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Rozhodnutie
Ešte z čias svojich teologických
štúdií si pamätám, ako nám na hodine morálnej teológie profesor hovoril,
ako sa človek rozhoduje pre Boha alebo proti nemu. Hovoril to v súvislosti s dokonalou ľútosťou. A spomenul
aj svoj osobný zážitok. Pri cestovaní osobným autom sa raz ocitol medzi
dvomi kamiónmi, ktoré jeho auto stláčali spredu i zozadu a hrozila mu smrť.
V kritickom momente si na Pána Boha
ani len nepomyslel a ani na to, aby ľutoval svoje hriechy... Pre nás to malo
byť ponaučenie, aby sme ľuďom pripomínali, ako je dôležité nažívať s Bohom a byť pripravený na svoju smrť.
Milí čitatelia, všimol som si, že práve smrť je pre niektorých autorov východiskom pre uvažovanie o viere
i neviere, o rozhodnutí žiť tak, že Boh
existuje alebo naopak, že neexistuje.
Ako prvého spomeniem M. Nováka,
amerického Slováka, diplomata a poradcu amerického prezidenta R. Raegana i pápeža Jána Pavla II. Vo svojej
knihe Boha nikto nikdy nevidel uvádza, že veriaci i ateisti sú vlastne na
tom približne rovnako. Obidve skupiny prežívajú vo svojom živote nejaké „fázy temna“. Pripomína sv. Terezku z Lisieux i matku Terezu z Kalkaty
a dodáva, že vyšlo najavo poznanie, že
obidve prežili vo svojom živote nejaké
„temno duše“, akési pochybnosti, resp.
duchovné suchoty, keď Boh im neposkytol nijakú duchovnú radosť z ich
činnosti a modlitby a prežili niečo
ako Kristus na kríži, keď sa cítil byť
Bohom opustený... Toto vraj prežívajú aj ateisti, ktorých trápia pochybnosti, že „čo ak Boh naozaj existuje...“ Za
všetkými pochybnosťami tohto druhu stojí smrť. Keby sme tak mohli nazrieť až za tento „tmavý bod“, aby sme
spoznali, ako to naozaj je! Pre Nováka je smrť dôvodom, že človek sa musí už počas svojho pozemského života rozhodnúť pre jednu z dvoch alternatív: žiť tak, že Boh je, alebo tak, že
nie je. A ja dodávam, že toto rozhod-

nutie by bolo veľmi jednoduché vtedy,
keby sme nemuseli zaň prevziať osobnú zodpovednosť. Lenže za svoje rozhodnutia a činy nesieme zodpovednosť. Z vlastnej skúsenosti vieme, že
za svoje nesprávne rozhodnutia a následne aj skutky, musíme draho platiť.
Ako druhého spomeniem talianskeho novinára V. Messoriho. V roku
2008 vyšla kniha rozhovorov s týmto novinárom. Rozprával sa s ním iný
novinár A. Tornielli, známy vatikanista. Messori, na jednej strane, si nekladie pred ústa servítku, ak hovorí
o problémoch a škandáloch v Katolíckej cirkvi. Na druhej strane, ako zdôvodnenie svojej katolíckej viery, uvádza, že „nemôžem inak...“ Príčinou jeho viery je osoba Nazaretského, ktorý
sám o sebe povedal, že je „cesta, pravda a život“, že je „Božím Synom“!
A smrť? Tá je pre Messoriho iba „múrom tenším, než si všetci myslia“ a on
„vykročí po stopách miliárd našich
bratov a sestier, ktorí ho predišli... do
skutočného sveta a života, lebo to, čo
doteraz poznáme je len predhovorom
a prípravou na ten svet a život“. Potom
citujúc Pascala, sa pýta: „Čo je ťažšie? Narodiť sa alebo znovu sa narodiť?“ A pokračuje, že „je to prechod,
pascha. Už sme ho raz zvládli, keď
sme prišli na svet „z temnoty ženského lona, z uzavretia plodového vaku,
zo zväzku s pupočnou šnúrou... Prečo
žasneme nad pôrodom a súčasne pochybujeme o možnosti ísť ďalej, k ďalšiemu pôrodu, k slnku, ktoré nezapadá?“ Pre tohto talianskeho novinára je
na prvom mieste viera v Nazaretského
a následne správne životné smerovanie, všetko ostatné je druhoradé.

ho je osoba Ježiša Nazaretského, ktorého veriaci človek prijíma ako svojho
„Pána a Boha“. Azda práve preto akoby pokračovaním jeho knihy Úvod do
teológie bola trilógia Ježiš Nazaretský,
ktorú vydal už ako pápež.
Všetci traja, diplomat, novinár
i kňaz/pápež, sa zhodli v otázke dôležitosti smrti ako dôležitého bodu, ktorá nerozhoduje iba o našej budúcnosti, ale aj o našej súčasnosti. Pre aký terajší život a akú budúcnosť sa už teraz
rozhodneme. Lebo, priznajme si, je
to o našom slobodnom rozhodnutí. Je
to o našej zodpovednosti, či akceptujeme zodpovednosť za svoj terajší život pred Bohom alebo túto zodpovednosť odmietneme. Tak či tak, zo skúsenosti vieme, že nepomôže sa smiať,
vysmievať, či plakať alebo utekať pred
zodpovednosťou, lebo tá nás vždy nejakým spôsobom „dobehne“. Dovoľte, aby som vám zaželal urobiť správne rozhodnutie, ktoré nebude životom
a zodpovednosťou pohŕdať.

Ako tretieho spomeniem pápeža
Benedikta XVI., ktorý napísal známy
Úvod do teológie ešte ako mladý profesor menom Joseph Ratzinger. Východiskom jeho filozofického a teologického uvažovania je smrť, za ktorú
sa usiluje človek „vidieť“ a rozhodnutie človeka ako žiť. Kľúčovým pre ne-
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Ticho v kostole a v sakristii pred
a po liturgickom slávení,
ako aj počas sv. omše
Ticho v kostole a v sakristii pred
a po liturgickom slávení
Od samého počiatku cirkvi existujú svedectvá, že Eucharistické slávenie si vyžadovalo nevyhnutnú predbežnú
prípravu nielen od celebrujúceho kňaza, ale od celého veriaceho ľudu (porov. J. G. Jungmann, Missarum solemnia,
s. 227). Ohľadom tohto R. Guardini tvrdí: „Podľa môjho
presvedčenia samotný liturgický úkon začína tichom. Bez
posvätného ticha sa všetko javí ako neužitočné a zbytočné [...]. Ticho (silentium) je skutočne vážna, veľmi dôležitá a bohužiaľ často zanedbávaná téma. Ticho je prvým
predpokladom každého posvätného úkonu“ (Il testamento di Gesu, s. 33).
1. Posvätné ticho pred sv. omšou
Všeobecné smernice Rímskeho misála v treťom typickom vydaní po prvý raz v bode 45 uvádzajú, čo má predchádzať liturgické slávenie: „Aj pred samotným slávením je dobré, ak sa zachováva ticho v kostole, v sakristii
a v miestnosti, kde sa obliekajú posvätné rúcha a v priľahlých miestnostiach, aby sa všetci mohli nábožne pripraviť
správnym spôsobom na posvätné slávenie“.
Preto je vhodné, aby všetci zachovali ticho (silentium):
jednak celebrant, ktorý si v tomto momente prípravy musí
uvedomiť a pripomenúť, že sa dáva k dispozícii Tomu,
ktorý „zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre
seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych“
(2 Kor 5, 15); ako aj veriaci, ktorí sa pred začiatkom liturgie majú pripraviť na stretnutie s Pánom. Kristus ich
nezhromaždil iba preto, aby im rozprával o svojom budúcom utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní, ale aj preto, aby
svoje veľkonočné tajomstvo reálne sprítomnil vo sv. omši
a veriaci mohli mať na tom všetkom účasť.
V tomto duchu Katechizmus Katolíckej cirkvi poznamenáva: „Zhromaždenie sa má pripraviť na stretnutie so
svojím Pánom, má byť dobre pripraveným ľudom. Táto
príprava sŕdc je spoločným dielom Ducha Svätého a zhromaždenia, najmä jeho vysvätených služobníkov. Milosť
Ducha Svätého sa usiluje vzbudiť vieru, obrátenie srdca
a súhlas s Otcovou vôľou. Tieto dispozície sú predpokladom na prijatie ďalších milostí poskytovaných pri samot-
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nom slávení a na ovocie nového života, ktoré má potom
slávenie priniesť“ (bod 1098).
V tomto kontexte prípravy na liturgické slávenie kňazi zohrávajú zásadnú úlohu a ticho (silentium) tu má privilegované miesto. Ticho nie je jednoduchou pauzou, počas ktorej nás prepadne tisíce myšlienok a túžob, ale je sústredením, ktoré nám dá vnútorný pokoj a dovolí nám znovu sa duchovne nadýchnuť a umožní nám objaviť to, čo je
pravdivé. Prečo je ticho súčasťou liturgie?
1.1. Prvý teologický argument
Po prvé, lebo favorizuje atmosféru modlitby, ktorá musí
byť charakteristikou každého liturgického konania. Slávenie liturgie je modlitbou, dialógom s Bohom a ticho je privilegovaným miestom zjavenia Boha. Pobyt v púšti a ticho, ktoré nám spontánne pripomína tento obraz, poznamenali všetky vzťahy medzi Izraelom a jeho Pánom. Sakristia a loď kostola, v okamihoch, ktoré predchádzajú slávenie, by mali byť tým miestom púšte, kam sa Ježiš vždy
utiahol pred najdôležitejšími udalosťami. Púšť je miestom
ticha, miestom samoty; ono predpokladá, že sa vzdialime, zanecháme pre tento okamih naše každodenné starosti, hluk a povrchnosť.
Ako to pripomenul aj kardinál Ratzinger, keď dával duchovné cvičenia Jánovi Pavlovi II., že „všetky veľké veci
majú svoj počiatok na púšti, v tichu, v chudobe. Nemožno mať účasť na poslaní Pána Ježiša, na službe Evanjelia,
s tým, že nám bude chýbať skúsenosť (duchovnej) púšte, (duchovnej) chudoby, (duchovného) hladu a smädu [...]
Prosme nášho Pána, aby nás priviedol k znovuobjaveniu
prežívania hlbokého ticha, v ktorom prebývajú iba jeho
slová“ (Il cammino pasquale, s. 10).
1.2. Druhý teologický argument
Po druhé. Prítomnosť momentov ticha pri liturgickom
slávení je nevyhnutná aj preto, že stretnutie s Bohom je
možné a vyžaduje si, aby sme mali ducha trvalého obrátenia, čo musí charakterizovať život každého kresťana. A ticho je vhodným priestorom, aby proces takéhoto obrátenia mal v našom živote svoje pevné miesto. „Nemožno to-
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tiž očakávať aktívnu účasť na svätej omši, ak sa k nej pristupuje povrchne, bez toho, že by sme sa najskôr zamysleli nad vlastným životom. Takúto vnútornú disponovanosť
napomáha napríklad tiché sústredenie sa aspoň niekoľko
chvíľ pred začiatkom liturgie, pôst a – ak je to potrebné
– sviatostná spoveď. Srdce zmierené s Bohom uschopňuje na pravú účasť“ (Benedikt XVI., Sacramentum caritatis, 55).
Preto vždy sa musíme „odzrkadľovať“ v Ježišovi Kristovi: On vyhľadával ticho na rozhovor so svojím Otcom.
„Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa
na pusté miesto a tam sa modlil“ (Mk 1, 35). Preto „musíme si priznať, že my všetci potrebujeme toto vzývajúcou
prítomnosťou naplnené mlčanie“ (Ján Pavol II., Orientale
lumen, 16). Potrebuje ho každý, kňaz i veriaci laik. Niekedy sa však nedokážu stíšiť zo strachu, že sa stretnú sami
so sebou, že budú musieť objaviť seba samých takých,
akými skutočne sú, že budú musieť riešiť otázky zmyslu
života. Ticho potrebuje aj zhromaždené spoločenstvo veriacich, aby vedome ponechalo priestor Božej prítomnosti
a vyhlo sa pokušeniu oslavovať samo seba. V spoločnosti,
kde život strašne uteká, kde je veľká hlučnosť a rozorvanosť vo chvíľkových zážitkoch, sa znovuobjavenie veľkej
hodnoty ticha ukazuje ako veľmi prospešné pre život.
2. Posvätné ticho po sv. omši
Posvätné ticho by sa malo zachovávať aj na konci liturgického slávenia. Ako pripomínajú Všeobecné smernice Rímskeho misála v bode 45, ticho po sv. prijímaní napomáha vnútorných chválam a prosbám. A je logické, že
to isté ticho, ktoré predchádza a pripravuje nás na slávenie sv. omše, nás vedie k tichu, v ktorom ďakujeme po sv.
omši, a ktoré prenáša do skutkov to, čo sme v ňom zažili.
Tak možno chápať aj to, čo pripomína sv. Josemaría Escrivá de Balaguer: „Láska ku Kristovi, ktorý sa za nás obetoval, nás nabáda na konci sv. omše nájsť si niekoľko minút
na osobný a vnútorný úkon vďaky za Eucharistiu (...) Ak
sme prežili sv. omšu dobre, po nej je nemožné počas dňa
nevenovať Bohu nijakú myšlienku, nemať vôľu ani ochotu zostať v jeho prítomnosti a nerobiť tak, ako On robieval
a miloval“ (É il Gesu che passa, 92; 154).
Ticho počas liturgického slávenia
sv. omše
„Veď kým všetko objímalo hlboké ticho... zoskočilo tvoje všemohúce slovo z neba“ (Múd 18, 14 – 15). Táto antifóna vo vianočnej oktáve nám s neobyčajnou slobodou pripomína, ako počas noci Exodu došlo k oslobodeniu človeka a jeho vykúpenie z otroctva hriechu. Aby sme uznali Jeho prítomnosť vo svete, ale aj vo verejnom kulte, ktorým je naozaj posvätná liturgia, je nevyhnutné silere, čiže
mlčať. Je potrebné mlčať, aby sme mohli načúvať, asi tak

ako na začiatku nejakého koncertu alebo kultu, čiže kultivovaného hlbokého vzťahu s Bohom. Bez toho nemožno
začať, nemožno „oslavovať“ Jeho.
1. Hľadieť na Ukrižovaného
Pre modlitbu je nevyhnutné „vojsť do svojej izby, zavrieť za sebou dvere a modliť sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 6). Tou „komôrkou“ je duša, ale
aj chrám, ako hovoria cirkevní Otcovia. A ktoré tajomstvá možno zachovať bez mlčania? Tajomstvo svedomia,
v ktorom možno začuť Boží hlas, ako ho začul v nočnom
mlčaní Samuel. Vyžaduje si to mlčanie, aby sme mohli počuť Boží hlas, aby On hovoril a my počúvali. Preto chodíme do kostola, aby sme slávili Boží svätý kult, aby Svätý
zostúpil zo svojho večného mlčania do tohto tak hlučného
času, aby ho utíšil a nasmeroval k Večnosti. Niet pochýb,
že postoj kňaza pri oltári versus populum (tvárou k ľudu)
vedie k rozptýleniu jeho i veriacich a spôsobuje dezorientáciu v nasmerovaní modlitby. Preto nasledujme Svätého
otca, ktorý pri sv. omši hľadí na kríž a Ukrižovaného.
Mlčanie ostáva zachované tak, že ten, ktorý musí dať
prípravné pokyny k úkonom slávenia sv. omše, obmedzí
na minimum svoje slová. Kňazi, rehoľníci poverení službou a iní služobníci majú minimalizovať slová a pohyby
preto, že sú v prítomnosti Toho, ktorý je sám v sebe Slovom. Takéto mlčanie sa vyžaduje na úvod sv. omše pri výzve spytovania svedomia, kedy je potrebné, hoci krátko,
priznať sa k hriešnosti „skôr, než sa začnú sláviť sväté tajomstvá“.
2. Modlitba dňa
Po výzve k modlitbe Oremus (Modlime sa), kňaz sa zahĺbi do ticha, aby sa v tichu modlil a necháva čas na rovnakú modlitbu v tichu aj ostatným veriacim, aby potom
všetky úmysly „pozbieral“ a zjednotil v prednese modlitby, ktorá sa preto nazýva collecta (collere – zbierať, zozbierať) a predniesol ju Pánovi.1 Touto modlitbou začína
v sv. omši kňaz vykonávať sprostredkovateľskú úlohu medzi zhromaždeným svätým ľudom a Pánom.
3. Bohoslužba slova: zosúladiť myseľ so slovami
Od modlitby adresovanej k Bohu sa prechádza k počúvaniu Boha. Synoda o Božom slove nezanedbala nástojiť
na tichu, ktoré chápe ako privilegované miesto na jeho prijatie. Tajomstvá Krista sú späté s tichom – ako pripomína pápež v posynodálnej exhortácii Verbum Domini – čo
1. Poznámka prekladateľa: v slovenskom preklade Misála sa
„Collecta“ nazýva „Modlitba dňa“. Názov „Collecta“ v latinskej verzii ostáva.
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tvrdia aj cirkevní otcovia. Preto viac, než rozširovať počty biblických stretnutí, je potrebné mať „osobné stretnutie
s Kristom, ktorý sa nám odovzdáva vo svojom slove“ (bod
73). A bohoslužba slova je práve takou, lebo sa realizuje
v posvätnom tichu.
Omšový poriadok (lat. Ordo Missae) k tomu naviac odporúča, či už bola alebo nebola homília, ostať ešte raz ticho. Zdá sa, ako keby sa tu realizovalo „stretnutie človeka, v celej jeho nahote, mlčaní, jednoduchosti... spontánnom, radostnom a klaňajúcom sa vnútornom rozhovore
s Božím Majestátom, ako sa to realizuje pri modlitbe, ktorú sa modlí sám Kristus“ (Pavol VI., Discorso agli Abati della Confederazione Benedittina, 30.9.1970, bod 3). Je
to príhovor mníchom, ale každý kresťan musí byť do istej
správnej miery mníchom, lebo musí preukázať schopnosť
byť istý čas iba sám a len sám so svojím Bohom. Posvätná liturgia nás tomu učí. Benediktínska regula napomína,
aby mních dokázal zosúladiť svoju myseľ so svojimi slovami (19,7). „Povedali by sme, že je to prirodzené a jednoduché – pripomína pápež Pavol VI. – avšak držať vo vnútornom súlade svoj hlas a myseľ, je jednou z najťažších
vecí“ (tamtiež). Vlastne tento dynamický vzťah medzi
Bohom, ktorý hovorí a veriacim človekom, ktorý počúva
a odpovedá žalmom alebo modlitbou – v súlade s klasickým trojitým rozdelením bohoslužby slova, ktorá bola zachovaná v svätom týždni: čítanie, responzórium, modlitba – vytvára vykonávanie toho, čo je nevyhnutné, tzv. ruminatio (prežúvanie; opätovné a opätovné pripomínanie
si toho istého textu Božieho slova), ako to praktizovali cirkevní otcovia, aby dávali svoju myseľ do súladu s Božím
slovom. Robiť práve to, je veľmi užitočné z hľadiska obetovania seba a našich tiel ako duchovnej obety, ako „kult
našej mysle“, pretože týmto spôsobom dochádza „k obnove rozumu a mysle“ s cieľom spoznať Božiu vôľu, to,
čo je dobré, čo je pre Boha ľúbivé a dokonalé (porov. Rim
12, 1 – 2). Obnova našej mysle znamená mať úsudok, ktorý je v súlade s Bohom, nie podľa sveta. Liturgia napomáha meniť a premeniť svetskú a telesnú mentalitu, ktorá sa
vždy snaží podrobiť si klerikov a laikov. Obnoviť myseľ
znamená hľadieť na realitu, a nie nasledovať vlastné idey
(ideológie), lebo Boh robí novými všetky veci.
4. Obetovanie
Mlčanie môže obohatiť aj obetovanie (lat. offertorium),
keďže nie je ani nevyhnutné, ani povinné, aby formuly
modlitieb pri obetovaní sa recitovali nahlas. Mohlo by sa
odporúčať, aby v budúcnosti, Eucharistická modlitba, aj
vo sv. omši podľa Misála Pavla VI., sa mohla recitovať
submissa voce (tichým hlasom), ba takmer akoby mlčky,
aby to pomáhalo koncentrácii mysle, ako sa to robieva pri
mimoriadnej forme slávenia sv. omše. Je vždy nevyhnutné počuť slová tak tajomné, akými sú osobitne konsekračné slová? Ak by kňaz natoľko znížil tón svojho hlasu,
žeby až akoby nerecitoval, ale priam sa modlil k Bohu, na-

110

Nové Horizonty

pomáhal by koncentrácii a jednote veriacich so svojou úlohou byť kňazským mediátorom medzi nimi a Bohom. Podobne, mlčanie sa odporúča osobitne ako poďakovanie po
sv. prijímaní.
5. Predsiene a átria
Avšak, okrem spomínaných špecifických momentov, celá liturgia, ba celý priestor kostola, je sakrálnym
priestorom, do ktorého je potrebné prinavrátiť klímu ticha a pokoja. Táto požiadavka viedla k vytváraniu priestorov stretnutí, ako sú predsiene a átria, aby sa prešlo zvonka dovnútra, z priestoru hlučnosti do priestoru posvätnosti a ticha. Nemali by sme na toto pamätať aj v našich časoch? „Schopnosť vnútornej duchovnosti, väčšia otvorenosť ducha, životný štýl, ktorý sa vie stiahnuť zo všetkého, čo je hlučné a vtieravé, to všetko je potrebné, aby
sa vrátilo a aby nás to otvorilo k cieľom, ktoré treba zaradiť medzi naše priority. U sv. Pavla môžeme nájsť povzbudenie, že je potrebné posilniť vnútorného človeka (Ef
3, 16). Buďme voči sebe čestní: v súčasnosti sme svedkami hypertrofie vonkajšieho človeka a alarmujúceho oslabenia jeho vnútornej sily“ (J. Ratzinger, Fede, Verita, Tolleranza. Il cristianesimo a le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003, s. 167).
Z internetovej stránky Úradu liturgických slávení najvyššieho veľkňaza (http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_liturgy_index-studi_it.html) preložil Mons. Ján Duda:
pôvodne publikované v marci roku 2011.
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Vašu účinnosť v ohlasovaní
potrebuje Boží ľud pre svoju spásu1
Milí profesori a predstavení seminára, milí oltárni bratia, drahí rodičia, milí veriaci a predovšetkým vy, milí ordinandi!1
Rozhodli ste sa prijať diakonát a chystáte sa o rok prijať
aj sviatosť kňazstva. Svoj život dávate do služieb Cirkvi,
ktorá je Kristovou nevestou. Vašou celoživotnou úlohou
bude ohlasovanie Ježišovho Evanjelia – Ježišovej radostnej zvesti. Boh chce, aby ho ľudia spoznali, uverili v neho,
podľa viery žili, a tak dosiahli spásu. Viera v Božom ľude
bude zásluhou vášho ohlasovania. Pre spásu ľudí je potrebné, aby vaše ohlasovanie bolo účinné. Tu nejde o to,
aby ste vy boli úspešní, vašu účinnosť v ohlasovaní potrebuje Boží ľud pre svoju spásu. Vaša apoštolská horlivosť
má urobiť všetko preto, aby ľudia mohli uveriť.
Tajomstvo neprávosti je v tom, že ľudia zvesť Evanjelia odmietajú nie preto, že by to nebola pravda, ale z úplne
iných dôvodov. Obviňujú nás, že nevieme ohlasovať evanjelium rečou dnešného človeka. Tvrdia, že dnešný človek,
nestojí o sakrálnu reč, tej údajne nerozumie, chce počuť
evanjeliovú zvesť „civilnou rečou“, rečou dnešného tínedžera. Táto výhovorka veľmi sťažuje prácu ohlasovateľa a
robí ho neúčinným na škodu tých, pre ktorých ohlasovateľ
pracuje. Nedajte sa však pomýliť. Svetáckou rečou, ktorá je niekedy až vulgárna, sa Kristovo posvätné posolstvo
ohlasovať nedá. A tej náboženskej aj sakrálnej reči – ak
budú mať dobrú vôľu – porozumejú.
Keď v spoločnosti a hlavne v médiách príde reč na Cirkev, hovorí sa o nej veľmi negatívne, a to mnohých akoby
oprávňuje odmietať blahozvesť, ktorú Cirkev prináša. Pritom ide o Ježišove slová, ktoré dávajú život, a to život večný. Dnes sa stretávame s nedôverou verejnosti k cirkevným štruktúram. Poukazujú na chyby a nedostatky v živote a účinkovaní Cirkvi. Môžeme povedať, že máme tu do
činenia s pohoršením.
O pohoršení sa vyjadruje Pán Ježiš veľmi tvrdo, keď hovorí, že beda tomu, skrze ktorého pohoršenia prichádzajú. Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň
na krk a hodili ho do mora, ako by mal pohoršiť jedného z
týchto maličkých (porov. Lk 17, 1 – 2). Milí ordinandi, za
chvíľu sa stanete diakonmi, ak dá Pán Boh o rok kňazmi.
A ako diakoni, potom kňazi, aj vy sa budete musieť denne vážne zamýšľať nad tým, nemám aj ja na tom podiel,
že ľudia sú pohoršení, odmietajú Boha a tým odmietajú

spásu, ktorú im Boh ponúka. A tu ide o večnosť tých ľudí.
Preto Pán Ježiš o pohoršení vyriekol také tvrdé slová.
Je tu aj iná otázka. Za neveru dnešného človeka, sú zodpovední len kňazi svojou nedôveryhodnosťou? Obstojí
človek pred Bohom s výhovorkou: Bože, odmietol som ťa
preto, lebo tvoji biskupi a kňazi mi boli na pohoršenie? Ak
sú pre nich chyby kňazov, či biskupov zámienkou k tomu,
aby odmietli Boha, tak raz pred Božím pohľadom možno
pochopia, že dobrotivému Bohu sa pomstili za chyby ľudí.
Prejavuje sa tu akási „kultúra výhovoriek“, a to dosť lacných výhovoriek.
Na adresu nás kňazov musím uznať, naozaj beda nám,
ak sme svojím pohoršením ľuďom zničili vieru. Ale na adresu každého človeka, ktorý odmietol uveriť, treba povedať, dobre uváž, či obstojíš pred Bohom s výhovorkou, že
pre chyby a nedostatky tvojich kňazov, či biskupov som
ťa, Bože, odmietol. Ak niekto nebude spasený, tak za svoje viny, nie za viny iných.
Pán Ježiš povedal aj to, že nie je možné, aby neprišli pohoršenia. On sám bol príčinou pohoršení. Pohoršovali sa
na ňom napríklad, že uzdravuje v sobotu. Tu si treba uvedomiť, že za pohoršenie je zodpovedný ten, kto koná zle,
alebo ten, kto sa dokáže pohoršovať na dobrých skutkoch.
Podľa svätého Pavla bol veľkým pohoršením pre Židov
doráňaný Pán Ježiš, visiaci na kríži. Oni sa mohli pýtať:
takto zúbožene má vyzerať náš Boh? Takého Boha odmietame. V takto zohavenom človeku predsa nemôže byť prítomný Boh. A bol prítomný. A vyzeral tak preto, že vzal
na seba všetky následky našich hriechov. Následky rúhačov, vrahov, zlodejov, alkoholikov, narkomanov,...
Grécki filozofi zas vraveli, to len blázon dokáže povedať, že Boha možno zavesiť na kríž. Dnes si podobne
mnohí ľudia kladú otázku: Takáto Cirkev môže byť nevestou Kristovou? A Pán Ježiš pritom hovorí: „A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ (Mt 11, 6).
Z lásky k nám bol Boh ochotný sa tak nepochopiteľne hlboko ponížiť. A Otec Nebeský sa nehanbil ani vtedy
hlásiť sa k svojmu Synovi. A Kristus sa bude vždy hlásiť
k svojej neveste Cirkvi, nech by bola akokoľvek doráňaná.
A takejto Cirkvi Kristus zveril úlohu ohlasovať nadprirodzenú pravdu a nadprirodzenú lásku.

1. Homília o. b. Andreja Imricha, ktorá odznela počas diakonskej vysviacky v katedrále v Spišskej Kapitule dňa 14. 6. 2018 o 15. hodine.
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Prirodzené poznanie je to, ktoré ľudstvo získalo skúsenosťou. O toto poznanie sa stará veda a sprostredkuje nám
ho veda.
Jestvuje aj také poznanie, kam veda nedočiahne. Toto
poznanie máme z Božieho zjavenia. Zjavenie dosiahlo vrchol v Kristovi. Zjavenie, ktorým poznávame Boha a jeho
plán spásy, Kristus zveril svojej Cirkvi a ona ho nesie dejinami a ponúka stále novým generáciám. Ide o nadprirodzené poznanie. Poznávame Boha očami Ježiša Krista. Z
nadprirodzeného poznania vyplýva aj nadprirodzená láska. O nadprirodzenú lásku ide vtedy, ak milujeme Boha,
ako najvyššie dobro, ak milujeme človeka, lebo je na obraz
Boží stvorený a Ježišom Kristom vykúpený a ak sme zodpovední k prírode, lebo ona je pre nás Božím darom. Vždy
sa tam skrýva láska k Bohu. Ak konáme dobro na slávu
Božiu, naše skutky nadobúdajú takú nevysloviteľnú hodnotu, akú mali skutky Ježiša Krista. Toto všetko je možné
len prostredníctvom viery.
Ak človek koná dobro a pritom odmieta Boha, to môže
byť humanizmus, pre pozemské šťastie veľmi užitočný
humanizmus, ale nemôže to byť nadprirodzená kresťanská láska, ktorá dáva našim skutkom nadprirodzenú hodnotu, za ktorú si zaslúžime nebo.
V pozemských pravdách ľudstvo tápe a s ním tápu aj
kresťania. V pozemských veciach má Cirkev ako inštitúcia rovnaké ťažkosti, omyly, krivdy a iné nedostatky, ako
ostatné inštitúcie. Aj napriek tomu ju Kristus poveril, aby
bola nositeľkou zjavenej Božej pravdy a prostriedkov spásy. On sám sa rozhodol byť jej ženíchom, aj keď vedel, že
to bude v dejinách pre mnohých pohoršením, ako bol on
pohoršením, keď visel na kríži. Stále nám pritom pripomína – blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. Ale pripomína aj to – beda tomu, skrze ktorého pohoršenie prichádza.
Milí ordinandi!
Boží ľud vás potrebuje, potrebuje vaše ohlasovanie, aby
dosiahol spásu. Kristus chce, aby ste boli účinní ohlasovatelia, lebo on všetkým pripravuje večné šťastie. Pri ohlasovaní musíte byť verní učeniu Ježiša Krista a jeho Cirkvi.
Bez tejto vernosti sa nedá viesť ľudí k Bohu.
Majte na pamäti, že ak máte byť v ohlasovaní účinní,
musíte dať veľký pozor, aby ste svojím životom a svojím konaním nespôsobovali pohoršenie. Nezabudnite na
tie tvrdé Ježišove slová o pohoršení. Dajte pozor aj na to,
aby ste sa vy sami zbytočne nepohoršovali nad tými, ktorí sa snažia byť dôslední, zbožní a zodpovední a nepohŕdali nimi.
Milí bratia a sestry, milí veriaci!
Vieme byť dosť vďační Pánu Bohu za to, že sa nám tak
dokonale zjavil v Kristovi a my ho preto môžeme poznať
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a milovať? Vieme byť dosť vďační Pánu Bohu, že nám posiela ohlasovateľov? Nepohoršujeme sa nad ich nedostatkami až tak, že odmietame dobrotivého Pána Boha? Nesprávame sa niekedy tak, že nech je Pán Boh rád, že ešte v
neho verím a nech je Cirkev rada, že ešte vôbec vkročím
do kostola? Pán Boh nás tak miluje, že sa skutočne teší z
našej viery a úprimne sa z nej teší aj Cirkev. Uvedomme
si však, že viera v Boha je pre naše dobro a dôvera v Cirkev je nám užitočná.
Milí rodičia našich ordinandov!
Ďakujem vám, že ste vo svojich rodinách vytvorili atmosféru viery, v ktorej sa zrodilo duchovné povolanie. Ďakujem vám, že ste darovali svojich synov Bohu a
Cirkvi, nech vás za to Pán bohato odmení. Nech tak sprevádza svojim požehnaním vašich synov, aby ste s radosťou mohli sledovať, ako dobre a zodpovedne si počínajú
vo svojom povolaní. Podporujte ich na tejto ceste svojimi modlitbami.

Rozhovor

Ján Duda

O kráse ohlasovania
17. 11. 2017 bol Ján Duda hosťom
redaktora Jaroslava Danišku v katolíckom rádiu Lumen v relácii „Zaostrené“. Rozprávali sa o kráse ohlasovania Božieho slova. Nasledujúce
riadky sú prepisom uvedenej relácie.
Otázky i odpovede boli upravené pre
tlač bez narušenia ich integrity a pôvodného významu.
Príjemné nedeľné predpoludnie,
počúvate reláciu „O kráse“. Moje meno je Jaroslav Daniška. Spolu
s Matúšom Brillom a Dianou Rauchovou, ktorá nám vybrala hudbu,
vás vítam pri ďalšej časti našej relácie. Dnes sa budeme rozprávať s pánom profesorom Jánom Dudom.
Dobrý deň prajem.
Pán profesor pôsobí ako súdny vikár v Spišskej Kapitule, prednášal
na Katolíckej univerzite v Ružomberku a je autorom jedného pozoruhodného nového žánru, pracovne to volám „minikázne“. Na svojom facebookovom profile pravidelne uverejňujete na nedele a sviatky
a pri ďalších príležitostiach krátke kázne, zamyslenia v niekoľkých
bodoch k biblickému čítaniu v daný
deň. Mne sa to veľmi páči, rád to čítavam a vďaka tomu ste ma inšpirovali, aby sme sa porozprávali o kráse kázania, o kráse kázne. Začnime
najskôr s tými s tými minikázničkami. Ako vás to vlastne napadlo?
Priznám sa, že to nenapadlo mňa
a dokonca som nebol ani priaznivcom
facebooku. Ale bol som poverený duchovne viesť modlitbové spoločenstvo
nazývané Rodina Matky nádeje. Toto spoločenstvo sa stretáva pri modlitbách, ja sa s nimi stretávam na modlitbách dvakrát do roka a raz v roku im
dávam duchovné cvičenia. Bol to ich
nápad, aby som také niečo robil. Napokon som sa na to dal a robievam pravidelne. Minimálne aspoň raz týždenne dávam krátke zamyslenia a úvahy

spravidla o nedeľnom evanjeliu alebo
o evanjeliu konkrétneho sviatku.
Minikázničky majú niekoľko takých čŕt: sú veľmi stručné, je to len
niekoľko bodov, sú to len také jadrové myšlienky; potom pravidelne
tam mávate odkazy na nejakých autorov v zátvorke a napokon sú veľmi
vecné. Je to krátky text. Koľko vám
trvá príprava?
Neviem celkom presne povedať
koľko mi príprava konkrétnej kázne trvá. Niekedy to trvá niekoľko dní,
pretože „uchopiť“ dlhý text evanjelia
a „vtesnať“ jeho myšlienky napríklad
v dvoch bodoch, v dvoch krátkych bodoch, nie je vôbec jednoduché a ľahké. Dalo by sa o tom veľa hovoriť. Ak
by sme si ako príklad uviedli úryvok
Ježišovho evanjelia o rozsievačovi alebo nejaké dlhšie podobenstvá, ktoré Ježiš rozprával a vysloviť to v syntéze v dvoch-troch bodoch nie je ľahké. Niekedy ma to napadne veľmi skoro, príprava trvá veľmi krátko a inokedy, nechcem povedať, že sa s tým „trápim“, lebo je to príjemné trápenie, nie
je to ubíjajúce trápenie, ale trápim sa
s tým niekoľko dní.
Koľkokrát čítate text evanjelia?
Čítam si ho aj niekoľkokrát. A zásadne nečítam len spolkové vydanie
Písma svätého, ale čítam aj Jeruzalemskú bibliu, čítam zahraničné preklady Biblie. Mám latinskú Bibliu, mám
ekumenický preklad, poľské vydanie,
anglické vydanie, talianske a španielske vydanie. Niekedy siaham po viacerých prekladoch, pretože ten preklad mi postaví vždy nový pohľad,
iný odtieň pohľadu na konkrétny text
evanjelia a niekedy dáva aj špecifickú odpoveď na otázku, ktorá sa rieši
v texte evanjelia.
Rozprávame sa s Jánom Dudom
o kráse kázania. Pán profesor, ako
sa učí kázať u nás v seminároch?

Keď som ja absolvoval homiletiku
tu v Kňazskom seminári v Bratislave,
predmet vyučoval pán profesor Jozef
Vrablec. Bol to jeho štýl, ktorý som
používal v tých prvých rokoch môjho kňazského pôsobenia a poslúžil mi
ako rozbeh do kňazského života. Jeho štýl mi dal naozaj veľa. Pripravoval
som sa tak, ako nám to vravel on, písal som si kázne, podčiarkoval červenou ceruzou, ale napísané kázne som
si nikdy do kostola a na kazateľnicu
nebral. Vždy som napísaný text kázne nechal doma. Od samého začiatku som si navykol, že kážem rovno „z
hlavy“, až na nejaké výnimky, keď ide
o veľmi chúlostivé témy, kde sa potrebujem striktne držať textu. Čiže v začiatkoch kňazstva mi pán profesor veľmi pomohol. Keď som sa vrátil z mojich štúdií z Ríma späť na Slovensko,
mal som už napísané texty kázni na tri
roky. Myslel som si, že tri roky sa nebudem potrebovať na kázne pripravovať. Ale keď som si znova čítal to,
čo som kázal kedysi, povedal som si:
ako som to mohol toto a takto vravieť?
Zdalo sa mi, že som tam pohovoril aj
nerozumné veci, s ktorými som mal
až vnútorný problém. Vtedy som pochopil, že kázanie musí ísť cez dušu
a srdce človeka. Že sa to nedá prebrať
z nejakej vopred pripravenej predlohy
– idem a hovorím. To som prízvukoval vždy svojim veriacim, či už predtým, kde som bol farárom alebo aj teraz v Poprade, kde v nedeľu chodievam slúžiť sv. omšu. Pokiaľ ide o terajšiu prípravu bohoslovcov...
K  tomu sa ešte dostaneme..., či
chcete hovoriť o seminári?
Len krátko, pretože nevyučujem
v kňazskom seminári, iba by som povedal, že osobnosť pána profesora Jozefa Vrableca ovplyvnila celé ďalšie
generácie. A neviem, či dnes existuje jemu podobná osobnosť, ktorá by
v rámci celého Slovenska mala tak výraznú homiletickú školu, ak si to dovolím tak nazvať.
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Homília nesie v sebe taký odkaz
na tradíciu rétoriky, na dedičstvo
antických čias. Budúci kňaz sa pripravuje aj rétoricky vystupovať?
Ako to vyzerá v seminári? Sú z toho aj nejaké skúšky, či sa vie správne text pochopiť a predniesť?
Myslím si, že snaha je, aby sa to aj
rétoricky dalo spracovať a interpretovať. Nemôžem povedať, že vyučujúci sa toto nesnažia odovzdať bohoslovcom. Tiež je otázne to, aké vlohy má
konkrétny muž, ktorý sa na kňazstvo
pripravuje, či sa chce v tejto oblasti vzdelávať a rásť, či chce rozvíjať aj
svoje rétorické schopnosti. Podľa môjho názoru je potrebné, aby mal aj primeranú gestikuláciu, potom aby hovoril do mikrofónu, aby to bolo zrozumiteľne. Pamätám si na to, ako nás pripravovali, keď nás učili, ako na kazateľnici treba dostať hlas „z hrdla“ do
oblasti tváre a ústnej dutiny, aby tá výslovnosť bola zrozumiteľná. Lebo ak
kňaz káže, že ho veriaci nerozumejú
a káže „akoby pre seba samého“, treba sa pýtať, či má hovoriť pre seba alebo pre ľudí? Iste, má kázať aj pre seba,
ale jeho kázni majú porozumieť aj iní.
Kázeň má byť dlhá alebo krátka?
Pán profesor Vrablec povedal, že
kázeň má maximálne trvať 15 minút.
A asi 10 minút je ideál.
Kedy môže kňaz zvýšiť hlas?
Kedy treba hlas zvýšiť, znížiť, to je
otázka pre kňaza, lebo intonáciou hlasu môže niečo zdôrazniť. Určite sa
nepatrí zvyšovať hlas, ak chce karhať alebo napomínať veriacich. A vôbec, dnes sa karhanie v homílii nenosí.
A nemá sa používať.
A nie je to trošku chyba...
Myslím si, že nie. Ja si myslím, že
v súčasnosti je svet veľmi negativistický vonku. A tu chcem pripomenúť
svoju ďalšiu zásadu, ktorú používam
pri svojich príhovoroch, že nikdy homíliu „neladím“ negatívne. Myslím si
a som presvedčený, že z kostola majú veriaci odísť povzbudení vo viere,
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že chce niečo pre seba urobiť dobré,
krásne a že chce svoju vieru žiť a nie,
aby odchádzali z kostola „zbití“ alebo
„obťažení“ mojimi výčitkami. Napokon, tí, ktorých by sme chceli kritizovať a karhať, obvykle nie sú v kostole ani prítomní. Preto, ak niekto karhá
veriacich, ktorých má v kostole – aj to
sa môže niekedy stať, že kňaz pokarhá
– nerobí to dobré. Homíliu treba hovoriť pozitívne.
Vy ste sa dotkli takej témy, že „kázanie z hlavy“ a takáto osobnosť
kňaza je dôležitá v tom, aby komunikoval priamo so svojimi veriacimi.
Čo sa stráca, ak kňazi čítajú z knižiek od slova doslova tie pripravené
kázne?
Neviem to celkom vyhodnotiť, čo
mu to dáva, ak kázeň číta. Poviem to
z vlastnej skúsenosti, že ja keď kázeň
nečítam, očami viem vyhodnotiť, či
veriaci ma počúvajú, čo hovorím. Lebo ak vidím, že ma nepočúvajú alebo
sa pozerajú von oknom, tak niečo nie
je v poriadku. To je po prvé. Po druhé,
cez zrak komunikujem s tými veriacimi, ktorí sú v kostole. Vidím, či moje slova „berú“ alebo nie, či moje slová prechádzajú ponad ich hlavy alebo
sa dostávajú do ich vnútra. Toto vidím
a potom tá komunikácia je aj o gestách, ktoré dopovedia, čo ja už neviem
povedať slovami. To po tretie. Čiže aspoň tri pozitíva toho, že svoje homílie
nečítam.
Čo myslíte, čo to robí s tými veriacimi, ak kňazi čítajú kázne? Nemyslím na kázeň, ktorú si kňaz napíše
sám, ale na kázeň napísanú iným...,
čo považujem za niečo neosobné.
Podľa mňa je to nedôstojné. Ja by
som radšej povedal veriacim, že dnes
som nepripravený a nemal som čas na
prípravu. Povedal by som niečo veľmi
krátke a povzbudivé, ale určite by som
povedal, že nebudem hovoriť homíliu,
pretože nie som pripravený.
S  pánom profesorom Dudom sa
rozprávame o kráse a umení kázne.
Vy ste mali vzor? Alebo máte vzor
pri kázaní?

Z mojich prvých rokov kňazstva
som už spomenul pána profesora Jozefa Vrableca. Na neho spomínam vždy
s veľkou láskou a v dobrom, pretože
ma naučil veľa a ja som jeho slova rešpektoval. Spomenul by som jednu príhodu. Ako diakon som kázal z kazateľnice vo svojom rodisku vo Veľkej
Lesnej a napísanú kázeň som nechal
doma, ako nás to učil pán profesor.
Hovoril som bez papiera. Moja, dnes
už nebohá mamka, to vtedy prežívala viac ako ja a povedala mi, že „čo si
nezoberieš na kazateľnicu papier, však
ja idem v lavici umrieť od strachu, že
kázeň zabudneš, že sa pomýliš a zastaneš...“ Spočiatku to bolo ťažko aj mne,
ale slová pána profesora som rešpektoval. Druhým vzorom sa stal pre mňa
pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich. Stal sa ním vtedy, keď
som videl, že nie vždy sa dá dodržať
zásady pána profesora Vrableca. Pán
biskup mal zásadu, že „kázňou vždy
treba poučiť a povzbudiť“! Tejto zásady sa usilujem držať dodnes. Ďalšou
osobnosťou...
V akom zmysle poučiť?
Povedať a upozorniť ich na nejaké
pravdy viery alebo na niečo, čo im bude osožné pre duchovný život. Aby to
nebola „prázdna reč“, aby to nebola
len formálna reč, že niečo musím povedať, tak niečo poviem. Preto aj pri
spomínaných „minikázňach“ (vstupoch, ktoré mám na facebooku končím nejakým ponaučením. Čiže v jednej vete vyslovím, čo by sme pripadne mohli alebo mali v sebe niečo duchovné riešiť. No a ďalším mojím kazateľským príkladom je emeritný pápež Benedekt XVI., ktorého si veľmi vážim. Jeho príhovory sú pre mňa
skutočnou lahôdkou, veľmi rád ich dodnes čítam, čítam jeho knihy, v nich
hľadám riešenia a odpovede, ktoré
hľadal a nachádzal on na rôzne duchovné problémy. Veľmi často siaham
po jeho knihách, aby som aj ja pri svojich kázňach vedel dať správny výklad
a interpretáciu evanjelia.
Čiže kázanie je trochu aj akademická disciplína: treba veľa čítať...

Rozhovor

Myslím, že áno. Kňaz ako učiteľ viery musí byť sčítaný. Neviem si predstaviť, že by som „žil“ len z internetu...
Proste ja mám svoje knihy, mám svojich obľúbených autorov, ktorých čítam a diskutujem s ľuďmi, aby to predovšetkým mňa obohatilo. Nemôžem
dať veriacim, ak to sám nemám. Je to
aj o viere. Ak by som ju sám nemal vo
svojom vnútri a srdci, nemohol by som
im byť ani príkladom a nemohol by
som ich ani poučiť. Usilujem sa „čerpať“, aby som mohol „dávať“.
No a teraz to otočme. Doposiaľ ste
hovorili o tom, ako k tomu pristupujete vy. Ale teraz ma zaujíma, že aký
vplyv majú veriaci na kňaza, napríklad pokiaľ ide o politiku alebo o situáciu v konkrétnej cirkevnej obci?
Do akej miery to vplýva na kňaza?
Politiku sa snažím vo svojich homíliach nehovoriť. Skrátka, veriaci mi
dali najavo, že politiku tam mať nechcú. A rovnako mi dali a dávajú najavo spätnú väzbu. Treba to oceniť a ja
som im skutočne za to vďačný, aj keď
je niekedy kritická. Rád by som povedal niečo o spätnej väzbe. Vo farnosti, v ktorej som kedysi bol farárom,
mi dali jasne najavo, že ma nerozumejú. Prišiel som tam po rímskych štúdiách, často som vyslovoval cudzie slová, ktoré sa mne zdali byť samozrejmosťou, ale pre nich neboli. Povedali
mi to otvorene a ja som k tomu zaujal
verejný postoj raz v nedeľu. Povedal
som im, že sa budem snažil používať
cudzie slová čo najmenej, ale nech odo
mňa nežiadajú, aby som im na kázni
hovoril „rozprávky starej matere“, ale
že to, čo im hovorím musí prechádzať
mojou vierou i srdcom. Zároveň som
ich poprosil, aby sa namáhali aj oni, že
„čas kázne“ nie je pre nich oddychovým časom, kým ja sa za tou ambonou
trápim a namáham, aby som im Božie slovo vysvetlil. Takto sme sa dohodli. A keď som už videl – pripomínam, že kázne nečítam – že niekto už
„gúľa očami“, lebo nerozumel, čo som
povedal, vrátil som sa a pokúsil som
sa to vysvetliť zrozumiteľnejším spôsobom. V Poprade som sa zase musel
zmeniť. Im to zase nevyhovovalo celkom, dali mi to na vedomie, písali mi,
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aj mi to osobne vraveli a bolo potrebné, aby som sa zmenil. Tak som prešiel
na iný spôsob kázania a teraz skôr počúval kladné odozvy. Spätná väzba je
naozaj dôležitá. Je dôležitá preto, aby
sa veriaci v Božom slove našli a aby
videli, že kňaz sa na výklad Božieho
slova skutočne pripravuje.
S  pánom profesorom Jánom Dudom sa rozprávame o kázaní. Vy
máte skúsenosť aj zo zahraničia.
Ako sa líši kázanie na Slovensku, od
kázania v Poľsku, Taliansku, Česku
a inde?
Môžem porovnať poľskú školu, taliansku školu, kde som si všímal ako
tam kňazi kážu, ako kážu v Českej republike a iných krajinách. Mám aj biblické komentáre a obľúbených autorov
z týchto škôl. Bol som aj na Ukrajine, kde som mal tiež zaujímavú skúsenosť, ale teraz by som to vynechal, aby
som sa nerozhovoril a neodbiehal od
otázky. V porovnaní s Talianskom homiletická škola profesora Vrableca na
Slovensku bola na tom trochu lepšie.
Mám na mysli praktické kázanie, nie
biblickú exegézu. Iste, je to môj subjektívny názor, s ktorým nemusí každý súhlasiť. Napríklad na Teologickej
fakulte Pápežskej lateránskej univerzity sa homiletika ako predmet vôbec
nevyučovala. Poľskú kazateľskú školu považujem za dobrú, aj keď je iná
ako naša. Považujem ju za katecheticky ladenú. O niečo podobné sa usilujú
aj v Českej republike. Áno, aj u nás je
mnoho kňazov, ktorí sa veľmi snažia,
aby úroveň kázania bola dobrá.
O  pár dní začne advent. Predpokladám, že sú dve kázne, ktoré sú
pre každého kňaza špecifické a to je
vianočná, presnejšie možno polnočná a druhá je veľkonočná.
Čiže ako to prežívam ja? Alebo...
No, asi každý rok musíte prísť
s niečím novým...
Priznám sa, že na tie špecifické kázne, či už je to polnočná alebo veľkonočná vigília, lebo niečo iné je slávnosť Narodenia Pána a slávnosť Zmŕt-

vychvstania Pána, sa špeciálne nepripravujem. Riešim to po svojom. Jednak sú to dlhé obrady, ako aj mimoriadne emocionálna atmosféra, preto
kázeň – podľa mňa – má byť mimoriadne krátka. To ostatné doplní sviatočná atmosféra. Vôbec sa vtedy ani
len nesnažím veriacich v niečom poučiť alebo ich poučovať. Tam proste nechám, aby som hovoril zo svojho vnútra, zo svojho hlbokého presvedčenia
viery a z Kristovho tajomstvá, ktoré
spolu s ostatnými veriacimi prežívam.
Hovorím len jednoducho zo svojej veriacej duše a srdca a to, čo v tejto chvíli cítim, keď hovorím, že Boh sa stal
človekom alebo Ježiš vstal z mŕtvych.
Posledná otázka: O  čom, o ktorých témach kážete najradšej?
Nemám svoju obľúbenú tému,
o ktorej hovorím najradšej. Ja sa najradšej držím témy, ktorú nastoľuje
evanjelium dňa. A opäť to nie je moja zásada, lebo ja som ju nevymyslel.
Je to zásada emeritného pápeža Benedikta XVI. Dôležitá je teda téma, ktorú nám Cirkev predkladá v evanjeliu dňa alebo nedele. Snažím sa držať
evanjelia. Napríklad nedeľné evanjelia môžeme niekedy vidieť a vykladať
z hľadiska prvého nedeľného čítania
alebo z pohľadu druhého čítania alebo
z hľadiska niektorých príbehov Starého zákona. Možno by som spomenul jeden príklad. Hovoriť o takej ťažkej téme, ako je „počatie z Ducha Svätého“ je veľmi náročné. Dá sa to vysvetliť aj tak, že poukážeme na životný príbeh Abraháma a jeho manželky Sáry, ktorým sa Izák narodil v čase
ich staroby. Oba príbehy sú ľudsky nemožné. A rozumný pochopí. Bohu sú
však možné, a preto to treba akceptovať v duchu viery.
To bol pán profesor Ján Duda.
Ďakujem za pozvanie.
Z rozhlasovej nahrávky prepísala a upravila
Martina Dudová, rod. Nedoroščíková.
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Morálnosť vášní
Morality of Passions
Passions belong to the spiritual world of man. Sometimes they are perceived solely as something negative, something that is not right. A mature man can control them by his reason and his will; then the passions are in service of
good. The man, who let the evil passions to tie him up, is on the road tu ruin. Therefore, it is very important to lead
children from the early age to mastering their passions. In this respect, our greatest example is the Lord Jesus, who
had a very rich – but ordered – emotional life and he also lead to it his disciples.

Na prvý pohľad sa téma vášní v morálnom živote môže
zdať výnimočná. Je veľmi rozšírený názor, a to nielen na
verejnosti, ale aj vo filozofických traktátoch a niekedy aj v
teologických, že vášne musíme jednoducho premôcť, aby
sme sa stali „poriadnymi“ ľuďmi.
Svätý Tomáš Akvinský učil, že nie je možný morálny
život bez vášní. Súčasťou dobrého života je aj istá miera vášní, samozrejme, že musia byť usporiadané. Je nutné pochopiť, čo rozumieme pod slovom vášne a aký majú
vzťah s morálnym životom. Náš duchovný život neobsahuje iba rozum a vôľu, ale aj všetky „duchovné sily“, ktoré prenikajú do nášho života, do našich citov. Biblia hovorí o srdci, ale aj o vnútornostiach (hebr. rahamim, lat.
viscera) ako o sídle týchto síl1. Katechizmus učí: „Výrazom «vášne» sa označujú citové náklonnosti alebo city“2.
„Vášne sú prirodzenými zložkami ľudskej psychiky, tvoria prechod a zabezpečujú spojenie medzi zmyslovým životom a životom ducha. Pán Ježiš označuje srdce človeka za žriedlo, z ktorého vyvierajú hnutia vášní“3. „Výraz
„vášne“ patrí do kresťanského dedičstva. City alebo vášne označujú citové vzrušenia alebo hnutia, ktoré pobádajú konať alebo nekonať podľa toho, čo človek pociťuje alebo si predstavuje ako dobré alebo ako zlé“4. „Hlavné vášne sú láska a nenávisť, túžba a strach, radosť, zármutok
a hnev“5. „Milovať znamená chcieť niekomu dobre. Všetky ostatné city majú pôvod v tomto prvotnom hnutí ľudského srdca k dobru. Miluje sa iba dobro. [Vášne] sú zlé,
ak je láska zlá; sú dobré, ak je láska dobrá“6. Katechizmus ponúka nezvyčajnú náuku o vášňach, ktorú hodne zanedbávala aj školská morálka, nie však umelci a mystici7.

1. Porov. Ch. Schönborn, Scegli la vita. La morale cristiana secondo
il Catechismo della Chiesa cattolica, Milano, Jaca Book 2000, s. 26 – 27.
2. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1771.
3. Tamže, č. 1764.
4. Tamže, č. 1763.
5. Tamže, č. 1772.
6. Tamže, č. 1766.
7. Porov. tamže, č. 1762 – 1775.
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Vášne, rozum a vôľa
V dnešnej reči sa vášne chápu skôr negatívne. Podľa
Krátkeho slovníka slovenského jazyka vášeň je: 1. prudký cit zbavujúci rozumovej kontroly; 2. prudká, náruživá citová náklonnosť, láska k žene; 3. silná záľuba, túžba
po nejakej činnosti, náruživosť: poľovnícka, zberateľská8.
Vášeň je tu definovaná ako duševný stav, ktorý sa ťažko
dá kontrolovať rozumom. Je to emotívna túžba dosiahnuť
nejaký cieľ. V bežnej reči sa používajú výrazy: „slepá vášeň“, „človek ovládaný vášňou“, „dal sa strhnúť vášňou“,
„rozvášniť dav“, „rozpútať vášne“ (čo dokážu aj politici)
„byť v moci vlastných vášní“, „človek slobodný od vášní“
(rozvážny človek). Toto slovo sa užíva aj v pozitívnom význame: „Zaujímal sa o daný prípad veľmi vášnivo“ (s veľkým nasadením). Iné použitie tohto slova: „vášeň pre niečo, čo sa snaží dosiahnuť, vlastniť“, „vášeň pre istú aktivitu, ktorej sa venuje“, „jazda na koni je jeho vášňou, autá sú
jeho vášňou“ alebo „objaviť vášeň pre niečo“, „odovzdať
sa vlastnej vášni“, „byť vášnivým otrokom hazardných
hier“, „vášnivo zbiera známky“, „vášnivo sa venuje svojmu hobby“, „je vášnivo posadnutý divadlom“, „byť strhnutý búrlivou vášňou pre niekoho“, „vášnivé posudzovanie“ (keď chýba zdravý rozum). Sú však aj takéto vyjadrenia: „slobodný od vášní“ (jeho životný ideál je byť celkom oslobodený od vášní), „zdá sa byť bez vášní“ (je príliš chladný, bez vnútornej účasti).
Vášne sú tu vnímané ako niečo nerozumné a vášnivosť
je považovaná za protiklad rozvážneho rozumného rozhodovania. Ak by to bolo tak, potom by neexistovala žiadna
morálna vášeň. Morálnosť je spojená s rozumom a zodpovednosťou, zatiaľ čo vášeň by bola iracionálna. Zdalo by
sa, akoby vášne nemali nič spoločné s morálnosťou. Na
druhej strane človek zbavený vášní je príliš chladný, bez
vnútornej účasti. A to nie je niečo žiadané. Schopnosť zúčastniť sa niečoho vnútorne je znakom zrelosti. Človek neschopný vášní je akoby bez srdca, neľudský, dokonca chorý. Je to znak patológie.
Istý profesor z psychiatrickej kliniky na jednej konferencii v roku 1967 predstavil pacienta, ktorého manžel8. Porov. VEDA, Krátky slovník slovenského jazyka, Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1989, s. 491.
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ka v okamihu zatemnenia rozumu odťala svojmu synovi obidve ruky. Tento krutý skutok mal veľkú odozvu
v médiách. Žena bola ošetrovaná na psychiatrickej klinike a jej správanie bolo okamžite posúdené ako patologické, choré, nezodpovedajúce zdravému rozumu. Niekoľko
dní nato bol hospitalizovaný aj manžel, pretože sa ukázalo, že je úplne indiferentný voči hroznému skutku, ktorý
sa stal. Lekári evidentne, a ako sa zdá aj sudcovia, posúdili túto indiferentnosť ako možnú patológiu. A tak aj manžel skončil na psychiatrickej klinike.
Pre zrelú osobnosť sú chýbajúce vášne prekážkou. Sformovaná osobnosť vlastní aj správnu mieru citov, emócií,
vášní, prežíva veci srdcom. Samozrejme, že zrelú osobnosť charakterizujú rozum a vôľa, ale aj vášne tam musia mať svoje miesto. Podľa Katechizmu „dokonalosť morálneho dobra spočíva v tom, že človeka nepobáda k dobru iba jeho vôľa, ale aj jeho srdce“9. Tak je celý človek
zameraný na dobro: rozum, vôľa i vášne (celá citová oblasť). Nie je možné predstaviť si nejakého svätca, ktorému by chýbali vášne. Svätá Terézia Avilská († 1582) sa s
celou energiou dala do zakladania kláštorov pri svojej reforme karmelitánskeho rádu. Ani jej láska ku Kristovi sa
nedá predstaviť bez úplného odovzdania. Nie je možné si
predstaviť jej život bez vášní. Rovnako u sv. Františka Assiského († 1226) nie je možné si predstaviť jeho život bez
vášne pre chudobu, pre nasledovanie Krista, ktorá dospela až k objatiu malomocného človeka, čo bolo rozhodujúce pre jeho život. Svätí boli veľmi vášniví, nadšení, zapálení. Nedá sa povedať, že by boli obeťami vlastných vášní,
ale ani to, že by boli bez vášní.
Vášne môžu pomôcť priviesť človeka k dobru. Napríklad najzákladnejšia vášeň, ktorou je láska, môže urobiť
človeka nielen slepým, ale i jasnozrivým. Zmyslová náklonnosť medzi snúbencami a manželmi môže napomáhať k dosiahnutiu vzájomného objektívneho poznania,
lebo je preniknutá láskou a umožňuje i zo strany vôle prijať osobu, ktorá predtým bola milovaná iba zmyslovo. Naopak, nedostatok zmyslovej náklonnosti môže byť na prekážku pre oddanie sa druhému, lebo zabraňuje jeho skutočné prijatie. Manželstvo medzi dvoma „nezamilovanými“ osobami nie je odolné voči nebezpečenstvám. Iným
príkladom pre objasnenie pozitívnej funkcie vášní v morálnom živote je hanba a strach zo straty cti. Tieto pocity
môžu odradiť človeka od nerozvážnych činov a usmerniť
ho na iné myšlienky.
Pri počutí slova vášeň mnohí myslia vždy na niečo,
s čím treba zápasiť. A je to iste správne. Musíme sa naučiť ich ovládať, brzdiť. Negatívne vášne treba umŕtviť,
oslobodiť sa od nich, ako hovorí sv. Pavol: „Umŕtvujte
teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú
žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!“ (Kol 3, 5).

9. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1775.

Martin Koleják

Sv. Pavol poukazuje na hanebné náruživosti a na bezuzdnú nemravnosť pohanov: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za
protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na
seba odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie“ (Rim
1, 26 – 27). Sv. Pavol spomína neusporiadanosť vášní aj u
Židov: „Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v našich údoch
hriešne vášne, podnecované zákonom, a prinášali ovocie
smrti“ (Rim 7, 5). Niekedy vo svojich listoch slovom „vášeň“ označuje bezuzdnú pohlavnosť (napr. Kol 3, 5; Sol
4, 5). Otročenie vášňam býva príčinou vybočení úsudku
v morálnom správaní10.
Človek v raji bol obdarený osobitnou harmóniou, ktorá panovala medzi rozumom, vôľou a vášňami. V človeku ranenom dedičným hriechom a jeho následkami je táto
harmónia narušená a objavuje sa v ňom náklonnosť po nezriadenej rozkoši, ktorá sa rodí z hriechu a k hriechu ho
pobáda11.
Milosť vykúpenia priamo a plne neobnovuje v človeku
stratenú harmóniu, aspoň nie v tomto živote. Preto ani vykúpený človek nie je úplne pánom vlastných náklonností a hnutí. Hýbu ním sklony, ktoré nielenže vznikajú nezávisle od jeho vôle, ale bývajú v protiklade s náklonnosťou jeho vôle k dobru. Predsa však človek s pomocou Božej milosti ich dokáže vo všeobecnosti aspoň opanovať,
i keď nie celkom eliminovať, takže sa môže pozdvihnúť
vo svojich dobrých, skutočne slobodných rozhodnutiach
nad pudy, ktoré v ňom rozpútavajú nezriadené svojvoľné
sklony, nechávajúc sa viesť svetlom viery a lásky.
Druhý vatikánsky koncil takto opisuje namáhavý návrat človeka k usporiadanému vnútornému vyrovnaniu:
„Túto dôstojnosť človek nadobúda vtedy, keď sa oslobodí od akéhokoľvek otroctva vášní a ide za svojím cieľom
slobodnou voľbou dobra, pričom si účinne a vynachádzavým úsilím zaobstaráva vhodné prostriedky. Slobodná vôľa človeka ranená hriechom môže toto zameranie na
Boha docieliť s úplnou účinnosťou jedine pomocou Božej
milosti“12. Kristus prišiel obnoviť narušený poriadok, ktorý po hriechu existuje v človekovi.
Ovládanie zmyslov a pudov patrí do programu kresťanského života. Teoreticky alebo čo len prakticky popierať tento fakt, by bolo jasným dôkazom, že sa vychádza
z neskutočnej a naivne optimistickej predstavy o človeku.
Ovládanie seba sa však netýka citovej oblasti ako takej,
ale ničivých hnutí a túžob, ktoré sa koniec koncov stavajú
proti životu. Na tomto poli priamy boj nie je vždy najúčin-

10. Porov. tamže, č. 1792.
11. H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, 1515.
12. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, č. 17.
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nejšou metódou. I tu má byť zlo premožené dobrom, čiže
podchytením a zameraním spontánnych energií k dobru.
Zvíťaziť nad nezriadenými vášňami je možné iba v spojení s Kristom: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami“ (Gal 5, 23). Skrotené vášne
uvedené do služby ducha, stávajú sa podnetom k veľkým
morálnym a duchovným úspechom podľa slov sv. Pavla:
„Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda,
kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý“ (1 Kor 9, 27).
Katechizmus dopĺňa: „Každý, kto si podrobuje svoje telo
a ako pán nad sebou samým primerane [svojej] životnej
sile nedovolí, aby mu telesné vášne rozbúrili dušu, volá sa
kráľom, pretože sa akoby kráľovskou mocou dobre ovláda. Keďže sa vie ovládať a je pánom seba samého, nedá sa
strhnúť do otroctva hriechu“13.
Vášne môžu byť morálne dobré alebo zlé. Podľa Katechizmu: „Vášne sú morálne dobré, ak prispievajú k dobrému konaniu; v opačnom prípade sú zlé. Správna vôľa zameriava na dobro a na blaženosť citové hnutia, ktoré si
osvojuje; zlá vôľa podlieha nezriadeným vášňam a vybičúva ich. Vzrušenia a city sa môžu stať súčasťou čností alebo sa môžu v nerestiach zvrhnúť“14. Súčasťou čností môže byť napríklad entuziazmus, ktorý nás pozdvihuje. Entuziazmus nie je iba záležitosťou inteligencie, ktorá
niečo spoznala ako dôležité, a vôle, ktorá to chce dosiahnuť. Majú tu miesto aj city. To platí aj pre životné rozhodnutia. Ak sa niekto rozhodne stať zdravotnou sestrou, nejde iba o rozumové rozhodnutie. Rozumové dôvody majú
samozrejme svoju váhu, ale bez istej vášne a ochoty pomáhať druhým si ťažko niekto vyberie zdravotnícku profesiu. Musí k nej existovať aspoň istá náklonnosť. Možnože
dievča, ktorej sa to týka, povie, že sa jej to iba páči. Je však
opodstatnené, ak sa niekto rozhoduje pre to, čo sa mu páči.
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Vášne majú veľký význam pre vedomé a slobodné oddanie sa celého človeka dobru, čo platí predovšetkým v oddaní sa Bohu v náboženskom živote. Náboženstvo zamerané výlučne na rozum a vôľu je v určitom zmysle náboženstvom chladným a bezkrvným. Nemožno vylúčiť, že
prehnaná triezvosť v liturgii, ba i v sakrálnych budovách,
môže byť jednou z príčin odvádzajúcich nemálo ľudí od
kostola a od Cirkvi, aby hľadali vytrženie (extázu, ktorú
už nenachodia v bohoslužbe) v náhradnej extáze (šport,
móda, príroda, sex). Liturgia nemá byť iba logickou a čo
najviac pochopiteľnou, ale musí povedať čosi i citu a zážitku. Náboženstvo prijaté iba rozumom a udržiavané iba
silou vôle nie je dostatočne zakorenené v človeku, a preto môže každú chvíľu stroskotať. Avšak čisto citové náboženstvo predstavuje opačný extrém a je ešte viac ako
predošlé vystavené nebezpečenstvu stroskotania, len čo sa
dostavia tvrdé skúšky16.
Vášne v živote
V katolíckej morálnej teológii a v novodobej filozofii
sa nevenuje veľa pozornosti vášňam, a ak sa už o nich hovorí, tak väčšinou v negatívnom zmysle. Predstavujú sa
ako prekážka, ktorá bráni rozumu robiť to, čo je správne
a dobré. Treba s nimi zápasiť. Už antickí filozofi, takzvaní stoici, hovorili, že vášne sú chorobou duše. Chorobu treba liečiť. Treba sa teda oslobodiť od vášní. Niektoré náboženské prúdy vychádzajú práve z tejto koncepcie človeka.
V budhizme je napríklad silne zakomponovaná myšlienka, že človek by sa mal oslobodiť od všetkých vášní. Stojí za tým koncepcia človeka odlišná od židovsko-kresťanskej koncepcie človeka.
Každé dualistické chápanie človeka, ktoré ho rozdeľuje
na ducha smerujúceho do výšav a na telo s prirodzenými
sklonmi ťahajúcimi ho k zemi, vidí vo vášňach, v inštinktoch a v žiadostivosti hordu nepriateľov ducha, a preto považuje za ideálne riešenie oslobodenie sa od vášní. Druhou krajnosťou sú všetky biologické a hedonistické antropológie, ktoré nadhodnocujú telesné vzrušenia vyvolávajúce potešenie.

Samotná ľudskosť nie je kompletná, úplná bez istej miery potešenia. Keď sa povie, že niekto vykonáva svoje remeslo bez potešenia, keď mu práca neposkytuje zadosťučinenie, je veľmi pravdepodobné, že ho nebude schopný vykonávať dobre. Kto robí dobro bez potešenia, chýba
mu niečo ľudské. Tradícia Cirkvi, reprezentovaná predovšetkým svätým Tomášom Akvinským († 1274), hovorí,
že existuje aj morálne potešenie, radosť a šťastie z dobra.
Toto potešenie z dobra je najsilnejší magnet pre dobro, príťažlivosť konať dobro. Je tu aj otázka či by mohlo existovať morálne konanie zbavené potešenia, vášne, radosti. Vášne alebo city nám môžu pomôcť na ceste k blahoslavenstvám – cieľu nášho života. Katechizmus Katolíckej
cirkvi hovorí: „Človek sa zameriava na blaženosť svojimi
vedomými a dobrovoľnými činmi. Vášne alebo city, ktoré
zakúša, ho môžu na to disponovať a k tomu prispievať“15.

Emócie, city, vášne majú niečo spoločné aj s morálkou.
Svätý Tomáš Akvinský napísal jeden rozsiahly traktát
o vášňach človeka. Ukazuje sa v ňom jeho veľká schopnosť vcítiť sa do všetkých ašpirácií a deviácií ľudskej psychiky. Aj dnešní psychológovia by sa z tohto mohli naučiť niečo veľmi zaujímavé. Emócie tvoria základnú časť
nášho života. Svätý Tomáš sa nimi intenzívne zaoberal,
pretože bol presvedčený, že človek je živou jednotou duše
a tela, a že všetko v človeku je ľudsky významné, nielen

13. Svätý A mbróz, Expositio Psalmi CXVIII, 14, 30: CSEL 62, 318
(PL 15, 1476), citované z Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 908.
14. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1768.
15. Tamže, č. 1762.

16. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per
un approfondimento della fede, Siena, Cantagalli 2004, s. 75 – 79; A.
Günthör, Morálna teológia I/b, Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a
Metoda 1989, s. 125 – 126.
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rozum, vôľa, duch, ale aj city, zmysly a samotné telo. Telo,
duša, duch – hovorí svätý Pavol – všetko musí byť jedno
na slávu Boha (1 Kor 12, 12 – 31; Ef 4, 4; 1 Sol 5, 23). Všetko je ľudsky dôležité. Nie sme duchom v nejakom stroji, ale ani duchom v nejakom zvierati. Naše emócie nie
sú zvieracie, ale ľudské, aj keď sa v niečom na zvieracie podobajú. Sme ľuďmi, naše hnutia a city sú a musia
byť ľudské. V miere, v akej sú ľudské, sú dobré a usporiadané. Svätými sa máme stať nielen s rozumom a vôľou,
ale aj s našimi citmi, emóciami a vášňami. Celý svet našich citov musí byť zaangažovaný na tejto ceste k svätosti.
A preto máme úlohu dať formu aj svetu našich citov, keďže prostredníctvom neho sa sami stvárňujeme.
Sväté písmo sa vo všeobecnosti nezaoberá týmto problémom ako priamym námetom. Podáva nám obraz človeka
takého, akým je a ako žije a pri jeho popise vychádza medziiným najavo i prvok emocionálny, spontánny, vášnivý,
bez toho, aby sa pri tom prijalo už vopred čisto negatívne
hodnotenie. Že táto ľudská zložka nemá nutne a v každom
prípade negatívne označenie, vidieť predovšetkým z toho,
že v antropomorfných vyjadreniach bývajú samému Bohu
priznané rozličné vášne: napríklad radosť (porov. Dt 28,
63), nenávisť (porov. Am 5, 21), hnev (porov. Iz 30, 27 –
30; Rim 2, 5; Zjv 14).
V živote nášho Učiteľa a Pána Ježiša Krista určite neabsentovali vášne. Stačí si všimnúť niektoré úryvky z evanjelia, ktoré predstavuje celú škálu jeho citov. Viackrát sa
spomína, že plakal, bol zarmútený, prežíval duševné pohnútky. Plakal za svojím priateľom Lazárom (Jn 11, 35),
ronil slzy bolesti a smútku na Jeruzalemom (Lk 19, 41).
Vedel aj plesať od radosti, napríklad preto, že Otec skryl
veci pred múdrymi a učenými a ukázal ich maličkým (Lk
10, 21). Písmo často spomína Ježišov súcit, ktorý pramení hlboko v srdci, keď napríklad videl zástup, ktorý išiel
za ním po brehu, keď on odišiel na lodi: „Keď vystúpil
a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako
ovce bez pastiera“ (Mk 6, 34). Keď videl pred bránou mesta Naim vdovu, ktorej jediného syna niesli mŕtveho, „bolo
mu jej ľúto“ (Lk 7, 13). Je mnoho iných úryvkov, ktoré hovoria o Ježišovom súcite. Ale prežíval aj hnev, napríklad
keď videl predavačov v chráme, uplietol si bič, poprevracal im stoly a vyhnal ich z chrámu (Jn 2, 13 – 22; Mt 21,
12 – 17). Keď chcel v sobotu v synagóge uzdraviť človeka
s vyschnutou rukou, poobzeral sa dookola a videl tvrdosť
ich srdca. Evanjelista dodáva: „S hnevom si ich premeral“
(Mk 3, 5). Ježiš poznal aj rozrušenie: „Teraz je moja duša
vzrušená“ (Jn 12, 27) – hovorí pri poslednej večeri. A poznal aj veľký strach, ktorý vrcholil až v smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade s neuveriteľným prejavom krvavého potu (Lk 22, 44). A tiež vrelosť: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým
sa nenaplní v Božom kráľovstve“ – hovorí vo Večeradle
(Lk 22, 15 – 16). Vrelosť Ježišovho srdca je silným výrazom jeho emócií a vášní. Paradoxným a prekvapivým vý-
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razom tohto je jeho horúca túžba po príchode Božieho kráľovstva, pre ktoré túži obetovať svoj život. Ako je možné,
že vášnivo túži trpieť, že má veľkú túžbu po niečom, čo je
tak odpudivé, že keď ten okamih prichádza, tak sa v agónii a smrteľnej úzkosti potí krvou? To všetko je cit, vášeň.
Nielen u Ježiša nachádzame celú škálu ľudských emócií, ale aj u jeho učeníkov, a zvlášť u svätého Pavla, ktorý
píše: „Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca, cez mnoho sĺz, nie aby ste sa zarmútili, ale aby ste vedeli, ako veľmi vás milujem“ (2 Kor 2, 4). V Liste Galaťanom prejavuje svoju rozhorčenosť nad nesprávnym konaním komunity (porov. Gal 4, 8 – 20). Inde pripodobňuje svoju láskavú starostlivosť k starostlivosti matky o svoje deti (porov. 1 Sol 2, 7). Vyjadruje tiež svoju radosť (2
Kor 2, 3; 7, 4; Fil 1, 4; 4, 1; Kol 2, 5; 1 Sol 2, 19; 3, 9), svoj
hnev a svoje sklamanie (Gal 2, 11 – 14).
Prihliadajúc na uvedené príklady je namieste očistiť slovo vášeň od negatívneho nádychu a prijať jeho pôvodný
význam, ktorý označoval svet našich citov17.
Sila zmyslov v živote
Kresťanstvo, na rozdiel od stoicizmu a budhizmu, nechce zrušiť ani nenegovať vášne, inak by ich Ježiš určite
neprejavil. Je pravdou, že sa v prvom rade máme nechať
viesť rozumom a vôľou, ktorými sa človek vyznačuje. Ale
oni nie sú všetko, čo je v človeku, sú v ňom aj silné duševné city, ktoré nesídlia v rozume.
Ak pozorujeme malé dieťa počas jeho prvého roku života, keď ešte nevie hovoriť, sú to práve tieto zmyslové sily,
ktoré sa ako prvé prejavujú vo svojej elementárnej forme:
spokojnosť alebo nespokojnosť, snaha niečo uchopiť alebo odhodiť. Prostredníctvom zmyslov, dotykov, ochutnávania, zraku a sluchu sa dieťa dostáva do kontaktu so svetom – poznáva ho. Na to, čo zakúša ako príjemné, reaguje s uspokojením. To, čo mu je nepríjemné, odmieta,
častokrát aj protestujúcim krikom.
Tieto prvé skúsenosti ostávajú základnými modelmi pre
celý náš život až do staroby. Dokonca, keď rozum úplne
vypovie a vôľa stratí kontrolu, stále ostávajú tieto dve základné tendencie – pocit uspokojenia a neuspokojenia (odmietania)18. Svätý Tomáš Akvinský ich jednoducho nazýva láska a nenávisť. Sme upriamení na to, čo sa nám páči,
čo v nás prebúdza pocit lásky, zaľúbenia. Odmietame to,

17. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per
un approfondimento della fede, Siena, Cantagalli 2004, s. 79 – 80;
Günthör A., Morálna teológia I/b, Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1989, s. 121 – 122.
18. Tak, ako láska k dieťaťu vedie matku k tomu, aby ho nakŕmila,
prebalila, zabrala na ruky, keď to malé dieťa potrebuje, tak aj starým ľuďom treba zabezpečiť ich základné potreby.
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čo je nepríjemné a môžeme to nazvať nenávisťou. V prípade malého dieťaťa sa to deje inštinktívne. Adolescent
to však už nerobí inštinktívne – v tom spočíva vo veľkej
miere výchova. Kto ide do školy, nemôže sa nechať riadiť
uspokojením a odmietaním, ale musí sa aj posadiť do lavice a študovať. Reakcie a popudy je nutné podriadiť vôli
a rozumu. To sa treba naučiť. Nie je možné konať a reagovať iba na základe uspokojenia a neuspokojenia. Človek
je povolaný prekonať frustráciu a odmietnutie, keď si to
vyžaduje povinnosť alebo azda aj keď sa pre to rozhodne
sám, aby dosiahol nejaký cieľ.
To však neznamená, že odteraz v živote človeka už
nemá miesto pocit uspokojenia a neuspokojenia. Prostredníctvom radosti a príjemnosti sa môžu tieto pocity dokonca ešte umocniť, prehĺbiť. Spontánne odsúdenie niečoho
morálne zlého prostredníctvom duchovného opovrhnutia zlom sa môže stať omnoho hlbšie a silnejšie. To, čo
je možno iba spontánnym odmietnutím sa prostredníctvom intelektuálneho a duchovného pochopenia zlej reality môže stať hlbokým odmietnutím, dokonca aj psychologickým. Väčšia časť nášho morálneho života spočíva práve v tomto „pingpongu“ medzi našimi citmi, naším rozumom a našou vôľou. Niekedy je z toho napätý konflikt, no
veľmi často to môže byť duchovným obohatením.
Katechizmus poukazuje na to, aké dôležité sú vášne pri
voľbe dobra a pri odporovaní zlu: „Vášní je veľa. Najzákladnejšou vášňou je láska, ktorú vyvoláva príťažlivosť
dobra. Láska vzbudzuje túžbu po neprítomnom dobre
a nádej na jeho dosiahnutie. Toto hnutie sa završuje v pôžitku a radosti z vlastneného dobra. Obava pred zlom vyvoláva nenávisť a odpor voči budúcemu zlu a strach pred
ním. Toto hnutie sa završuje v zármutku nad prítomným
zlom alebo v hneve, ktorý sa proti tomuto zlu vzpiera“19.
Existujú veľmi hlboké intelektuálne a duchovné radosti,
ktoré sa prejavujú aj v zmyslovej radosti, ktorá prekypuje ako fontána a zachvacuje aj zmysly. Ale existuje aj iná
skúsenosť, a to tá, že aj uprostred veľkej vonkajšej, zmyslovej, fyzickej alebo psychickej nepríjemnosti, vo veľkej
psychologickej ťažkosti, vo veľkej fyzickej bolesti, oproti veľkým psychickým problémom je možné zakúšať duchovnú radosť. Je jedným z najtajomnejších prvkov duchovného života, že uprostred veľkých psychologických
ťažkostí môžeme zakúšať radosť, ktorá nezasahuje psychiku a emócie, ale je to skutočná duchovná radosť. V jednom známom texte svätá Terezka († 1897) hovorí veľmi
jasne o tejto skúsenosti u nášho Pána Ježiša Krista, ktorý keď zakúšal najväčšie utrpenie v Getsemanskej záhrade a na kríži a aj psychickú, nielen fyzickú bolesť, ostal
pritom zjednotený s Otcom v najhlbšej duchovnej radosti20. Katechizmus k tomu dodáva: „V kresťanskom živote
19. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1765.
20. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per un
approfondimento della fede, Siena, Cantagalli 2004, s. 83 – 85.
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sám Duch Svätý uskutočňuje svoje dielo tým, že podnecuje k činnosti celú ľudskú bytosť, vrátane jej bolestí, strachov a zármutkov, ako sa to prejavilo v Pánovej smrteľnej úzkosti a v jeho umučení. V Kristovi naše ľudské city
môžu dosiahnuť svoje zavŕšenie v láske a v Božej blaženosti“21.
Sila žiadostivosti a sila rezistencie
Svätý Tomáš sa pokúsil klasifikovať náš svet citov. Rozlíšil dve veľké oblasti citov. Obidve je v podstate možné
pozorovať vo všetkom žijúcom, vo všetkých rastlinách, živočíchoch a ľuďoch. Na prvom mieste všetko živé vyhľadáva to, čo mu robí dobre a odmieta to, čo mu robí zle.
Svätý Tomáš Akvinský to nazval silou žiadostivosti (sklonom k potešeniu), latinsky vis concupiscibilis. Je to túžba po tom, čo je pre mňa vhodné, čo je dobré pre moju
prirodzenosť, čo mi robí dobre. Robí tak každý živočích,
každá rastlina a aj človek. Potom existuje druhá oblasť citov, keďže musíme čeliť aj tomu, čo nás ohrozuje, aktívne sa postaviť proti tomu, čo nám robí zle. A práve to robí
naše telo, keď musí čeliť nejakej infekcii. Mobilizuje svoj
imunitný systém, obranné sily. Tak je to u rastlín, živočíchov a aj u človeka. Svätý Tomáš to nazýva obrannou silou alebo silou rezistencie, hnevu. Môžeme povedať, že je
to vzdor, rezistencia, ale nie v negatívnom zmysle tohto
slova.
Do prvej oblasti vášní (sila žiadostivosti) zaradil Tomáš Akvinský tieto vášne: lásku a nenávisť, túžbu a útek,
potešenie a bolesť. Do druhej oblasti vášní zaradil: nádej
a beznádej, odvahu a strach, hnev.
Sila žiadostivosti sa prejavuje spontánnym prijatím alebo odmietnutím, potešením alebo znechutením, láskou
alebo nenávisťou, radosťou alebo smútkom. Niečo dobré
nás priťahuje, zlé odpudzuje22. Táto základná sila žiadostivosti sama od seba v nás vyvoláva reakcie. Je akoby istým dôležitým metrom, aby sme poznali alebo aspoň intuitívne vycítili, čo je pre nás zlé a čo nie. Intuitívne cítime, čo je pre nás dobré a tento cit nám pomáha orientovať sa. Sila žiadostivosti sa prejavuje aj v zanietenej
láske k Bohu, ktorá nie je iba otázkou rozumu a vôle, ale
všetkých síl, celého srdca. Život Terezky Ježiškovej nás
učí zapojiť všetky hnutia srdca, všetky vášne a túžby do
lásky k Bohu a blížnemu. Svätí sú vášnivými ľuďmi, ktorí s celým srdcom i celou dušou idú cestou dobra. „Mravná dokonalosť spočíva v tom, že človeka nepobáda k dobru iba jeho vôľa, ale aj jeho zmyslová túžba (appetitus sensibilis) podľa slov žalmu: «Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému» (Ž 84, 3)“23.

21. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1769.
22. Napríklad príjemná hudba láka sluch, disharmónia ho odpudzuje.
23. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1770.
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Vec sa stáva ťažšou, keď vstúpi do hry druhá základná
sila, sila rezistencie (sklon k hnevu), latinsky vis irascibilis. Svätý Tomáš ponúka veľmi jednoduchý príklad. Nejaký živočích sleduje svoje potreby a hľadá nejakú potravu. Ak je to divoká šelma, stáva sa agresívnou a aby našla
potravu, riskuje, vystaví sa nebezpečenstvu a je pripravená na boj, ktorý pre ňu môže skončiť aj zle. Stále sa stretávame s podobnou situáciou. Nemôžeme čakať, aby nám
manna padala z neba, musíme čeliť nebezpečenstvám, odporu, ťažkostiam, nepriateľstvu. Z mnohých hľadísk náš
život spočíva aj v boji. Sila duše, ktorá do toho zasahuje, je silou rezistencie, schopnosťou čeliť niečomu ťažkému, nedať sa znechutiť náročnosťou a problémami. Je to
aj schopnosť pochopiť, koľko sily potrebujeme na to, aby
sme prekonali nejakú ťažkosť. Táto sila v konečnom dôsledku smeruje k niečomu dobrému, čo človek chce dosiahnuť. Kto ide na skúšku, chce dosiahnuť niečo dobré, ukončiť jednu fázu štúdia. Človek vie, že na dosiahnutie tohto cieľa sa musí usilovať, dať do pohybu svoje sily,
zriecť sa istých radostí, odložiť na druhé miesto zábavu.
Atlét, ktorý trénuje, vie, že sa musí zriecť mnohých vecí,
ak chce získať zlatú medailu. Sila žiadostivosti je spontánna. Sila čeliť ťažkostiam, rezistencia, ak ju tak chceme nazvať, si vyžaduje odvahu prekročiť seba samého, schopnosť poznať dobre ťažkosti, vyžaduje si, aby sa človek nepreceňoval, ale ani nepodceňoval. Rezistencia si vyžaduje cielený postup, strategické konanie, to, čo je možné pozorovať aj u zvierat, keď čelia ťažkostiam. Slepá rezistencia neslúži ničomu.
Jeden dominikán dokázal vytvoriť enormné monumentálne vedecké dielo. Stálo ho to veľa rokov práce. Zvykol
hovoriť, že využil všetku svoju rezistenciu na toto dielo.
Využil všetku svoju vytrvalosť, vášnivú energiu, aby dosiahol tento cieľ. Zriekol sa mnohých vecí, ciest, možno aj
mnohých pekných vecí (čítania, rozhovorov), aby mohol
dokončiť také veľké dielo. Bez silného zanietenia sa nedá
vytvoriť nič veľkolepé. To platí aj pre športovcov, ktorí
potrebujú tvrdý tréning, aby dosiahli úspech. Môže ho dosiahnuť iba ten, kto zvíťazí nad sebou samým, kto prekoná lenivosť, nechuť a prijme námahu. Svätá Terézia Veľká
by nikdy nebola schopná realizovať reformu karmelitánskeho rádu, zakladať nové kláštory, ak by si nevypestovala silu vzdorovať, ale by ju premárnila nerozumným hnevom, netrpezlivosťou a smútkom. Vytrvalosť v dobrých
predsavzatiach, trpezlivosť v protivenstvách a sila ducha
prejavená v skúškach života sú znakmi životnej energie,
ktorú Terézia dala do služby dobra. V jednotlivých farnostiach sa dá pozorovať, aké je tam nadšenie pre Boha, ktoré sa prejavuje mnohorakým spôsobom, od zaangažovania
sa pri liturgii (chrámové zbory, organovanie, služba kostolníka, miništrovanie, čítanie lekcií, rozdávanie sv. prijímania) cez starostlivosť o kostol, až po angažovanie sa
v rôznych hnutiach, krúžkoch a aktivitách.
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Vášne a svätosť
Kresťanská tradícia je presvedčená, že neexistuje svätosť bez týchto dvoch oblastí vášní: bez silnej žiadostivosti
a bez veľkej sily vzdoru. Svätosť síce nespočíva v nich, ale
je možná iba tam, kde sú a pôsobia tieto dve sily.
K ceste svätosti a morálnosti nepatrí iba prekonanie materiálnych a psychických ťažkostí, ako v prípade športovcov, ale aj prekonanie duchovných bojov. Nie je potrebné bojovať iba s vonkajšími nepríjemnosťami, ale aj s náklonnosťou k zlému. Aby to človek zvládol, potrebuje sa
cvičiť v kresťanskom živote. Okrem istého ľudského základu, bez ktorého nejestvuje svätosť, je ešte potrebná predovšetkým nádej. Netreba myslieť hneď na Božskú čnosť
nádeje, ale na ľudskú nádej, ktorá spočíva v dôvere, že je
možné prekonať ťažkosti. Je to životná sila. Opakom by
bola malomyseľnosť vedúca až k zúfalstvu a k strate odvahy kvôli strachu z ťažkostí. Tu teda vstupuje do hry odvaha. Svätý Tomáš Akvinský hovorí aj o hneve, ktorý mal
aj Ježiš v chráme. Toto všetko je súčasťou toho, čo nazývame silou vzdoru. Je to prirodzený základ.
Keďže človek je jednotou duše a tela, tak potom emócie nielenže tvoria základnú časť výbavy človeka, ale aj
jeho morálnosti. Od nich závisí náš život, ako aj jednoduché uspokojenie ľudských potrieb: jedlo, spánok, zdravie,
chuť, správne užívanie sexuality. Život bez potešenia nie
je mysliteľný a nebol by ani ľudský.
Je nutné rozlišovať do akej miery môže človek dôverovať citom. Je veľmi dôležité, aby city mali priestor v živote človeka. Kto by žil iba z rozumu, riskoval by, že by nepočul hlas svojich citov, ktoré mu chcú povedať azda niečo dôležité. City často oznamujú niečo ešte skôr, ako to
človek začne vnímať rozumom. „Prostredníctvom svojich
citových vzrušení človek tuší dobro alebo má predtuchu
zla,“24 konštatuje Katechizmus. Túžba, náklonnosť, chuť,
vôňa – tým všetkým možno často vnímať to, čo je správne. Je to istý druh intuície, ktorý má veľa spoločného s citom. Ale treba rozlišovať. Nie každý cit, nie každá vášeň je hneď dobrou buzolou. Môžu byť aj zdrojom zmätku, rozpakov, prameňom nerestí a hriechov. Vášne môžu
ovládnuť človeka a nikto sa nemôže považovať za imúnneho. Človek sa môže stať obeťou vášní, alebo, ešte horšie, dať rozum a vôľu do služieb vášní, namiesto toho, aby
rozum a vôľa ovládali vášne. Ide teda o rozlišovanie, korigovanie, zápas, integráciu, aby emócie mohli osobnosť
človeka stále viac obohacovať, stvárňovať a urobiť ju čo
najkreatívnejšou.
Vášne majú svoju vlastnú reč, vlastnú logiku. Nie sú
jednoducho iba tým, čo nám rozum a vôľa hovoria, aby
sme konali. Človek, napríklad, musí rešpektovať city dru-

24. Tamže, č. 1771.
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hých, avšak na to nestačí iba rozum. Musí tam byť aj srdce chápané v biblickom význame. Srdce by nám malo ukázať správnu cestu. Ale to predpokladá, že je bezúhonné,
že city sú priame, že vášne nie sú v neporiadku. Neusporiadaný život zahrňuje aj neusporiadané vášne. Ide teda
o získanie dobrých návykov aj v emóciách. Rozvíjanie
dobrých zvykov znamená aj rozvíjanie čností.
Wanda Półtawská si spomína na Wojtyłovu kázeň
o usporiadaných citoch: „Kázeň o «odpaľovacej rampe»,
že city nemajú riadiť myseľ, ale vedomá myseľ má byť
odpaľovacou rampou citov. Nemohla som s tým súhlasiť
alebo skôr som nemohla uveriť, že je to možné. Premýšľala som o tom. Odpaľovacia rampa... Ale v tom prípade,
čo je spontaneita? To predsa nejde. Trpezlivo si vysvetľoval: Človek je tak malý, hlúpy, vnútri pokrivený a Boh ho
pomaly vedie a narovnáva“25. Podľa Katechizmu „vášne
samy v sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Morálnu akosť nadobúdajú iba v takej miere, v akej skutočne závisia od rozumu a vôle. Vášne sa volajú dobrovoľné alebo preto, že ich
vôľa prikazuje, alebo preto, že ich vôľa nezakazuje, patrí k dokonalosti morálneho alebo ľudského dobra, že vášne riadi rozum“26. V živote Jána Pavla II. bolo možné pozorovať usporiadanosť vášní, jeho rozum bol ich odpaľovacou rampou.
Pán Ježiš učil svojich učeníkov svojím príkladom, ako
usporiadať svoje city, vášne a dobre ich riadiť. On o tom
nielen hovoril, ale to aj ukázal svojím životom. Pozerajúc
naňho mohli vidieť, čo znamená súcit, zmena srdca. Predovšetkým mohli na ňom vidieť, čo znamená zmeniť city
na lásku k nepriateľom. Na úrovni čisto prirodzenej nie je
možné spontánne milovať nepriateľov. Ale Ježiš „mení“
srdce prostredníctvom Ducha Svätého a daruje nám to, čo
aj on sám prežíval. Iba tak môžeme robiť to, čo na základe našich ľudských citov nie je možné, čiže milovať
svojich nepriateľov. Teda city sú nielen dané do poriadku, ale sú upriamené na Božie kráľovstvo, na radosť, ktorú nám chce darovať Ježiš. Túto zmenu vidíme u všetkých
svätých, ktorí usporiadali svoje city takým spôsobom, že
boli úplne v službe Božieho kráľovstva. Neodpovedať na
nepríjemnosť, ktorú mi spôsobil nepriateľ nenávisťou ale
láskou, to je cesta, ktorou chce Ježiš viesť naše city a vášne27. Ježiš uzdravuje človeka z následkov hriechov.
Vášeň môže znížiť vinu
Katechizmus konštatuje: „Citové popudy, vášne môžu
takisto oslabiť dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, po-

25. W. Półtawská, Deník Přátelstvi. Korespendence mezi Wandou
Półtawskou a Karolem Wojtyłou, Praha, Paulínka 2011, s. 51.
26. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1767.
27. Porov. Ch. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno. Stimoli per un
approfondimento della fede, Siena, Cantagalli 2004, s. 85 – 90.
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dobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy“28.
Treba rozlišovať, kedy vášne znižujú zodpovednosť človeka za daný skutok a kedy ju zvyšujú. V tomto ohľade je
veľmi dôležité, či vášne predchádzajú slobodné rozhodnutie alebo ho nasledujú.
Predchádzajúce vášne (passiones antecedentes) – sú to
popudy alebo vzrušenia, ktoré vzniknú skôr, než by slobodná vôľa mohla voči nim zaujať stanovisko, ba niekedy priamo pretrvávajú nezávisle od nej. Môže ísť o popudy alebo vzrušenia v oblasti zmyslovej (napr. popudy alebo vzrušenia vyživovacieho a pohlavného pudu, ako i tie,
čo vznikajú zo strachu pred nebezpečenstvom ohrozujúcim priamo fyzický život); alebo o popudy alebo pohnutia vychádzajúce zo samej vôle (napr. sústrasť, ctižiadosť, túžba po pomste). Spomínané dve oblasti (zmyslovú a vôľovú) nemožno dokonale od seba odlúčiť, pretože
pri všetkých popudoch alebo vzrušeniach je vždy určitým
spôsobom zainteresovaný celý človek, raz prevažne v oblasti zmyslovej, inokedy vo vôľovej. Keď nezriadená vášeň predchádza slobodné rozhodnutie vôle, môže zmenšiť slobodu, ale súčasne je výzvou pre vôľu, aby ovládala
svoje vášne. Keď žiadostivosť rozruší dušu natoľko (predovšetkým prostredníctvom fantázie), že celkom odstráni užívanie rozumu, odstráni, následkom toho, aj slobodu.
Následné vášne (passio consequens) – sú to vzrušenia alebo popudy, ktoré odvodzujú svoj pôvod z vôle.
Aj v tomto prípade je tu niekoľko možností. Možno ich
chcieť a vyvolať úmyselne prostredníctvom predstavivosti, čítaní, pohľadov. Ale je tiež možné, že vzrušenie vznikne samovoľne, spontánne, a teda najprv bez súhlasu vôle,
ale potom je slobodne prijaté, takže pretrváva na základe
slobodného rozhodnutia. Napríklad vrah sa na svoj skutok
pripravuje chladnými úvahami, kupuje zbraň, posmelí sa
alkoholickým nápojom. Táto úmyselne pestovaná žiadostivosť nezmenšuje dobrovoľnosť, ale ju ešte zvyšuje.
Žiadostivosť zo zlých zvykov (consuetudo prava) sa najčastejšie vyskytuje pri výživnom a pohlavnom pude. Zlý
zvyk človek nadobudol častým opakovaním zlého skutku.
Oslabuje vôľu a zatemňuje rozum, takže človek je zviazaný vlastnou neprávosťou. Príklad máme u sv. Augustína,
ktorý si uvedomoval, že je „zviazaný nie cudzími okovami, ale svojou vlastnou železnou vôľou.“ S pokorou priznáva: „Vôľu moju mal v moci nepriateľ, ukoval z nej reťaz, ktorou ma zviazal. Z prevrátenej vôle totiž vzniká náruživosť; a z náruživosti sa stane zvyk a zo zvyku sa stane
nevyhnutná potreba, keď sa nebojuje proti zvyku“29.
Veľkosť hriechu závisí od miery slobody v okamihu
rozhodnutia. Z toho vyplýva, že hriechy zo slabosti spáchané pod vplyvom oslepujúceho popudu a tlaku vášní

28. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1860.
29. Sv. Augustín, Vyznania, Bratislava, LÚČ 1997, kn. 8., hl. 5.
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(napríklad hnevu, čisto zmyselnej lásky, strachu) sú menej ťažké ako hriechy zo zloby, pre ktoré sa vôľa rozhodne
po chladnej úvahe bez vplyvu vášní. To ale neznamená, že
hriechy zo slabosti (zo zlého zvyku) nemôžu byť ťažkými.
Kto žije vo zvykovom hriechu, má hľadať z neho východisko. Prostriedky na jeho odstránenie sú prirodzené (pestovanie vôle, vyhýbať sa príležitostiam, zaoberať sa nejakou činnosťou, zdravá psychohygiena, šport a pod.) a nadprirodzené (modlitba, sviatosti, milosť Božia).
Z povedaného vyplýva, že treba rozlišovať silu dobrovoľnosti (voluntarium) a schopnosť slobodného rozhodnutia (liberum), ktoré v narušenom poriadku stoja jedna oproti druhej v inej proporcii. Pri posudzovaní hriechov zo zloby a z krehkosti treba pozorne zvažovať rôznosť motívov, od ktorých závisí v rozhodujúcej miere dobrota alebo nehodnosť skutku.
Ak podnety vášní a žiadostivosti predchádzajú slobodné
rozhodnutie vôle, tak zbavujú akejkoľvek morálnej viny.
Netreba však zabúdať, že sila zlej žiadostivosti je veľmi často následkom predchádzajúcej viny a že často ide
o slobodné popudy v ich príčinách. Každý človek je totižto
zodpovedný za to či sa snaží podriadiť rozumu a vôli svoje vášne alebo nie. Hnutia, ktoré vznikli spontánne a ešte
nie sú kontrolované rozumom a slobodnou vôľou scholastická terminológia nazýva „najprvšími“ (motus primo primi). Neusporiadané hnutia, ktoré len nedokonale podliehajú duchu a slobodnej vôli (motus secundo primi) sú najviac ľahkými hriechmi. Keď vzrušenia alebo popudy zamerané na zlo tvrdošijne pretrvávajú, hoci ich slobodná
vôľa zamietla, stále ide o „passio antecedens“. Smrteľný
hriech v skutočnosti môže byť len skutok urobený v úplnej slobode. Len hnutia zlých žiadostivostí a zvrátených
vášní plne vnímané a schválené slobodnou vôľou (motus
secundi) sú ťažkými hriechmi v prípade, keď ide o ťažký neporiadok.
Príklad: strach a úzkosť
Čo sme povedali o vzťahu medzi vášňami a mravnosťou,
to chceme teraz objasniť príkladom o strachu a úzkosti.
Strach spôsobený iba vonkajšími príčinami (metus ab
extrinseco) môže oslabiť alebo zbaviť človeka slobody
v miere, v akej naruší vnútornú rovnováhu duše (metus
ab intrinseco), či sčasti alebo úplne. Vonkajšie násilie alebo hrozba môže za istých okolností natoľko rozrušiť človeka, že prestáva byť pánom svojich vnútorných činov
a o to menej vonkajších. Nie všetci ľudia sú rovnakí. To,
čo na jedného môže pôsobiť ohromujúcim spôsobom, nechá druhého v úplnom pokoji.
Strach, ktorý človeka prekoná svojou slobodou (metus
concomitants) poukazuje na silu slobodnej vôle. Mučeníci sú tu hrdinskými svedkami slobody. Ak by bola pravda,
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že strach oberá o slobodu, upadlo by sa do absurdity, kde
by zákon sily prevažoval nad rozumom. To, čo predchádza rozhodnutiu (metus antecedens) samo o sebe nezmenšuje slobodu a zodpovednosť. Iste, môže sa stať, že veľký
strach momentálne potlačí slobodu a zodpovednosť, ale aj
tak ostáva vina vôle natoľko, nakoľko neodporovala počiatočnému strachu, keď ešte duša nebola rozrušená.
Psychológia ešte rozlišuje medzi strachom a úzkosťou. Strach sa vzťahuje na presne určený hrozivý predmet a jeho intenzita je všeobecne závislá od nebezpečnosti
predmetu. Čím ťažšie sa dá zlu vyhnúť, tým je z neho väčší strach. Je však skôr možné ho dostať pod kontrolu ako
úzkosť. Úzkosť, naopak, spočíva skôr v nejasnom a neurčitom pocite, nevie sa prečo, ktorý je zároveň často veľmi
silný. Ide o pocit prinútenia, podrobenia, bezmocnosti, ba
priamo zúfalstva.
Strach môže i pomáhať človeku, aby sa udržal na správnej ceste. Zo strachu pred trestom a z obavy upadnúť do
nemilosti je možné sa vyhnúť zlu, ba neraz i vykonať niečo dobrého. To platí predovšetkým o „bázni Božej“, ktorá človeka povznáša nad čisto citový strach. Sväté písmo
často a naliehavo odporúča bázeň Božiu, i keď tu láska
k Bohu má byť protiváhou strachu.
Strach a úzkosť môžu človeka natoľko zasiahnuť, že mu
zabránia, ba dokonca znemožnia slobodne sa rozhodnúť.
Ten, čo zo strachu z časnej škody alebo zo strachu
z trestu prestúpi záväzné prikázanie, spácha hriech. Ani
strach zo smrti a mučenia nemôže ospravedlniť skutok
sám v sebe zlý (napríklad apostázu alebo zapretie viery).
Ale ak strach, ktorý spôsobil úzkosť, čiastočne alebo úplne rozrušil dušu, sloboda a následne aj vina je menšia, ak
nie úplne zrušená.
Pri čisto pozitívnych zákonoch (ak nejde o pohŕdanie
Cirkvou a náboženstvom), strach z neprimerane veľkého zla oslobodzuje od dodržania zákona, pretože pozitívne zákony nezaväzujú, ak sú spojené s nadmernou záťažou
(ak sa niekto z vážnych dôvodov obáva o svoje zdravie, nie
je povinný zúčastniť sa v nedeľu na svätej omši, ktorá sa
prikazuje pod ťažkým hriechom).
To, čo platí o strachu, platí aj o iných vášňach: smútku,
radosti, hneve. Ale vášeň, ktorá je pevne zakorenená na
základe slobody a podriadená jej službe zväčšuje a potvrdzuje silu slobodného skutku.
V prípade úzkosti a viac-menej nerozvážnych činov vykonaných pod jej vplyvom treba zistiť, z akých príčin sa
zrodila a či tieto stále pôsobia. Tu môžu byť rozhodujúce
hlboké zážitky z detstva a z mladosti (napríklad rodina,
v ktorej chýbala láska). Úzkosť môže pochádzať aj z patologickej náchylnosti. Aj trvalé a zavinené zanedbávanie
života viery a modlitby, ako i zotrvávanie v náboženskom
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indiferentizme vedú k takzvanej úzkosti pohanov, čoho už
i názov je veľmi výrečný. V tomto prípade človek má vziať
na seba zodpovednosť pred Bohom a pred samým sebou
nie natoľko za to, čo robí zo strachu, ako skôr za hriešne
odcudzenie sa Bohu, z čoho pramení úzkosť, a za sprievodné javy tohto odcudzenia, ako je napríklad slepé oddanie sa radovánkam, prijaté za program za účelom vyslobodenia sa z neznesiteľnej úzkosti alebo aspoň umlčania jej
zúfalého volania30.
Dôsledky pre výchovu a pastoráciu
„Vzrušenia a city sa môžu stať súčasťou čností alebo sa môžu v nerestiach zvrhnúť“31. Literatúra je bohatá na portréty mužov a žien, ktoré sa stali otrokmi vášní
a vášeň sa ľahko môže stať neresťou. Veľká časť morálnej
výchovy je prácou na tom, aby vášne boli zrelé, spočíva
teda v správnom formovaní vášní, v ich orientovaní, v ich
usporiadanom raste dobrým smerom. Kto nezvládol svoje vášne, kto si ich nevychoval, môže spôsobiť veľmi veľa
zla. Iba ten, čo venuje svoje sily dobru, môže byť považovaný za zrelého človeka.
Keďže človek sa má zamerať k dobru ako integrálny celok, totiž s celým svojím citovým vybavením, spontánnosť a vášnivosť by sa nemali nikdy vykoreniť. Okrem
toho podobná snaha by bola ihneď od začiatku odsúdená
k neúspechu, pretože táto oblasť sa nedá beztrestne vytrhnúť z kontextu človeka. Môže byť síce potlačená, ale potom skôr alebo neskôr vyrazí tým prudšie a nebezpečnejšie. Keď napríklad rodičia nedovolia vlastnému dieťaťu,
aby ich zahrňovalo nežnosťou (či už len z toho dôvodu,
že nemajú čas sa svojmu dieťaťu venovať) nepripustiac,
aby ich obťažovalo svojimi detskými žartíkmi, prípadne
sa mu z toho vysmievajú alebo prísne potláčajú i najjemnejší prejav jeho hnevu, také dieťa skončí pravdepodobne
tak, že na celý život bude zaťažené neschopnosťou nadviazať kontakt s inými ľuďmi, bude bez akejkoľvek iniciatívy a bude mať sklon k prudkej agresivite. Napätie, ktoré
bolo v ňom zablokované, sa môže vyvinúť do veľmi nebezpečnej neurózy. Chlapci vychovaní ako veľmi dobrí,
alebo dokonca ako mimoriadne dobrí, neskôr nielenže nebudú na radosť svojim rodičom, ale skôr im neraz zapríčinia veľké starosti.
Je preto veľkým omylom chcieť v sebe alebo v mladých
ľuďoch zverených našej výchove udusiť oblasť vášní, ktorú naopak, treba usmerňovať a pestovať. Je treba, aby rodičia a ostatní vychovávatelia brali vážne do úvahy „nápa-

30. Porov. B. H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale,
Brescia, Morcelliana 1964, s. 151 – 154; A. Günthör, Morálna teológia
I/b, Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1989, s. 124 – 128; F.
Tondra, Morálna teológia I., Spišské Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 2003, s. 55 – 56.
31. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1774.
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dy“ svojich detí. Ak majú pozitívnu stránku, treba ich s radosťou uvítať a uznať ich hodnotu. V opačnom prípade ich
treba opraviť a usmerniť do správnych koľají.
Usporiadané zaradenie vášní do celkového rámca života
nezaväzuje iba deti a mládež, ale i dospelých. V pastoračnej
práci to treba mať na zreteli. Napríklad, kázeň a liturgické
úkony sa musia obracať i na city a srdce, pretože spása ohlasovaná slovom a sviatostným znakom sa zameriava na celého človeka. Človek nepozostáva iba z rozumu a vôle, ale
je viac-menej i zmesou citov. Božie slovo musí vyvierať zo
srdca kazateľa, kde musí najprv pustiť hlboké korene, aby
potom mohlo preniknúť do srdca poslucháčov32.
Záver
Túžba po slobode je hlboko zakorenená v človeku. Neexistuje skutočná sloboda bez toho, aby sa človek vedel
ovládať bez toho, aby mal usporiadané vášne, keďže zlé
vášne sa menia na neresti, zatiaľ čo dobré vášne sa stávajú čnosťami. Po prvotnom hriechu sa stalo namáhavým
usporadúvať vášne k dobru a meniť ich na čnosti.
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Sprevádzanie v prvých rokoch
manželstva
1. časť – antropologické výzvy
Accompanying in the First Years of Marriage
I. Part – Anthropological Challenges
According to the most recent statistics, the most divorces in Slovakia take place between the fifth and ninth year of
marriage, with the eighth year being the most critical. Why spouses so often decide to back out and flee from the
„battle“ right after the first unpleasant „surprises“, even though their marriage was preceded by long dating or even
cohabitation? What are the real roots of crises and decays of young marriages? What are the anthropological challenges faced by young spouses and the Church, which is called to accompany them?

Úvod
Prednedávnom obletela svetom správa o rozvode trojnásobného majstra sveta v cyklistike Petra Sagana. Asi každého, kto hoci len „z diaľky“ sleduje život celosvetovo obľúbeného cyklistu, táto nečakaná správa poriadne prekvapila a to aj z dôvodu, že Peter i jeho rodina sa verejne hlásia k viere v Boha a spoločnosť ich vníma ako praktizujúcich katolíkov. Asi viac ako rozvod, na ktorý sme si žiaľ
už v spoločnosti zvykli, prekvapila skôr dĺžka trvania ich
manželstva – len tri roky.
Podľa najnovších štatistík pripadne najviac rozvodov
na Slovensku medzi piatym až deviatym rokom trvania
manželstva. Najkrízovejší je ôsmy rok trvania manželstva, v ktorom sa za rok 2017 rozpadlo až 409 manželstiev
z celkového počtu 9618.1 Podobne je tomu aj v susednej
Českej republike.2
Tieto údaje poukazujú na dôležitosť pastorácie v prvých
rokoch manželstva. Pápež František v exhortácii Amoris
laetitia hovorí, že v súčasnosti „je nevyhnutné sprevádzať
manželov v prvých rokoch manželského života tak, aby sa
obohatilo a prehĺbilo ich vedomé a slobodné rozhodnutie patriť si navzájom a milovať sa až do konca.“3 V týchto rokoch sa kladú základy spoločného manželského života a preto je potrebné hovoriť nielen o príprave na manželstvo, ale o príprave ako žiť manželstvo, pretože „čas
1. Porov. Štatistický úrad Slovenskej republiky, In https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators/!ut/p/z1/lZFBD4IwDIV_0joYDI4DZUwIwhDBXgwnQ6Lowfj7nYSTxqG9NX1f8_pKkHQEx_4xnPr7cB37s
kP6B8rroIoogKCaO
A4oWmWVXJjDLSvgkKvQa1E6XUG0aBeQTNOKlLR4RMxiu9Tcw4doI69x0AOvMWgY2X_szHUqSM5wBBLj1QIm10WLkuCHfiF_3DlxLwG28xiP_l9yFAu72W4CSxJbC0A5eehNYrGr6wwaRwuzSv6mBQwxNgeB7i/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBMDhCVjIwSTdOUjFLUVFHSTky/ (23. 7. 2018)
2. Česká televize, Události, In: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000101013/obsah/574782-rozvodovostv-cr (23. 7. 2018).
3. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 217.

zasnúbenia je neraz nedostatočný a rozhodnutie uzavrieť
manželstvo pre rozličné dôvody uponáhľané, zatiaľ čo ...
dozrievanie mladých sa oneskoruje. Teda novomanželia
sa nachádzajú v situácii, že musia dokončiť tú cestu, ktorú bolo treba prejsť ešte počas zásnub (spoločného chodenia).“4
Po prvých medových týždňoch či mesiacoch trvania
manželstva prichádzajú prvé problémy a neraz aj sklamania. Všetko sa deje v manželstve po prvýkrát: prvá väčšia
hádka, prvé väčšie zmierenie, prvé zvykanie na seba v novom prostredí (byt, dom, rodičovský dom), prvá harmonizácia dvoch pracovných a profesijných životov, prvé dieťa, prvé nezhody s rodičmi a svokrovcami, prvé finančné problémy...
Tieto skúsenosti poukazujú na to, že uzatvorenie manželstva nie je konečným cieľom muža a ženy, ale východiskovým bodom pre ich spoločný život. Podľa sv. Jána
Pavla II. je človek „dramatickou bytosťou“, čo znamená,
že sa nachádza v istom napätí medzi tým, kým je teraz
a tým, kým je povolaný stať sa. Teda človek, ktorým som
teraz, musí ustúpiť človeku, ktorým mám byť.5 A podobne je to aj s manželstvom.
Aj manželstvo by sme mohli nazvať „dramatickou“ skutočnosťou. Je spoločenstvom osôb a toto spoločenstvo prechádza od toho, kým je v okamihu svojho vzniku k tomu,
kým sa má stáť vo svojej plnosti. V apoštolskej exhortácii
o rodinnom spoločenstve to Ján Pavol II. vyjadril slovami: „Rodina, staň sa tým, čím si!“6. V pastorácii sa neraz
už u snúbencov stretávame so skutočnosťou, že si myslia,
že predsa vedia, ako to v manželstve chodí a že vedia, čo
všetko manželstvo obnáša. Preto sa niektorí čudujú tomu,
ak majú absolvovať prípravu na manželstvo. Kvôli čomu
vlastne, veď všetko je jasné? S týmto vedomím vstupujú
4. Tamže, 217.
5. Porov. George Weigel, Svedok nádeje I., Slovart, Bratislava 2000, 13.
6. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 17.
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do manželstva. Vo chvíľach, keď prichádzajú prvé problémy a oni sa nedokážu s nimi vyrovnať, povedia: „Vedeli, že aj to sa deje v manželstvách, no mysleli sme, že nám
sa to nemôže stať.“ Následne u mnohých nastáva rozhodnutie: „Nebudeme sa predsa trápiť niekoľko ďalších rokov, radšej sa rozídeme.“ Je potrebné, aby si osobitne mladé manželské páry uvedomili, že manželom, manželkou
sa človek nerodí, ale sa nimi stáva, kráčajúc manželstvom
a prekonávajúc všetky prekážky vo vedomí, že smerujeme k plnosti nášho povolania, k čoraz väčšej zrelosti našej
lásky. Práve táto vízia, vízia plnosti a dokonalosti im neraz môže byť veľkou oporou vo chvíľach, keď láska stratí
svoju romantickú príťažlivosť a začne byť vystavená každodennej všednosti, často poznačenej rozličnými druhmi
problémov a starostí spojených s manželským a rodinným
životom.
Sv. Otec pripomína, že „blízka príprava, ako aj dlhšie
sprevádzanie musia byť zamerané tak, aby snúbenci svadbu nevideli ako ukončenie cesty, ale aby manželstvo prijali ako povolanie, ktoré ich posúva vpred, so silným realistickým rozhodnutím zdolávať spolu všetky skúšky a ťažké okamihy.“7 Preto je manželstvo povolaním, je cestou
dozrievania lásky a pre kresťanov toto povolanie dozrieva
prostredníctvom sequela Cristi.
I. Prvé roky manželstva: antropologické výzvy
Stará scholastická zásada hovorí „gratia non tollit naturam sed supponit et perficit eam (milosť neruší prirodzenosť, ale ju predpokladá).“8 Dať rodinnej pastorácii
správny smer, znamená pomáhať manželom objaviť veľkosť a krásu ich povolania, čiže to, kým sú a kým sú povolaní stávať sa. Len tak bude milosť obdŕžaná vo sviatosti manželstva pre nich účinným, životodarným prameňom
zdokonaľovania ich vzájomnej lásky, ich vzťahu. Sv. Otec
František v apoštolskej exhortácii Amoris laetitia píše, že
na to, aby manželia boli „viac disponovaní odpovedať na
milosť, ktorú im Boh ponúka“, je potrebné dať mužom
a ženám dôvody a motivácie, ktoré ich povedú „k rozhodnutiam v prospech manželstva a rodiny.“9
Dnes sme svedkami toho, že pre mnohých mladých sa
manželstvo a rodina stali skôr strašiakom, ktorého sa boja
ako niečím príťažlivým a pekným, po čom túžia. Vek
vstupu do manželstva sa zvyšuje a presiahol v dosť značnej miere hranicu tridsiatich rokov.10 Prečo tento strach?
7. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 211.
8. Sv. Tomáš A kvinský, Summa theologiae, I. I., 8., a. 2.
9. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 35.
10. Priemerný vek ženícha na Slovensku bol v r. 2017 podľa Štatistického úradu 33,9 roku života; nevesty 31 rokov. Pre porovnanie,
v r. 1992 sa priemerný vek ženícha a nevesty pohyboval medzi 20 –
24 rokom života; v r. 1998, teda pred dvadsiatimi rokmi, bol priemerný vek ženícha 25,58 roku života a nevesty 23,08. Porov. Štatistický úrad Slovenskej R epubliky, In: https://slovak.statistics.sk/wps/
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A ak sa aj rozhodnú „mladí“ vstúpiť do manželstva, s čím
doňho vstupujú? Aké sú ich predstavy? Vedia, koho majú
pred sebou? Poznajú svojho životného partnera? Zdá sa,
že nie.
Ako najčastejšiu príčinu rozpadu manželstva štatistiky udávajú rozdielnosť pováh. Nie je to zarážajúce? Veď
doba ich spolčeného chodenia je oveľa dlhšia ako tomu
bolo v minulosti, čiže prirodzene by sa predpokladala ich
určitá mentálna zrelosť? Ba dokonca, ako je možné, že nepoznajú svoje povahy, keď prv než vstúpia do manželstva
už niekoľko rokov spolu žijú pod jednou strechou? Naozaj
sa nepoznajú? Naozaj nevedia, s kým vstupujú do manželstva? Je to paradox, no zdá sa, že nevedia.
Položme si však hlbšiu otázku, ako je možné, že sa nepoznajú? Je zrejmé, že v každom manželstve ten druhý
čímsi prekvapí svojho partnera a že nie je možné vzájomne sa poznať tak dokonale, ako pozná len Boh. A Boh to
ani od nás nežiada. Otázka však znie, prečo sa často krát
hneď po prvých nepríjemných „prekvapeniach“, manželia rozhodnú cúvnuť a utiecť z „bojiska“? Aké sú skutočné
korene rozpadu mladých manželstiev?
Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa
na jednom internetovom portáli istý redaktor vyjadril nasledovne: „Sme v kríze, aká tu už dávno nebola. Nielen v
kríze politickej, ale aj v kríze morálnej. ... Nie, predčasné voľby nie sú všeliek. Liekom by mala byť sebareflexia.
Ešte stále som presvedčený o tom, že politici majú druhý
pokus, ako získať dôveru ľudí. A nemusia pritom vznikať
ďalšie desiatky strán. Stačí, keď sa začnú správať zodpovedne.“11 Zodpovedne sa dokáže správať taký človek, ktorý si uvedomuje vlastnú hodnotu a hodnotu jemu zverených darov.
Koreňom každej morálnej krízy je kríza antropologická. O tom bol presvedčený sv. Ján Pavol II., ktorý na vlastnej koži zakúsil zlo ideológií a diktátorských režimov nacizmu a komunizmu. Liberalizmus a konzumizmus ich
postupne nahradili. A aj tu bol tento pápež presvedčený,
že za nimi stojí nesprávna koncepcia človeka. Pred akými antropologickými výzvami stoja manželia v prvých rokoch manželstva? S čím musia zápasiť? Čo stojí pri koreňoch ich kríz?

portal/ext/themes/demography/population/indicators/!ut/p/z1/lZFBD4IwDIV_0joYDI4DZUwIwhDBXgwnQ6Lowfj7nYSTxqG9NX1f8_
pKkHQEx_4xnPr7cB37s kP6B8rroIoogKCaO A4oWmWVXJjDLSvgkKvQa1E6XUG0aBeQTNOKlLR4RMxiu9Tcw4doI69x0AOvMWgY2X_szHUqSM5wBBLj1QIm10WLkuCHfiF_3DlxLwG28xiP_l9yFAu72W4CSxJbC0A5eehNYrGr6wwaRwuzSv6mBQwxNgeB7i/dz/
d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1E3SThCQjFBMDhCVjIwSTdOUjFLUVFHSTky/ (23. 7. 2018).
11. Peter Bárdy, Plné námestia a politici odtrhnutí od reality, In: https://www.aktuality.sk/clanok/572786/komentar-petra-bardyho-plne-namestia-a-politici-odtrhnuti-od-reality/, (23. 7. 2018).
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1.1. Najčastejšie korene kríz a rozpadu manželstiev
v prvých rokoch
Červenou niťou pri skúmaní koreňov kríz sa pre nás
môžu stať výzvy rodín a ich aktuálna situácia, tak ako sa
o nich zmieňuje exhortácia Amoris laetitia.
1. Vyhrotený individualizmus, „ktorý deformuje rodinné zväzky a každého člena rodiny pokladá za samostatný
ostrov.“12 Ide tu o koncept človeka, ktorý sa chápe ako indivíduum a nie ako osoba, teda ako ten, ktorý je stvorený
zo vzťahu a pre vzťah. Manželstvo sa tak javí ako spolužitie dvoch osôb, ktoré si vzájomne napĺňajú svoje túžby
a potreby, ktoré navyše považujú za absolútne.13
2. Rodina ako prechodné miesto, „na ktoré sa človek
obráti, keď mu to príde vhod.“14 Príčinou takéhoto chápania rodiny je tzv. emotivizmus. Kultúra emotivizmu robí
z človeka emotívno-utilitaristický subjekt15, ktorý sa necháva ovládať emóciami, pričom druhé osoby, ako aj veci
spojené predovšetkým s výdobytkami vedy a techniky,
začne používať pre neustále dosahovanie emočných zážitkov a naplnenie vlastných, neraz egoisticky zameraných túžob. Emotivizmus nedokáže dať človekovi stabilitu a nedokáže mu prisľúbiť budúcnosť, ktorá by trvala,
pretože preňho je všetko len prechodné a relatívne, vrátane pravdy, hodnôt a základných morálnych princípov,
ktoré osobe pomáhajú zorientovať sa: „Dnes je v podstate
ľahké zameniť si skutočnú slobodu s myšlienkou, že každý môže súdiť, ako sa mu zachce..., akoby všetko bolo rovnaké a všetko muselo byť dovolené.“16
3. Pápež František často hovorí o kultúre provizória, v
ktorej je ťažké urobiť definitívnu voľbu17, a v ktorej je náročné zostať verný raz a navždy prijatému záväzku. Hovoriac o emotivizme nemôžme sa nedotknúť tej oblasti,
do ktorej prenikol zrejme najviac a ňou je chápanie lásky.
Súčasný Sv. Otec hovorí o emotívnom subjekte a romantickom chápaní lásky18, ktoré je doprevádzané narcistickou afektivitou bez hraníc.19 Láska zredukovaná
len na cit a čistú emóciu ničí životy mnohých manželstiev
a rodín. Koľko manželstiev sa rozpadne len preto, že už
k sebe „necítia lásku“? Najväčším nepriateľom takejto romantickej lásky je čas, pretože láska zredukovaná len na
12. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 33.
13. Porov. Tamže, č. 32.
14. Tamže, č. 34.
15. Porov. Livio Melina – Juan José Pérez-Soba a kol., První roky
manželství. Pastorační doprovázení v tomto krásnem a náročném období, Akademie kanonického práva, Brno 2017, 11.
16. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 34.
17. Porov. Tamže, č. 34. František, František pred seminaristami o celoživotnej voľbe života s Kristom, In: https://www.tkkbs.sk/view.
php?cisloclanku=20130710020 (23. 7. 2018).
18. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 40.
19. Porov. Tamže, č. 41.
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cit nedokáže prisľúbiť vernosť na celý život, lebo osoba
sa bojí, že zajtra nebude cítiť to, čo cíti dnes.20 Romantická láska nedokáže pretrvať v čase a to zvlášť vo chvíľach, keď sa manželia vzájomne zrania a je potrebné darovať i prijať odpustenie. Absencia pocitu lásky ich robí neschopnými urobiť rozhodnutie zmieriť sa. Skôr ako zmierenie sa, hľadajú únik zo vzťahu. Kým odpustenie otvára
pred nimi budúcnosť a dáva nádej, láska založená na pocite ich o nádej okráda, čím pred nimi uzatvára budúcnosť
– kde niet nádeje, niet ani budúcnosti.
K emotivisticko-romantickej koncepcii lásky sa pridáva súčasná pansexualistická kultúra propagujúca koncepciu sexuality ako potreby, ktorú si človek musí naplniť
za každú cenu. Narcistickej afektivite bez hraníc, o ktorej
sa zmieňuje posynodálna exhortácia, v značnej miere napomáha šírenie pornografie, ktorej sledovanie robí mnohé osoby, zvlášť mužov, závislými. Až 12% všetkých internetových stránok obsahuje pornografiu, 70% mužov vo
veku 18 – 24 rokov pravidelne pozerá porno.21 „V celoamerickom prieskume sa ukázalo, že pri otázke «Kedy ste
naposledy úmyselne sledovali pornografiu?» odpovedalo
«Tento týždeň» 43% mužov a 9% žien. Číslo sa ešte zvýšilo vo vekovej kategórii 18 až 39 rokov.22 Priemerný vek,
v ktorom deti prvý raz prídu do styku s pornografiou je
11 rokov.23 Sociálny psychológ Roy Boumaister hovorí, že
„človek môže vidieť za päť minút viac nahoty, ako naši
prastarí otcovia za celý život.“24 Pornografia, buď priamo,
alebo aj nepriamo, čiže skrze nevyliečenú vtieravú obrazotvornosť predchádzajúcich rokov, vstupuje do mnohých
manželstiev a narúša vzájomnú lásku muža a ženy, čím
ohrozuje samotnú identitu manželstva. Má totiž tendenciu
vnášať do vzťahu také praktiky, ktoré ničia úctu voči druhej osobe, robiac z nej nástroj sexuálneho uspokojenia.25
Kultúra provizória opísaná v predchádzajúcich riadkoch
stojí v radikálnom rozpore z kultúrou plnosti života, do
ktorej je možné dospieť, len ak sa vytvorí správna koncepcia šťastia a slobody človeka.
4. Preto pápež František hovorí, že dospieť k šťastiu
môže človek len vtedy, ak svoje city, náklonnosti a vášne
20. Porov. José Noriega, Eros a jeho poslanie. Základy sexuálnej
morálky, Lúč, Bratislava 2017, 36.
21. Sam Guzman, Je načase porozprávať sa o porne, In: http://zastolom.sk/je-nacase-porozpravat-sa-o-porne/ (15. 3. 2018). Ďalšie informácie a štatistické údaje k tejto téme pozri tu: https://www.loveismore.
sk/index.php?id=22; https://www.postoj.sk/375/kseft-so-sexom; https://
dennikn.sk/201630/zavislost-pornografie-sa vymyka standardom/;
22. Michal M agušin, V náručí lacného sexu, In: Týždeň, roč.
XIII./42, 6 – 7.
23. Sam Guzman, Je načase porozprávať sa o porne, In: http://zastolom.sk/je-nacase-porozpravat-sa-o-porne/ (15. 3. 2018).
24. Michal M agušin, V náručí lacného sexu, In: Týždeň, roč.
XIII./42, 6 – 7.
25. Porov. Sam Guzman, 9 dôvodov, prečo vykopnúť porno zo svojho života, In http://zastolom.sk/9-dovodov-preco-vykopnut-porno-zosvojho-zivota/ (15. 3. 2018).
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oslobodí od egocentrizmu.26 Koncepcia šťastia, s ktorou
dnes mnohí vstupujú do manželstva je koncepciou príjemnosti. Pod šťastím si dnes mnohí predstavia niečo v
zmysle „cítiť sa príjemne“. Niet sa čomu diviť, že vo chvíľach, keď sa mladí manželia prestávajú takto cítiť a narážajú na prvé väčšie problémy a prekážky, majú tendenciu povedať: „Nie som šťastný, šťastná, musím začať znova hľadať svoje šťastie.“ To, čo v skutočnosti mnohí hľadajú je opäť len „príjemný pocit“, avšak to po čom naozaj
túžia je to, kým v skutočnosti sú – túžia po výlučnom spoločenstve osôb.
Nie je možné vybudovať šťastie na mentalite provizórnosti. Veď to čo láska sľúbila mužovi a žene hneď na začiatku ich vzťahu je plnosť a nie provizórium. To čo prisľúbila ich životu je celistvosť a nie iba fragment. Práve
tým im dala nádej, nádej, že s touto osobou, a jedine s touto, má celý môj život zmysel. Ako dosiahnuť tento prísľub
prvotnej skúsenosti lásky?
Prvým a najdôležitejším krokom je uveriť v lásku. Dnes
mnohí prestali veriť v lásku a preto sa ani len nevydajú na
cestu, na ktorú ich pozvala. Ďalším krokom, ktorý vyplýva z predchádzajúceho, je urobiť definitívnu voľbu a rozhodnutie slobodne sa darovať milovanej osobe bez toho,
aby si človek čo i len trochu ponechával možnosť rozhodnúť sa v budúcnosti inak. Práve toto rozhodnutie chýba
tým vzťahom, v ktorých mladí pred svadbou začali spolu nažívať pod jednou strechou. Isté štúdie z univerzity
v Denveri sa to snažili vysvetliť prostredníctvom dvoch
anglických slov, „sliding“ (vkĺznutie) a „deciding“ (rozhodnutie). Páry, ktoré spolu žijú pred manželstvom a potom vstúpia do manželstva akoby len vkĺzli do manželstva. Nie sú to však oni, ktorí na seba vezmú rozhodnutie, že sa zoberú. Manželstvo sa pre nich nestáva voľbou
a rozhodnutím, ale len pokračovaním v predchádzajúcom
štýle života s tým, že teraz sú legálne svoji, tak pred štátom ako aj pred rodinou, priateľmi i samotným Bohom.27
Ak chýba toto rozhodnutie, tak vo chvíľach, keď nastanú
v ich manželskom živote problémy, nemajú pevný oporný bod, o ktorý by sa mohli oprieť a odraziť k tomu, aby
ich spoločne, s húževnatosťou a vytrvalosťou prekonávali.
Musíme povedať, že toto rozhodnutie sa dnes nerobí ľahko aj pre ďalší dôvod.
5. Ním je mylná koncepcia slobody. Namiesto pomýlene
chápanej slobody ako absolútnej autonómie28 a subjektívnej svojvoľnosti,29 hovorí pápež František o slobode, ktorá
je schopná úplne, raz a navždy sa darovať tomu druhému,
pretože osoba pochopila, že len vtedy sa môže vzájom26. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 45.
27. Porov. José Granados, Cesty rodinnej pastorácie po Amoris laetitia. Ide o prepis a vlastný preklad zvukového záznamu prednášky, ktorá odznela na konferencii v Badíne, dňa 12. 11. 2016.
28. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 34.
29. Porov. Tamže, č. 222.
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ný vzťah obohatiť, prehĺbiť30 a priniesť obom šťastie v podobe naplneného života. Mnohí mladí si dnes myslia, že
budú slobodní natoľko, nakoľko budú nezávislí od ostatných. Ak sa tento koncept vnesie do manželstva, časom
začne vytvárať nie malé problémy. Manželstvo sa začne
chápať ako priestor dvoch individuálnych slobôd, v ktorom sloboda jednej osoby je obmedzená slobodou osoby
druhej. Neraz počúvame tvrdenie o tom, že moja sloboda
končí tam, kde začína sloboda druhého. Opak je pravdou.
Moja sloboda začína rásť vďaka slobode druhého a sloboda druhého sa rozvíja vďaka mojej slobode, ktorú som mu
daroval. Sloboda je darom lásky a preto je schopná sa rozvíjať len vo vzťahu lásky a nikdy nie mimo neho. Sloboda, hovorí pápež František, „musí byť usmernená a stimulovaná.“31 Čím? Láskou a teda vzťahom, čiže druhou osobou. Hranice našej slobode dáva láska. Tá však našu slobodu neobmedzuje, naopak, robí ju bezhraničnou, a to až
do tej miery, že človek dokáže slobodne z lásky a pre lásku
darovať aj to najcennejšie čo má – vlastný život: „Otec ma
preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.
Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc
dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ (Jn 10, 17-18). Práve v tomto darovaní sa, sa sloboda zväčšuje a nachádza
svoj pravý zmysel. Nakoľko sa osoba dokáže oslobodiť od
vlastnej slobody, natoľko je slobodná.
Položme si otázku, aký význam by malo pre snúbencov
vstúpiť do manželstva, ak by boli presvedčení, že vstupom doň strácajú svoju slobodu? Nie je to práve sloboda,
za ktorú sú ľudia ochotní položiť aj svoje životy? Snúbenci
vnútorne cítia, že práve vtedy a len vtedy, ak darujú seba
a teda aj svoju slobodu tomu o kom sú presvedčení, že ich
miluje, sa ich život stane krajším a sloboda plnšou. Sloboda nám bola daná, aby bola darovaná. Ak ju nedaruješ,
stratíš ju (porov. Jn 12, 25).
6. Ďalším nebezpečím, ktoré číha na manželov v prvých
rokoch manželstva, je prehnaná idealizácia manželstva
neraz súvisiaca s prehnanými nárokmi na svojho životného partnera32 a na životnú úroveň vôbec. Nie malé problémy začnú nastávať vtedy, ak majú manželia ťažkosti zosúladiť prácu s manželským a rodinným životom.
7. Ďalšou príčinou rozpadu manželských zväzkov je aj
„oslabenie viery a náboženskej praxe.“33 Mnohé osoby,
hoci sú pokrstené, neuvedomujú si dar prijatej viery, „nezakúšajú jej útechu a nie sú plne účastné na živote kresťanskej komunity.“34 V európskom kontexte za posledných

30. Porov. Tamže, č. 222.
31. Tamže, č. 273
32. Porov. Tamže, č. 221.
33. Tamže, č. 43.
34. František, Posolstvo kardinálovi Kochovi pri príležitosti 14. sympózia medzi kresťanmi, In: http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/29/
symp%C3%B3zium_katol%C3%ADkov_a_pravosl%C3%A1vnych_v_
sol%C3%BAne_o_evanjeliz%C3%A1cii/1254465 (17. 3. 2018)
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päť storočí prechádzal pohľad na vieru a Boha rozličnými obmenami, ktoré v súčasnosti vyústili do troch podôb.
Niektorí vieru vnímajú ako súhrn právd a morálky. Ide
o isté dogmaticko-moralistické poňatie viery, ktoré skôr
obmedzuje človeka a robí ho „slepo veriacim“. Naproti
tomu stojí čiste individualistické poňatie viery. Tu je viera oslobodená od akéhokoľvek dogmatického a morálneho učenia, odkazujúca postmoderného človeka na individuálne svedomie, ktoré podľa mienky niektorých, nie
je schopné nasledovať objektívne požiadavky mravného
zákona. Ide o svedomie, ktoré nie je schopné rozpoznať
Boha ako najvyšší princíp pravdy, ktorý ho svojím zákonom robí šťastným a slobodným. Je preto potrebné, aby
bol morálny zákon prispôsobený situácii konkrétneho človeka a jeho vlastným schopnostiam. Toto individualistické
poňatie viery, privádza človeka k tomu, že si môže z „balíka“ právd a morálneho učenia vyberať len to, čo sa mu
páči a na čo sa momentálne cíti, že to zvládne.
A napokon je tu prítomný buď ateizmus vo svojom plnom rozsahu, ktorý odmieta existenciu Boha35, alebo je
tu prítomný akýsi nový druh praktického ateizmu, ktorý
síce hlása, že Boh existuje, ale nezaváži a na život človeka
nemá žiaden vplyv.
8. Individualizmus vo viere nezasahuje len osobnú rovinu, ale dotýka sa aj pohľadu na Cirkev. Cirkev sa pre
mnohých stala organizáciou, o ktorej si ľudia myslia, že ju
k svojej viere nepotrebujú. Riadia sa starým známym sloganom: „Ja v Boha verím, ale Cirkev nepotrebujem“. Sú aj
takí, ktorým je Cirkev dobrá vtedy, ak potrebujú jej služby
(pokrstiť, pochovať, zosobášiť). Viac ako živým organizmom, Kristovým mystickým telom, sa pre mnohých Cirkev stala len organizáciou. Viac než živým a životodarným spoločenstvom je len spoločnosťou na čele s jej hierarchiou. Viac než Učiteľkou a Matkou je v očiach mnohých moralizátorkou a macochou, ktorá prikazuje, ale nemiluje.
A napokon musíme povedať, že u tých veriacich manželov, ktorí majú s Cirkvou pozitívnu skúsenosť, z detských či mládežníckych rokov svojho života a vnímajú ju
ako živé a životodarné spoločenstvo rodiny Božích detí, sa
služba v Cirkvi končí s ich vstupom do manželstva. Mnohí nevedia, aké poslanie im Boh zveruje v lone Cirkvi po
vstupe do manželstva a myslia si, že ich misijným poľom
je len ich vlastná rodina. Preto mnohým ani len nenapadne
rozšíriť svoje misijné pole, nakoľko ani netušia, že existuje.
35. Pred nedávnom slovenský konzervatívny denník Postoj uviedol
článok s názvom „Náboženstvo v Európe vymiera“. Vychádzal v ňom
z prieskumu britského denníka The Guardian, podľa ktorého je najateistickejšou krajinou Česko, nakoľko až 91% ľudí vo veku od 16 – 29 rokov uviedlo, že neverí v žiadneho boha. Porov. https://svetkrestanstva.
postoj.sk/31747/nabozenstvo-v-europe-vymiera-vyplyva-z-vysledkovprieskumu (24. 3. 2018).
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Doteraz sme videli hlavné korene, ktoré stoja pri krízach i rozpadoch mnohých manželstiev, osobitne tých,
ktoré sú na začiatku svojej cesty. Ak by sme chceli zhrnúť naše uvažovanie, mohli by sme povedať, že mladí,
ktorí dnes vstupujú do sviatostného manželstva nemajú
koncepciu, lepšie povedané, nemajú „mentalitu“ kresťanského manželstva. Mnohým chýba povedomie toho, čo je
v skutočnosti sviatostné manželstvo. Uzatvárajú sviatostné manželstvo, no s mentalitou tohto sveta.
Vieme dobre, že pre lekára nestačí len diagnostikovať
skutočnú príčinu choroby, ale je potrebné vyliečiť z nej
chorého, ba ešte viac, ako už bolo povedané, snažiť sa jej
predísť.36 Je tu preto oveľa potrebnejšia otázka a totiž, na
čo sa zamerať pri príprave na manželstvo a v sprevádzaní
počas prvých rokoch manželstva?
Hoci naším cieľom v tejto štúdii nie je venovať sa príprave na manželstvo, predsa však sa len krátko zmienime
o nej. Podotknime toľko, že blízka príprava na manželstvo
by sa mala diať na spôsob katechumenátu. Hovorí o tom
tak sv. Ján Pavol II. vo Familiaris consortio (čl. 66) ako
aj pápež František v Amoris laetitia (čl. 207). Vieme, že
katechumeni sú ľudia, v živote ktorých sa udiala udalosť
obrátenia, na základe ktorej sa rozhodli stať sa kresťanmi. Prv než príjmu krst sú sprevádzaní zo strany Cirkvi
a pripravovaní na jeho prijatie. Totiž, nestačí len obrátenie srdca, je potrebná aj premena mysle, metanoia. Preto cieľom ich katechetickej prípravy nie je len ohlásenie
jednotlivých právd viery, ale predovšetkým vovedenie do
vzťahu s Kristom37 a to natoľko, aby si osvojili jeho zmýšľanie (porov. Flp 2, 5). Preto aj cieľom predmanželskej
prípravy chápanej na spôsob katechumenátu by malo byť
nielen odovzdanie informácii o kresťanskom manželstve,
ale zmena a osvojenie si zmýšľania o ňom tak, ako o ňom
zmýšľa Boh a Cirkev. Čo sa deje u katechumena po prijatí
krstu a ďalších iniciačných sviatostí?
V minulosti bol novokrstenec naďalej zo strany Cirkvi
sprevádzaný a vovádzaný do mystagógie prijatých sviatostí. To isté by sa malo diať aj po vstupe do manželstva.
Pastoračným problémom, ktorý je však prítomný v Cirkvi
vzhľadom na manželstvo je, že do manželstva nevstupujú mladí s premeneným zmýšľaním a teda s pohľadom na
kresťanské manželstvo tak, ako o ňom zmýšľa Ježiš a Cirkev. Preto vovádzanie do sviatosti manželstva, čo je úlohou pastorácie v prvých rokoch manželstva, sa musí diať
takou formou, aby premieňalo zmýšľanie o manželstve.
Nie je to možné uskutočňovať bez toho, aby sa pastorácia v prvých rokoch manželstva nepostavila na tri piliere.
Prvým je ohlásenie krásy a pravdy o manželstve v Božom
pláne. Druhým je svedectvo manželov a tretím sprevádzanie mladých manželov zo strany Cirkvi.
36. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, č. 307.
37. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Catechesi tradendae, č. 5.
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V prvej časti tejto štúdie sme sa zamerali na najčastejšie
korene kríz a rozpadov manželstiev v ich prvých rokoch.
Tieto korene nám poukázali na antropologické výzvy, ktoré stoja pred mladými manželmi i Cirkvou, ktorá je pozvaná ich sprevádzať v ich prvých rokoch manželstva.
Ako ich sprevádzať? Ako im pomôcť vybudovať manželskú identitu tak, aby prísľub šťastia, ktorý im ich vzájomná láska dala, sa mohol naplniť? O tom budeme hovoriť
v nasledujúcich číslach časopisu.
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Boh si vybral Jeruzalem
Tak sa zdá, že sa až na konci sveta dozvieme, prečo si
Boh na zemi vybral Jeruzalem za svoje mesto. Dnes totiž
vieme, že hlavne pre tento dôvod, je toto mesto miestom
koncentrácie najväčších emócií tohto sveta.
Jeden z novinárov opisuje tieto emócie v týchto slovách:
„Len tak tak, že som odskočil do malého arabského obchodíku na Via Dolorosa, lebo okolo mňa prešlo izraelské policajné auto. Stovky moslimov sa vracalo z piatkovej modlitby z mešít El Aksa a z Domu na Skale... Pri jednej zo siedmich brán sa ich rodáci zhromaždili a skandovali: Nie západná, nie východná časť, ale celý Jeruzalem
je palestínsky!“
Od okamihu, keď USA vyhlásili Jeruzalem za hlavné
mesto Izraela, napätie narástlo do neskutočných rozmerov. Pre veriaceho človeka je však jasné, že toto napätie
nemá len politický podtón a teda, že aj keď Palestínci viac
a viac kričia, aj Židia majú svoje pádne argumenty, ktoré málokto v Európe počúva. Ale ako veria Židia, že tu
Boh z hliny urobil človeka, alebo že Mesiáš príde cez Zlatú bránu,1 alebo ako kresťania, že tu zomrel Kristus, alebo ako veria aj iné náboženstva, že tu bude Posledný súd,
nadobúda toto napätie mimoriadne silný duchovný rozmer. Tu ide o duchovnú vojnu nie len o politickú, lebo toto
miesto patrí Bohu.
Shema Izrael
Je to zvláštne. Kresťania majú svoju Via Dolorosa, Boží
hrob, Olivovú záhradu, mohamedáni majú svoje dve mešity: El Aksa a Dom na Skale. Čo však majú Židia? Ostal im
iba Múr nárekov, pozostatok druhej svätyne zničenej Rimanmi v roku 70, teda miesto pod Chrámovou horou, na
ktorej stál Herodesov chrám. Židov je v Jeruzaleme najviac, ale medzi nimi je veľa neveriacich a aj napriek tomu,
aj títo neveriaci, tento priestor, kde sa Židia chodia verejne modliť, považujú za posvätný. Na postavených stoloch
blízko tohto múra často môžeme vidieť ceremoniál „bar
micvi“, pri ktorom sa do dospelosti uvádzajú chlapci po
dosiahnutí 13. roku svojho života a ktorý, ako o tom hovoria ortodoxné predpisy Talmudu, po prvýkrát môžu verejne čítať úryvok z Tóry. Keď tam chcete vojsť, prechádzate kontrolou a na hlavu si beriete malú čiapočku jarmulku... Až sa vám nechce veriť, že je pravda to, čo hovorí jeden Žid: „Jeruzalem je najbezpečnejšie miesto na svete, tu nikto nechce vojnu a mojimi najlepšími priateľmi sú
1. V roku 1541 bránu uzavrel sultán Suleyman I. aby zabránil Mesiášovmu príchodu [porov: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_
br%C3%A1na_(Jeruzalem)].

práve Arabi. Problémy sú tu kvôli politike a nie kvôli bežným ľuďom.“
Veľmi výstižne a obsahovo presne danú situáciu vystihuje dialóg dvoch rabínov na jednej z jeruzalemských ulíc:
„Boh nám dal túto zem, to je naše hlavné mesto, prečo sa
do toho Európa tak stará, koho to zaujíma, že nám odoberá toto naše právo.“ „Pozri na našu krajinu, je moderná,
máme výborne cesty, my sa rozvíjame a niekomu to prekáža? My sa nevieme ovešať bombami a nepôjdeme medzi
Palestínčanov ich zabíjať,“ hovorí iný.
I jedno, i druhé tvrdenie má v sebe podtón plnenia Božích prisľúbení. Na druhej strane chasidská vetva toto odmieta a tvrdí, že Izrael je veľmi sekularizovaný, chrám nie
je obnovený, teda nie sme tak blízko času príchodu Mesiáša.
Eyal Friedman,2 ktorý je Židom, ale uveril v Ježiša ako
v Mesiáša, jasne hovorí, že Boh si pri realizácii pomáha
aj cez sekulárny svet, cez pohanov a neveriacich. Jeruzalem bol vždy v srdci ľudí považovaný za centrum ich života a za hlavné mesto, čo naznačuje aj jeden židovský pozdrav: O rok sa stretneme v Jeruzaleme. Bol to pozdrav,
ktorým sa Židia zdravili v čase vyhnanstva, otroctva. Vyjadrovalo to túžbu a istotu, že sa nanovo vybuduje chrám
a celé mesto. Veď Boh si pomohol aj cez neviestku pri dobýjaní Jericha na ceste do Jeruzalema, pomohol si aj cez
Kýra, ktorý v neho neveril, a predsa tento kráľ dokonca
pomohol obnoviť chrám v Jeruzaleme, keď nariadil obyvateľom svojej krajiny, aby dali Židom na cestu zlato na
jeho obnovu. Aj taký je plán Boha. A na adresu Trumpa
a jeho vyhlásenia hovorí: „Jeho vyhlásenie nemá pôvod
u Židov, ale má pôvod u samého Boha, ktorý si Jeruzalem
vybral pre seba. Boh si berie späť to, čo mu patrí. Nedeje
sa to preto, že my Židia sme najlepší, najmúdrejší národ,
ale preto, lebo tak to chce sám Boh.“ Verím, že Kristus –
Mesiáš sa zjaví tomuto svete cez Jeruzalem, preto je taká
vojna o toto mesto. Je to duchovný zápas, nie iba politický.
Jeruzalem patrí Bohu, bol daný Židom a my sme tu preto, aby sme pripravili cestu pre návrat Pána. Možno to nerobíme najlepšie, ale to je ten dôvod, prečo sme sa vrátili do Jeruzalema. Preto je celý svet proti Izraelu, lebo svet
je v zásade proti Bohu, vyjadruje svoje názory Eyal Friedman.

2. Príbeh – Eyal Friedman Bol som žijúci mŕtvy muž. small_small_
Eyal.jpg. Bol sekulárnym Izraelčanom, ktorý hľadal v živote pravdu.
Hľadal pravdu v New Age, reinkarnáciách, médiách, hinduizme a budhizme. Pravdu našiel pred vyše 16 rokmi v Yeshuovi. Tak nazývajú židia
Ježiša. Je pozývaný do mnohých krajín sveta ...poro.http://mojpribeh.sk/
pribeh/eyal-friedman-bol-som-zijuci-mrtvy-muz/
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Mesto plné rán
Sú však aj skeptické pohľady na takéto mesiášske názory. Často sa nachádzajú medzi katolíckymi rehoľníkmi,
ktorí v tomto meste pôsobia. Nikodémus Schnabel, benediktín, správca opátstva i kostola Usnutia P. Márie na hore
Sion tvrdí, že toto mesto je plné krvácajúcich rán a každá nová politická zápalka spustí nové boje a smrť nevinných. Jeruzalem má špeciálne povolanie byť miestom pokoja a mestom pre všetky národy. Kniha Izaiáša o tom jasne hovorí: Všetky národy prídu a budú tu prebývať. Toto
je najpozitívnejšie poslanie Jeruzalema. Preto je potrebné
hľadať to, čo pomôže tomuto pokoju, spravodlivosti, dialógu. Jeruzalem je plný rán, preto nie je možné, aby si ho
niekto len tak sprivatizoval a hovoril, je to naše...
A čo kresťania
Kresťania vždy boli a sú niekde medzi týmto napätím.
Ich situácia sa nenachádza na rokovacom stole medzi židmi a Palestínčanmi. V oblasti Gazy boli kresťanské domy
zničené izraelskými raketami. Kresťania, ktorí pochádzajú z Arabov, nepociťujú žiadnu solidaritu zo strany západných kresťanov, ktorí skôr podporujú Izrael. V roku 2015
zhorela polovica kresťanského kláštora vďaka radikálnym
Židom z Galiley. Na kostoloch sa objavili nápisy: Kresťania choďte do pekla! Ich autormi boli Židia. Na druhej
strane iní židia a rabíni zorganizovali zbierku na opravu
budov, ktoré iní židia zničili. Nikodém si kladie otázku:
Ako môžu iní kresťania podporovať radikálnych Židov,
ktorí útočia aj proti nám? Je to tajomstvo, ktoré zároveň
privádza ku smútku a zlosti, pokračuje.
Al Aksa a Dom na skale
Pri Levovej bráne v piatok dbajú izraelský vojaci na poriadok. Dbajú o to, aby sa nikto, okrem vyznávačov islamu, nedostal blízko mešity Al Aksa. Návšteva je možná
len v nedeľu počas niekoľkých hodín. Je to jedno z najstráženejších miest sveta, o ktoré sa vedie vojna, ide totiž
o chrámovú horu, kde stál Jeruzalemský židovský chrám.
Môže sa nám zdať čudné a možno má aj pravdu ten, kto
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povie: „Dobre, veď tu síce bol niekedy chrám, ale kedy to
bolo? V roku 70 po Kristovi tento chrám zničili. Veď ako
dlho je tu už mešita.“ Už 1300 rokov. Prečo Židia bojujú
o tento priestor? Čím viac získavate informácií a pohľadov, tým viac ste presvedčení, že ľudskými silami sa ťažko tento konflikt ukončí. Každý si chráni svoju históriu,
svoju identitu, ktorá sa viaže na toto miesto, ale na druhej strane gumuje, neuznáva históriu toho druhého. Ba dokonca jeden z významných predstaviteľov mohamedanizmu sa nechal počuť: „Čo tu chcú Židia? Veď pred Mohamedom tu, na tomto mieste nič nebolo, len pustatina.“ Jeruzalem sa tak stáva nielen miestom pamäte národa, ale
aj miestom demencie, zabúdania pamäti a histórie tohto
druhého.
Ide o Boha
Žijeme v čase silného vplyvu humanistických spoločenstiev, ktoré veľmi hlasno hovoria o tom, že Izrael je
okupant a Palestínci sú obete, a preto im treba držať stranu. Pravda je taká, že konflikt je vážny a následky rovnako nebezpečné tak pre jedných ako pre druhých. Na ktorú stranu sa máme pridať? Odpoveď môžeme nájsť v knihe Jozue, ktorý po smrti Mojžiša prevezme vedenie národa a zaujme novú zem pre vyvolený národ po prekročení
rieky Jordán pred útokom na Jericho stretne muža – anjela s mečom. Položil mu otázku: „Si s nami? Budeš bojovať za nás? On povedal: „Som vodca Pánovho vojska, vyzuj si sandále, lebo stojíš na svätej zemi.“ Teda otázka, je
to naša zem, nie je to ich zem, sa pod týmto výrokom samého Boha javí celkom ináč. Tá zem je svätá, lebo Boh je
svätý a to je Jeho zem.
Záver
Dá sa urobiť jednoznačný záver, kto má pravdu? Pre
ľudí Nového zákona by malo byť jasné: Tam, kde sa vedú
vojny, tam kde je nenávisť, tam, kde sa ubližuje nevinným
a bezbranným, Boh nie je. Respektíve je v tých, ktorí sú
nenávidení, vraždení a bezbranní.
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Spievajte Pánovi pieseň novú
Benedikt XVI. v príhovore k chlapcom, spevákom zo
Sixtínskej kaplnky, povedal: „Oslava Boha si vyžaduje
spev. Preto v celom Starom zákone – s Mojžišom a s Dávidom – až po Nový zákon – v Apokalypse – počujeme
opakovane spevy nebeskej liturgie, ktorá ponúka poučenie pre našu liturgiu v Božej Cirkvi. Preto váš príspevok
je podstatným pre liturgiu: nie je okrajovým ornamentom,
ale liturgia ako taká si vyžaduje túto krásu, vyžaduje si
spev, aby chválila Boha a aby darovala radosť zúčastneným“1.

Kto však spieva žalmy v mene Cirkvi, vždy nachádza dôvod na radosť alebo zármutok, lebo aj tu platia apoštolove
slová: «Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi» (Rim
12, 15)“.2 Benediktínska požiadavka, aby „myseľ bola
v súlade s hlasom“3, predpokladá u modliacich sa takú duchovnú zrelosť, že dokážu vyjsť z uzatvorenia sa do seba
samých a otvoria sa na požiadavky a situáciu Cirkvi a ľudstva v postoji služby. Takáto zrelá modlitba pomáha modliacim sa rásť v láske a v sebadarovaní, čo presahuje všetko psychologizovanie a náboženské sektárstvo.

Cirkev počas celých svojich dejín v liturgii sv. omše i
v liturgii hodín oslavovala Boha aj spevom žalmov, ktoré sú, môžeme povedať, rozšíreným komentovaním modlitby Otče náš. Sväté písmo nám ponúka stopäťdesiat žalmov. Cirkevní otcovia ich definovali ako „listy, ktoré Boh
vo svojej dobrotivosti poslal ľudstvu, aby ľudstvo, keď sa
k nemu obracia, našlo najvhodnejšie a najprimeranejšie
slová, hodné Boha!“ Modlili sa ich zbožní Hebreji, samotný Pán Ježiš, apoštoli a počas kresťanských stáročí osoby
zasvätené rôznym spôsobom Bohu, predovšetkým mnísi,
rehoľníci i angažovaní laici. Žalmy sú po liturgii sviatostí
a modlitbe Otče náš prameňom hlbokej duchovnosti.

Ako príklad chválospevu si môžeme všimnúť 98 žalm.
Ide o chválospev Pánovi, Kráľovi celého vesmíru a histórie: „Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána“ (Ž 98, 6). Je definovaný ako nová pieseň – „Spievajte Pánovi pieseň novú“
(Ž 98, 1) – čo v biblickej reči znamená, že je to pieseň dokonalá, plná, oslavná, slávnostne sprevádzaná hudobnými nástrojmi. Okrem chórového spevu sa spomína zunivý
hlahol harfy (porov. Ž 98, 5), „trúb a poľníc“ (Ž 98, 6), ale
aj istý druh kozmického jasotu: „Tlieskajte, rieky, rukami,
jasajte s nimi, vrchy“ (Ž 98, 8).

Žalmy majú mimoriadnu schopnosť rozozvučať všetky
city ľudskej duše: radosť, pokoj, dôveru, nádej, kontempláciu, úžas, očakávanie, istotu, zmysel blízkosti Boha,
vďakyvzdanie, prosbu, ale i úzkosť, pochybnosť, pocit
vzdialenosti či neprítomnosti Boha.
V žalmoch prechádzame takpovediac všetkými cestami ľudského života, ktoré sa týkajú života i smrti, radosti
a utrpenia, úspechu a choroby, bohatstva a chudoby, vernosti Bohu a úkladov bezbožných, solidarity a nespravodlivosti, pokoja a mieru, dobra a zla, vernosti a zrady, jednotlivca a rodiny, človeka a stvorenstva.
Niekto by však mohol namietať: Ako sa mám modliť
oslavný žalm, keď prežívam smútok alebo naopak? Tu si
treba uvedomiť, že žalmy nás vychovávajú k „objektivite“ kresťanskej modlitby, ktorá je protijedom voči prílišnej
subjektivite. Tá je často prejavom nezrelého náboženského citu, pričom človek ostáva uzavretý sám v sebe. Chcel
by, aby modlitba vyjadrovala jeho momentálne citové rozpoloženie. Modlitba žalmov však často neprihliada na duševný stav modliaceho sa. Kto sa modlí žalmy, vie, že sa
ich nemodlí „len za svoju osobu, ale skôr v mene celého Kristovho Tela, ba dokonca v mene samého Krista. [...]
1. Benedikt XVI., Discorso, 20. 12. 2005, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_
spe_20051220_cappella-musicale.html

Opakovane potom zaznieva meno „Pán“ (šesťkrát v celom žalme), ktorého sme vzývali ako „nášho Boha“ (Ž 98,
3). V centre scény je teda Boh v celom svojom majestáte.
On uskutočňuje spásu v histórii a je očakávaný ako Sudca,
pretože bude súdiť zem a národy (porov. Ž 98, 9). Hebrejské slovo, ktoré označuje „súd“ znamená aj „vládu“: preto
Boží ľud očakáva konanie Vládcu celej zeme, ktorý prinesie pokoj a spravodlivosť.
Žalm začína ohlásením Božieho zásahu do histórie Izraela: „Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena“ (Ž 98, 1). Obraz „pravice“ a „ramena“ odkazujú na
exodus, na vyslobodenie z egyptského otroctva. Ďalej sa
tu spomína zmluva s vyvoleným ľudom prostredníctvom
dokonalosti dvoch Božích vlastnosti: „lásky“ a „vernosti“
– „Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči
Izraelovmu domu“ (Ž 98, 3). Tieto znaky spásy sa udiali
„pred očami pohanov“ a uzreli ich „všetky končiny zeme“
(Ž 98, 2. 3) kvôli tomu, aby celé ľudstvo bolo pritiahnuté
k Bohu Spasiteľovi a aby sa otvorilo jeho slovu a jeho spásonosnému dielu.
Pána, ktorý pôsobí v dejinách, slávnostne prijímajú nielen v chráme na Sione spevmi sprevádzanými orchestrom
(porov. Ž 98, 5 – 6), ale tejto oslavy sa zúčastňuje aj celý

2. Všeobecné smernice o liturgii hodín, č. 108.
3. Všeobecné smernice o liturgii hodín, č. 19 a 108.
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vesmír, ktorý tvorí istý druh kozmického chrámu. V žalme sú spomínaní štyria speváci tohto nesmierneho oslavného chóru. Prvým je more s jeho hukotom, ktoré akoby
bolo neustále znejúcim basom tohto veľkolepého plesania:
„Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa“ (Ž 98, 7). Nasledujú ho zem a celý svet so všetkými jeho obyvateľmi (porov.
Ž 98, 4. 7) spojenými v slávnostnej harmónii. Tretiu personifikáciu tvoria rieky, ktoré sú považované za ramená
mora (ruky mora), a tak ich rytmický tok je akoby tlieskanie rukami: „Tlieskajte, rieky, rukami“ (Ž 98, 8). Posledným spevákom sú vrchy, ktoré akoby radostne tancovali
pred Pánom, hoci sú to najmohutnejšie a najimpozantnejšie stvorenia: „Jasajte s nimi, vrchy, pred tvárou Pánovou“
(Ž 98, 8). Obdobne sa modlíme v žalme 114: „Vrchy, prečo
poskakujete ako barance a vy, pahorky, ako jahňatá?“ (Ž
114, 6). A tiež v žalme 29: „Libanon rozkýva do tanca ako
teliatko a Sarion ako byvolča“ (Ž 29, 6).
Obrovský chór má teda jediný cieľ: osláviť Pána, spravodlivého Kráľa a Sudcu. Záver žalmu poukazuje na
Boha, ktorý „prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a podľa práva národy“ (Ž 98, 9).
Naša veľká nádej spočíva práve v tom, že príde jeho kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja, ktoré obnoví
pôvodnú harmóniu stvorenia. Preto prosíme: „Príď tvoje kráľovstvo!“
V tomto žalme apoštol Pavol spoznal proroctvo o Božom diele, ktoré sa potom uskutočnilo v tajomstve Krista. Pavol si poslúžil jeho druhým veršom – („Pán oznámil
svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť“) – aby vyjadril tému svojho veľkého listu Rimanom. Píše, že v evanjeliu sa „zjavuje Božia spravodlivosť“
(Rim 1, 17), „teraz sa zjavila Božia spravodlivosť“ (Rim 3,
21). Pavlova interpretácia poskytuje žalmu plnší zmysel.
V perspektíve Starého zákona žalm ohlasuje, že Boh zachraňuje svoj ľud, a že všetky národy, keď to uvidia, budú
žasnúť. Avšak v kresťanskej perspektíve Boh uskutočňuje
spásu v Kristovi, synovi Izraela. Všetky národy ho vidia
a sú pozvané mať úžitok z tejto spásy, pretože evanjelium
„je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi“ (Rim 1, 16) – čiže pohanovi. A preto
teraz už „všetky končiny zeme“ nielen uzreli „spásu nášho
Boha“ (Ž 97, 3), ale ju aj prijali.4

Martin Koleják

«Spievajte Pánovi pieseň novú». Ten, čo pretrpel umučenie je v skutočnosti človek; ale vy spievate Pánovi. Pretrpel umučenie ako človek, ale nás spasil ako Boh“. Origenes pokračuje: Ježiš Kristus „robil zázraky uprostred
židov: uzdravil chromých, očistil malomocných, vzkriesil mŕtvych. Ale toto robili aj iní proroci. Rozmnožil pár
chlebov v nesmierny počet a nasýtil bezpočetný zástup
ľudí. Ale toto urobil aj Elizeus. Teda, čo nové urobil, aby
si zaslúžil novú pieseň? Chcete vedieť, čo nové urobil?
Boh zomrel ako človek, aby ľudia mali život; Boží Syn bol
ukrižovaný, aby nás vyzdvihol až do neba“5.
Žalm 98 je teda oslavou Boha Spasiteľa. Vyzýva nás
oslavovať Boha spevom, hudbou a tak prejaviť vďačnosť
za jeho lásku, s ktorou nás stvoril a vykúpil. Pán Boh najskôr stvoril anjelov, schopných tvoriť nebeskú hudbu, ktorou ho s vďačnosťou oslavujú. Aj nám ľuďom dal schopnosť vnímať a tvoriť hudbu. Vnímame ju vo svete prírody,
ktorú stvoril, počujeme šum vánku, hukot mora, spev nebeského vtáctva. Množstvo umelcov tvorilo hudbu na Božiu oslavu. Vďačnosť vždy viedla človeka k oslave Boha
životom, modlitbou a spevom.
Pavol Strauss, konvertita zo židovstva, napísal: „V hudbe je smer jasný, zísť sa s Bohom tam, kde je človeku najbližší, v jeho vnútri.“6 Pre neho bola hudba „mocná opora
Božej lásky, najkrajší prejav vďaky anjelov.“7 Hudba bude
znieť v nebeskej liturgii po celú večnosť na slávu Boha.
S nebeskými chórmi mu budú spievať na chválu ľudia zo
všetkých národov zeme.
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V tejto perspektíve Origenes, kresťanský spisovateľ
z tretieho storočia, interpretuje „novú pieseň“ žalmu ako
anticipované slávenie kresťanskej novosti, ktorou je ukrižovaný Vykupiteľ. Vo svojom komentári spája pieseň žalmistu s evanjeliovým posolstvom. Píše: „Novou piesňou
je Boží Syn, ktorý bol ukrižovaný – je to vec, ktorú nikdy
nebolo počuť. Nová skutočnosť musí mať novú pieseň.
4. Porov. Giovanni Paolo II., Liturgia delle lodi. Preghiera del mattino con la Chiesa. Terza Settimana, Città del Vaticano, Libreria Editrica
Vaticana 2003, 67 – 71.
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Náboženská sloboda, migrácia
a dialóg: Predpoklad spravodlivosti
a mieru vo svete1
Vážený pán rektor, pán dekan, pán riaditeľ, vážení priatelia, je mi cťou i potešením tu byť, keďže už som tu dlhšie
nebol; a rád sa vraciam k trnavským spomienkam. Pekný
príjemný deň prajem Vám všetkým, najmä mladým. Ďakujem za kultúrny vstup a pozdrav. 1
Jedna súvislosť k tomu, čo hovoril pán rektor o teológií a o náboženstve: Ja som včera večer končil diskusiu
v Bruseli na konferencii o prenasledovaní neveriacich vo
svete. Konkrétne, v 13 štátoch sveta je trest smrti za nevieru, za ateizmus. Aj v takomto svete žijeme. Možno k tomu
poviem niečo potom, ale ten bod si dovolím prepojiť so
včerajškom, lebo na univerzitách, kde majú teológiu, tak
majú aj matku alebo kráľovnú vied. To najviac, čo nás absolútne presahuje, človek hľadá. A cez celé dejiny v podstate je to tak. Tam, kde to chýba, tak sme o niečo ochudobnení. Chcem povedať, že rozum a viera spolu súvisia,
počas celých dejín sú motormi civilizačného pohybu. Keď
viera a rozum hľadajú pravdu, hýbu spoločnosťou dopredu vo svetle pravdy, ktorá nás oslobodzuje. Aj vo svedomí, aj v spoločnosti potom nachádzame mnoho odpovedí
ako ďalej, ako z krízy. Rozum a viera nás môžu posilniť
oproti tomu, čo bolo v 20. storočí. Ak uznávame len jedno, tak dominuje racionalizmus, ktorý napríklad vynašiel
gilotínu, čiže ako „skrátiť o hlavu“ tých, ktorí nesúhlasia
alebo sú nespokojní v spoločnosti. Protipólom je teokracia, ktorá náboženstvo vyhlási za dogmu nad všetko, a potom v takomto nastavení spravuje celú spoločnosť. Príkladom je Irán, ktorý je teokratickým režimom. Teda nie extrém a výlučnosť, ale spolupráca rozumu a viery, prináša
reálny progres národa a civilizácie.
Migrácia
Súhlasil som s vystúpením na tejto konferencii práve preto, lebo považujem tri témy, ktoré sú v názve prednášky (Migrácia, náboženská sloboda, dialóg) za súčasť
nielen reality, ale aj perspektívy. Náboženstvo je s nami,
odkedy je človek človekom, migrácia podobne a dialóg,
ten by mal byť oveľa viac súčasťou hľadania odpovedí,
než je dnes skutočnosťou. A to, že je málo dialógu, vidí1. Prednáška odznela 12. apríl 2018 na medzinárodnej vedeckej konferencii Medzináboženský dialóg a migračná kríza na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

me na politike a stave sveta, na tom všetkom, čo prežívame, čiastočne aj na Slovensku, ale hlavne v širšom svete.
Migrácia, ako už odznelo, je fenomén, ktorý je nielen reálny, ale aj kontinuálny a historický. Nechcem sa vracať
k témam sťahovania národov, ale skôr k tomu, že dnes už
máme politiku, ktorá sa snaží migráciu vnímať nielen ako
problém, ale aj ako príležitosť, šancu na formovanie odpovedí pre súčasnosť – ekonomických, aj sociálnych v rámci
demografie, v rámci vývoja kultúr.
Migranti sú ľudia, ktorí žijú v inej krajine, než sa narodili. Najviac Slovákov mimo Slovenska žije na druhej strane
Atlantiku. Takže naše spojenie s druhým brehom Atlantiku je spojením aj s našimi rozdelenými rodinami, pretože
cez celé generácie išli za chlebom alebo za slobodou alebo za obojím. Tento čas, ktorý prežívame, hovorí o tom, že
migrácia je nielen trvalý alebo prítomný jav, ale je to jav
rastúci. Dnes sa nachádza vo svete na úrovni zhruba 3%
celkovej populácie. Treba povedať, že populácia rastie pomerne rýchlo hlavne na niektorých kontinentoch, menovite v Afrike a v Ázii. A rastie tu aj migrácia. Má mnohé
príčiny, napríklad klimatické zmeny, keď sa dvíhajú vody,
zatápajú pobrežia alebo vysušujú územia, ktoré sú základom pre živobytie. Ľudia sú v pohybe aj tam, kde je nestabilita, kde nevidieť perspektívu na dlhodobú pozitívnu zmenu. Ak vnímate (dnes už rozdelený) Sudán a Južný
Sudán, tam je ťažko vidieť perspektívu rozvoja. Vo svete je veľa konfliktov, a skôr pribúdajú, žiaľ. Fenomén tzv.
Arabskej jari od roku 2011, ktorý je skôr Arabskou búrkou, dostal do pohybu milióny, obrovské počty ľudí, hlavne zo Sýrie, z Iraku, ale aj z iných krajín.
Rok 2015, ktorý naštartoval migračnú krízu v Európe,
bol rekordný. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodný úrad pre migráciu (IOM) zaznamenali vtedy 244 mil. ľudí vo svete, ktorých môžeme označiť za migrantov. Predtým toto svetové číslo bolo nižšie.
Je treba pripomenúť, že rástla nielen migrácia do bohatšieho sveta, teda z Juhu na Sever, pričom tradične je Sever
vnímaný ako bohatší, Juh chudobnejší. Existuje aj rastúca
migrácia v smere Juh – Juh, teda najmä medzi chudobnými krajinami. Kvôli konfliktom či kvôli prírodným ekonomickým podmienkam je viac pohybu aj medzi chudobnými alebo rozvíjajúcimi sa krajinami.
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Najviac migrantov na svete majú Spojené štáty americké, a to 46, 6 mil. Nemecko je druhé s 12 mil. a tretie je Rusko, má 11,9 mil. migrantov. Čo sa týka proporcionality, na percentá vedie oblasť Arabského zálivu a polostrova, kde SAE majú na svojom území 88% migrantov, potom nasleduje Katar s 75,7% a Kuvajt s 73,6%. Ak
hovoríme o destináciách migrantov, obvykle idú do veľkých miest a veľkomiest. A tak najviac migrantov ako podiel obyvateľstva majú veľké mestá ako sú Sydney, Auckland, Singapur a Londýn – zhruba tretinu. Asi štvrtinu
má Amsterdam, Frankfurt, Paríž. Dôležitý aspekt migrácie je nielen živobytie a hľadanie nových možností či postavenia, záležitosť pobytových práv, či už trvalých či prechodných, ale aj tzv. remitencie. Tieto transfery sú hospodárskym a finančným fenoménom. Remitenciami, teda financiami získanými v zahraničí, migranti podporujú svoje domovské krajiny a rodiny. V uvedenom období to globálne dosiahlo 581 mld. USD, čo je veľký finančný objem
a pohyb. V niektorých krajinách je to priam životodarné
alebo rozhodujúce pre živobytie tých podporovaných, domácich. Napríklad v Tadžikistane 40% HDP reprezentujú
prenosy financií od Tadžikov, ktorí sú inde vo svete. Je to
podobne silné na západnom Balkáne.
Čo sa týka Slovenska, tak my sme skôr krajinou, kde je
cudzincov málo, a to necelé 2%. V súčasnosti je to 104 451
obyvateľov – číslo evidované v minulom roku naším Migračným úradom a policajnými orgánmi. Je to 6. najnižší podiel v EÚ. Je to zhruba ako mesto Prešov, ak by títo
obyvatelia boli koncentrovaní na jednom mieste. Väčšina z nich je zamestnaných. Najviac ich je zblízka, z Česka, z Ukrajiny a z balkánskych krajín. Susedia Česi majú
4,5% migrantov, Rakúsko vyše 14%. Azylovú politiku má
Slovensko veľmi prísnu. Od roku 1993 bolo u nás prijatých 58 000 žiadostí, udelených bolo 849 azylov a doplnková ochrana poskytnutá 709 osobám.
Ešte k migrácii: obrázok v prezentácii hovorí o tom, že
v ktorej inej krajine žijú ktorí migranti najviac. Na Slovensku je to najviac Čechov, v Českej republike najviac
Ukrajincov, v Nemecku Poliakov. V Británii, ktorá sa rozhodla odísť z EÚ aj kvôli tomu, že má problémy s migráciou, je najviac Indov – nie Rómov, nie Poliakov, ale Indov. Francúzsko má najviac Alžírcov, Španielsko Maročanov. Táto realita je výzvou, s ktorou treba vedieť žiť a
hľadať konštruktívne odpovede, aby toto spolužitie nebol
problém, aby to nebola zrážka etník a kultúr a civilizácií,
ale rozumné spolužitie, ba viac – aby to bol lepší svet. Nechcem o tejto výzve len slovami hovoriť, ale svet v 21. storočí by mohol byť lepším ako v 20. storočí!
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Najväčší problém v oblasti migrácie sú nútené vysídlenia, utečenectvo. Ide tu o ľudí, ktorí musia odísť zo svojich domovov, lebo im ide o život, o existenciu. Nie je to
o tom, či sa cítia fajn, ale či prežijú. Tých bolo v roku 2015
takmer 66 miliónov, teda najviac doteraz, odkedy sa registrujú počty s utečencami vo svete. Je to najviac od druhej
svetovej vojny, a tento problém je najboľavejší. Lebo toto
je o moci a konfliktoch, o dôsledkoch zabíjania, prenasledovania, o dlhodobej diskriminácii, ktorá ohrozuje a vyháňa menšinové komunity. Hovorím o všetkých, už som
naznačil, že nejde len o veriacich a o náboženské dimenzie, ale aj o nenáboženské presvedčenie. Treba povedať, že
najviac násilne vysídlených ľudí je na Strednom Východe (1/4), v Afrike asi 1/3, Európa ich má 17%. Takže najbohatší kontinent zďaleka nie je ten, ktorý by mal najviac
utečencov. Najväčším zdrojom týchto problémov sú krajiny ako Južný Sudán, Afganistan, dominuje Sýria. V Sýrii je krvavá vojna už 7 rokov a zatiaľ nie je dovidieť jej
konca. Hosťujúcou krajinou, kde je najviac utečencov, je
Turecko. V Turecku je najviac Sýrčanov (3 mil.). Potom
nasleduje Pakistan, Libanon, a ďalšie krajiny ako je Irán,
Uganda, Etiópia. Mohol by som dodať Jordánsko, kde som
nedávno bol a kde je asi 660 tisíc ľudí. V samotnom Iraku je na kurdskom severe veľa utečencov. Tento problém
je momentálne najakútnejší, lebo je spôsobený vojnami.
Rok 2015 bol aj najsmrteľnejší pre migráciu, lebo veľmi veľa ľudí zahynulo a ani do cieľa nedošlo, ak vôbec sa
pritom vôbec dá hovoriť o nejakej ceste. Vo svete to bolo
celkovo vyše 5400 ľudí, a minimálne 3770 ich zahynulo
na ceste do Európy. Preto pápež použil výraz, že najväčší moderný cintorín je Stredozemné more, tam spočívajú
tieto tisíce ľudí.
V Európskej únii, ako už bolo naznačené, táto utečenecká a migračná vlna vyvolala krízu, lebo my sme neboli na to pripravení. Nechcem o tom veľa hovoriť, lebo veľa
je o tom aj napísaného, aj povedaného, veľa sa toho stalo.
Vyrástla aj obrovská vlna populizmu, extrémizmu, ktoré
zatriasli vládami, politikami, dokonca až vzťahmi, až to
prerástlo do krízy dôvery. Je to ťažia kríza ako nedávna
finančná alebo ekonomická kríza. Keď sú problémy merateľné, sú riešiteľné ľahšie. Ale tu ide o ľudí. Sú to ľudia,
cudzinci, ktorí klopú na dvere preto, lebo potrebujú základnú pomoc. My sme povinní aj morálne, ale aj podľa
medzinárodných dohovorov, poskytnúť primeranú pomoc
na prechodné obdobie tým, ktorí ju potrebujú. A, samozrejme, riešiť problém tam, kde vznikol, a umožniť utečencom a vysídlencom návrat.
„There is no place like home“ je v angličtine to, čomu
hovoríme po slovensky „Všade dobre, doma najlepšie.“
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Vytvoriť prostredie a podmienky pre návrat, aby sa doma
dalo dôstojne žiť – to je ideál i aktuálna medzinárodná výzva. Aj migračná kríza je riešiteľná, nakoniec, riešime ju.
Vznikla Spoločná pobrežná a pohraničná stráž EÚ, boli
prijaté mnohé opatrenia na tých teritóriách, odkiaľ utečenci a migranti odchádzajú. Bola uzavretá dohoda s Tureckom o prijímaní utečencov, mnohé problémy a rekordné
čísla sa tlmia. Som presvedčený, že je to veľká lekcia pre
budúcnosť. Potrebujeme pomáhať udržateľnému rozvoju
v prostredí okolo nás. Lebo pokiaľ sa darí susedovi, môže
sa dariť aj nám. Ak nebudeme dbať na to, čo je u susedov,
alebo nás to nezaujíma, dokonca tomu ešte napomáhame
nerozumnými krokmi smerom k novým problémom, doplatíme na to. Je to náš záujem, aby sa susedom Európy
darilo, aby v našom susedstve bola stabilita a rozvoj. To
nie sú lacné heslá, to sú reálne záujmy a veľmi dôležité
princípy. Dokonca rozvoj je iné meno pre mier. Takže kríza je aj príležitosť, ktorú nesmieme premárniť, lebo potom
budeme doplácať ešte viac.
Náboženská sloboda
Druhá téma, ktorá s tým súvisí, je náboženská sloboda. My ju máme, 25. marec je v Slovenskej republike Deň
zápasu za ľudské práva. Nie náhodne sa zápas na Slovensku a v Československu o slobodu, pred novembrom 1989,
stal zápasom o náboženskú slobodu a občianske práva. Je
to tak pravdivé a špecifické, nielen pre Slovensko, ale povedal by som pre celý svet. Náboženská sloboda je vlastne základné, esenciálne ľudské právo, hovorí o tom napríklad čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Je to sloboda svedomia, sloboda veriť, alebo zmeniť vieru. Realizuje sa individuálne alebo v spoločenstve s inými, a zároveň sa vykonáva súkromne alebo verejne. Je to expanzívne právo, lebo s ním sú späté právo na slobodou prejavu,
na slobodou zhromažďovania, na slobodou združovania.
To sú veľmi vážne atribúty, ktoré naši otcovia nemali. Teraz sú realitou nášho právneho poriadku.
Sloboda svedomia s týmto všetkým súvisí a je zároveň
lakmusovým testom ostatných práv. Lebo tam, kde je potieraná a popieraná sloboda svedomia, teda aj náboženská sloboda – veriť alebo neveriť či zmeniť presvedčenie
– sú potierané a popierané aj iné práva. Príkladom toho
bolo Československo, dnes je toho príkladom Vietnam.
Bol som tam nedávno, veľmi mi to pripomenulo naše fasády a heslá, aj realitu pozadia, podobnú ako u nás. Najväčší oponent režimu vo Vietname je Katolícka cirkev. Podobne je to v Číne. Najhoršia totalita je v Severnej Kórei.
Sloboda svedomia je základom osobnej slobody, lebo niet
hlbšieho vyjadrenia osobnej slobody ako sloboda svedo-
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mia a je to zároveň právo, ktorým občan disponuje. Tu nejde o ochranu náboženstva, lebo náboženstvá nejako prežijú, cirkvi idú aj do podzemia, aktivity do úzadia. Pozrite
na strednú a východnú Európu: cirkvi sú tu, prežili, aj keď
s bolesťami. Ale spoločnosť veľmi utrpela. Brainwashing,
vymývanie mozgov, indoktrinácie marxistickej ideológie,
rozdeľovanie rodín, deportácie vnútri štátov a medzi štátmi. Gulagy, to bola a ešte aj je v pravom slova zmysle realita masového uväzňovania a dokonca aj genocíd. Takže
tam, kde je náboženská sloboda, je perspektíva pre celú,
dobre spravovanú spoločnosť, nielen pre veriacich.
Situácia vo svete je zlá. Mám teda dve zlé správy, ktoré
znamenajú, že náboženská sloboda je upieraná veľkej väčšine populácie sveta. Dnes sa dá povedať, že 75% obyvateľov sveta žije v krajinách, kde sú veľké alebo veľmi veľké prekážky a obmedzenia náboženskej slobody. A trend
je negatívny, teda toto percento stúpa. Je to aj vďaka tomu,
že do tejto skupiny patria aj krajiny ako Čína alebo India,
najväčšie krajiny sveta. A znovu je to dôvod na to, aby sme
si vážili svoju slobodu, lebo len menšina sveta požíva, formálne povedané, náboženskú slobodu. Tie formy obmedzení sú rôzne a stupňujú sa od intolerancie cez diskrimináciu, po prenasledovanie až genocídu.
Genocída je zločin zločinov. Definuje ho medzinárodný dohovor z roku 1948. Predtým tento termín v práve neexistoval, dnes už je, nechcem povedať, bežný, ale je častý. A my sme si zvykli na to, že žijeme v dobe – v storočí
genocíd. Prvá, oficiálne uznaná na európskom kontinente, bola Arménska v roku 1915 – 1916. Zhruba 1,5 milióna
Arménov bolo zlikvidovaných Osmanskou ríšou. Potom
prišiel Holokaust počas Druhej svetovej vojny. Po vojne sa
prijali mnohé záväzky v zmysle Never Again, teda Nikdy
viac genocída. O tom hovorí aj medzinárodné právo, ktoré má v spomínanom dohovore zakódované tri princípy: prevention, protection, punishment. Tá prvá úloha sa
volá prevencia genocídy. Jej cieľom je teda zabrániť tomu
aby sa vyskytovali ďalšie. Ale od roku 1948 boli genocídy v Libanone, Rwande, Bosne, Kambodži, teraz naposledy na Blízkom východe. A to nie sú len moje slová, nechcem preháňať silnými výrazmi, ale som o tom presvedčený. O genocíde sa jasne vyjadrilo Parlamentné zhromaždenie Rada Európy, Európsky parlament, americký
kongres, britský parlament, tiež austrálsky, rakúsky, maďarský, poľský... Slovenský nie, lebo ten má iné „starosti“.
Genocída na Blízkom východe je výkričníkom pre
všetkých. Bola páchaná zo strany ISIS (Islamského štátu) na území Sýrie a Iraku. Aj moja úloha a účasť tu súvisí s tým že Európsky parlament vo februári roku 2016 prijal veľmi ostrú rezolúciu, v ktorej masové vraždenie kres-
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ťanov jezídov a ďalších menšín na týchto územiach odsudzuje a zároveň vyzýva OSN a štáty EÚ k takému konaniu, ktoré zastaví tieto zločiny a pomôže obetiam. Okrem
toho EP žiadal, aby Únia vytvorila post Stáleho predstaviteľa EÚ pre náboženskú slobodu vo svete. Spomínam to
aj preto, lebo sa nás to týka. Československo bolo signatárom – podpísalo dohovor proti genocíde. Slovensko to zaväzuje. A to storočie genocíd treba skončiť. Hovorím to
preto, lebo zhruba sto rokov je tu obdobie, ktoré charakterizuje súčasné medzinárodné dejiny. Ak nám bude záležať
na tom, tak môže prísť aj iné, ľudskejšie storočie.
Sú štáty, ktorých štátna moc sa neviaže na náboženstvo
a garantuje náboženskú slobodu. Z tohto pohľadu je dôležité, aby vzťah štát – cirkev nebol nepriateľský, ale naopak: aby to bol slobodný štát a slobodné cirkvi, slobodné spoločenstvá v konštruktívnej spolupráci pre spoločné dobro. To nie je teória, pretože spoločné dobro je dôležitý cieľ a súčasť života. Ak sa v takomto vzťahu rozvíjajú všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú aj štátu aj náboženských spoločenstiev, tak je na prospech spoločnosti, lebo
prináša veľa dobrého ovocia.
Už som spomenul, že aj ateisti spadajú do tejto kategórie. Náboženská sloboda vychádza zo slobody svedomia.
U nás je to normálne, nejak o tom nepolemizujeme, ale vo
svete sú pomery veľmi zložité a skôr problémové. Je 13
štátov ktoré majú trest smrti za ateizmus! Sú to Afganistan, Irán, Malajzia, Malé Divy, Mauretánia, Nigéria, Katar, Saudská Arábia, Somálsko, Sudán, Spojené Arabské
Emiráty, Irán a Pakistan, kde za rúhanie je mandatórny,
teda povinný trest smrti. Ak sudca uzná, že došlo k rúhaniu, tak jediný trest je smrť. K tomu patrí aj ateizmus, pretože sa považuje za rúhanie voči Alahovi.
Čo sa týka štátov z hľadiska vzťahov medzi štátom a náboženskými spoločenstvami, situácia vo svete je dosť pestrá, a zároveň príznačná. OSN má 193 krajín, z toho 81
krajín (42%) je „náboženských“ – zjednodušene povedané. V ústave majú postulované jedno alebo viaceré náboženstvá ako dominantné, preferované. Tých, čo majú jedno je 21% z tých 42%, a tých, čo ich majú viac, je tiež
21%. To sú zjednodušene nazvané náboženské štáty. Asi
53% štátov OSN sa neidentifikuje so žiadnym náboženstvom, prejavuje alebo reprezentuje množstvo modelov.
Tých vzťahov je veľa, neexistujú kópie či identické modely. A 5% štátov realizuje prísnu kontrolu náboženstva. To
sú, dá sa povedať, protináboženské režimy štátnej moci.
Najhorší stav je v Severnej Kórei.
Sú vo svete aj štáty, kde je sociálny nepokoj na báze
náboženských rozdielov. Buď sú tam slabé režimy alebo

138

Nové Horizonty

Ján Figeľ

tie režimy dokonca podnecujú sociálne nepokoje. Napríklad v Pakistane fanatici a extrémisti zabíjajú príslušníkov menšín, už či ide o ahmadíjcov alebo kresťanov. Násilie nepácha štát ako taký, ale extrémistické komunity, jednotlivci, teroristi.
Obmedzenia a porušovanie náboženskej slobody sú najčastejšie realitou v náboženských a protináboženských
štátoch. To znamená, že ak si nejaký štát do ústavy a do
názvu napíše, že je náboženským, napr. Islamská republika Pakistan alebo Islamská republika Irak, to ešte neznamená, že veriaci tam majú pokojný život. A preto je dôležitý sekulárny štát. Pre náboženskú slobodu je sekulárny
štát požehnaním, ale musí byť férový, nie falošne sekulárny. Férový sekulárny štát je taký, ktorý otvára priestor pre
pluralitu, falošne sekulárny štát ten priestor zatvára a nahrádza pluralitu náboženstiev alebo názorov svojou ideológiou, svojím sekularizmom indoktrínuje vo verejnom živote či v školstve to, čo považuje za potrebné alebo správne zo svojho pohľadu.
To je veľký odkaz aj pre nás, aby sme dbali na to, že Slovenská republika a Európska únia bude presadzovať vo
svete to, čo je dobré pre náboženskú slobodu, lebo to spolu súvisí, čo zažívame ako krízu alebo ako trendy náboženskej slobody.
Dialóg
Dovoľte mi teraz prejsť k tej tretej súčasti tejto prednášky, ktorou je dialóg. Mnohí považujú dialóg za čosi navyše, pre slabých, čo nerieši problémy medzinárodných
vzťahov. Ja považujem dialóg za prejav sily alebo zrelosti – tej zdravej sily – a záujmu. To nie je slabosť, je to veľmi dôležitý predpoklad pre lepšie storočie. Jedna plus jedna v matematike sú dve, ale v dialógu a v etike jedna plus
jedna sú viac ako dve. Lebo je to o vzťahu dvoch a viacerých jednotlivcov, národov, komunít. Tam, kde je dialóg, tam sa hľadá a nachádza spoločná platforma, common ground, spoločná pôda, východiská, spoločný záujem, spoločné záujmy, spoločná budúcnosť, spoločné víťazstvo. To sú veľké ciele. Nemci a Francúzi si opakovane likvidovali generácie v odvetných vojnách, až prišiel
Schuman a Adenauer s ich projektom spojenia záujmov a
spolupráce, ba zjednotenia. Zjednodušene teda, konkrétni
ľudia a konkrétne kroky skončili pomsty, cyklus z vojny
do vojny a začali nebývalý bezprecedentný proces zmierenia, zblíženia a integrácie nemeckých a francúzskych záujmov. My sme už toho dnes súčasťou, lebo sme sa k tomu
pridali.
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Videl som nedávno film, ktorý sa volá „My Enemy – My
Brother“. Je o dvoch vojakoch, ktorí sa stretli v konflikte v rámci vojny medzi Irakom a Iránom. Obidvaja boli
moslimovia. Pred zabitím zraneného Iračana sa Iránec zastavil, keď zbadal, že nepriateľ má v ruke malý vreckový
Korán a v ňom čiernobielu fotku malého chlapca a matky, zrejme jeho rodiny. V tej chvíli upustil od rozhodnutia usmrtiť protivníka. A títo dvaja vojaci prežili vojnu, po
rokoch sa stretli, a zblížili sa. Z nepriateľov sa stali priatelia. To, čo sa stalo predtým medzi Nemcami a Francúzmi, je dnes podobnou výzvou medzi Iračanmi a Iráncami,
medzi sunnitmi a šiítmi. A či je to možné? No je. Predpokladom sú podobné isté kroky: zmierenie, presadzovanie spravodlivosti, hľadanie spoločného záujmu a spoločnej budúcnosti.
Takže dialóg, to nie sú dva monológy, to je hľadanie
toho, čo obidvaja alebo viacerí potrebujú. Lebo bez dialógu sme izolované ostrovy, s dialógom sme spojené teritóriá alebo premostené ostrovy. Je to obrazne povedané,
ale veľmi dôležité. Bez dialógu nám dokonca hrozí zrážka nezáujmu alebo ignorancie. Lebo v rodine, kde je nevedomosť, nezáujem, ľahostajnosť, tam sa darí zlu. Buďte si
istí. Tak to bolo počas Druhej svetovej vojny alebo potom,
v našich totalitných pomeroch, tak je to aj dnes vo svete.
Ak má byť dialóg účinný, musí byť aj vnútorný aj vonkajší – v spoločenstve i medzi spoločenstvami.
Žijeme v dobe, keď sa po takmer tisíc rokoch od Veľkej schizmy (1054) stretol patriarcha Ríma a patriarcha
Moskvy, po prvýkrát v dejinách. Prečo až teraz? Bratia, ktorí každý deň spomínajú jedného Otca? Stretli sa
vo februári 2016 na Kube, pretože prebiehalo martýrium
kresťanov na Blízkom východe. A ovocím tohto martýria je, že sa k sebe pohli uvedené autority. A snáď sa budú
zbližovať aj ďalej, a nebude to len preto, lebo prebieha genocídne prenasledovanie bratov a sestier vo viere. Som
presvedčený, že toto zblíženie potrebuje nielen ortodoxný a katolícky svet, potrebuje to aj katolícke aj protestantské kresťanstvo, ale aj šiíti a sunniti. Bol som nedávno so
singapúrskym ministrom, ktorý hovoril o tom, ako pred
desaťročiami vo vzťahoch šítov a sunitov neboli problémy, ba ani výrazné rozlišovanie. Dnes je problém nájsť
v Singapure nové zmiešané sunnitsko-šiítske manželstvo.
Moslimský svet je rozdelený, a vnútorné protiklady v ňom
narastajú až do veľkých geopolitických sporov.
Málo ľudí číta cirkevné a náboženské dokumenty. Ale
keď sa minulého roku v júni stretol Grand Mufti z univerzity v Káhire, ktorý je najvyššou uznávanou autoritou sunitského islamu, s pápežom Františkom, tak ten obraz bol
pre mnohých tak čitateľný, že nepotrebuje výklad. Odkaz
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bol výzvou prekonávať rozdelenie a negatívne vymedzovanie a rozvíjať dialóg a spoluprácu. Je to v dnešnom svete
rastúcich protikladov a napätia veľmi dôležité.
Predpoklady pre seriózny dialóg sú zámery a ciele ako
je spoločne dobro, dôstojnosť človeka, pokoj a spravodlivosť. Tieto dobrá prinášajú rozvoj. K základným predpokladom dôveryhodného medzináboženského dialógu patrí
jasné odmietnutie násilia ako nástroja na riešenie problémov. Násilie problémy nerieši. Po druhé, oddelenie náboženstva a politiky. Ide o dve autonómne sféry a nemôžeme ich stotožniť, čo sa – žiaľ – v mnohých krajinách stále
deje. A po tretie, rešpektovanie náboženskej slobody ako
princípu a základného práva, včítane konverzie.
Stretnutia a dialóg predstaviteľov troch monoteistických
náboženstiev už dnes svet nevníma ako výnimočné. Ale
až pápež bl. Pavol VI. navštívil ako prvý v 70-tych rokoch synagógu. Sv. Ján Pavol II. ako prvý navštívil mešitu. Som rád, že dnes už o tých počiatkoch nemusíme hovoriť, ale trvalo to dlho, kým sme došli do situácie, že vnútronáboženský a medzináboženský dialóg, sa stal viditeľnou a významnou súčasťou vzťahov vo svete, pretože je
to veľmi potrebné. Zjednodušene, 55% svetovej populácie
tvoria národy, ktoré sa dajú označiť za dominantne abrahámovské, že patria ku kresťanskej, moslimskej a židovskej kultúre. Teda väčšinu sveta predstavujú tieto entity.
A keď väčšine sveta bude záležať na tom, aby bol lepší,
aby bolo viac pokoja, tak to dosiahne. Alebo nie?
No týka sa to aj nás. Som rád, že táto téma je v popredí, že nie sme pri nej pasívni, že nevyčkávame. To, čo sa
deje okolo nás a u nás, je veľkou výzvou. Rozmanitosť nie
je problém; rozmanitosť je realita a princíp. Každý z nás
je iný, nikto s nikým nie je rovnaký, ak nebudeme klonovať, čo – dúfam – nebudeme. Nenájdete dva listy na stromoch rovnaké, každý je odlišný, ani dve identické vločky
snehu. To je princíp stvorenstva a tvorivosti. A zároveň je
to všetko jeden svet. A prijať túto rozmanitosť v plnom
slova zmysle znamená hľadať jednotu, ktorá rozmanitosť
rešpektuje a rozvíja, a nie ktorá ju trpí alebo toleruje. Keby
Boh chcel stvoriť iný svet, bol by ho takým stvoril.
Toto poznanie je veľmi dôležité, lebo my sami seba nachádzame len cez druhého. Francúzsky filozof Paul Ricoeur hovorí: „Najkratšia cesta do môjho vnútra je ten druhý.“ Človek sa nestane šťastným samým v sebe, nemôže,
proste je to princíp. Potrebujeme vzťah, aby sme naplnili sami seba. A keď to prijmeme a naplníme, môžeme byť
šťastnými. Takže jednota v tomto systéme, v tejto rozmanitosti, je ušľachtilou výzvou. Vyžaduje si od nás vykročiť ďalej od základu, ktorým je naša identita. Je dôleži-
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té nevzdávať sa toho, kto som, čo som, kto sme ako národ, odkiaľ prichádzame, ale zároveň vykročiť k tomu, čo
znamená etiku zodpovednosti. Lebo ak zostaneme len pri
identitách, kto je kto a čo nás odlišuje, tak sme chudobní a nič nové nevytvoríme, nič lepšie nedosiahneme. Skôr
naopak, pobijeme sa, ako to bolo veľakrát predtým.
Súčasný prezident USA Trump hovorí „America first“.
Podporovatelia brexitu hlásajú Britain first, Británia prvá.
Po relatívne krátkom čase už je vidieť, ako sa na takýto
prístup dopláca. Stratia oni, a stratíme aj spolu. Tento prístup vedie k rozdeľovaniu, jednostrannosti a uzatváraniu
sa. Alebo k nadradzovaniu sa nad druhých. Boli také trendy aj v minulosti, a nepriniesli dobré ovocie. Ale ak hovoríme o spoločnom dobre, tak tam je aj dobro Ameriky,
Británie a tam sme aj my všetci. A dobro je životne dôležité! Spoločné dobro je potrebné v politike aj vo vzťahoch,
takže zameranie na spoločné dobro je vlastne pozvaním a
realizáciou identity cez zodpovednosť za to, kto som a čo
sme spolu a za slobodu, dary a podmienky, ktoré máme.
Najúčinnejším prostriedkom na zmenu človeka a spoločnosti je výchova a vzdelávanie. Niet iného účinnejšieho prostriedku. Sme na pôde univerzity a jej pedagogickej
fakulty. Ja Vám fandím práve preto, lebo máte toto rozhodujúce poslanie.
Záver
A na záver chcem povedať že ten obraz, kde pápež ide
v partii s ďalšími – so židom a moslimom, hovorí viac
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než slová. A preto potrebujeme dobré, inšpirujúce príklady viac než slová. Zlo má spojencov a najväčšími, najúčinnejšími sú ľahostajnosť, nevedomosť a strach. Ľahostajnosť, keď nám na ničom nezáleží. Nevedomosť, keď nevieme a ani sa nestaráme, čo sa deje. A po tretie strach,
keď sa bojíme ozvať, povedať pravdu, niečo urobiť. Vtedy sa darí zlu ako burine, ktorá prerastie všetko. V takom
prostredí sa nezrodí nič dobré. A preto aj dobro potrebuje
spojencov, ktorí sú protipólmi voči ľahostajnosti, nevedomosti a strachu. Vzdelanie oproti nevedomosti, angažovanosť oproti ľahostajnosti. Nie je nám to jedno, čo sa deje
u nás a okolo nás. Svet sa dá zmeniť, samozrejme, ak chceme a vytrváme. A človek, ktorý začne a mení seba, tak
už mení aj svet. A potretie, odvaha a statočnosť je základ
zdravej spoločnosti, ktorá je zodpovedná. Zvlášť mladým
náleží výzva nebáť sa a vstupovať do občianskych vecí
a do verejného života.
Chcem poďakovať nielen za Vašu pozornosť, ale aj za
to, že tieto témy sú pre Vás vážne a dôležité. Nemali by
vyvolávať pocit krízy, ohrozenia, obáv, ale naopak – pravdivého poznania a zdravého odhodlania napomáhať riešiť
problémy a ponúkať perspektívu. Tu doma, nielen v Únii,
nielen v tej Amerike, ale aj tu doma, na Slovensku môže
byť naozaj lepšie, vďaka slobode a so zodpovednosťou za
slobodu vlastnú, aj tých druhých, ktorí ju nemajú.
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Astrológia
Astrológia je veľmi starou poverou, ktorú praktizovali v mnohých národoch a je takmer nemožné ju vykoreniť.
Netreba si ju mýliť s astronómiou, ktorá je vedou. Astrológia odvodzuje z horoskopu nejakého človeka – spravidla
vzťahujúceho sa na čas narodenia – tvrdenia alebo predpovede o jeho charaktere a osude, sledujúc pri tom isté zákony z pozorovania hviezd.
Aký je pôvod astrológie? Ľudia vychovaní starovekou
kultúrou mali vycibrený zmysel pre harmóniu, a preto bolestne znášali zmätok, ktorý vládol v spoločenskom živote i v samom človeku. Túžili nájsť východisko z tohto
nemilého stavu. Mnohí východní mudrci pozorovali, aká
nezrovnateľnosť panuje medzi harmonickým pohybom
hviezd a zmäteným ľudským životom. Usúdili teda, že je
treba oboje uviesť do súladu. To viedlo k vzniku astrológie, ktorá sa snažila hľadať súvislosť medzi ľudskými rozhodnutiami a polohami nebeských telies. Hviezdy považovali dokonca za božstvá. Astrologické náuky mali vplyv
na rôzne náboženstvá, filozofiu a vedu. Okrem individuálnej astrológie existovala aj kolektívna astrológia, ktorá
sa snažila poznať osud vojsk, národov a štátov.
Kresťania považovali od začiatku astrológiu za bezbožnú. Riešenie zmätku medzi ľuďmi nehľadali v harmónii
ľudského osudu s pohybom nebeských telies, ale v harmónii ľudskej vôle s Božou vôľou. Nie sú to hviezdy, ktoré
vytvárajú pokoj kozmu, ale stvoriteľské Božie slovo. To
je princíp, ktorý zjednocuje ľudský život. Sv. Bazil (329 –
379) píše, že námorníci riadia smer plavby lode tak, že sa
pozerajú na hviezdy. Kresťan sa riadi Božím slovom a prikázaniami Písma, aby si nepomýlil cestu. Ale čo je Božie
slovo? – pýta sa sv. Bazil. Nie je to nejaký počuteľný odraz vzduchu, pretože Boh nemá hmatateľný orgán reči, jazyk. Je to iba rozhodnutie jeho vôle, ktorá sa „konkretizuje“, zrodí svet i jeho krásu. Všetky stvorené veci sú totiž
nepoškvrneným produktom Božej vôle. To, že sa zvieratá rozmnožujú a rastú, je výsledkom Božieho slova, ktorá
v nich prebýva ako činná sila.
Aj človeka stvoril Boh. Človek má však zvláštne privilégium. Má sa snažiť pochopiť Božie slovo a slobodne
zjednocovať svoju vôľu s vôľou Božou, a tak utvárať spolu s Bohom vlastný život. To je podľa sv. Bazila povinnosť
daná všetkým ľuďom.
Kresťania sa však tešia ešte ďalšiemu privilégiu, pretože
dostali zvláštne osvietenie, aby Božie slovo počuli lepšie.
To bolo vyslovené na počiatku a zostáva živé. Boh sa však
neprestáva obracať k ľuďom svojím slovom v dejinách,
a to mnohokrát a mnohými spôsobmi (porov. Hebr 1, 1).
V zhone sveta býva často udusené, v čase mlčania však

zaznieva naplno a vnáša do nášho života harmóniu a pokoj. Preto je v duchovnom živote tak potrebné učiť sa v tichu počúvať Božie slovo, ktoré je také krásne a pravdivé.
V 2. storočí, kedy sa stoicizmus stretol s hviezdnym fatalizmom, pôvodom z Chaldejska, fatalistický sklon zosilnel. Cirkevní otcovia preto museli obhajovať Božiu prozreteľnosť. Klement Alexandrijský (150 – 216) napísal o tom
traktát a východní cirkevní otcovia (medzi ktorých patril aj spomenutý sv. Bazil) sa týmto argumentom zaoberali v každej dobe. Gregor Nysský (335 – 394) napísal Traktát proti fatalite (osudovosti), kde rozvíja takmer scholastickú diskusiu. Hovorí, že fatalista argumentuje takto: Čo
je dokonalejšie, je príčinou toho, čo je menej dokonalé. A
keďže poriadok hviezd je harmonickejší ako ľudský život,
náš život závisí od pohybu hviezd. Gregor odpovedá tým,
že uznáva prvú tézu (čo je dokonalejšie, je príčinou toho,
čo je menej dokonalé), ale popiera druhú, pretože človek
ako obraz Boží je omnoho dokonalejší ako hviezdy: preto
ony musia poslúchať ľudí, a nie naopak.
Nejde o prostú scholastickú diskusiu. Názory Otcov sú
skutočne akousi „kopernikovskou revolúciou“. Človek,
mikrokozmos, nie je odrazom makrokozmu, ale práve on
riadi vesmír, spolu s Bohom Otcom, ktorý s ním neustále
hovorí. Prozreteľnosť znamená, že Boh je slobodný, a preto je aj človek slobodný, nakoľko je obrazom Stvoriteľa.1
Medzi cirkevnými otcami má významné miesto svätý
Augustín (354 – 430), ktorý bol pred svojím obrátením prívržencom astrológie a dokonca vedel aj „odborne“ zostavovať horoskopy. Vo Vyznaniach nájdeme jeho svedectvo
o tom, ako ťažko opúšťal astrológiu. Pomohli mu v tom
traja ľudia.
Prvým bol staručký lekár Vindicián. Svätý Augustín
rozpráva: „Keď sa z rozhovoru so mnou dozvedel, že sa
oddávam štúdiu kníh astrológov, dobrotivo a otcovsky ma
napomenul, aby som ich odhodil a nemrhal usilovnosťou
a prácou, potrebnou na dôležitejšie veci ako na také daromnice. Priznal sa, že aj on sa vo svojej mladosti zapodieval tými knihami, ba chcel to mať ako svoje povolanie, lebo keď vraj pochopil Hippokrata, bol by porozumel
aj tomu štúdiu. Neskoršie predsa len zanechal také štúdium a dal sa na lekárstvo, lebo spoznal falošnosť toho
učenia a ako vážený muž nechcel zarábať klamaním druhých ľudí. K tomu ešte doložil: «Ty sa však vyznáš v rečníctve, ktoré ťa uživí; tým klamstvom sa zapodievaš väčšmi z pasie než z núdze o živobytie; musíš mi to veriť tým
1. Porov. T. Špidlík, Cesta Ducha, Velehrad 1995, Refugium, s. 13 –
14, 24.
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skôr, lebo ja som sa tým učením zapodieval veľmi dôkladne, keďže som chcel z neho žiť.» Keď som sa ho pýtal,
ako je to možné, že mnoho odpovedí je správnych, povedal, ako najlepšie vedel, že sa tak deje náhodou rozšírenou
v celej prírode. Neraz sa napríklad stáva, že niekto si len
tak otvorí knihu nejakého básnika a jeho zrak náhle spočinie na verši, ktorý priam zázračne súvisí s jeho osobnou
situáciou, hoci autor písal o niečom celkom inom a mal
celkom iné problémy“2.
Biskup z Hippo pokračuje vo svojom rozprávaní: „Vtedy
však, ani on, ani môj najdrahší priateľ Nebridius, mladík
veľmi dobrý a opatrný, ktorý sa vysmieval zo všetkých
tých prorockých predpovedí, ma nemohli presvedčiť, aby
som sa zriekol astrológie. To všetko preto, lebo tým klamárom som veril väčšmi než priateľom; lebo som nenašiel nijaký pevný dôkaz, aký som hľadal, ktorý by ma bol
celkom jasne presvedčil, že odpovede, ktoré sa zhodovali s pravdou, neboli výsledkom umenia astrológov, ale výsledkom náhody“3.
To, čo nedokázal svojou otcovskou náklonnosťou Vindicián a priateľským skepticizmom Nebridius, akoby s veľkou ľahkosťou dokázal tretí z Augustínových priateľov:
„Tento muž, menom Firminus, dobre vychovaný a v rečníctve zbehlý, pýtal sa ma, svojho dobrého priateľa, ako
by som mu poradil v niektorých jeho záležitostiach, v ktoré on skladal všetku svoju nádej. Medzi iným sa ma pýtal, čo o tom súdim podľa jeho horoskopu. Ja, ktorý som
sa začal v tejto veci prikláňať k náhľadu Nebridiovmu, neodoprel som mu povedať, čo vidím v horoskope o veciach,
o ktorých mal pochybnosť. Pripomenul som mu však, že
som už skoro presvedčený o smiešnosti a márnivosti toho
náhľadu. Potom mi on porozprával, že jeho otec, ako aj jeden jeho priateľ sa veľmi zaujímali o tú náuku. S rovnakou
horlivosťou a spoločnou vášňou vrhali sa na tie hlúposti,
takže si zapisovali aj hodinu narodenia domácich zvierat
a zoskupenia hviezd v tom čase, aby tak získali určitú skúsenosť pre svoju náuku. Ďalej mi rozprával, čo počul od
svojho otca. Keď matka mala porodiť Firmina, bola aj jedna otrokyňa otcovho priateľa samodruhá [...] Stalo sa, že
obidve ženy porodili naraz, takže zoskupenie hviezd bolo
navlas rovnaké pri narodení syna, ako i pri narodení otroka. [...] A predsa Firminus, ktorý pochádzal zo vznešenejšej rodiny, dostal sa vo svete na dôležitú cestu, nazhŕňal
bohatstvá, dosiahol vážnosť, zatiaľ čo otrok, ktorý nemohol nijako zmeniť svoj žalostný stav, stále slúžil svojim pánom, ako to Firminus dosvedčil“4.
2. Svätý Augustín, Vyznania, Bratislava 1997, Lúč, 4, 3.
3. Tamže.
4. Tamže, 7, 6.
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A Augustín vyvodil z priateľovej príhody nasledujúci záver: „Keď som počul o tejto udalosti a uveril v ňu
pre hodnovernosť rozprávača, zanechal som všetky svoje váhania [...] Začal som rozmýšľať, ako sa zachovať, aby
mi niektorí z tých pomätencov, ktorí si takto vyhľadávali živobytie – ktorých som si zaumienil napadnúť a na posmech obrátiť ich náuku – nemohol vyčítať, že Firminus
mne alebo otec jemu rozprával niečo nepravdivého. Preto
som svoju pozornosť obrátil na narodenie dvojčiat, ktoré
obyčajne prichádzajú na svet tak chytro za sebou, že nepatrný časový rozdiel – nech mu už pripisujú akýkoľvek
význam – nemožno ľudským pozorovaním presne určiť
a naznačiť, aby z neho astrológ mohol predpovedať pravdu. Nebude však môcť povedať pravdu, lebo keď sa pozerá na tie isté znamenia, musel by to isté povedať o Ezauovi a Jakubovi, ktorí mali predsa také rozdielne životné
osudy. Preto by cigánil. Keby však povedal pravdu, nemohol by povedať to isté, hoci by tie isté znamenia pozoroval.
Jeho pravda by teda nebola veda, ale náhoda“5.
Augustín prišiel na to, že nie je možné zosúladiť kresťanskú vieru s astrológiou. Prečo? V jeho dielach je možné
nájsť tri dôvody, pre ktoré sa odvrátil od astrológie.
Po prvé, astrológia je dôsledkom mytologického a panteistického chápania vesmíru. V knihe Boží štát napísal:
„Netreba sa držať Platónovho názoru, že svetelné gule
či body, ktoré vo dne i v noci žiaria nad zemou, sú živé
a majú svoje vlastné duše, duše rozumné a šťastné; nemožno súhlasiť ani s tým, čo neustále tvrdí o svete ako celku,
že totiž je jedinou živou bytosťou, ktorá v sebe obsahuje
všetky ostatné živé bytosti“6.
Po druhé – a to bol pre Augustína určite najvýznamnejší
dôvod – astrológia akoby sa zakladala na predpoklade, že
vo všetkom sme determinovaní a naša sloboda je len psychologickou fikciou. Zlo astrológie podľa svätého Augustína spočíva v tom, že sa snaží oslobodiť človeka od zodpovednosti za jeho hriechy a vinu chce zvaliť na Boha,
Stvoriteľa hviezd: „Treba pamätať na slová: «Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie» (Jn 5,
14). Astrológovia sa celú túto spasiteľnú náuku usilujú od
koreňa vyvrátiť a hovoria: «Z neba ti bol daný neodvrátiteľný zákon hriechu.» Človek nemá totiž na tom nijakú
vinu, že je telo a krv a spurná hniloba. Vinný je Stvoriteľ
a Vládca neba a hviezd“7.

5. Tamže.
6. Svätý Augustín, Boží štát, I. zväzok, Bratislava 2005, Lúč, XIII,
16, 2.
7. Svätý Augustín, Vyznania, 4, 3.
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Tiež je zrejmé, že kresťanské posolstvo o ľudskej dôstojnosti sa nedá zosúladiť s názormi, na ktorých stojí astrológia. „Človek nie je stvorený pre hviezdy, ale hviezdy pre
človeka“8 – sumarizuje kresťanskú polemiku s astrológiou
svätý Gregor Veľký.

kajšiemu i vnútornému vykročeniu. Samo osebe by však
týchto ľudí nemohlo osloviť, keby sa necítili zasiahnutí aj
iným spôsobom, keby sa necítili vnútorne priťahovaní nádejou na príchod hviezdy, ktorá mala vzísť nad Jakubom
(porov. Nm 24, 17).

Po tretie, svätého Augustína znepokojovali pokusy obhajovať astrológiu pred kresťanmi neoprávneným a priam
svätokrádežným citovaním Svätého písma. V jeho časoch
sa astrológovia chytili napríklad tých Kristových výrokov,
v ktorých hovorí o hodine, na ktorú čaká a ktorá nastáva:
„Ešte neprišla moja hodina“ (Jn 2, 4; porov. 7, 5; 8, 20; Mt
26, 45).

Za myšlienkou, že mudrci, ktorí vedení hviezdou hľadali židovského kráľa, predstavujú pohyb národov ku Kristovi, sa skrýva predpoklad, že kozmos rozpráva o Kristovi. Človek však túto reč kozmu vo svojom aktuálnom stave nedokáže dokonale dešifrovať. Reč stvorenstva ponúka
mnohoraké odkazy. Prebúdza v človeku tušenie o Stvoriteľovi. Okrem toho prebúdza aj očakávanie, prebúdza nádej, že tento Boh sa raz ukáže. A zároveň prebúdza povedomie o tom, že človek mu môže, ba má vykročiť v ústrety. No poznanie, ktoré vychádza zo stvorenia a konkretizuje sa v náboženstvách sveta, môže aj dezorientovať,
a tak odvádzať človeka od toho, aby sa dal do pohybu, ktorým sám seba presiahne; môže ho navádzať k tomu, aby
ustrnul v systémoch a domnieval sa, že vďaka nim môže
niečo postaviť proti skrytým silám sveta.

Svätý biskup hovorí: „Je zvláštne, že astrológovia, veriac Kristovým slovám, sa snažia kresťanov presvedčiť, že
Kristus žil pre osudom určenú hodinu. Potom nech uveria
Kristovi, ktorý povedal toto: „Nik mi ho [život] neberie, ja
ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa
si ho vziať“ (Jn 10, 18).9
V odpovedi na pokusy astrológov odvolávať sa na betlehemskú hviezdu svätý Augustín obracia pozornosť na
základnú pravdu kresťanskej viery, ktorou je skutočnosť,
že Ježiš je Božím Synom: „Neveríme v závislosť ktoréhokoľvek človeka od hviezd. Tým menej veríme, že by postavenie hviezd určovalo narodenie v čase toho, ktorý je
predvečným Stvoriteľom a Pánom všetkých vecí. Hviezda,
ktorú videli mudrci, neriadila Krista narodeného v tele,
ale vydávala svedectvo. Kristus sa nenarodil preto, že zasvietila hviezda, ale hviezda zasvietila, lebo sa narodil
Kristus. Ak sa to dá povedať, tak hviezda nebola osudom
pre Krista, ale Kristus bol osudom pre hviezdu“10.
K problematike betlehemskej hviezdy sa vyjadril aj pápež Benedikt XVI., ktorý mimoriadne dobre pozná dielo
cirkevných otcov. Píše: „Veľká konjunkcia Jupitera a Saturna v súhvezdí Rýb v rokoch 7 – 6 pred Kristom sa zdá
overenou skutočnosťou. Tento úkaz mohol astronómov
z babylonsko-perzského kultúrneho priestoru upozorniť
na krajinu Židov a na «židovského kráľa». Podrobnosti
o tom, ako títo muži nadobudli istotu a ako sa vydali na
cestu, ktorá ich nakoniec priviedla do Jeruzalema a Betlehema, zostávajú pre nás otvorenou otázkou. Objavenie
hviezdy mohlo byť impulzom, prvým signálom k von8. Gregor Veľký, Homília 10, 4, in J. Salij, Veštenie, čary, posadnutosť. Naliehavé otázky – pravdivé odpovede, Bratislava 2003, Lúč, s. 16.
9. Svätý Augustín, Traktáty na Jánovo evanjelium, 8, 10, in J. Salij,
Veštenie, čary, posadnutosť, s. 16.
10. Svätý Augustín, Proti Faustovi, II, 5, in J. Salij, Veštenie, čary,
posadnutosť, s. 17.

V našom rozprávaní badať obe tieto stránky. Hviezda
vedie mudrcov najprv do Judey. Je celkom prirodzené, že
pri svojom hľadaní novonarodeného židovského kráľa idú
do izraelského kráľovského mesta a navštívia kráľovský
palác. Budúci kráľ by sa predsa mal narodiť práve tam.
Aby však konečne našli cestu k pravému Dávidovmu potomkovi, musia dostať upozornenie prostredníctvom Svätých písiem Izraela, prostredníctvom reči živého Boha.
Cirkevní otcovia podčiarkli ešte jeden aspekt. Gregor
Naziánsky píše, že vo chvíli, keď sa mágovia klaňali Ježišovi, nastal koniec astrológie, pretože hviezdy začali bežať po dráhe určenej Kristom (porov. Poem. dogm. V 55
– 64; PG 37, 428 – 429)“11. „Naozaj, v tejto scéne sa obrátilo dovtedajšie vnímanie sveta, čo, i keď iným spôsobom, prebieha aj dnes“12. „Starovek považoval nebeské telesá za božské sily, ktoré určovali ľudské osudy. Planéty
niesli mená božstiev. Podľa vtedy platnej predstavy kozmické telesá istým spôsobom ovládali svet a človek sa musel usilovať byť si ohľadom tejto vlády načistom. Viera
v jedného Boha doložená v Biblii vykonala v tomto zmysle
už veľmi dávno jasnú demytologizáciu, keď správa o stvorení s veľkolepou triezvosťou označila Slnko a Mesiac –
veľké božstvá pohanského sveta – za svetlá, ktoré Boh zavesil na nebeskú klenbu spolu s celým hviezdnym svetom
11. J. R atzinger – Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský. Prológ. Ježišovo detstvo, Trnava 2012, Dobrá kniha, s. 92 – 93.
12. Benedikt XVI., encyklika Spe salvi, Trnava 2008, Spolok svätého Vojtecha, č. 5.
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(porov. Gn 1, 16 – 17)“13. Pravý Boh viedol starozákonný
Boží ľud k poznaniu pravdy o stvorených veciach.
Benedikt XVI. pokračuje: „Keď kresťanská viera vstupovala do pohanského sveta, musela sa znova konfrontovať s problémom astrálnych božstiev. Svätý Pavol vo svojich listoch z väzenia (Efezanom a Kolosanom) veľmi zdôrazňuje, že zmŕtvychvstalý Kristus premohol vzdušné sily
a mocnosti a vládne nad celým vesmírom“14. Pavol „stavia
proti sebe život «podľa Krista» a život pod vládou «živlov
sveta» (Kol 2, 8)“15. „Do tejto línie patrí aj rozprávanie
o hviezde mudrcov: Nie hviezda určuje osud Dieťaťa, ale
Dieťa riadi hviezdu. Keby sme chceli, mohli by sme hovoriť o určitom antropologickom obrate: na Božom jednorodenom Synovi sa ukazuje, že človek, ktorým sa stal Boh,
je väčší ako všetky mocnosti materiálneho sveta a má väčšiu hodnotu ako celý vesmír“.16
„Nie prvky vesmíru a zákonitosti hmoty, ktoré v konečnom dôsledku vládnu svetom a človekom, ale osobný Boh
vládne nad hviezdami, teda nad vesmírom. Nie zákonitosti hmoty a evolúcie sú poslednou ustanovizňou, ale rozum,
vôľa a láska, teda Osoba. A ak poznáme túto Osobu a ona
pozná nás, potom nie neúprosná moc hmoty je poslednou
inštanciou; potom nie sme otrokmi vesmíru a jeho zákonov, ale sme slobodní. Toto povedomie v staroveku ovplyvňovalo úprimne hľadajúcich duchov. Nebo nie je prázdne. Život nie je jednoduchý produkt zákonov a zákonitostí hmoty, ale vo všetkom a súčasne nad všetkým je osobná
vôľa, je Duch, ktorý sa v Ježišovi zjavil ako Láska“17.
Vráťme sa ešte k Augustínovi. Augustín nevylučuje možnosť, že nebeské telesá môžu vplývať na fyzikálne procesy, ktoré na Zemi prebiehajú: „Tvrdiť, že hviezdy
majú nejaký vplyv na rozdiely v telesných vlastnostiach,
nie je vždy nezmyslom. Veď podobne uznávame, že vplyvom približovania a vzďaľovania Slnka sa menia ročné
obdobia a zas pod vplyvom pribúdania a ubúdania Mesiaca sa deje morský príliv“18.
Aj dnes uznávame, že hviezdy môžu mať nejaký vplyv
na zdravie a psychickú aktivitu človeka, tak ako ho má
mesiac na hypersenzitívnych a na námesačných. Ale ten13. J. R atzinger – Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský. Prológ. Ježišovo detstvo, s. 93 – 94.
14. Tamže, s. 94.
15. Benedikt XVI., encyklika Spe salvi, č. 5.
16. J. R atzinger – Benedikt XVI., Ježiš Nazaretský. Prológ. Ježišovo detstvo, s. 94.
17. Benedikt XVI., encyklika Spe salvi, č. 5.
18. Svätý Augustín, Boží štát, I. zväzok, V, 6.
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to vplyv je nepriamy a nikdy nedeterminuje rozhodnutie vôle, čiže neoberá človeka o slobodu. Aj keď je možné
pripustiť, že psychický život môže podliehať kozmickým
vplyvom, astrológom treba položiť kategorickú otázku,
ako chcú vypočítať, hoci veľmi približne, milióny a milióny vplyvov, ktoré pochádzajú z nespočetných hviezd
a z ich stále meniacich sa konštelácií, čiže akým právom
sa odvažujú pripísať jedinej konštelácii silu determinovať
celý život.
Je jasné, že neexistujú nijaké dôvody zrieknuť sa výskumu tohto druhu súvislostí medzi príčinami a následkami.
Týka sa to aj javov, ktoré sa uskutočňujú v našom ľudskom
tele. Tento výskum však prináleží príslušnému odvetviu
prírodovedy, a nie astrológii s jej horoskopmi a magickognostickým myslením.
Na základe psychofyzickej štruktúry osoby, jej vzdelania a spoločenského prostredia v ktorom žije a pomocou
štatistickej pravdepodobnosti je možné tiež usúdiť, ako sa
ona bude správať v istých situáciách, možno azda vo väčšine prípadoch, no nikdy nie s istotou, pretože individuálna sloboda (ktorá nie je identická s náladou) ostáva nedotknutá – okrem ťažkých psychopatických prípadov, ktoré je aj ťažké diagnostikovať. Možnosť konať dobro alebo zlo, čiže konať ako človek, závisí iba od tejto slobody.
V 13. storočí, keď sa formovala racionálna a univerzitná teológia, sa fatalistické a deterministické tendencie astrológie (ktoré dávali vlastným tvrdeniam absolútnu platnosť) stretávali s kresťanskou náukou o slobode ľudskej
vôle. Vtedajšia „vedecká“ pravda (za takú sa určite považovala astrológia v 13. storočí) sa stretla s pravdou viery.
Svätý Tomáš Akvinský ponúkol riešenie problému. Proti astrológii a vešteniu použil tri argumenty, ktoré stále
platia: 1. slobodu človeka. Tento prvý dôvod bol absolútne rozhodujúci. A znel: je nemožné, aby osud človeka –
ktorý aspoň vo svojich rozhodujúcich momentoch sa odohráva na základe zákona slobody – bol akokoľvek závislý, kauzálne alebo aspoň vzorovo, od behu hviezd alebo
od ich konštelácie, ktoré sú podriadené nemennému zákonu19; 2. slobodu zásahu milosti; 3. nemožnosť uzurpovať
si typicky Božiu výsadu, ktorou je poznanie budúcnosti.
Ak si Boh poznanie budúcnosti vyhradil pre seba, tak nijakými fígľami sa nedá do tej oblasti nahliadnuť, ani nič
z nej ukradnúť. Tomáš Akvinský píše: „Ale pozorovať takéto veci ešte predtým, ako sa stanú, je vlastné Bohu, ktorý jediný vo svojej večnosti vidí budúce veci ako prítomné
[...] Ak by niekto chcel dopredu poznať budúce veci, ale19. Porov. Svätý Tomáš A kvinský, Theologická summa, II-II, Olomouc 1938, Krystal, q. 95, a. 5.
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bo by sa domnieval, že ich môže nejakým spôsobom predpovedať bez Božieho zjavenia, očividne si uzurpuje to, čo
patrí Bohu.“20 Poukazuje tiež na to, že astrológovia veštia
niekedy budúcnosť nielen preto, že im pomáha diabol, ale
aj preto, že mnohí ľudia nevyužívajú vlastnú slobodu a nechávajú sa vláčiť vlastnými inštinktmi, ktoré sú citlivé na
kozmický vplyv21. Tiež pripomenul Ptolemaiov výrok, že
„múdry človek vládne nad hviezdami, teda nad smerom,
ktorý vyplýva z postavenia hviezd. Hlupáci sa ním však
nechávajú úplne viesť, akoby nepoužívali rozum. V tomto ohľade sa neveľmi líšia od zvierat, ako to čítame v Žalme (Ž 48, 13). Človek, ktorý žije v blahobyte, nepoužíva
rozum; možno ho prirovnať k zvieratám, lebo stal sa im
podobný“22.
Moderná veda vyvrátila systém planét ako aj systém
dvanástich konštelácií, na ktorom sa zakladá od tisícročí veštecké umenie, pretože boli objavené mnohé iné planéty, okrem siedmich, ktoré dovtedy poznali. Na druhej
strane znamenia zverokruhu netvoria kozmickú jednotu
a o to menej môžu ako také vplývať na osud ľudí. Z pohľadu hviezdneho systému ide o náhodné spojenie jednotlivých hviezd, ktoré sú v skutočnosti oddelené inými svetmi. Okrem toho znamenia zverokruhu, stanovené
v tradícii podľa období, sa dnes už nezhodujú s relatívnymi konšteláciami, pretože sa neustále posúvajú vo vzťahu k samotným obdobiam. Okolo roku 150 po Kr. znamenia zverokruhu sa ešte trochu zhodovali s konšteláciami.
Potom sa celkom premiestnili, takže napríklad, znamenie
barana spadá dnes do konštelácie rýb. Kto sa teda narodil v znamení barana nebol v skutočnosti „ožiarený“ pri
svojom narodení touto konšteláciou, ale konšteláciou rýb.
Avšak astrológ mu vytvára horoskop podľa znamenia barana. Astronómovia presvedčivo poukázali na protivedecký charakter astrológie. Hviezdnym mapám, ktoré spracovali najrenomovanejší astrológovia, vyčítajú hrubé odchýlky od postavenia nebeských telies. Inými slovami: astrológom sa vyčíta, a to aj tým najlepším, astronomický
diletantizmus. Astrologická koncepcia sveta vychádzajúca z ptolemaiovskej kozmológie padla s pádom celej svojej astronomickej kostry.
Astronóm Robert Sadowski zdôvodňuje právo astronómov recenzovať astrologické horoskopy, pretože najdôležitejšia časť, teda výpočet a zakreslenie postavenia hviezd
na oblohe je klasickou úlohou sférickej astronómie doplnenej prvkami nebeskej mechaniky, bez ktorej je zvyšok
20. Tamže, q. 95, č. 1.
21. Tamže, q. 95, č. 5.
22. Svätý Tomáš A kvinský, O predpovedaní budúcnosti, 4, in J. Salij, Veštenie, čary, posadnutosť, s. 18.
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tvrdenia astrológov len bezcenným zdrapom papiera. Sadowski uverejňuje celý zoznam horoskopov zostavených
najvychýrenejšími astrológmi pre slávne osobnosti, pričom udáva väčšinou veľmi vážne chyby vo výpočtoch.
Závery sa ponúkajú samy.23
Napriek teologickým i logickým argumentom vyvracajúcim nelogickosť astrológie mali astrologické náuky počas dvoch tisícročí vplyv na mnohých kresťanov. V minulosti dokonca nejeden vedec písal horoskopy. Ešte v 17.
storočí napr. Ján Kepler († 1630), nemecký astronóm, fyzik a matematik, zostrojil počas svojho života 800 horoskopov, takže z nich bolo možné publikovať astrologické
almanachy. Učarila mu nielen vedecká astronómia, ale aj
poverčivá astrológia.
Dnes je možné nájsť horoskopy v mnohých denníkoch
a časopisoch. Ide o populárnu formu astrológie. Keďže astrológia hlása determinizmus osudov človeka, a dokonca aj jeho morálnych skutkov, je určite neprijateľným
bludom. Vytváranie horoskopov, žiadanie vytvoriť horoskop a šírenie podobných myšlienok je ťažko hriešne – je
to hriech nevery, je to praktizovanie povery, čo je nehodné
zodpovedného človeka. Dnešní astrológovia, ktorí si nárokujú, že sú vedeckí, vyhlasujú, že hviezdy nepôsobia donucovacím spôsobom, ale že vplývajú len na náklonnosť,
a formulujú veľmi obšírne horoskopy o skutkoch, ktoré samé osebe závisia od ľudskej slobody. Normálny slobodný človek by mal byť rozhorčený nad tým, že niekto
s ním zaobchádza ako s nevedomým človekom vydaným
do moci hviezd, a teda odmietnuť ako veľkú urážku svojej
dôstojnosti tento tak primitívny koncept.
Človek, ktorý verí vo hviezdy a necháva sa viesť horoskopom (alebo predpoveďou o živote podľa postavenia
hviezd v momente narodenia alebo priebehom manželstva
podľa konštelácie hviezd v momente svadby a podobným
banalitám) sa však spravidla nezaujíma o to, ako môže
vzniknúť vzťah medzi postavením hviezd a budúcnosťou
človeka. Jednoducho „verí v hviezdy“ (je však možné, že
astrológ, ktorý zostavuje horoskopy je iba obyčajný podvodník). Charakteristikou každej povery je to, že tí, čo jej
podľahnú, necítia potrebu dôkazov, ale dobrovoľne a slepo sa oddajú niečomu iracionálnemu.
Tento základný postoj, ktorý je v rozpore s pravou vierou, vplýva, aj keď podvedome, na celý život. Astrológia
tak rozkladá duchovnú slobodu človeka a kresťanskú vieru v láskavú Božiu prozreteľnosť nielen kvôli teoretickým

23. Porov. J. Salij, Veštenie, čary, posadnutosť, s. 14 – 15.
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princípom, ale ešte viac kvôli tomu, aký zmysel a orientáciu dáva samotnému životu.
Astrológia môže spôsobiť mnoho zla. Jacek Salij si pamätá na manželstvo, ktoré sa rozpadlo v dôsledku astrologických povier. Konkrétne ona si nahovorila, že rak a kozorožec sa vylučujú ako partneri v manželstve, a priviedla svoje manželstvo k rozpadu. Povera sa ukázala silnejšia ako dôvera v Boha, gnostická téza o predurčení človeka prehlušila empirický fakt slobody a našej schopnosti
zmeniť sa k lepšiemu 24.
Zhrnutie učenia o veštení nájdeme v Katechizme Katolíckej cirkvi, kde sa píše: „Treba odmietnuť všetky formy
veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom,
vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa
mylne predpokladá, že «odhaľujú» budúcnosť. Používanie horoskopov, astrológia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami
a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti. Sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu.“25

24. Porov. F. Compagnoni, Giuramenti e voti. Magie e bestemmie, in
T. Goffi – G. Piana (edd.), Corso di morale 5, Brescia 1995, Queriniana, s. 550 – 553; B. H äring, La legge di Cristo. II – Morale speciale (1),
Brescia 1964, Morcelliana, s. 258 – 260; F. Targonski, Fondazione religiosa della morale. Questioni specifiche di morale religiosa e sacramentale, Roma 1996, Miscellanea Francescana, s. 340; J. Salij, Veštenie, čary, posadnutosť, s. 11 – 19.
25. Katechizmus Katolíckej cirkvi, Trnava 1998, Spolok svätého
Vojtecha, č. 2116.
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Chemický potrat
nie je bezpečnejší
ako chirurgický
V súvislosti s návrhom na sprísnenie vykonávania chirurgických potratov sa objavili názory, že chirurgické potraty treba nahradiť chemickými, ktoré sú vraj bezpečnejšie. Tieto názory nemajú oporu v serióznych vedeckých
štúdiách. Ako to teda funguje?

maternice. Vo veľkej fínskej štúdii trpelo takýmto krvácaním 15,6% žien, výškrab na zastavenie krvácania bol potrebný v 2,9% prípadov. V 6,7% prípadov nedošlo k úplnému potrateniu plodu a jeho obalov a ženy museli podstúpiť
ešte aj chirurgický potrat2.

Chirurgický potrat sa na Slovensku vykonáva dvoma
spôsobmi. Pri oboch sa najprv násilne rozšíri krčok maternice. Následne sa ľudský zárodok odsaje pomocou odsávačky alebo vyškrabe pomocou ostrej kovovej lyžičky
– kyrety. Po potrate majú ženy kŕčovité sťahy maternice
a krvácanie. Riziká zákroku sú spojené so samotnou anestézou pacientky. Okrem toho hrozí žene krvácanie, infekcia, zriedkavé je prederavenie maternice, výnimočne
je nutné vybrať celú maternicu (hysterectomia). K možným neskorým komplikáciám patrí neplodnosť, nechcené spontánne potraty a predčasné pôrody ďalšieho dieťaťa
(pre poškodenie funkcie krčka maternice). Časť žien trpí
po umelom potrate psychickými problémami – popotratovým syndrómom, ktorý môže viesť až k samovražde1.

Bolo hlásených niekoľko prípadov smrti žien po takomto chemickom potrate v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériou Clostridium sordellii. Nebezpečné je, že niektoré zo smrteľných infekcií prebehli
bez teploty, ktorá by upozornila na takúto závažnú komplikáciu3.

Chemický potrat, ktorý na Slovensku nie je zákonom
povolený, sa najčastejšie vykonáva kombináciou dvoch látok. Prvá látka – mifepriston (RU 486) – blokuje pôsobenie prirodzeného ženského hormónu progesterónu, čím
spôsobuje odumretie vyvýjajúceho sa ľudského plodu
v maternici. Druhá látka – prostaglandín misoprostol –
podaný 36-48 hodín po podaní mifepristonu, spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela
ženy. V čase 14-21 dní od užitia mifepristonu sa žena musí
dostaviť na kontrolu k lekárovi, ktorý preverí, či bol plod
úplne odstránený.
Celý proces trvá niekoľko hodín až dní, kedy žena prežíva pri plnom vedomí potrat svojho nenarodeného dieťaťa. Počas neho ženy pociťujú bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré trvá 12 i viac dní. Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy.
Medzi vážne komplikácie chemického potratu patrí nezvládnuteľné krvácanie, ktorého riešenie si vyžaduje podanie liekov, transfúzií krvi alebo chirurgický výškrab
1. Gissler M, Berg C, Bouvier-Colle MH, Buekens P., Injury deaths, suicides and homicides associated with pregnancy, Finland 1987
– 2000. Eur J Public Health 2005; 15:459 – 63.

Podľa príbalového letáka sa môžu tieto potratové preparáty používať do 63. dňa tehotenstva, kedy plod má založené všetky dôležité orgány, bije mu srdce a vyzerá ako
malý človek. Žena môže potratiť doma, na ulici, v autobuse... Psychiatrické výskumy ukazujú, že u viacerých žien
po takomto potrate sa rozvinula úzkosť, depresia a zníženie sebaúcty, s rizikom samovraždy.
Vedecké štúdie sa zhodujú v tom, že chemický potrat
nie je pre ženu bezpečnejší ani šetrnejší ako chirurgický potrat. V oboch prípadoch ide o usmrtenie vyvíjajúcej
sa ľudskej bytosti v lone matky. V oboch prípadoch môžu
mať ženy aj závažné fyzické alebo psychické následky.
Lieky a medicína by mali vždy chrániť zdravie a život matky i jej nenarodeného dieťaťa.
P. S.: Z Písomnej informácie pre používateľky Mifegyne:
Je potrebné dodržať nasledujúci harmonogram.
Po podaní Mifegynu sa vrátite domov. Maternicové
krvácanie začne obvykle 1 až 2 dni po užití Mifegynu.
2. Maarit Niinimäki, Anneli Pouta, Aini Bloigu, Mika Gissler,
Elina Hemminki, Satu Suhonen, and Oskari Heikinheimo, Immediate Complications After Medical Compared With Surgical Termination of Pregnancy. Obstet Gynecol 2009; 114:795 – 804.
3. Christian Sinave, Genevieve Le Templier, Daniel Blouin,
Francois Léveillé, and Éric Deland, Toxic Shock Syndrome Due
to Clostridium sordellii: A Dramatic Postpartum and Postabortion Disease. Clinical Infectious Diseases 2002; 35:1441 – 3.
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V zriedkavých prípadoch môže k vypudeniu plodu dôjsť
pred užitím prostaglandínu. Je nevyhnutné, aby lekár
skontroloval, či došlo k úplnému odstráneniu plodu a, preto sa musíte vrátiť do zdravotníckeho zariadenia.
O dva dni neskôr vám bude podaný prostaglandín.
Po podaní prostaglandínu by ste mali aspoň 3 hodiny odpočívať. Plod môže byť vypudený počas niekoľkých hodín po podaní prostaglandínu alebo počas niekoľkých nasledujúcich dní. Krvácanie trvá priemerne 12 dní a viac.
V prípade silného a predĺženého krvácania by ste mali
okamžite kontaktovať lekára a naplánovať s ním skoršiu kontrolu.

Eva Grey

V priebehu 14 – 21 dní po užití Mifegynu sa musíte vrátiť do zdravotníckeho zariadenia kvôli kontrolnému
vyšetreniu. Ak tehotenstvo pokračuje alebo vypudenie
plodu nie je kompletné, bude vám navrhnutá iná metóda
ukončenia tehotenstva.
Odporúča sa, aby ste dovtedy necestovali veľmi ďaleko od zdravotníckeho zariadenia, kde vám bol liek predpísaný.
V naliehavom prípade, alebo ak máte z akéhokoľvek dôvodu obavy, môžete do zdravotníckeho zariadenia zavolať, alebo sa tam vrátiť ešte pred dohodnutým dátumom
budúcej návštevy4.

4. Písomná informácia pre používateľky Mifegyne. https://www.
liekinfo.sk/liek-mifegyne-200-mg-tablety-tbl-1x200-mg-(blis-pvc-al)-86945-pil.
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Marek Vácha:
Nevyžádané rady mládeži
Nakladateľstvo Cesta : Brno, 2017, 104 strán, ISBN 978-80-7295-226-7.
Marek Vácha je český katolícky
kňaz, prírodovedec, pedagóg, ktorý v
súčasnosti popri kňazskej službe pôsobí ako prednosta Ústavu etiky a humanitných štúdií 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Narodil sa v
Brne v roku 1966. Vyštudoval odbor
molekulárnej biológie a genetiky. Zúčastnil sa dvoch expedícií na Antarktídu (1997, 2000). Pôsobí ako farár vo
farnosti Lechovice a zároveň pre mladých ako univerzitný kaplán pri kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Prahe. Je
autorom pätnástich kníh, v ktorých sa
prelína duchovný rozmer s ekológiou,
filozofiou, prírodnými vedami. Jeho
najnovšia kniha je venovaná mládeži, podľa vlastných slov autora v úvode, predovšetkým maturantom a absolventom 1. ročníka vysokých škôl.
Hlavným posolstvom pre mladých je
nebáť sa života, prijímať život ako úlohu, lebo sme pozvaní k svätosti, k ničomu menšiemu.
Čitateľ si možno ako prvú vec všimne, že pri formulovaní svojich odporúčaní mladým si Marek Vácha nekladie
servítku pred ústa. Jeho štýl je priamy, miestami až briskný. Kniha nemá
nadpisy ani rozdelenie na kapitoly. Jediným grafickým vodidlom sú zelené
„atramentové machule“ na konci každej úvahy a siluety vtákov, ktoré lemujú horný okraj diela. Autor tým napĺňa, čo oznámil v prvých riadkoch, že
ten, kto siahne po knižke, musí skôr
počítať s „guľometnou paľbou“ slov
a kobercovým náletom, než s rozvážnym a postupným rozvíjaním tém. Jeho rady mládeži však vôbec nepôsobia
nepremyslene a unáhlene. Pramenia z
niekoľkoročných osobných stretnutí s
mladými. Vysvetlenie bezprostredného štýlu charakterizuje odkaz na zadnej strane obalu: „Hotovo. Řekl jsem,
co jsem řekl. Proste o velké věci, ne o
ty malé. Království dobývají násilníci,
buďte jimi a vstupte.“

Prvou radou, ktorou sa obracia Marek Vácha na mladých je „žiť Život“.
Autor úmyselne používa veľké písmeno v slove „Život“, lebo mu nejde o nejaký, hocijaký život, ale život naplno,
v ktorom chlapec objaví svoje mužnosť, dievča svoju ženskosť, chlapci sa
budú usilovať byť rytiermi a dievčatá byť krásne. Ježišovo pozvanie „nasleduj ma“ je naliehavé. Ak ho človek
odloží až na chvíľu, keď vyrieši problémy, zbaví sa závislosti, osamostatní
sa atď., potom taká chvíľa nikdy nenastane. Nikdy, a nech nás ovláda akýkoľvek hriech, neprestávajme s modlitbou, neprestaňme s nasledovaním
Krista. Život katolíckych chlapcov a
dievčat nesmie upadnúť do klebetenia
na stretkách o tom, kde ktorý kňaz bol
preložený, čo povedal na kázni, čo mali chutné na obed. Nežime život domácich husí, ale ušľachtilých kondorov so
širokým rozletom. Nepremrhajme čas,
nepremrhajme svoje nadanie, talenty.
Nestačí len „kecať“ a potulovať sa po
prístave, večne kritizovať, ohovárať,
zháňať najnovšie klebety. Potrebujeme vyplávať na oceán.

ne poslušnosť a zostane len úcta, ktorú
si, dúfam, mal po celý ten čas.“ K dosiahnutej samostatnosti realisticky dodáva: „Pamätaj, že až sa ty sám staneš rodičom, tvoje deti ti všetko tvoje správanie, dobré aj zlé, vrátia aj s
úrokmi.“

Autor upozorňuje, aby sme nepozerali na svätých s bázňou, ktorá dopredu vylučuje možnosť, žeby sme mohli
patriť medzi nich. František, Terézia,
Ján Bosko nedostali viac ako my. Neboli mimoriadne omilostenými dušami, boli omilostenými dušami, ale
to sú aj tie naše, Tvoja, moja… Pred
Bohom stojíme v jednom rade, každý s vlastnou zodpovednosťou. Nesieme zodpovednosť za slovo, ktoré vypovieme, za skutok, ktorý vykonáme,
nehádžme našu zodpovednosť na plecia iných. Pri vzťahu k rodičom Marek Vácha jasne upozorňuje: „Pokiaľ
žiješ s nimi pod jednou strechou, hoci aj študuješ, prijmi ich pravidlá hry.
So všetkým, čo k tomu patrí. Vydržíš
to. Odo dňa, keď sa osamostatníš, keď
sa vydáš alebo oženíš, potom presta-

Poučná je časť, v ktorej autor vyzýva k striedmosti a sebazáporu. „Nauč
sa sebazáporu, nielen v piatok a nielen
počas pôstneho obdobia,“ vyzýva Vácha mladých a hneď uvádza niekoľko
konkrétnych príkladov: namiesto zaujímavej knihy vybaviť nepríjemný telefonát; namiesto príjemných emailov odpovedať na tie nepríjemné; namiesto filmového hitu večer študovať
a pod. Nepodľahni sebaľútosti, keď ťa
stretnú neúspechy a prehraté bitky, nezúfaj a nevzdávaj sa. Nepoužívaj podmieňovací čas: čo by bolo, keby... Autor sa nevyhýba ani kritike do vlastných radov. Ak nedeľná homília nebola kvalitná, mladým navrhuje, aby si
pustili na yutube napríklad kázne od
Cantalamessu. Žijeme v luxusnej dobe výborných pápežov – Jána Pavla

O vzťahu k súčasným moderným
technológiám sa autor vyjadruje rezervovane. Prvým, s kým je potrebné konzultovať vlastné rozhodnutia,
nemá byť facebook, skype, whatsup,
twitter, ale naše srdce. Svet potrebuje
kreativitu a postrehy každého mladého, nie preberanie a kopírovanie myšlienok iných. Máme byť svetlom sveta
a soľou zeme. Nejestvujú malé role, lebo v Kristovom tele každý orgán, každá bunka, má svoju dôležitosť. Náš život nemá byť vyskladaný iba z toho,
čo som neurobil – nikoho som neokradol, nikoho som nezabil. Pýtajme sa,
či sme využili príležitosti a potenciál,
ktorý bol do nás vložený. Nechal som
perly ukryté v truhlici svojho vnútra
a semienkam som nikdy nedovolil vyrásť?
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II., Benedikta XVI., Františka. Stačí
siahnuť po ich knihách, prehĺbiť si poznatky o ich náuke. Všetky rady smerujú k tomu, aby sme sa naučili robiť
veci dôležité a nezabíjali čas vecami
nepodstatnými.
V ďalšej časti knihy autor varuje
pred premrhaním veľmi vzácneho daru, ktorým je čas. Omámili nás rôzne
virtuálne hry, virtuálne vzťahy, využívame každú sekundu na rôzne rozptýlenie. Stačí raz, dvakrát kliknúť a
už sme na sociálnej sieti. Lajkovanie
na facebooku a surfovanie po internete je pomalým zabíjaním našich hodín, dní, a týždňov. Venujme čas knihám, ktoré stoja za prečítanie, pozrime si hodnotné filmy, ktoré stoja za to,
aby sme ich videli. Ale pamätajme, že
sú aj filmy a webstránky, ktoré nás navádzajú na pokušenie. Stačí len jedno
kliknutie o pár milimetrov ďalej a už
je pred našimi očami násilie alebo pornografia. V biblickom príbehu o márnotratnom synovi, mladší syn musel
odísť za pokušením do ďalekej krajiny, my to všetko nachádzame v našom
dome, na obrazovke vo vlastnej izbe.
Nemusíme sa ani pohnúť z vlastného

František Trstenský

kresla. Rozvíjajme tri rozmery našej
duše: mystický, umelecký a vedecký.
Zvlášť pre mladých platí, že už nikdy
neskôr v živote nebudú mať toľko času napríklad na kvalitné knihy alebo
na hru na hudobný nástroj. Je potrebné to využiť.
Od moslimov si vezmime príklad,
ako sa nehanbia za svoju vieru. Napríklad keď príde ich čas modlitby, vyberú si koberček a pokľaknú obrátení k Mekke, aby sa pomodlili. My máme problém sa prežehnať pred jedlom v reštaurácii, aby náhodou si o
nás niekto nepomyslel, že sme bigotní. V minulosti sme sa za hriech hanbili, dnes už nie sme hriešnikmi a nejestvuje osobné zlyhanie. Zakrýva sa
to táraním o uvedomení si vlastného
vnútra a o potrebe nasledovať vlastné túžby. Ale uvedomme si aj druhú stranu hriechu. Je tu Boh, ktorý je
oveľa väčší ako hriech. Je to Boh, ktorý má radosť nad jedným hriešnikom,
ktorý robí pokánie, ako na deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Pokora nie je
o tom, že všetkých dookola presviedčaš, že nič nevieš a že ostatní sú lep-

ší ako ty. Skôr je to vedomie, že všetko, čo máš, si dostal zhora a Boh chce,
aby si to správne použil pre dobro svoje aj druhých.
V závere knihy sa autor upriamuje na duchovný život. Prirovnáva ho k
starozákonnému zápasu Jakuba s Bohom: „Nikdy nesmieš Boha pustiť bez
toho, aby ťa nepožehnal. Modlitba, duchovný život, život samotný je to, o čo
skutočne ide.“ Každý z nás je chrámom Ducha Svätého, je kráľom, prorokom a kráľom, lebo to nám povedal
kňaz pri krste, keď sme sa stali Božími synmi a dcérami. To nie je metafora, alebo len pekný obraz, ale je to
skutočnosť. „Nauč sa modliť… Modlitba je cestou k tomu, ktorý nám nielen cestu ponúka, ale On je Cestou.“ Je
potrebné skúsiť naučiť sa modliť ruženec, Breviár, Sväté písmo…
Marek Vácha vo svojou publikáciou
ponúka dynamické a pútavé čítanie,
ktoré je inšpirujúce, pre každého, kto
k nemu pristúpi s otvorenou mysľou a
srdcom.

DoCat. Sociálna náuka CirkvI pre mladých.
Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2018, 320 strán, ISBN 978-80-8161-311-1.
Počas národného stretnutia mládeže P18 v Prešove vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha predstavilo slovenský preklad publikácie s názvom
DoCat, ktorá ponúka syntézu sociálnej náuky Cirkvi určenú pre mladých
ľudí. Ide o pokračovanie série, ktorú
začal tzv. YouCat, tzn. Katechizmus
Katolíckej cirkvi pre mladých. Názov je tentokrát skratkou, ktorá vznikla spojením dvoch anglických slov „do
= robiť“ a „catechism = katechizmus.“
YouCat bol iniciatívou rakúskych kardinála Christophaa Schöborna, ktorý
chcel mladým ponúknuť náuku Katolíckej cirkvi podanú zrozumiteľnou rečou. Eemeritný pápež Benedikt
XVI. odovzdal mladým túto novinku
s obálkou s typickou žltou farbou po-
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čas Svetových dní mládeže v Madride v roku 2011. Publikáciu odenú do
obálky s modrou farbou, ktorej zámerom je usmerniť mladých, čo majú robiť, predstavil prvýkrát už terajší Svätý Otec František počas Svetových dní
mládeže v Krakove v roku 2016. Jeho
želaním bolo, aby mladí ľudia dostali do rúk manuál, ktorý za pomoci
Kristovho evanjelia im pomôže v prvom rade zmeniť seba samých, potom
vlastné prostredie a napokon celý svet.
V úvode k publikácii pápež František vychádza zo slov Pána Ježiša:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ Svätý Otec ďalej apeluje na
mladých, aby sa angažovali za dru-

hých v túžbe premeniť svet. Apeluje na to, čo ukrýva v sebe názov tejto publikácie – na kresťanské konanie.
Pripomína, že „sociálna náuka nepochádza od toho alebo onoho pápeža či
učenca. Vychádza zo srdca evanjelia.
Prichádza od samotného Ježiša. Ježiš
je sociálnou náukou Božou.“
Na publikácii sa podieľala tridsiatka odborníkov, ktorí vždy vo dvojici
vypracovali jednotlivé kapitoly. Ešte
pred samotným vydaním diela poslali rukopis asi tridsiatke mladým, aby
im pomohli naformulovať vyjadrenia
účinným a zrozumiteľným spôsobom.
Štruktúra diela je postavená na otázkach a odpovediach, ktorých je celkovo 328. Text dopĺňajú citáty zo Sväté-
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ho písma, výroky svätcov, vyjadrenia
pápežov a známych osobností, ilustrácie a fotografie. Východiskom pre celé
dielo je náuka Katolíckej cirkvi od prvej sociálnej encykliky Leva XIII. Rerum novarum z roku 1891 až po encykliku Laudato si z roku 2015 z pera
terajšieho pápeža Františka, v ktorej sa
venuje ochrane životného prostredia.

ská práca; 7. Blahobyt a spravodlivosť
pre všetkých: Hospodárstvo; 8. Moc a
morálka: Politické spoločenstvá; 9. Jeden svet – jedno ľudstvo: Medzinárodné spoločenstvo; 10. Chrániť stvorenie: Životné prostredie 11. Život v
slobode a nenásilí: Mier; 12. Osobná a
spoločenská angažovanosť: Uskutočňovať lásku.

Kniha je rozdelená do dvanástich
kapitol, v ktorých sú postupne predstavené témy, ktoré sa dotýkajú aktívneho života kresťana v spoločnosti: 1. Majstrovský Boží plán: láska; 2.
Spoločne sme silní: Cirkev a sociálne
otázky; 3. Jedinečná a s nekonečnou
hodnotu: Ľudská osoba; 4. Spoločné
dobro, dôstojnosť ľudskej osoby, solidarita, subsidiarita: Princípy sociálnej náuky; 5. Základ spoločnosti: Rodina; 6. Povolanie a zamestnanie: Ľud-

Publikácia zaujme kvalitným grafickým spracovaním a starostlivo premyslenou celkovou štruktúrou. Čitateľa sprevádzajú textom štyri grafické
symboly. Symbol knižky označuje citáty zo Svätého písma, ktoré sa vzťahujú na daný text. Symbol úvodzoviek označuje citát nejakej osobnosti,
ktorý pomáha lepšie porozumieť textu. Symbol Baziliky svätého Petra odkazuje na aktuálne učenie pápeža a jeho predchodcov. Napokon symbol vý-

kričníka vysvetľuje niektoré definície
a termíny. DoCat používa tri farebné
šípky, ktoré odkazujú na cirkevné dokumenty. Modrá šípky odkazuje na
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi,
sivá šípka odkazuje na Katechizmus
Katolíckej cirkvi a žltá šípka odkazuje na citáty z katechizmu pre mladých
YouCat. V závere sa nachádza prehľadný menný a vecný register.
DoCat je zrozumiteľným prerozprávaním katolíckej náuky o spoločnosti a sociálnej náuke, ponúka mladým a dospelým orientáciu a prehľad
v základných princípoch pravdy, spravodlivosti a lásky a podáva úryvky z
významných dokumentov magistéria Cirkvi, aby sa angažovali za lepší
a spravodlivejší svet.

Gary Chapman:
To keby sme vedeli... pred svadbou!
Porta libri, Bratislava, 2014 (2. vydanie), 127 strán. Z anglického originálu preložila Daniela Koronthály, ISBN
978-80-8156—020-0.
Dnes už 80-ročný Gary Chapman
je obľúbený americký autor, ktorý zároveň pôsobí ako pastor v baptistickom spoločenstve vo Winston-Salem v Severnej Karolíne. Je ženatý a
s manželkou Karolyn majú dve dospelé deti. Vyštudoval antropológiu a má
doktorát z filozofie. Už viac než 35 rokov organizuje semináre zamerané na
prípravu mladých ľudí na manželstvo,
ale aj na pomoc manželstvám v kríze. Je autorom viacerých úspešných
publikácií, v ktorých sa venuje najmä vzťahom medzi priateľmi, snúbencami, manželmi, rodičmi a deťmi. Na
našom knižnom trhu sú dostupné viaceré tituly, ktoré napísal on sám, alebo
v spolupráci s ďalšími autormi, napr.
Päť jazykov lásky, Päť jazykov lásky
pre deti, Päť znakov láskyplnej rodiny,
Láska, Digitálne deti, 4 obdobia manželstva, atď.

Kniha má celkovo 12 kapitol a je písaná jednoduchým a sviežim štýlom.
Prednosťou knihy je, že vyniká praktickými radami a konkrétnymi príkladmi zo života, ktoré odrážajú desaťročia praxe autora v danej oblasti. V knihe sa Chapman často odvoláva na svoje ďalšie publikácie, z ktorých preberá aj niektoré texty, ale zároveň poskytuje odkazy aj na diela iných autorov a internetové zdroje.
Každá kapitola je zakončená konkrétnymi otázkami, ktoré vychádzajú z témy, ktorú autor priblížil. Ďalšiu prednosť publikácie vidím v tom, že neobchádza žiadnu oblasť manželského života: spiritualita, financie, sexuálny
život, vzťahy so širšou rodinou, riešenie hádok, odpustenie atď. Ako už názov hovorí, autor sa rozhodol priblížiť
témy, o ktorých by mali snúbenci spolu rozprávať a mať ich vyriešené ešte pred svadbou. Základné pravidlo

knihy zdôrazňuje, že dôkladná predmanželská príprava je prvým krokom
na ceste k naplneniu snov o manželskom šťastí. Medzi najväčšie ohrozenia budúcnosti manželstva patrí naivné presvedčenie, že pred svadbou tieto témy netreba riešiť, ale že budú sa
riešiť až keď príde správny čas. Druhým ohrozením je názor snúbencov,
že žiadnu prípravu na manželstvo nepotrebujú, lebo sa majú radi a to postačí. Chapman hovorí, že ide o ďalšiu
obeť ilúzie o „láske.“
Autor upozorňuje, že zamilovanosť
je dôležitá, ale nesmie sa na nej stavať
úspešné manželstvo. Z vlastnej praxe hovorí, že zamilovanosť v priemere pretrvá zhruba dva roky. Potom prvotné opojenie prejde a otázky, ktorým počas euforickej zamilovanosti
snúbenci nevenovali pozornosť, teraz
vystúpia do popredia.
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Zaujímavou a poučnou je 2. kapitola, v ktorej Chapman uvádza päť jazykov lásky. Text prevzal zo svojej inej
knihy s rovnakým názvom. Vychádza
z predpokladu, že každý človek komunikuje v jazyku, ktorý je mu najbližší.
Ak však nehovoríme jazykom druhého človeka, naše prejavy pre neho nebudú znamenať to, čo pre nás. Prvým
jazykom lásky sú slová uistenia. Používa ich ten, kto potrebuje uistenie,
ocenenie a obdiv na verbálnej rovine. Druhým jazykom sú skutky služby. Používa ich ten, kto je naučený
cez skutky dať najavo, že toho druhého miluje. Tretím jazykom sú dary.
Niektorým ľuďom prejavíte lásku najviac tým, že ich obdarujete. Dar pritom nemusí byť drahý, ale ide o prejav náklonnosti, ktorý darom vyjadrujeme. Štvrtým jazykom je pozornosť.
Nestačí, aby sme sedeli v jednej miestnosti a robili niečo spolu, ale je dôležité, aby sme druhému človeku venovali svoju pozornosť, aby sme sa mu pozerali do očí a sústredili sa na to, čo
hovorí, aby sme ho počúvali. Napokon
piatym jazykom je fyzicky dotyk. Pre
takého človeka je dôležité objatie alebo láskyplný dotyk. Z uvedených dôvodov je dôležité venovať pozornosť
tomu, akým spôsobom najčastejšie
vyjadrujeme lásku a ocenenie iným.
Je potrebné spoznať, akým jazykom
lásky komunikuje druhý človek. K tejto téme sa autor znova vracia v 10. kapitole, ktorá je venovaná rodine manžela alebo manželky. Pre dobré vzťahy
s príbuznými, najmä s otcom a matkou
a so súrodencami manžela alebo manželky, je dôležité spoznať, akým jazykom lásky hovoria. V každom prípade základným pravidlom je učiť sa počúvať.
Pre zdravé fungovanie vzťahu má
svoje nezastupiteľné miesto ospravedlnenie. Nejde o prejav slabosti, ale
o nevyhnutnosť. Chapman aj v tomto prípade ponúka päť jazykov ospravedlnenia. Prvým je vyjadrenie ľútosti. Najčastejšie je to veta: „Mrzí ma
to, prepáč.“ Tento jazyk ospravedlne-
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nia je emocionálny. Jeho podstatou
je dať manželskému partnerovi najavo, ako nás bolí, že som ho svojimi
slovami alebo skutkami zranil. Druhým jazykom je prevzatie zodpovednosti. Najskôr uznáme, že sme urobili
chybu, a potom preberieme zodpovednosť, ktorou uznáme, že sme nekonali
správne a nebudeme hľadať výhovorky. Tretím jazykom ospravedlnenia
je náprava škody. Podstatou tohto jazyka je dať veci do poriadku. Ide teda
o konkrétny skutok nápravy, ktorým
vyjadríme, že sme nekonali správne. Štvrtým jazykom ospravedlnenia
je úprimne vyjadrenie túžby zmeniť
svoje správanie. Napokon piatym jazykom je prosba o odpustenie. Myslí
sa tu na to, že skutočne niečo ľutujeme
a žiadame druhého, aby nám odpustil.
V praxi to znamená, že nestačí len vedieť sa ospravedlniť, ale je potrebné to
urobiť takým spôsobom, aby ten druhý porozumel, že to myslíme úprimne.
Na týchto niekoľkých príkladoch
chcem ukázať, že knižka je veľmi názorná a praktická. Neobsahuje teda
odporúčania len na teoretickej rovine,
ale pristupuje ku konkrétnym podnetom a príkladom riešenia situácií, ktoré manželský život prináša. V kapitole o spiritualite autor pripomína, aké
je dôležité venovať pozornosť aj náboženským otázkam. Varuje čitateľov,
že ak niekto je jednoducho rozhodnutý zobrať sa a prehliada náboženské
rozdiely, prejavuje tým svoju nezrelosť. Nestačí pritom sa len pýtať, akého náboženstva je môj snúbenec/snúbenica, ale je mimoriadne dôležité vedieť, s akým „typom“ kresťana chcete založiť svoje manželstvo a rodinu.
V kapitole venovanej sexuálnej oblasti, Chapman zaujíma veľmi jasné stanovisko. „Spoločnosť, v ktorej žijeme,
nás učí že predmanželský sex je zábavou, a keď sa raz rozhodnete vstúpiť do manželstva, začnete takpovediac s „čistým štítom,“ autor výstižne
charakterizuje prístup dnešných ľudí.
Upozorňuje však, že z psychologického hľadiska nie je také jednoduché za-

budnúť na minulosť a začať od začiatku. Manželov totiž často zožiera túžba poznať predchádzajúci sexuálny život partnera. Preto najlepším riešením
je zachovať si predmanželskú čistotu.
Autor v knihe upozorňuje, že príslovie „Aká matka taká Katka“ a „Aký
otec, taký syn,“ nie sú len mýtmi. Väčšina z nás sa podobá svojim rodičom
oveľa viac, než si uvedomujeme. Nejde pritom len o fyzicky vzhľad ale aj
o spôsob komunikácie a návyky, ktoré si do vzťahu prinesieme z domu.
V dnešnej uponáhľanej dobe, žiaľ, budúci manželia trávia veľmi málo času
s rodičmi. Potom sa stáva, že vstúpia
do manželstva a nerozumejú správaniu rodičov, s ktorými ich manželský
partner vyrastal. Modely správania rodičov do veľkej miery vplývajú aj na
budúceho partnera.
V závere tento americký autor pripomína, že jestvujú dve oblasti, v ktorých je pre partnerov často ťažké byť
k sebe úprimní. Prvou je sexuálny život a druhou zdieľanie osobných finančných pomerov. Dôrazne však
každému odporúča, kto sa pripravuje
na manželstvo, aby bol v týchto otázkach čestný. Práve tieto dve oblasti bývajú v manželstve často zdrojom najväčších konfliktov. Samozrejme, platí
zásada, že tieto otázky by sme nemali rozoberať s človekom, s ktorým neplánujeme vážny vzťah.
Príprava na manželstvo sa má zamerať na päť oblastí, ktoré od seba nie
je možné oddeliť, pretože sú navzájom poprepletané. Je to intelektuálna,
emocionálna, sociálna, duchovná a fyzická oblasť.
Knihu odporúčam nielen tým, ktorí
sa bezprostredne pripravujú na vstup
do manželstva, ale aj mladým ľuďom,
kňazom a laickým veriacim, ktorí sa
podieľajú vo farnostiach na predmanželských náukách.
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Gaudete et exsultate
Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka o povolaní k svätosti
v súčasnom svete.
Spolok svätého Vojtecha : Trnava, 2018, 85 strán, preložil Martin Kramara, ISBN 978-80-8161-250-3.

Ako je zvykom pre dokumenty pápežov, názov dostávajú podľa úvodných slov, ktorými daný dokument začína. Svätý Otec František si za úvodný verš svojej exhortácie zvolil citát
z Ježišovej reči na vrchu v Matúšovom evanjeliu: „Radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Mt
5, 12). V latinskom jazyku tento verš
začína slovami Gaudete et exsultate, ktoré tvoria nadpis exhortácie. Zdá
sa, že terajší Svätý Otec rád vkladá do
názvov svojich exhortácií tému radosti. Pripomeniem názvy predchádzajúcich dvoch exhortácií: 1. Evangelii
gaudium (Radosť evanjelia); 2. Amoris laetitia (Radosť lásky). Myslím si,
že aj týmto spôsobom chce ukázať, že
žiť kresťanstvo vychádza zo srdca samotného Ježišovho posolstva, ktorým
je evanjelium – radostná zvesť. Hoci
kresťanstvo je iste aj rozhodnutie a záväzok, ktorý človek slobodne berie na
seba, v prvom rade je to radosť z Božieho daru viery, lebo naše mená sú
zapísané v nebi (porov. Lk 10, 20).
Od úvodných riadkov čitateľ vie, že
má pred sebou typický slovník pápeža Františka, ktorý sa vyznačuje názornosťou, konkrétnosťou a jeho obľúbenými slovnými výrazmi. Rád používa slovné hračky, ktoré sú pre jeho slovník tak typické, napr. hovorí o
„svätosti vedľajších dverí“; o „strednej
triede svätosti“; o potrebe „vzrastať
malými gestami“; o „pokušení osvietených katolíkov“; o nerozdeliteľnej
„tvári Otca a tvári brata“; o potrebe
„venovať pozornosť malým detailom“;
o Ježišových blahoslavenstvách hovorí ako o „preukaze totožnosti kresťana“ a pod. Máme pred sebou duchovného pastiera, ktorý sa prihovára svojim veriacim zrozumiteľným štýlom
a vyzdvihuje predovšetkým pastoračný a praktický aspekt svätosti.

Neraz sa stáva, že keď pápež vysvetľuje nejakú tému, nezabudne pripomenúť, že je to len jeden aspekt a že
si je vedomý, že ním predstavená téma
má aj ďalšie rozmery. Zdá sa, akoby
si Svätý Otec uvedomoval, že jeho slová nemusí každý porozumieť správne.
Možno je to aj skúsenosť z minulosti,
keď niektoré jeho vyjadrenia boli médiami, ba dokonca samotnými veriacimi, nesprávne interpretované. Hneď
v úvode exhortácie upozorňuje, že jeho cieľom nie je podať traktát o svätosti s mnohými definíciami a rozdeleniami, ale vložiť povolanie k svätosti „do aktuálneho kontextu, s jeho
rizikami, výzvami a príležitosťami“ (2.
bod). Keď v prvej kapitole upozorňuje,
že nie je zdravé milovať ticho a vyhýbať sa stretnutiu s druhým, hneď ďalej dodáva, že to „neznamená podceňovať okamihy pokoja, samoty a ticha
pred Bohom“ (29. bod). Pri vymenovaní niektorých aspektov svätosti pápež nezabudne pripomenúť, že jestvujú prostriedky posvätenia, ktoré už poznáme: modlitba, Eucharistia a zmierenie, prinášanie obiet atď., len nemá
v úmysle sa ich teraz osobitným spôsobom dotknúť.
Pápež František rozdelil svoju exhortáciu do piatich kapitol: 1. Povolanie k svätosti; 2. Dvaja subtílni nepriatelia svätosti; 3. Vo svetle Majstra; 4.
Niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete; 5. Zápas, bdelosť a rozlišovanie. Keď sa pozrieme na rozdelenie kapitol, svojím rozsahom a spracovaním je ťažiskovou kapitolou tretia
kapitola, v ktorej Svätý Otec vychádza
z Ježišových blahoslavenstiev. V nich
pápež vidí návod, čo má človek robiť,
aby sa stal dobrým kresťanom: „Treba robiť, každý svojím spôsobom to,
čo hovorí Ježiš v reči o blahoslavenstvách“ (63. bod).

Svätý Otec František začína prvú
kapitolu konštatovaním, že úcta svätých má svoje pevné miesto v náuke
Cirkvi: „Zástup Božích svätých ma
chráni, pomáha mi a nesie ma“ (4.
bod). Úmyslom prvej kapitoly je ukázať, že svätosť je nevyhnutná vlastnosť Cirkvi. Nazýva ju „najkrajšou
tvárou Cirkvi“ (9. bod). Ide neraz o
svätosť v každodennom nasledovaní
Krista: rodičov, ktorí s veľkou láskou
vychovávajú svoje deti; v poctivo pracujúcich mužoch a ženách; v staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. Pápež osobitným spôsobom
vyzdvihuje prejavy „ženského génia“
v ženských štýloch svätosti. Výslovne uvádza niektoré svätice: sv. Hildegardu z Bingenu, sv. Brigitu, sv. Katarínu Sienskú, sv. Teréziu Avilskú, sv.
Teréziu z Lisieux. Nosnou témou prvej kapitoly je ukázať, že svätosť je
pre každého. Charakterizuje ju pápežova výzva: „Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život, či radosť. Práve
naopak: pretože sa staneš tým, čo mal
Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš
verný svojmu bytiu“ (32. bod). „Všetci
sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné
svedectvo v zamestnaniach všedného
dňa, tam, kde sa každý nachádza“ (14.
bod).
Druhá kapitola obsahuje varovanie pred dvoma nepriateľmi svätosti,
ktorými sú, podľa pápeža, gnosticizmus a pelagianizmus v ich súčasných
formách. Gnostici posudzujú druhých na základe kvantity dát a poznatkov, ktoré nazhromaždia. Absolutizujú vlastné teórie a druhých nútia, aby
sa podrobili zdôvodneniam, ktoré používajú. Jedna vec je zdravé a pokorné používanie rozumu na premýšľanie
nad teologickým a morálnym učením
evanjelia; druhá je snaha zredukovať
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učenie Ježiša na chladnú a prísnu logiku, ktorá sa snaží všetko ovládnuť (39.
bod). Svätý Otec vystríha pred postojmi, v ktorých sa považujeme za dokonalých a lepších ako „nevedomá masa“ ostatných veriacich. Druhým nebezpečenstvom je súčasný pelagianizmus. Kým gnostici pripisujú moc inteligencii, pelagiáni ju pripisujú ľudskej vôli. Zabudli, že všetko nezávisí od toho, kto chce, ale od Boha, ktorý sa zmilúva (48. bod). Takí ľudia
sa spoliehajú len na vlastné sily a cítia sa nadradení nad druhými, pretože
sa riadia určitými normami alebo pretože sú neochvejne verní istému katolíckeho štýlu z minulosti. Chýba im
úprimne uznanie vlastných obmedzení. Zabúdajú, že Božia milosť, keďže
predpokladá našu prirodzenosť, nerobí nás okamžite superľuďmi. Noví pelagiáni chcú ísť cestou vlastnej spravodlivosti a elitárskej samoľúbosti bez
uznania prvenstva Božej milosti.
Podstatnú časť tretej kapitoly tvorí pápežovo vysvetlenie každého z ôsmich blahoslavenstiev s dôrazom na
ich aplikáciu pre súčasného kresťana.
Svätý Otec pozýva žiť blahoslavenstvá bez špekulácií a výhovoriek, ktoré oberajú o silu (97. bod). Pápež vidí prepojenie medzi blahoslavenstvami a požiadavkami pri Poslednom súde (bol som hladný...), ktoré uvádza
Matúšovo evanjelium v 25. kapitole. Kresťan sa má chrániť dvoch pochybení. Prvým je snaha oddeliť požiadavky evanjelia od osobného vzťahu s Pánom, lebo to prináša riziko, že
kresťanstvo sa zmení na istý druh mi-
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movládnej organizácie. Druhým pochybením je podozrievavý postoj voči tým, ktorí sa angažujú za druhých
a považujú to za čosi svetské, sekularizované a povrchné. „Nemôžeme si
klásť taký ideál svätosti, ktorý by ignoroval nespravodlivosť tohto sveta, kde jedni oslavujú, s radosťou užívajú, a svoj život redukujú na novinky konzumu, zatiaľ čo iní hľadia iba
zvonku, ich život plynie a končí v biede“ (101. bod). Svätý Otec František
sa v tejto kapitole vracia k svojej častej téme migrantov. Cituje úryvky zo
starozákonných kníh Exodus a Levitikus, ktoré hovoria o ochrane cudzinca
a upozorňuje, že nejde „len o výmysel
jedného pápeža alebo prechodné delírium“ (103. bod).
Štvrtá kapitola prináša niektoré vybrané charakteristiky svätosti vzhľadom na terajší svet. Svätý Otec najskôr menuje riziká súčasnej kultúry:
nervózna a násilná úzkosť; negativita a smútok; pohodlná, konzumistická a egoistická lenivosť; individualizmus; falošná duchovnosť. Voči týmto
rizikám pápež odporúča rozvíjať tieto
aspekty svätosti: znášanlivosť, trpezlivosť a tichosť; radosť a zmysel pre humor; odvahu a horlivosť; pestovanie
spoločenstva; rozvíjanie ducha modlitby. V tejto kapitole povzbudzuje,
aby sme pracovali na čnosti pozornosti voči detailom, ktoré nazýva „malé
detaily lásky“ (145. bod).
V záverečnej piatej kapitole Svätý
Otec poukazuje na to, že kresťanský
štýl života so sebou prináša rozhodnu-

tie pre neustály zápas. Pozýva veriacich k trom krokom: zápas, bdelosť
a rozlišovanie. Zápas sa dotýka sveta, ktorý nás zavádza, ohlupuje a robí priemernými; proti vlastným nerestiam; proti diablovi, ktorý je kniežaťom zla. Pápež varuje, aby sme existenciu zla nikdy nevnímali ako mýtus.
Cesta k svätosti je neustálym bojom,
v ktorom však máme mocné zbrane:
modlitbu, Božie slovo, svätú omšu,
adoráciu, sviatostné zmierenie, skutky
lásky, život v spoločenstve, misionárske úsilie (162. bod). Pápež považuje
za osobitne potrebný dar rozlišovania,
ktorý neznamená len dobrú schopnosť zdravého úsudku, ale je to nadprirodzený dar Ducha Svätého, o ktorý treba prosiť. Tento dar je nevyhnutný k tomu, aby sme nepremárnili inšpirácie Pána a nenechali si ujsť jeho
pozvanie na rast (169. bod).
Exhortáciou sa terajší pápež skutočne usiluje o to, čo je významom tohto
slova – povzbudenie. V prvom rade je
to povzbudenie nebáť sa v súčasnom
svete žiť svätosť. Skôr než svätosť vybraných osôb vo výnimočných momentoch života viery, Svätý Otec vyzdvihuje svätosť každodenného dňa,
ktorá sa prejavuje drobnými skutkami
lásky. Myslím, že sa to Svätému Otcovi podarilo a po prečítaní jeho slov,
človek cíti túžbu byť svätým a nadšenie žiť radosťou v prítomnosti Boha.
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M. Lichner – K. Karabová:
K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície
Trnava: Dobrá kniha, 2017, počet strán 520. ISBN 978-80-8191-105-7.
Kniha je napísaná ako vysokoškolská teologická učebnica. Ide o vybrané preklady z latinčiny do slovenčiny sv. Cypriána, sv. Hilára, sv. Augustína, sv. Leva pápeža, sv. Gregora Veľkého a iných autorov
a koncilov. Čítanie predpokladá znalosť historických a teologických súvislostí.

Jean-Pierre Torrell:
Fenomén „katolická teológie“
Praha: Krystal OP, 2013, počet strán 170. ISBN 978-80-87183-52-6.
Nepoznám lepšie uvedenie do štúdia teológie. Je to preklad z francúzštiny (Paríž 2008) do češtiny
(Praha 2013). Autor je francúzsky dominikán.

Romano Guardini:
O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby
Kostelní Vydří: Karmelitanske nakladatelství, 2006. Počet strán: 200. ISBN: 80-7192-899-2.
Je to preklad z nemčiny (Berlín 1943) do češtiny (Praha 2006). Autorom je známy nemecký katolícky mysliteľ a kňaz (1885 – 1968), ktorý významne ovplyvnil aj Josepha Ratzingera / Benedikta XVI.

Vittorio Messori:
Prečo verím. Život ako dôkaz viery.
Bratislava: Lúč-Redemptoristi, 2010. Počet strán: 424. ISBN: 978-80-89342-17-4.
Je to rozhovor dvoch katolíkov – novinárov: Andrea Tornielli (praktizujúci katolík od narodenia) sa
pýta a Vittorio Messori (konvertita) odpovedá. Kniha sa veľmi dobre číta a Messori nás uvedie pútavým spôsobom do rôznych tém duchovného života.

Georges Gilson:
Diecézny kňaz v pastoračnej službe
Spišské Podhradie: Kňazský seminár, 2001. Počet strán: 196. ISBN: 80-7142-093-X.
Je to preklad francúzskeho biskupa, ktorý opisuje bolesti a radosti kňazov a veriacich jednej diecézy.
Ak sa niektorým ešte v časoch eufórie (2001) zdala kniha málo aktuálna pre pomery na Slovensku,
v súčasnosti je závažne aktuálna. Treba uvažovať o jej druhom vydaní.

