří Plhoň.

Za vznikom publikácie stojí sedem autorov. Livio Melina, Juan José
Pérez-Soba, Francesco Belletti, Eugenia Scabini, Carl A. Anderson, Carlo
Rocchetta, Paolo Gentili. Publikácia
pozostáva z úvodu a šiestich kapitol.
Autori konštatujú, že podnetom pre
vznik publikácie bola skutočnosť, že
prvé roky manželstva, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za najkrajšie roky života manželov, prechádzajú často náročnými zmenami a skúškami.
Do života mladomanželov prichádzajú nové výzvy: zvykajú si na spoločný
život, narodenie detí a s tým súvisiaca
potreba správneho prerozdelenia vzájomných úloh, ťažkosti s rozumným
rozdelením času pre prácu a pre rodinu. K napätiam medzi manželmi dochádza napríklad z dôvodu nesprávne pochopenej nezávislosti. Kŕčovite
sa pridržiavajú svojej vysnívanej predstavy o manželstve, ktorá sa pod ťarchou reálnych životných požiadaviek
rúca, ale manželia si to nechcú uznať.
Autori upozorňujú, že v prvých rokoch zväzku sa manželské páry snažia
riešiť problémy sami. Neraz trpia osa-

melosťou. Majú totiž obavu na jednej
strane z miešania sa príbuzných do ich
súkromia, ale na druhej strane možno
ešte viac sa hrajú na „hrdinov“ a nechcú si pripustiť, že potrebujú pomoc
pri hľadaní riešení problémov, ktoré
celkom prirodzene prichádzajú do ich
života. K prosbe o pomoc sa odhodlajú až vtedy, keď ich dovtedy na prvý
pohľad bezchybne fungujúci vzťah je
už v troskách.
Publikácia ponúka aj analýzu príčin tejto krehkosti prvých rokov manželstva. Odborníci sa zhodujú, že koreňom krehkosti je na prvom mieste
„emotívnosť“. Emotívny človek posudzuje seba samého na základe toho,
ako sa práve cíti. V súvislosti s láskou
to znamená, že sa sústredí na pocit lásky, ktorý prežíva, namiesto toho, aby
sa sústredil na milovanú osobu. Mierou posudzovania situácie je intenzita prežívaných pocitov. Ide o tzv. tekutosť vzťahov. Manželia merajú svoj
život intenzitou citových zážitkov, čo
má často formu chvíľkových citových
pôžitkov. Aby dosiahli nový pocit, po-

trebujú začínať znova a znova od nuly.
Cit môže byť nádhernou iskrou na začiatku, ale potrebná je plnosť a zrelosť
lásky, ktorá sa vyznačuje stálosťou.
Nepriateľom prvých rokov manželstva
je aj romantické pochopenie času. Pre
romantizmus je totiž typický kolobeh:
začiatok, nadšenie, obava, frustrácia,
čo naberá na čoraz väčších obrátkach,
ale chýba zvnútornenie toho, čo manželský pár prežíva v čase. Romantická
mentalita vedie ľudí k večnej nezrelosti. Je to snaha predĺžiť si čas dospievania a pokiaľ je možné zostať čo najdlhšie nedospelými, aby si zachovali
bohatstvo rôznych možností a vyhli sa
zodpovednosti. Preto sa odkladá vstup
do manželstva ako aj zrodenie detí.
V mentalite mladých ľudí súčasnosti
sa usadila neurčitosť a provizórnosť.
Najčastejšia odpoveď na otázku, kedy
plánujú manželstvo a deti, znie: „Nechávame tomu voľný priebeh...“
Pre mladé manželské páry je vážnou výzvou nájsť správny balans medzi prácou a rodinou, kvôli čomu dochádza k vážnym konfliktným situá-
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ciám. Otázka finančného príjmu zohráva pre mladú rodinu dôležitú úlohu. Musia si zodpovedať napríklad
na otázku, či budú mať nižší príjem,
ale budú spolu, alebo sa rozhodnú pre
vyššiu mzdu za cenu dlhých týždňov
odlúčenia kvôli pracovným povinnostiam. Terajšia ekonomická situácia
núti obidvoch partnerov pracovať, čo
taktiež predstavuje riziko pre ich spoločne strávený čas. Autori používajú pojem „generativita“, ktorým rozumejú ochotu rôznej formy produktivity od splodenia detí a starostlivosť o
ne, cez spoločenskú angažovanosť a
rôzne formy sebarealizácie. Je dôležité, aby už rodičia rozviíjali vo svojich deťoch správny postoj ku „generativite“, čo sa neskôr ukáže v postojoch ich detí.
Autori sa zhodujú, že v súčasnosti výrazne zaostáva taká blízka príprava na manželstvo, ktorá by bola vhodným spôsobom prispôsobená na spo-
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menuté fenomény. Platí to aj pre Cirkev na Slovensku. Nie je možné na
snúbencov aplikovať rovnaké postupy
bez ohľadu na ich životnú situáciu.
Úplne chýba zo strany Cirkvi systematické sprevádzanie párov v prvých rokoch ich manželstva. Ak jestvujú aktivity – sú to skôr iniciatívami jednotlivcov, kňazov alebo laikov v niektorých farnostiach, ale nejde o ucelený
projekt. Diskusie ohľadom posynodálnej exhortácie Amoris laetitia sa vedú
nesprávnym smerom. Pritom sa úplne
pozabudlo, že jedným z najdôležitejších apelov pápeža Františka na diecézy a farnosti je „sprevádzanie“ manželov a rodičov. Základná forma sprevádzania má podobu blízkosti Cirkvi
manželom v najrozmanitejších situáciách, v ktorých sa ocitnú. Autori sa veľmi prihovárajú, aby túto blízkosť mladým manželom a rodičom Cirkev realizovala prostredníctvom osvedčených manželských párov. Na Slovensku potrebujeme spracovať veľmi dô-

sledný ale hlavne konkrétny pastoračný manuál sprevádzania manželov v
rôznych etapách ich života: príprava
na manželstvo, sprevádzanie v prvých
rokoch manželstva, sprevádzanie starších manželov, sprevádzanie tých,
ktorých opustil partner, sprevádzanie tých, ktorí žijú v novom civilnom
zväzku, sprevádzanie starších rodičov,
ovdovených, atď. Som presvedčený, že
slovenská Katolícka cirkev disponuje
odborne schopnými a skúsenými odborníkmi spomedzi kňazov a laikov,
lekárov, psychológov a manželských
párov. Keď sa im ponúkne spolupráca
a správne usmernenie, ochotne ponúknu svoje schopnosti, vzdelanie a pastoračnú múdrosť pri vytvorení takýchto
konkrétnych metodík a manuálov. Táto publikácia je výborným podnetom
k tomu, aby sa navrhnuté možnosti aj
realizovali.
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Marián Sivoň:
MANŽELIA, DVAJA „BLÁZNI“, KTORÍ EŠTE VERIA V LÁSKU
Vydavateľstvo Zaex, Doľany 2017, 128 s., ISBN 978-80-8192-034-9.
Knižka vznikla ako odpoveď na mnohé otázky a námietky mladých ľudí. Často sa totiž stretávame so zlým pochopením manželstva i lásky. Manželstvo sme
zredukovali len na akúsi bezduchú zmluvu a láskou sa dnes nazýva kadečo iné,
len nie to, čo skutočnou láskou naozaj je. Mladým ľuďom sa dnes cez rozličné celebrity a prostredníctvom médií ponúkajú karikatúry lásky i manželstva.
Kiežby táto knižka pomohla mladým ľuďom, snúbencom i manželom, aby objavili krásu, vznešenosť a veľkosť manželstva i lásky medzi mužom a ženou,
ktorú má práve manželstvo chrániť.

José Noriega:
EROS A JEHO POSLANIE. ZÁKLADY SEXUÁLNEJ MORÁLKY
Vydavateľstvo Lúč, Bratislava 2017, 389 s., ISBN 978-80-8179-058-4.
Prof. José Noriega Bastos, DCJM, je katolícky kňaz, predstavený rehoľného
inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a profesor špeciálnej morálnej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve
a rodine v Ríme. Kniha je novinkou na Slovenskom trhu. Autor v nej vychádza z uvažovania nad ľudskou skúsenosťou lásky vo svetle Božieho zjavenia
a ľudského rozumu v celej jej šírke, hĺbke aj poslaní. Nebojí sa citlivých otázok a integruje poznatky z filozofie, teológie, psychológie aj umenia. Fundovaným a plastickým spôsobom vysvetľuje učenie Katolíckej cirkvi o manželstve, láske a plodnosti. Kniha je určená kňazom, pastoračným spolupracovníkom, snúbencom, ktorí sa pripravujú na manželstvo ako aj manželom samotným. Tiež bude výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí sa s danom témou odborne, ale i laicky zaoberajú.

