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Editoriál

František Trstenský

Budovať kultúru stretávania
V centre človeka dnešnej doby sa
objavujú otázky, ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty života a ľudskej existencie. Má tento život zmysel? Má
zmysel milovať? Má zmysel hľadať
pravdu? Kresťanská viera neponúka odpoveď, z ktorých častíc, z akých
atómov a molekúl sa skladá svet. To
prenechávame vede. Naša viera dáva
odpoveď, z čoho sa majú skladať medziľudské vzťahy, aby mali zmysel,
aby život mal zmysel. Všimnime si, že
tie najväčšie pravdy kresťanstva vychádzajú zo vzťahov. Najsvätejšia Trojica – je to vzťah lásky troch božských
osôb; stvorenie – je to vzťah lásky Boha k stvorenstvu; obeta Krista na kríži – je to vzťah lásky Krista k ľudstvu;
sviatosti a liturgia – je to vzťah medzi
Bohom, ktorý prichádza cez znaky,
a človekom, ktorý odpovedá.
V minulosti v starých mestských
štvrtiach a na naších dedinách ľudia
vytvárali istú formu vzťahov. Rodiny,
ktoré žili v susedstve, mali medzi sebou úzke kontakty a navzájom si dôverovali a pomáhali. Dnes môžeme
vzťahy medzi ľuďmi charakterizovať:
ako neistota, obava, nedôvera, ba až
strach. Ľudia majú strach dôverovať a
obavu pred sklamaním. Nechcú vstúpiť do manželstva, lebo čo ak ma ten
druhý sklame. Nekomunikujem so susedom, lebo čo ak je kriminálnik. Nedôverujem kňazovi, lebo čo ak má nejakú úchylku; nedôverujem štátu, lebo
čo ak mu ide len o moje peniaze; nedôverujem Cirkvi, lebo čo ak jej ide iba o
to, aby ma využila; nedôverujem nikomu v práci, lebo čo ak im ide len o moje pracovné miesto. Dôsledkom poklesu alebo úplne chýbajúcej dôvery sú
viditeľné bolesti súčasnej spoločnosti, medzi nimi predovšetkým korupcia
a rozpad rodín. Dôvodom nedôvery sú
často negatívne životné skúsenosti, v
ktorých sa človek sklamal, a preto má
strach opäť dôverovať.
Počas Svetových dní mládeže
v brazílskom Rio de Janeiro pápež

František okrem iných stretnutí slávil 27. júla 2014 svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána osobitne venovanú biskupom, kňazom, zasväteným osobám a seminaristom. Vo
svojej homílii ich vyzval na budovanie kultúry stretávania. Sme svedkami budovania ekonomického humanizmu, v ktorom niet miesta pre starých ľudí, migrantov, chudobných na
ulici a pre nechcené deti. Pre niektorých sú medziľudské vzťahy formované dvoma modernými dogmami:
výkonnosťou a pragmatizmom. Svojimi postojmi musíme mať odvahu
ísť proti tejto vlne kultúry, ktorá sa
šíri aj v krajinách Európy a aj v našej
krajine. Veľa ľudí sa jej chce prispôsobiť, všetko chcú vyskúšať, všetko
chcú zažiť. Skončia tak, že sa spreneveria vlastným zásadám, svedomiu, opustia vieru a stanú sa súčasťou kultúry, ktorá kladie dôraz na
výkonnosť a pôžitok. Potrebujeme
budovať kultúru solidarity a bratstva. Pápež František to nazval kultúrou stretávania. Pri našich stretnutiach s druhými nejde o to, aby sme
na nich naložili „našu“ pravdu, ale
skôr aby sme ich pokorne sprevádzali a aby oni na našom živote videli
radostný dotyk Krista. Krista, ktorý
nás svojou pravdou premenil.
Ak predchádzajúce desaťročia charakterizovala „desakralizácia“, v súčasnosti sme svedkami „desekularizácie“, tzn. návratu k posvätnu. Avšak
tento návrat k duchovnu vôbec neznamená návrat k Bohu, ako ho ohlasuje
kresťanstvo. Európa odmieta kresťanskú formu náboženstva. Podľa niektorých je kresťanstvo prežité a nudné.
Hovoria, že aj kresťanstvo postihol
tzv. „syndróm vyhorenia“ a vnútorne
sa vyčerpalo. Podľa iných byť kresťanom je dokonca „neslušné“. Argumentujú pohoršeniami a škandálmi v
Cirkvi, ktoré boli v posledných rokoch
zverejnené. Pri našich stretnutiach sa
stále stretávame s veľkým množstvom
ľudí, ktorí spozornejú, keď ide o du-

chovné veci. Tento ich záujem však automaticky neznamená záujem o osobného Boha, ako ho vyznáva kresťanstvo. Títo ľudia radi hovoria „o niečom“ nad nami, čo nás presahuje, než
o „Niekom“ osobnom.
Kultúra stretávania sa dotýka aj
nášho života v Cirkvi. Ak chceme, aby
kresťanstvo neopustilo európsky kontinent, je potrebné, aby naše svedectvo
o Kristovi a Cirkvi nepochádzalo z našich teoretických poznatkov o viere,
ale z nášho praktizovania viery v spoločnosti, ale aj, a to chcem zdôrazniť,
z nášho praktizovania viery v Cirkvi
a pre Cirkev. Vo vzťahu k Cirkvi bolo už učenie prvých kresťanov veľmi
zreteľné a vyjadrím ho slovami: „Bez
Cirkvi nebude ani kresťanstva.“ Ide
o to, aby sme budovali Cirkev ako spoločenstvo žitej viery. Nemám na mysli Cirkev len ako akési duchovné spoločenstvo sŕdc, ale Cirkev chápanú aj
ako viditeľnú inštitúciu. Cirkvi, ktorá
by zostala len na neviditeľnej rovine,
by hrozil individualizmus, v ktorom si
s Bohom vytvorím subjektívny vzťah.
Kresťanstvo nie je záležitosťou iba neviditeľného duchovného prežívania
viery, potrebuje telo. Týmto „telom“
kresťana je Cirkev. Ide teda o jednotu
vnútorného a vonkajšieho žitia Kristovho evanjelia.
Cirkev je v prvom rade spoločenstvo viery. Ak by to tak nebolo, hrozí
nám, že zostaneme na úrovni dobročinných organizácií. Potom však prestaneme byť tým evanjeliovým svetlom sveta a soľou zeme a nahradí nás
tretí sektor. Vertikálny pohyb vyjadruje stretnutie s Bohom. Tu je prameň pre horizontálny pohyb, ktorým
je radostné stretnutie s druhým človekom.

Nové Horizonty

55

Rozhovor
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K piatemu výročiu pontifikátu
pápeža Františka
Pápež František mal nedávno piate
výročie svojho nástupu do úradu najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi.
Pri tejto príležitosti Ľudovít Malík
položil nižšie uvedeným respondentom niekoľko otázok. Rozhovor už bol
sčasti zverejnený na stránkach Katolíckych novín (s dátumom veľkonočnej
nedele 2018). So súhlasom Redakcie
KN a všetkých zainteresovaných celý
rozhovor zverejňujeme v Nových Horizontoch.
Odpovedá Martin Linhart (40),
redaktor TA3, saleziánsky spolupracovník
Pápež František posunul komunikáciu pápežov ešte ďalej ako jeho
predchodcovia. Ako sa na ňu pozeráte Vy ako novinár?
Komunikácia pápeža Františka sa
pre mňa vyznačuje viacerými prvkami. Od prvého momentu, keď sa po
voľbe objavil na balkóne, je jeho komunikácia veľmi otvorená. František
používa zrozumiteľný, neformálny jazyk, hovorí veľmi konkrétne a nevyhýba sa aktuálnym témam. Dokáže
odhadnúť publikum, ktoré má pred sebou, a hovoriť tak, aby jeho slová zarezonovali, vedia byť veľmi trefné. Využíva na to najmä momenty, keď rozvinie svoje myšlienky, ktoré má napísané, o momentálny postreh mimo pripravený text, keď improvizuje, tzv. a
braccio. Pri tom všetkom nie je dogmatický, ale pozýva ľudí k hľadaniu.
Typickou črtou jeho pontifikátu sa
stali ranné omše v Dome sv. Marty, pri
ktorých káže bez predlohy. Je to možnosť ako ešte viac nahliadnuť do jeho
vnímania Boha, cirkvi, sveta, aktuálnych výziev. Myslím si, že pravidelnému čitateľovi tieto jeho príhovory dávajú tzv. background, širší kontext jeho posolstva. Používa veľmi jasné vy-
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jadrenia, čo je podľa mňa vidieť aj na
tom, že novinári, ktorí tieto jeho kázne následne spracúvajú, ich dokážu
vystihnúť nadpismi k týmto článkom.
Pápež František pokračuje aj vo využívaní sociálnych sietí – napr. cez
svoje konto na Twitteri každý deň
ponúka pre milióny jednoduché, ale
presne mierené podnety.
No a samostatnou kapitolou je jeho neverbálna komunikácia, teda jeho
správanie, postoj k ľuďom – nielen to,
čo hovorí, ale aj to, čo robí – od jednoduchého pektorálu cez jeho povestnú
aktovku, ktorú si sám nosí na cestách,
až po konkrétne rozhodnutia – napr.
omša na Zelený štvrtok s umývaním
nôh väzňom alebo sobáš stewarda a letušky na palube lietadla.
Jeho posledná cesta v Čile ukázala, že pápež má odvahu sa ospravedlniť, ak jeho slová, jeho komunikácia
spôsobili neistotu, pocit nepochopenia, nedorozumenie. Z jeho komunikácie cítiť hlbokú ľudskosť, blízkosť a
pochopenie pre potreby, ale aj výzvy,
ktorým čelí moderný človek. Tieto
správy majú podľa mňa silný potenciál osloviť aj ľudí, ktorých viac ako slová zaujímajú skutky. O to viac, že ponúka pozitívny, radostný pohľad plný
nádeje.
Informuje sa Vám o tom, čo povie
pápež ľahšie, alebo ťažšie?
Táto minca má dve strany. Na jednej strane tým, že pápež komunikuje
veľmi neformálne, ponúka veľa podnetov, veľa výstupov. Na druhej strane
tým riskuje zjednodušovanie, vytŕhanie jeho slov z kontextu, interpretačné nepresnosti. Preto sa vždy snažím
dopracovať sa čo najbližšie k originálu
jeho vyjadrení s čo najširším kontextom. Najmä, ak sa pápež nebojí otvárať aj citlivé témy.

Čo by ste označili za pozitíva a čo
za negatíva pápežovej komunikácie?
Niečo som už naznačil v predchádzajúcej odpovedi. A dodal by som
ešte jeden prvok. Pápež František nevidí veci čierno-bielo. To je, podľa
mňa, obrovská devíza jeho komunikácie, lebo tým vťahuje ľudí viac do
deja, do diania, do premýšľania a najmä do hľadania. Ľuďom tak necháva
priestor pre slobodné rozhodovanie,
za ktorým si dokážu stáť. To ale môže byť pre niektorých zároveň aj negatívom – najmä pre tých, ktorým je stále pohodlnejšie nechať sa slepo viesť,
prenechávať rozhodovanie za svoj život iným.
Na prvom stretnutí s novinármi po
svojom zvolení pápež František povedal, že cirkev a médiá majú spoločné poslanie – prinášať ľuďom pravdu,
krásu a dobro. Myslím si, že v tejto línii ide aj jeho komunikácia.
Odpovedá Samuel Brečka (49),
ženatý, katolík konvertita
Ste aktívny veriaci katolík. Ako sa
pozeráte na pápeža Františka dnes
po piatich rokoch od zvolenia na Petrov stolec?
Ako na otca, ktorý je odcestovaný, ale stále mi posiela listy, teda rôzne katechézy či homílie a modlí sa za
mňa. Teda na otca, ktorému na mne
záleží. To, čo hovorí, vyznieva niekedy aj prísne, inokedy veľmi láskavo.
Sledujem ho v televízii, píšu o ňom aj
v novinách, ale žiaľ podľa toho si nedokážem utvoriť ucelený obraz. Pretože v médiách sú často polopravdy a tie
sú horšie ako nepravdy. Veľmi kvitujem, čo robí televízia Lux a najmä otec
Juraj Vittek, ktorý prostredníctvom
relácie V kontexte trpezlivo napráva pokrivený obraz, ktorý o Svätom

Rozhovor

Otcovi ponúkajú mainstreamové médiá. Najistejšie je čítať jeho myšlienky uverejnené v katolíckych agentúrach, respektíve katolíckych médiách.
František ich prostredníctvom zdôrazňuje najmä potrebu ísť v ústrety našim najbiednejším bratom a sestrám.
Božie milosrdenstvo, na ktoré pápež
František neustále upozorňuje, je nádejou pre tento svet. Som rád, že nám
Duch Svätý aj cez jeho pontifikát pripomína, že stále máme priestor pre návrat k Otcovi. Už ho len uchopiť. Pápež František nás pozýva všetkých.
Ako ho vnímajú veriaci a neveriaci
vo vašom okolí, zamestnaní?
Ak mám byť úprimný, dosť nejednotne. Niektorí ľudia sa nenamáhajú,
aby si vyhľadali originály jeho vystúpení. Niektorí neveriaci možno ani netušia, kde by ich mali hľadať. Možno
to nevedia, možno nemajú chuť. Alebo možno sa nechcú zahĺbiť do problematiky, ktorá je pre nich niekedy
príliš teologická, a preto nezrozumiteľná. Môžu ich miasť rôzne stanoviská kardinálov, prípadne petície teológov, ktoré sú veľakrát médiami podávané účelovo. Niektorí veriaci môžu
mať skutočný problém sa v tom všetkom orientovať.
Na ktorý moment, alebo slová z jeho doterajšieho pontifikátu by ste
upozornili, vyzdvihli? Čo Vás najviac
oslovilo?
Je toho veľa. Najmä stretanie sa
s biednymi, boľavými ľuďmi. Veľmi
ma oslovilo objatie a pobozkanie muža na tvár, ktorá bola celá posiata nádormi. Takéto gesto sa nedá inak vysvetliť, iba ako prejav obrovskej lásky.
A keďže sa modlím za kňazov, pre
mňa to boli samozrejme aj úplne prvé okamihy jeho pontifikátu. Keď vystúpil na balkón, zohol sa pred ľuďmi
zhromaždenými na Svätopeterskom
námestí a prosil o modlitbu za seba.
To bol prejav hlbokej pokory a túžby
po Božej pomoci, ktorú potrebujeme
všetci. Vrátane pápeža Františka.

M. Linhart, S. Brečka, J. Duda

Odpovedá Ján Duda (57), katolícky kňaz
Svätý Otec František má za sebou
5 rokov pontifikátu. Prekvapil vás
niečím?
V prvom rade chcem Svätému Otcovi Františkovi zablahoželať k jeho
5-ročnému pontifikátu. Prajem mu veľa zdravia, Božej milosti a pomoci do
ďalších rokov. A či ma jeho pontifikát niečím prekvapil? Každý z pápežov po Druhom vatikánskom koncile
bol v niečom špecifický. Pápež František, na rozdiel od svojich predchodcov, pochádza z južnej Ameriky a na
Petrov stolec priniesol charizmu tohto
kontinentu. Býva bezprostredný, chápavý, vnímavý a jednoduchý. Podľa
môjho názoru nastolil v Cirkvi dve témy, ktoré si dovolím označiť za strategické pre ohlasovanie Evanjelia a pôsobenie Cirkvi v súčasnom svete. Sú to
modlitba a milosrdenstvo. Veľmi často prosí veriacich, aby sa za neho modlili. Nie je to téma, ktorá by tu v minulosti nebola, ale pápež František ju
urobil veľmi naliehavou. Bolo neobvyklé, že by človek v jeho postavení
o niečo prosil. A pápež František prosí. A jeho prosba otvára srdcia nielen
katolíkom, ale iným ľuďom. Apoštolát
modlitby tým dostal nový priestor, kde
sa môže Cirkev významne realizovať
a pôsobiť v prospech spásy. Podobne
je to aj v prípade milosrdenstva. U pápeža Františka to znamená stáť blízko pri človeku, usilovať sa ho chápať,
porozumieť mu, mať postoj ako mu
pomôcť, hľadať spôsob ako sa to dá,
nie ako sa to nedá! Apoštolát milosrdenstva tu bol aj pred pápežom Františkom, ale až tento pápež mu dal nový, zásadný impulz, čím otvoril nový priestor pre pastoračnú činnosť
Cirkvi.
Keď sledujeme jeho príhovory na
stretnutiach so zasvätenými, kňazmi,
biskupmi, často je voči nim kritickí.
Ako to vnímate?
Komu bolo viac dané, od toho sa
viac očakáva. Predpokladám, že Svätý
Otec František oprávnene očakáva od
biskupov a kňazov viac, než od ostat-

ných. Biskupi, kňazi, diakoni a zasvätené osoby (nielen rehoľníci, ale
aj členovia rôznych hnutí a duchovných spoločenstiev) sú osobami, ktorí dostali od Pána Boha dar duchovného povolania a iné charizmy. Preto
od nich právom očakáva určitý morálny kredit, určitú mravnú úroveň v spôsobe ich života. V poslednom období
vyšlo najavo, že niektorí viedli dvojaký život, iní zakrývali hriešny spôsob života kňazov a zasvätených osôb
údajne preto, aby nedošlo k škodám
na dobrom mene Cirkvi. Lenže neriešiť problém a iba ho „zatĺkať“ najviac
ubližuje nevinne poškodeným a ubližuje aj Cirkvi, pretože jej problémy a
hriechy ju napokon dobehli. Pre mnohých úprimne zmýšľajúcich veriacich
táto pretvárka bola hrozným zistením a v niektorých krajinách poklesla
veľmi radikálne dôvera k cirkevným
ustanovizniam. Ak Svätý Otec František kritizuje biskupov, kňazov, diakonov a zasvätené osoby, treba to chápať
v kontexte vyššie uvedeného. Je to napomínanie k lepšiemu, pripomínanie
všetkého, čo sme na seba zobrali, keď
sme prijali Božie pozvanie. Kto iný by
to mal viac a dôraznejšie pripomínať,
než práve Petrov nástupca?
Pápež je pre mnohých niekto veľmi ďaleko, vysoko a nedosiahnuteľne. Zmenil pápež František vnímanie
Petrovho úradu v očiach ľudí?
„Pán Boh vysoko a Rím ďaleko“.
Toto často pripomínal pápežský prelát
Daniel Faltin, ktorý po emigrácii pracoval ako sudca Apoštolského súdu
rímskej roty vo Vatikáne. Myslím si,
že tým chcel poukázať na určité správanie sa určitých cirkevných štruktúr,
ktoré pristupovali k rešpektovaniu cirkevných zákonov o čosi laxnejšie s pripomienkou, že predsa pápež nemôže
dostatočne rozumieť problémom krajiny, ktorú nepozná. Som presvedčený, že v časoch internetu a sociálnych
sieti to už neplatí. V súčasnosti pápež
dopoludnia prednesie nejaké posolstvo a popoludní si ho môžeme vypočuť alebo prečítať. A čítajú ich aj laici a ak ich niekto nevhodne „vykladá“,
pripomenú to. A či Svätý Otec František zmenil vnímanie Petrovho úra-
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du v očiach ľudí? Podľa mňa áno. Raz
mi istá pani evanjelického vyznania
povedala, že máme dobrého pápeža.
Poďakoval som sa jej za to. Aj niektorí katolíci mi povedali, že pápežovi
Františkovi rozumejú, lebo sa priho-

vára jednoducho. Myslím si, že hovorili úprimne a pravdivo. A to, že existuje aj kritika pápeža Františka ma neprekvapuje. Veľké veci sa nikdy nerodia ľahko. Myslím si, že niektorí si
vytvorili „svoje predstavy“ o pápežo-

vi, čo pápež má robiť a čo robiť nemá, s kým sa má stretnúť a s kým nie.
Svätý Otec František neraz tieto predstavy pretvára a modifikuje. A tak je
to dobré.

Ako sa má pripraviť kňaz
na slávenie sv. omše
a ako sa má po sv. omši poďakovať
Osobná Ježišova modlitba
Pre kňaza prinášanie ovocia v živote a pôsobení závisí
od jeho jednoty s Bohom, jednoty, ktorá je dôvodom prečo sa veriaci obracajú práve na kňaza a prečo sa za neho
modlia. Pán Ježiš zveril tým, ktorí sa rozhodli nasledovať ho dôslednejšie než ostatní, posolstvo, ktoré objasňuje
zmysel toho, čo by mali konať: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto býva vo mne a ja v ňom, prináša mnoho ovocia,
lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Sám Ježiš,
v kontexte zázrakov, ktoré vykonal, si vyhradil čas a ostal
sám, aby ho venoval modlitbe svojmu nebeskému Otcovi. Pre Ježiša oficiálna liturgická modlitba predpokladala vnútorný život a v rámci hĺbky vnútornej rezervovanosti sa všetko konalo v takej intímnosti, ktorá poskytovala
„pokrm“ modlitbe osobnej. Cirkevný a komunitárny rozmer len posilňovali osobný vzťah s Bohom, ktorý sa každý veriaci usiluje prehĺbiť.
Hľadanie Boha, ktoré dáva zmysel životu tým, ktorí
ho milujú, napomáha každodennej spomienke na skutočnosť, že každé požehnanie prichádza od Boha a usmerňuje
k všemohúcemu Bohu. Sväté písmo živo popisuje duchovný pokrm, ktorý Ježiš prijímal zo svojej každodennej tajnej
modlitby: „Ježiš sa zvykol utiahnuť na osamelé miesta, kde
sa modlil“ (Lk 5, 16). Rovnako sa žiada zdôrazniť dôležitosť rôznych momentov dňa, v ktorých sa Ježiš prejavil ako
veľmi pozorný voči tichu modlitby, v ktorom hľadal vôľu
svojho Otca. Podobné momenty nás povzbudzujú k úsiliu
dostať sa do neustálej osobitnej blízkosti Pána: „Ráno (Ježiš) vstal ešte za tmy, odišiel z domu a utiahol sa na osamelé miesto, kde sa modlil“ (Mk 1, 35); „Keď prepustil zástupy, vystúpil na vrch sám a modlil sa. Keď nadišiel večer,
ešte stále bol na vrchu sám“ (Mt 14, 23).
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Osobná vnútorná modlitba kňaza
Kňaz si má byť vedomý svojej účasti na (vykupiteľskom) diele Krista, a preto by mal nasledovať jeho príklad ako viesť Boží ľud k Otcovi, prostredníctvom Krista v Duchu Svätom. Má vedieť, že jeho osobné nedostatky sú na škodu dôveryhodnosti jeho svedectva, a preto
musí prosiť veľmi naliehavo Pána, aby mu daroval cnosti
vlastné jeho postaveniu. Pri kňazskej sviatostnej vysviacke má byť po homílii poučený ten, ktorý má byť vysvätený: „Nech v tebe pokračuje dielo Kristovho posvätenia.
Prostredníctvom tvojej služby sa duchovná obeta veriacich stane dokonalou, lebo je zjednotená s obetou Krista a ty ju predkladáš Bohu prostredníctvom tvojich rúk
v mene Cirkvi nekrvavým spôsobom na oltári pri slávení posvätných tajomstiev. Uznaj to, čo konáš, napodobňuj
toho, ktorého sa dotýkaš, aby si slávením tajomstva smrti
a zmŕtvychvstania Pána mohol umŕtvovať v sebe samom
všetky nedostatky a nastúpil na cestu k novému životu“
(Rímsky pontifikál, 2).
Preto je tak dôležitá osobitná modlitba kňaza ako príprava pred slávením sv. omše a ďakovná modlitba po sv.
omši, lebo to má význam pre celú Cirkev v tom, že kňaz,
ktorý posväcuje kresťanov má potrebu ako prvý byť sám
posvätený a mať ducha svätosti. Vždy je pre kňaza užitočné, aby skôr ako ide sláviť sv. omšu, si prezrel omšové
texty, ktoré bude prednášať Bohu. To má robiť vždy, keď
ide sláviť sv. omšu za účasti ľudu, ako aj vtedy, keď slávi
sv. omšu bez účasti ľudu. Vhodné zamyslenia nad týmito textami vždy môžu napomôcť veriacim zatúžiť po hlbšom vzťahu k Bohu. Príprava na sv. omšu nahliadnutím do
omšových textov je súčasťou vhodnej prípravy na slávenie
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sv. omše aj preto, že ide o texty, ktorých základom je Sväté písmo. Kňaz, ktorý zachováva mlčanie (silentium) pred
slávením a po ukončení sv. omše, svojím vlastným príkladom povzbudzuje iných k meditácii.
Pastoračne pôsobiaci kňaz by mal zápasiť o nastolenie
ducha mlčania v sakristii aj vtedy, ak sa ukáže potrebná
povinnosť stretnúť sa s veriacimi. Ale práve zvlášť pre
neho prípravné texty pred sv. omšou a texty poďakovania
po sv. omši ponúkajú užitočné myšlienky pre pozdvihnutie mysle i srdca a je možné sa ich modliť, buď celé alebo
ich časť, v akomkoľvek okamihu. Tieto texty berú do úvahy aj nedostatok času, a preto sú určené na podporu ducha
viac, ako určenie povinnosti kňaza sláviť sv. omšu čo najzbožnejším spôsobom. Žiada sa poznamenať, že existuje
rubrika pod názvom Príprava na sv. omšu (Praeparatio
ad Missam) a Poďakovanie po sv. omši (Gratiarum Actio)
v Misáli z roku 1962, kde sa to kňazovi výslovne odporúča, aby sa ich pomodlil. Nijaký úkon lásky by nemal byť
vykonaný náhlivo. Preto, ak kňaz slávi najvyššiu obetu lásky Krista, právom sa očakáva, že si na to nájde dostatok
času a že aj po sv. omši sa poďakuje Bohu. A bude sa cítiť
duchovne posilnený, ak to urobí.
Príprava kňaza na sv. omšu podporuje aj modlitba breviára, ktorá je duchovným obohatením života každého kňaza. Starobylá múdrosť Ritus Servandus in Celebratione
Missae, ktorá sa nachádza v prvej časti Rímskeho Misála z roku 1962, predpokladá dôležitosť modlitby breviára pre vnútorný duchovný život kňaza. Tam je ustanovené, že niektoré časti breviára ako matutínum a ranné chvály sa majú pomodliť ešte pred slávením sv. omše. Žiada sa
poznamenať nemenej to, že v kontexte tohto predpisu sa to
má zachovať aj pri sv. omši slávenej večer.
Nakoľko v súčasnej dobe sv. omša sa slávi v akúkoľvek
hodinu dňa, nemožno prísne žiadať dodržanie tejto normy, ale zásady uvedené v Princípoch a normách pre slávenie liturgie hodín (rozumej: breviára), primerane vysvetľujú spojitosť medzi slávením sv. omše a modlitbou breviára: „Kristus prikázal: treba sa modliť bez prestania“
(Lk 18, 1). Preto Cirkev poslušná tomuto príkazu neprestáva nikdy dvíhať svoju dušu k Bohu v modlitbe a napomína nás týmito slovami: „Prostredníctvom Neho (Krista)
ustavične prinášame Bohu obetu chvály“ (Hebr 13, 15).
A tento príkaz Cirkev plní nielen slávením sv. omše, ale
aj inými spôsobmi, osobitne modlitbou breviára, pretože
modlitba breviára, okrem toho, že patrí k liturgickým úkonom Cirkvi, podľa starobylej kresťanskej tradície posväcuje rozhodujúce momenty celého dňa a noci (Institutio
Generalis de Liturgia Horarum, cap. 1, n. 10).
Prípravná modlitba na slávenie sv. omše
Porovnanie textov modlitieb prípravy na slávenie sv.
omše poukazuje na to, že tie isté modlitby sú v obidvoch
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formách Rímskeho rítu, hoci sa ich počet znížil na štyri
modlitby v Rímskom misáli z roku 1970. V tomto Misáli sa
nachádza modlitba Ad Mensam od sv. Ambróza; modlitba Omnipotens sempiternae Deus, ecce accedo sv. Tomáša Akvinského; jedna modlitba k Preblahoslavenej Panne
Márii O Mater pietatis et misericordiae; a formula úmyslu Ego volo celebrare Missam (Missale Romanum, 2002,
n. 1289 – 1291). Následne, po prvej reforme odpustkov vykonaná po Druhom vatikánskom koncile a jej publikovaní v Enchiridion delle indulgenze v roku 1968, sa nespomínajú odpustky, ktoré udelil Pius IX. tým, ktorí sa tieto
modlitby pomodlili, čo bolo výslovne uvedené aj v Misáli z roku 1962.
Mnohé texty sú ozdobou tohto Misála (z roku 1962).
Antifóna Ne reminiscaris prosí Boha, aby bol k nám milosrdný k nám hriešnikom a k hriechom tých, ktorí nás
predišli do večnosti. Po nej nasledovali žalmy 83, 85, 115
a 129. Modlitby Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison a Pater noster, ktorých dva riadky sú počiatkom série veršov, po ktorých nasledujú krátke predsednícke modlitby (Collecta). Podľa niektorých nábožných manuálov
(knižiek) je autorom siedmich predsedníckych modlitieb
je sv. Ambróz, ktorý ich zostavil na každý konkrétny deň
celého týždňa. Nech by to už bolo akokoľvek, v Misáli sú
tieto modlitby zoradené tak, aby sa ich kňaz modlil jednu
po druhej v jednotlivých dňoch týždňa. Zakončenie majú
modlitby rovnaké. Všetky, s výnimkou siedmej modlitby,
sú všetky zamerané na dielo posvätenia v Duchu Svätom.
Siedma predsednícka modlitba je zakončená dlhším záverom, ktorým sa završuje séria všetkých modlitieb. V prvej predsedníckej modlitbe sa modlíme, aby Duch Svätý osvietil naše srdcia tak, aby sme mohli sláviť sväté tajomstvá dôstojne. V druhej sa modlíme, aby sme mohli
Boha milovať dokonale a dôstojne ho chváliť. V tretej, aby
sme mohli slúžiť Bohu v cnosti čistoty a v čistote ducha.
V štvrtej vzývame Ducha Svätého, aby osvietil našu myseľ. V piatej modlitbe prosíme o silu Ducha Svätého na vyhnanie sily zla. V šiestej prosíme o dar múdrosti a pokoja.
V poslednej modlitbe prosíme, aby Boh nás očistil a urobil si v nás svoj príbytok.
Oratio Sacerdotalis ante Missam je rozdelená na sedem
častí, každá časť je na jeden deň týždňa. Je to určitá forma
meditácie pre toho, kto sa modlí, o napodobňovaní cností Krista, najvyššieho Veľkňaza. Ich obsah je viac upokojujúci, než vyžadujúci. Dôležitosť jednotlivých tém je primeraná takému literárnemu druhu, ktorý zasahuje vnútro
človeka. V nedeľu kňaz prosí Ducha Svätého, aby vyučoval Boží ľud a slávil sväté tajomstvá úctivo, so cťou a nábožne vo svätej bázni. V pondelok sa modlí o cnosť dokonalej čistoty, v utorok priznáva svoju nehodnosť sláviť
sv. omšu, ale vyznáva svoju vieru a prosí Boha, aby napravil jeho nedostatky a pri slávení najsvätejšej obety mu
pomáhali svätí anjeli. V stredu sa modlí o sociálne potreby osôb, za ktorých Kristus vylial svoju krv. Vo štvrtok sa
kňaz modlí o Božie milosrdenstvo a prosí Božiu Prozre-
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teľnosť, aby pomohla našej ľudskej krehkosti: „Ty miluješ
všetky stvorené veci a nič z toho, čo si stvoril, neodvrhuješ“ (Kniha Múdrosti 11, 24). V piatok sa modlí kňaz osobitne za zomrelých a v sobotu sa zamýšľa nad veľkým darom Najsvätejšej sviatosti oltárnej a prosí, aby raz mohol
vidieť Boha z tváre do tváre.
Modlitba Ad Mensam od sv. Ambróza prosí, aby telo
a krv Krista očistili kňaza od jeho hriechov a ochránili pred jeho nepriateľmi. Modlitba od sv. Tomáša Akvinského zase žiada, aby uzdravujúca moc Najsvätejšej sviatosti oltárnej pripravila kňaza na blažené videnie Boha
vo večnosti. Modlitbu k Preblahoslavenej Panne Márii sa
kňaz modlí nielen sám za seba, ale za všetkých svojich
kňazských spolubratov, ktorí slávia sv. omšu v tento deň
na celom svete. Potom nasledujú modlitby k sv. Jozefovi,
k všetkým anjelom a svätým a napokon modlitba k svätcovi, ku cti ktorého sa sv. omša slávi. Formula úmyslu
pripomína kňazovi úmysel Cirkvi týkajúci sa slávenia sv.
omše a úlohu kňaza pri jej slávení. Kňaz nie je na túto úlohu sám. Lebo to, čo koná, Kristus zveril svojej Cirkvi, čo
na základe Tradície potvrdzuje Magistérium. Kňaz sprítomňuje telo a krv Krista. A koná to podľa rítu svätej Katolíckej cirkvi. Cieľom je chváliť Boha a nebeskú Cirkev,
ale modlí sa aj za dobrá pozemské a osobitne za tie, ktoré modlitby odporúčajú, ako aj za dobro celej Katolíckej
cirkvi. Napokon, keď sa kňaz modlí za všetkých veriacich,
prosí, aby Pán udelil jemu i všetkým radosť a pokoj, nápravu života, čas na opravdivé pokánie, milosť a silu Ducha Svätého a stálosť v konaní dobra.
Ďakovná modlitba po sv. omši
Korpus textov, ktoré sú ďakovnými modlitbami po sv.
omši, vyjadrujú lásku, poníženosť a vieru ďakujúc za dar
Najsvätejšej Eucharistie. Rímsky misál z roku 2002 prináša Všeobecnú ďakovnú modlitbu pripisovanú pápežovi Klementovi XI., ako aj modlitbu Zdravas Mária. Naviac, spolu s Misálom z roku 1962, obsahuje Modlitbu sv.
Tomáša Akvinského; Prosby byť duchovne preporodený
Najsvätejším Vykupiteľom, čiže modlitba Duša Kristova;
Modlitbu obetovania seba samého, čiže Suscipe; Modlitbu
pred Ukrižovaným Spasiteľom, čiže En Ego; a Modlitbu
k Preblahoslavenej Panne Márii. K týmto textom v Rímskom misáli z roku 1962 boli pripojené odpustky pápežov Pia X., Pia XI., a Pia XII., kým niektoré texty Misála z roku 2002 boli vložené do knihy Enchiridion Indulgentiarum.
V Misáli z roku 1962 jedna antifóna je pred modlitbou
Benedicite (porov. Dn 3, 56 – 58) a Žalm 150. Zachovajúc rovnakú štruktúru, aká je pri modlitbách pred sv. omšou, invokácie Kyrie eleison a niekoľko veršov tvorí vstup
k niekoľkým predsedníckym modlitbám (collecta). V prvej z nich sa modlíme, aby ako traja mládenci boli uchránení od ohňa v peci, boli služobníci Pána uchránení od
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rán hriechov. V druhej prosíme, aby dobré dielo, ktoré začal konať Boh vo svojich služobníkoch, aby ho aj dokončil. Tretia collecta sa v obsahu podobá prvej a je modlitbou
sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, ktorý zvíťazil nad utrpením. Nábožné vzdychy, ktoré kňaz môže recitovať pro
opportunitate (podľa vhodnej príležitosti), vyjadrujú rôzne prosby na ochranu počas našej cesty do neba. Po Modlitbe sv. Tomáša nasleduje ešte ďalšia (alia oratio) a hymnus Adoro Te nasleduje po obľúbenej modlitbe Duša Kristova. Suscipe a En Ego predchádzajú inej modlitbe, v ktorej sa modlíme, aby Kristovo utrpenie sa pre kňaza stalo
jeho silou, obranou i večnou slávou. Pred modlitbami k sv.
Jozefovi a k svätcovi, na počesť ktorého sa slávi sv. omša,
v Modlitbe k Blahoslavenej Márii vždy Panne sa obetuje
Ježišovi všetko, čo sme prijali v Najsvätejšej Eucharistii,
aby ona ho ona mohla sama znova obetovať v najvyššom
úkone Božieho kultu klaňania sa, kultu, ktorý je dokonalým, Najsvätejšej Trojici.
Záver
Všeobecný poriadok Rímskeho misála stanovuje: „Je
záležitosťou najvyššej dôležitosti, aby slávenie sv. omše
alebo Pánovej večere, bolo usporiadané takým spôsobom,
aby posvätní služobníci a veriaci, účastní každý podľa
svojho vlastného stavu a stupňa, dosiahli hojnosť duchovných darov z tej obety, ktorú Kristus Pán ustanovil ako
Eucharistickú obetu svojho tela a krvi a zveril ju ako pamiatku na svoje umučenie a zmŕtvychvstanie Cirkvi, svojej milovanej neveste“ (Institutio generalis Missalis Romani, 2002, n. 17). Príprava kňaza na sv. omšu a úkon poďakovania po sv. omši sa navzájom dopĺňajú. Obe oživujú
úctu a bázeň v srdciach a mysliach veriacich a to im pomáha byť účastnými na sv. omši omnoho intenzívnejšie, ak
ju slávi kňaz, ktorý využil možnosť takýchto modlitieb.
K čomu posmeľuje modlitba pred sv. omšou, tomu napomáha aj modlitba po sv. omši. Obidve modlitby privádzajú Cirkev neprestajne k Eucharistickej obete a robí prítomnou, aby prinášala účinok veľkonočného tajomstva Krista
dovtedy, kým on sám nepríde na konci čias.
Publikované na webstránke: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100621_sac-praeparatio_it.html
Z taliančiny preložil Mons. Ján Duda
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Morálnosť ľudských skutkov
Morality of Human Acts
It is not easy to determine what makes human act good or bad, in other words, the heart of the morality of a human
act. This study suggests that the morality of human deeds depends primarily on the chosen subject, the intended
purpose and circumstances. The subject, circumstances and purpose are sources of morality. These three facts must
be properly judged to assess the morality of human act. If one of them is inadequately emphasized, false theories
arise. There are three major erroneous moral theories: ethical objectivism, teleologism, and situational ethics. These
three sources of morality must be judged in harmony to properly assess the morality of human act.

Úvod
V Katechizme Katolíckej cirkvi je toto vyjadrenie: „Sloboda robí z človeka morálny subjekt. Ak človek koná vedome a dobrovoľne, je takpovediac otcom svojich činov.
Ľudské činy, t. j. činy slobodne zvolené na základe úsudku
svedomia, možno morálne hodnotiť. Sú alebo dobré, alebo zlé“1. Takže bez slobody niet zodpovednosti. Za statiku
katedrály nenesú zodpovednosť skaly, ale architekti, ktorí ju naplánovali, keďže sú slobodnými subjektmi, a preto
zodpovednými. Iba človek, pretože je slobodnou bytosťou,
môže byť nazvaný otcom svojich skutkov. Tak ako rodičia
dávajú život deťom, tak aj skutky sú našimi deťmi. Sme
zodpovední za skutky, ktoré konáme.
Máme konať dobro a vyhýbať sa zlu. No nie je vždy
ľahké rozlíšiť dobro od zla. Základnou a zároveň veľmi
ťažkou otázkou je: Čo robí ľudský skutok dobrým alebo
zlým? Keďže ľudské konanie pozná nekonečne veľa možností, situácií a okolností, nie je ľahké adekvátne určiť, v
čom presne spočíva morálnosť skutku.
Morálne a fyzické zlo
Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, v čom spočíva morálnosť skutku, treba podotknúť, že je rozdiel medzi
morálnym a fyzickým zlom. Je tiež veľký rozdiel medzi
mnohorakým fyzickým zlom (rakovinou, prírodnou katastrofou atď.), ktoré existuje vo svete. Najhorším z neho
je smrť. Katechizmus hovorí, že Boh dovolil, aby vo svete
existovalo fyzické zlo.2 Nežijeme v perfektnom svete, ale
vo svete, ktorý sa rodí a odumiera. Vo vesmíre existuje nesmierny rozvoj, počínajúc od big bangu, vzniku a zániku
hviezd a galaxií, až po narodenie a smrť na tejto zemi. Boh
stvoril svet „vo vývoji“, a preto sa na tomto svete veci objavujú a strácajú, tvoria a ničia, preto tu je prirodzené odumieranie rastlín a zvierat. V mramorových blokoch nachádzame fosílnych slimákov, ktoré žili pred miliónmi rokov,
keď sa tieto kamene formovali z morského piesku. Fyzické zlo nás stavia pred veľké otázky: Prečo je v prírode toľ-

1. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1749.
2. Porov. tamže, č. 310.

ko krutosti? Prečo toľko vecí vzniká a zaniká? Vznikanie
a zanikanie tu bude, až kým stvorenie nedosiahne svoju
dokonalosť a dovtedy tu bude aj fyzické zlo3.
Úplne inou vecou je morálne zlo, ktoré pochádza z ľudskej slobody, a ktoré podľa Katechizmu je „neporovnateľne horšie ako zlo fyzické“4. Choroba je fyzické zlo, ale neporovnateľne väčšie zlo je hriech. Preto Pán Ježiš ochrnutému človekovi najskôr odpustil hriechy a až potom
ho uzdravil z choroby (porov. Mk 2, 1 – 12). Morálne zlo
vstupuje do sveta prostredníctvom slobody anjela, ktorý
sa vzbúril proti Bohu a prostredníctvom slobody človeka,
ktorý Bohu hovorí nie.
Pramene morálnosti
Boh necháva človeku slobodu konať dobro alebo zlo. Je
to veľké tajomstvo. Kritériá na posudzovanie ľudských
skutkov (či sú dobré alebo zlé) odvodzuje morálna teológia
z prameňov morálnosti. Inými slovami, teológ – i akákoľvek iná osoba – musí vysloviť morálny úsudok o ľudských
skutkoch na základe istých kritérií, konkrétne troch, ktoré musí zvážiť súčasne. Morálnosť ľudských činov závisí:
1. predovšetkým od zvoleného predmetu čiže od skutku,
ktorý človek koná;
2. od zamýšľaného cieľa, ktorý človek sleduje, keď niečo koná čiže, od úmyslu s ktorým skutok uskutočňuje;
3. od okolností, ktoré prispievajú k uskutočneniu alebo
zanedbaniu konania5.
Slovo „pramene“ poukazuje na to, že morálnosť ľudských skutkov má práve tento trojitý pôvod: predmet, cieľ,
okolnosti. To je rozhodujúce pre určenie, či ľudský skutok
je dobrý alebo zlý. Zaoberali sa tým moralisti všetkých
čias.

3. Porov. tamže, č. 310.
4. Tamže, č. 311.
5. Porov. tamže, č. 1750.
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a) Predmet ľudského skutku (finis operis)
Keď pozorujeme ľudské konanie, na začiatku nevidíme
úmysel, ktorý je často ukrytý v srdci. Vidíme iba vonkajšie skutky. Niekedy poznáme okolnosti, hoci mnohokrát
iba sčasti. Tie môžu sťažiť alebo zľahčiť situáciu. Ale to,
čo v prvom rade vnímame, je čin ako taký, čiže predmet
ľudského skutku. Napríklad: skutok lásky; klamstvo; nespravodlivosť; prejav úcty voči Bohu; rúhanie; atď.
Encyklika Veritatis splendor učí: „Predmetom chceného skutku je slobodne zvolený spôsob správania“6. Definuje ho takto: „Predmet je bezprostredným cieľom vedomej voľby, ktorá je príčinou vôle konajúcej osoby“7.
Klasická morálka podčiarkovala vždy dôležitosť predmetu. Poukazuje na to aj encyklika Veritatis splendor:
„Morálnosť ľudského konania závisí predovšetkým a zásadne od «predmetu» zvoleného rozumne vedomou vôľou“8. Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje: „Zvolený predmet morálne špecifikuje úkon vôle podľa toho,
či rozum tento predmet poznáva a posudzuje ako zhodný
alebo nezhodný s pravým dobrom“9.
Určiť, či ide o dobrý alebo zlý skutok, nám veľmi pomáha jazyk, ktorý pomenúva daný skutok, ako aj zdravý rozum. Napríklad, ak niekto vyplatí určitú sumu peňazí za nejaký tovar, ide o kúpu. Ak však niekto obetuje nejakú čiastku peňazí, aby pomohol chudobnému, robí
skutok milosrdenstva. Ak si niekto privlastní sumu peňazí bez akéhokoľvek práva, ide o krádež. Ak pritom použije násilie, ide o lúpež.
V živote môže nastať nasledovná situácia: Predstavme
si, že stará žena prechádza cez námestie. Náhle sa objaví
chlapec, vytrhne jej tašku a zmizne. To, čo urobil chlapec,
nie je „krádež“, ale „lúpež“. Neukradol niečo z predajne,
ale ulúpil. Rozlíšenie je veľmi presné, pretože lúpež, na
rozdiel od krádeže, je spojená s násilím. Každý rozumný
človek považuje tento skutok za zavrhnutiahodný, nemorálny, zlý sám v sebe. Potom je možné pripojiť okolnosti, ktoré sťažujú tento čin. Ak žena trpí hendikepom, alebo ak bol pri čine niekto zranený, je to ešte vážnejšie. A ak
ide dokonca o vraždu, ktorej cieľom je lúpež, vtedy nejde
o jednoduchú lúpež, ale na prvé miesto sa dostáva vražda.
Vinník už nie je iba lúpežníkom, ale aj vrahom. V tomto kontexte je dôležité, aký bol jeho úmysel, no určite nebol dobrý. Aj keby sme predpokladali, že mal dobrý úmysel, takýto čin nie je nikdy ospravedlniteľný. Súd v tomto
prípade nebude hľadieť na úmysel a povie, že išlo o lúpež
a v horšom prípade dokonca o vraždu za účelom lúpeže.
Objektívne je tento skutok odsúdeniahodný.
6.
7.
8.
9.
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Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 78.
Tamže.
Tamže.
Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1751.
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Iný príklad. Pri diskusiách o etike je dnes riziko, že sa
isté veci zakamuflujú ich nevinným pomenovaním. Hovorí sa, napríklad, o eutanázii. „Eu-thanatos“ znamená
„dobrá smrť“, sladká smrť, láskavá smrť pre trpiacu osobu. Avšak čo v skutočnosti eutanázia je, nám pomôže pochopiť nasledujúca udalosť. K jednej ťažko chorej žene na
rakovinu, ktorá veľmi trpela, prišli jej vnuci a pýtali sa,
či by jej lekári nemohli „dať jednu injekciu“, aby „skrátili jej utrpenie“. Ona odpovedala: „Prečo nezabijete svoju starú mamu vy?“ Touto brutálnou vetou bolo v jednom
okamihu strhnuté kamuflujúce jazykové pomenovanie daného faktu. Išlo o zabitie osoby. Je nutné volať veci pravým menom. Pri eutanázii ide o dobrovoľné zabitie človeka. Lekár sa v takomto prípade môže príbuzných chorej ženy spýtať: „Prečo očakávate odo mňa, aby som zabil
vašu starú mamu?“
Samozrejme, aj v tomto prípade sa niekto môže pýtať,
či okolnosti náhodou nie sú také, žeby mohli ospravedlniť
úmysel vnúčat, či nemali úprimný úmysel pomôcť starej
mame. Musíme však jednoznačne povedať, že ani najlepší úmysel nemôže urobiť z takéhoto skutku skutok dobrý
sám v sebe. Práve preto je dôležité, aby sme veci nazývali ich menom, v dobrom i zlom. Klamstvo je klamstvo aj
vtedy, keď niekto klamal zo strachu. Cudzoložstvo je cudzoložstvo, či bolo vykonané z vášne alebo zo zúfalstva
vzhľadom k vlastnému manželstvu.
Katechizmus učí niečo veľmi dôležité. Jasná klasifikácia skutku ako dobrého alebo zlého nastáva „podľa toho,
či rozum tento predmet poznáva a posudzuje ako zhodný alebo nezhodný s pravým dobrom. Objektívne normy morálnosti vyjadrujú racionálny poriadok dobra a zla,
ktorý dosviedča svedomie“10. Sú tu pojmy ako racionálny poriadok, poznanie dobra a zla prostredníctvom rozumu. Katolícka tradícia hovorí, že dobro je to, čo je zhodné s ľudskou prirodzenosťou a zlo to, čo je s ňou v rozpore. Je tu problém, čo je vlastne ľudskou prirodzenosťou a
či skutočne vieme, čo nám hovorí rozum. Ten je ovplyvňovaný mnohými myšlienkami pochádzajúcimi z kultúry,
prostredia, či tým, čo nás učili v škole. To všetko je v jednotlivých kultúrach rôzne. Preto sa niekto pýta: Nemení
sa všetko? Veď to, čo niekedy bolo považované za neslušné, sa dnes zdá úplne nevinné. To, čo niekedy bolo odmietané, je dnes bez problémov prijímané.
Príklad nám môže ukázať, ako je niekedy ťažké dokázať, čo v skutočnosti zodpovedá zdravému rozumu. Vo
Francúzsku najvyšší súd vydal rozsudok v prípade lekára,
ktorý nespozoroval, že plod v matkinom lone bol hendikepovaný, a preto nevykonal a ani neodporučil potrat. Narodilo sa postihnuté dieťa. Rodičia žiadali odškodné a najvyšší súd im dal za pravdu. Títo sudcovia boli zrejme presvedčení, že žiadosť rodičov je rozumná, že nemá zmysel

10. Tamže, č. 1751.
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dovoliť, aby sa narodilo hendikepované dieťa, keď je možné, aby so tomu vyhlo. To sa dnes zdá rozumné už mnohým ľuďom v tak civilizovanej krajine, akou je Francúzsko. A tak vzniká otázka, či nie sme blázni my, ak rozmýšľame inak. Organizácie venujúce sa hendikepovaným,
ktoré protestovali proti výroku najvyššieho súdu, sú spiatočnícke, zaostalé a nerozumné? Alebo azda ony predstavujú ľudský pohľad a sudcovia neľudský?
Je tu aj iný príklad. Prenatálna diagnostika pomocou testov, ktoré predchádzajú pôrod, je dnes v stave konštatovať s dosť veľkou pravdepodobnosťou takzvaný Downov
syndróm. V dnešných časoch už začalo skutočné „prenatálne vyhľadávanie“ hendikepovaných. Následne bude považované za antisociálne, nezodpovedné a nerozumné dovoliť, aby sa narodili deti s hendikepom. Môže povstať pochybnosť, či nie je rozumnejšie, ľudskejšie, prirodzenejšie
a milosrdnejšie ušetriť hendikepovaného námahy, ktorú
spôsobuje život s hendikepom. Tieto pochybnosti sa dnes
veľmi šíria a pre zainteresovaných rodičov sú často dôvodom veľkého konfliktu vo svedomí. Takto môže postupne
narásť sociálna klíma, v ktorej rodičia s postihnutým dieťaťom budú riskovať, že budú považovaní za antisociálnych. Tu vidíme, že stále väčšiu neistotu v morálnom posudzovaní konania spôsobujú: jazyková kamufláž zneužívajúca slovo „milosrdenstvo“, citová konfúzia a skreslenie
faktov. Preto je nevyhnutné a urgentné, aby sme sa dívali na tieto veci s veľkou objektivitou a pomenovali ich pravým menom.
Nič viac nepomáha jasnosti a objektivite rozumu, ako je
viera. Viera nás nerobí nerozumnými. Kto nasleduje Krista a žije vo svetle viery, vie jasne rozlišovať aj v najnepatrnejších veciach. Nebude korisťou zavádzajúcich klamstiev
a ani sebaklamu. Vie pomenovať realitu. Ale to si vyžaduje, aby sme sa prostredníctvom viery oslobodili od sebaklamu vášní, ktoré nás oslepujú a klamstiev, ktoré nás zvádzajú na zlé cesty.
Pokiaľ ide o spomenutú prenatálnu diagnostiku, môžeme uviesť jednoduché poznámky, ktoré osvetlia danú vec:
1. Prenatálna diagnostika nie je uchránená od chybných
diagnóz. Sú ženy, a je ich veľmi veľa, ktorým lekári hovorili, že ich deti sú postihnuté, že majú Downov syndróm,
no narodili sa úplne zdravé, čo svedčí o tom, že aj lekári sa mýlia.
2. Hendikepované dieťa je iste veľkou záťažou pre rodinu, ale môže byť aj veľkou milosťou. Jedna rodina našla vieru vďaka postihnutému synovi, pri ktorom pochopili, akú malú hodnotu majú materiálne veci a úspech, ktoré v ich predchádzajúcom živote boli pre nich tak dôležité. Prostredníctvom tohto dieťaťa Boh priviedol túto rodinu k viere. Pre básnika Milana Rúfusa bola jeho postihnutá dcérka veľkou inšpiráciou, radosťou a mal k nej veľkú lásku.
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3. Čo spoločné má milosrdenstvo s vraždou dieťaťa?
4. Kto sme my, aby sme vedeli, čo urobí to malé dieťa šťastným alebo nešťastným? Ako môže niekto rozhodnúť – lekár či rodičia – že ho treba uchrániť pred „nešťastným“ životom s hendikepom? Jean Vanier, jeden z veľkých svedkov evanjelia v dvadsiatom storočí a zakladateľ
hnutia Archa, už dávno objavil, akým obohacujúcim je žiť
spolu s hendikepovanými a koľko od nich môžeme prijať.
Je pravdou, že ide o ťarchu. Rodičia, keď sa musia rozhodnúť, si kladú otázku, či to môže byť dôvod na vraždu.
Je teda možné v takomto prípade zabiť dieťa? Je to opodstatnená otázka a ľudsky aj pochopiteľná. Hovoríme však
o konkrétnom skutku. Je teda možné zabiť dieťa, ktoré
azda bude hendikepované? Určite nie, pretože tento čin je
zlý sám osebe. Nikdy nemožno zabiť nevinného človeka.
To je možné pochopiť nielen na základe viery, ale aj na základe zdravého rozumu.
Treba dodať, že ak niekto zabil nenarodené dieťa, nie
je vylúčený z Božieho milosrdenstva, ak sa kajá za svoju vinu. Milosrdenstvo Božie je aj pre tých, ktorí spáchali
tie najväčšie neprávosti. Ono nás však nezbavuje toho, aby
sme uznali, že to bol ťažký hriech.
Treba si jasne uvedomiť, že predmet priamo určuje čin,
a preto ho nazývame finis operis (cieľ skutku), čiže je to
cieľ samej činnosti. Je to cieľ tak podstatný pre činnosť, že
ju odlišuje od každej inej činnosti.
Veľa činov je apriori mravne poznačených osobitnými
predmetmi, ktoré ich urobia týmito alebo onými činmi.
Preto keď sa vôľa na ne sústredí, aj ona je už nimi mravne
určená. Existujú činy samy osebe a v sebe dobré alebo zlé.
Jestvujú činy, ktoré vždy a všade zodpovedajú tomu, čím
človek má byť a čo má robiť; ako sú zase iné, ktoré sa tomu
protivia. Ide tu o objektívnu morálku. Od takých predmetov a od takých cieľov, tak úmysel vôle, ako aj uskutočnenie činu, dostáva prvú objektívnu mravnú kvalifikáciu.
Žiadna pohnútka nemôže zmeniť skutky samy v sebe objektívne dobré na skutky objektívne zlé, a naopak.
Toto konštatovanie zodpovedá predovšetkým spoločnému ľudskému cíteniu. Dá sa pokladať za isté, že morálne presvedčenie rozličných historických období a rozličných národov môže podliehať zmenám a že v oblasti
objektívneho poznania morálnosti skutku sú vždy možné
omyly; jednako ostáva stále platné presvedčenie o dobrote určitých skutkov (napr. prejav vďačnosti, vernosti atď.)
a o zlobe iných (napr. prejav nevďačnosti, nevery atď.).
V tejto veci sa každý kresťan nechá poučiť Zjavením.
Podľa neho jestvujú predmety a ciele chcenia a konania,
ktoré nikdy nebudú môcť byť zamerané na Boha a na jeho
Kráľovstvo, a preto automaticky vylučujú z Božieho kráľovstva. „Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci,
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ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani
zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči
nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9). Katechizmus to potvrdzuje: „Sú činy, ktoré samy osebe a samy
v sebe, nezávisle od okolností a úmyslov, sú vždy závažne nedovolené (graviter illiciti) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo. Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo dobro“11.
Jestvujú aj predmety chcenia a konania objektívne indiferentné (napr. šport, chôdza). Ale i tieto, keď ich človek vedome sleduje, sa ukážu zaradené do rámca postoja
človeka voči absolútnu, a tak dostávajú svoju mravnú charakteristiku.
b) Úmysel konajúceho (finis operantis), čiže cieľ, ktorý konajúci sleduje daným skutkom
Druhým prvkom morálneho skutku je úmysel. Každý
ľudský skutok sleduje istý úmysel, cieľ, zámer. Činnosť
má určitý cieľ. Katechizmus Katolíckej cirkvi ho definuje nasledovne: „Úmysel je hnutie vôle k cieľu; týka sa cieľa konania. Je zameraním sa na dobro, ktoré sa očakáva od
podniknutého konania“12.

spraviť dobré meno na verejnosti. Alebo nejaká pohnútka
sa iba pripojí k „finis operis“ a k hlavnej pohnútke: napríklad, vykoná sa krádež, aby si niekto mohol dovoliť veľké potešenie, ale takisto, aby obstaral niečo pre vlastnú rodinu.
Pohnútka je dôvodom konania, aspoň občas vedomým
a uváženým: napríklad Božia česť alebo pokánie ako zadosťučinenie za spáchanú vinu alebo hmotné dobro rodiny atď.
„Úmysel sa neobmedzuje iba na usmerňovanie našich
jednotlivých činov, ale môže zameriavať na ten istý cieľ
viaceré činy“13. Niekto chce, napríklad, prežiť pokojný
deň a začína robiť malé rozhodnutia týmto smerom. Úmysel „môže usmerňovať celý život k poslednému cieľu. Napríklad cieľom poskytnutej služby je pomáhať blížnemu,
ale zároveň ju môže podnecovať láska k Bohu ako poslednému cieľu všetkých našich činov. Ten istý čin môžu podnietiť viaceré úmysly: napríklad službu možno preukázať
s úmyslom získať si priazeň, alebo sa tým vystatovať“14.

Úmysel ostáva vždy skrytý pred zrakom blížneho, iba
ak by konajúci subjekt dobrovoľne prezradil pohnútky,
ktoré inšpirujú jeho chcenie a konanie. Netreba si však
myslieť, že tieto by boli natoľko subjektivizované osobnou povahou, že by dobro a zlo boli určované jedine osobou, ktorá ich motivuje. Naopak, jestvujú pohnútky objektívne dobré a pohnútky objektívne zlé. Avšak objektívnosť mravnej povahy vlastná pohnútkam vôbec nevylučuje, že by tieto nemohli predstavovať pravý osobný úmysel človeka. Hoci pripúšťame, že činnosť ľudí, či už dobrá
alebo zlá, sa môže navonok javiť podobná alebo skoro úplne totožná, predsa chcenie a konanie jednotlivcov sa odlišuje typickou zvláštnosťou pohnútok, ktoré viedli k činu.

Je to vždy vôľa, ktorá orientuje naše skutky na nejaký
cieľ. Keď je dobrá, vtedy aj to čo robíme, je dobré. Keď je
zlá, aj to čo robíme, je zlé. Vôľu vždy pohýna nejaký cieľ.
Nič nerobíme bez úmyslu, cieľa, zámeru. Niekedy sa stáva, že robíme nejaké veci zdanlivo bez úmyslu, ale normálne ich vykonávame vždy za nejakým účelom. Ide napríklad o prácu v kuchyni, za písacím stolom alebo o priebeh dovolenky. Aj pre voľbu povolania je dôležitý úmysel.
Prečo sa niekto stal kňazom? Každý, kto urobil toto rozhodnutie, by mal odpovedať: Aby som nasledoval Krista a bol k dispozícii ľuďom. Ale je to skutočne tak? Konal
každý skutočne na základe čistého úmyslu? Neboli v hre
aj iné záujmy? Nie je za všetkými našimi rozhodnutiami
azda celá rada motivácií? Veď aj pri povolaní apoštolov
mohli byť aj pridružené úmysly. Možno tam bola tak trochu aj chuť po dobrodružstve, keď zanechali všetko a išli
za Ježišom. Alebo aj jednoduchá zvedavosť: „Učiteľ, kde
bývaš?“ „Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 38). Dokonca tam mohla byť aj chuť po kariére, pretože ak On je skutočne Mesiáš, našli skutočne dobré „miesto“, keď boli tak blízko pri
ňom. To všetko tam bolo. Ale úmysel apoštolov sa postupne očistil v ohni skúšok až tak, že každý mohol povedať
to, čo Peter povedal Ježišovi po vzkriesení: „Pane, ty vieš
všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád“ (Jn 21, 17). A to sa
prejavilo aj tým, že nakoniec všetci apoštoli, okrem Jána,
dali život za Krista ako mučeníci.

Pohnútky môžu vplývať na čin rozličnou intenzitou.
Niektorá pohnútka môže byť natoľko rozhodujúca, že bez
nej by sa čin ani nebol uskutočnil: napríklad, k almužne
by nebolo vôbec došlo, ak by si darca nebol mohol tým

Faustína Kowalská objasňuje dôležitosť čistého úmyslu: „V istej chvíli som pochopila, ako veľmi sa Bohu nepáči hoci aj najchvályhodnejší skutok, ak nemá pečať čistého úmyslu. Také skutky popudzujú Boha skôr k trestu

Netreba teda posudzovať iba to, čo niekto navonok robí,
ale aj jeho vnútorný úmysel (pohnútku), takzvanú osobnú stránku ľudského skutku. Napríklad almužnu možno
robiť na česť Božiu (dobrý úmysel), ale i na česť samého darujúceho (zlý úmysel, poznačený pokrytectvom). Na
česť Božiu ako i na vlastnú česť možno vykonať aj mnoho iných skutkov.

11. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1756.
12. Tamže, č. 1752.
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a nie k odmene. Kiežby ich v našom živote bolo čo najmenej. Pravdaže, v živote zasvätených duší by nemali byť
vôbec“15.
Do našich rozhodnutí vstupuje mnoho motívov, ale existuje aj celkom čistý úmysel. Keď požiarnik zasahuje v krízovej situácii, musíme veriť, že to robí jednoducho preto,
aby pomáhal. S tým nemá nič spoločné márnosť, podvrhnuté motívy, aj keď možno vstúpil k požiarnikom jednoducho na základe tradície, pretože azda v jeho kraji všetci
vstupujú k hasičom. Je veľmi peknou vecou vidieť niekoho konať na základe čistého úmyslu, keď je úplná zhoda
medzi vonkajším a vnútorným skutkom. Ak niekto koná
dobro s čistým úmyslom, je to niečo krásne, čo priťahuje.
Vráťme sa k príkladu o napadnutej žene a predstavme si,
že toho, kto napadol ženu s úmyslom vytrhnúť jej tašku,
videl niekto iný, kto bez meškania začal ženu brániť. Konal rýchlo a urobil dobrú vec. Obránil starú ženu. Konal
odvážne a rozhodne, pričom vystavil ohrozeniu azda seba
samého i vlastný život, aby tú ženu obránil. Takýto skutok
považujeme za chvályhodný. A je spravodlivé oceniť takýchto „hrdinov každodenného života“.
To, čo pobáda človeka konať správne veci v správny čas
je niečo viac, ako samotný momentálny skutok. Konkrétny dobrý a presvedčivý skutok má svoje zázemie. Spontánna pomoc, ktorá zahŕňa riziko vlastného života, má
svoju predhistóriu. Iný sa radšej pozerá na druhú stranu, keď zbadá ako ubližujú na ulici bezbranným – akoby
chcel povedať: „To nie sú veci, ktoré sa mňa týkajú“. Otáča sa a odchádza. Aj takýto skutok má svoju predhistóriu.
Obidva skutky majú niečo spoločné s morálnym rozvojom
osobnosti, alebo s nedostatkom morálneho rozvoja.
c) Morálna osobnosť
Úmysel nášho konania silne ovplyvňuje to, ako je celkove rozvinutá naša morálna osobnosť. Čím lepšie je rozvinutá, tým čestnejšie a spravodlivejšie budú jednotlivé
skutky, o to čistejší bude úmysel a o to viac všetky aspekty
života sa spoja a budú orientované jedným smerom. Keď
je komplexné orientovanie života správne a čoraz jasnejšie, vtedy aj jednotlivé skutky budú transparentné a krásne. Jednotlivé skutky budú charakterizovať celkový smer
nášho života. Náš život nadobúda transparentnosť vtedy, keď je orientovaný čoraz viac na posledný cieľ, keď je
nasmerovaný k Bohu, keď chceme vždy plniť jeho vôľu.
Táto základná orientácia je ako magnet, ktorý zbiera železné piliny a všetky orientuje jedným smerom. Náš život
získava konzistentnosť, kompaktnosť a morálnu krásu. To
sa odráža v každodennom živote i v najmenších veciach
nášho života. Neznamená to však, že všetko vždy dokáže15. F. Kowalská, Milosrdenstvo Božie v mojej duši. Denníček blahoslavenej sestry M. F. Kowalskej, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 1998,
s. 150.
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me úplne odovzdať Bohu, že miešanie polievky alebo písanie na počítači vždy priamo ponúkneme Bohu. Ale všetko čo robíme, je transparentné a čisté. Čisté srdce, čiže
dobrá vôľa robí naše konanie ľudským (blahoslavení čistého srdca).
Veľmi sa nás dotkne, keď stretneme charakterných –
priamych ľudí. Táto ľudská priamosť spočíva v tom, že
konajú s čistým srdcom, čiže s dobrým a spravodlivým
srdcom. Kardinál Christoph Schönborn často spomínal na
čestného vrátnika v kláštore vo Friburgu, ktorý až do vysokého veku mal obdivuhodne priame držanie tela. Bol
bezúhonným človekom. Nebolo dôležité, či robil tesárčinu, alebo zametal okolo domu, alebo obsluhoval pri stole, alebo sedel na vrátnici. Všetko robil správne. Bol to
priamy človek. Veľmi dobre tiež poznáme, ako sa v našich skutkoch skrýva červ malicherných alebo prázdnych
úmyslov a narúša ich, alebo dokonca ničí16. Ľudský život
je preto aj neustálym bojom za zachovanie čistého srdca.
Naša vnútorná orientácia môže mať dva protikladné
smery: môžeme smerovať k dobru alebo zlu. Tradičná morálka formulovala tieto zásadné tvrdenia o vplyve úmyslu na ľudský skutok:
– Dobrý úmysel zvyšuje mravnú dobrotu chcenia a konania, ktorá pochádza z dobrého predmetu („finis operis“)
a z okolností.
– Objektívne dobrý skutok môže byť vnútorne znehodnotený a stať sa zlým kvôli zlému úmyslu. Pán Ježiš v reči
na vrchu hovoril o modlitbe, pôste, almužne, čo sú určite dobré veci. Ale ak ich niekto koná preto, aby ho ľudia videli, z márnej túžby po chvále, z pýchy, alebo s cieľom získať iný benefit, vtedy Ježiš jasne hovorí, že strácajú hodnotu, stávajú sa dokonca niečím zlým (porov. Mt 6,
2 – 18). Zlý úmysel môže znehodnotiť dobrý skutok úplne,
alebo len čiastočne. Veľmi zlý úmysel mení skutok sám
osebe dobrý na úplne zlý, keď sa znova naň pozeráme ako
na jednotnú osobnú danosť (napr. uloženie trestu, ktorý je
sám osebe spravodlivý a potrebný, ale bol uložený z pomsty). Ak však zlá pohnútka je iba vedľajším alebo nie vážnym motívom, infikuje síce čin sám osebe objektívne dobrý tým, že ho otrávi, ale nie úplne (napr. ctižiadosť ako
pridružená pohnútka).
– Ak sa zlý úmysel spojí so skutkom, ktorý je zlý sám
osebe (napr. vražda v záujme olúpenia), hriešnosť chcenia
a konania sa tým ešte zvyšuje.
– „Dobrý úmysel (napríklad pomôcť blížnemu) nerobí
ani dobrým, ani správnym konanie, ktoré je samo v sebe
nezriadené (napríklad lož a ohováranie)“17. Preto apoštol

16. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1752.
17. Tamže, č. 1753.
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Pavol tvrdí, že nie je možné robiť zlo, aby z toho vzišlo dobro (porov. Rim 3, 8). Krádež, aj keby ju niekto vykonal, aby pomohol chudobným, ostáva krádežou, nestáva sa dobrým skutkom. Klamstvo, aj keby to niekto robil,
aby pomohol tomu, čo je v nepríjemnostiach, ostáva klamstvom. Dobrý cieľ nie je možné dosiahnuť použitím zlých
prostriedkov. „Nemožno napríklad ospravedlniť odsúdenie nevinného ako oprávnený prostriedok na záchranu ľudí“18. Platí tu princíp: „Cieľ neospravedlňuje prostriedky“19. No medzi ľuďmi sa hovorí často presný opak. Z morálneho hľadiska, napríklad, kandidát na nejakú funkciu
môže použiť všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, na
dosiahnutie cieľa (získanie miesta), ale nemôže použiť nedovolené prostriedky, akými sú klamstvo, podvod alebo
osočovanie konkurenta.
– Ak však prihliadneme k celku konania v jeho osobnej realizácii, dobrá pohnútka môže subjektívne zmierniť
mravnú negatívnu kvalitu činu.
Pestovanie a starostlivosť o dobré pohnútky z jednej
strany, zistenie a zachytenie zlých pohnútok z druhej strany, patrí k hlavným povinnostiam sebavýchovy a formovania iných. Vyžaduje si to vždy vnútorný zápas.
Dôležitosť a význam pohnútok (úmyslu) sa nemá zdôrazňovať natoľko, že by sa došlo k ich preceňovaniu,
a tým k podceňovaniu objektívneho obsahu samého skutku. V skutočnosti preto, že dôvody chcenia a konania sú
na prvom mieste v osobnom kontexte, nie je povedané, že
podstata činu stráca akýkoľvek význam. My máme nielen
konať z dobrých pohnútok, ale i robiť to, čo je objektívne
správne a dobré. Proti tejto zásade by sa previnil napr. vychovávateľ (alebo i predstavený rehoľnej komunity), ktorý
by prikázal svojim poddaným konať absurdné skutky, ktorými by iba strácali čas a mrhali svoje osobné schopnosti, a to len preto, aby vyskúšal ich poslušnosť alebo aby ju
v nich rozvíjal. Vychovávateľ, ktorý by takto konal, protivil by sa Božej vôli, ktorá od nás očakáva, aby sme nielen
konali na základe dobrého úmyslu, ale aj aby sme rozumne užívali jeho dary a prinášali ovocie (napr. daný nám čas
a talenty, ktoré určil každému z nás).
d) Okolnosti
Posledným bodom sú okolnosti, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri posudzovaní ľudského skutku. Všetko, čo konáme sa odohráva v kontexte mnohých okolností. Tradične sa označujú otázkami: Kto? Kde? Prečo? Ako? Kedy?
Napríklad, či almužnu dáva chudobný alebo bohatý (okolnosť sa týka samého konajúceho subjektu); či sa krádež
stala na úkor bohatého alebo chudobného (okolnosť sa tu

18. Tamže.
19. Tamže.
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týka trpného subjektu); či sa daruje alebo vezme väčšia
alebo menšia suma peňazí (okolnosť sa tu týka priameho hmotného predmetu činnosti); je rozdiel medzi malou a veľkou krádežou, ale obidve ostávajú krádežami; ak
niekto klame v smrteľnej úzkosti, vina sa môže stať úplne malou, ale aj tak ide o klamstvo; nie je to isté, ak klame
malé dieťa a ak zaklame predseda nejakej politickej strany, alebo vlády; a je ešte horšie, ak človek v štátnej správe klame verejne vo vyhláseniach súvisiacich s vykonávaním svojej funkcie.
Má to veľký význam pre náš život. Viera nám hovorí:
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). Od nás
sa vyžaduje správna základná orientácia. Ten, čo sa snaží
prežiť svoj život podľa Božej vôle, môže stále jasnejšie vidieť vo všetkých jednotlivých prípadoch, ako dobro môže
stvárňovať všetky skutky. To si však vyžaduje, aby sme
dali do poriadku svoje úmysly a vášne tak, aby naše srdce bolo na správnom mieste, aby naša základná orientácia
bola správna a aby jednotlivé skutky boli vykonané správnym spôsobom. Ten, čo okamžite bežal na pomoc spomenutej žene, evidentne rozvíjal vo svojom živote čnosť odvahy, aby konal správne veci v správny čas. Bez čností niet
správneho konania. Ony sú oporou čestného života20.
V súčasnej dobe okolnosti nášho konania sú čoraz početnejšie a ich dôležitosť stále narastá. Spomeňme si iba
na okolnosť, že život jednotlivca v dôsledku zvyšujúcej
sa socializácie sa stále viac odohráva vo verejnosti. Preto
na našom konaní omnoho častejšie než v minulosti vidieť
dobré alebo zlé vplyvy (napr. vplyv dobrého príkladu alebo pohoršenia).
Okolnosti majú svoju mravnú váhu, čím vplývajú na určenie mravnej kvality predmetu činu, ktorá sa v nich odohráva, najskôr materiálne a objektívne, ale len čo sú poznané a slobodne prijaté, i formálne a subjektívne. A tak
okolnosti poznané a priaznivo prijaté poznačujú mravnosť
chcenia a konania.
Čnosť rozvážnosti (prudentia) uschopňuje človeka vidieť celkovým pohľadom a správne hodnotiť okolnosti.
A pretože v dnešných časoch bývajú okolnosti čoraz zložitejšie a mávajú vážne dôsledky, je rozvážnosť dnes potrebnejšia než kedykoľvek predtým.
Za presné posúdenie okolností mravného konania sa vyslovil už Tridentský koncil, keď nariadil, aby ťažké hriechy boli vyznané pri spovedi i s okolnosťami, ktoré by
mohli zmeniť druh hriechov.21 Toto predpokladá, že mravná dôležitosť týchto okolností bola známa pred zlým či20. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per un
approfondimento della fede, Siena, Cantagalli 2004, s. 59 – 73.
21. Porov. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, Bologna, EDB
2001, č. 1681, 1707.
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nom alebo aspoň počas jeho trvania. Okolnosti treba vidieť nielen v súvislosti s hriechom, ale aj s dobrým činom.
Napriek všetkému okolnosti „sú druhotné prvky morálneho činu.“22 Môžu ovplyvniť mravnú kvalitu predmetu
chcenia a konania tak, že ju zmenia najmä nasledujúcim
spôsobom:
– činnosť sama osebe objektívne indiferentná dostáva
mravnú kvalifikáciu od okolností, v ktorých sa vykonáva:
napr. šport praktizovaný mierne a rozumne alebo naopak,
prehnane, nerozumne;
– okolnosti menia mravnú povahu „finis operis“. To sa
však môže stať iba v tom zmysle, že skutok sám v sebe
dobrý vzhľadom na svoj predmet, sa stane zlým pre okolnosti (Napríklad, modliť sa ruženec je dobrým skutkom,
ale ak by sa nám stalo, že prídeme na miesto nehody a začneme sa modliť ruženec namiesto toho, aby sme pomohli
zraneným, spáchali by sme trestný čin. Alebo ak niekto
povie inému pravdu do očí nesprávnym spôsobom a ten je
neschopný ju zniesť, čím mu zapríčiní žiaľ, prípadne škodu, potom jeho skutok je zlý, hoci pravdovravnosť sama
v sebe je dobrá)23. Avšak skutok sám v sebe zlý sa nemôže
zmeniť na dobrý vplyvom okolností24;
– okolnosti „nemôžu urobiť dobrým ani spravodlivým
čin, ktorý je sám v sebe zlý“25;
– okolnosť môže pridať ďalšiu špecifikáciu k tej, ktorá sa už nachádza vo „finis operis“. Napríklad hmotná
pomoc preukázaná nepriateľovi predstavuje nielen skutok milosrdenstva, ale i skutok lásky k nepriateľovi. A naopak, odoprieť povinnú pomoc vlastným rodičom bolo by
nielen prejavom nelásky, ale i bezcitnosti a nevďačnosti;
– okolnosti „prispievajú k zväčšeniu alebo zmenšeniu
morálneho dobra alebo zla ľudských činov (napríklad veľkosť sumy pri krádeži).“26 V kladnom zmysle sa dobro
zväčšuje napr. vtedy, ak niekto pomôže blížnemu v stave núdze nielen tým, že ho hmotne podporí, alebo dokonca za neho vystaví nebezpečenstvu i vlastný život. V zápornom zmysle sa zlo zväčšuje napríklad pre okolnosť, že
niekto ako verejný činiteľ alebo vychovávateľ, dáva pohoršenie – tu je vina, samozrejme, omnoho väčšia, než
keby dávala pohoršenie osoba bez verejnej funkcie a zodpovednosti;27

22. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1754.
23. Porov. Sv. Tomáš A kvinský, Summa theologiae I-II, q. 18 – 21.
24. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1754.
25. Tamže.
26. Tamže.
27. Porov. A. Günthör, Morálna teológia I/b, Rím, Slovenský ústav
svätého Cyril a Metoda 1989, s. 40 – 47.
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– okolnosti „môžu aj oslabiť alebo zväčšiť zodpovednosť konajúceho (napríklad konať zo strachu pred smrťou).“28
Či je skutok dobrý alebo zlý posudzujeme teda na základe troch vyššie vysvetlených kritérií (predmetu, okolností a cieľa). Avšak niektorí začali tieto kritériá vysvetľovať
jednostranne, z čoho vznikli rôzne etické školy, či morálne schémy, ktoré v krátkosti predstavíme. Práve tu si môžeme uvedomiť, aká je táto téma dôležitá.
Morálne schémy alebo náuky
Morálne schémy spočívajú v tom, že z troch prameňov
morálnosti zdôrazňujú iba jeden až do takej miery, že z
toho vznikli neadekvátne a mylné teórie. Je možné hovoriť o troch hlavných morálnych teóriách: etickom objektivizme, teleologizme a situačnej etike.
a) Etický objektivizmus
Môžeme ho nazvať aj „nadmerným realizmom“, pretože
tak zdôrazňuje hodnotu skutku samého o sebe, čiže toho,
čo sa koná alebo zanedbá vykonať, že morálnosť skutku
hodnotí iba na základe samotného predmetu. Objektivizmus neberie do úvahy subjektívne podmienky konajúceho, okolnosti skutku, cieľ, ktorý sleduje atď.
Je pravda, že morálnosť skutku sa špecifikuje prostredníctvom predmetu, avšak je niečo iné, ak sa pozornosť
sústreďuje výlučne na to, čo sa koná. Encyklika Veritatis splendor najskôr potvrdzuje, že „morálnosť ľudského
konania závisí predovšetkým a zásadne od «predmetu»
zvoleného rozumne vedomou vôľou“29. Vzápätí ale dodáva: „Aby sme mohli pochopiť predmet skutku, ktorý ho
mravne špecifikuje, musíme prijať zorný uhol konajúcej
osoby“30.
„Prijať zorný uhol konajúcej osoby“ však neznamená,
ako hovoria niektorí, že dobro alebo zlo závisia „od úmyslu konajúceho“. Túto pomerne rozšírenú mienku encyklika veľmi jasne odsudzuje: „Dôvod, prečo nestačí správny
úmysel a prečo sa vyžaduje správna voľba skutkov, spočíva v tom, že ľudské konanie závisí od jeho predmetu,
to znamená od toho, či môže alebo nemôže byť zameraný na Boha, na toho, ktorý «jediný je dobrý», a tak utvára dokonalosť osoby. Správny je teda taký skutok, ktorého predmet zodpovedá dobru osoby a zachováva pre ňu
mravne významnejšie dobrá [... je] zameraný aj na koneč-

28. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1754.
29. Ján Pavol II., encyklika Veritatis splendor, č. 78.
30. Tamže.
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ný cieľ [...] keď ho vôľa skrze lásku skutočne usmerňuje k Bohu“31.
V skutočnosti ľudské skutky sú dobré natoľko, nakoľko nás vedú k Bohu. Dobré skutky zdokonaľujú osobu
a majú cenu aj pre získanie spásy. Naopak, existujú skutky, ktoré napriek najlepšiemu úmyslu a najrôznejším okolnostiam, ktoré ich sprevádzajú, sú zlé samy v sebe, nezávisle od „úmyslu“ konajúceho, pretože nevedú a nemôžu
viesť k Bohu.
Neuvažovať o morálnosti skutku, ktorý sa koná, znamená vydať sa na cestu subjektivizmu, kde sa dobro alebo
zlo skutku odvodzuje iba (alebo principiálne) od osobnej
dispozície konajúceho, čo zvyčajne závisí od jeho „spôsobu myslenia“, od jeho záujmov, alebo dokonca od jeho
chúťok a vrtochov.
b) Finalistická, čiže teleologická etika
Tí, čo zastávajú morálnosť odvodenú od úmyslu alebo
„cieľa“, ku ktorému skutok smeruje, sa pripájajú k jednému z etických prúdov, ktoré nazývame teleologické (grécke slovo „telos“ znamená „cieľ“). Klasický názov bol
„etický utilitarizmus“. Ešte radikálnejším a aktuálnejším smerom je dnes „konzekvencializmus“, podľa ktorého morálny úsudok závisí od konzekvencií, ktoré spôsobí daný skutok a „proporcionalizmus“, ktorý posudzuje či
skutok je dobrý alebo zlý na základe proporcií dobra a zla,
ktoré sú dôsledkom skutku.
Encyklika Varitatis splendor ich opisuje takto: „Niektoré etické teórie zvané «teleologické» sa zameriavajú na
zhodu ľudských skutkov so zámermi, ktoré konajúci dosahuje, i s hodnotami, ktoré chce sám získať. Normy na
správne posúdenie mravnosti konania vyplývajú z posúdenia nie-mravných alebo pred-mravných dobier, ktoré treba dosiahnuť, alebo ich nie-mravných alebo predmravných hodnôt, ktoré treba zachovávať. Podľa úsudku niektorých má byť konkrétny spôsob konania správny
alebo chybný podľa toho, či môže, alebo nemôže zlepšiť
skutkový stav vzhľadom na všetkých zainteresovaných: za
správny by sa mal považovať ten spôsob konania, ktorý by
dobrá «maximalizoval», a za zlý ten, čo by ich «minimalizoval»“32.
Encyklika odsudzuje tieto teórie nasledovným spôsobom: „Treba teda zamietnuť tézu teleologických a proporcionalistických náuk, podľa ktorých nemožno považovať
za mravne zlú – vzhľadom na svoju podobu čiže na svoj
«predmet» – vedomú voľbu niektorých spôsobov konania
alebo konkrétnych skutkov bez toho, aby sa nebral do úva-

31. Tamže.
32. Tamže, č. 74.
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hy úmysel, s ktorým sa voľba vykonala, alebo súhrn následkov tohto skutku, ktoré možno predvídať vzhľadom
na všetkých zainteresovaných“33.
Konzekvencialistické etiky sa teoreticky rozvíjajú hlavne v anglosaskom intelektuálnom prostredí. Zdá sa, že sú
dlžníkmi anglického utilitarizmu a dôsledkom kultúry,
ktorá hodnotí predovšetkým efekty, ktoré chce dosiahnuť.
Neblahé následky spočívajú v tom, že toto kritérium začal používať bežný človek, ktorý často považuje za najdôležitejšie pre svoj život to, čo mu osoží a prinesie profit.
Vplyv takéhoto etického zmýšľania na konanie mnohých
ľudí dnešných čias je veľmi silný.
A tak si dnes mnohí ľudia myslia, že rozhodným prvkom ľudského konania je úmysel, že v ňom je to niečo pravé. Sú presvedčení, že rozhodujúcim pre kvalitu morálneho skutku je správny úmysel.
Na základe tejto etiky sa, napríklad, začalo tvrdiť, že
masturbácia, ktorá má za cieľ získať spermiu pre lekárske pokusy, vlastne nie je masturbáciou, ale iba získaním
spermy; podobne, že priame odstránenie plodu kvôli záchrane matky nie je priamym zabitím, ale iba zákrokom
prevedeným na záchranu života matky. Tým sa chce povedať, že úmysel (totiž príprava spermie pre lekársky pokus;
záchrana života matky) mení prvý a podstatný predmet
činu (vyvolanie orgazmu a ejakulácia spermie prostredníctvom samotárskeho sexuálneho podráždenia; priame
usmrtenie plodu) v jeho fyzickej a mravnej povahe. Alebo sa tvrdí, že takýto predmet je vždy sám v sebe indiferentný a jedine pohnútka mu dáva jeho mravné označenie.
Toto posledné tvrdenie bolo výslovne rozširované
v otázke zabránenia počatia: povedalo sa, že tento čin je
sám v sebe mravne neutrálny alebo indiferentný (čo samozrejme nie je pravda) a že jedine na základe úmyslu dostáva svoju mravnú špecifikáciu, podľa toho, či sa praktizuje
z číreho hedonizmu (z rozkoše), alebo pre dôkaz pravej lásky medzi manželmi, ktorí nateraz alebo navždy nemôžu
vziať na seba zodpovednosť za dieťa.
Vieme, že na to, aby bol skutok dobrý, je potrebné, aby
bol dobrý nielen predmet skutku, ale aj úmysel. Zlý úmysel môže úplne znehodnotiť dobrý skutok. Napríklad ak sa
niekto modlí, aby ho ľudia videli, robí z modlitby, zo skutku, ktorý je sám v sebe dobrý, niečo falošné a hodné pokarhania. Korumpuje tento skutok 34. Na začiatku však netreba pozerať na úmysel, ale na samotný objekt. Modlitba
je sama o sebe niečím dobrým. Zabitie nevinného človeka je zlo samo v sebe. Rozum a svedomie nám hovoria, či
je niečo samo v sebe dobré alebo zlé35. Desatoro nám po33. Tamže, č. 79; porov. č. 75 – 77.
34. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1755.
35. Porov. tamže, č. 1751.
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ukazuje na ľudské skutky, ktoré sú vždy neľudské, čiže
ktoré sa nemôžu nikdy stať dobrými, ani vďaka dobrým
úmyslom alebo zvláštnym okolnostiam. Zapretie Boha
alebo zlorečenie Bohu, zabitie, krádež, cudzoložstvo alebo klamstvo – to všetko nie je dobré ani vtedy, keď sa to
robí preto, aby sa dosiahlo niečo dobré (cieľ neospravedlňuje prostriedky), alebo keď to niekto vykoná pod veľkým
vonkajším tlakom. Nepochybne takýto tlak (napríklad potreba, ale aj tamojšia mentalita) zmenšuje zodpovednosť,
ale nemôže urobiť skutok, ktorý je vnútorne zlý, dobrým36.
Luke Gormally poukázal na vplyv koncekvecializmu
na zdravodníckych pracovníkov. V zimných mesiacoch na
prelome rokov 1979 – 1980 robil dlhé interview po celom
Anglicku s viac ako tridsiatimi zdravotníckymi pracovníkmi, všetci boli katolíci, o etických problémoch s ktorými sa stretávajú vo svojej práci, zvlášť ohľadne spolupráce na zle. Mnohí z nich boli presvedčení, práve na základe
konzekvencializmu, že je dovolené praktizovať poradenstvo odporúčajúce používanie antikoncepcie, asistovať pri
sterilizáciách, spolupracovať pri potratoch a pri zabíjaní
hendikepovaných detí. Dôvodom, prečo mnohí sú ochotní
spolupracovať na takých zlých skutkoch je to, že ak by nespolupracovali, mohlo by to ohroziť ich profesionálnu kariéru, čiže by to malo zlé konzekvencie na ich profesionálne uplatnenie.
Treba si však uvedomiť, že skutky, ktoré konáme, utvárajú náš charakter. Dobré skutky ho formujú, zlé skutky
ho deformujú. Utilitarista utvára svoj charakter často tým,
čo je len iluzórnym projektom maximalizovania benefitov. Na rozdiel od neho kresťan, ktorý si uvedomuje, že
vlastní dôstojnosť osoby, ktorej charakter je dôležitý pred
očami pravého Boha, utvára svoj charakter dobrými skutkami.37
c) Situačná etika
Nakoniec etické teórie, ktoré tvrdia, že morálne dobro
alebo zlo závisí iba od okolností súvisiacich so skutkom,
majú ako oporný bod takzvanú situačnú etiku. Tieto prúdy, ktoré povstali v päťdesiatych rokoch 20. storočia, majú
historický koreň. Rozvíjali sa vo filozofickom existencializme a ako také našli zvláštnu odozvu medzi protestantskými moralistami. Katolíckych autorov, ktorí prijali tieto teórie odsúdil Pius XII. v roku 1952 a Sväté ofícium
v roku 1956 vo svojej inštrukcii, kde sa píše:
„Proti morálnej náuke odovzdávanej a oceňovanej v Katolíckej cirkvi sa začína šíriť na mnohých miestach, aj me36. Porov. tamže, č. 1754.
37. Porov. L. Gormally, Il consequenzialismo e la collaborazione al
male, in A cura di L. Melina – E. Sgreccia – S. K ampowski, Lo splendore della vita: vangelo, scienza ed etica, Città del Vaticano 2006, s. 161
– 172.
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dzi katolíkmi, etický systém, ktorý sa najčastejšie nazýva «situačná etika» [...] Autori, ktorí postupujú podľa toho
systému usudzujú, že rozhodujúcou a poslednou normou
konania nie je príslušný objektívny poriadok stanovený
prirodzeným právom a na základe tohto práva vierohodne poznateľný, ale akýsi vnútorný úsudok a úmysel každého jedinca, prostredníctvom ktorého je pre neho zrejmé, čo má konať, keď sa nachádza v konkrétnej situácii.
Podľa nich konečné rozhodnutie človeka nie je tým, o čom
učí objektívna etika odovzdávaná významnými autormi –
uplatnením objektívneho práva v konkrétnom prípade pri
súčasnom braní do úvahy jednotlivých «situačných» okolností zhodne s pravidlami rozvážnosti – ale bezprostredným svojráznym vnútorným svetlom a úsudkom. Ten úsudok, prinajmenej v mnohých veciach, pokiaľ ide o jeho
správnosť a pravdu, nebol porovnaný, ani nemá byť porovnaný a ani ho nie je možné porovnať so žiadnou objektívnou normou nachádzajúcou sa mimo človeka a nezávislou od jeho subjektívneho presvedčenia, pretože sebe
samému celkom postačuje. Podľa týchto autorov tradičná koncepcia «ľudskej prirodzenosti» nepostačuje, ale sa
treba odvolať na «existenciálnu» koncepciu ľudskej prirodzenosti, ktorá ohľadom väčšiny vecí nemá objektívnu, absolútnu hodnotu, ale len relatívnu, a preto menlivú,
z čoho je možné vylúčiť len tie nemnohé elementy a princípy, ktoré sa týkajú metafyzickej (absolútnej a nemennej)
ľudskej prirodzenosti. Tradičná koncepcia «prirodzeného
práva» tu má len relatívnu hodnotu. Veľa vecí, ktoré sú teraz považované na základe prirodzeného práva za absolútne, treba, podľa ich mienky, posudzovať na základe už
spomínanej koncepcie existenciálnej prirodzenosti, a preto sú relatívne a premenlivé, a teda neustále ich treba prispôsobovať každej situácii. Hovoria a učia, že po prijatí
týchto princípov a po ich uplatnení v danej veci sú ľudia
vo svojom svedomí chránení alebo ľahko oslobodení od
etických konfliktov, inak neriešiteľných, pretože v prvom
rade posudzujú veci nie s pomocou objektívnych zákonov,
ale v zhode s individuálnym vnútorným svetlom, pričom
si pomáhajú vlastnou intuíciou v tom, čo majú konať v danej situácii. Veľa vecí, ktoré sa tvrdia v systéme «situačnej
etiky» odporuje pravde vecí a zdravému rozumu, ukazuje
stopy relativizmu a modernizmu a je ďaleko od katolíckej
náuky odovzdávanej cez stáročia“38.
Zástancovia tejto situačnej etiky silne zdôrazňujú
význam jednotlivej osoby, pričom znehodnocujú ľudskú
prirodzenosť spoločnú všetkým ľuďom (rozpor, ktorý vidia medzi jednotlivou osobou a ľudskou prirodzenosťou
však neexistuje; práve univerzálnosť ľudskej prirodzenosti umožňuje jedinečnosť a rozmanitosť ľudskej osoby; bez
spoločného podkladu nedalo by sa vôbec hovoriť o rôznosti, pretože iba niečo spoločné sa môže stať subjektom
obmien). Podľa nich jestvuje iba tento jednotlivý človek
38. Sväté ofícium, instrukcja Świętego oficjum Etyka sytuacyjna, in
Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych vypowiedzi Kościoła, Poznań,
Księgarnia Świętego Wojciecha 2007, s. 416 – 417.
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v celej osobitnosti. Takisto odmietajú aj prirodzený mravný zákon, ktorý podľa nich môže veľmi málo pomôcť človeku pri rozhodovaní v konkrétnom prípade (pravda je
však taká, že prirodzený mravný zákon pokrýva všetku
činnosť človeka, aj tú, ku ktorej sa nevyjadruje pozitívny zákon). Vedia, napríklad, že prirodzený zákon zakazuje priamo vykonať potrat, čiže násilne odstrániť ľudský
život počas tehotenstva z lona matky. Napriek tomu, pre
túto danú matku, nachádzajúcu sa v tejto určitej situácii,
priame ukončenie jej tehotenstva by bolo podľa situačnej
etiky nielen dovolené, ale dokonca povinné, ak by jej to
hovorilo jej „individuálne vnútorné svetlo“. K tomuto treba dodať, že podľa kresťanskej morálky sa človek niekedy môže subjektívne mýliť, a preto mu zlo, ktoré vykoná,
nebude započítané ako zlo, pretože je presvedčený, že to
nie je zlo. Avšak každé zlo ostáva zlom a škodí človeku, či
si to uvedomuje alebo nie. Človeka treba oslobodiť od zla.

Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Reconciliatio et
paenitentia vyhlásil, že tieto morálne prúdy obsahujú
viacero omylov, a preto sa vzdialili od katolíckej morálky: „Citlivosť pre hriech ľahko upadá aj zo závislosti na
etike vyplývajúcej z určitého historizujúceho relativizmu. Môže to byť etika, ktorá relativizuje morálne predpisy, popierajúc ich absolútnu a bezpodmienečnú hodnotu.
V dôsledku toho potom tvrdí, že nemôžu jestvovať skutky nedovolené a zlé samy v sebe, nezávisle od okolností, za ktorých k nim dochádza. Tu ide o skutočné «prevrátenie a pád mravných hodnôt»; problém nie je natoľko «v neznalosti kresťanskej etiky», ale skôr «v nedostatku zmyslu, základov a kritérií mravného postoja». Účinok tohto prevrátenia etických hodnôt pozostáva vždy aj
v tom, že pojem hriechu sa oslabí natoľko, že sa nakoniec
skoro tvrdí, že hriech síce jestvuje, ale sa nevie, kto sa ho
dopúšťa“39.

O láske uvažujú zástancovia situačnej etiky takto: Keďže reč lásky je osobná a jedinečná, pravá láska priamo
a spontánne objaví, čo má hovoriť a ako má ísť v ústrety blížnemu, najmä Bohu. Láska je nielen prvým a najväčším, ale i jediným prikázaním. A tak v dialógu s blížnym, a najmä s Bohom, dôležité je iba to, aby tento dialóg vyjadroval lásku. Ako sa táto láska prejaví, čiže čo sa
človek rozhodne urobiť z lásky, je druhoradé, ak nie priamo ľahostajné. Podstatné je, aby prehovorila láska. A tak
je možné, napríklad, že určitá situácia vyžaduje rozhodnutie povedať pravdu ako prejav lásky k Bohu, a iná si zasa
vyžaduje rozhodnutie povedať nebojácne lož „výhodnú“
pre blížneho. Božie prikázania tu už neplatia, alebo aspoň
nie vždy. Rôzne krádeže a podvody je nakoniec možné konať v určitých okolnostiach z „lásky“. Ani si nepriznávajú,
ako rôzne formy sebectva a pýchy nakoniec nazvú „láskou“. K ich pohľadu treba podotknúť, že láska a jednotlivé mravné normy sa navzájom nevylučujú, naopak, navzájom sa vyžadujú. Nestačí, že kresťan koná z lásky a že
svojím konaním prejavuje lásku: je potrebné, aby to robil
správnym spôsobom. Pravá láska nie je slepá, ale je osvietená a spojená s rozumnosťou, vďaka ktorej poznáva, čo
vždy a všade dokáže vyjadriť lásku a čo ju, naopak, ničí.

Musíme dodať, že k situačnej etike viedlo i absolútne
idealizovanie svedomia. To sa stáva, napríklad, keď veriaci, obracajúci sa na svojho duchovného pastiera o radu,
bývajú bez váhania odkázaní na vlastné svedomie („S touto vecou sa musíte vyrovnať sám vo svojom svedomí“).
Kto dostane takúto odpoveď na svoju otázku, ten ľahko dôjde k presvedčeniu, že všeobecne platné normy nejestvujú, a preto každý si má z vlastnej iniciatívy a podľa
svojej situácie vybrať cestu, po ktorej má kráčať. Vôbec
tým nechceme popierať, že najmä v súčasnej dobe môže
byť neľahkou úlohou i pre skúseného dušpastiera mať jasno v mnohých dnes vznikajúcich mravných problémoch,
aby mohol dať vždy správnu radu. Jednako inou cestou je
aplikovať, hoci i s námahou, mravné normy v prítomnej
chvíli, a inou zásadne odkázať človeka na vlastné svedomie, nútiac ho tak, aby sa rozhodol sám.

Keďže človek prechádza stále premenlivými a nerovnakými situáciami, a tak sa ustavične mení a pretvára, tvrdia, že nadčasové normy by vôbec nemohli osvetliť a objasniť momentálnu situáciu. Naopak, podľa nich, iba by
ju falšovali, uvádzajúc tak človeka do takého stavu, že by
zneuznával a mylne hodnotil zvláštnu a jedinečnú situáciu, v ktorej sa nachádza. V skutočnosti však neexistuje protiklad medzi neopakovateľnou jedinečnosťou situácie a nadčasovými normami. Práve nadčasové všeobecne platné normy ukazujú cestu k ľudskému rozhodovaniu
v danej dejinnej situácii a morálne rozhodnutie v danej
situácii má vždy v sebe osobnú stopu človeka, ktorý bol
v tej situácii k rozhodnutiu volaný.
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Záver
Morálne hodnotenie skutku vyžaduje harmóniu, ktorá
sa dosiahne, keď sa uvažuje o mnohých faktoroch, ktoré vplývajú na ľudský skutok. Niektoré sú objektívne, iné
subjektívne, no všetky závisia aj od rôznych okolností,
ktoré vplývajú na skutok40. Riešenie spočíva v harmonizácii trojitého prameňa morálnosti, pretože „morálne dobrý
čin predpokladá, že je dobrý súčasne aj predmet, aj cieľ, aj
okolnosti“41. „Je teda nesprávne hodnotiť morálnosť ľudských činov, berúc do úvahy len úmysel, ktorý k nim dáva
podnet, alebo len okolnosti (prostredie, spoločenský tlak,
prinútenie alebo nevyhnutnosť konať atď.), ktoré tvoria
ich rámec“42.

39. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 18.
40. Porov. A. Fernández, Teologia morale fondamentale. Catechesi
teologica, Milano 2003, s. 90 – 97.
41. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1760.
42. Tamže, č. 1756.
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Dušpastier sa neraz stretne s mentalitou nasiaknutou situačnou etikou. Zaiste nebude ju môcť podporovať mylnými ústupkami s odvolávaním sa na „autonómiu svedomia“. Ale sa nedá ani vykoľajiť utiekaním sa k reakčnému postoju legalistického rigorizmu, ktorý pozná iba literu zákona, a nie konkrétneho človeka. Keď dáva rady, keď
vysluhuje sviatosti (najmä sviatosť pokánia), keď káže,
keď stavia požiadavky a ciele, ktoré treba dosiahnuť, má
mať vždy pred očami konkrétneho človeka, jeho vnútorný
stav, vonkajšie podmienky, v ktorých sa nachádza a nie na
poslednom mieste i vplyv, ktorý má na neho spoločenské
prostredie. Keď tieto a iné im podobné činitele nie sú náležite zohľadnené a správne zhodnotené, človek sa právom
cíti nepochopený. Potom ľahko podlieha pokušeniu uchýliť sa k nebezpečnému subjektivizmu, ktorý je najlepšou
živnou pôdou pre situačnú etiku.
K pochopeniu jednotlivcov a ich situácie treba pripojiť rozumné ale odvážne predloženie noriem záväzných
pre všetkých. Božie zákony sa nemajú predstavovať ľuďom ako tvrdé požiadavky, ale skôr ako vytúžený dar Božej lásky, ktorá nám nimi ukazuje cestu života. Nedá sa
však zamlčať, že pre nás úbohých hriešnikov cesta života
býva strmá a únavná, a brána úzka a tesná. Zaiste služobník Božieho slova nemôže chcieť tvrdohlavo urobiť túto
cestu ešte plnšou kamenia a prekážok; ale ani nesmie navádzať duše mu zverené na pohodlnejšou cestu. Konečne
k správnemu predkladaniu Božieho zákona patrí i ohlasovanie posolstva milosti, ktorou nás Boh posilňuje vo vernosti jeho prikázaniam, uzdravujúc a oslobodzujúc nás od
nevernosti.43
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A začali hodovať
Antropologicko-psychologické aspekty podobenstva o márnotratnom synovi (Lk 15, 11 – 32)
And they began to be merry
Anthropological-theological aspects of the parable about the prodigal son (Luke 15, 11 – 32)
The interpretation of the anthropological-theological dimension of the Word of God with the usage of further interpretation approaches according to the fast developing humanities on the basis of literary depiction of the biblical
text finds at the present time currect respond especially in the evangelisation. While the interpretation of the parable about the prodigal son (Luke 15, 11 – 32) in the first place the literary depiction of the text has been analysed
connected with thelogical observation that helps its anthropological and psychological clarification. Subsequently,
some psychological processes of the particular characters of the pericope have been examined. Their study has confirmed the possibility to identify in a biblical text the basic behavioural pattern on the way to maturing. At the same
time it has pointed to the extraordinary maturity and quality of fatherhood at the protagonist in the story told by
Jesus. The article also wants to point to the possibility of interpretation of biblical texts from anthropological and
psychological aspects that enables their wide utilization in pastoral practise.

Uvedenie
Podobenstvo o márnotratnom synovi z Lukášovho
evanjelia patrí nepochybne k najobľúbenejším a najviac
interpretovaným perikopám.1 Niektorí exegéti ho vzhľadom na hĺbku a dôležitosť posolstva nazývajú srdcom celého evanjelia. Často je interpretované literárne, teologicky či spirituálne, ale menej z antropologického alebo psychologického hľadiska, aj keď spomedzi iných perikop pre
ne poskytuje asi najviac materiálu.
Lukáš trojicu podobenstiev o milosrdenstve (o stratenej
ovci, o stratenej drachme a o stratenom synovi) umiestnil ako trojitú Ježišovu argumentáciu na nespokojnosť farizejov a zákonníkov, ktorá tieto podobenstvá predchádza
(15, 2), ale i nasleduje (16, 14). Sú názornou a stupňujúcou
sa odpoveďou Ježiša na námietky farizejov a zákonníkov,
najmä pre jeho vzťah k mýtnikom a hriešnikom. Okrem
posolstva Božej lásky voči jedným i druhým sa hlboko dotýkajú delikátnej témy nielen obrátenia, ale i ľudského dozrievania, ktoré vedú k autentickej radosti.
Tretie podobenstvo o márnotratnom synovi tvorí myšlienkovú jednotu s predchádzajúcimi dvoma podobenstvami. Ježiš ním prináša svetlo pre cestu spásy každého človeka. Podobne ako príbehom o milosrdnom Samaritánovi vysvetlil podstatu lásky k blížnemu, týmto podobenstvom osvetľuje milosrdnú lásku Boha voči človeku,
na ktorú jednotlivec môže odpovedať rôznym spôsobom.
Čím môže byť vo svojej odpovedi na Božiu lásku podmieňovaný, o tom sa chceme v článku následne zamyslieť. Pri
výklade podobenstva najprv podčiarkneme niektoré jeho
literárne, prípadne teologické prvky, ktoré v ďalšom po-

1. Neutíchajúci vedecký záujem o Lukášovo evanjelium dokumentujú aj nedávne štúdie slovenských autorov ako DELY, „Typologický
význam,“ 137 – 159; FENÍK, „Dočasne neplodná,“ 220 – 247; FENÍK,
– LAPKO, „Annunciations to Mary,“ 498 – 524.
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slúžia na interpretáciu antropologicko-psychologických
aspektov hlavných protagonistov príbehu.
1. Literárno-teologické aspekty podobenstva
Vzhľadom na kontext podobenstva skupinu farizejov
a zákonníkov reprezentuje starší syn a mladší syn zas mýtnikov a hriešnikov. Ich otec predstavuje Ježišov postoj voči
strateným a nájdeným a v konečnom dôsledku zjavuje Božiu tvár.2 Predsa je dôležité uvedomiť si, že v tomto Lukášovom podobenstve nejde o priamu alegóriu Boha Otca, ale
o udalosť zo života, čo naznačujú dve perifrázy Božieho
mena: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe (v. 18b. a v.
21).“3 Aj postavy podobenstva majú univerzálny charakter, lebo predstavujú otcovstvo, synovstvo a bratstvo v najširšom zmysle slova a zároveň ako modelové typy, ktoré sa
v konkrétnom živote nemusia prejaviť v takejto vyhrotenej
forme.4 Po faktografickej stránke môžeme na postavách
identifikovať iba zopár skutočností.5 O otcovi vieme povedať iba to, že bol zrejme židom a zámožným človekom,
lebo poskytuje najlepšie oblečenie, ďalej prsteň, obuv a má
stále k dispozícii vykŕmené teľa na hostinu. Obaja synovia
boli, zdá sa, slobodní a preto i mladí. Svedčí o tom aj nedostatok životných skúseností, čo je vidno zo spôsobu, ako
2. Porov. JOHNSON, Evangelium podle Lukáše, 257.
3. Porov. FARKAŠ, Naratívne umenie, 105.
4. V súvise s podobenstvom nie je uvedené žiadne geografické
umiestnenie príbehu. Aj z toho môžeme usudzovať, že životné situácie,
ktoré evanjelista v podobenstve uvádza sa mohli stať kdekoľvek s podobnými či parciálnymi okolnosťami.
5. Okrem otca a dvoch synov nachádzame v podobenstve sluhov, zamestnávateľa v cudzine, neznámych „priateľov“ mladšieho syna a pravdepodobných vzdialených priateľov staršieho syna. V podobenstve sa
nič neuvádza o postave matky, ktorá normálne patrí do každej rodiny.
Vzhľadom na Lukáša, ktorý je zvlášť citlivý na prítomnosť ženy vo svojom evanjeliu a často strieda mužských protagonistov so ženami, je neprítomnosť ženy v tomto rozsiahlom podobenstve zvláštnosťou. Najpravdepodobnejším zdôvodnením by mohla byť jej predčasná smrť (porov. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca, 606).
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mladší nakladal so svojím dedičstvom, a tiež z toho, že nepredvídal v cudzej krajine žiadne komplikácie. Vzhľadom
na dedičské právo prvorodený dostával dvojnásobný podiel
z otcovho majetku (porov. Dt 21, 17), pričom čas jeho rozdelenia bol zvyčajne po smrti otca (porov. Nm 27, 3 – 4).6
Pozrime sa na osobitosť jednotlivých postáv bližšie v poradí ako o nich hovorí dej podobenstva.
Vzbura mladšieho syna (15, 11 – 20)
Dej príbehu začína vyžiadaním svojho podielu majetku
od otca mladším synom. Fakticky to mohlo vyznieť ako
túžba po jeho predčasnej smrti, ale takáto súvislosť mladému človeku nemusí prísť na um. Skrýva sa tu však jemný paradox: syn si nevedome žiada otcovu smrť a práve on
sa pre svoj odchod stáva pre otca mŕtvym (resp. navždy odídeným; porov. v. 24 a v. 32).7
Ísť do sveta bolo v tom období u židov bežnou záležitosťou aj preto, lebo chudobný kraj Judska neposkytoval dosť
obživy pre všetkých. Už v tom čase v diaspore žilo niekoľkonásobne viac židov ako v Palestíne. Ďalekou, neidentifikovateľnou krajinou, do ktorej mladší syn odišiel, bola
pravdepodobne oblasť na východe, za Jordánom. Do sveta odchádzali väčšinou mladší súrodenci, ktorí neboli tak
zabezpečení ako ich prvorodení bratia. Zároveň vysťahovanie sa do cudziny mohlo byť pre mladých nespokojencov snom o vytúženej slobode a nezávislosti. Preto obraz
vykreslený v podobenstve pôsobí veľmi reálne.
V podobenstve použitý grécky výraz a vsw t, wj, ktorým
sa označuje život mladšieho syna v cudzine, do slovenčiny preložený ako príslovka hýrivo, znamená skôr ľahkovážnosť a nie sexuálne excesy, ako si konanie mladšieho
brata v cudzine vysvetľuje starší brat (prehýril s neviestkami; v. 30). Mladší brat nespomína, v čom jeho hriech
spočíval. V ďalšom sa v texte konštatuje veľký hlad, ktorého najčastejšou príčinou býva na Blízkom východe sucho. Mišna židom zakazovala chovať ošípané a pásť ich
u pohana bolo pre žida nepredstaviteľné poníženie (porov.
Lv 11,7 – 8). Mladší syn v pohanskom kraji postupne strácal vonkajšiu, čiže obradnú čistotu (postrádal čisté jedlo
a nádoby, čistú prácu, sobotňajší odpočinok), no strácal
aj vnútornú čistotu (zhrešil som; v. 21) a stáva sa tak obrazom hriešnika. Predstavuje dejiny hriechu, ktorý je v príbehu opísaný ako vzdialenie sa od otcovského domu, zneužitie slobody, premárnenie dedičstva, degradáciu a zničenie seba samého. No nešťastie hriechu pobáda mladšie-

6. Právo mladšieho syna na dedičstvo za života otca je otázne. Ak aj
dostal tretinu z hnuteľného majetku otca, nemal právo s týmto majetkom svojvoľne narábať a z konania mladšieho syna môžeme usudzovať,
že mu išlo nielen o vlastnenie, ale aj o slobodné disponovanie. V Knihe
Sirachovcovej (33, 20 – 24) nachádzame odporučenie otcovi, aby nerozdeľoval svoj majetok počas svojho života.
7. Porov. FARKAŠ, Naratívne umenie, 106 – 107.
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ho syna hľadať z neho cestu von. Vďaka úprimnej kajúcnosti sa vracia domov ako nádenník, no otec mu nečakane navracia jeho stratenú synovskú dôstojnosť, a tak môže
mladší syn začať život odznova.
Otec, ktorý dáva všetko (15, 20 – 24)
Druhá časť podobenstva sa sústreďuje na postoj otca,
ktorý sa v úvode podobenstva javí ústupčivo a potom akoby nič nerobil, iba čakal. Na svojho mladšieho syna nezabudol a v kritickej chvíli návratu strateného mu beží
v ústrety. Z podobenstva nie je automaticky jasné, prečo
otec, už starší, beží v ústrety synovi, ktorý sa k nemu zle
zachoval – mohlo to pôsobiť nielen smiešne, ale i ponižujúco. Niektorí interpreti vysvetľujú, že chcel syna ochrániť pred odsúdením dediny, ktorej horlivci by ho mohli
napadnúť za to, ako sa zachoval k otcovi. Zákon totiž prikazoval neposlušného syna ukameňovať (porov. Dt 21, 18
– 21). Iní odôvodňujú jeho beh v ústrety mladšiemu synovi
úsilím predbehnúť nevraživé prijatie starším bratom, ktoré by mohlo zabrániť mladšiemu synovi dovŕšiť svoj návrat domov. A ešte iní prisudzujú tento otcov beh milujúcej nedočkavosti a radosti z návratu syna. Všetky možnosti sú reálne, dokonca i súčasne.
Otcova aktivita sa vzápätí ešte znásobuje: robí všetko,
čo môže a všetko, čo sa dá.8 Strateného syna zahrnie gestami lásky, rozkáže nájdenému synovi obliecť najlepšie
šaty,9 obuv i prsteň. Nosenie sandálov bolo znakom slobodnej osoby, lebo nádenníci chodili bosí. Obliekanie
syna ešte na poli okrem toho, že mohlo slúžiť ako ochrana
pred dedinčanmi, pripomína starozákonné obliekanie kráľov a kňazov na znak ich novej dôstojnosti, ako aj kráľovské gesto obdarovania šatami pre význačné zásluhy. Napokon otec nechá pripraviť bohatú hostinu. Ježiš tým zrejme chcel povedať, že podobne čaká Boh, aby mohol prijať späť tých, ktorí sa odchýlili od jeho zmluvy. Tento teologický aspekt návratu je vyslovený pojmami »umierania
a vzkriesenia«.10 Zároveň otec týmito slovami potvrdzuje,
že si je vedomý reality hriechu, v ktorom sa jeho syn nachádzal, a o to väčšia je jeho radosť zo synovho nového života (porov. „obráťte sa a budete žiť“; Ez 18, 32).
Vzbura staršieho syna (15, 25 – 32)
V podobenstve je jasne naznačené, že otec je otvorený voči obidvom synom, vychádza im obom v ústrety, vie
o ich odlišnosti a rešpektuje ju. Starší z nich je predstavený ako otcov protiklad. Po návrate z poľa brata nevidel, iba
sa informoval u sluhov, čo sa deje. Sluha odpovedal vec8. Porov. FARKAŠ, Naratívne umenie, 115.
9. V gréčtine th n. stolh n. (dlhé a široké rúcho) th n. prw t, hn (doslova
prvé, v zmysle prednostné, alebo najcennejšie).
10. JOHNSON, Evangelium podle Lukáše, 259.
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ne, pravdivo, čo dokazuje jeho charakternosť, ale aj dôveru služobníctva voči pánovi domu. Starší brat reaguje na
jeho vysvetlenie negatívne, čo mohlo byť zapríčinené jednak premárnením majetku, ktorý jemu aj tak nepatril, ale i
otcovým veľkodušným prijatím mladšieho brata. Z podobenstva nie je jasné, odkiaľ starší syn vie, že mladší brat
svoj majetok premárnil a žil neviazaným životom. Taktiež
nepoznáme presne pozadie ohľadom majetku: predpokladáme, že otcovi po rozdelení hnuteľného majetku synom
ostal ešte nehnuteľný, ktorý mohol po smrti otca pripadnúť prvorodenému (všetko moje je tvoje; v. 31). Mohlo sa
však jednať aj o úplné rozdelenie majetku, po ktorom starší syn a otec ostali vo vzájomnej závislosti.11
Otec znovu zbadá, alebo sa dozvie, že starší syn chýba medzi hodujúcimi. Preruší svoju radosť, vychádza za
ním, prosí ho a zároveň i rešpektuje. Lukáš tu používa
grécky výraz parakale w
, , ktorý má viac významov, ako
napríklad: nabádať, prosiť, utešovať, povzbudzovať (porov. 16, 25). Kontrastne starší syn vyslovuje svoje námietky voči svojmu otcovi i mladšiemu bratovi, čo poukazuje
na to, že aj keď ostal doma pri otcovi, predsa sa mu stratil. V práci dokonca stratil aj svoje srdce, t. j. schopnosť
lásku prijímať i dávať. Vo svojich argumentoch zveličuje
(napr. v označení previnenia brata; hovorí o mnohých rokoch služby, hoci je ešte mladý; nedostal ani kozľa, hoci
mu otec už dal dva podiely z majetku). Podobenstvo poukazuje na skutočnosť, že vonkajšia spravodlivosť staršieho syna nie je autentická (porov. 18, 9n).
Na rozdiel od mladšieho syna, ktorý má v sebe hlboko
vpísaný pojem otca,12 starší syn sa tomuto osloveniu vyhýba. Naopak v dialógu otca so starším synom nachádzame
oslovenie »dieťa« (gr. te k, non; už nie syn – gr. ui`o .j).13 Tento posledný a jediný kompletný dialóg otca a syna je zároveň zhrnutím otcovho vzťahu k obom synom a je hlavným
teologickým posolstvom podobenstva: Boh je nielen spravodlivý ku každému svojmu stvoreniu, ale jeho milosrdná
láska spravodlivosť ďaleko prevyšuje.
Cez bolesť k radosti
Napriek bolestným situáciám, ťažkostiam i napätiu, v
podobenstve prevažuje téma radosti, ktorej predchádza
jednak jej neúspešné hľadanie mladším synom a ktorú
sprevádza nespokojnosť staršieho, ale ktorá sa v bohatej
miere uskutočňuje po príchode mladšieho syna v konaní
otca, v jeho príkazoch, ale aj v prežívaní celého spoločenstva osôb okolo neho. U Lukáša predstavujú ľudské potre11. Porov. FARKAŠ, P. Naratívne umenie, 116 – 117.
12. Mladší syn spomína otca vo v. 12, 17, 20, 21; vo v.18 ho spomína až
2-krát. Priamo ho oslovuje 2-krát: na začiatku (v. 12) a na konci (v. 21).
13. Tento výraz Lukáš používa viac v zmysle dieťaťa ako syna (porov. 1,7; 2,48; 16,25). Je prekvapivé, že otec použije oslovenie dieťa práve pre staršieho syna, lebo prirodzene by skôr patrilo mladšiemu.
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by a okolnosti záväzok nadradený povinnostiam zákona.
Tak aj radosť načrtnutá v podobenstve svedčí o znovunadobudnutí plnosti života ako ovocia obrátenia a uskutočňovania spásy.14 Lukáš dokonca túto radosť podčiarkuje
svojím typickým »treba« – patrilo sa (gr. dei; v. 32), aj keď
je to zatiaľ radosť iba čiastočná.15
Ak časť podobenstva o mladšom synovi je čistým evanjeliom : stratené je nájdené, mŕtve vzkriesené, hriešnici sa na prorokovu výzvu obracajú, tak časť o staršom je
smutným komentárom toho, ako farizeji so závisťou odmietajú radostnú zvesť ponúknutú odvrhnutým. Podvedome sa pred Pánom pokladali skôr za sluhov či nádenníkov, než synov a ťažko niesli, že iní sú prijímaní zadarmo.
Toto posolstvo sa týkalo bezprostredného kontextu, v ktorom Ježiš podobenstvo rozprával. K jeho aktualizácii pre
dnešného človeka a pre hlbšie pochopenie Božieho milosrdenstva môže výrazne napomôcť náčrt psychologických
súvislostí, ktoré sú v ňom prítomné.
2. Antropologicko-psychologické aspekty
Lukášov štýl častého vyjadrovania citového prežívania
postáv vystupujúcich v evanjeliu a používanie vnútorných
monológov pomáha hlbšie vniknúť do ich vnútorného rozpoloženia. Otvára tak cestu aj k hlbšej emocionalite, ktorá
dokresľuje ich správanie, odhaľuje postoje, motívy a vnútornú situáciu osôb. Aj keď je evidentné, že pre podrobnú analýzu poskytuje podobenstvo málo prvkov, postačujú
na načrtnutie určitých vzorcov správania, ktoré sa opakujú
v bežnom živote a preto sa ich v ďalšom pokúsime naznačiť.
Dozrievanie mladšieho syna
Zo správania mladšieho syna na začiatku podobenstva
môžeme usudzovať, že sa vo svojej rodine necítil dobre.
Túžil po slobode a po zážitkoch, ktoré sa mu v otcovom
dome zdanlivo nedostávali. Našli sme ho v postoji určitej
vzbury. Nevieme, či prvotným impulzom k jej prebudeniu
bola otcova pevná ruka či privilegovanosť staršieho brata, ktorý sa k nemu preto mohol správať povýšenecky alebo dôvodom bola neprítomnosť matky. Možno mladší syn
pociťoval starostlivú otcovskú výchovu aj ako takú, ktorá ho oberá o potrebný životný priestor, alebo sa mu zdalo,
že popri staršom bratovi nemá dosť možností sa uplatniť.
V podobenstve vidíme iba dôsledok jeho vnútorného konfliktu, ktorý sa prejavil rozhodnutím definitívne sa oddeliť od svojej rodiny. Zo psychologického hľadiska ešte
pravdepodobne nemal spracovaný kontrast skutočnosti
14. Porov. Lukášovo typické: „Dnes prišla spása do tohto domu.“
(napr. 19, 9).
15. Výrazný dôraz na radosť, najmä z obrátenia človeka dáva Lukáš
už v predchádzajúcich, súvisiacich podobenstvách o stratenej drachme
a ovci (15, 4 – 10).
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s pozostatkami svojej idealizujúcej „všemohúcnosti“, ktorou prechádzajú všetky deti. Tá býva spojená s túžbou po
úplnom uspokojení svojich potrieb, čo zaiste bolo v protiklade s otcovou autoritou v rodine, ktorú mohol skreslene vnímať ako tyranskú.16 V určitom bode sa mu stal tento
vnútorný konflikt neúnosným, a preto sa rozhodol pre radikálne riešenie, mladému človeku také vlastné. Myslí si,
že odchod vyrieši jeho vnútorné napätie a daruje mu pocit
vytúženej slobody a naplnenia.
Odchod mladšieho syna do ďalekej krajiny znamená aj
psychologické vzdialenie sa od svojho otca. Ako to výstižne vyjadril Joseph Ratzinger, „Žijúc ďaleko od domova, vzdialený od svojich koreňov, zašiel tento človek ďaleko aj od seba samého. Žil ďaleko od pravdy svojej existencie.“ A ďalej pokračuje: „Grécke slovo, ktoré v podobenstve označuje premárnený majetok, znamená v jazyku gréckych filozofov »podstatu«. Stratený syn premárnil
»svoju podstatu«, samého seba.“17
Hľadanie neobmedzenej slobody a pôžitku nevyhnutne privádza k frustrácii. Nereálne sny a túžby neumožňujú zdravú sebarealizáciu človeka, naopak, skôr ohrozujú vedomie jeho vlastnej hodnoty. Môžeme predpokladať,
že mladší syn bol doteraz zvyknutý na otcovu starostlivosť, prostriedky, a preto sa v cudzine ešte viac množili jeho sklamania. V jeho vnútri narastalo prázdno, ktoré
v podobenstve korešponduje s veľkým hladom v celej krajine. Pasenie svíň zaiste nebola práca kreatívna ani uspokojivá, môže dokonca predstavovať aj živenie svojich pudov a nezvládnutých vášní až do tej miery, že keď sa túžil nasýtiť strukmi, čo žrali, tak sa so sviňami nevedomky
akoby identifikoval. Hlad ako súčasť frustrácie a vnútorného prázdna z nedostatočných vzťahov vytvoril psychologicky vhodné podmienky pre jeho vyliečenie a záchranu. Nútil ho povstať v mnohorakom zmysle slova: mobilizovať svoje energie, usilovať sa o zmenu, prehodnotiť svoje predchádzajúce vzťahy a hľadať nové, účinné a hodnotné, poznačené vzájomným dávaním.
Byť nádenníkom u otca malo svoje pravidlá, zárobok,
istotu. Mladší syn si spomína na ich chlieb u otca, okolo
ktorého sa vytváralo spoločenstvo so vzájomnými vzťahmi, hodnotami a zmyslom života. Uvažovaním začína realizovať najdôležitejšiu zložku ľudského života: nadobudnutie autentického vzťahu s realitou a s inými. Vracia sa
mu dôvera v otca, a tým aj nádej, že otec ho prijme ako
nádenníka, čo je prejavom jeho rodiacej sa zodpovednosti. Práve hlboká ľudská skúsenosť frustrácie, vytrpenej
a prijatej, bola pre neho prípravou pre budovanie vzťahov
na novej rovine. Potreboval nadobudnúť určitú mieru psychologickej slobody práve vďaka skúsenosti so svojimi obmedzeniami a prebudením svojich schopností vo vzťahu k

16. Porov. STICKLER, Lontano dal Padre, 92.
17. RATZINGER, Ježiš Nazaretský, 220.

Dagmar Kráľová

ľuďom. Pred svojím odchodom mal pravdepodobne o svojom otcovi predstavu všemocnej tyranie, ktorej sa treba
zbaviť. Teraz je pripravený spoznať otca s jeho pravou tvárou, ktorá nevylučuje ľudskú slobodu, naopak, vytvára ju,
rešpektuje i podopiera.18
Mladší syn v cudzine stratil všetky svoje vonkajšie istoty, a to pomohlo jeho návratu ponajprv k sebe. Spoznal
svoju skutočnú situáciu (vstúpil do seba), pomenoval ju
(zhrešil som), vyznal ju (nie som hoden), prijíma ju a takým chce byť aj prijatý (prijmi ma ako jedného zo svojich
nádenníkov; porov. v. 17 – 21). Práve toto sú základné kroky každého autentického sebaprijatia, ktorému predchádza
pravdivé sebapoznanie. Môžeme konštatovať, že mladší
syn prekonal cestu od ešte infantilnej uzavretosti do seba k
dozrievajúcej otvorenosti, ktorá mu pomohla pochopiť otcovu lásku. Prvé kroky musel urobiť on sám, ale hneď, ako
tieto kroky jeho otec zbadá, okamžite mu začína pomáhať a jeho empatická láska dovedie navráteného ešte ďalej: z nádenníka sa znova stáva syn, syn s novou kvalitou.
Blok staršieho syna
Podobenstvo reálne ukazuje, že nielen mladší syn nebol
spokojný v otcovom dome, ale ani starší. Navonok vlastne
k tomu, podobne ako mladší syn, nemal skutočné dôvody.
V porovnaní s mladším bratom však bola jeho nespokojnosť potlačená, a preto si ju najprv zrejme ani on sám neuvedomoval. Táto jeho vnútorná konfliktnosť bola prikrytá poslušnosťou a plnením otcových prianí, konkrétne pracovitosťou (bol na poli), striedmosťou (nedal si mi ... aby
som sa zabavil), zodpovednosťou (pýtal sa, čo sa deje; porov. v. 25 – 26). Je možné, že pôvod jeho konfliktu bol podobný ako u brata, a ten mohol byť znásobený u oboch aj
bratskou súperivosťou. Keďže si nebol alebo nechcel byť
vedomý svojich konfliktov, preto ho nevyhnutne prekvapili – možno najviac jeho samého – v kritickej situácii. Tá
sa vyskytla práve vo chvíli návratu mladšieho brata, ktorého za brata ani nechcel uznať a pred otcom ho hanlivo nazýva jeho synom, čo bolo vonkajším prejavom jeho
vnútorného hnevu (v. 28).
Keď starší syn hovorí otcovi: nikdy som neprestúpil
tvoj zákon, snáď hovorí pravdu, ale pridaním a mne si nedal ani kozliatko (v. 29) ukazuje, že čosi nie je v poriadku. Obviňuje aj otca a prezrádza svoju hlbokú neľúbosť
voči nemu a zároveň i voči bratovi. Prekvapuje, že mladík pri svojich výčitkách nepoužíva slovo otec, ani brat,
a seba označuje ako sluhu. Zo psychologického hľadiska
tento postoj naznačuje jeho nedostatočnú úctu k sebe samému a nedostatočné vedomie svojho synovstva, ktoré
následne vyvoláva podceňovanie iných.

18. Porov. STICKLER, Lontano dal Padre, 96, 98.
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Na základe čŕt, ktoré Lukáš o staršom synovi odhaľuje, by sme mohli usudzovať, že mu pravdepodobne chýbala vitalita, radosť zo života. Má priateľov, ale vyznáva, že
s nimi nikdy nezažil radostné ovzdušie sviatku – žije v rodine bez rodiny a napokon aj bez priateľov. Je preto evidentné, že jeho životu chýbajú dva podstatné rozmery: synovská otvorenosť a bratská i priateľská nezištnosť. A tieto nedostatky vyvracajú jeho perfektnosť (porov. v. 29a).
Dokonalosť, o ktorú sa starší syn usiloval, bola skôr túžbou
po ideáli, ktorý namiesto toho, aby oslobodzoval, uzatváral
ho a robil väzňom seba samého. Obetoval preň každú ľudskú túžbu a radosť, aby tak bojoval proti sebe a proti svojmu skrytému pocitu znečistenia. Vábivý ideál ho zväzoval a nenechával mu oddýchnuť, kým sa s ním nestotožní.
Nutkavá túžba perfekcionizmu následne vyvoláva
úzkosť a pocity viny pre neprestajný strach zo straty úcty
a lásky druhého, paralelne s narcistickým utrpením straty úcty a lásky voči sebe samému. Obava znepáčiť sa inému a úzkosť pre uznanie vlastnej perfektnosti ničia lásku a rodia nikdy neuspokojenú nedôveru, ktorá sa ľahko
obráti na nároky, ako je to v prípade staršieho syna: toľko
rokov ti slúžim a mne si nedal... (v. 29 ).19 Otcova dobrota
voči mladšiemu bratovi ho hnevá, lebo ohrozuje a vyrušuje jeho falošný a zidealizovaný sebaobraz vlastnej perfektnosti. Vyznieva ako otcov mlčanlivý nesúhlas s jeho legalizmom, tichá výčitka jeho narcistickej uzavretosti. Znamená pre neho ukrátenie potvrdenia jeho osoby, a preto
zvyšuje jeho mučivú úzkosť. Jeho synovská dokonalosť
nespočívala v otvorenosti a dôvere voči otcovi a bratovi,
ale v činnosti a produkcii, ktorými chcel dokázať svoju
osobnú hodnotu. Práve tu pramení jeho farizejské porovnávanie sa s bratom:20 toľko rokov ti slúžim a nikdy som
neprestúpil tvoj príkaz a skrýva v sebe popretie otcovej
dobroty: mne si nikdy nedal ani kozliatko – pre neho si zabil vykŕmené teľa. Od úzkosti, ktorá sa v ňom rodí, sa snažil oslobodiť prostredníctvom projekcie negatívneho tieňa
na otca i na brata, aby ospravedlnil seba.21
Otec pravdepodobne tušil, že ak k nemu vyjde, nebude
mať hneď úspech. Vedel však, že jeho syn túto ústretovosť
v tejto chvíli potrebuje, že je sám a zmätený. Napohľad
konštatujeme, že starší syn zatiaľ nevidí otcovu lásku, to
znamená, že nie je otvorený, naopak je bolestne uzavretý do svojho narcizmu a perfekcionizmu. No jeho nároky
a námietky otcovi, aj keď negatívne, sú zároveň aj nádejou
k jeho zmene. Pravdepodobne prvýkrát, podnietený otcovou ústretovosťou, mu dokázal komunikovať svoje skutočné, aj keď neoprávnené pocity. Ich odhalenie, pomenovanie a vyjadrenie môže byť základným a rozhodujúcim krokom na ceste vnútorného znovuzrodenia. Sú totiž
náznakmi autentického kontaktu staršieho brata so svojím
vnútrom a zároveň naštrbením upätosti na ideál seba sa19. Porov. STICKLER, Lontano dal Padre, 88 – 89.
20. Porov. Lk 18, 9 – 14.
21. Porov. STICKLER, Lontano dal Padre, 91 – 92.
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mého. Na jeho úprimnosť mohol otec nadviazať so svojou
empatickou láskou. Práve otvorený záver podobenstva naznačuje, že otec veľkoryso dáva staršiemu synovi dostatok
potrebného času, aby s láskou zasiate slová do prvýkrát
pootvoreného srdca syna mohli padnúť na úrodnú pôdu,
vyklíčiť, rásť a priniesť úrodu.
Otec, ktorý je naozaj otcom
Na základe úvodu podobenstva konštatujeme, že otec
rešpektuje autonómiu a vôľu svojich synov: rozdelí svoj
majetok a dovolí mladšiemu s ním odísť, aj keď vďaka svojej životnej skúsenosti predpokladá očistnú bolesť, ktorá
neobíde jeho mladšieho syna. Jeho láska nespútava svojich
synov, ani ich nedusí. Vie prijať ich obmedzenia, negativitu, ba aj odmietanie a agresivitu bez toho, aby im prestal
dôverovať a prejavovať svoju úctu a dobrotu. Vie čakať na
ich rozvoj a podnecovať dobro v ich osobe. Zvažujúc jeho
postoj k svojim dvom synom, takým rozdielnym vo svojom správaní k nemu, badáme, že vyniká úplnou otvorenosťou a stabilitou v sebadarovaní. Nie je podmieňovaný
vo svojom spôsobe konania negatívnym alebo pozitívnym
postojom niektorého z nich. V príbehu sa prejavuje vysoká
ľudskosť otca práve prostredníctvom postoja dobroty voči
obom synom: prijíma nepodriadenosť a vzburu mladšieho
syna i opozíciu a nespravodlivé nároky staršieho.
Slová ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec sa zo psychologického hľadiska môžu interpretovať ako anticipovaná istota otca o tom, čím jeho syn ešte nie je, ale kým
sa môže stať, ktorá je tak dôležitá pre vytvorenie zdravej
sebadôvery a emocionálnej istoty u osobnosti na ceste dozrievania. Táto jeho vnímavosť je prejavom jeho zrelej inteligencie a osobnej integrity, ktorá okamžite vie správne zhodnotiť celú situáciu. Tým, že pribehol k nemu, ponúka synovi svoju plnú oporu, aby sa zjednotil so svojimi
pozitívnymi túžbami. Berie ho vážne, znovu ho oceňuje,
a tak ho potvrdzuje ako osobu vo svojej dôstojnosti. To, že
sa mu hodil okolo krku (objatie) a vybozkával ho, svedčí
o plnosti jeho prijatia aj na emocionálnej rovine a o túžbe
po hlbšej komunikácii svojho bytia a ducha s ním (bozk).
Gestá, ktoré nasledujú, sú všetky namierené na vyjadrenie
oceňujúcej úcty, priateľstva, lásky. Najlepšie šaty, prsteň
sú symbolmi najvzácnejších vecí maximálnej hodnoty, pre
ktoré treba bežať, aby sa mu mohli dať čím skôr (rýchlo
prineste; v. 22). Zrušenie bežných prác, ktoré reprezentujú výkony a výnosy, aby sa radovalo s hudbou a tancom,
zabitie vykŕmeného teľaťa, aby sa hodovalo (v. 22 – 23),
poukazujú na maximálnu česť preukázanú milovanej osobe, ktorej prítomnosť spôsobuje radosť. Je to úprimné prepuknutie intímnej radosti zo syna, ktorý bol mŕtvy a ožil,
bol stratený a našiel sa, ktorý sa odtrhol od otca a teraz sa
s ním zmieril (v. 24). Otcom usporiadaná oslava je symbolickým vyjadrením túžby po priateľstve, jednoty s druhým, vzájomného daru a hlbokého vzťahu. Je to radosť zo
vzťahu, ktorý sa znova vybudoval tentoraz na inej rovine,
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radosť, ktorá prýšti do spontánneho sviatočného ovzdušia,
pri ktorom obeta, ako aj nezištné venovanie času a hojnosť
dobier, vytvára atmosféru prijatia.
Aj vzhľadom na staršieho syna otec prejavuje dobrotivé
prijatie a ocenenie. Keď pochopí jeho odmietnutie vstúpiť do domu, tak mu ide v ústrety, počúva jeho sťažnosti,
nespravodlivé obvinenia. Snaží sa ho priviesť k uvažovaniu, poukazuje na jeho dôležitejšie postavenie vzhľadom
k mladšiemu synovi dané nikdy neprerušeným požívaním
otcovej prítomnosti a účasťou na všetkých dobrách spolu
s ním. Predstavuje osobu, ktorá vlastní seba samu, a preto
je schopná autentickej otvorenosti.22 Osobu, ktorá sa prejavila blízkosťou (vyšiel von), pokorou (prosil ho), nežnosťou (teknon – dieťa), zdôraznením neprerušeného spoločenstva (ty si stále so mnou) a nezištnou veľkodušnosťou
(všetko moje je tvoje; v. 31).
Je takmer isté, že otec veľa a dlho uvažoval o odchode
mladšieho a o odcudzení staršieho syna. Veď ktorý rodič
by tak nerobil?23 Pravdepodobne si uvedomoval aj to, že
obom jeho deťom chýba matka, a to zveľaďovalo jeho súcitnú lásku voči nim. Bolesť a čakanie mu pomohli ostať
pre nich nielen dobrým otcom, ale stať sa pre nich aj matkou, čo je obrazom dokonalého otcovsko-materského milosrdenstva samotného Boha.24
Radosť a dozrievanie
V nadväznosti na proroka Izaiáša je hostina, ako výraz
nadchádzajúcich mesiášskych čias, obľúbenou témou Lukášovho evanjelia. Zároveň toto evanjelium býva označované ako evanjelium radosti. No evanjelista často sleduje aj cestu dozrievania protagonistov jednotlivých perikop, medzi ktorými vyniká dokonalá ľudská zrelosť Ježiša. Na základe skúmaného príbehu môžeme konštatovať, že autentická radosť predpokladá nastúpenú cestu dozrievania. Pri aktualizácii príbehu o márnotratnom synovi vidíme opačnú tendenciu, keď mladý človek nedostatok vlastnej zrelosti rieši hľadaním iluzórnej radosti, pričom neriešená nezrelosť mu naopak prináša hlbokú bolesť. Ježišovo podobenstvo názorne ukazuje, že s nastúpenou cestou smerom k dozrievaniu i bolesť nadobúda zmysel a vedie k radosti.
V interpretovanom podobenstve je zdrojom najväčšej radosti otcovo dvojnásobné milosrdenstvo. Jednak
22. Porov. STICKLER, Lontanto dal Padre, 86 – 87.
23. Porov. Lk 2,51b.
24. V procese zdravého vývoja každého dieťaťa má úloha otca nezastupiteľné miesto. Pomáha dieťaťu vymaniť sa z oblažujúcej závislosti na matke a stávať sa postupne autonómnou osobou (porov. STICKLER, Lontanto dal Padre, 93). Ak však v tomto procese matkina citlivá prítomnosť predčasne chýbala, môže prebiehať táto diferenciácia
s extrémnejšími následkami, ktoré môžu byť v pozadí prípadov podobných podobenstvu.
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voči tým, ktorí zablúdili, ale aj k tým, ktorí si zakladajú
na svojej domnelej dokonalosti a ostali uzavretí do seba.
Vonkajším prejavom hlbokej radosti z nastúpenej cesty
mladšieho syna je podľa otca nutnosť oslavy jeho návratu
bohatou hostinou. Podobenstvo je tak stále aktuálnejšou
paradigmou cesty uzdravenia synovstva a zároveň i dosahovania autentického otcovstva, ktoré vedú k najvzácnejším radostiam pozemského i večného života.
Záver
Skúmanie postojov jednotlivých postáv podobenstva
z antropologického, respektíve psychologického hľadiska pomáha pochopiť hlbšie motívy ich konania. Interpretácia Božieho slova na základe literárneho spracovania biblického textu a podľa rýchlo sa rozvíjajúcich humanitných vied nachádza v súčasnosti aktuálnu odozvu najmä v evanjelizácii. Pri štúdiu podobenstva o márnotratnom synovi (Lk 15, 11 – 32) sa najprv skúmal literárny aspekt textu, spojený s teologickými pozorovaniami, ktoré
napomohli jeho antropologickú a psychologickú interpretáciu. V ďalšom sa skúmali psychologické procesy jednotlivých postáv perikopy a potvrdila sa možnosť identifikovať u nich základné vzorce správania človeka na ceste
k dozrievaniu. Zároveň ich prieskum poukázal na mimoriadnu ľudskú zrelosť a kvalitu otcovstva protagonistu Ježišom vyrozprávaného príbehu.
Zvolený prístup poukazuje na možnosť interpretácie
mnohých ďalších biblických textov z antropologického
a psychologického hľadiska, ktoré následne umožní ich
bohaté využitie v pastoračnej praxi.
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110. výročie narodenia
Mons. Viktora Trstenského1
Najdôstojnejší otec biskup, vsdp. dekan, drahí spolubratia kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci, milí rodáci, drahí bratia a sestry.1
Slávime najsvätejšiu obetu vo veľkonočnom období,
pripomíname si 110. výročie od narodenia Mons. Viktora Trstenského, ktorý v tejto farnosti pôsobil najprv v roku
1933 ako kaplán a v rokoch 1969 až 1973 ako duchovný
otec – správca farnosti.
Pán Ježiš nás dnes učí a povzbudzuje slovami, ktoré kedysi povedal Nikodémovi a ktoré nám, farníkom tejto farnosti, vysvetľoval toľkokrát aj Mons. Viktor Trstenský.
Prvá myšlienka ktorú sme práve počuli znie: Kto je zo
zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Druhá: Kto prichádza z neba, ... svedčí o tom, čo videl a počul. A tretia:
Koho poslal Boh, hovorí Božie slová.
Začneme od tej prvej. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Zo Svätého písma vieme, že Boh stvoril
človeka z hliny zeme. (porov. Gn 2, 7) Je to výraz symbolický, ale zároveň aj názorný. Z toho odvodzujeme i poučnú myšlienku, ktorú nám Mons. Trstenský pripomínal
vždy v pôste, keď nás značil popolom a hovoril: Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš. Ale tento dôsledok sa neviaže k textu Evanjelia, ktoré má na mysli človeka mysliaceho a hovoriaceho „pozemsky“. Tento výraz nevyznieva
pekne. Je to niečo nízke, sú to len hmotné záujmy, praktický materializmus. Lepší rozdiel nachádzame v scholastickej teológii. Tam sa hovorí o prirodzenom a nadprirodzenom poznaní. Človek má schopnosť poznať pravdu. Je
úžasná, ale ak neprekročíme hranice ľudského horizontu,
naše myslenie bude len pozemské.
Za dar rozumu sme Bohu vďační, tak ako sme vďační za to, že máme nohy a môžeme chodiť po zemi. Nohy
nám však neumožnia let do výšky. Preto si musíme byť
vedomí, že iba ľudským rozumom nepochopíme to, čo ho
presahuje. Uvažovať rozumom, rozvíjať ho, je múdrosťou. Avšak myslieť si, že existuje len to, čo pochopíme iba
rozumom, je bláznovstvo. Mons. Trstenský nám túto pravdu vysvetľoval slovami: „My kresťania, nemôžeme lietať
vo vzduchu, potrebujeme tiež nohami stáť pevne na zemi,
avšak rukami sa máme dvíhať k nebu, lebo nám neposta-

1. AKIMJAK, Amantius: Homília k 110. výročiu narodenia Mons.
Viktora Trstenského zo dňa 12.04.2018. Stará Ľubovňa : Rím. kat. farský kostol sv. Mikuláša, 2018, s. 1 – 2.
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čuje iba táto zem, my túžime aj po nebi. A život tu na zemi
je cestou do neba, je prípravou na vstup do neba!“
Druhá myšlienka, ktorú nám dnes v Evanjeliu Ježiš pripomenul je: Kto prichádza z neba, svedčí o tom, čo videl a počul. Základným prvkom v Biblii Starého i Nového
zákona je pojem zjavenia. V prírode pozorujeme mnoho
vecí, hovoríme im: „prírodne javy“ „úkazy“. Javia sa teda
a ukazujú sa pred našimi očami. Zjavením však nazývame niečo, čo sme videli, poznali, ale čo nie je časťou sveta,
ktorý nás obklopuje. Sv. Bernadeta mala v Lurdoch zjavenie Panny Márie, videla ju v podobe krásnej pani v tmavej
jaskyni. Bolo by to však veľké zúženie pojmu, keby sme
ho používali len pre tzv. viditeľné zjavenia. Mons. Trstenský nám viackrát prízvukoval, že tieto nie sú najdôležitejšie a nie sú vždy bezpečné. Je tu totiž nebezpečie ilúzie
a komunisti viackrát za jeho pastoračného pôsobenia podsunuli tzv. zjavenia, aby zosmiešnili jeho i Cirkev. Ďalej
nás učil, že zjavenia, ktoré poznáme zo Svätého písma, sú
predovšetkým v mysli. Poznávame a prijímame za pravdu niečo, čo sám ľudský rozum nemôže pochopiť. Kresťan verí v Najsvätejšiu Trojicu, vyznáva, že Kristus je Boh
a človek, že Ježiš je prítomný v Eucharistii. Ako môžeme
prijať tak nepochopiteľné pravdy? Nuž tak, že sám Kristus
nám dáva milosť, aby sme tieto zjavené pravdy vo svojej
mysli prijali. On sám nám ich zjavuje, hovorí o týchto pravdách v našom srdci a dáva nám silu, aby sme o týchto pravdách nepochybovali. Vierou sú totiž slová, ktoré Boh hovorí našej duši.
Tretia myšlienka, ktorú nám dnes Ježiš zdôrazňuje je:
„Koho poslal Boh, hovorí Božie slová.“ Mons. Trstenský
tieto slová vysvetľoval odvolávajúc sa na Katechizmus
Katolíckej cirkvi, v ktorom bola otázka: Čo znamená pre
kresťana katolíka veriť? Odpoveď znela: Uznať za pravdu
všetko, čo Boh zjavil a čo vysvetľuje Katolícka cirkev. Teológovia rozlišujú zjavenie vnútorné a vonkajšie. To prvé
je v srdci, vo svedomí a je priame. To druhé je vo Svätom
písme a v svedectve druhých ľudí, teda nepriame. Apoštoli dostali od Krista poslanie, aby šli do celého sveta a aby
vydávali svedectvo o tom, čo sami videli a počuli od Krista. Môžeme im veriť? Môže človek povedať druhému človekovi: „Toto hovorí Boh“? Už v Starom zákone začínali proroci svoje kázanie týmito úvodnými slovami. (porov. Jer 2, 5) Medzi Židmi bolo aj mnoho falošných prorokov. Títo hovorili za seba, a nie z Božieho poverenia. Dodnes veríme Cirkvi len preto, že sme presvedčení, že tu
boli ľudia, ktorých posiela sám Boh, aby povedali to, čo
majú svetu ohlásiť. Nie sú to vždy ľúbivé veci, vyžaduje
sa odvaha k tomu, aby sa povedali. Verejná mienka ich za
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to mnohokrát odsúdi. Ale práve ten odpor býva známkou
pravosti, pretože to nie sú slová zo zeme, ale z neba. Od
Mons. Trstenského sme mohli veľakrát počuť slová, ktoré
citoval od sv. Pavla: Káž vhod či nevhod! A ďalej vysvetľoval, ja nemôžem zostať ticho. Ja Vám to musím povedať,
lebo to chce sám Boh, aby som Vám to povedal a nikto mi
v tom nemôže zabrániť. Ak mu neskôr štátni predstavitelia zabránili hovoriť v kostole, pokračoval v kázaní vo
svojom dome, ktorý mu naši rodáci postavili v rodnej Trstenej. Keď mu komunisti postavili maringotku pred tento dom, aby ho zastrašili, nech s tým prestane, začal písať
listy tým, ktorí príkazy na odpočúvanie dávali a dodnes sú
tieto jeho slová zachované v knihách: Nemohol som mlčať
a Nemôžem mlčať.
Farníci Starej Ľubovne Mons. Viktora Trstenského
s láskou prijali a pozorne počúvali, lebo vedeli, že ho už
ako kaplána do Starej Ľubovne v r. 1933 poslal sám Boh,
a to prostredníctvom svojho biskupa, sluhu Božieho, Jána
Vojtaššáka, za ktorého blahorečenie sa intenzívne modlíme. On sám vydal o ňom svedectvo v knihe „Sila viery,
sila pravdy“, kde opísal život otca biskupa Jána Vojtaššáka, mučeníka cirkvi a národa. Druhýkrát ho Boh do Starej Ľubovne poslal r. 1969 prostredníctvom kapitulárneho
vikára Štefana Ligoša ako správcu farnosti. Prišiel k nám
po štyridsiatich rokoch mimo pastorácie z väzení a pracovných táborov. On však aj tam kázal Božie Slovo a zázraky z obrátení, ktoré sa tam stali, nám potom v kázňach
približoval a vysvetľoval. Keď mu r. 1973 odňali štátny
súhlas pôsobiť v Starej Ľubovni, pretože mal veľa miništrantov pri oltári, veľa spevákov na chóre a dokonca si zavolal na faru aj rehoľné sestry Františkánky. Keď na Štedrý deň pozval na faru starších a opustených ľudí a spolu s nimi večeral a obdaroval ich pomarančom, to už bolo
na vtedajšiu štátnu moc tak silné, že vyhlásili: „ponižuje socialistické zriadenie“, keď ukazuje, že u nás sú chudobní, či osamelí ľudia. On im vysvetľoval, že títo ľudia
by mali aj doma večeru, možno aj pomaranče, ale potrebovali druhého človeka, ktorý si s nim sadne za spoločný stôl, usmeje sa na nich, vypočuje ich a povzbudí. Nepomohlo to, musel okamžite odísť. Odišiel do Trstenej, ale
Ľubovňania často chodievali za ním a ďalej ho počúvali a spolu s ním sa modlili. Aj ja som tam chodieval a práve u neho v Trstenej som prvýkrát stretol neskôr košického arcibiskupa Alojza Tkáča, vtedy kňaza šoféra na električkách, alebo neskôr kardinála Jána Chryzostoma Kor-
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ca, vtedy tajného biskupa, robotníka z Bratislavskej Petržalky a mnohých ďalších.
Na záver by som chcel dnes pripomenúť slová Sv. otca
Františka, ktoré povedal v nedeľu v Ríme. Kto je povolaný
vydávať svedectvo o Kristovom zmŕtvychvstaní, musí sa
„narodiť zhora“. (porov. Jn 3, 7) V opačnom prípade skončíme tak, že sa dostaneme do situácie Nikodéma, ktorý aj
keď bol učiteľom v Izraeli, nerozumel Ježišovým slovám.
Nikodém nechápal Božiu logiku, ktorá je logikou milosti, milosrdenstva, v ktorej ten, kto sa stane maličkým,
je veľký; ten, kto sa stane posledným, je prvým; ten, kto
uzná, že je chorý, bude uzdravený. Takto prežíval svoj život aj náš. Mons. Viktor Trstenský.
Sv. Otec František vyzýva teda aj nás všetkých, aby sme
boli jednoduchí, skromní, vyrovnaní, avšak schopní nechať sa neustále znovu-zrodzovať Duchom, poslušne vedení jeho silou, vnútorne slobodní – a to predovšetkým od
seba samých – pretože vtedy bude nami hýbať Duch Svätý, ktorý veje, kam chce (porov. Jn 3, 8).
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Sv. Tomáš Akvinský1
Už tretíkrát v dejinách obnovenej činnosti nášho Seminára ma poverili páni rektori prednáškou na akademickú
slávnosť sv. Tomáša Akvinského.1
Začínal som ich, čo chcem zopakovať aj teraz, prirovnaním s vesmírnym javom, o ktorom nás učí prírodná veda
as.nómia. Totiž vo vesmíre existuje ešte svetlo aj takých
hviezd, ktorých existencia už dávno sa pominula, ktoré
vydali zo seba ešte vtedy, keď existovali.
V oblasti ducha takouto hviezdou je sv. Tomáš Akvinský, najsilnejšia teologická mocnosť, akú pozná nielen katolícka teológia, ale aj dejiny náboženstva vôbec. Jeho pozemská existencia v rokoch 1225 – 1274 vydala v službách
viery toľko svetla, že sa povznieslo z Talianska ponad
vyše štyritisíc metrov vysoké Alpy, narazilo aj na končiare slovenských veľhôr Vysokých Tatier, ktoré ho obrátili od seba na východ, kde ho zachytili a dodnes zachytávajú antény krížov na katedrálnych vežiach chrámu sv.
Martina, matky všetkých kostolov našej Spišskej diecézy,
aby vstúpilo do Kňazského seminára a postupne od roku
1815 vstupovalo do duše každého seminaristu, aby z našej katedrály v jase tohto svetla odchádzajúci novo vysvätení kňazi osvecovali našu diecézu na Orave, Liptove
a Spiši. Lebo osvecovať svetlom náuky sv. Tomáša, znamená osvecovať Kristovým svetlom. Elektrinu nevidieť,
ale svietiť žiarovky áno. Podobne vidieť účinky elektrického prúdu aj na ďalších elektrických spotrebičoch. Vďaka Kňazskému semináru, nad alebo blízko bohostánkov
kostolov našej diecézy bliká svetlo, ktoré vyzýva k adoro te devote, vďaka Kňazskému semináru každý deň v našich kostoloch zaznieva na popud rúk miništrantov zvuk
krásnych zvoncov, ktorý oznamuje veriacemu ľudu: „V tej
obeti Božia sláva – skrýva sa v chlebe, víne, – ale tvoja moc to dáva, – že podstata pominie – a sa stane z chleba, vína – telo i krv pravého – Krista Pána, tvojho Syna,...“
(JKS 247, 5.)
Chráňme sa bohosloveckého hriechu, ktorý poznáme
vo forme takýchto výrokov, keď bohoslovci cez prestávku
alebo keď idú na vychádzku, si hovoria: No načo to, kedy
budeš používať v praxi také ťažké filozofické pojmy, ktoré používal sv. Tomáš Akvinský, kto im z ľudí porozumie
a podobne. Koľkokrát budeš používať tieto pojmy v homíliách, kázňach, katechézach, to ja neviem. Ale jedno
viem povedať s istotou. Ak nebudeš kázať vo svetle týchto pojmov, ktoré si Cirkev privlastnila od sv. Tomáša Akvinského na vyjadrovanie svojej náuky, nikdy nebudeš kázať dobre, nikdy nebudeš kázať zrozumiteľne. Tu nejde
1. Tento príhovor A. Frankovského odznel 28.01.2018 v Spišskej Kapitule v Kňazskom seminári o. b. Jána Vojtaššáka.
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o fonetickú zrozumiteľnosť, ktorá je tiež nezanedbateľná,
ale o zrozumiteľnosť obsahovú a logickú. A v tom je sv.
Tomáš Akvinský majster nad majs.mi. Kardinál Newman
povedal, že aristotelovsky myslieť znamená logicky myslieť a logicky myslieť znamená aristotelovsky myslieť.
Sv. Tomáš Akvinský žil v časoch, keď sa do Európy importovala arabská filozofia, ale zvlášť Aristotelova. Povrchný pohľad a poznanie tejto filozofie vzbudzovalo
s.ch, že zničí kresťanskú vieru. Preto ju úprimne zmýšľajúci, ale nedostatočne poznajúci, os. odsudzovali. Boh
v pravom čase posiela ľudí, ktorí odvrátia hroziace nebezpečenstvo. V tomto prípade to bol svätý Tomáš Akvinský,
ktorý v Aristotelovej filozofii nevidel nebezpečenstvo, ale
naopak, vybadal, že v tejto filozofii okrem bludov, ktoré
vyvrátil, sa nachádza mimoriadne množstvo takých pojmov, ktoré môžu poslúžiť ako vynikajúci pros.edok k jasnému vyjadrovaniu obsahu viery. Môžem použiť aj toto
prirovnanie: v minulosti tlačenka sa robila tak, že mäsový
materiál pre tlačenku sa vkladal do vyumývaného žalúdka ošípanej. Dnes ten istý materiál do obalu z umelej hmoty. Je rozdiel v podstate tlačenky na tanieri? Ďalej, je veľká podobnosť s krstom. Zmýva sa hriech, daruje sa milosť. Tomáš očisťuje Aristotela a ďalších pohanských filozofov od bludov a nimi vyskúmané rozumové pravdy používa na vyjadrenie a vysvetlenie zjavených právd. Ďalej
tu môže platiť aj výrok Wernera Heisenberga, ktorý povedal, že prvý glg z pohára vedy má príchuť ateistickú, ale
pri dne posledného pohára sa potom objaví Boh (v: einfach leben Ein Brief von Anselm Grün, Herder Freiburg
i. Br., Nr. Dezember 2017, s. 9). Niet divu, že Chesterton
povedal, že Tomáš pokrstil Aristotelovu filozofiu (v: Directorium spirituale, vydavateľstvo Biskupský úrad, Regensburg, január 2011, s. 41). Jeho svetoznáme diela Contra gentiles a Summa theologiae, sú medeným hadom, na
ktorý keď sa pozreli Európania pohryznutí hadom pohanskej filozofie, vyzdraveli. (Porov. Lv 21, 4 – 9; Jn 3, 14 –
15.) Tento medený had je lekárňou na výrobu takých liekov, ktoré uzdravujú aj dnes od nebezpečného a veľmi jedovatého hada liberalizmu, individualizmu a následne sekularizmu.
Treba sa nám dívať na medeného hada na vyliečenie
z nebezpečného jedu, na ktorý nás upozorňuje sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník, ktorý hovorí: „Veď
v našich časoch pozorujeme, a nie bez zármutku, akúsi nákazlivú chorobu, ktorá sa nazýva indiferentizmus a šíri sa
v rozličných podobách nielen medzi svetskými, ale aj medzi rehoľnými bratmi.“ (Z Listov svätého kňaza a mučeníka Maximiliána Mária Kolbeho, v: Liturgia hodín, IV.
zväzok, 14. augusta, s. 1335 – 1337, toto 1335.) Chváliť
nám treba tých, ktorí sa odhodlali prekladať do slovenči-
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ny Sumu theolgickú. SSV vydal r. 2017 už jednu časť z Prvej knihy, a to otázky od 1 až po 13. Pozrime si aj posledné
číslo Katolíckych novín, čo o nej píše. Modlime sa, aby sa
v tejto činnosti na Slovensku pokračovalo. A povzbudzujme sa, aby tento zväzok a ďalšie, ak budú vychádzať, nechýbali v knižnici žiadneho kňaza.
Tieto a ďalšie jeho diela jasne svedčia o tom, že študoval
Písmo, exegézu, tradíciu, Otcov, dejiny a filozofiu. Niet
divu, že ho mnohí nazývajú philosophus philosophorum.
Že má prívlastky ako „doctor angelicus“, „doctor communis“.
Že pápeži od 14. stor. ho pokladajú za vzor pravoverného filozofa. Že blahoslavený Svätý Otec Pavol VI. ho nazýva „apoštolom pravdy“ (v: Directorium spirituale, vyššie c. d., 2011, január, s. 42). Že svätý pápež Ján Pavol II.
vo svojom diele Prekročiť prah nádeje, so žiaľom konštatuje, že diela sv. Tomáša Akvinského sa ods.ňujú z našich
knižníc, čo je na veľkú škodu a vyzýva k návratu ich čítania. Aj tu by sa malo uskutočniť to známe: „Kameň, čo
stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným“ (Lk 20, 17“).
Možno, že aj v prípade sv. Tomáša Akvinského, sa uskutočňuje to, čo povedal nemecký básnik, dramatik, vedec,
politik Goethe, ktorý žil v rokoch 1749 – 1832: „Je málo
takých ľudí, čo na druhom milujú to, čím je, ale milujú
to, čo mu prisudzujú, čiže milujú o ňom svoje predstavy“ (Goethes Lebensweisheit, Herausgegeben von Emil
Ludwig, Paul Zsolnay Verlag, Berlin Wien – Leipzig 1931,
s. 16).
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To, čo Cirkev robila a robí od prvopočiatku, ako to charakterizuje článok v Osservatore Romano, týždenné vydanie v nemeckej reči z roku 2009, v 51. čísle na s. 11, to
v plnej miere možno privlastniť vo svojej dobe sv. Tomášovi Akvinskému. „Práve tak ako Cirkev v časoch pohanskej helenisticko-rímskej kultúry, všetko to, čo v nej bolo
v službách poklony bôžikom a neľudského, rozhodne zavrhla, kým poklady kultúry a klasického umenia ochraňovala, očisťovala asimilovala; práve tak ako Cirkev v časoch feudalizmu rozhodne sa postavila proti všetkému, čo
v historických prejavoch týchto nových národov bolo barbarské a hrôzos.šné, prijala sily s.dovekého človeka, korigovala ich a zušľachtila; práve tak ako Cirkev v časoch
renesancie zamedzila opojeniu nastupujúceho humanizmu a prisvojila si umelecké čnosti tohto obdobia a dopomohla im dosiahnuť mimoriadnu veľkosť; tak bude Cirkev
pranierovať každý druh materializmu, predovšetkým našich čias. Nesmiernu a nádhernú kultúru vedy, hospodárstva, techniky, zmedzinárodňovanie sa života našich čias,
nikdy nebude brzdiť, ale sa bude pokúšať skôr ju „prijať“,
to znamená bude jej dávať silné a správne princípy, bude
jej otvárať vrchol duchovnej pravdy, modlitby a spásy,
ktorú jej môže dať jedine Cirkev. Cirkev sa bude pokúšať prinášať dnes to, čo prináša cez stáročia: darovať pokoj a bratstvo, aby sa v Kristovi stali Božími deťmi. Bude
sa pokúšať dávať svetu kresťanskú dušu.“
„Choď a rob aj ty podobne (Lk 10, 37)!“
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Dá sa snom veriť?
Boh sa môže prihovoriť človeku prostredníctvom
snov, ako to viackrát potvrdzuje Sväté písmo a touto cestou môže človekovi naznačovať svoju vôľu. Ale zainteresovaný musí vedieť spoznať, že sen pochádza od Boha.
Ak sa človek dovoláva diabla, aby mu prostredníctvom
snov oznámil budúce veci, znamená to, že hreší proti
úcte k Bohu. Sny môžu pochádzať nielen od Boha alebo
od diabla, ale ich môžu spôsobiť aj rôzne fyzické a fyziologické príčiny. Teoreticky je to jasné. V praxi však nie
je ľahké určiť, či je treba hľadať pôvod sna v Bohu alebo
v iných príčinách.
Benedikt XVI. opisuje takto múdrosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, v tejto otázke: „Zatiaľ čo pri zvestovaní anjel k Márii «prišiel» (Lk 1, 28), Jozefovi sa len zjavuje
vo sne. Isteže, je to sen, ktorý je skutočný a ktorý zjavuje
skutočnosť. Znova sa nám ukazuje jeden z charakteristických rysov Jozefovej osoby: jeho schopnosť vnímať Božie
skutočnosti a jeho schopnosť rozlišovať. Božie posolstvo
sa môže dostať iba k človekovi vnútorne pozornému voči
Božím veciam, k človekovi vnímavému voči Bohu a jeho
cestám. Schopnosť rozlišovať je dôležitá na to, aby mohol
rozpoznať, či ide len o obyčajný sen, alebo či k nemu naozaj prišiel Boží posol a prehovoril k nemu. Posolstvo, ktoré sa k nemu dostáva, je ohromujúce a vyžaduje si mimoriadnu odvahu viery. Naozaj mohol takto prehovoriť Boh?
Mohol sa Jozef dozvedieť pravdu, a to takú, ktorá presahuje všetko, čo by človek mohol čakať? Je možné, že Boh
by sa takto správal k človekovi? Je možné, že Boh práve
takto začal nové dejiny s ľudstvom? [...] Vieme si predstaviť, ako [Jozef] musel vnútorne zápasiť s týmto ohromným posolstvom zo sna: «Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je
z Ducha Svätého» (Mt 1, 20). [...] Matúš celú epizódu uzatvára. Píše, že Jozef sa zobudil, vstal a urobil, čo mu prikázal Pánov anjel. [...] Jozef je tu znovu celkom praktickým
spôsobom vykreslený ako «spravodlivý»: Jeho vnútorná
vnímavosť voči Bohu, ktorá mu umožnila posolstvo prijať a pochopiť, sa celkom prirodzene mení v poslušnosť.
Hoci predtým rozmýšľal nad svojimi možnosťami, teraz
už vie, čo je správne urobiť. Ako človek spravodlivý nasleduje Božie prikázania, ako sa píše v Žalme 1.“1
Dobrý Boh môže prostredníctvom sna priviesť hriešneho človeka na správnu cestu, ako o tom píše dominikán Jacek Salij: „Komusi sa prisnil nebohý otec a prikázal tomu
človeku zanechať zlý život, ísť na spoveď a konečne začať
žiť ako kresťan. Tohto človeka sa otcove slová veľmi dotkli a sen spôsobil zlom v jeho živote. Bol tento sen nad1. J. R atzinger – Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský. Prológ. Ježišovo
detstvo, Trnava 2012, s. 42 – 46.
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prirodzeným zásahom do života tohto človeka? Osobne si
myslím, že aj keby ho spôsobili čisto prirodzené mechanizmy (napr. spomínaný človek už dlho vo svojom podvedomí mal výčitky svedomia, že nežije tak, ako bol vychovaný), aj tak sa cezeň zjavilo tajomstvo spoločenstva svätých. Prostredníctvom tohto sna sa ho určite dotkla láska
jeho nebohého otca – hoci sa to možno stalo celkom prirodzenou cestou. A pre lásku je celkom prirodzené, že svoje plody prináša neraz až po mnohých rokoch. Podľa mňa
by bolo obyčajnou špekuláciou a priori odmietať nadprirodzený charakter tohto sna. Lebo možno naozaj sám Boh
dovolil tomu otcovi, aby dokonca aj po svojej smrti prišiel
k svojmu dieťaťu a preukázal mu také veľké dobrodenie.
Posolstvo tohto sna bolo zjavne v súlade s pravdami viery,
pričom v ňom nebola žiadna ich «lepšia» interpretácia“2.
Človek môže mať aj sen, ktorý síce v ničom neodporuje pravdám viery, ale obsahuje nesprávne usmernenia,
ako konať. Tento sen sa sníval budúcemu svätcovi Albertovi Veľkému v čase, keď sa rozhodoval, či má vstúpiť
do rehole: „Albert bol nadšený rehoľným životom a veľmi chcel žiť ako rehoľník. Zdržiaval ho však strach, či dokáže vytrvať na tejto ceste. Vtedy sa mu prisnil sen, že sa
stal rehoľníkom, veľmi sa mu darilo a bol šťastný. Napokon však zistil, že táto cesta je pre neho priťažká a musel
z rehole odísť. Prebudil sa s pocitom úľavy, že to bol len
sen, ale zároveň s presvedčením, že ho sám Boh odrádza
od vstupu do rehole. Boh však skutočne zasiahol do tejto
situácie až večer toho istého dňa. Albert vošiel do kostola na pobožnosť a pri kázni si vypočul práve tieto slová:
«Stáva sa, že niekto by sa veľmi chcel stať rehoľníkom, ale
trápi ho nepokoj, či vytrvá na tejto ceste. A keď sa mu ešte
prisnije, že vstúpil do rehole, ale potom musel z nej odísť,
bude to falošne pokladať za Boží hlas a premárni svoje povolanie.» Nemusím dodávať, že táto kázeň prelomila všetky Albertove zábrany. Bez najmenšieho váhania vstúpil
od kláštora a nielenže bol dobrým rehoľníkom, ale stal sa
veľkým svätcom“3.
Poučenie, ktoré z tohto príbehu vyplýva, je jasné. Nemožno sa spoliehať na sny pri tých rozhodnutiach, ktoré
sme povinní veľmi pozorne preskúmať svojím rozumom
a zdravým úsudkom a prijímať svojou slobodnou vôľou.
A to aj vtedy, keď rozhodnutia našepkávané v snoch neprotirečia pravdám viery ani Božím príkazom.
Ako príklad správneho postoja k snu s posolstvom –
v tomto prípade s náboženským posolstvom – uvedieme
2. J. Salij, Veštenie, čary, posadnutosť. Naliehavé otázky – pravdivé
odpovede, Bratislava 2003, Lúč, s. 6 – 7.
3. Tamže, s. 7.
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opis sna, ktorý mala svätá Monika deväť rokov pred obrátením svojho syna Augustína a ktorý vyrozprával samotný Augustín: „Snívalo sa jej totiž, že stojí na akejsi drevenej doske a že prichádza k nej žiariaci chlapec, ktorý
sa veselo usmieva na ňu, smutnú a zarmútenú. Keď sa jej
spytoval na príčinu jej smútku a na príčinu jej každodenného plaču (nie zo zvedavosti, ale aby ju poučil), povedala,
že oplakáva moju záhubu. Nato jej rozkázal, aby sa upokojila, a napomenul ju, aby si povšimla a videla, že kde je
ona, tam že som aj ja. Keď sa obzrela, videla ma stáť vedľa
seba na tej istej doske. Odkiaľ ten sen, ak len nie od teba,
ktorý si svoje ucho priklonil k jej srdcu? Ó, ty všemohúci,
dobrotivý Bože, ktorý sa o každého z nás staráš tak, akoby si sa staral len o neho samého, a o všetkých sa staráš
tak, akoby si sa staral len o jedného. Odkiaľ je i to, keď
mi rozprávala svoj sen a ja som sa usiloval vysvetliť jej ho
v tom zmysle, aby nepochybovala, že bude takou, ako som
bol ja, vtedy mi povedala rýchlo, bez akéhokoľvek váhania: «Nebolo mi povedané: Kde je on, budeš aj ty, ale: Kde
si ty, bude aj on»“4.
Keby sa Monika v dôsledku tohto sna prestala modliť za
obrátenie svojho syna, znamenalo by to, že sa riadi snovými fantáziami. No ona sa nielenže naďalej modlila za
svojho syna, ale modlila sa ešte horlivejšie. Tento sen v nej
upevnil nádej, že Pán Ježiš nájde jej Augustína. Vytrvalo
a trpezlivo sa modlila ešte deväť nasledujúcich rokov, ktoré uplynuli odvtedy, čo sa jej prisnil tento sen. A dočkala sa obrátenia svojho syna. Sen bol teda dôležitou pomôckou v jej ťažkom boji o synovu dušu. Preto môžeme predpokladať, že naozaj pochádzal od Boha.
Spomedzi svätých môžeme spomenúť ešte Don Bosca,
v ktorého živote zohrali sny dôležitú úlohu. Dokázal rozpoznať, osvietený Božím svetlom, ako ho prostredníctvom nich Boh vedie v jeho poslaní. Ak sa Boh prihovára cez sen, tak zároveň osvecuje srdce človeka, aby ten sen
správne pochopil.
V Poľsku je veľmi známy benediktín otec Leon Knabit.
Spomína, že keď bol kaplánom Diecézneho domu v Pewli Małej, kde chodili na duchovné cvičenia veriaci z celého Poľska, vo februári v roku 1958 tam prišiel so skupinou mladých kňaz Karol Wojtyła („Wujek“ – ako ho volali mladí). Otec Leon hneď zbadal, že je to niekto neobyčajný. Sedel pri stole mlčiaci, priateľský, viac poslúcha
ako hovoril, ale bolo vidno, že má dar hlbšieho pohľadu na
veci. To bol začiatok ich známosti a priateľstva, ktoré pokračovalo v nasledujúcich rokoch. Najskôr ho podopierali spoločné stretnutia, potom bolo na ne menej príležitostí,
a tak ostávali listy. Má od Wojtyłu viac než sto listov. Keď
kardinála Wojtyłu zvolili za pápeža, otec Leon premýšľal,
o čom mu bude teraz písať a či vôbec prichádza do úvahy mu písať. Ktorúsi noc sa mu prisnil „Wujek“. Spýtal sa

4. Svätý Augustín, Vyznania, Bratislava 1997, Lúč, 3, 11.
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ho, čo má robiť. Odpovedal mu: „Ak máš niečo dôležité,
píš“. Opísal mu ten sen v liste, a zároveň ho požiadal o pápežské požehnanie z príležitosti dvadsiateho piateho výročia svojej vysviacky. Pápežské požehnanie o chvíľu prišlo.
Boli k nemu pridané slová: „Potvrdzuje odpoveď zo sna:
ak máš niečo dôležité, píš“. A tak to pokračovalo.5 Otec
Leon takýmto spôsobom požiadal svätého pápeža o potvrdenie toho, či sa má riadiť podľa sna.
Prorok Daniel, ktorého povolali, aby vyložil sen, poprosil o čas na modlitbu a žiadal, aby sa aj iní modlili o svetlo
pre neho (porov. Dan 2, 16 – 23). Aj Jozef Egyptský veľmi dobre vedel, že ak niektoré sny pochádzajú od Boha,
potom aj vykladanie snov patrí Bohu (porov. Gn 40, 8; 41,
16). Aj keď nejaké sny pochádzajú od Boha, ich obsah treba – vo viere a s modlitbou, v jednote s Cirkvou – overovať v realite.
Páter Amorth hovorí aj o možnom pôsobení diabla cez
sny: „Stretávame sa tiež s fenoménmi, ku ktorým dochádza pri spánku a v snoch. Tieto záležitosti sú tesne spojené s pokušením. Niektoré sny sa viažu na sexuálnu oblasť, v iných sa stretávame s niekým blízkym, kto bojuje
so zlom. Ďalšie sny zase vyvolávajú intenzívne prežívanie hrôzy a desu, takže dotyčný nie je schopný spať. Masové komunikačné prostriedky hrajú na tieto podvedomé
struny a bolo by veľkou chybou zastierať, že diabol pôsobí rovnako prostredníctvom médií. Ide pravdepodobne
o filmy, ktoré vyvolávajú des a hrôzu, filmy plné brutálneho násilia, ktoré býva veľmi často čisto samoúčelné, filmy so sexuálnou tematikou, filmy znázorňujúce psychickú a fyzickú zvrhlosť, filmy predstavujúce rozličné magické a ezoterické praktiky. Negatívnu úlohu rovnako zohrávajú aj niektoré kreslené filmy. Množstvo takýchto tém
sa blíži snom, ktoré človeku podsúva zlý duch.“6
Už Starý zákon vystríhal pred „vizionármi“ a vykladačmi snov, pretože aj tu, ako aj u iných foriem „veštenia budúcnosti“, sa stretajú povera s klamom a ak tam je zrniečko pravdy, tak ono sa zneužije takým spôsobom, že náboženstvo to nemôže akceptovať. „Preto vy nepočúvajte svojich prorokov, veštcov, snárov, hádačov a čarodejov, [...],
lebo vám prorokujú klamstvo“ (Jer 27, 9). K uvedenému
citátu z Knihy proroka Jeremiáša môžeme v Biblii nájsť
mnoho podobných vyjadrení a odkazov. Niekoľko strán
predtým môžeme čítať: „Počul som, čo hovoria proroci,
ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria: «Mal
som sen! Mal som sen!» Dokedyže budú takto zmýšľať
proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca? Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou
rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno,
5. L. K nabit – W. Bonowicz – A. Sporniak, Spotkania z ojcem Leonem. O. Leon Knabit OSB w rozmowie z Wojciechem Bonowiczem i Arturem Sporniakiem, Kraków, Znak 2013, s. 31.
6. G. A morth, R. I. Zanini, Silnejší než zlo. Ako rozpoznávať zlého
ducha, premáhať ho a vyhýbať sa mu, Stará Ľubovňa 2013, s. 51.
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ako ich otcovia zabudli moje meno pre Bála. [...] Hľa, som
proti tým, čo prorokujú klamné sny – hovorí Pán, rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojím klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal, ani nepoveril; a nijako
neosožia tomuto ľudu – hovorí Pán“ (Jer 23, 25 – 27. 32).
Ďalej je tu napomenutie: „Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje
sny, ktoré sa vám prisnijú“ (Jer 29, 8). Hľadať výklad snov
v rôznych snároch znamená hrešiť poverou.

lostí. Preto je zákonom múdrosti neopierať sa o ne v tom,
čo sa týka budúcnosti, alebo aspoň nie príliš. Len vtedy
je možné venovať snu určitú pozornosť, keď jeho obsah
je sám v sebe dobrý, hodný Boha, nabáda k čnosti a dušu
ponecháva v pokoji. Čo sa týka snov, ktorých obsah nie je
v súlade s Božím učením, treba ich okamžite a bez váhania odmietať, a to aj vtedy, keď majú náznaky vierohodnosti.7

V Knihe Deuteronómium čítame: „Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie
alebo zázrak, a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal,
by sa aj vyplnili, ale pritom by ti povedal: «Poďme za inými bohmi – ktorých ty nepoznáš – a slúžme im,» nedáš
nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh,
bude vás chcieť vyskúšať, aby sa zvedelo, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej
duše“ (Dt 13, 1 – 3). „Nech niet medzi vami nikoho, kto by
[...] dával pozor na sny a na znamenia“ (Dt 18, 10).
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Všimnime si, že v uvedenom texte sa nachádzajú tieto slová: „Ak videnia nemajú svoj pôvod od Najvyššieho“.
Netreba mať pochybnosti, že človek, ktorý bol spomenutý vyššie, z Božej milosti dostal od svojho mŕtveho otca
napomenutie, aby zmenil svoj život. Bolo to z Božej milosti aj v tom prípade, že ten sen spôsobili čisto prirodzené pochody.
Existujú aj sny, ktoré nepochádzajú ani od Boha, ani od
diabla, ale sú prejavom podvedomia, ktoré tuší budúcnosť:
istý druh „jasnovidectva“. Zvlášť u primitívnych národov
môže byť sen prejavom nejakej skutočnej predtuchy, spravodlivého strachu alebo odôvodnenej nádeje.
V kresťanskom stredoveku sa usilovali (dokonca aj
niektorí svätí) stanoviť pravidlá na rozlišovanie bezvýznamných snov od zmysluplných a na interpretovanie tých
zmysluplných. Interpretácia snov v dnešnej hĺbkovej psychológii (napríklad od Karla Gustava Junga) je serióznou
a vedeckou záležitosťou predovšetkým preto, že si nenárokuje na základe snov predpovedať budúcnosť, ale na ich
základe sa snaží určiť psychické poruchy, výčitky a ich
príslušnú liečbu. Je ďalšou vecou, že na základe snov sa
netreba snažiť vysvetliť príliš veľa vecí.
Väčšina snov (zvlášť u moderného človeka ovplyvneného dobou) nemá žiaden význam ohľadom budúcich uda-
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Väzenie zamknuté zvnútra –
(ne)odpustenie
podľa Kataríny Lachmanovej
Predstavme si väzenie. Mreže, chlad, studená kamenná podlaha, vŕzgajúca posteľ. Steny, na ktorých sú vyryté
čiary znázorňujúce počet „odsedených“ dní. Samota. Túžba po domove. Ohlušujúce ticho výčitiek svedomia, hnevu, sebaľútosti, krivdy, pýchy, či smútku. Búchanie hlavy
o stenu. Slzy stekajúce po tvári z prehraných vnútorných
bojov so sebou samým, s vlastnou slobodou, ktorá nám aj
vo väzení ostala. V tomto áno. Je to sloboda k odpusteniu,
k otvoreniu cely nášho zvnútra zamknutého srdca.
„Sedeli v temnotách a v tieni smrti sedeli, spútaní biedou a železom, lebo sa vzopreli Božím výrokom...“ (Ž 107,
10).
Touto myšlienkou začína kniha Väzenie zamknuté
zvnútra z pera Kataríny Lachmanovej. Hrozná predstava
– temnota, bieda, železo, okovy, chlad, smútok – jednoducho väzenie. Každé neodpustenie je väzením zamknutým zvnútra, od ktorého má každý jeden z nás svoj vlastný kľúč! Budem tam sedieť dovtedy, dokým bude trvať
moje „nechcem“ voči môjmu blížnemu. Odpúšťať druhým
je prirodzený dôsledok skutočnosti, že bolo bezvýhradne
odpustené nám. Nie je možné prijímať pre seba Božie milosrdenstvo, a zároveň zatvrdiť svoje srdce voči blížnemu.
Katarína Lachmanová v knihe vymedzuje dva typy väzenia. Prvé je väzenie neodpustenia a druhé väzenie samospravodlivosti.
Väzenie neodpustenia
„A tak si ho Pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha, ja
som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si
sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa
ja zľutoval nad tebou?“
Autorka začína stať o neodpustení druhým vysvetlením podobenstva o nemilosrdnom sluhovi. Nájdeme ho
v osemnástej kapitole Matúšovho evanjelia. Ide v ňom
o to, že istý kráľ jedného dňa zistil, že mu jeden z jeho sluhov dlhuje 20 miliónov eur (denáre v prepočte na eurá...)
Sluha nemal šancu tento dlh splatiť a kráľ to dobre vedel... No sluha prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim...“
Ale odkiaľ? Z čoho mu to chcel vrátiť? Jednoducho – bezvýchodisková situácia. Skúsme si tú situáciu predstaviť.
Skúsme sa vžiť do kože toho sluhu... Jazykom dnešnej

doby – v hlave prebehli vyhrážky, exekútor, väzenie... ako
len toto môže dopadnúť? Ruky sa začnú potiť, človek dostáva závrat, myslí na rodinu, na deti, na zbabraný život...
A v tom? Pán mu celú dlžobu odpúšťa. Nechce ani splátky, nechce to od neho odrobiť, nič. Vôbec nič... Ten balvan,
ktorý mu vtedy padol zo srdca, musel počuť celý svet...
A predsa – o niečo neskôr stretol svojho spolusluhu a začal sa mu vyhrážať, kvôli „stovke“, ktorú mu dlhoval. Tiež
ho prosí o odpustenie, ale on je neoblomný. Kľúčový problém je v tom, že prvý sluha svojmu spolusluhovi pozhovieť NECHCEL! Toto je to slovo, ktoré ho blokuje. Toto
je dôkazom toho, že odpustenie nie je záležitosťou emócií,
ale je to akt vôle. Chcieť / nechcieť. A on nechcel... Ako to
dopadlo? Pán sa to dopočul a prvého sluhu dal uväzniť...
Vo väzení vlastne napokon skončili obaja...
Jedna moja ruka bola pribitá na kríž za teba, druhá
za toho, ktorý ti ublížil...
Aký praktický význam má toto podobenstvo pre nás?
A prečo Boh očakáva, že budeme milosrdní? Odpoveď je
jednoduchá – pretože on nám odpustil neodpustiteľné! Samozrejme, človek sa hneď začne brániť, prepočítavať, porovnávať, hľadať vinníka a ospravedlňovať sa pred celým
svetom... Podstata je však kdesi inde. Katarína Lachmanová píše: „Nemáš odpúšťať preto, lebo ste si s blížnym jedna k jednej (aj keby), ale preto, lebo ja som odpustil tebe.
Ak chceš, aby som ťa privinul do svojho náručia svojho
milosrdenstva, musíš vydržať a súhlasiť s tým, že doň priviniem i tvojho brata, ktorý ti ublížil. Jedna moja ruka
bola pribitá na kríž za teba, druhá zaňho. Nemôžeš chcieť
pre seba milosrdenstvo a pre neho spravodlivosť...“ Prečo
je pre nás tak ťažké odpustiť? „Najčastejším duchovným
problémom býva, že sme my sami ešte neprijali svoju amnestiu... neprijali sme ju srdcom.“
Zväzujeme druhých
Z podobenstva jasne vidieť, že druhý sluha sa dostal do
väzenia kvôli prvému sluhovi, vďaka jeho neodpusteniu...
Kráľ s tým nemal nič spoločné. Aj my máme moc uvrhnúť druhých do väzenia temnoty, smútku zo straty vzťahu a pritom často ide o banality... Zažili ste to? Zažili ste
stav, keď ste boli uväznení v temnote kvôli tomu, že vám
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blížny neodpustil previnenie hoci ste sa všemožne usilovali o urovnanie vzťahu? A obzvlášť vtedy, keď ste naozaj v spore nemali vinu alebo bola minimálna? Keď ste
do sporu boli vtiahnutí, prípadne bol na vás vyvíjaný nátlak? Takéto väzenie je zrejme to najťažšie. Zrazu si uvedomujete, že ste nespravodlivo odsúdení a každá zmierlivá SMS z vašej strany situáciu len zhoršuje. Nič príjemné.
Toto sa deje, keď neodpustíme človeku. Vrháme ho do väzenia samoty a tmy. „Mnohí kresťania za sebou vláčia nie
jedného, ale celý húf zajatcov. Ak prechovávam k niekomu
horkosť alebo neodpustenie, vzniká medzi nami neviditeľné puto, ktoré zväzuje nás oboch...,“ píše Katarína Lachmanová. Pre jednu stranu je väzením hnev (jeden z hlavných hriechov), pre druhú stranu je to smútok z väzenia,
malomyseľnosť, strata vzťahu. Odpustiť neznamená hneď
znovu nadobudnutú dôveru a kladné emócie voči človeku,
ktorý nám ublížil. Odpustiť znamená preťať špirálu zla.
Oslobodiť jeho i seba.
Väzenie samospravodlivosti
Ako druhý typ väzenia Katarína Lachmanová uvádza
väzenie samospravodlivosti. Je to opačná situácia než tá,
o ktorej sme písali. Táto situácia nastáva vtedy, keď sme
niekomu ublížili a je len na nás, aby sme ho poprosili o odpustenie. Ak sa k tomuto kroku neodhodláme, nastáva podobná situácia ako v prvom prípade – sami sa dostávame
do väzenia. Väzenia samosprvodlivosti. Jeho podstatou je
pýcha. Pýcha, ktorá vnáša do človeka duchovnú temnotu, hluchotu, slepotu. Človek sa uzatvára a hnije, pomaličky hnije, zapácha stále viac a viac. Silné slová? Nuž, keď
pár dní nevysypeme smeti, vari necítiť zápach? Aj v tomto
prípade cítiť zápach, zápach duše, zápach hriechu.
„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že
TVOJ BRAT MÁ NIEČO PROTI TEBE, nechaj svoj dar
tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom...“ (Mt 5, 23 – 24)
Vnímate tú vetu? Nie je na nej niečo zvláštne? Keď si
spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe. Ani nie ty máš
niečo voči bratovi, ale on proti tebe. Teda ty máš urobiť
prvý krok... Nie čakať a čakať, kým ten druhý príde a vytmaví ti to. Nie. Vysloviť slovo „prepáč“ nás stojí toľko
vnútorných bojov a spustí sa toľko obranných mechanizmov... No keď vyhráme nad svojou pýchou, vyhráme nie
jednu bitku, ale vojnu. Keď si nepriznáme chybu z dôvodu strachu z bolesti, poníženia aj tak trpíme, aj tak trpíme
vo väzení svojej pyšnej samospravodlivosti. Existuje cesta, ako z toho von?
Proces uzmierovania
Tento proces má päť fáz. Popísala ho Dr. Kübler-Rossová a spomína ho tiež P. Elias Vella z Malty. Tieto fázy sú
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totožné s piatimi fázami smútku po strate blízkej osoby,
rozvode, rozchode, diagnostike nevyliečiteľnej choroby.
Fáza – popieranie skutočnosti
Je charakteristická stavom „nič som neurobil“. Útekom
od reality. Dobrým jedlom, spánkom, hudbou, aby sme
prehlušili prípadné výčitky svedomia.
Fáza – hnev
Utrpenie. Príčinu mojej vnútornej bolesti vidím vo všetkom a vo všetkých okrem mňa. Samozrejme, oni za nič
nemôžu. „Pretože som mlčal, chradli mi kosti“, píše žalmista v Žalme 32. Musel zažiť skutočne hrozný stav. Pretože chradnutie kostí je vlastne zomieranie. Žalmista vie,
že duchovne (aj fyzicky) zomieral, pretože hnev má vážny dopad nielen na dušu, ale aj na psychiku a fyzické zdravie človeka.
Fáza – vyjednávanie
Ľady sa trocha začínajú roztápať, ale stále to nie je
„ono“. V mysli sa vynárajú prvé pokusy o urovnanie vzťahu. Sú to vety typu: Aj by som sa mu ospravedlnil, keby si
aj on uznal chybu... Chcem sa zmieriť, ale on / ona by mala
urobiť prvý krok... Katarína Lachmanová to nazýva podmienečné uzmierenie.
Fáza – depresia
Na scénu prichádza sebaobviňovanie, autoagresia. Túto
fázu charakterizujú vety typu: „Ja sa nikdy nezmením!
Som hlupák...“ Treba však zdôrazniť, že toto nie je skrúšený duch. Toto je sebaľútosť, či preľaknutie sa z objavenej
pravdy o sebe. Existujú dva druhy zármutku, tak ako poznáme dva typy ľútosti: Judášovu a Petrovu. Judáš sa topil v sebaľútosti a toči sa okolo seba a svojho hriechu. Petrova ľútosť smerovala k Ježišovi. Horko zaplakal nad tým,
čo urobil.
„Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na
trvalú spásu, zármutok sveta však pôsobí smrť...“(2 Kor 7,
10 – 11).
Fáza – prijatie druhého
Nastáva deň „Dé“. Otvorím oči, z vrecka vyberám kľuč
od vlastného väzenia. Rozhodol som sa poprosiť o odpustenie. Prichádzam k človeku (ak je to možné), k Bohu skrze kňaza, priznávam svoj podiel viny a hovorím to oslobodzujúce „odpusť“, ktoré preniká nebesia i zem a aj to naj-
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tvrdšie ľudské srdce v momente dostáva novú šancu. Už
nie je z kameňa, už je z mäsa. Už nie je necitlivé, ale opäť
bije Božím rytmom, radosťou, slobodou. Toto robí pokorenie sa a prosba o odpustenie. Šťastná vina, je len vyznaná vina...
„Oci, si trieda!“
Nie je slabosťou pokoriť sa a priznať s vinu. Naopak.
Slabosťou je nepriznať si chybu, váľať sa v špine, zapáchať, hoci navonok môžeme mať to najznačkovejšie oblečenie, najlepšie šperky, hodinky, účes. Vo vnútri prebieha proces rozkladu. Stávame sa tak „obieleným hrobom“. Človek, ktorý sa pokorí je naplno človekom. Katarína Lachmanová na túto tému ponúka jeden príbeh. Otec
so synom sa pohádali. Otec sa na jeho adresu vulgárne vyjadril. Syn odišiel nahnevaný do svojej izby, otec nahnevaný do svojej pracovne. Prehnal to. Vedel, že to prehnal. Na
výzvu manželky, ktorú najprv prijal s nervami a hnevom
sa šiel synovi ospravedlniť. Áno, otec synovi. Pred týmto
krokom prosil otec Boha o silu. Pretože to bolo nesmierne ťažké. Napokon to zvládol, ospravedlnil sa mu a pri odchode z izby zaznelo: „Oci, si trieda!“. Katarína Lachmanová príbeh uzatvára – podľa mňa – kľúčovou otázkou.
Človek sa vo väčšine prípadov uzatvára do väzenia samospravodlivosti zo strachu, že keby z neho vyšiel ako prvý,
teda keby sa ospravedlnil, stratil by tvár, stratil by svoju
dôstojnosť, stal by sa slabým, zraniteľným... Opak je pravdou. Človek, ktorý si svoju chybu prizná, v očiach druhých stúpne. Nestrápni sa. Strápňoval sa celý čas predtým,
keď sedel vo väzení.
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Žalm 32
„Blažený človek, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.
Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.
Vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: «Vyznám Pánovi svoju neprávosť.»
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe
v čase tiesne.“

Vyjdi von!
Preto ty, ktorý čítaš tieto riadky a na nohe máš železnú
guľu, či na rukách putá, rozhodni sa vyjsť von z väzenia,
do ktorého si sa uvrhol. Z väzenia neodpustenia, či z väzenia pýchy, samospravdlivosti. Nik iný ťa neoslobodí. Kľúč
je v tvojich rukách, v tvojej vôli. Tým kľúčom sú slová
„chcem“ a „odpusť“. Vyjdi von ako Lazár vyšiel z hrobu
po mocnom Ježišovom zvolaní jeho mena. Aj teraz Ježiš
klope na tvoje zamknuté srdce, chce vojsť do slobodného,
otvoreného srdca. Pustíš ho?
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Ako zaobchádzame
s našou slobodou1
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi sa stala hviezdnou udalosťou našich moderných dejín. Bola časom svitania slobody, ktorá naplno prišla po poldruha roku v Novembri ‘89. Toto výročie si pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva, pretože náboženská sloboda je kritériom aj ďalších základných práv človeka. Právom môžeme
a máme byť na túto udalosť hrdí. Slovensko sa ňou autenticky a originálne zapojilo do stredoeurópskeho vzopätia
proti komunistickej totalite. Vďaka patrí preto všetkým,
ktorí sa jej zúčastnili ako odvážni a statoční občania a veriaci ľudia. Vďaka a úcta patrí všetkým obetiam, zvlášť
tým najväčším, ktoré boli za 40 rokov útlaku prinesené
v zápase za slobodu a dôstojný život v našej krajine. Len
tam, kde aj po desaťročiach žije aktívna pamäť, kde je obetiam prejavovaná vďaka a úcta, len tam je prítomná aj zodpovednosť za ovocie týchto obetí – za slobodu a demokraciu. 1

livosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje. Pravda nás
učí o rovnakej dôstojnosti každej ľudskej osoby. A ovocím pravdy je láska, čiže solidarita so slabými a trpiacimi. Sloboda je dar, ktorý nás pozýva k zodpovednosti. Bez
zodpovednosti sa sloboda stratí, neprežije. Preto, ako hovorí pápež František, „kresťan sa má miešať do politiky”.
Jeho predchodca sv. Pavol VI. považoval politiku dokonca za „najvyššiu formu lásky”! Ako veľmi sme sa vzdialili
od týchto ideálov – kto by to o politike a politikoch na Slovensku dnes povedal? A o našom vmiešavaní sa do politiky svedčí napríklad len 13%-ná účasť voličov v ostatných
eurovoľbách, najnižšia zo všetkých štátov EÚ! Pritom na
charaktere, orientácii a akcieschopnosti Európy nám musí
záležať. Tak, ako sme spolu so susedmi o slobodu prišli,
tak sme ju aj v roku1989 znovu nadobudli. Je to naša zjednotená Európa, ako spoločenstvo demokracií, ekonomík a
kultúr. Naša sloboda sa európskym zjednotením rozšírila.

Bratislavský Veľký piatok 1988 slúži aj dnes ako inšpirácia vo viacerých dimenziách:

Ak národu nezáleží na spravodlivosti, bude žiť v jej nedostatku a v krivde. Či tomu tak nebolo v uplynulom desaťročí? Či nízka vymožiteľnosť práva nebola ovocím postoja väčšiny spoločnosti napríklad k tzv. Mečiarovým
amnestiám? 16 rokov dnes ešte stále najpopulárnejšia strana a jej líder bránili ich zrušeniu, keďže to vraj nie je možné. A ľudia im tlieskali a dávali hlasy v najväčšej miere. Ten stav sa zmenil až smrťou prezidenta M. Kováča a
úspešným filmom Únos. Keď sa verejná mienka prebudila a výrazne zmenila, zmenil sa aj postoj k nezrušiteľnosti amnestií. Bolo by smutné, keby nikto nebol potrestaný
za úkladnú vraždu mladého Róberta Remiáša či za ďalšie
zločiny z tej doby. Podobne ako nikto nebol potrestaný za
vraždy kňazov Cubínka, Sénašiho, Rusnáka, Gona, Coufala, Schmiestera, Poláka a ďalších spred r. 1988.

1. Aktívne a tvorivé menšiny formujú a menia dejiny spoločnosti. Základom zrelého občianskeho postoja je
odvaha a statočnosť. Práve odvaha a statočnosť boli rozhodujúce tak na Hviezdoslavovom námestí pred 30 rokmi,
ako aj v celom zápase s komunizmom či nacizmom. Netreba sa báť napriek tomu, že sme v úsilí o spoločné dobro často v menšine. Ako výraz solidarity zapálená svieca, modlitba či slovo vyjadrené na obhajobu pravdy a práva majú silu svedectva a inšpirácie, a preto dokážu meniť
spoločnosť. Väčšina sa pridá, keď menšina sa nepoddá,
ani neuhne. Silou slabých je ich viera. Slabosťou silných
býva ich morálna prázdnota. Naše dejiny sú toho opakovaným potvrdením.
2. Zápas za spravodlivú a slušnú krajinu je ustavičnou výzvou, týka sa osobne každého a osobitne, nanovo
aj každej generácie. Sloboda, demokracia, právny štát,
spoločná Európa – nie sú a nikdy nebudú samozrejmosťou. Vyžadujú si našu zrelosť a zodpovednosť pri ich rozvíjaní.
Spravodlivosť je základom slušnosti a slušnosť bez spravodlivosti je len divadlom. Napokon, takým bol komunizmus: Hlásajúci rovnosť a spravodlivosť, ale v skutočnosti postavený na lži a násilí. Skutočným základom spravod1. Príhovor odznel v rámci slávnostného podujatia v Primaciálnom
paláci, 25. marec 2018; Organizátori: Nadácia Konrada Adenauera a
OZ Nenápadní hrdinovia.
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Žijeme v štáte, kde sa Generálna prokuratúra odmieta zaoberať brutálnymi trestnými činmi z 50-tych rokov
po nástupe komunizmu. V ČR a v Poľsku sa s týmito zločinmi proti ľudskosti štát dokázal vysporiadať. Zároveň
sme počuli GP hovoriť o tom, že tu „urobí peklo”, ak sa
preukáže spojitosť vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice s jeho investigatívnou prácou. Takéto slová nepatria do úst dôveryhodného strážcu zákonnosti. To je jazyk mafiánov a kovbojov. Pre slušné Slovensko stačí, keď
bude prokuratúra spolu s políciou a súdmi permanentne,
nestranne, neselektívne a nebojácne konať v záujme vlády zákona a spravodlivosti. Slovensko sa nadýchne lepšej perspektívy. A bude viac tvorivého pokoja, viac nepredražených diaľnic a tendrov a viac financií pre upadajúce školstvo, pre zadlžené, chorľavé zdravotníctvo či pre
zaostávajúce regióny.
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3. Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť alebo vieru zmeniť.
Je to civilizačné kritérium pre budúcnosť našej spoločnosti a sveta. Veľmi na nej záleží. Ochrana života, ktorá
je tiež spätá s týmto sviatočným dňom a ktorou začínajú
práva každej – aj nenarodenej – osoby, podpora manželstva a rodiny a sloboda svedomia sú tri základné civilizačné piliere. Vyrastajú z kresťanského respektíve integrálneho humanizmu. Každá vláda – totalitná či demokratická,
ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný
národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.
V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou správou je
skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenaledovania vo svete narastá. Málo ľudí u nás
si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a prenasledovaniu kresťanov a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj
náš svet, akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné záujmy a kauzy.
Ako teda zaobchádzame s našou slobodou?
Slobodu máme radi, ale pri jej prežívaní nie sme dosť
dôslední a dosť zodpovední. Ale učíme sa tejto zodpovednosti. Je to proces. Lebo sloboda nám dáva možnosť
výberu a voľby, ale zodpovedná sloboda znamená rozhodovanie pre dobro, pre spoločné dobro. Len zodpovedne
spravovaná sloboda je udržateľná. Lebo ako spravodlivosť
bez slobody je proti človeku, tak je proti nemu aj sloboda
bez spravodlivosti. Nezávislosť a samostatnosť SR neboli
možné bez slobody a bez demokracie. Pritom mnohé opatrenia z obdobia mečiarizmu s hrubým zneužívaním štátnej moci, ktoré sa zaštiťovali záujmami novej suverenity,
boli proti spravodlivosti a proti našej slobode.
Keby sme boli pri zaobchádzaní so slobodou dôslední,
nemohol by nás desať rokov viesť ako prezident človek,
ktorý protiústavne odobral mandát dvom zvoleným členom parlamentu a do tretice ho neudelil ani platne zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora. Keby sme
boli dôslední v zodpovednosti za slobodu, nemali by sme
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na jednej strane Dunaja Bránu slobody pod Devínom ako
pamätník 400 mužov a žien zavraždených pri pokuse o
útek za Železnú oponu a na druhej strane, priamo v Hlavnom meste Námestie hraničiarov pomenované po likvidátoroch spomínaných obetí. Keby nám viac záležalo na aktívnej pamäti, nedovolili by sme súčasnú paralýzu ÚPN,
dôležitej inštitúcie pre súčasnosť a pre budúcnosť národa, pre výchovu a vzdelávanie nových generácií. Ak nám
bude záležať na živom svedomí a na aktívnej pamäti, budeme potrebovať Múzeum zločinov spáchaných nielen
totalitnou, ale aj demokraticky zvolenou štátnou mocou.
Lebo demokracia bez skutočných hodnôt sa stáva púhou
totalitou väčšiny.
Viete, kde sa najviac darí nespravodlivosti, etickému
relativizmu a neslobode? Tam, kde má zlo veľa prisluhovačov a spojencov. Najsilnejšími spojencami zla sú ľahostanosť, nevedomosť a strach. Nikdy nedovoľme, aby ľahostajnosť, nevedomosť a strach prevládli v našich rodinách, v našich spoločenstvách a v našej krajine. To je odkaz spred 30-tich rokov.
Slovensko je dnes znovu v pohybe, zvlášť mladí ľudia.
A preto má aj novú nádej na zodpovednú slobodu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej volá po spravodlivosti a zodpovednosti. Príliš dlho nebola vládna moc na
Slovensku účinne kontrolovaná. Príliš dlho selektívna zákonnosť chránila ľudí s označením „náš človek”, voľakedy nazývaný súdruh. Príliš dlho mafiánske praktiky, korupcia či zneužívanie moci prerastali cez štruktúry štátu.
Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne,
ale aj systémové. Prvou z nich je rozdelenie Slovenska pri
parlamentných voľbách na viac obvodov, aby sa politika
priblížila k ľuďom a do regiónov a bolo tým po 20 rokoch
prekonané dedičstvo mečiarizmu, ktoré sa stalo nástrojom
silnej centralizácie politiky a nárastu partokracie.
Nech jubileum Sviečkovej manifestácie nie je len spomienkou na významnú udalosť našich dejín, ale aj odhodlaním k novej odvahe a statočnosti vo verejnom živote!
Aby sme obnovili dôveru v demokraciu, vo vlastný štát a
v samých seba. Aby sme slobodne a zodpovedne napĺňali odkaz zápasu o ľudské práva a za dôstojný život na Slovensku a v Európe.
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Túžba po spáse tiahne
svetom ľudstva od počiatku
Mária Magdaléna bola prvá osoba, s ktorou sa stretol Kristus po svojom zmŕtvychvstaní. V evanjeliu svätého Jána je toto stretnutie opísané mimoriadne osobne.
Zarmútená a skľúčená Mária Magdaléna prišla k hrobu a
videla, že hrob je prázdny, no nie vydrancovaný. Šatka aj
plachty sú na svojom mieste, zmizlo len mŕtve telo. Nedokáže si vysvetliť, čo sa stalo, a preto volá učeníkov. Ani tí
však nič nechápu. Trochu neskôr vidí muža. Musí to byť
záhradník, azda on to dokáže vysvetliť: „Pane, ak si ho ty
odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem“
(Jn 20, 15). Až keď ju Ježiš oslovil po mene spoznáva, že
je to samotný Pán, ktorého hľadá. To, že Ježišovi priatelia nepoznajú zmŕtvychvstalého Ježiša hneď, ako sa s ním
stretnú, je niečo výnimočné, čo nachádzame vo všetkých
správach o zmŕtvychvstaní. Tak ani dvaja učeníci, ktorí
kráčajú do Emauz spolu s Pánom, ho nepoznajú. Spoznali ho až pri lámaní chleba, až vtedy im zahorelo srdce,
ale on im zmizol spred očí. Tieto zmienky nám pomáhajú pochopiť, že Ježiš nie je niekto, kto sa jednoducho vrátil do života na tejto zemi, ako Lazár alebo naimský mládenec. V takom prípade by nebol problém ho po dvoch
dňoch spoznať. Ježiš jednoducho nepokračuje v tom živote, ktorý bol prerušený smrťou vo Veľký piatok, aby znova istý čas žil normálny život na tejto zemi. Je to on, ale teraz ho možno poznať len srdcom, nie očami.
Práve to objasňuje nasledovný rozhovor Ježiša s Máriou. Keď ju oslovil po mene, spozornela a otvorili sa jej
oči. V tom okamihu zabúda na kríž, a preto ho volá „Rabbuni“, čo znamená Učiteľ. A očakáva, že všetko bude pokračovať tak, ako to bolo predtým. Pán Ježiš ju však napomína: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem
k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu“ (Jn 20, 17). Čo to znamená? Prečo skutočnosť,
že Ježiš ešte nevystúpil k Otcovi môže brániť tomu, aby
sa ho dotkla? Azda by sa ho mohla dotknúť, keby sa vrátil
od Otca? Záleží Pánu Ježišovi azda na tom, aby nebol predĺžený jeho pobyt na tejto zemi, aby sa neoneskorilo jeho
nanebovstúpenie? Toto všetko sa stáva ešte zvláštnejším,
na prvý pohľad, ak zoberieme do úvahy udalosť s Tomášom, kde Pán Ježiš koná presne opačne. Tomášovi ukazuje
svoje ruky a bok, aby sa ich dotkol, aby nadobudol istotu,
že je to on (Jn 20, 27). Ako to, že Tomášovi umožňuje, aby
sa ho dotkol a Márii Magdaléne nie? Pri pozornejšom čítaní zbadáme, že táto scéna nám vysvetľuje aj tú predchádzajúcu. Mária Magdaléna sa chce, po šťastnom stretnutí
sa s Kristom, jednoducho vrátiť do minulosti, chce prežívať radosť, ktorú prežívala pred Kristovým krížom. Chce
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akoby zabudnúť na kríž, ako na nočnú moru. Chce, aby Ježiš bol „jej Učiteľom“, ako bol predtým. Ale to je v rozpore s tým, čo sa stalo. Nie je možné žiadať, aby Ježiš bol pre
nás iba „Učiteľom“, ako to bolo pred umučením. Jeho Otec
povýšil nad všetko stvorenie a stal sa otvorenou bránou
pre všetkých ľudí. Je možné ho nájsť iba ako toho, ktorý je
u Otca, ako toho, ktorý vystúpil na nebesia. Je tu skutočný
paradox. Na tejto zemi už nie je možné dotknúť sa ho na
základe čisto pozemskej blízkosti. Je možné sa ho dotknúť
len ako toho, ktorý vystúpil na nebesia. Je možné sa ho dotknúť, ak ho hľadáme u Otca, ak ho nasledujeme. Dotknúť
sa ho znamená klaňať sa mu a plniť poslanie, ktoré nám
zveril. Preto Tomáš sa ho mohol dotknúť. Pán Ježiš mu neukázal rany preto, aby zabudol na kríž, ale aby na ne nikto
nikdy nezabudol. Tomáša tak pozval, aby o ňom svedčil.
Dotknutie sa rán sa stáva pre Tomáša adoráciou, klania sa
svojmu Pánovi. Zvolá: „Pán môj a Boh môj!“ (Jn 20, 28).
Celé evanjelium ústi do tohto okamihu. Keď sa Tomáš dotýka Kristových smrteľných rán, ktoré mu spôsobili temné sily tohto sveta, spoznáva Božiu slávu.
Na základe tohto je možné pochopiť aj rozhovor Pána
Ježiša s Máriou Magdalénou. Po jeho zmŕtvychvstaní už
niet miesta pre výlučne privátne priateľstvo s ním na čisto
ľudskej úrovni. On nemôže patriť iba úzkemu okruhu známych. Po zmŕtvychvstaní Kristus patrí všetkým. Je možné sa ho dotknúť iba ak začneme kráčať spolu s ním. Vďaka Otcovi a Synovi tak aj my patríme všetkým bratom. Na
miesto pokušenia zadržať ho nastupuje poslanie. Pán Ježiš hovorí Márii Magdaléne: „Choď k mojim bratom“ (Jn
20, 17). Poznať Ježiša znamená kráčať, uskutočňovať poslanie, ktoré nám zveril. Od chvíle, keď je Ježiš u Otca,
je pri všetkých bratoch. Keď sa klaniame Kristovi a prijímame od neho poslanie, učíme sa mať účasť na jeho nesmiernosti. Veriť, klaňať sa, slúžiť – to sú tri neoddeliteľné skutočnosti, ktoré poukazujú na dynamiku ľudskej
existencie, ktorá prijíma to, čo žiada pre obnovu sveta Ježiš Kristus, ktorý vystupuje k Otcovi.
Príklad emauzkých učeníkov nám poukazuje na tú istú
vec. Aby sme poznali Krista, nestačí kráčať vedľa neho,
tak ako nestačí iba navonok patriť do Cirkvi. Je potrebné
počúvať jeho slovo, ktoré nás pripravuje na to, aby sme ho
poznali a až lámanie chleba završuje toto poznanie. Evanjelium hovorí, že ho spoznali pri lámaní chleba (porov. Lk
24, 31). Pri svätej omši, v jej dvoch častiach, Božom slove
a Eucharistii, sa stretávame so vzkrieseným Kristom. Keď
ho počúvame a prijímame, jeho láska nám otvára oči. Keď
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sme ho spoznali, mizne nám spred očí a pozýva nás, aby
sme ho nasledovali.
Je teda jasné, v čom je naša situácia iná ako situácia prvých kresťanov a v čom rovnaká. Iba oni mohli vidieť zmŕtvychvstalého Ježiša v jeho oslávenom tele. Bez
tohto reálneho stretnutia by bolo prázdne ich poslanie.
Ale pre nich, ako pre všetky časy, bolo a je pravdou, že
zmŕtvychvstanie nie je divadlo, že nejde o povrchnú zvedavosť. Je možné sa ho „dotknúť“ iba ak kráčame spolu
s ním. Dotknúť sa ho môžeme, keď sa mu klaniame a keď
plníme poslanie, ktoré nám zveril. Centrálnym okamihom
je „lámanie chleba“ (slávenie svätej omše), kde môžeme
každý deň zakúsiť jeho nesmiernu lásku. Kto sa vydá na
cestu za ním, kto ho počúva a miluje, môže sa aj dnes –
iste, inak ako prví svedkovia vzkriesenia – dotknúť zmŕtvychvstalého Krista. On žije a predchádza nás. Učeníci ho
poznajú.1
Tak ako prví učeníci aj my máme veľký dar, že poznáme pravého Spasiteľa, ktorý nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil. Tí, ktorí ho nepoznajú, ho vedome
alebo nevedome hľadajú. Strauss píše: „Vždy išla svetom
túžba po spáse. [...] Mesianizmus tiahne svetom ľudstva od
počiatku do dneška.“2 V čom všetkom však človek chcel
nájsť spásu?! Akých omylov sa tu dopustil?! Ako deformoval tú túžbu po spáse, ktorá sa v ňom po prvom hriechu
neustále ozýva! Vidíme to v rôznych formách mesianizmu. Medzi spasiteľné schémy zaraďuje Strauss aj tie veľmi telesné: „Je tu aj veľká oblasť spásy cez brucho. Vegetariánske hnutie, rozčesnuté na mnohé smery. [...] Ale samospasiteľné to nie je.“3 Oveľa vznešenejšie prejavy túžby
po spáse sa prejavovali v náboženstvách: „V tisícročných
tradíciách náboženstiev a svetonázorov Orientu je ústredným problémom [túžba po spáse] a ťahá sa po dnešné dni
vo výrazových formách budhizmu, zenbudhizmu, hinduizmu, jogizmu raz s odnožou alimentárnou, raz s telocvičnou, ale i meditatívnou a duchovnou. A tu sa stretajú, ale
si i protirečia tendencie ku kontaktom k nadprirodzenému od hathajógy a rádžajógy, až po makrobiotiku...“4 Sú
tu aj ďalšie formy mesianizmu, ktoré sa často prejavovali
v osvieteneckom svete. Strauss píše: „Jedni hľadali a hľadajú spásu sveta cez sociálne, racionálne a poznávacie ten1. Porov. J. R atzinger, Dogma e predicazione, Brescia 1974, s. 286 –
288.
2. P. Strauss, Kolíska dôvery, Trnava 1994, s. 100 – 101.
3. Tamže, s. 41.
4. Tamže, s. 100.
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dencie. [...] Ale svet vlastne len túži po spáse a chce sa spasiť bez Spasiteľa. Od samospásnych sociálnych a evolučných teórií sa hľadá východisko zo stagnácie filozofických
i duchovných ciest.“5
Strauss vedel veľmi dobre aj o túžbe po spáse a po Spasiteľovi u židov: „Židia čakajú ako za Kristových čias stále ešte Mesiáša, ale svetského, ba možno i politického.“6
V jeho živote bolo rozhodujúce očakávanie Mesiáša u židov.7 O všetkých formách mesianizmu nakoniec hovorí:
„Každá forma mesianizmu je priznaná, alebo nepriznaná
túžba po vykúpení. V nej je skrytý zmysel života.“8
Falošné predstavy o vykúpení, o spáse vedú dokonca
k páchaniu veľkého násilia. Strauss poukázal na kontrast
medzi Kristovým vykupiteľským dielom a jednou takouto
falošnou predstavou: „Vedľa stále možnej svätej vojny islamu je svet plný rezonancie Kristovej výkupnej obety.“9
Tu si môžeme položiť otázku, či nie sú rôzne formy neonacizmu a pretrvávajúcich foriem komunistickej vízie raja
na zemi, tiež spotvorenou predstavou o vykúpení. Kardinál Ratzinger v tejto súvislosti poznamenáva, že spojenie
viery v pokrok, zabsolutizovanú vedeckotechnickú civilizáciu a politický mesianizmus nahradzujú pojem Boha
a nutne ho eliminujú, lebo nastupujú na jeho miesto. Postup technického rozvoja sa postará tiež o to, že viera v pokrok nevymrie, a preto nevymiznú ani rôzne podoby politického mesianizmu.10
Spasiteľa treba hľadať v pravde, v otvorenosti voči nej.
Je iba jediný Spasiteľ – Ježiš Kristus – ktorý ponúka spásu celému ľudstvu. O ňom povedal apoštol Peter Židom:
„On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a on sa stal
kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet
pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme
mali byť spasení“ (Sk 4, 11 – 12). Strauss tvrdí, že každé
úprimné hľadanie Spasiteľa smeruje ku Kristovi: „Všetci
sú však na ceste smerom ku kresťanskému mesianizmu.
Veď tí, čo túžia byť Budhom, sú blízkymi bratmi tým, čo
túžia byť alter Christus. No spása cez diétu sa zdá problematická. A problematické je viac to, čo z úst vyjde, ako
to, čo do nich vojde. A nepodstatné je ako dlho žijeme, ale
5. Tamže, s. 40 – 41.
6. Tamže, s. 47.
7. Porov. tamže.
8. Tamže, s. 125.
9. P. Strauss, Nádhera nečakaného, KA UPJŠ 1992, s. 50.
10. Porov. J. R atzinger, Naděje pro Evropu?, Praha 1993, s. 83.
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ako ten čas napĺňame. Prívrat k absolútnu je podstatný.“11
Znamená to prijať pravdu o Kristovom vzkriesení, o ktorom Strauss píše: „Tu sa zrodil večný život. Boh premohol
smrť.“12 Od postoja ku Kristovi závisí naša večnosť. Odmietnutie Spasiteľa znamená odmietnutie spásy, po ktorej
človek túži. Bohužiaľ, dodnes platí Hviezdoslavovo zvolanie: „Ach, ľudstvo ťažko chápe svoju spásu!“13
Naša viera sa nesmie stať poverou. Strauss bol vynikajúci chirurg. V jednej knihe opísal túto skúsenosť: „Operoval som dve nóbl panie. Nikdy som nepočul o ich náboženskom zameraní. Po operácii druhej som zistil, že cez
operáciu držala v ruke pekný, strúhaný, hnedý ruženec.
Keď ju odnášali, zabudla ho na operačnom stole – i s vreckovkou. Keď som jej ho podával, ospravedlňovala sa, že
jej ho poradila jej vznešená predchodkyňa, že jej to vraj
pomohlo. To je ono. Z Boha, ktorý tak miloval svet, že zaň
ľudsky krvácal, si robia salónny totem, poveru, ktorá hádam pomôže v ich – azda – trochu zaslúženom utrpení.
A to v menšej – väčšej miere robí i kresťanský svet, nielen
títo periférni katolíci.”14
Je potrebné neustále prosiť Ježiša Krista, jediného Spasiteľa sveta, aby posilňoval a očisťoval našu vieru.

11. P. Strauss, Kolíska dôvery, Trnava 1994, s. 100 – 101.
12. P. Strauss, Apoštolské vyznanie viery, in Viera a život, 3 (1997),
s. 223.
13. P. O. Hviezdoslav, in J. Rybák, Vstupujúc do predposledného
roku 20. storočia, in Viera a život, 9 (1999), č. 1, s. 44.
14. P. Strauss, Mozaika nádeje, Trnava 1992, s. 93.
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Alternatívna medicína
Alternatívna medicína zažíva už niekoľko desaťročí
veľký rozkvet. Ide o fenomén, ktorý je rozšírený a naďalej
rastie, čo do počtu návštev u poskytovateľov alternatívnej
medicíny, objemu zaplatených finančných prostriedkov
a taktiež čo sa týka používaných metód. Určite je vhodné sa zamyslieť nad príčinami tohto javu, pretože v neposlednom rade súvisia aj s vývojom situácie v klasickej medicíne.
Prvým javom, s ktorými sa stretáva takmer každý, je
pretechnizovanosť a odosobnenie klasickej medicíny. Pacient sa už dnes necíti u lekára ako chorý človek s telesnými alebo duševnými problémami, ale skôr ako diagnostický prípad a subjekt množstva laboratórnych testov a pomocných vyšetrení.
Lekár je neraz zavalený množstvom administratívy,
ktorá mu nedovoľuje venovať dostatok času pacientovi.
Nebolo by správne viniť z tohto prístupu lekára, pretože je
súčasťou byrokratického systému, ktorý prenikol celý život medicínu nevynímajúc.
Na rozdiel od toho, liečiteľ nepotrebuje písať žiadne
správy a celý čas venuje iba klientovi, ktorého má dostatok, pretože si ho nechá patrične zaplatiť.
Ďalším fenoménom je prílišná špecializácia, ktorá vedie k strate komplexného pohľadu na človeka. Pacient,
ktorý má vážny problém, vystrieda aj niekoľko odborníkov a každý z nich sa venuje iba daktorému orgánu alebo
systému, ale chýba jednotiaci prvok.
Alternatívna medicína, ktorá je takmer vždy holistická
(celostná) stavia práve na tomto protiklade.
Veľkým ťahákom k alternatívnej medicíne môže byť
psychosomatické ochorenie, ktoré sa prejavuje ťažkosťami rôzneho charakteru. Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy môžu byť v poriadku a pacient sa cíti stále rovnako alebo sa jeho stav ešte zhoršuje. Lekár nevie ochorenie diagnostikovať a medikamentózna liečba by bola neúčinná. Pacient môže mať duševný alebo duchovný problém, ktorý nevie presne špecifikovať, a preto sa nevie obrátiť na správneho odborníka, ktorým môže byť kňaz alebo psychiater.
Liečiteľ neraz príde s riešením, ktoré reálne môže priniesť pacientovi úľavu, ale nie vyliečenie. Pacientovi však
momentálny pocit úľavy postačuje na to, aby liečiteľa navštevoval opakovane. V konečnom dôsledku sa však môže
dostať do vážnych duchovných či duševných problémov,
pretože tzv. pomoc liečiteľa môže mať aj okultné pozadie.

Ďalšia skutočnosť, s ktorou sa dnešný človek ťažko
zmieruje, je istá bezmocnosť medicíny pri ťažkých alebo neliečiteľných chorobách.Vďaka úžasným výsledkom
vedy si ľudia ťažko pripúšťajú, že medicína nie je všemocná. Mnohí, i keď si to nepriznajú, žijú v presvedčení, že
človek disponuje garantovaným právom na zdravie. Pri
mnohých chorobách však lekár nevie ponúknuť úplné vyliečenie, ale iba stabilizáciu stavu, prípadne nanajvýš terapiu bolesti. Na chorom človeku tak môže spočívať najväčšie bremeno v podobe prijatia choroby, zmierenia sa
so svojím stavom alebo akceptovaním hendikepu, či iných
obmedzení.
Ak sa so svojím stavom nevie zmieriť, hľadá pomoc
mimo klasickej medicíny, ktorá v jeho očiach zlyhala
a utieka sa k alternatívnej medicíne.
Doslova modlou sa v dnešnej dobe stalo zdravie a
zdravý spôsob života. Aj zdraví ľudia, neraz motivovaní bezdôvodným iracionálnym strachom, sú schopní investovať nemalé prostriedky do prevencie. Zvlášť, ak sú
konfrontovaní s ochorením blízkej osoby, ich strach rastie
a úmerne k nemu vzrastá aj úsilie predísť vzniku ochorenia.
Neraz sa utiekajú k šarlatánom, ktorí ťažiac z ich strachu ponúkajú riešenia, ktoré majú iba málo spoločné so
zdravým rozumom. Ide väčšinou o zhromažďovanie a pôsobenie rôznych energií, ktorých existencia nikdy nebola preukázaná.
Veľkým paradoxom alternatívnej medicíny je neraz vysoká cena za služby alebo „liečebné“ produkty, ktorú
by za klasické lieky pacient nebol ochotný zaplatiť. Špecifickým prípadom sú homeopatiká. Ich cena síce môže byť
nižšia, ako u klasických liekov určených na tú istú chorobu, ale vzhľadom na to, že nemajú žiadnu účinnosť, sú aj
tak predražené. Bolo by potrebné ich cenu porovnávať nie
s liekmi, ale napríklad s cenou laktózy alebo glukózy, pretože ich účinnosť je porovnateľná.
Vážnym argumentom v prospech alternatívnej medicíny je zdôrazňovanie, že nemá vedľajšie alebo nežiaduce účinky. Jedným z fenoménov dnešnej doby je návrat
k prírode, z čoho ťaží práve alternatívna medicína.
Ak si pacient prečíta príbalový leták ktoréhokoľvek klasického lieku, je zrejmé, že nemá šancu obstáť v konkurencii s tým, čo mu ponúkajú liečitelia, ktorí vedia v klientovi vzbudiť strach z vedľajších účinkov.
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Tvrdenie, že metódy alternatívnej medicíny sú úplne
neškodné, nie je pravdivé. Pri nevhodnom použití môžu
aj tieto ublížiť, ale pacienta na to nikto neupozorní. Pri
homeopatii, akupunktúre, či používaní rôznych energií
(napr. čchi energie), nehrozí síce priame nebezpečenstvo
fyziologického charakteru, ale otázne je ich duchovné pozadie.
Dnes sa masívne propaguje názor, že homeopatia, reiki,
akupunktúra a ďalšie postupy patria medzi prírodné liečebné metódy. Ide o vážne nedorozumenie, pretože pôsobenie týchto metód nemožno vysvetliť prirodzeným spôsobom. Je nevyhnutné prijať určitú filozofiu, priamo náboženský alebo okultný systém, ktorý je vysvetľujúcim
modelom ich účinku. Na pochopenie mechanizmu účinku je teda potrebná zmena svetonázoru či náboženského zmýšľania. Tieto metódy preto nemožno považovať za
prírodné v pravom zmysle slova.
Veľkým problémom je, že ak pacient odmietne alebo
preruší klasickú medicínu, zanedbá liečenie, ktoré mu ponúka lekár – špecialista, čo môže mať fatálne následky.

Jozef Dronzek

Rozmach alternatívnej medicíny má aj duchovné dôvody. V ostatných desaťročiach dochádza najmä v Európe
k odklonu od kresťanstva a od tradičných cirkví. Človek
je tvor prirodzene náboženský a keď opustí tradičné náboženstvo, siahne po alternatíve, väčšinou po niektorej
z novodobých foriem religiozity, ktoré sú charakteristické synkretizmom pohanských kultov, povier, prvkov východných náboženstiev a agnosticizmu.
Neprijateľné a nezmyselné sú metódy, ktoré vychádzajú
z predstavy o existencii minulých životov a prenose karmy do súčasnosti. Žiadne minulé životy neexistujú, náuka
o reinkarnácii je neprijateľná, nepravdivá a absolútne nezlučiteľná s kresťanstvom.
Človek je stvorený pre večný život a pokiaľ túto túžbu
nenaplní zmysluplná kresťanská odpoveď, utieka sa k jednoduchšej a ľahšie dosiahnuteľnej alternatíve. Uprázdnené miesto po skutočnom náboženstve môže obsadiť okultizmus, ktorý v konečnom dôsledku spôsobí skutočné
problémy, s ktorými si dotyčný nevie poradiť.

Je potrebné rozlišovať duchov?
V spoločenstve prvých kresťanov bola vysoko cenená schopnosť rozoznávania duchov. Inými slovami by sme
to mohli nazvať touto múdrou definíciou: „Kritický, ale
múdry pohľad na človeka“. V praktickej rovine išlo o to,
aby prví kresťania, ku ktorým sa hlásilo čoraz viac ľudí,
dokázali rozoznať, či ide o úprimný záujem stať sa kresťanom, alebo či záujmy dotyčného človeka sú nečestné, ba
dokonca škodlivé. Takáto potreba pre rozlišovanie je však
aktuálna vždy a všade. Smutné udalosti, ktoré sa odohrávajú v našej blízkosti, pri ktorých vyhasnú nevinné životy,
nás o tom presviedčajú.
Slabosť
Etika a morálka posudzujú ľudské skutky z dôvodu motívu. Pýtame sa: „Prečo to urobil?“ Vieme, že odpoveď
nie je jednoduchá, lebo niekto niečo môže urobiť z rozličných príčin, okolností, motívov.
Buď z ľudskej slabosti, alebo úmyselne, premyslene,
chce konať a koná zlo. Pravdaže, dôvodov je oveľa viac, sú
známe pod pojmom hexameter a pod pojmom circulamenta, ktoré jasne môžu daný skutok postaviť do iného svetla.
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Keď sa pozrieme len na naznačené dva dôvody pre konanie zla, môžeme povedať, že ten prvý, čiže ak niekto
urobil zlo preto, lebo je slabý, ale po tomto skutku túži vo
svojom srdci po morálnych hodnotách, po dobre, patrí do
inej kategórie. Po zlom skutku prichádza výčitka svedomia, trápenie a pocit, že sa potrebuje očistiť. Preto, urobí nejaký skutok, ktorým to chce napraviť, snaží sa takéto veci neopakovať.
Existuje veľmi jednoduché kritérium, ktoré nám pomôže rozpoznať, či máme pred sebou takého človeka, alebo
nie. Taký človek vyhľadáva dobrých a morálnych ľudí,
chce, aby boli jeho priateľmi, lebo verí, že keď budú v
jeho blízkosti, bude mať viac síl prekonať svoju slabú vôľu
a chrániť sa hriechu, bude viac pri Bohu, pri dobre, ľahšie
prekoná zlo. Stále čaká na vyslobodenie, hľadá Vykupiteľa a keď je sám pred Bohom v modlitbe, modlí sa tak, ako
známy rehoľník z filmu Ostrov, ktorý stále hovoril: „Ježišu, zmiluj sa nado mnou!“
Zlá vôľa
Druhý typ človeka je typom, ktorý koná zlo, lebo jeho
srdce je v moci zla. V konaní zla vidí a cíti satisfakciu, ale
aj radosť, je nastavený na ničenie, na to, aby druhého člo-
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veka zničil, alebo minimálne, aby ho tiež vtiahol na cestu zla. On sám je nástrojom, je v rukách zla a teší sa, ak sa
zlo vďaka jeho konaniu rozširuje. Aj takého človeka môžeme poznať veľmi jednoducho. Vyhýba sa dobrým ľuďom,
ľuďom pravdivým a úctivým, ľuďom spravodlivým. V ich
spoločnosti sa totiž cíti zle. A ak hľadá človeka, ktorý je
spravodlivý, robí to preto, aby ho zničil a urobil z neho
svoju ďalšiu obeť. Nie, to nie je scéna z nejakého filmu,
to je realita aj našich ulíc a miest, je to situácia, ktorá postretla nie jedného kňaza, či dobrého veriaceho človeka, či
nejakého vysokopostaveného človeka.
Stretnutie v synagóge
Jedným z predstaviteľov skupiny, ktorá je opantaná
zlom, je človek, o ktorom hovorí Evanjelium podľa sv.
Marka (1, 21 – 28).
Ježiš prišiel v sobotu do synagógy, môžeme povedať, že
prišiel na katechézu. Človek, ktorý bol opantaný zlom sa
najskôr schovával v dave, nechcel pritiahnuť na seba pozornosť. Svätosť Božieho Syna, autorita samého Boha,
však zlo provokuje. Začína dialóg: „Prišiel si nás zničiť?
Viem, kto si! Svätý Boží!“
V kontakte s veľkým dobrom sa zlý človek cíti ohrozený. Zlý človek pozná hodnotu pokojného svedomia, ktoré
stratil, on ho už nemôže tak ľahko získať, preto chce ničiť iných, chce ich obrať o radosť a o pokoj. To je perfidita (podlosť) zla. Zlému sa zdá, že čím viac bude takých
zlých ako je on, tým ľahšie sa mu bude jeho konanie ospravedlňovať. Poznáme to, často to počujeme: „Veď ten, tá,
čo urobil? Aké zlo napáchal?“ Čím viac zla okolo človeka, tým ľahšie sa povie: „Veď som taký ako mnoho iných!“
Dobro porazí zlo: „Mlč a vyjdi z neho!“
Cena za omyl
Z tohto stretnutia, ktoré nám opisuje dané evanjelium,
by sme sa mali aj my poučiť. Ak aj my máme, a určite chceme, splniť poslanie, ktoré nám Boh dal na tejto zemi,
prosme Pána o dar rozpoznania, s akými ľuďmi máme dočinenia, prosme o jasnosť rozoznávania, čím sú vyplnené srdcia ľudí, s ktorými sa stretávame. Lebo podľa toho
by sme mali aj my zaujať istý postoj pred dobro ich, ale
aj naše.

Jozef Dronzek

cestu pravdy a oslobodenia od slabosti. Tu je priestor pre
našu službu, či už pri spovedi, alebo rozhovore, či pri obyčajnom stretnutí.
Potom prichádza najťažšia skupina, stretnutie s ľuďmi, v ktorých srdci je zlo. Určite máme takúto skúsenosť.
Mnohí kňazi hovoria, že sa im stáva, že cítia najmä v spovedniciach, že tam na druhej strane mriežok spovednice,
je taký človek. Jeho ducha zla cítiť až k nim. Podobné sú
aj iné okamihy, stretnutia na všelijakých fórach. Čo vtedy
robiť? Na jednej strane si treba uvedomiť, že naša prirodzenosť je vždy ľudská, nie božská ako u Krista, na druhej strane máme mať povedomie, že sme adoptovanými
Božími deťmi a sme účastní na večnom Kristovom kňazstve a máme skrze delegovanú moc kňazskej vysviacky aj
my určitú silu. Napriek tomu netreba zabúdať na modlitbu a prosiť Pána, aby bol v tej chvíli blízko pri nás. Zlo má
svoju moc, veď na počiatku dokázalo vtiahnuť do hriechu
celé ľudstvo, ale nemá absolútnu moc, tú má vždy Kristus.
Nech je vždy pri nás vtedy náš Pán, či už pri plánovaných,
či neplánovaných stretnutiach.
Nedopusťme sa omylu, že všetci ľudia sú len dobrí a
keď konajú zlo, tak len zo slabosti. Za taký postoj sa platí
ťažká cena. Kristus nech nás prežiari a jeho moc nech nás
chráni a druhých uzdravuje.
Záver
Zlo, skutočné zlo, voči ktorému sa treba postaviť celým
svojím bytím, existuje. Postaviť sa proti nemu však znamená mať silný charakter a pevné hodnoty. Vražda novinára a jeho snúbenice, ktoré nedávno otriasli celým Slovenskom, to už nebolo o povedanom vtipne niekde na ulici, či na oslave pred davom žien. Udalosti ktoré sa stali vrhajú na mňa, ale aj na nás všetkých, úplne nové svetlo i otázku. Máme charakter, aby sme so zlom zabojovali?
Ak nie, potom sme sa ako ľudstvo dostali, ako hovorí Kolakowski, na lavicu obžalovaných.

Ak sú ich srdcia vyplnené duchom lásky, dobroty a spravodlivosti, tak naše stretnutie s nimi môže byť pre nás neobyčajne tvorivým a požehnaným časom. Je to čas požehnania.
Potom, ako je to vyššie naznačené, môžu byť ich srdcia
vyplnené slabosťou a hriechom, ktorý z tejto ich slabosti
vyplýva, no my im môžeme pomôcť vyjsť z tohto stavu na
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Odpovede

Ján Duda

Vaša otázka:
Rozdiel medzi rozvedenými
manželmi a laicizovaným kňazom
Odpoveď na túto otázku zverejnil
autor odpovede aj v Katolíckych novinách vydaných pred 7. veľkonočnou
nedeľou. So súhlasom Redakcie Katolíckych novín to publikujeme aj v Nových horizontoch, kde je odpoveď trochu širšia (najmä o posledný štvrtý
bod).
Aký je z hľadiska teológie a cirkevného práva rozdiel medzi rozvedenými manželmi a laicizovaným
kňazom? Prečo prví nemôžu uzavrieť ďalší zväzok, ale kňaz sa môže
riadne oženiť?
Čitateľka Viera z Malinova
Vážená pani Vierka,
som presvedčený, že odpoveď na
Vašu otázku pomôže nielen Vám , ale
aj ďalším ľuďom. Už na Biskupskú synodu o manželstve a rodine, ktorá sa
konala v roku 2014 a 2015 prichádzali z miestnych cirkvi podobné otázky. Niektorí v tom vidia určitú nerovnosť a zvýhodňovanie kňazov. Preto
je správne, že sa na to pýtate.
1. Najprv Vám odpoviem na otázku,
aký je rozdiel medzi „kňazom“ a „laicizovaným kňazom“. Z teologického
pohľadu nijaký. Platne vysvätený kňaz
ostáva teologicky kňazom navždy. Ak
však nastane špecifická situácia (napr.
kňaz sa pokúsi o civilné manželstvo
alebo nedodrží celibát a má deti alebo
opustí kňazskú službu z iných dôvodov či dopustí sa činov nezlučiteľných
s kňazským spôsobom života), treba
to riešiť. Jedným z riešení je oslobodenie kňaza spod kňazských záväzkov,
ktoré je spojené spravidla aj s oslobodením spod záväzku celibátu. Toto oslobodenie môže (ale nemusí) ude-
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liť a robí to jedine pápež (kán. 290, 3;
ako aj kán. 291). Takémuto oslobodeniu sa ľudovo hovorí „laicizácia kňaza“. Lebo vysvätený kňaz ostáva teologicky kňazom naďalej, ale pápež ho
kánonicko-právne „vyjme“ spomedzi
kňazov a „zaradí“ do stavu laikov (teda pokrstených veriacich, ktorí neprijali kňazskú vysviacku). Okrem oslobodenia od kňazských záväzkov (kán.
290, 3) pozná Kódex kánonického práva aj ďalšie dva prípady „straty“ klerického stavu: (a) zistenie a deklarovanie neplatnosti sviatostnej vysviacky
(kán. 290, 1) a (b) zákonne uloženým
trestom prepustenia z klerického stavu
(kán. 290, 2).
2. Teraz Vám odpoviem na otázku,
aký je rozdiel medzi „manželmi“ a
„civilne rozvedenými manželmi“. Teologický nijaký. Ak muž a žena uzavrú platné manželstvo, aj keď sa civilne
rozvedú (prípadne aj civilne zosobášia
s iným/inou), teologicky muž je/ostáva
stále manželom svojej prvej manželky
a žena stále manželkou svojho prvého
manžela. Teologický sa tu nič nemení. Čo sa mení, je faktická situácia takýchto manželstiev a právne riešenia
takejto situácie.
3. Napokon môžem dať odpoveď na
Vašu otázku: prečo tí prví (=civilne
rozvedení manželia) nemôžu uzavrieť
ďalší zväzok, ale kňaz sa môže riadne
oženiť? Aby bolo možné správne pochopiť odpoveď, žiada sa pochopiť tri
veci: (a) právnu ustanovizeň dišpenzu;
(b) rozlíšiť, že manželstvo ustanovil
Stvoriteľ ako prirodzenú ustanovizeň,
kým kňazstvo (Nového zákona) ustanovil Ježiš Kristus; (c) rozlíšiť vzťah
už raz platne ustanoveného manželského zväzku k novému (ďalšiemu)
manželstvu a, rovnako, vzťah svia-

tostnej (vrátane kňazskej) vysviacky
k uzavretiu manželstva.
3.a Kánonicko-právna ustanovizeň dišpenzu. Pod pojmom dišpenz sa
chápe „uvoľnenie spod čisto cirkevného zákona v jednotlivom prípade“
(kán. 85 KKP). V Kódexe kánonického práva sú niektoré zákony, ktorých
autorom je Pán Boh (=zákony Božieho
práva) a iné zákony, ktorých autorom
je cirkevná vrchnosť (=zákony čisto
cirkevného práva). Rozdiel medzi nimi je evidentný. Kým autorom prvých
je Boh, autorom tých druhých je síce
cirkevná autorita, ale predsa je to len
človek. Ak teda v kánone 85 KKP sa
uvádza, že spod čisto cirkevného zákona je možné uvoľnenie/oslobodenie/
vyňatie to znamená, že spod záväznosti čisto (ľudského) cirkevného zákona je možné za určitých zákonom
stanovených podmienok a okolností
človeka oslobodiť.
3.b Ustanovenie manželstva a kňazstva. Pôvodcom manželstva ako prirodzenej ustanovizne je Stvoriteľ, lebo „povolanie na manželstvo je vpísané do samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli zo Stvoriteľových rúk“
a preto „manželstvo nikdy nie je čisto ľudská ustanovizeň“ (KKC 1603,
Gaudium et spes, 48). Prirodzené platné manželstvo Ježiš Kristus povýšil
na sviatosť (KKP, kán. 1055). Skrátka, pôvodcom (autorom) manželstva,
či už je prirodzeného alebo sviatostného, je Pán Boh ako pôvodca prirodzenosti a, v prípade sviatostného, ako aj
pôvodca sviatosti manželstva. Pôvodcom/autorom sviatosti kňazstva je Ježiš Kristus (KKC, 874). To znamená,
že sviatosť kňazstva je Božia ustanovizeň.
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3.c Manželstvo a kňazstvo vo vzťahu k novému (resp. ďalšiemu) manželstvu. Kánonické právo zakazuje uzavrieť nové (ďalšie manželstvo všetkým,
ktorí už žijú v platnom manželskom
zväzku: „Neplatne sa pokúša o manželstvo, kto je viazaný zväzkom predchádzajúceho manželstva“ (KKP, kán.
1085, § 1). Kánonické právo zakazuje uzavrieť manželstvo aj tým, ktorí sú kňazmi: „Neplatne sa pokúšajú
o manželstvo tí, ktorí boli ustanovení v posvätných stavoch“ (KKP, kán.
1087) (existuje totiž stav diakonátu,
stav kňazstva a stav biskupstva a každý jeden stav/stupeň sa udeľuje osobitnou vysviackou: existuje diakonská
vysviacka, kňazská vysviacka a biskupská vysviacka; každá vysviacka
vytvára zákaz uzavrieť manželstvo
po prijatí vysviacky). Ale vzhľadom
na uzavretie manželstva je tu rozdiel.
Kým zákaz nového manželstva pre
tých, ktorí sú v existujúcom platnom
manželskom zväzku je Božieho ustanovenia („Čo Boh spojil, človek nech
nerozlučuje“ – Mt 19, 6), zákaz uzavrieť manželstvo pre tých, ktorí prijali
vysviacku nie je Božieho ustanovenia,
ale tento zákaz ustanovila v (ľudská)
cirkevná autorita a je to zákaz, ktorý je

Ján Duda

„čisto cirkevným zákonom“, spod ktorého je možné v zmysle kán. 85 KKP
oslobodiť/uvoľniť. Preto spod zákazu
(manželskej prekážky) platného predchádzajúceho manželského zväzku
nemôže cirkevná autorita udeliť dišpenz/uvoľnenie; diakona, kňaza, biskupa však možno dišpenzovať/uvoľniť spod zákazu uzavrieť manželstvo,
čiže je možné, za určitých podmienok,
aplikovať na nich právnu ustanovizeň
dišpenzu, lebo tento zákaz (kán. 1087
KKP) je čisto cirkevným zákonom.
4. Žiada sa mi dodať ešte niečo. Ak
kňaz neunesie bremeno celibátu spojeného s kňazskou službou alebo ak sa
manželom „zosype“ predchádzajúci
platný manželský zväzok a riešia svoju situáciu civilným rozvodom, vždy
je to nepríjemná a možno aj nechcená životná situácia. Vždy je to svojím
spôsobom „stroskotanie“ človeka na
svojej životnej púti. A jeho správnym
riešením nemusí byť vždy nový manželský zväzok ani v prípade laicizovaného kňaza, ani v prípade civilne rozvedených manželov. Preto jak v prípade kňaza, ako aj v prípade manželstva treba dôsledne preskúmať situáciu a odporučiť riešenie. V prípa-

de kňaza to skúma príslušný vatikánsky úrad a rozhoduje samotný pápež.
V prípade manželstva to závisí od situácie: je možné preskúmať, či platný manželský zväzok vznikol (je to
proces manželskej nulity a skúma
ho skúma príslušný cirkevný diecézny súd) alebo či nie je možné uplatniť
tzv. pavlovské privilégium, čo skúma diecézny biskup (kán. 1143 – 1147
KKP) alebo či sa nedá uplatniť privilégium viery v prípade manželstva,
ktoré nie je sviatostné (rieši to Kongregácia pre náuku viery a robí sa to
podľa noriem z 30.4.2001 vydaných
tou istou Kongregáciou) alebo či nejde o manželstvo nezavŕšené (matrimonium non consumatum), čo rieši
Apoštolský tribunál Rota Romana na
základe rozhodnutia pápeža Benedikta XVI. z 30.8.2011 (predtým to riešila
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí). Ako možno vidieť, Katolícka cirkev nezanedbáva a skúma situácie rozvedených manželov a možnosť
nového manželského zväzku pri zachovaní Kristových slov: čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje (Mt 19, 6).
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Film:
APOŠTOL PAVOL
V kinách na Slovensku beží film
„Apoštol Pavol“. Zdá sa, že tvorcovia
filmu vytvorili vcelku finančne nenáročný filmový projekt, nakoľko dej
filmu umiestnili do roku 67 po Kristovi a samotný film je lokalizovaný prevažne do dvoch miest. Prvým je uzavretá komunita rímskych kresťanov,
ktorí sa ukrývajú pred svojimi prenasledovateľmi, pretože po požiari Ríma
cisár Nero zvalil vinu na kresťanov.
Druhým miestom je rímske väzenie,
kde trávi svoj čas apoštol Pavol, čakajúci na vykonanie rozsudku smrti. Tieto miesta tvoria stret dvoch protichodných svetov: na jednej strane je to svet
pohanského a stále dominantného Ríma a na druhej strane šíriaci sa svet
kresťanstva a jeho vtedajšie utrpenie.
Uvedomujem si, že je to dosť zjednodušený pohľad na film, ale myslím, že
to vystihuje jeho podstatu.
Filmovú zápletku tvorí choroba dcéry veliteľa väznice a nepomáhajú ani
rímski lekári, ani obety rímskym bohom. Manželka veliteľa väznice sa nevie zmieriť s tým, že svoju dcéru na
tomto svete stráca a žiada manžela,
aby urobil všetko pre jej záchranu. Posledný zúfalý pokus veliteľa väznice
spočíva v tom, že povolá k chorej dcére Lukáša, ktorý píše „Skutky apoštolov“ a chodí preto za Pavlom do väznice. Je to na odporúčanie samotného
Pavla. Lukáš dcéru vylieči a vráti ju jej
rodičom.
Do popredia filmu sa dostáva niekoľko faktov, ktoré stoja za zmienku.
Ako prvý fakt, by som uviedol to, že
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dcéru veliteľa väznice neuzdravil Pavol, ale Lukáš, ktorého Pavol označil za lekára a tak ho vnímala aj komunita kresťanov. Ak by dcéru uzdravil Pavol, uzdravenie by sa dostalo do
roviny teologickej. Ale tým, že dcéru
uzdravil Lukáš, Grék a známy lekár,
ostáva skutok na rozhraní roviny prirodzenej i nadprirodzenej. Autori filmu to ponechávajú na úsudok diváka,
aby si sám vec vyhodnotil a nevnucujú
mu charakter uzdravenia. Podobne je
to aj pri druhom fakte, na ktorý chcem
poukázať. Kresťanská komunita zvažuje svoj odchod z Ríma, aby sa mohla
zachrániť pred prenasledovaním, utrpením a smrťou. Žiada však usmernenie od Pavla z väzenia, aby im povedal, čo majú urobiť: odísť, alebo ostať.
Pavol im však odpoveď nedáva, ani im
neurčuje nijaké smernice. Ponecháva
to na ich voľbe: kto chce, nech odíde,
kto chce, nech ostane. Tento fakt má
dvojaké posolstvo: jednak naznačuje,
že kresťanskí lídri nezneužívali svoje
postavenie a nediktovali veriacim, čo
majú robiť do samotných detailov; potom to, že nech si to každý vyhodnotí
vo svojom svedomí pre Pánom.
Vo filme je ukázaná aj slabosť a zraniteľnosť členov kresťanského spoločenstva. Niektorí nevydržia tlak utrpenia a siahnu po zbraní a zabíjaní.
Ale to je v rozpore s nenásilnosťou
kresťanstva, čo Pavol výslovne odsúdi. Aj v tomto sa ukazuje kresťanstvo
takým, akým asi aj v ťažkých časoch
bolo. Sv. Augustín tvrdí v pojednávaní o panenstve, že nijaký dar, ani dar
mučeníctva, nie je istým, ak neprešiel

ohňom skúšky. Až po skúške možno
povedať, či niekto tento dar mal, alebo nie. V bežnom živote sa ukazuje, že
niektorí kresťania tento dar mali a iní
nemali.
Veľmi pekné sú rozhovory Pavla s Lukášom, ale aj rozhovory Pavla
s veliteľom väznice. Pri rozhovoroch
s Lukášom sa Pavlovi vracajú spomienky na časy jeho mladosti, keď
kresťanov prenasledoval, ale i na čas
jeho obrátenia pred Damaskom. Pri
rozhovoroch s veliteľom väznice veľmi pekne vystupuje do popredia Pavlovo presvedčenie a viera v živého Ježiša a viera, že existuje život po odchode z tohto sveta. Pavol preto žije,
pre toto nasleduje Krista a hlása evanjelium a pre túto nádej zomiera sťatím.
Film sa vyhýba drastickým scénam,
na rozdiel od filmu Mela Gibsona
o umučení Krista. Dialógy a zamyslenia filmu sv. Pavol však – podľa môjho
názoru – môžu osloviť ľudí, ktorí rozmýšľajú a vedia sa vžiť do situácie toho druhého. To však závisí od subjektívneho nastavenia diváka. Som však
presvedčený, že film o apoštolovi Pavlovi si nájde vlastný okruh divákov,
ktorých osloví. Lebo nie je postavený
až tak na citových zážitkoch, ale skôr
na uvažovaní. V tomto môže osloviť aj
tých kresťanov a ľudí, ktorých možno
označiť za hľadajúcich. Už len dodávam, že film je v angličtine s titulkami v slovenčine.
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Róbert Letz:
Biskup Štefan Barnáš
Ústav pamäti národa : Bratislava, 2017, 200 strán, ISBN 978-80-89335-82-4.

Keď si tento rok pripomíname už
30 rokov od tzv. Sviečkovej manifestácie v Bratislave (1988), ktorej účastníci okrem iného žiadali aj slobodu pri
menovaní katolíckych biskupov, publikácia, ktorá je venovaná osobe biskupa Štefana Barnáša, vytvára istý
chronologický most. Ak tzv. Sviečková manifestácia sa odohrala v čase blížiaceho sa súmraku ateistického obdobia, biskupská vysviacka Štefana Barnáša v roku 1949 stojí na úsvite komunistického režimu, ktorý sa uchopil
moci v roku končiacom sa taktiež pre
slovenské dejiny na symbolickú „osmičku“ (1948).
Celá publikácia je rozdelená na dve
časti. Prvá časť mapuje život Štefana
Barnáša od jeho detstva, študentských
rokov, cez kňazskú službu, pôsobenie
v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule a okolnosti jeho biskupskej vysviacky, až po opis vykonštruovaného
komunistického procesu, krutého väzenia a záveru jeho života. Druhá časť
sa venuje literárnym dielam, ktoré dokazujú Barnášov široký intelektuálny
záber od filozofie, cez teológiu až po
sakrálne umenie, liturgiku a cirkevné
právo. Nechýba obrazová príloha a výberová bibliografia prác Štefana Barnáša.
Štefan Barnáš (19. január 1900 – 16.
apríl 1964) patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov intelektuálneho
a náboženského života na Slovensku
20. storočia. Možno sa už len nostalgicky zamýšľať, akým smerom by sa
vyvíjala naša teologická a spoločenská scéna, ktorú formovala generácia
katolíckych kňazov, akými popri Barnášovi boli Ferko Skyčák, Ladislav
Hanus, Jozef Špirko, Mikuláš Šprinc,
Štefan Ľach, Štefan Faith, Janko Silan,
Jozef Kútnik Šmálov a mnohí ďalší, ak
by komunistický režim brutálne nena-

stúpil v období po skončení 2. svetovej
vojny. Počas významnej éry spišského
seminára v tridsiatych rokoch 20. storočia sa hovorilo predovšetkým o silnej trojke profesorov Skyčák, Barnáš,
Hanus. Ľudsky a odborne mu bol najbližší Ladislav Hanus, s ktorým viedol teologické diskusie. Avšak podľa
spomienok Ladislava Hanusa, neskôr,
keď sa obaja „stretli“ v komunistickom väzení, ich vzťahy ochladli. Štefan Barnáš v seminári vyučoval predovšetkým dogmatiku, liturgiku a dokonca aj hebrejčinu. Za svoju doménu
však považoval dogmatiku a fundamentálnu teológiu, v ktorej sa v roku
1939 aj úspešne habilitoval na bohosloveckej fakulte v Bratislave. Už menej je známe, že v tom istom roku mal
práve na tejto fakulte nastúpiť ako vyučujúci, ale svoje rozhodnutie neočakávane a z neznámych príčin zmenil
a zostal prednášať v seminári v Spišskej Kapitule.
Štefan Barnáš bol za pomocného
biskupa vysvätený samotným diecéznym biskupom Jánom Vojtaššákom
v seminárskej kaplnke v Spišskej Kapitule 5. novembra 1949. O vtedajších
politicko-spoločenských
pomeroch
a celkovej tvrdej situácii na Slovensku
svedčí aj tá skutočnosť, že v Katolíckych novinách, jedinom týždenníku
pre katolíkov, nebola publikovaná ani
zmienka o tejto významnej udalosti.
Profesor Letz podáva zaujímavé informácie o tom, ako sa miestna spišská cirkev pripravovala na situáciu, ak
by biskupský stolec bol hatený alebo
uprázdnený. Pre tento prípad biskup
Vojtaššák dopredu menoval tajných
generálnych vikárov, ktorí by sa ujali
vedenia diecézy v prípade, že po smrti
biskupa by sa voľba kapitulného vikára stala nemožnou.

Biskup Štefan Barnáš bol v roku 1951 odsúdený na 15 rokov väzenia. O pokore biskupa – väzňa hovorí
aj svedectvo evanjelického farára, neskoršieho generálneho biskupa, Pavla
Uhorskaia, ktorý sa taktiež ako väzeň
stretol so Štefanom Barnášom. Ten mu
ponúkol kúsok chleba so slovami, aby
ho neodmietol. Urobil to ako zámienku pre zoznámenie, z čoho vzniklo
medzi nimi „väzenské“ priateľstvo.
Počas väzenia komunistická moc viackrát zamietla biskupovi jeho žiadosti
a žiadosti jeho príbuzných o prepustenie. Zdá sa, že komunisti sa obávali, že
po prepustení by sa Štefan Barnáš mohol ujať vedenia Spišskej diecézy.
Prepustenia z väzenia sa biskup
Barnáš dočkal až po odsedení 10 rokov. Na slobodu sa dostal 10. mája
1960. Vo väzení však ďalej ostal diecézny biskup Ján Vojtaššák. Po prepustení Barnáš žil krátko v dome svojej vydatej sestry Zuzany v Kežmarku. Ale už od júla toho istého roku býval v dome svojho brata Jána vo Svätom Jure, odkiaľ pre podlomené zdravie požiadal o prijatie do Charitného
domova pre kňazov v Pezinku. Vatikán sa neprestal zaujímať o situáciu v krajinách obsadených komunistickou mocou. Do vtedajšieho Československa pricestovala 16. novembra 1963 delegácia Svätej Stolice pod
vedením Agostina Casaroliho (1914 –
1998). Ten dosiahol od vlády súhlas,
aby sa mohol osobne stretnúť s niektorými biskupmi. 23. novembra 1963 sa
Agostino Casaroli stretol aj s biskupom Barnášom, ktorý ho informoval
o svojom väzení, o situácii v diecéze
a ťaživom postavení Cirkvi v spoločnosti. Agostino Casaroli pri tejto príležitosti odovzdal dojatému biskupovi Barnášovi osobný dar pápeža Pavla
VI. – biskupský prsteň. Biskup Vojtaššák počítal, vzhľadom na svoj vysoký
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vek, so Štefanom Barnášom ako budúcim sídelným biskupom Spišskej diecézy. Dňa 15. marca 1964 sa dokonca
s touto žiadosťou obrátil latinsky napísaným listom na pápeža Pavla VI. Toto sa však nikdy neuskutočnilo, keďže
Pán si 16. apríla 1964 povolal biskupa
Štefana Barnáša do večnosti.
Prehľad literárnych diel Štefan Barnáša, ktorý tvorí druhú časť monografie, dokazuje nielen jeho erudíciu, ale
aj prehľad vtedajšej európskej filozofie a teológie a jej hlavných predstaviteľov. Pozoruhodný je predovšetkým
intelektuálny prehľad a záber naprieč
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filozofiou, teológiou, liturgikou, sakrálnym umením a cirkevným právom.
Monografia Róberta Letza predstavuje dôležitý prínos pre poznanie tejto
výraznej osobnosti nedávnej histórie
Spišskej diecézy a Slovenska. Po viacerých dielach, ktoré sa čiastkovo venujú životu spišského pomocného biskupa, publikácia z pera profesora Letza ponúka ucelený a komplexný pohľad na jeho osobu. Autor podáva pohľad na život a dielo biskupa Barnáša
vždy v kontexte doby, čo je nevyhnutným predpokladom objektívneho hodnotenia jeho života a konania. Pri číta-

ní celej publikácie čitateľ cíti, že drží
dielo, ktorého autorom je historik. Starostlivo uvádzané pramene, odkazy na
iné diela a vysvetľujúce poznámky,
robia z monografie vedecké dielo, pričom text nestráca nič z pútavého štýlu,
ktorý neunaví, ale nabáda čitateľa preniknúť hlbšie do problematiky a vnímať súvislosti.
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Ulf a Birgitta Ekmanovci:
Veľký objav. Naša cesta do Katolíckej cirkvi.
Redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2017, 216 strán. Preklad Jarmila Cihová, ISBN 978-80-8193007-2.

Slovo medzi nami, knižné vydavateľstvo rehole Redemptoristov, vydalo minulý rok publikáciu, v ktorej
švédsky manželia Ekmanovci opisujú svoju cestu postupného objavovania
a zbližovania s Katolíckou cirkvou,
ktorá bola zavŕšená 21. mája 2014, keď
oficiálne vstúpili do Katolíckej cirkvi.
Avšak ich životná cesta bola poprepletaná dlhými rokmi hľadania, čo vystihuje aj názov knihy „Veľký objav.“
Ulf Ekman sa narodil v roku 1950.
Ako mladý človek bol členom Komunistickej strany Švédska, ale v roku 1970 začal praktizovať kresťanstvo. V roku 1979 prijal vysviacku vo
Švédskej luteránskej cirkvi a niekoľko
rokov pracoval ako univerzitný kaplán v Uppsale. Jeho manželka Birgitta
vyrástla v Indii, kde jej švédski rodičia boli kresťanskí metodistickí misionári. Keď mala 10 rokov, celá rodina
sa vrátila do Švédska. V roku 1976 sa
na biblickom stretnutí spoznala s Ulfom a v tom istom roku pred Vianocami mali svadbu. Spolu majú štyroch
synov.
V roku 1982 manželia odcestovali do USA, kde v Oklahome absolvovali biblickú školu. Pod vplyvom tejto skúsenosti po návrate do Švédska
sa rozhodli v Uppsale otvoriť v lete
1983 biblickú školu, ktorú nazvali Slovo života. Ulf viedol tento zbor 30 rokov, keď v roku 2013 službu hlavného pastora odovzdal Joakimovi Lundqvistovi. Ide o charizmatické evanjelické hnutie. Pád komunizmu v roku 1989 otvoril priestor pre evanjelizáciu v bývalých krajinách sovietského bloku. V mnohých z nich vytvorili Elkmanovci biblické školy. V roku
1987 otvorili v Uppsale veľkú modlitebňu s návštevnosťou 4000 osôb. Po
starostlivom zvážení pred spoločen-

stvom, ktoré sami založili, oznámili
9. marca 2014 svoje rozhodntuie vstúpiť do Katolíckej cirkvi. „To najpodstatnejšie je, že sme v Katolíckej cirkvi
našli kontinuitu siahajúcu až k apoštolom a samému Ježišovi, ako aj silu
a stabilitu, pre ktorú brány pekla nemôžu byť mocnejšie ako on,“ povedal
v ten deň Ulf Ekman vo svojej starostlivo pripravenej kázni. Aj v Čechách
a na Slovensku jestvujú zbory Slova života, ktoré 25. júla 2014 v reakcii na rozhodnutie Ekmanovcov vstúpiť do Katolíckej cirkvi vydali svoje
vyhlásenie. V ňom okrem iného konštatujú, že jestvujú doktríny Katolíckej cirkvi, s ktorými sa nedokážu jednoznačne stotožniť. Za sviatosti považujú iba krst a Večeru Pánovu, pričom
vylučujú jej obetný charakter.
Keď prišiel do Švédska v roku 1989
pápež Ján Pavol II., Ulf Ekman sa staval veľmi kriticky voči jeho apoštolskej návšteve a napísal dva negatívne články. „S odstupom času cítim
pri spomienke na túto udalosť ľútosť.
Aj keď sme si mysleli, že naše úmysly sú tie najlepšie, bolo naše konanie
pre katolíkov, ktorí sa o tom dozvedeli, veľmi urážlivé. Keď si dnes spomínam na túto epizódu a na ďalšie príležitosti, keď som vystupoval proti Katolíckej cirkvi, cítim, prirodzene, výčitky
svedomia a ľútosť,“ úprimne vyznáva
Ulf Ekman vo svojej knihe.
Dôležitosť knihy vidím predovšetkým v tom, že ponúka vnímanie
konvertitov na Katolícku cirkev. Pohľad manželov Ekmanovcov je veľmi
vzácny aj z toho dôvodu, že konvertovali na katolícku vieru v staršom veku. Ulf mal už 64 rokov. Ich svedectvo nám ukazuje, že pohľad nekatolíkov na náuku a pôsobenie Katolíckej
cirkvi je neraz veľmi povrchný a plný

predsudkov. „Bolo často samozrejmé,
že katolíci sa potrebujú obrátiť a nemožno ich pokladať za skutočných
kresťanov. Katolícka cirkev bola vnímaná ako skostnatelý kolos, prestarnutý a zaostávajúci za dobou, ako nepriateľská voči prebudeniu a odmietavá k osobnému kresťanskému životu
– ako viac či menej mŕtva cirkev alebo doslova Neviestka v Zjavení svätého Jána,“ uvádza Ulf Ekman prístup
mnohých nekatolíckych autorov.
Poctivým hľadaním pravdy a odpovedí na rôzne otázky Ekmanovci prišli
na to, že im v ich viere chýbajú základné kamene. Zrazu sa pre nich stalo dôležité vypočuť si, čo sami katolíci hovoria o svojej viere. Dôležitým impulzom pre vieru vo Švédsku bolo vysvätenie katolíckeho biskupa Andersa Arboreliusa v roku 1998, ktorého v roku
2017 pápež František povyšil do hodnosti kardinála. Ekmanovci ho už vtedy vnímali ako človeka s pokornou autoritou.
V živote týchto konvertitov bolo
jedným zo zásadných bodov správne pochopenie ekleziológie. Sami sa
vyznávajú z toho, že je zradné stavať
Cirkev proti Svätému písmu: „Tradície, liturgia, úrady, dogmy a všeličo
iné, čo mnohí príslušníci slobodných
cirkví pokladajú za ťažké a nezaujímavé – áno, dokonca za niečo, čo prekáža slobode kresťanského života – sú
práve tým, čo kresťanskému životu pomáha.“ Na svojich stretnutiach s mládežou každý piatok večer začali čítať
Nicejské vyznanie viery. Cirkev nie je
protikladom Ježiša, ale Ježiš je jedno
s Cirkvou a veľmi zreteľne v nej pôsobí. „Ježiš nie je úplne Ježišom bez
Cirkvi, svojho viditeľného tela.“
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Recenzie

Pre ich ďalšie priblíženie sa ku katolíckej viere bolo dôležité správne porozumieť mariánskej úcte. Uvedomili
si, nejde o modlárstvo, ako sa to neraz
prezentuje, lebo Cirkev dôsledne rozlišuje medzi bohopoctou – ktorá je vyhradená výlučne trojjedinému Bohu
a vzdávaním úcty, ktoré je určené Márii. Spoznali, že „bez Máriinho dovolenia a účasti, bez jej súhlasu, by sa
Ježiš nemohol stať človekom a bez Ježiša neexistuje spasenie, či už pre nás,
alebo pre Máriu. Bez Ježiša je Mária
ničím. Jej význam je spätý s ním a ona
naňho stále aj poukazuje. Mária má
jedinečné obdarovanie, aby sa mohla stať Pánovu matkou, pretože dieťa,
ktoré nosí, je Boží vlastný Syn. Preto
ju Cirkev nazýva Božou Matkou. Nie
matkou Boha Otca – ten nemá matku
–, ale matkou Boha Syna, pretože on je
Bohom, ktorý sa vďaka nej stal človekom. Mária je teda úplne jedinečná.“
Kritický sa vyjadrili aj k známemu princípu z prostredia evanjelických spoločenstiev, tzv. „sola Scriptura – iba Písmo,“ ktorý viedol, žiaľ,
k svojvoľným interpretáciám Písma, k množstvu rozličných chápaní
a k štiepeniu v dôsledku doktrinálnych
rozporov. Prvých 1500 rokov sa tento
princíp vôbec nespomína. Kresťania
celkom prirodzene hľadali odpovede, ako správne chápať Bibliu a kresťanský život aj mimo stránok Biblie.
Ekmanovci začali chápať, že jestvuje
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František Trstenský

aj Tradícia s veľkým T, pričom nejde
o množstvo rozličných tradícii a ľudských názorov, ale o právo sprostredkovať a príjmať Božie zjavenie tak,
aby ho bolo možné odovzdať v autentickej podobe z generácie na generáciu. Jednoducho vyjadrené, Tradícia
je duchovná skúsenosť sprostredkovaná Cirkvou. V katolíckej Cirkvi našli
títo švédski konvertiti tri dôležité piliere. Tým prvým je historickosť v čase, keď sa kresťania vzdávajú histórie a opovrhujú minulosťou. Tým druhým je autentickosť v čase rôznych až
neuveriteľných volaní po modernizme. Napokon tretím pilierom je autorita. Názor Katolíckej cirkvi sa stal pre
nich zdravou protiváhou individualistického aj svojvoľného vykladania Písma. Jedným z príkladov je viera v skutočnú Pánovu prítomnosť v Eucharistii – premena chleba a vína na Ježišovo telo a krv. Túto vieru má Cirkev od
samého počiatku. Až v 16. storočí sa
to začalo popierať.

Pri obrátení na katolícku vieru mala
dôležitý vplyv na Ekmanovcov aj úcta
svätých, zvlášť pátra Pia, sestry Faustíny a Brigity Švédskej, ktorú si osobitným spôsobom obľúbila Birgitta
Ekmanová. Obdivovala na nej, ako táto svätica dbala o to, aby sa nikdy duchovne nedostala na scestie. Porodila
osem detí a navyše so svojím manželom mali rovnaké mená ako novodobí
švédski konvertiti (vo švédčine sa Brigita píše Birgitta). Svoj význam mali
aj ich cesty do Svätej zeme a do Ríma, kde nadviazali kontakty s katolíckymi priateľmi a mohli lepšie spoznať dejiny tých kresťanských cirkví, ktoré v publikácii nazývajú „historické cirkvi“. Na adresu rôznych kresťanských spoločenstiev hovoria, že
sa v nich skrýva naivná predstava, že
svojím návratom k prvej cirkvi a kresťanstvu Skutkov apoštolov môžu jednoducho preskočiť dvetisíc rokov cirkevnej histórie, aby našli to prvotné
a originálne a nadviazali naň.

Ulf a Birgitta dávajú aj dôležitý odkaz do vnútra Katolícke cirkvi: „Už
pred niekoľkými rokmi sme si uvedomili, že všetko, čomu sme verili a čo
sme chceli, aby tomu ľudia verili –
ako základným kameňom našej kresťanskej viery, je úžasne dobre sformulované a opísané v Katechizme Katolíckej cirkvi.“ Katechizmus nazývajú „studnicou pokladov, ktorú by mali
študovať všetci“.

Publikácia zdôrazňuje to, čo je výraznou črtou Katolíckej cirkvi počas
celej jej 2000 ročnej existencie, najmä
duchovný život založený na prijímaní
sviatostí, reálna prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii, primát pápeža, mariánska úcta, úcta svätých, nevyhnutnosť spojenia s Cirkvou ako tajomným
telom Krista.
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Marián Čižmár:
Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia
Vydavateľstvo Inremax, 2018, 850 strán, ISBN 978-80-971910-3-0.
Kniha o kardinálovi Jozefovi Tomkovi vychádza v okruhu významných výročí, ktoré sú spojené
s jeho životom i s miestami, odkiaľ vyšiel, kde prebýval a kde pôsobil. Kniha vychádza v roku 2018,
ktorý je pre kardinála Tomka pamätný tým, že pred 75 rokmi, v roku 1943 ako mladý maturant vstúpil do kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Blíži sa aj rok 2019, kedy uplynie 95 rokov od jeho narodenia (r. 1924), 70 rokov od jeho kňazskej vysviacky (r. 1949), a 40 rokov od jeho
biskupskej vysviacky (r. 1979). Kniha má 7 častí, v ktorých je zhrnutých spolu 28 kapitol.
František Trstenský:
Vezmi a čítaj
Verbum - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, 2018, 58 strán,
ISBN 978-80-561-0525-2.
Biblista prof. František Trstenský ponúka sedem základných pravidiel pri čítaní Svätého písma. Sú určené pre tých, ktorí veria, že Sväté písmo je Božie slovo. Brožúrka nie je teologickou štúdiou, ale jednoduchou pomôckou pre každého, kto má odvahu ísť cestou spoznávania biblickej viery.

Viliam Judák
Kňazi dneška. Duchovné cvičenia pre kňazov.
Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2017, 286 strán, ISBN 978-80-89481-40-8.
Súčasný nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vydal knihu duchovných cvičení pre kňazov.
Súčasným kňazom predkladá tradičné témy: kňazská identita, kňaz v prvej línii, horlivosť kňaza, Eucharistia, sviatosť zmierenia, modlitba, ohlasovanie, celibát a čistota a synovský cit: úcta k Panne Márii.
Tieto témy sú dôkazom záujmu biskupa o život kňazov. A to je nielen dobré, je to vynikajúce.

Jaroslav Barta:
Duchovné cvičenia a obnovy
Spišské Podhradie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2018, 118 strán,
ISBN 978-89171-57-9.
Autor je špirituálom v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Pochádza z Námestova. Z obsahu: prvé
dve kapitoly sú venované dvom spôsobom duchovných cvičení: spôsob sv. Ignáca z Loyoly a spôsob
podľa lectio divina (východiskom uvažovania je Božie slovo). Tretia kapitola je teoreticky venovaná
príprave duchovných cvičení a obnov. Štvrtú kapitolu tvoria katechézy pre duchovné obnovy žiakov a
piata kapitola sa venuje témam duchovnej obnovy v advente a pôste, farským púťam a adoráciám.
František:
Apoštolská exhortácia Gaudete et exsultate
o povolaní k svätosti v súčasnom svete
Edícia Pápežské dokumenty 102, Trnava, SSV, 2018, 87 strán, ISBN 978-80-8161-250-3.
Exhortácia (povzbudenie) má päť kapitol: povolanie k svätosti, dvaja nepriatelia svätosti, vo svetle Majstra (výklad blahoslavenstiev), niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete, zápas, bdelosť a rozlišovanie. Čitateľom ju vrelo odporúčame.

