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Editoriál

Anton Ziolkovský

Neobviňujme svet,
ale pozrime sa sami na seba
Otázka vzťahu Katolíckej cirkvi
s moderným svetom sa tiahne celým
novovekom. Po nástupe osvietenstva,
ktoré bolo bytostne spojené s racionalizmom a empirizmom, sa otvorila
brána pre spochybňovanie všetkého,
čo bolo pre kresťanov sväté, najskôr
pre nadprirodzené Zjavenie. Cirkev sa
tomu bránila, v 19. storočí vznikli teologické školy s cieľom hľadať spôsob
ako zosúladiť pokrok vo vedách a spoločenskú situáciu s pohľadom Cirkvi,
ktorý vychádzal zo Svätého písma
a Tradície. Na konci 19. storočia táto
zrážka modernity a tradičného kresťanského postoja inšpirovaného stredovekou teológiou vyvrcholila. Našťastie, vďaka pomoci Ducha Svätého, ktorý nám v duchu Ježišových slov
má pripomenúť všetko, čo nám božský Majster povedal a vďaka zmyslu
pre vieru u veriacich sa postupne objavovali nesmelé pokusy ukazujúc,
že život katolíka v modernom svete
je možný bez toho, aby prišiel o svoju vieru. Tento vývoj osobitne potvrdil
pápež Pavol VI. a Druhý vatikánsky
koncil. Treba podotknúť, že Koncilom sa diskusia vôbec neskončila. Práve naopak. Nakoľko obdobie po ňom
je charakterizované silnejúcou sekularizáciou, ktorá postupne mení aj spoločnosť na Slovensku, debata o vzťahu Cirkvi s moderným svetom akoby
znova naberala na váhe.
Je pravdou, že takmer tridsať rokov po novembrovej revolúcii sú ľudia
zo spoločenského vývoja prinajmenšom zmätení. Zasiahla nás globalizácia, sme v kontakte s mnohými ľuďmi rozličných rás a národov, či náboženstiev a toto všetko vyvoláva obavy
o budúcnosť. Súčasná spoločnosť má
problém nájsť hlboké motívy pre nádej a nové spoločenské ciele. Kedysi
bolo cieľom poraziť komunizmus, potom mať samostatný štát, neskôr vstúpiť do EÚ a NATO, do Schengenského priestoru, zaviesť euro. Dnes spo-

ločnosť nemá veľké ciele. Jediné, o čo
sa väčšina snaží, je zlepšiť kvalitu života, materiálne zabezpečenie a užiť
si život v dobrom slova zmysle čo najviac. Takto sa správa mnoho obyvateľov našej krajiny.
Kresťania, ktorí berú svoju vieru vážne a kňazi, ktorí sa o nich majú starať, sú neraz z takéhoto vývoja zdesení. Ako na všetko, aj na toto sa dá zareagovať dvojako. Môžeme mať hlavu v smútku a báť sa budúcnosti alebo môžeme aktuálnu situáciu, aj so všetkými ťažkosťami, pochopiť ako výzvu. Na začiatku by sme
si však mali dobre uvedomiť a často si
pripomínať, že aj v týchto ťažkostiach
je s nami Boh a neopúšťa nás. Keď sa
pred viac ako desiatimi rokmi ako príprava k novému pastoračnému plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku robil podrobný prieskum medzi kňazmi s otázkou, čo považujú za najväčší problém Cirkvi, väčšina zaň prekvapujúco označila sekularizáciu. Nie žeby sekularizácia problém nebola. Je
a veľký. Je to však externý faktor, ktorý nedokážeme priamo ovplyvniť. Určite však môžeme pracovať na posilňovaní vlastnej viery, mali by sme sa
vzdelávať a duchovne prebúdzať. Lebo vzdelaný a nábožný katolík sa so
sekularizáciou vysporiada oveľa zodpovednejšie. Ale kde má viera plytké korene, kde niet duchovného života a solídneho vzdelania, tam je cesta k zosvetšteniu oveľa jednoduchšia.
Katolícka cirkev na Slovensku čelí mnohým ťažkostiam a novým situáciám. Netreba z toho robiť nijakú drámu. Je to naša situácia, do ktorej nás
vložil Boh, našou úlohou je túto situáciu zvládnuť a odovzdať štafetu evanjelia ďalej. Určite však platí, že Cirkev
je viac ohrozená zvnútra ako zvonka.
Pre život Cirkvi sú určite väčšou hrozbou zdemoralizovaní kňazi, ľahostajní a nevzdelaní laici ako akákoľvek se-

kularizácia. Najväčšou hrozbou pre život Cirkvi a autentické odovzdávanie
evanjelia sme my, jej členovia, ktorí
nie sme k sebe ani pred Bohom úprimní a pravdiví a vydávame falošný obraz o Bohu a Kristovom evanjeliu či
o tom, čím má byť Cirkev. Žiadna liberálna strana ani spoločenská organizácia nenesie zodpovednosť za to, ak sa
nedokážeme vysporiadať s deliktmi
vo vlastnom spoločenstve, najmä s deliktmi klerikov. Žiaden spoločenský
režim nenesie zodpovednosť za stratu
duchovného života, chýbajúcu modlitbu, adoráciu k Eucharistii, či úctu
k Panne Márii. Spoločnosť nemôže za
našu netransparentnosť a v niektorých
prípadoch pochybné narábanie s cirkevným majetkom. Verejnosť naozaj
nemôže za to, že sme málo odvážni
a pokorní a nemáme dobrú vôľu, niekedy ani odvahu a ochotu sa vysporiadať s vlastnými problémami a skôr ich
ticho tolerujeme.
Diskusia o vzťahu Katolíckej cirkvi
s moderným svetom sa neskončila.
Ona bude prebiehať stále. Možno o to
viac, o čo je silnejší spoločenský tlak
na jednotlivca, aby svoje náboženské
presvedčenie odsunul do posledného
šuplíka svojej duše a v žiadnom prípade z neho nevyvodzoval nejaké dôsledky pre každodenný život v spoločnosti. My sme schopní túto debatu ustáť.
Ba dokonca môže byť pre nás užitočnou a plodnou. Môže byť veľkým prínosom pre celú spoločnosť. Ale len za
podmienky, že nebudeme bolestínsky
ukazovať na zlý svet, ktorý nás nechápe, ale sa budeme usilovať o autentický život podľa Kristovho evanjelia.
Inými slovami: neobviňujme svet, ale
pozrime sa sami na seba. Vo svojom
srdci nájdeme nielen vlastné hriechy
a zlyhania, ale v jeho hlbinách objavíme Boha, ktorý nám dá silu a odvahu
byť jeho svedkami aj v tejto rozkolísanej dobe až po kraj zeme.
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Úrad liturgických slávení
Najvyššieho veľkňaza

Vonkajšie prejavy nábožnosti
celebranta
Vieru v prítomnosť Pána v Cirkvi, v eucharistických
spôsoboch, vyjadruje kňaz tým, že príkladne adoruje,
čo sa ukazuje v hlbokom a úctivom pokľaknutí počas sv.
omše alebo mimo nej. V pokoncilovej liturgii bolo pokľaknutie redukované na minimum a zdôvodňovalo sa to
striedmosťou. Avšak výsledkom toho je, že pokľaknutie
sa stalo zriedkavosťou, alebo úplne zaniklo. Stali sme sa
skúpymi na gestá voči Pánovi, ale na druhej strane obdivujeme židov a moslimov pre ich vrúcny spôsob modlitby.
Pokľaknutie viac ako slová dokumentuje poníženosť
kňaza, ktorý vie, že je iba služobníkom a zároveň dokumentuje jeho dôstojnosť, pretože má moc sprítomniť
Pána vo sviatosti. Ale sú aj iné gestá nábožnosti. Keď
kňaz vyzdvihne ruky hore, má to vyjadrovať, že je poníženým prosebníkom: „Teba teda pokorne prosíme“, vyjadruje druhá i tretia eucharistická modlitba Misála Pavla
VI. Všeobecné smernice Rímskeho misála nariaďujú, že
kňaz, „keď slávi Eucharistiu, má dôstojne a pokorne slúžiť Bohu a ľuďom. Svojím správaním sa, ako aj vyslovovaním posvätných textov má pripomínať veriacim živú prítomnosť Krista“ (n. 93). Poníženosť postoja a slov je v súzvuku so samým Kristom, ktorý je tichý a ponížený srdcom. On musí rásť, ja sa musím umenšovať.
Kňaz má prichádzať k oltáru ponížene, nie ostentatívne,
nepozerať napravo ani naľavo akoby očakával potlesk. Má
hľadieť na Ježiša Krista ukrižovaného a prítomného v bohostánku: pred ním sa ukloní a pokľakne; potom sa má
pozrieť na sväté obrazy na zadnej apside alebo vedľa oltára, na Presvätú Pannu, na patróna kostola a na iných svätých. Tieto obrazy nie sú tam iba ako výzdoba, ale aby sme
o nich rozjímali. V syntéze je to Božia prítomnosť. Nasleduje bozk oltára a prípadne aj incenzácia. Druhým gestom
je prežehnanie a pozdrav veriacich. Tretím gestom je úkon
kajúcnosti, ktorý sa žiada vykonať s hlbokým presvedčením a očami upretými dolu, kým veriaci by si mohli aj pokľaknúť – prečo nie? – ako je to v mimoriadnej forme rímskeho rítu, napodobňujúc tak vyznanie verejného hriešnika, ktorého postoj sa Ježišovi páčil.
Celebrujúci kňaz nezvyšuje hlas, pri homílii dodržiava jasný tón hlasu, pri modlitbe tón pokorný a prosebný
a pri speve slávnostný. Na eucharistickú modlitbu (anaforu) sa pripravuje sklonený „v duchu poníženosti a s ľutujúcou dušou“: je to zo samotnej definície prosebná modlitba a má sa recitovať spôsobom, ktorý zodpovedá textu
(porov. VSRM, 38). Kňaz môže hlasnejšie recitovať každý začínajúci odsek, ale postupne má tón hlasu znižovať,
aby umožnil veriacim sledovať modlitbu a pohrúžiť sa do
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hĺbky svojho srdca. Posvätných darov sa dotýka s bázňou
a posvätné nádoby čistí pokojne a pozorne, ako to pripomínajú mnohí otcovia a svätci. Keď vyslovuje konsekračné Kristove slová a pri zvolávaní Ducha Svätého (epikléza) sa nakloní nad chlieb a nad kalich. Keď ich jednotlivo pozdvihuje, pozdvihuje s nimi aj svoj zrak. A keď ich
dáva dolu, meditujúc ich sleduje svojím zrakom. Dva razy
si pokľakne, aby ich slávnostne adoroval. Potom sústredene pokračuje pokojným tónom v modlitbe anafory až po
doxológiu, kedy dvíha sväté dary v obete Otcovi. Keď recituje Otčenáš, dvihne ruky, ale nedrží sa za ruky s nikým
iným, lebo to je vlastné až obradu znaku pokoja. Kňaz nenechá Sviatosť Oltárnu na oltári a nejde dávať znak pokoja
mimo presbytéria. Hostiu láme slávnostne a viditeľne, potom si pred Eucharistiou pokľakne a potichu sa modlí, prosiac Pána, aby ho očistil od každej nehodnosti, aby nejedol
a nepil sväté spôsoby na svoje odsúdenie a aby ho svätý
Chlieb a predrahá Krv Krista chránili pre život večný. Potom ukáže veriacim Hostiu na sv. prijímanie, modliac sa
„Pane, nie som hodný“ a naklonený prijíma ako prvý. Tak
sa stáva príkladom pre veriacich.
Po sv. prijímaní je možné sa poďakovať mlčky a v stoji,
čo je lepšie než keď sedí (státie je znakom úcty), alebo po
kľačiačky, ak je to možné, ako to robil Ján Pavol II., keď
ešte vládal, vo svojej súkromnej kaplnke, pričom mal hlavu naklonenú dopredu a zopäté ruky. Takto môžeme prosiť, aby prijatý dar sa pre nás stal liekom pre život večný,
ako sa recituje pri čistení posvätných nádob; mnohí veriaci to robia a sú nám v tom príkladom. Nebolo by chvályhodné vélom prikrývať paténu a kalich (posvätné nádoby)
(VSRM, 118; 183) na znak úcty, ako aj z hygienických dôvodov, ako to robia východní katolíci? Po záverečnom pozdrave a požehnaní kňaz pristúpi k oltáru a pobozká ho.
Potom ešte raz pozrie na Ukrižovaného a ukloní sa a pokľakne pred bohostánkom. Potom sa sústredene vráti do
sakristie bez toho, aby sa rozptyľoval pohľadmi a slovami,
aby si tak uchoval milosť sláveného tajomstvá.
Tak veriacim pomôže pochopiť posvätné liturgické gestá a znaky. Sú to vážne veci, lebo ich účelom je stretnutie
človeka s tajomne prítomným Pánom (na dôslednejší výklad: pozri Ako dnes ísť na omšu a nestratiť pri tom vieru, Piemme 2010).
Z talianskej pôvodiny preložil Mons. Ján Duda.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/
ns_liturgy_index-studi_it.html
Publikované v decembri 2010.
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Vonkajšie znaky nábožnosti
veriacich
V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: „V liturgii novej zmluvy je každé liturgické slávenie, najmä slávenie Eucharistie a sviatostí, stretnutím medzi Kristom a Cirkvou“
(KKC, 1097). Liturgia je tak privilegovaným „miestom“
stretnutia kresťanov s Bohom a s tým, ktorého Boh poslal,
s Ježišom Kristom (porov. Jn 17, 3).
Toto stretnutie je, ako vždy, iniciatívou Pána, ktorý sa
predstavuje v srdci Cirkvi ako zmŕtvychvstalý a oslávený. Preto, „ak by v liturgii nevynikala postava Krista, ktorý je jej počiatkom a je v nej aj reálne prítomný a robí ju
tak platnou, nebola by to už kresťanská liturgia, ktorá je
úplne závislá od Pána, ktorý ju podopiera svojou stvoriteľskou prítomnosťou (Benedikt XVI., List biskupom Brazílie, 15. 4. 2010).
Kristus predchádza spoločenstvo, ktoré slávi liturgiu.
On, ktorý koná neoddeliteľne zjednotený s Duchom Svätým, toto spoločenstvo zvoláva, zhromažďuje a poučuje.
Preto spoločenstvo, ako aj každý jeden veriaci, ktorí ho
tvorí, „sa má pripraviť na stretnutie so svojím Pánom, má
byť dobre pripraveným ľudom“ (KKC, 1098). Prostredníctvom slov, úkonov a symbolov, ktoré sú súčasťou každého
liturgického slávenia, Duch Svätý pohýňa veriacich a pomáha im vytvárať živý vzťah s Kristom, ktorý je Slovom
a obrazom Otca, takým spôsobom, že môžu zapojiť do
svojho života zmysel toho, čo počúvajú, kontemplujú a konajú. A tak každé „sviatostné slávenie je stretnutím Božích detí s ich Otcom v Kristovi a v Duchu Svätom. Toto
stretnutie sa prejavuje ako dialóg prostredníctvom úkonov
a slov“ (KKC, 1153).
Pri tomto stretnutí je ľudský aspekt veľmi dôležitý, ako
povedal aj sv. Josemaría Escrivá: „Nemám jedno srdce,
ktorým milujem Boha a druhé srdce, ktorým milujem ľudí
na zemi. Mám len jedno a to isté srdce, ktorým som miloval svojich rodičov a milujem svojich priateľov. A tým
istým srdcom milujem Krista, ako aj Otca i Ducha Svätého i Pannu Máriu. Nikdy neprestanem opakovať: musíme byť veľmi ľudskí; lebo v opačnom prípade, nebudeme môcť byť ani boží“ (Je to Kristus, ktorý prechádza, n.
166). Z toho dôvodu synovská dôvera musí charakterizovať naše stretnutie s Kristom. Avšak bez toho, aby sme zabudli, že „táto familiárnosť obsahuje aj nebezpečenstvo:
že ak sa často stretávame s posvätnosťou, môže sa to stať
pre nás iba obyčajným zvykom a vytratí sa z nás bázeň
a úctivosť. A tak v obmedzenosti všetkých našich zvykov,
nebudeme viac chápať prežívanú veľkú, novú a prekvapujúcu skutočnosť, že On sám je tu prítomný, prihovára sa

nám a daruje sa nám“ (Benedikt XVI., Missa chrismatis, 20. 3. 2008).
Liturgia a osobitným spôsobom Eucharistia, „je stretnutím a zjednotením osôb; Osoba, ktorá sa s nami stretáva
a túži sa s nami zjednotiť, je Boží Syn“ (Benedikt XVI.,
Príhovor Rímskej kúrii, 22. 12. 2005). Jednotlivci i celá
komunita si musia byť vedomí, že sa nachádzajú pred Pánom, ktorý je trikrát Svätým. Z toho vyplýva aj nevyhnutný postoj, plný úcty a obdivu, ktorý vyviera z vedomia
prítomnosti majestátu samého Boha. Nebol to azda postoj,
ktorý Boh očakával od Mojžiša, keď mu povedal, aby si
vyzul obuv pred horiacim kríkom? Nevyplynul z podobného povedomia podobný postoj Mojžiša a Eliáša, ktorí sa
neodvážili hľadieť na Boha z tváre do tváre? Nepreukázali
rovnaký postoj duše aj traja mudrci, keď sa mu v prostrácii klaňali? A či nám rôzne osoby z Evanjelia, ktoré sa
stretli s Ježišom, ktorý prechádzal, ktorý odpúšťal... nedávajú rovnaký príklad správania sa pre naše stretnutia so
Synom živého Boha?
V skutočnosti, telesné gestá vyjadrujú a napomáhajú „úmyslom a pocitom účastníkov (liturgie sv. omše)
(VSRM, 42) a dovoľujú prekonať nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje každého kresťana: bezduchý zvyk. „Pre nás,
ktorí stále žijeme s kresťanským pojmom Boha a sme si
naň zvykli, vlastnenie nádeje, pochádzajúcej z reálneho stretnutia s týmto Bohom, si už takmer ani neuvedomujeme“ (Spe salvi, 3). Preto „presvedčivým znamením
účinnosti eucharistickej katechézy na veriacich je istotne
vzrast ich zmyslu pre tajomstvo Boha, prítomného medzi
nami. Ten sa môže dať najavo rôznymi osobitnými prejavmi úcty voči Eucharistii, do ktorých mystagogická cesta
musí veriacich voviesť“ (Benedikt XVI., Sacramentum
Caritatis, 65).
Úkony nábožnosti sa primerane dokážu chápať v tomto
kontexte stretnutia s Pánom, ktorý implicitne zahŕňa zjednotenie, „ktoré sa môže realizovať iba na základe vyjadrených spôsobov adorácie (klaňania sa) (Príhovor Rímskej
kúrii, 22. 12. 2005).
Na prvom mieste uskutočňujeme pokľaknutie, ktoré „sa
koná kľaknutím na pravé koleno až na zem a vyjadruje poklonu, a preto je vyhradené Najsvätejšej sviatosti a Svätému krížu pri slávnostnej poklone v liturgii Veľkého Piatku
až do začiatku Veľkonočnej vigílie“ (VSRM, 274).
Úklon hlavou znamená zase úctu a česť. Počas recitovania Kréda (Verím v Boha), okrem slávnosti Narodenia
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Pána a Zvestovania Pána, kedy sa úklon hlavy nahrádza
pokľaknutím, konáme toto gesto úcty pri recitovaní týchto úžasných slov: „A mocou Ducha Svätého vzal si telo
z Márie Panny a stal sa človekom“.
Ako posledné chceme vysvetliť gesto pokľaknutia vo
chvíli konsekrácie alebo, kde sa zachovala táto prax, od
Sanctus (Svätý) až po záver eucharistickej modlitby, alebo aj pri prijímaní Eucharistie. Ide o veľmi silné gestá,
ktorými sa dáva najavo vedomie, že stojíme pred Niekým mimoriadnym. Je to Kristus, Syn Boha živého, pred
Ním padáme na kolená. Pri pokľaknutí duchovný i telesný
význam tvoria jednotu, pretože telesné gesto zahŕňa duchovný význam a platí to aj naopak, duchovný čin si vyžaduje prejav – vonkajší prejav vnútorného postoja. Pokloniť sa Bohu nie je niečím „málo moderným“; skôr na-

opak, zodpovedá pravde nášho bytia. „Kto sa učí veriť, učí
sa aj klaňať, čiže ohýbať kolená až po zem; viera a liturgia, ktorá by nepoznala klaňanie sa, bola by chorou vierou
v samotnom jej jadre. Kde došlo k strate tohto gesta, tam
sa ho treba znova naučiť, aby sme zostali s našou modlitbou v spoločenstve s apoštolmi a mučeníkmi, v spoločenstve s celým vesmírom, v spoločenstve so samým Ježišom
Kristom“ (J. Ratzinger, Teologia della liturgia. Opera
omnia 11. LEV, Citta del Vaticano 2010, s. 183).
Z talianskej pôvodiny preložil Mons. Ján Duda.
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/
ns_liturgy_index-studi_it.html
Publikované v januári 2011.

Sprevádzanie v prvých rokoch
manželstva
2. časť – budovanie manželskej identity
Accompanying in the First Years of Marriage
II. Part – Building of the Marital Identity
On entering the marriage, a common path begins for man and woman – path, to which they were called by mutual
love and by God, who is present in it. The fact that a man and a woman come to the altar and become married couple
does not mean that they become – like with the wave of magic wand – mature spouses. Being married means also to
have a calling to build and grow together in mutual marital affection. How to build a marital identity during the first
years of marriage? What should we focus on when accompanying spouses in this beautiful but also demanding period?

Úvod
Príprava na manželstvo by sa podľa učenia Cirkvi mala
diať formou katechumenátu.1 Zmyslom iniciácie do sviatosti manželstva2 nie je len ohlásiť základné katolícke
pravdy o sviatostnom manželstve, ale usilovať sa aj o premenu zmýšľania mladých a snúbencov, a to z jednoduchého dôvodu – aby sviatostné manželstvo neuzatvárali s víziou, ako ho vníma vonkajší svet, ale s víziou a mentalitou Božou. Ide o to, aby si počas prípravy mladí i snúbenci
osvojili Kristovo zmýšľanie (porov. Flp 2, 5) a Otcov plán
s manželstvom a rodinou. Koľkí mladí dnes vstupujú do
manželstva s Božou víziou manželstva? Preto, dnes viac
1. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, SSV, Trnava 1993, č. 66.
2. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, SSV, Trnava 2016, č. 207.
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ako inokedy, je potrebné preniesť prax mystagógie neofytov z prvých storočí kresťanstva aj na manželov prežívajúcich prvé roky manželstva. O tejto nutnosti sa vyslovil
pápež František v jednom zo svojich príhovorov koncom
septembra: „Zdôrazňujem nevyhnutnosť stáleho katechumenátu k sviatosti manželstva, ktorý sa týka prípravy na
ňu, jej slávenia a počiatočného obdobia potom. Je to spoločné putovanie, na ktorom sa podieľajú kňazi, pastorační
pracovníci a kresťanskí manželia. ... Väčšia účinnosť pastoračnej starostlivosti sa dosahuje tam, kde sprevádzanie
nekončí so slávením sobáša, ale je naporúdzi aspoň počas
prvých rokov manželského života.“3

3.	  František, Príhovor účastníkom diecézneho kurzu o manželstve a rodine, In https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-09/
papez-frantisek-manzelstvo.html (2. 10. 2018).
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Je potrebné ich sprevádzať a vovádzať do tajomstva
sviatosti manželstva, ktorou sú samotní manželia a pomôcť im vybudovať ich spoločnú manželskú identitu.
O budovaní tejto identity a o jej jednotlivých krokoch chceme pojednávať v nasledujúcich dvoch štúdiách. V tomto čísle sa zameriame na prvé štyri kroky. Prvým dôležitým krokom pri sprevádzaní manželov počas prvých rokov manželstva, je vovádzať ich do tajomstva manželstva
ako skutočného povolania, ktoré sa postupne pretaví do
hlbokého duchovného priateľstva. Ďalším krokom je sprevádzať ich k tomu, aby sa ich sexuálna rozdielnosť nestala
dôvodom kríz, ale možnosťou vytvoriť medzi sebou druh
jednoty a vzájomného spoločenstva. Nemenej dôležitou
témou, ktorú manželia riešia v prvých rokoch manželstva,
je tajomstvo rodičovstva, tajomstvo otcovstva a materstva, tajomstvo ich vzájomnej plodnosti a to aj uprostred
prípadnej biologickej neplodnosti.
II. Cesta budovania manželskej identity
Je dôležité hovoriť nielen o príprave na manželstvo, ale
aj o príprave ako žiť manželstvo. Vstupom do manželstva
sa totiž začína spoločná cesta, na ktorú muža a ženu pozvala ich vzájomná láska a v nej prítomný Boh. To, že muž
a žena prídu k oltáru a stanú sa manželmi, ešte neznamená, že sa z nich, akoby šmahnutím čarovného prútika, stali zrelí manželia. Stanúc sa manželmi sú zároveň pozvaní
budovať a spoločne rásť vo vzájomnej manželskej láske.
Stať sa manželmi je preto začiatkom ich cesty a nie jej
koncom. Je potrebné, aby si tejto skutočnosti boli vedomí
tak samotní manželia, ako aj spoločenstvo Božieho ľudu.
V súčasnosti je totiž rozvinutá pastoračná prax i celkové
povedomie, že ľudí pripravujeme na sviatosti, no po ich
prijatí sa väčšina z nich nedokáže hlbšie začleniť do spoločenstva Cirkvi a nie sú naďalej sprevádzaní.
Manželia sú povolaní stávať sa tým, kým v skutočnosti sú. Ide tu o rast, o ktorom sa píše už na prvých stránkach Svätého písma, kde čítame, že Boh stvoril človeka na
svoj obraz a podobu (porov. Gn 1, 26). Kým slovom obraz
sa, podľa cirkevných otcov vyjadruje dôstojnosť človeka,
a to, že jeho existencia je darom, slovo podoba v sebe nesie istú dynamiku a chce sa ním vyjadriť postupný rast.4
Tak ako ľudská existencia, aj manželstvo je darom i úlohou zároveň. Ako vidíme, identita manželstva je identitou dramatickou, čo vyjadruje, že manželstvo nie je len
stav, ale povolanie. V minulosti sme boli svedkami toho,
že na rozdiel od kňazského, či zasväteného života, nebolo
na manželstvo hľadené ako na povolanie, ale ako na stav.
Dôvodom pre takéto chápanie manželstva bol jeho prirodzený charakter. Vstúpiť do manželstva bolo, a je, čímsi prirodzeným a normálnym, čo človeku diktovala psychosomatická štruktúra jeho bytia. Nie je však manžel4. Porov. Carl Anderson – José Granados, Povolaní milovať, Redemptoristi, Bratislava 2014, 92.
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stvo niečím omnoho väčším a vznešenejším, než len zväzkom, ktorý medzi mužom a ženou vznikol na základe ich
vzájomnej prirodzenej telesno-duševnej reakcie a inklinácie?5 Cirkev učí, že manželstvo nie je len stavom, ale aj
povolaním. Prvým krokom budovania manželskej identity v prvých rokoch manželstva je vovádzať manželov do
tajomstva ich povolania. Prečo aj manželstvo je povolaním a nie iba stavom? Kde sa rodí toto povolanie? K čomu
je nasmerované a čo je jeho cieľom?
2.1. Manželstvo, dar a povolanie k svätosti
V knihe Prekročiť prah nádeje, ktorá je rozsiahlym dialógom medzi talianskym novinárom Vittoriom Messorim
a Jánom Pavlom II., bola pápežovi položená otázka: „Mladí ľudia – sú naozaj nádejou?“6 Vo svojej odpovedi sa sv.
Ján Pavol II. vracia do mladosti a k svojej osobnej skúsenosti s pastoráciou mládeže. Táto jeho skúsenosť v ňom
vytvorila presvedčenie, že mladí ľudia každej epochy
a každej doby sú plní ideálov a zároveň odvahy i odhodlania nasledovať ich. Osobitne to platí o povolaní k láske.
Toto povolanie sa v mladosti zjavuje osobitným spôsobom
a stáva evidentnejším a príťažlivejším. Mladí nechcú milovať a byť milovaní hocijakou láskou, ale láskou, ktorá je
krásna, trvalá, verná i plodná.7 Je to veľký ideál, ktorí nosia v hĺbke svojich sŕdc a keď ho objavia sú ochotní kráčať
aj proti prúdu doby a myslenia.
Láska, s ktorou majú mladí osobitnú skúsenosť vo chvíli
keď sa zaľúbia, okrem silnej telesno-citovej náklonnosti,
so sebou prináša isté svetlo. Vďaka nemu môžu rozpoznať
dve kľúčové pravdy. Prvá, že láska je dar. Druhá, že láska
zjavuje cieľ (gr. telos). Ide v ňom o zmysel celého života,
o celkový údel človeka i cesty k jeho dosiahnutiu. Tu láska
zjavuje povolanie – povolanie milovať. Tieto dve pravdy
je potrebné pomôcť odhaliť predovšetkým mladým tým,
že im pomôžeme interpretovať ich telesno-citové náklonnosti.8 City a náklonnosti majú svoju vnútornú racionalitu a smerovanie, ktoré súčasná romanticko-emotivistická
kultúra nedokáže vidieť. Preto sa, väčšina mladých, ako
aj manželov žijúcich predovšetkým v prvých rokoch manželstva, nechá unášať vlnami pocitov – od tých najpozitívnejších akými sú úžas, radosť, pokoj..., až k tým negatívnym, akými sú strach, úzkosť, zlosť, hnev, až nenávisť – bez toho, aby ich dokázali pomenovať, interpretovať
a určiť im cieľ. Takto sa loďka ich života zmieta vo vlnách

5. Porov. Yven Semen, La spiritualità coniugale secondo Giovanni
Paolo II., Edizioni san Paolo, Milano 2011, 25.
6. Sv. Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje, Nové mesto, Bratislava
1995, 117.
7. Porov. Tamže, 119 – 120.
8. K téme interpretácie skúsenosti lásky odporúčam knihu José Noriega, Eros a jeho poslanie. Základy sexuálnej morálky, Lúč, Bratislava 2017, 22 – 109.
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tekutej lásky,9 bez smerovania k cieľu. V týchto rozbúrených vodách neraz loď ich manželského života stroskotá.
Je preto dôležité, aby si manželia v prvých rokoch manželstva vybudovali manželskú identitu, ktorej základom je
láska chápaná ako dar a zároveň ako úloha, čiže povolanie. Prečo môžeme o láske povedať, že je darom? O aký
dar ide? Čo znamená, že láska je darom a zároveň úlohou a povolaním? Čo znamená povedať niekomu: „Milujem ťa.“? Čo vlastne znamená milovať? V nasledujúcich
riadkoch sa pokúsime ponúknuť odpovede na tieto hlboké otázky človeka.
2.1.1. Láska ako dar
Možno až príliš často počúvame slová o tom, že láska je
darom. Ale, prečo je darom? A o aký druh daru ide?
Vráťme sa k vyššie spomenutej skúsenosti lásky. S ňou
má človek hádam najintenzívnejšiu skúsenosť vo chvíľach
zaľúbenia sa. Práve moment zaľúbenia, sa pre osobu stáva
silným momentom, ktorý by sme mohli charakterizovať
ako moment zasiahnutia istou skutočnosťou. Ide o skúsenosť stretnutia, v ktorom muža a ženu zasiahne láska.
Láska, ktorej jedným z podstatných aspektov je zaľúbenie sa,10 vstúpi do života človeka bez pričinenia jeho vôle
a slobody. Človek sa nerozhodne zaľúbiť, jednoducho, zaľúbi sa. Láska sa v ňom udeje, láska ho zasiahne. Práve pre
túto skutočnosť sv. Tomáš Akvinský definuje lásku slovami „amor est passio.“11. Prvým významom slova passio,
teda toho, čo my prekladáme ako vášeň, je, že sa ním vyjadruje istá pasivita. Etymologicky by sme latinské passio mohli preložiť ako niečo, čomu sa musím podrobiť,
ako niečo, čo musím zniesť, strpieť, byť niečím zasiahnutý.12 Biblicky by sme toto stretnutie a zasiahnutie realitou
mohli vyjadriť slovami Adama, ktoré plný úžasu vykríkol vo chvíli prvého stretnutia sa s Evu: „Toto je teraz kosť
z mojich kostí a mäso z môjho mäsa“ (Gn 2, 23). Práve táto
pasivita človeka je základom definície lásky ako daru,
ako niečoho, čo sme si my nedali, prečo sme sa my vlastnou vôľou nerozhodli. O aký dar ide? Ide o dar prítomnosti druhej osoby, ktorá začne prebývať v mojom vnútri. Preto by sme lásku mohli definovať nielen ako vášeň
(lat. passio), ale predovšetkým ako prítomnosť (lat. praesentia). Láska je prítomnosť milovaného v milujúcom.13
9. Viac pozri: Zygmund Bauman, Tekutá láska. O křehkosti lidských
pout, Academia, Praha 2013.
10. Porov. Karol Wojtyła, Láska a zodpovednosť, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2003, 63.
11. Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, I. – II, q. 26, a. 2.
12. Porov. Angelo Scola, Uomo-Donna. Il caso serio dell’amore,
Marietti, Milano 2002, 57.
13. Bližšie k tejto téme odporúčam knihu José Noriega, Eros a jeho
poslanie. Základy sexuálnej morálky, cit., 114-127. Oana Goţia, L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva di San Tommaso
d’Aquino, Cantagalli, 2011, 271 – 297.
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Zadefinovanie lásky ako daru prítomnosti nám pomáha prekonať romantickú víziu lásky, ktorá ju definuje
len ako príjemný cit. Ak je láska darom prítomnosti osoby
v osobe, teda, ak je láska druhým menom osoby,14 a nielen príjemným pocitom, potom je človek schopný milovať a to aj vtedy, keď príjemné pocity a emócie zaľúbenia opadnú a neraz ich vystriedajú opačné pocity, akými
sú smútok, opustenosť, hnev, neistota... Práve tu, v týchto
chvíľach sa láska zjavuje ako čosi skutočne veľké. Preto
nás Ježiš môže žiadať, aby sme milovali aj tých, ktorí nás
nenávidia (porov. Mt 5, 44). Jeho prítomnosť v nás a naša
v ňom (porov. Jn 15, 4, 9) nás robí schopnými takéhoto
druhu lásky. Presviedčajú nás o tom tí, ktorí dokázali milovať a zostať verní daru lásky vo chvíľach keď sa zdalo,
že je láske koniec. Odhalenie lásky ako daru nám rovnako pomáha vstúpiť do spoločenstva so samotným Darcom.
Láska ako dar odkazuje na Darcu, od ktorého pochádza
a ktorý do nej vložil svoj zákon pravdy. Boh, ktorý je láska
(porov. 1Jn 4, 8), tvoriac človeka ako muža a ženu na svoj
obraz a podobu, (porov. Gn 1, 27 – 28) je preto pôvodcom
manželstva a zároveň tým, ktorý muža a ženu do manželstva povoláva.15 K čomu ich volá? Akú úlohu im zveruje?
2.1.2. Láska ako úloha – povolanie milovať
Hoci je láska passio, predsa je plná dynamiky. V dare lásky je prítomný „motus“16, teda pohyb smerom k milovanej osobe. Láska vyvolá v osobe človeka túžbu byť s milovanou osobou. Tým ho stimuluje, deliť sa s ňou o svoj život, mať na jej živote účasť, žiť s ňou, no predovšetkým
pre ňu, urobiť jej život plnším, krajším, šťastnejším. Láska ako passio pohýna človeka k actio. Obracia sa preto
na slobodnú vôľu človeka a povoláva ho milovať, teda konať,17 a to konať vo vzájomnej reciprocite. Totiž, len spoločnou a vzájomnou činnosťou môžu manželia dospieť
k naplnenému životu.
Celý tento proces a dynamika sa ukrýva v skúsenosti lásky, čím pohýna muža a ženu vykročiť a vydať sa na spoločnú cestu za plnosťou života. Pre zaľúbených dostávajú
slová ako vernosť, výlučnosť, vzťah, darovanie sa, manželstvo, deti, rodina, oveľa hlbší a plnší význam, než tomu
bolo prv, kým do ich života nevstúpila láska, čiže milovaná osoba. Skúsenosť lásky ich vedie k rozpoznaniu, že ich
život má zmysel, pretože dostal istý rámec. Vedia, s kým
ho chcú prežiť, ako ho chcú prežiť a k čomu chcú spoločne smerovať. Práve v skúsenosti lásky sa osobám ich ži-

14. Porov. Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, I., q. 37, a. 1.
15. Porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes. Pastorálna
konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete, SSV, Trnava 2008, č. 48.
16. Porov. Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, I – II., q. 26, a.
1. Porov. Goţia, L’amore e il suo fascino, cit., 291 – 293.
17. Porov. Noriega, Eros a jeho poslanie, cit., 128.
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vot zjavuje ako jeden celok, ako povolanie a poslanie.18 Čo
však znamená milovať? Čo si chcú muž a žena povedať,
keď si vyznávajú lásku, hovoriac: „Milujem ťa.“?
Aristoteles tvrdí, že milovať znamená chcieť dobro pre
niekoho.19 V našom kontexte by sme mohli povedať, že
milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Ako prvé
si môžeme všimnúť, že osoba miluje predovšetkým na základe vôle a nie na základe pocitu. Nie vždy nás ku konaniu konkrétneho dobra pre milovanú osobu priťahuje
príjemný pocit a potešenie, že ho môžeme vykonať. Do
ľudského života vstupujú okolnosti, keď voči druhej osobe pociťujeme skôr hnev, sme z nej smutní, pretože nás
táto osoba napríklad oklamala, zradila, opustila, spôsobila nám bolesť. Napriek tomu sa túto osobu rozhodneme
milovať a neprestaneme chcieť pre ňu dobro. Človek totiž „môže pociťovať veľmi rôzne stavy, ale to nie je dôležité. Ide o postoj vôle“, poznamenal pri istej príležitosti Wojtyła.20
Okrem konkrétneho dobra, ktoré chce milovaný pre milovanú osobu, sa v Aristotelovej definícii ukrýva ešte jedno dobro. Ide o dobro, ktorým je samotná milovaná osoba.
Preto milovať znamená nielen chcieť dobro pre milovaného, ale milovaného pre neho samého. Znamená to, chcieť
ho ako cieľ nášho konania. A čo vlastne znamená, že ho
chceme ako cieľ? Chcieť druhú osobu ako cieľ, znamená
chcieť jej definitívnu plnosť. V skutku lásky, ktorý sa rozhodneme vykonať voči milovanej osobe, hľadáme jej naplnenie, jej šťastie. Jednoducho chceme, aby sa skrze naše
konanie stal jej život plnším. „Chcieť plnosť osoby je to
isté, ako chcieť zavŕšenie jej osobného povolania.“21 O aké
povolanie ide? Teologicky vyjadrené – ide o povolanie
k svätosti. „Milovať človeka znamená milovať jeho povolanie. A povolaním človeka je svätosť. ... Mierou blízkosti je prijatie povolania.“22 Povedať milovanej osobe: „Milujem ťa“, neznamená nič iné ako jej to dokázať prostredníctvom skutkov, v ktorých ona, a keďže ona, tak v nej aj
ja sám, dosahujeme svätosť.
Ako vidíme, manželstvo je skutočným a spoločným povolaním k svätosti a to uprostred všednej každodennosti.23
K tomuto povolaniu povoláva Boh Adama a Evu už na počiatku. Prvotný hriech toto povolanie akoby zakryl a ľudia ho prestali vidieť, ale neprestali po ňom v hĺbke srd18. Porov. František, apoštolská exhortácia Gaudete et exultate,
SSV, Trnava 2018, č. 23.
19. Porov. Aristoteles, Rétorika, II., 4., In Aristoteles, Poetika,
Rétorika, Politika, Tatran, Bratislava 1980, 111 – 113. Porov. Aristoteles, Etika Nikomachova, Kaligram, Bratislava 2011, VIII., 7. Porov. Sv.
Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, I-II., q. 26, a. 4..
20. Wanda Połatawska, Príbeh priateľstva, SALI-FOTO, Stará
Ľubovňa 2011, 48.
21. Noriega, Eros a jeho poslanie, cit., 131.
22. Połatawka, Príbeh, cit., 95.
23. Porov. František, apoštolská exhortácia Gaudete et exultate,
cit., č. 14-18.
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ca túžiť. Vďaka vykúpeniu, ktorým sme boli vyslobodení z otroctva hriechu a vďaka Ježišovej milosti sa pôvodný plán Boha-Otca s ľudskou láskou obnovuje, ba dokonca
sa táto láska pozdvihuje a zdokonaľuje.24 Sviatosť manželstva robí kresťanských manželov účastnými na tej láske
ako Kristus, Ženích miluje svoju nevestu Cirkev.25 Zároveň ich táto sviatosť akoby svätí26 „na úlohy a dôstojnosť
svojho stavu“27.
Povolanie k svätosti je spoločným údelom manželom,
preto ho nemôžu dosahovať každý osve, ale ako sme to
mohli vidieť, v spoločnom a vzájomnom konaní. Ako to
pripomína pápež František: „Posväcovanie je spoločné napredovanie: vždy dvaja a dvaja. ... sú mnohé sväté manželské páry, v ktorých každý bol Kristovým nástrojom na posvätenie svojho manželského partnera. ... Sv. Ján z Kríža
hovorieval svojmu učeníkovi: žiješ s druhými, «aby ťa formovali a cvičili v čnosti».“28 Je dôležité, aby si to manželia už od prvých rokov manželstva uvedomovali a budovali toto spoločné povolanie. To sa týka aj ich duchovného života, pretože aj on je pod tlakom kultúry individualizmu. „Cesta k svätosti uskutočnená manželmi spoločne
ako manželského páru je možná, je krásna, je mimoriadne plodná a je základom pre dobro rodiny, Cirkvi a spoločnosti.“29
Prvým krokom na ceste budovania manželskej identity
v prvých rokoch manželstva je vovádzať manželov do tajomstva ich povolania, ktoré sa začína darom lásky. Láska
ako dar nezačína v nás a nekončí v nás. Má svoj počiatok
v d(D)ruhom i svoje naplnenie v d(D)ruhom. Je možné, že
ak sa manželstvo pochopí len ako stav a nie ako dar a povolanie, tak začne stagnovať. Ak totiž majú manželia víziu
manželstva ako stavu, tak kríza sa pre nich môže stať bremenom, ktoré ich tlačí do zeme a oberá ich o silu kráčať,
bojovať, napredovať. Rovnaké nebezpečie hrozí na začiatku manželstva, ale v opačnej rovine – keď je všetko krásne a také romantické. Hoci skúsenosti a pohľad na život
hovoria, že takto to nebude stále a oni to tušia, ba vedia,
predsa len hrozí riziko, že v stave romantiky „usnú“ a zúžia svoj život len na príjemné pocity. Vo chvíľach, keď sa
príjemné pocity vytratia a zmenia sa na pocity nepríjemné, nastúpi u mnohých rozhodnutie rozísť sa.

24. Porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, cit., č. 49.
25. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, cit., č. 13.
26. Porov. Druhý Vatikánsky Koncil, Gaudium et spes, cit., č. 48.
Latinský výraz „et veluti consecrantur“, nachádzajúci sa v latinskom
znení koncilového dokumentu chce povedať, že manželia nie sú len posvätení, ale sťaby vysvätení na úlohy spojené s ich povolaním.
27. Tamže, č. 48.
28.	 František, apoštolská exhortácia Gaudete et exultate, cit., č. 141.
29. Sv. Ján Pavol II., Homília počas blahorečenia manželov Luigiho a Márie Quattrocchiovcov, In http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/2001/documents/hf_ jp-ii_hom_20011021_beltrame-quattrocchi.html (2. 10. 2018).
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Preto je dôležité pastoračným sprevádzaním pomáhať
manželom pozrieť sa na ich manželstvo ako dar a povolanie, v ktorom má ich vzájomná láska dozrievať a stávať
sa viac agapickou, pričom to romantické a erotické nestráca svoj význam, ale sa integruje do hodnoty osoby a do jej
konečného povolania. Manželský súhlas, ktorým sa muž
a žena vzájomne darujú a vďaka ktorému vzniká manželstvo, obsahuje silné slová: „Sľubujem pred všemohúcim
Bohom, že ťa nikdy neopustím ... a že ťa budem milovať
a ctiť po všetky dni svojho života.“30 Tento sľub zaväzuje oboch konať vo vzťahu k manželskému partnerovi každý deň také skutky, ktoré ho budú robiť svätejším a jeho
život plnším a ktoré sa stanú prejavom každodennej úcty
k jeho osobe. Naplniť a nespreneveriť sa týmto slovám nie
je vôbec jednoduché a človek to môže dokázať jedine s pomocou Božej milosti, s ktorou Kristus vychádza manželom v ústrety.31
Osoba vyjadruje samu seba v skutkoch, ktoré tvorí a ktorými sa zároveň utvára.32 Niekedy je náročné milovať, pretože je náročné tvoriť a konať také skutky, aby
cieľ, úmysel i prostriedky boli v zhode s prirodzenosťou
a dôstojnosťou osoby, tak tej, ktorá ich koná, ako i tej, ktorá je ich adresátom. Je náročné milovať správne, a preto je
potrebné sa tomu učiť.33 Ďalšie kroky budovania manželskej identity tomu majú napomôcť.
2.2. Od zaľúbenia sa k priateľstvu
Moderné štúdie neurovedy34 dokazujú, ako sa v mozgu človeka v období silného zaľúbenia zaktivujú niektoré
oblasti, kým iné sa deaktivujú. Jednou z oblastí, ktorá sa
deaktivuje približne na dobu dvoch rokov je oblasť tvorby úsudku. Zaľúbená osoba nedokáže urobiť vo vzťahu
k osobe do ktorej je silne zaľúbená dostatočne zrelý rozpoznávací úsudok, týkajúci sa predovšetkým práv a povinností podstatných pre zrelé a platné manželstvo.35 Zo
skúseností vieme, aké je niekedy náročné prijať zaľúbenej
osobe to, ak sa jej najbližšie okolie snaží naznačiť negatíva, ktoré pozorujú na jej priateľovi či priateľke, alebo ak
jej povedia, že to nie osoba pre ňu.
Stratu súdnosti podmieňuje zvýšená hladina dopamínu a serotonínu. Z vedeckých pozorovaní vyplýva, že tie
30. Posvätná kongregácia pre bohoslužbu, Ordo matrimonii,
SSV, Bratislava 1977, 159.
31. Porov. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, cit., č. 48.
32. Tejto problematike sa venuje Karol Wojtyła vo svojom rozsiahlom diele Osoba a čin. Porov. Karol Wojtyła, Persona e atto, Bompiani, Milano 2001.
33. Porov. Sv. Ján Pavol II., Prekročiť prah nádeje, cit., 120.
34. Porov. Myriam Tinti, Innamoramento e capacità matrimoniale,
In Davide Salvatori a kol., Studi in onore di Carlo Gullo. II. volume,
Libreria editrice Vaticana, Soveria Manelli 2017, 361.
35. Porov. Apoštolská stolica, Kódex kanonického práva, SSV,
Trnava 1996, kán. 1095, b. 2.
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v mozgu zaľúbeného pôsobia najsilnejšie počas prvých
dvoch rokov spoločného chodenia a to dokonca s podobnou silou i dopadom na úsudok, aké nachádzame u drogovo závislých.36 Zaľúbený sa cíti byť bytostne závislý na
osobe, ktorú miluje, vyhľadáva jej prítomnosť a niekedy
už len počutie jej hlasu, sms-ka, či pohľad na fotku ho privádzajú k obrovskej radosti až opojeniu.
Romantická vízia lásky, tak silno prítomná v súčasnej
kultúre, chce osoby čo najdlhšie ponechať v tomto extatickom stave. Najväčším nepriateľom tohto stavu je však
čas. V našej predchádzajúcej štúdii v minulom čísle sme
sa zmienili o tom, že najviac rozvodov na Slovensku pripadne na manželstvá nachádzajúce sa medzi piatym a deviatym rokom ich trvania. Zrejme ide o roky, keď prvotná sila zaľúbenia zoslabne a doslova sa vytratí. Vtedy nastáva akési precitnutie a vytriezvenie, ktoré, ak sa neuchopí správne, môže vyvolať v manželstve hlbokú krízu
v podobe stagnácie vzťahu, či dokonca frustrácie zo vzťahu, vedúcej až k apatii, nezáujmu o druhého a k emotívnemu chladu.
Je preto dôležité, aby sme v pastoračnom sprevádzaní
napomáhali manželom počas prvých rokov manželstva
prechádzať od lásky, ktorá je vášňou a darom, k láske,
ktorá sa stáva priateľstvom. Ide tu teda o prechod od zaľúbenia ku priateľstvu, od erosu k agapé, od lásky ako
daru k darujúcej sa láske. Medzi ľuďmi je manželstvo
najvyššou formou priateľstva. Muž a žena si zvolia toho
druhého na celý život a začnú sa s ním deliť o všetko, čo
majú, ba viac, všetko, kým sú. Kým „k erosu patria nahé
telá, k priateľstvu nahé osobnosti.“37 Úplné delenie intimity vlastného bytia s druhou osobou ich robí ešte viac
slobodnými, pretože svornosť a vzájomná recipročnosť
každému z nich dovoľujú zostať samým sebou. Koreňom priateľstva je duchovná láska, ktorá vo svetle viery
umožňuje mužovi a žene pozrieť sa na svojho manželského partnera ako na sestru či brata (porov. Pies 5, 1 – 2; 8, 1
– 2; 8, 4; 8, 8), ktorí majú spoločné detinstvo v tom Otcovi, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi
(porov. Ef 3, 14).38
Ako vzniká priateľstvo? C. S. Lewis vo svojej knihe Štyri lásky píše: „Priateľstvo pozostáva z takej družnosti, keď
dvaja alebo viacerí zo spoločníkov zistia, že na rozdiel od
všetkých ostatných zdieľajú nejaký spoločný záujem alebo vkus, a o ktorom sa doteraz každý z nich domnieval, že
je len jeho výlučným pokladom. Typickým výrazom takého vznikajúceho priateľstva je niečo ako: «Čože? Aj ty?
Myslel som si, že som v tom sám.» ... V tomto druhu lá36. Porov. Myriam Tinti, Innamoramento e capacità matrimoniale,
cit., 363 – 367.
37. C. S. Lewis, Štyri lásky, Porta libri, Bratislava 2012, 63.
38. Porov. Sv. Ján Pavol II., Teológie těla. Katecheze Jana Pavla II.
o lidské lásce podle Božího plánu, Paulínky, Praha 20063, XVIII., č. 5.;
CX; CIX., č. 4-5.
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sky otázka «Miluješ ma?» znamená «Vidíš tú istú pravdu?» alebo prinajmenšom: «Ide ti o tú istú pravdu?» Človek, ktorý sa s nami zhodne na tom, že nejaká otázka, ktorá môže byť ostatným ukradnutá, je v skutočnosti dôležitá, môže byť naším priateľom.39 Priatelia sa stávajú priateľmi na základe spoločného cieľa. Kým „milencov zobrazujeme otočených tvárou k sebe, ... priateľov (vidíme) bok
po boku, hľadiacich niekam dopredu.“40 Aby láska medzi
mužom a ženou prešla od zaľúbenia a sympatie k priateľstvu, je potrebná ich spoločná vízia, spoločné ciele, ktoré im pomôžu budovať ich spoločné „my“.
V konečnom dôsledku sa ich spoločnou víziou a cieľom konania stáva ten druhý a vedomie zodpovednosti
zaňho a jeho šťastie. V protiklade s neurčitou a nestabilnou láskou, zameriavajúcou sa na sexuálnu hodnotu a citovosť, stojí teraz láska, ktorá prestáva hľadať seba a začína hľadať dobro milovaného. „Teraz sa láska stáva starosťou o druhého a pre druhého. Nehľadá viac seba, ponorenie sa do opojenia šťastím. Naopak, hľadá šťastie milovaného: stáva sa zriekaním, je pripravená na obetu, ba dokonca ju vyhľadáva.“41 Eros sa takto začína integrovať do
agapé. Napokon musíme dodať, že priateľstvo spôsobuje,
že dobro a šťastie druhého sa zároveň stáva mojím vlastným dobrom a šťastím, pretože priateľ, je alter ipse, moje
druhé ja.42
Ako vidíme, sila priateľstva spočíva v jej jednotiacom
princípe, ktorého základom je duchovná láska schopná integrovať psychosomatickú štruktúru ľudského bytia do
spoločného cieľa, ktorým je pravda o šťastí ako definitívnej plnosti života toho druhého. Naučiť sa hľadieť na toho
druhého ako na priateľa, znamená učiť sa prijímať ho takého, aký je. Preto tretím krokom budovania identity v prvých rokoch manželstva, ktorý sa prelína s práve rozoberanou tematikou, je učiť sa prijať a zamilovať si to, v čom
je ten druhý úplne odlišný odo mňa.
2.3 Sexuálna rozdielnosť, základ spoločenstva osôb
Podľa štatistík je najčastejšou príčinou rozvodov na Slovensku „rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.“43 Boh

39. Lewis, Štyri lásky, cit., 59.
40. Tamže, 60.
41. Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est, SSV, Trnava 2006, 6.
42. Porov. Aristoteles, Etika Nikomachova, cit., IX., 4. Porov. Sv.
Tomáš Akvinský, Summa Theologiae, I-II., q. 99, a. 1., ad 3.
43. 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/ (8. 10. 2018).
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stvoril človeka ako muža a ženu, ako dve podstatne rozdielne bytia. Ich sexuálna rozdielnosť je vpísaná tak do
tela ako aj do duše a dotýka sa ich vnútorných svetov –
ich cítenia, myslenia, rozhodovania sa, túžob, prežívania
vzťahov, nábožnosti, atď. Počas prvých rokov manželstva
sa táto rozdielnosť ešte viac stáva zrejmou, čo napomáha
procesu „vytriezvenia“, no neraz do vzťahu prinesie rozpačitosť, nepríjemné prekvapenia a otázku: „Koho som si
to vzal/a?“ „Nepomýlil/a som sa?“ Aby sa táto skúsenosť
nepretavila do hlbokej krízy, je potrebné pri sprevádzaní
v prvých rokoch manželstva pomôcť manželom objaviť
bohatstvo a krásu ich rozdielnosti.
Rozdielnosť v tomto prípade nemá za cieľ len komplementárnosť, čo znamená, že ten druhý ma môže obohatiť,
pretože má to, čo nemám ja, ale, že vďaka rozdielnosti je
možná reciprocita a s ňou rast nášho vzájomného vzťahu.
Rozdielnosť privádza manželov k úprimnému dialógu,
k načúvaniu, k väčšej pozornosti voči manželskému partnerovi, k túžbe pochopiť ho, prijať ho a darovať sa mu. To
všetko pomáha pri rozvíjaní a budovaní manželskej lásky.
Preto rozdielnosť muža a ženy nie je prekážkou ich vzájomnej jednoty, ale jej základom. Pod jednotou nemyslíme uniformitu, ale spoločenstvo, ktoré vzniklo na základe vzájomného prijatia originálnosti daru, akým druhá osoba je, a následného darovania sa jej. Láska je základom jednoty v rozdielnosti. Takýmto spôsobom manželia
potvrdzujú a zveľaďujú v sebe obraz Najsvätejšej Trojice, ktorá nie je ničím iným ako spoločenstvom osôb, ktoré
v ich podstatnej rozdielnosti zjednocuje vzájomná láska.
Láska Trojice i láska človeka sa zjavujú v tele. Vtelením
a vykúpením nám Ježiš zjavil, že Boh, pretože je láska
(porov. 1 Jn 4, 16), je spoločenstvom osôb a opačne, pretože je spoločenstvom osôb je láska. Podobne, aj telá muža
a ženy nesú v sebe tento obraz a sú schopné ho zjaviť.
„Človek, nakoľko je vteleným duchom, čiže dušou, ktorá
sa prejavuje v tele, a telom, ktoré je preniknuté nesmrteľným duchom, je v tejto svojej celistvosti povolaný k láske.
Láska zahŕňa aj ľudské telo a telo má účasť na duchovnej
láske.“44 Telo človeka nie je matériou, s ktorou by človek
mohol zaobchádzať, ako sa mu zachce.45 Má svoju prirodzenú štruktúru, do ktorej je vpísaná pravda, a ako také
je zverené osobe človeka. Koncilové slová o tom, že Boh
stvoril človeka „pre neho samého“46 chcú vyjadriť podstatnú pravdu o našom bytí: Boh nás daroval a zveril nás
nám samým.47 Len prijatím seba s telom ako mne vlastný-

44. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio,
cit., č. 11.
45. Porov. Livio Melina, Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2009, 53 – 58.
46. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, cit., č. 24.
47. Porov. Sv. Ján Pavol II., apoštolský list rodinám Gratissimam
sane, SSV, Trnava 1994, č. 19. Pozri tiež: Livio Melina, Kultúra rodiny – reč lásky, Don Bosco, Bratislava 2014, 69.
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m,48 môže človek naplniť aj druhú časť koncilových slov,
o tom, že „nemôže nájsť sám seba, iba v plnej miere, iba
ak v nezištnom sebadarovaní.“49 Ako vidíme, telo je dané
do služby spoločenstva osôb, čím pozýva muža a ženu
k vzájomnému a úplnému darovaniu sa, vďaka ktorému
obaja vstupujú do spoločenstva so samotným Bohom.
„Veď telo, a iba ono, je schopné učiniť viditeľným to, čo
je neviditeľné: duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od
večnosti v Bohu, a tak bolo jeho znamením.“50
Do tohto snubného významu tela51 je potrebné vovádzať
manželov, zvlášť v prvých rokoch manželstva. Neraz totiž vstupujú do manželstva s pokrivenou víziou sexuality.
Je potrebné s úctou, ale aj s otvorenosťou s nimi rozprávať
o Božej vízii s ľudskou láskou a pomôcť im pochopiť podstatu, dôležitosť a krásu čnosti čistoty52 a trpezlivým ľudským i duchovným sprevádzaním im ju pomôcť spoločne
nadobúdať. Ináč im v súčasnej presexualizovanej kultúre
hrozí vyprázdnenie a zredukovanie sexuality na potrebu,
ktorú je potrebné uspokojiť. Vlastné telo i telo manželského partnera, teda osoba samotná, sa stane predmetom žiadostivosti a uspokojenia, čím sa vzťah lásky a vzájomného
darovania sa medzi manželmi zmení na vzájomné používanie sa. Uchrániť snubný význam tela znamená pre manželov zároveň uchrániť aj dar ich spoločnej plodnosti. To
je ďalší krok na ceste budovania manželskej identity v prvých rokoch manželstva.
2.4. Plodnosť ako dar – nebezpečenstvo antikoncepcie a umelého oplodnenia
Existuje vyšší zmysel života, než je život samotný. Existujeme pre čosi väčšie, než sme my sami. „Nijaký človek
sám o sebe nie je schopný vyčerpať celého človeka – vždy
má pred sebou iný spôsob bytia človekom, iný, než je ten
jeho.53 Túto pravdu potvrdzujú manželia, ktorí, stávajúc sa
jedným telom v úplnom a vzájomnom sebadarovaní sa, sa
zároveň stávajú spolupracovníkmi Boha, Otca a Stvoriteľa na stvorení nového ľudského života. „Plodenie je pokračovaním stvorenia“54 a dieťa je „znakom Božej prítomnos48. Porov. Sv. Ján Pavol II., Teológie těla, cit., VI., č. 3; VIII., č. 1.
49. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, cit., č. 24. V Slovenskom preklade sa hovorí o nezištnom sebaobetovaní. Originálny latinský text hovorí o úprimnom sebadarovaní: „non posse nisi per sincerum sui ipsius donum.“ http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-etspes_lt.html
50. Sv. Ján Pavol II., Teologie těla, cit., XIX., č. 4.
51. Porov. Tamže, XIV. – XVIII.
52. Viac k čnosti čistoty pozri: Noriega, Eros a jeho poslanie, cit.,
167 – 251. Wojtyła, Láska a zodpovednosť, cit., 111 – 161. Sv. Ján Pavol II., Teologie těla, cit., LII. – LVIII.
53. Angelo Scola, Hans Urs von Balthasar: uno stile teologico,
Jaca Book, Miláno 1991, 109. In Melina, Kultúra rodiny, cit., 70.
54. Sv. Ján Pavol II., apoštolský list rodinám Gratissimam sane, cit.,
č. 9.
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ti uprostred manželskej jednoty.“55 V otvorenosti pre život
manželia deklarujú, že sa nestali manželmi len pre seba
samých, ale pre čosi omnoho väčšie. Nik iný okrem manželov nemá právo, ani výsadu stáť pri niečom tak veľkom,
ako je zrod novej ľudskej bytosti. Dieťa, ktoré je dosvedčením sexuality presahujúcej človeka,56 má zároveň právo byť plodom takejto lásky manželov. Stáva sa korunou
a akoby živou sviatosťou, čiže „viditeľným znakom neviditeľnej skutočnosti manželskej lásky.“57
Príchod dieťaťa je veľmi silnou a veľkou udalosťou v živote novomanželov. Je preto potrebné stáť pri nich a pomôcť im zladiť čas, ktorý si vyžaduje dieťa s časom, ktorý potrebujú samotní manželia na prehlbovanie ich vzájomného vzťahu. Dieťa, ktoré existuje vďaka vzťahu rodičov, potrebuje pre svoj ďalší vývoj naďalej vzájomnú lásku oboch.58 Preto manželia, zvlášť matky, by si mali dať
pozor na to, aby sa dieťa nestalo náhradou manžela, na
ktoré sa až príliš citovo naviažu, a aby sa muži nestali, len
zdrojom materiálneho zabezpečenia manželky a detí.
Ďalej je potrebné povedať, že dieťa je dar, a to každé
dieťa, tak to prvé ako aj tretie, štvrté... Môže sa stať, že
dieťa vstúpi do života manželov nečakane, podobne ako
hosť, ktorý sa z času na čas nečakane objaví v našej domácnosti. Vtedy je potrebné padnúť na kolená a v modlitbách prosiť Pána, aby toto dieťa mohlo byť úplne prijaté
a v radosti očakávané.59 Podobne ako hosťovi, aj dieťaťu
môžu manželia vo svojom srdci povedať: „Síce sme ťa nečakali a prekvapil si nás, no príď, vstúp do našej domácnosti a cíť sa v nej dobre.“
Častokrát sa stáva, že ak manželia čakajú tretie či štvrté
dieťa, stretnú sa s neprijatím a to práve od svojich najbližších a neraz sa stanú terčom výsmechu okolia. Je preto dôležité, aby sa v týchto chvíľach necítili opustení a aby cítili za sebou podporu iných manželov, ktorí ich vedia prijať,
pochopiť, tešiť sa spolu s nimi z daru nového života i konkrétne im pomôcť. Pri sprevádzaní manželov v prvých
rokoch manželstva by sa manželia mali vovádzať a ešte
viac preniknúť do podstaty otcovstva a materstva a znova potvrdiť a doceniť ich význam a to aj v kontexte prirodzených metód plánovania rodičovstva, ktoré ani zďaleka
nie sú „katolíckym druhom antikoncepcie“, ako sa to neraz vníma.60 U niektorých novomanželov je potrebné udržať, u iných zas prebudiť vnímanie života ako veľkého

55. Anderson – Granados, Povolaní milovať, cit., 187 – 188.
56. Porov. Melina, Kultúra rodiny, cit., 71.
57. Tamže, 71.
58. Porov. František, apoštolská exhortácia Amoris laetitia, cit., č.
172.
59. Porov. Tamže, č. 169.
60. Viac k tejto téme: Noriega, Eros a jeho poslanie, cit., 289 – 322.
Melina, Kultúra rodiny, cit., 148-181. Anderson – Granados, Povolaní milovať, cit., 189 – 194. Sv. Ján Pavol II., Teologie těla, cit., CXVIII.
– CXXXIII.
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a krásneho. Len ten, kto si je vedomý, že život je niečo
veľké a krásne, túži sa oň deliť s inými.
Antikoncepčná mentalita potvrdzuje presný opak – ľudský život vníma ako problém. Je veľkým nebezpečím, že
po prvom, resp. prvých dvoch deťoch sa manželia rozhodnú regulovať svoju plodnosť prostredníctvom antikoncepcie.61 Učenie Cirkvi jasne hovorí o tom, že nie každý manželský akt musí skončiť počatím dieťaťa, ale každý musí
byť otvorený životu,62 teda otvorený darovať vlastnú plodnosť a prijať plodnosť manželského partnera, nakoľko ona
je ontologickou súčasťou osôb a manželskej lásky. Na dieťa sa optikou antikoncepcie hľadí ako na produkt vlastnej
réžie a vôle manželov a nie ako na dar. Tou istou optikou
hľadia aj manželia na seba samých. Telá, úmyselne zbavené potenciálnej plodnosti, prestávajú zjavovať pravdivú,
čiže darujúcu sa manželskú lásku a stávajú sa len nástrojom potešenia a uspokojenia sexuálnej túžby. Ak sa však
zneplodní láska, vytratí sa láska. Láska bez života nie je
skutočnou láskou, ako ani život bez lásky nie je skutočným životom.
V súvislosti s plodnosťou dnes pozorujeme ďalší veľký problém. Ten sa dotýka nemožnosti otehotnieť.63 Pre
mladé manželské páry je veľkým pokušením naplniť svoju prirodzenú a dobrú túžbu po dieťati prostredníctvom
umelého oplodnenia. Umelé oplodnenie je druhou stranou
mince antikoncepčnej mentality. Taliansky kardinál Angelo Scola v jednej zo svojich kníh poukazuje na to, čo
rokmi postupne spôsobila antikoncepčná mentalita. Hovorí, že od sexuality bez plodenia sme postupne prešli k plo-

61. Priemerný počet živonarodených detí jednej žene v reprodukčnom období za rok 2017 je na Slovensku 1,5 dieťaťa. Porov. Štatistický úrad Slovenskej republiky, In https://slovak.statistics.sk/wps/
wcm/connect/b6e4ddd7-7eee-4eae-830b-b229f1b8fe17/Plodnost_2017.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfPa49r&CVID=mfPa49r&CVID=mf Pa49r&CVID=mf Pa49r&CVID=mf Pa49r&CVID=mf Pa49r&CVID=mfPa49r&CVID=mfPa49r (10. 10. 2018).
62. Porov. Sv. Pavol VI., encyklika Humanae vitae, SSV, Trnava
2001, č. 12-16. Druhý vatikánsky koncil, Gaudium et spes, cit., č. 5051. Sv. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, cit., č.
32-34.
63. Porov. Na Slovensku má problém otehotnieť každý šiesty pár. Porov.
www.plodar.sk. Príčin môže byť viacero. Jednou z nich môže byť neskorý vstup do manželstva. Priemerný vek vstupu do manželstva sa na Slovensku u mužov dosahuje 33,9 roku života, u žien 31 roku života. Porov. Štatistický úrad Slovenskej republiky, In https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/05de0722-9aee-480e-bf44-5f6fe05d06b3/
Sobasnost_2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf&CVID=mfPa4Cf (10. 10. 2018). Ďalšou príčinou neplodnosti môžu byť hormonálne poruchu z dôsledku dlhodobého užívania hormonálnej antikoncepcie, ktorá robí telo ženy počas dlhého obdobia zámerne neplodným. Porov. Helena Máslová,
Neplodná Venuša, In https://www.youtube.com/watch?v=3mQEozHsRpw (10. 10. 2018). https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/729/co-je-dovodom-dnesnej-neplodnosti-hormonalna-antikoncepcia-zzenstili-chlapi-a-pomatene-nazory-v-spolocnosti (10. 10. 2018). https://zastolom.sk/
helena-maslova-hormonalna-antikoncepcia-moze-aj-za-neplodnost-muzov/ (10. 10. 2018).
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deniu bez sexuality.64 Umelé oplodnenie (IVF) vnáša do
plodnosti manželov logiku nároku, ktorá stojí v protiklade s logikou daru. Aj tu platí, čo sme povedali vyššie a totiž, že dieťa je dar a jeho život je tajomstvom. Každé dieťa
je dar a nie nárok. Technika a jej vedecký imperatív, spočívajúci v tom, že všetko čo dokážeš urobiť, musíš urobiť,
sa pre postmoderného človeka stávajú prameňom nároku
na absolútnu slobodu, pričom akékoľvek etické obmedzenie je neakceptovateľným. V mene zdanlivého pokroku človek zotiera akékoľvek etické hranice a vyhradzuje si
právo mať naplnené všetky svoje túžby. Takto rastie „absolutizmus «zákazu zákazov»“.65 Technický imperatív vedie k skutočnému nihilizmu človeka, a to až nakoľko, že
človek sa čím ďalej tým viac stáva nielen produkujúcim
techniku a nové technológie, ale sám sa stáva produktom.
No „niet nič tragickejšie ako existovať len kvôli uspokojeniu očakávania druhých.“66
Sprevádzať neplodné manželské páry nie je jednoduché, ale nanajvýš potrebné. Je potrebné pochopiť a vstúpiť do ich hlbokej túžby po dieťati, zároveň je však potrebné im poukázať na „túžbu“ dieťaťa byť počaté v objatí manželskej a Božej lásky. V ich trpezlivom sprevádzaní
je dôležité ich viesť k hľadaniu Božieho plánu s nimi a pomôcť im rozlíšiť, ako môžu byť plodní napriek biologickej neplodnosti67 (služba v spoločnosti a Cirkvi, adopcia,
práca v spoločenstve), ktorá u mnohých z nich môže byť
len dočasná, a je možné ju medicínsky liečiť vďaka naprotechnológii.68
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Prikázania a šťastie
The Commandment and the Happiness
Every human desires happiness, but not every human achieves perfect happiness. It is therefore necessary to know
the path that leads to it. Many people mistakenly think that God‘s commandments are an obstacle to true happiness,
but the reverse is true. This study points out that to follow God‘s commandments with love, one needs to understand
first that they lead him to true happiness.

Pre obhájenie krásy morálneho života je potrebné pochopiť, aké miesto má v ňom otázka šťastia a otázka prikázaní. Vyjasnenie týchto vecí nás privedie aj k tomu, že
Pána Boha, ktorý má dokonalé šťastie, budeme vnímať
ako toho, kto sa chce s týmto šťastím podeliť a robí všetko
preto, aby sme ho dosiahli.
Otázka morálnych povinností
V súvislosti s morálkou nás hneď napadne otázka: Čo
mám robiť a čo nesmiem robiť? Čo je dovolené a čo je zakázané? Slovo morálka má preto pre mnohých negatívny
odtieň, vnímajú pod ňou zákazy a príkazy: „Nesmieš!“,
„Musíš!“. Mnohé aspekty morálky sú skutočne spojené
s príkazmi a zákazmi. Keď, napríklad, hovoríme o morálke na cestách, chápeme pod ňou korektné správanie v cestnej premávke. Musíš dodržiavať cestné predpisy, nesmieš
ich porušovať! Keď hovoríme o spoločenskej morálke,
hovoríme o niečom, čo je tiež veľmi spojené s „Musíš!“
a „Nesmieš!“. Musíš platiť dane, nesmieš sa vyhýbať daňovým povinnostiam! Takmer vo všetkých oblastiach života
existujú zakázané veci a iné, naopak, prikázané. Existuje
komplex zákonov, ktorých sa máme pridržiavať, ak chceme, aby život bol prinajmenšom znesiteľný. Je to nepopierateľné. Zahŕňa to aj isté donútenie. Pravdepodobne by sme
neplatili dane, alebo len ich malú časť, ak by sme nevedeli, že ak to urobíme, budeme potrestaní. Niektorí by išli autom pravdepodobne rýchlejšie, ako je dovolené, ak by nevedeli, že môžu byť za to potrestaní. To isté platí o šoférovaní pod vplyvom alkoholu. Strach z možných sankcií, čiže
z trestov, je dôležitým prostriedkom na udržanie ľudí v oblasti toho, čo je vhodné, správne a nevyhnutné pre ľudské
spolužitie. Značná časť spoločenskej morálky má dočinenia s príkazmi. Tam, kde takéto predpisy neexistujú, spolužitie veľmi rýchlo prinesie veľa utrpenia.
Kardinál Christoph Schönborn v tejto súvislosti spomína: „Prichádza mi na myseľ Pedro Carbo, mesto v Ekvádore (v Latinskej Amerike) so štyridsaťtisícami obyvateľov, ktoré som raz navštívil. Dvaja kňazi pochádzajúci z našej diecézy tam pracovali v starostlivosti o duše.
Z tohto mesta ľudia vyštvali políciu, pretože bola tak skorumpovaná, že obyvatelia si oprávnene mysleli, že bude
lepšie žiť bez polície, ako mať službu takéhoto druhu. Výsledkom bolo, že odvtedy boli krádeže a vraždy na každodennom poriadku, a každý, kto mal možnosť, si zabezpe-

čoval zbraň, aby sa mohol brániť. Aké privilégium má ten,
kto žije v krajine, kde je garantovaný verejný poriadok!“1
Teda veľká a veľmi dôležitá časť morálky je povinnosť:
„Musíš!“ a „Nesmieš!“. Nie je možné vytvoriť morálku
bez zákazov a príkazov. Zo skúsenosti, alebo na základe
uvažovania všetci vieme, že deti i dospelí sa musia v tejto oblasti ešte veľa učiť. Často sú to práve tieto ochranné
múry vystavené z príkazov a zákazov, ktoré nám bránia
robiť hlúposti a chránia nás pred nebezpečenstvom, ktoré
nás ohrozuje zvonka i znútra. Ako ľahko sa necháme unášať vášňami a aké dôležité sú hranice, hraničné kamene,
ktoré stanovujú limity. To však znamená, že morálka má
aj tento negatívny odtieň – niečo, čo nás zviera ako korzet,
ktorý obmedzuje našu slobodu. Slovo morálka – vnímaná v tomto zmysle – mnohým neznie príjemne a radostne.
Morálka nie je len o povinnostiach. Ale ak sa morálka vnímala v prvom rade len ako otázka povinností, viedlo to k minimalistickej morálke a mnohí sa pýtali, napríklad, ako často sa musím modliť, aby som si splnil povinnosť a nespáchal ťažký hriech. Stačí raz za deň alebo raz
za týždeň, alebo len raz za mesiac? Podobné otázky boli aj
ohľadom iných povinností. Viedlo to k zanedbávaniu lásky
k Bohu i k blížnemu. Potom odporúčanie Pána Ježiša, aby
sme sa neustále modlili, ktoré je základom rozvoja kresťanskej modlitby, tak liturgickej ako aj osobnej, bolo prehliadané. Hrozilo, že sa úplne zanedbá najlepšia časť evanjeliového učenia. Ak by morálka bola len o príkazoch a zákazoch, moralista (i každý kňaz či katechéta) by bol len strážcom zákonov, vysvetľovateľ prikázaní a sudca povinností.
Treba však dodať, že zmysel pre povinnosti môžu viesť aj
k veľkej morálnej kvalite, ak povinnosti sú prijaté osobne,
ako ideál, ktorý vedie omnoho ďalej ako je zákonné minimum. Veľkí svätci tak žili aj v dobe, keď sa v morálke hovorilo predovšetkým o povinnostiach, a oni s láskou konali
omnoho viac, ako im prikazovali povinnosti.
Cesta pre dobrý život
Môžeme sa ďalej pýtať: Dobro konáme len preto, že sme
k tomu donútení? Nemáme inú možnosť, ako sa správať
dobre? A ak sa vyhýbame zlu, je to len preto, že sa bojíme
1. CH. Shönborn, Seguire Gesù ogni giorno, Siena, Cantagalli
2004, s. 12.

Nové Horizonty

171

Štúdie

negatívnych následkov, sankcií a trestov? Iste, aj toto často zaváži. Sme ľudia, ktorí vedia, že sme náchylní k zlému, že sme poznačení dedičným hriechom. Preto potrebujeme hranice, ktoré nám zabránia konať mylne. Strach
z následkov zo zlého konania mnohým zabraňuje konať
zlo a pomáha konať dobro.
Vieme, že sa máme správať dobre. Často však konáme dobro len preto, lebo je nám nariadené. Letuška sa
má v lietadle správať úctivo. Ak sa tak nespráva, príde
o miesto. Nikto sa jej nepýta, či sa jej chce byť úctivou
voči pasažierom a či sa jej chce usmievať. Je to jej povinnosť. Nezdvorilá letuška neostane letuškou veľmi dlho.
Z toho však môžeme mať dojem, že to, čo je pre morálku dôležité, je predovšetkým tento vonkajší prejav, „musíš konať“ a „nesmieš konať“. Ale ak sa lepšie zamyslíme,
zistíme, že to nie je všetko. Môže sa stať, že letuška je skutočne úctivá, že sa usmieva nielen preto, že to musí robiť,
ale že to robí aj preto, že je jej to vlastné a príjemné, pretože je to niečo pozitívne. V priebehu náročného dňa jej to
pomáha udržať si dobrú náladu.
Čo teda znamená, ak o niekom povieme, že je dobrý človek? Nehovoríme to o niekom, kto je úctivý kvôli vonkajšiemu donúteniu, kvôli vonkajšej nevyhnutnosti. Povieme
to o tom, komu dobrota žiari z očí a zo srdca, pretože takým je. Dobrý je ten, kto je dobrý vnútorne, koho dobrota
je kvalitou jeho života. Keď niekoho takého stretneme, cítime v nás akúsi „odozvu“. Je pre nás veľmi príjemné byť
s dobrými ľuďmi, tak ako je pre nás dosť ťažké byť s ľuďmi mrzutými alebo dokonca drsnými. Je ľudskejšie, ak je
niekto zdvorilý spontánne, a to nielen preto, že je k tomu
prinútený, keď cítime, že jeho úsmev nie je len profesionálnou maskou, ale vychádza zo srdca. Stretnutie s takýmito ľuďmi prebúdza v nás túžbu byť im podobní. Pozorujeme, že to nejakým spôsobom súvisí s dobrým životom.
Takýto človek je ľudskejší ako ten, kto je zmietaný náladami. Človek má v srdci túžbu byť dobrým z hĺbky svojho
srdca a nielen z donútenia.
Cardinál Angelo Comastri rozpráva: „Mohol by som porozprávať mnohé epizódy, ale nedá sa mi nespomenúť jednu. Boli sme v jednom kostole v Ríme a bola tam aj Matka
Tereza so skupinou svojich sestier, ktoré bolo možné poznať podľa bieleho oblečenia s modrými okrajmi. Bol som
tam aj ja a podarilo sa mi nájsť miesto veľmi blízko Matky Terezy. Zatiaľ čo sme, priťahovaní príkladom a zbožnosťou Matky Terezy, pozorne sledovali svätú omšu, jeden
fotograf začal fotiť s bleskom Matku Terezu, robil jednu
snímku za druhou. Matka Tereza ostala pokojná so zopätými rukami. Fotograf pokračoval. V istom okamihu som
cítil povinnosť postaviť sa a rozhodným hlasom som mu
povedal: «Buďte taký dobrý! Nevidíte, že Matka Tereza
sa modlí? A potom, aký zmysel majú všetky tieto fotky
s bleskom... nestačí vám jedna fotka?» Fotograf sa stiahol
a čakal kedy sa skončí svätá omša. Potom sa znova vrátil a pár centimetrov od tváre Matky Terezy pokračoval
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v svetelnom bombardovaní. Pobádaní jednou sestrou som
mu povedal: «Už dosť! Prečo ste taký neústupný?» Fotograf, s prosebnou tvárou odvetil: «Nechajte ma ešte robiť!
Matka Tereza má mrzkú tvár, plnú vrások, ale najšťastnejšie oči, aké som kedy videl. Som profesionálny fotograf
a mal som možnosť fotiť úspešných ľudí a slávne osobnosti, panovníkov a kráľovné... ale nikdy som nevidel oči naplnené toľkou radosťou». Tieto slová sa ma dotkli. Sestra,
ktorá stála vedľa Matky Terezy, preložila do angličtiny fotografove slová a čakala odpoveď Matky Terezy. Nebolo
treba na ne dlho čakať. Matka sa usmiala (azda mysliac na
nie moc láskavé ohodnotenie jej tváre) a potom povedala:
«Chcete vedieť, aké je tajomstvo mojich šťastných očí? Je
veľmi jednoduché: moje oči sú šťastné, pretože moje ruky
utierajú mnohé slzy. Robte tak aj vy... a uvidíte...!» Všetci
sme ostali stáť v úžase. Pamätám si, že som pozeral na
svoje ruky a vo svojom vnútri som si povedal: «Aj ja ich
musím používať na utieranie mnohých sĺz, ak chcem, aby
záblesk radosti žiaril v mojich očiach»“.2 Na tvári Matky
Terezy bolo možné neustále pozorovať dobrotu a šťastie.
Dobrým sa však človek nestáva automaticky. Sú ľudia,
ktorí od prirodzenosti majú veselú povahu, pre ktorých je
omnoho ľahšie byť zdvorilými, ako pre iných. Kto má melancholickú povahu, musí sa viac snažiť, aby bol zdvorilý
ako ten, ktorému bola daná veselá povaha, takpovediac, od
narodenia. Uvedomujeme si, že je potrebné úsilie a námaha,
aby bol život ľudskejší. Samozrejme, nejde to samo od seba.
Pre zvieratá je ľahšie správať sa tak, ako je to pre ne prirodzené. Práve narodené mačiatko sa nemá veľmi čo učiť od
svojej matky. Hneď začína chodiť a veľmi rýchlo sa stane
samostatným. Nemusí sa učiť, ako sa stať mačkou, má to
„naprogramované“, správa sa podľa svojich inštinktov. Dokáže byť mačkou takpovediac bez námahy. Pre nás je to iné.
Byť ľuďmi sa nedá bez námahy, od prvého okamihu nášho
života potrebujeme veľa pomoci. Opustené dieťa samo nedokáže prežiť. Na novorodenca sa pozeráme celkom inak
ako na mačiatko alebo na šteňa. Pýtame sa: Čo z teba bude?
Aký bude tvoj život? Vydarí sa ti alebo nie? Čo zo seba urobíš? Čo z teba urobia iní? Staneš sa dobrým človekom?
Keď dieťa prinášajú na krst, kladieme si všetky tieto
otázky. Azda aj mnohí tí, ktorí opustili Cirkev, prinášajú
svoje deti na krst práve preto, lebo vedia, že život ich dieťaťa sa nemusí automaticky vydariť. Akými cestami pôjde? Aké veci ho postretnú v živote? Ale sú tu aj ďalšie
otázky: Čo urobí s tým, čo ho v živote postretne? Ako sa
bude správať v šťastí a ako v nešťastí? Tak Adolf Hitler
ako aj Matka Tereza boli novorodencami. Bol to osud, že
život prvého dopadol zle a že život Matky Terezy bol úplne inakší? Bolo to zapísané vo hviezdach? Nie. Prečo životná cesta prvého z nich nás desí a za životnú cestu druhej sme tak vďační? Prečo sa naše srdce tak teší, ak uvažu-

2. A. Comastri, Dio scrive dritto. L’avventura umana e spirituale di
un cardinale, Cinisello Balsamo, San Paolo 2012, s. 80 – 81.
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jeme o Matke Tereze? Prečo jej život považujeme za vydarený a druhý život za chybný, za tragické zlyhanie?
Šťastie – prvotná otázka morálky
Prišli sme tak k prvotnej otázke ľudstva: Aký život
je vydarený? Čo znamená: „vydarený“? V čom spočíva
šťastie vydareného života?
Pre starovekých filozofov, ich hlavným predstaviteľom
bol Aristoteles († 322 pred K.), ako aj pre gréckych a latinských cirkevných otcov, zvlášť pre sv. Augustína († 430),
bola otázka šťastia alebo „šťastného života“ bezpochyby prvotnou a základnou otázkou v morálke. Aristoteles
vo svojej Nikomachovej etike venoval štúdiu šťastia prvú
a poslednú knihu. Hovorí, že chceme byť šťastní.3 Je ťažké
protirečiť tomuto tvrdeniu. Každý človek chce byť šťastný a keď je nešťastný, chce sa stať šťastným. A šťastnými
chceme aj ostať, chceme trvalé šťastie. Nikomu sa nepáči nešťastný život. Keď sa svätý Augustín pripravoval vyložiť zvyky Katolíckej cirkvi proti manichejcom, nemal
pochybnosti o východiskovom bode, ktorý mu prikazoval
rozum: „Iste všetci chceme žiť šťastne a v ľudskom rode
niet nikoho, kto by nesúhlasil s týmto tvrdením ešte skôr,
ako by bolo vyslovené.“4 Potom poukázal na to, ako evanjelium prináša skutočnú odpoveď na problém najvyššieho
dobra (hominis optimum), ktoré dominuje morálke. Neskôr, v traktáte o modlitbe venovanom Probe, svätý Augustín odpovedá troma slovami na ťažkú otázku o tom, čo
je vhodné žiadať od Boha: „Ora beatam vitam“ („Žiadaj
šťastný život“). Spojil modlitbu s túžbou po šťastí. Modlitba sa tak stáva tlmočníčkou túžby po šťastí pred Bohom.
Aj v morálnej náuke sv. Tomáša, v traktáte o blahoslavenstvách, je evidentné, že dáva na prvé miesto problém šťastia, nie prikázaní. To je kľúč k jeho morálnej náuke. Celé
zostavenie druhej časti jeho Teologickej sumy priamo závisí
od odpovede na problém šťastia vyložený v prvom traktáte.
V histórii morálky tak vidíme mimoriadne dôležitú skutočnosť: v staroveku pre kresťanov i pohanov bol v morálke na prvom mieste problém šťastia – bol to najdôležitejší problém. Celá morálka bola pre nich odpoveďou na túto
otázku. Táto vec bola zrejmá, nebolo treba o nej diskutovať. Svätý Augustín tiež usudzuje, že problém šťastia je na
začiatku filozofie: „Niet totiž iného dôvodu na filozofovanie okrem túžby po blaženosti [po šťastí]“,5 napísal v Božom štáte.
Tento dôležitý historický fakt nadobúda zvláštny
význam, keď ho porovnáme s moderným konceptom
3. Aristoteles, Etica Nicomachea, 1, 2, 1095a.
4. Augustín, De moribus Ecclesiae catholicae, III, 4.
5. Augustín, Boží štát, Trnava, Spolok svätého Vojtecha – LÚČ
2005, XIX., 1.
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morálky u filozofov a teológov, ktorí sa venovali predovšetkým povinnostiam. Sústredenie sa na povinnosti malo
ako priamy následok vylúčenie otázky šťastia z morálky alebo aspoň jeho opomenutie. Bolo by možné hovoriť
o dvoch veľkých epochách, ktoré rozdeľujú históriu morálky: prvej dominuje problém šťastia, druhej problém povinností. Je však nutné, aby sme pochopili, že povinnosti,
ktoré žiada od nás Boh, sú cestou k šťastiu.
Morálka má byť vedou, ktorá ukazuje človeku cestu
šťastia. Aby sa človek ňou dokázal vydať, potrebuje mať
tie vlastnosti duše a srdca, ktoré nazývame čnosti.
Význam šťastia a vedomie jeho dôležitosti pre hodnotný
morálny život je podstatný aj v našej dobe. Veď akú hodnotu by mal život bez šťastia? A čomu by slúžila morálka, ktorá by neobsahovala nádej na šťastie? Každý človek má do
srdca vpísanú túžbu po šťastí, ktorú nik nedokáže potlačiť.
S túžbou po šťastí sú spojené ďalšie dôležité témy, ktoré sa v manuáloch morálky časom stali okrajovými, ale ku
ktorým sa treba vrátiť. Ide o tému blahoslavenstiev. Potom
o tému priateľstva, ktorej Aristoteles venoval VIII. a IX.
knihu Nikomachovej etiky. Uviedol ju takto: Priateľstvo
„je absolútne nevyhnutné; nikto by nechcel žiť bez priateľov, aj keby mal plnosť všetkých iných dobier.“6 Tému
priateľstva nachádzame u gréckych cirkevných otcov a aj
u otcov púšte. Svätý Tomáš Akvinský nakoniec definuje lásku ako priateľstvo s Bohom,7 a dielo Ducha Svätého
vo svete opisuje ako činnosť lásky.8 Škoda, že táto téma sa
úplne vytratila z kníh morálky v modernej dobe. Dôvod je
jednoduchý: keďže priateľstvo je z definície slobodné, nemôže v žiadnom prípade spadať pod prikázania. Priateľstvo môže vytvoriť povinnosti, ale neplatí to naopak. Tak
sa priateľstvo vytratilo z oblasti morálky ako indiferentný
cit, ktorému moralisti skôr nedôverovali z dôvodu „zvláštnych priateľstiev“.
Rovnako v mnohých manuáloch budeme márne hľadať
širšie pojednanie, alebo len jednoduchú zmienku o čnosti
odvahy. Ani odvaha nie je predmetom povinností. Avšak
spomedzi štyroch kardinálnych čností ona bola veľmi dôležitou. Svätý Tomáš Akvinský ju dokonca spojil s ideálom martýria, ktorý veľmi ovplyvnil kresťanov v prvých
storočiach. Všetci zo skúsenosti vieme, že v celom našom
morálnom živote potrebujeme odvahu.
Takže stačí vyjsť z problému šťastia, aby sme do morálky zahrnuli tému priateľstva a čnosť odvahy. Nie je možné byť šťastnými bez harmonického vzťahu s inými, ktorý nazývame priateľstvo. Je to konkrétna forma lásky.
6. Aristoteles, Nikomachova etika, citované z S. Pinckaers, Le
fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Milano, Ares
1985, s. 32.
7. Porov. Svätý Tomáš Akvinský, Summa theologiae, II-II., q. 23.
8. Porov. Svätý Tomáš Akvinský, Contra gentes, IV., cc. 21 – 22.
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Okrem toho, ako by mohol byť človek šťastný bez odvahy, ktorá nás robí stálymi v ťažkostiach a dáva nám vytrvalosť v každodennom úsilí? A na dosiahnutie posledného cieľa, ktorý presahuje človeka, je potrebná odvaha veriť Božiemu slovu – dôverovať Bohu.
Pokiaľ ide o vzťah so Svätým písmom, morálka, ktorá
hovorí o šťastí a o čnostiach, nachádza odpovede, bez veľkej námahy, práve vo Svätom písme. Je tam mnoho textov,
ktoré sa týkajú týchto tém: blahoslavenstvá, všetky prisľúbenia, učenie evanjelií, učenie sv. Pavla o čnostiach, múdroslovné knihy atď. Aj morálne výklady cirkevných otcov
sú postavené na citátoch, ktoré poukazujú na to, že neustále meditovali o textoch Svätého písma.
Naopak, moralisti, ktorí mali morálku postavenú len na
povinnostiach, málo citovali Sväté písmo. Veľkú pozornosť nevenovali ani múdroslovným knihám. Ich východiskovým bodom bolo Desatoro chápané ako výraz prirodzeného zákona, ako kódex základných povinností. Pre ostatné veci nakoniec našli málo biblických textov, na základe
ktorých by vypracovali svoju morálku. Nevenovali veľkú
pozornosť ani múdroslovným knihám, ani „povzbudzujúcim“ textom, hoci tie mali veľký priestor u svätého Pavla
– v jeho opise kresťanského života. Budí to falošný dojem,
ako by sa apoštol Pavol a iní posvätní autori málo zaujímali o morálku (aspoň v modernom zmysle).
Pravé šťastie
Zásadná otázka pre morálku znie: Ako sa môžem stať
šťastným? A veľká diskusia je práve o tomto: V morálnom
živote ide o šťastie alebo o povinnosti? Mám konať dobro
alebo mám hľadať šťastie?
Kardinál Christoph Schönborn hovorí: „Spomínam si
na jednu už zomrelú Američanku. Jej babka ju prinútila učiť sa hrať na klavíri. Ona to nenávidela, ako to často býva u detí, keď sa majú naučiť hrať na nejakom nástroji. Ale vo veku štrnástich rokov sa jej to začalo páčiť,
a tak babka, ako nezlomná puritánka, jej to zakázala, pretože [podľa nej] veci nemáme robiť preto, lebo sa nám páčia.“9 Aký je správny meter pre morálku? Povinnosť alebo šťastie? Treba pochopiť, že tu neexistuje protirečenie.
Starí pohanskí a kresťanskí učitelia hovoria, že šťastie je
mierou správneho života. Ale veľkou otázkou je spoznať,
čo šťastie skutočne je, v čom spočíva. Je tu toľko vecí, ktoré sa nám v tomto okamihu páčia, obveseľujú nás, azda
nám robia aj radosť, ale po nejakom čase zbadáme, že napriek tomu sa nezhodujú so šťastím. Sme spokojní, keď
nás ocenia, keď nás majú v úcte, ale zároveň si uvedomujeme, že šťastie nespočíva v oceneniach a v poctách. Mno9. CH. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno, Siena, Cantagalli
2004, s. 16.

174

Nové Horizonty

Martin Koleják

hí hľadajú šťastie v bohatstve. Iste, keď je materiálna istota, z mnohých aspektov veci idú lepšie, ako keď jej niet,
ale vieme, že toto všetko môže v jednom okamihu vyprchať, a že šťastie vôbec nemôže spočívať v peniazoch.
Františkáni v Poľsku museli v čase Druhej svetovej vojny
opustiť Niepokalanów, veľké a dynamické centrum, ktoré
ich stálo veľa námahy a peňazí. Nelamentovali, nenariekali, bratia i pátri pokojne zbalili najpotrebnejšie veci a postavili sa do radu. Podobne veľa ľudí muselo opustiť svoje domy a byty po povstaní vo Varšave. Boli medzi nimi aj
takí, ktorých to zlomilo, pomiatli sa, páchali samovraždy,
ale veľa ľudí prijalo svoj osud s pokojom. Prečo jedni ostali pokojní a nepripravilo ich to o šťastie a iní to nezvládli?
Filozofia starých učiteľov a tiež kresťanská filozofia si
kládli tú istú otázku: Čo nás robí skutočne šťastnými?
Isté je, že všetci túžia po šťastí. Stačí uviesť jednoduchý príklad: reklama. Producenti reklám sa snažia vychváliť produkt slovami: „Tento produkt ťa urobí šťastným?“
Čokoľvek chce reklama vychváliť, či sú to cigarety, čistiace prostriedky, oblečenie, životné poistenie, alebo lotéria,
ide vždy o to presvedčiť toho, kto vidí túto reklamu, a to je
spotrebiteľ, o tom, že ak si kúpi tento produkt, bude šťastný.
Ľudia chcú byť šťastní. Potrebujú preto nasmerovať túžby
zákazníkov k tomu, čo chcú predať. Umenie reklamy spočíva v schopnosti nasmerovať túžbu po šťastí k reklamovanému objektu a presvedčiť, že zabezpečí šťastie. Všetci hľadajú šťastie. Ale toto hľadanie naráža na mnohé prekážky:
na chýbajúce peniaze, keď niekto verí, že peniaze ho urobia
šťastným; na chýbajúcu moc či úspech, keď niekto verí, že
moc či úspech ho urobia šťastným. Ale aj samotná morálka
akoby stále všade kládla nové bariéry, ktoré hovoria: Nemôžeš to robiť! Nesmieš to robiť! Tak sa zdá, akoby morálka
kazila radosť pri hľadaní šťastia. Tento dojem majú veľmi
často deti, keď im rodičia nastavujú nejaké pravidlá, keď od
nich učitelia niečo chcú. Nezdá sa im, že to by bolo šťastím.
Ale azda si treba položiť otázku iným spôsobom: Čo
nás robí šťastnými? V čom spočíva trvalé šťastie, šťastie,
ktoré nemusím na druhý deň oplakávať, ale ktoré napĺňa
život a prekonáva dokonca poslednú skúšku, šťastie, ktoré ani smrť nedokáže zničiť? Zo skúsenosti vieme, že nie
všetko, čo nás zabaví, nás robí aj šťastnými. To neznamená, že zábava je zakázaná, ale vieme, že trvalé šťastie je
vždy spojené aj s obeťou, námahou a utrpením – hoci nielen s utrpením, ale aj s utrpením. Keď hovoríme o šťastnom manželstve, iste pod tým nemyslíme na manželstvo,
ktoré by bolo vždy „šialenou“ radosťou. Šťastné manželstvo existuje, ale určite to nie je ľahké manželstvo. Šťastie
má svoju cenu, ale je možné. Ako kresťania veríme, že
túžba po šťastí, ktorú nosíme vo svojich srdciach od narodenia v konečnom dôsledku nie je prázdna. Neveríme, že
Boh vložil túto túžbu po šťastí do ľudského srdca zo sadizmu, zo zlomyseľnosti, ako je to v mýte o Sizyfovi, ktorý
musí tlačiť do kopca balvan, ktorý sa zakaždým, keď prí-

Štúdie

de k vrcholu, skotúľa opäť dolu. Nie, Boh nám nedal túto
túžbu do srdca, aby nás mučil neužitočnou námahou.
Boh chce naše šťastie. Od čoho však závisí kvalita túžby
po šťastí? Od lásky, ktorá ho vzbudzuje a od toho, ako chápeme človeka. Ak ide o lásku sebeckú, a predovšetkým, ak
sa človek vníma ako subjekt potrieb, ktorý všetko smeruje
k ich uspokojeniu, túžba po šťastí sa stane nevyhnutne egocentrickou a na tomto základe sa potom buduje utilitaristická morálka, ktorá je v kontraste s náukou evanjelia. Takáto
morálka nevedie k pravému šťastiu. Niet šťastného egoistu.
Podľa priateľskej lásky, o ktorej hovorí sv. Tomáš Akvinský, človek je schopný pravej lásky voči Bohu i voči
blížnemu. V tomto prípade túžba po šťastí je otvorená voči
Bohu a iným a je štedrá. Veď nie je možné skutočne milovať iných bez toho, aby sme chceli ich šťastie. Preto keď
sv. Tomáš definuje lásku ako priateľstvo, za jej základ považuje účasť na Božej blaženosti. Na túto túžbu je možné aplikovať aj slová Pána Ježiša, ktoré povedal Pavlovi:
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35). Objaviť
v dare cestu k pravému šťastiu je rozhodujúcou skúsenosťou, ktorá mení našu túžbu a dáva nám odhaliť najautentickejšie morálne hodnoty. Takúto túžbu po šťastí položili cirkevní otcovia za základ morálky. Ide o túžbu priateľskú, otvorenú, štedrú. Nemali žiadny problém dať do súladu túžbu po šťastí s evanjeliom a učením o láske.
Je teda zjavné, že otázka povinností a otázka šťastia sú
podstatné otázky. Často sa dávali do protikladu, akoby
povinnosti vylučovali šťastie. V priebehu histórie Cirkvi
vznikli aj akoby dva druhy morálky, jedna postavená na
povinnostiach, druhá na šťastí. Avšak veríme, že dobre
pochopená morálka blahoslavenstiev môže dokonale čeliť otázke povinností a dať prikázaniam miesto, ktoré ich
nebude bagatelizovať. V každom prípade morálna teológia
sa v tomto prípade dostane do celkom iného svetla: bude
to veda o šťastí a o cestách, ktoré k nemu vedú. Bude ukazovať krásu, ktorá sa priamo týka všetkých ľudí. V Biblii
si môžeme všimnúť, že keď sa Boh obracia na človeka, začína vždy s tým, že najskôr mu ponúka prísľub šťastia a až
potom hovorí o prikázaniach. Ak človek túži po pravom
šťastí a chce ho dosiahnuť, dokáže nasmerovať svoje srdce
i skutky k svojmu morálnemu pozdvihnutiu.
Preto základnou úlohou moralistov, kňazov i kresťanských učiteľov má byť učenie o blahoslavenstvách, o Božom kráľovstve a o ceste, ktorá k nemu smeruje, bez toho,
aby zanedbali radikálne požiadavky, ktoré vyslovil Ježiš
Kristus. Poslanie každého kresťana je ponúknuť ľuďom
odpoveď Ježiša Krista na otázku šťastia.
Na jednej konferencii som vo svojej prednáške o encyklike Humanae vitae a o encyklike Evangelium vitae spomenul súvis medzi zachovávaním prirodzeného zákona
a šťastím. Europoslankyňa Anna Záborská mi vzápätí na
to povedala, že som jej pripomenul jej otca, lekára, vedca
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a známeho kresťanského demokrata Antona Neuwirtha,
ktorý svoje prednášky spravidla začínal otázkou šťastia
a potom rozvinul problematiku, ktorej sa chcel venovať.
Hlboko chápal túžby ľudského srdca a poznal cestu, ktorá
vedie k ich naplneniu.
Smernice pre šťastný život
Kardinál Christoph Schönborn píše: „Musím sa priznať,
že moc si nepamätám z toho, čo kázal náš farár, ktorého
som počúval ako chlapec a dospievajúci mladík. Nášho farára som mal veľmi rád, a dobre si spomínam na pocit, ktorý som mal, keď bol na kazateľnici, odkiaľ prúdili na nás
dobrota a láska. Spomínam si len na jednu vetu, ktorá sa
vynára ako nápis vytesaný do pamätnej dosky, z toho všetkého, čo som zabudol: «Boh chce, aby sme boli šťastní».
Táto veta mi ostala vtlačené do mysle. Prečo práve táto?“10
V Biblii čítame: „Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie [...] Za svedkov proti vám
volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj
tvoje potomstvo“ (Dt 30, 15. 19). Táto veta sa nachádza na
konci piatej knihy Mojžišovej, kde Boh, po toľkýkrát kladie pred svoj ľud život a smrť, šťastie a nešťastie. „Vyber
si život! Vyber si šťastie!“ Ale týmito slovami Boh hovorí svojmu ľudu aj to, že si musí vybrať. Musíme sa rozhodnúť. A závisí od rozhodnutia, ktoré urobíme, či budeme
žať šťastie alebo nešťastie, život alebo smrť. Biblická morálka – židovská i kresťanská – ukazuje cestu k šťastnému
životu. Boh chce, aby sme boli šťastní, aby sme dokázali
nájsť cestu k šťastiu a kráčať po nej, preto nám ponúka pomoc a ukazuje nám cestu k šťastiu. Najdôležitejšími ukazovateľmi tejto cesty sú:
1. Jeho prikázania. V tomto svetle slovo prikázanie, ako
aj slovo zákaz, ihneď získava iný odtieň. Boh nám ukazuje cestu k šťastiu, nechce nám zatarasiť cestu k radosti prostredníctvom zákazov a prikázaní. Naopak, hovorí
nám: „Choď touto cestou!“, alebo „Nechoď touto druhou!“,
pretože jedna vedie k šťastiu, druhá k nešťastiu. Izraelitom Boh hovorí: „Prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy,
ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť“ (Dt 30, 16). Bohatému mládencovi, ktorý sa pýta Ježiša: „Učiteľ, čo dobré
mám robiť, aby som mal večný život?“, Pán odpovedá podobne: „Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 16 – 17). Keďže Boh chce naše šťastie, ukazuje nám cestu k nemu a varuje nás pred cestou do nešťastia.
Benediktínsky páter Leon Knabit v knihe rozhovorov
s dvoma novinármi vysvetľuje, prečo ho zachovávanie
prikázaní robí šťastným: „Boh je Láska. Je Bohom, kto10. CH. Schönborn, Seguire Gesù ogni giorno, Siena, Cantagalli
2004, s. 19.
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rý nás učí vzájomnej úcte. Súčasný človek spravidla nemá
rád zákazy. Ale predsa rozumieme, že časom treba povedať: Nerob to! Neraz rodičia zabraňujú dieťaťu niečo, čo
nie je pre neho dobré. Robia tak z lásky. A predstavme si,
že Boh vie nekonečne lepšie, čo je dobré a čo zlé, než najmúdrejší rodič. Prečo by sme mu nemali dôverovať? Rozpovedali mi voľakedy takýto príbeh: Istí chlapec a dievča boli do seba veľmi zamilovaní. On sa ju snažil priviesť
k spolužitiu. Vtedy mu ona povedala, že ju vychovali tak,
že pred uzavretím manželstva nie je dovolené spolužitie.
Jeho odpoveď bola – mohlo by sa zdať – prekvapivá: «Si
šťastná, že máš niečo zakázané. Mne nikdy nik nič nezakazoval, a nie je mi s tým veľmi dobre». Pretože Boh
nás miluje, tak tým, že od nás niečo vyžaduje, nenecháva
nás samých s našimi slabosťami. Ak postupujeme tak, ako
celá tradícia Cirkvi odporúča (kontakt s Božím slovom,
účasť na svätej omši, modlitbu atď.), tak zachovávanie prikázaní je pre nás čím ďalej tým ľahšie. Časom človek nadobudne zvyk, ktorý asketika nazýva čnosť. Nie je to obyčajný návyk, ale aj presvedčenie, že je to pre mňa najlepšia cesta. Po rokoch kráčania cestou prikázaní sa cítim tak
radostným, že zísť z tej cesty by bolo pre mňa odvrátením
sa od môjho šťastia.“11 Páter Leon má osobnú životnú skúsenosť, že život podľa prikázaní vedie k šťastiu.
2. Svedomie. Na rozdiel od prikázaní nejde o vonkajšie indikácie, ale o vnútornú buzolu. Boh vložil do nášho
srdca túto buzolu, ktorá funguje, ale ktorú treba niekedy
aj opravovať, keďže hriech ju dezorientuje. Svedomie nás
vedie ku konečnému šťastiu. Svedomie je vnútornou smerovkou k šťastiu. Keď sa naše svedomie ozýva, hovorí:
„Nechoď touto cestou.“ Alebo keď nám vyčíta niečo zlé,
čo sme urobili, hovorí nám: „Táto cesta, ktorou si sa vydal, nie je dobrá.“
3. Vzory. Okrem prvých dvoch ukazovateľov, prikázaní a svedomia, je tu aj iná pomoc, ktorú nám Boh dáva na
cestu. Sú to vzory. Pozorujúc iných ľudí môžeme objaviť,
čo znamená ísť dobrou cestou, ako vyzerá vydarený život.
Pre náš život sú veľmi dôležité vzory – sú „učiteľmi života“. Preto pre morálnu filozofiu je vždy dôležitá aj osoba
filozofa. A nikto nie je tak mimoriadnym morálnym filozofom ako Pán Ježiš.
4. Realita – skutočnosť. Štvrtou vecou, ktorú nám Boh
dáva, aby sme našli cestu k šťastiu, je realita – skutočnosť.
Je to azda prekvapivé, ale ona je veľkou učiteľkou života.
Núti nás byť jednoduchými a objektívnymi realistami. Vieme, že nie je možné ignorovať skutočnosť. Ak som sa večer veľa najedol, pretože jedlo bolo lahodné, realita bude neúprosná a v noci budem mať nočnú moru a nedokážem spať.
Realita nás usvedčuje a hovorí nám, čo bolo v našom konaní
nesprávne. Ktokoľvek prekročí správnu mieru v jedení, pití,
11. L. Knabit, Spotkania z ojcem Leonem. O. Leon Knabit OSB w
rozmowie z Wojciechem Bonowiczem i Arturem Sporniakiem, Kraków,
Znak 2013, s. 91 – 92.
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či zábave, bude si to musieť odniesť na vlastnom tele. Zneužitie sa prejaví v chorobách, v poškodení zdravia, a to nás
odkazuje na zdravý spôsob života. A platí to vo všetkých
oblastiach života. Musíme platiť za hriechy proti životnému prostrediu. Ukazujú nám, že naše konanie znásilňuje
prostredie, a že mu často nenapraviteľne škodí. Pociťujeme následky, ktoré nám ukazujú, v čom sme urobili chybu.
Skôr či neskôr nám realita dá vedieť, či je naša cesta správna. Malé alebo veľké nespravodlivosti môžu na nejaký čas
ostať aj skryté, ale skôr či neskôr nás dobehnú. Faloš môže
byť na krátky čas úspešná, ale „klamstvo má krátke nohy“.
Pravda a skutočnosť idú spolu. Ak našimi slovami a skutkami popierame skutočnosť, ona sa na nás nakoniec zrúti.
To, čo tu nazývame realita sa vo filozofii a tradičnej
morálke nazýva „prirodzenosť“. Morálne dobrý skutok je
skutok zhodný s prirodzenosťou, nie je proti prirodzenosti, pridŕža sa poriadku vecí, prirodzenosti človeka a prirodzenosti prostredia, ktoré nás obklopuje. Je tu však vážna otázka: Čo zodpovedá ľudskej prirodzenosti? Čo je pre
nás prirodzené? Hoci je prirodzená monogamia, v niektorých kultúrach existuje polygamia. Hoci je homosexualita neprirodzená, mnohí by chceli tvrdiť, že ona je jednou
z možností medzi mnohými inými. Čo je prirodzené? Stojíme pred veľkými otázkami bioetiky: Prečo je klonovanie proti prirodzenosti? Prečo je proti ľudskej prirodzenosti zasiahnuť do genetického kódu? Prečo však odstránenie slepého čreva nie je proti prirodzenosti?
Je mimoriadne dôležité stanoviť, čo zodpovedá ľudskej
prirodzenosti a čo je proti nej? Nie je to vždy také ľahké.
Všeobecné princípy sú jasné. Čím viac však vstupujeme do
praxe, tým ťažšie je správne posúdiť konkrétny prípad. Kto
uvažuje ľudsky bude súhlasiť s tým, že treba konať dobro
a vyhýbať sa zlu. Ale napríklad, čo v dnešnej situácii konkrétne znamená bojovať proti terorizmu? Nebudú azda teroristi vnímať ústupok ako povzbudenie a príležitosť k rozpútaniu ešte väčšieho teroru? Silná reakcia proti teroristom
nenesie azda riziko, že ešte posilní terorizmus, že ich povzbudí uskutočniť nové akcie? Aká by mala byť primeraná reakcia? Ako určiť jej správnu mieru? Vidíme tu, ako sa
musíme modliť za politikov, ktorí majú úlohu urobiť konkrétne rozhodnutia v ťažkých otázkach. Všetci sa zhodnú
v tom, že treba konať dobro a vyhýbať sa zlu, ale nie je vždy
ľahké určiť, čo je pre daný okamih najlepšie.
V Starom zákone je 661 rôznych prikázaní. Keďže život je taký rôznorodý, izraelský ľud sa pri počúvaní Božej
vôle snažil definovať mnohé pravidlá, aby dokázal odpovedať na čo najviac možných životných situácií. Čo treba
konkrétne urobiť v jednotlivých situáciách? Aká je tu a teraz Božia vôľa? Istým spôsobom je všetkým ľuďom jasné, že máme konať podľa prirodzenosti, podľa reality. Ale
skúsme rozmýšľať: Je napríklad, rozumné, aby naše stroje a lietadlá spotrebovali také množstvo fosílnych palív, že
o pár desaťročí budú vyčerpané? To, čo robíme, nie je niečo proti prirodzenosti?
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Napriek tomu, že príklady svätých môžu byť veľmi jasné, nemôžem ich preniesť do svojho života na sto percent.
Nemôžem žiť život Matky Terezy († 1997), hoci je veľkým vzorom. Musím žiť svoj život, poznať svoje talenty,
uskutočniť moje úlohy. Musím hľadať, aká je Božia vôľa
pre môj život a uskutočniť ju. Vzory mi môžu pomôcť,
môžu byť pre mňa podnetom, posilou, ale nemôžu ma nahradiť. Je však mojou povinnosťou rozhodnúť sa správne. Aký ťažký je pre rodičov okamih, keď sa musia oddeliť od detí, keďže deti, aj keď sú tu vzory či pravidlá, ktoré
im dali rodičia, nakoniec si musia nájsť svoju cestu samy.
Morálka a kresťanská morálka
Túžba po šťastí je vpísaná do našich sŕdc. Cesta pre vydarený život, pre šťastný život, nám je daná, no musíme ju
hľadať. Chceme a môžeme byť šťastní, čiže môžeme sa stať
šťastnými, ale nie je isté, že nájdeme cestu k šťastiu, keďže
môžeme zažiť trpkú skúsenosť z mylných ciest. A Boh nám
necháva slobodu zvoliť si mylnú cestu. Máme však východiskové body, ktoré môžeme ešte raz pripomenúť:
1. Božie prikázania, ktoré sú svetlom pre naše nohy, pretože nie vždy dokážeme jasne vidieť cieľ: „Ale ak chceš
vojsť do života, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 17; porov. Dt 30, 16).
2. Svedomie, ktoré kmitá ako buzola, keď opustím
správnu cestu.
3. Realita, naša ľudská prirodzenosť a naše životné
prostredie, ktoré od nás žiadajú adekvátne správanie.
4. Vzory, ktoré nám ukazujú, že je možné žiť správne a ktoré nás utvrdzujú v presvedčení, že je to skutočne
možné, aj keď som to ja, ktorý si musí nájsť cestu a kráčať po nej.
Je veľmi dôležité riadiť sa týmito opornými bodmi. Môžeme sa však pýtať ďalej: To, čo tu bolo povedané, je už
kresťanská morálka? Nie je to v podstate to, čo dostáva do
vena každý človek ako výbavu do života? A existuje skutočne kresťanská morálka? Nemali by sme skôr povedať, že
už to by bolo dobré, ak by sme ako kresťania zachovávali
ľudskú morálku? Treba si uvedomiť, že nie je to málo byť
slušnými ľuďmi, ale v kresťanstve je niečo oveľa väčšie.
Tretia čas Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorá hovorí
o morálke, má názov: Život v Kristovi. Ponúka sa tu aj iný
rozmer. Na začiatku tretej časti Katechizmu je veta z vianočného príhovoru (Sermo 21, 2 – 3) pápeža Leva Veľkého
(† 461). Mohli by sme ju nazvať „piatou dimenziou“, ktorá
presahuje to, čo je čisto morálne: „Kresťan, poznaj svoju
dôstojnosť, a keďže si dostal účasť na Božej prirodzenosti, nevracaj sa nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Pamätaj, akej hlavy a akého tela si údom. Spomeň si,
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že si bol vytrhnutý z moci temnôt a prenesený do Božieho
svetla a kráľovstva.“12
Kresťanská morálka je život v Kristovi, život s Kristom.
Katechizmus sa snaží podrobne poukázať na to, že život
s ním nadobúda niečo nové.
Ohľadom spomenutých štyroch rozmerov nakoniec môžeme povedať, že pre kresťana Božie prikázania nie sú
jednoduchými vonkajšími prikázaniami, pretože Duch
Svätý ich vpisuje do našich sŕdc a v hĺbke srdca nám láska dosvedčuje, že prikázania nie sú len niečím vonkajším.
Každý človek má svedomie, aj kresťan, ale Duch Svätý
nám vo vnútri nášho svedomia daruje niečo viac, svoje
učenie, svoje dary a nakoniec svoju lásku. Správať sa prirodzene pre kresťana znamená zároveň správať sa nadprirodzene, pretože má vieru, nádej a lásku. Vzorom mu je
sám Ježiš Kristus. Pán Ježiš nám ukazuje správnu cestu,
ktorá presahuje všetky naše morálne snahy. Kresťanská
morálka hovorí o tejto ceste.13
Táto cesta vedie k dobrému Bohu, pretože túžba po šťastí „má božský pôvod. Boh ju vložil do srdca človeka, aby
ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže plne uspokojiť.“14
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Pôsobenie diabla
z pohľadu diel apoštolských otcov
Activity of the devil from the viewpoint of the Apostolic Fathers‘ writings
The majority of the Apostolic Fathers refer to a Satan figure. Their texts witness to Christian belief in supernatural
evil in geographically diverse regions of the Roman Empire during the period roughly from the late first century
until the mind-second century. Broadly speaking, these writings represent a continuation of the same pictures that
emerge from the New Testament.

Úvod
Démonológia prvých kresťanských storočí bola dlhé obdobie nepoznaná. Až vedecká revolúcia upriamila pozornosť na štúdium Nového zákona a kresťanských počiatkov, čerpajúc svoj rozmach z filozofických prúdov, najskôr z osvietenstva, idealizmu a potom aj z existencionalizmu. Práve tieto filozofické prúdy umiestnili démonológiu – viazanú na poveru, iracionálnosť a mýtus – na okraj
záujmu vedcov.1 Na konci šesťdesiatych rokov minulého
storočia vyvolali vlnu diskusií dve štúdie v historicko-náboženskej oblasti, ktoré popierali zlému duchu akúkoľvek
biblickú a dogmatickú legitímnosť. Väčší impulz pre prehĺbené vedecké štúdium kresťanskej starovekej démonológie bol otvorený novými zisteniami, ktoré sa týkali historickej oblasti. Na jednej strane sa kládol dôraz na návrat k historickému skúmaniu mentálnych predstáv, ktoré sú súčasťou imaginárneho sveta alebo mentality nejakej kultúry. V tejto perspektíve viera v diabla nemôže byť
viac spájaná s mentálnou chorobou, ani považovaná za
„relikviu“ alebo nejaký poverčivý „zostatok“ predchádzajúcich náboženstiev. Na druhej strane obnovenie štúdií židovskej pseudoepigrafickej literatúry, objavenie novej dokumentácie v Kumráne, úsilie rozličných skupín špecialistov, ktorí pracovali na nových edíciách, komentároch
a prekladoch, zväčšil naše poznanie týchto textov značným spôsobom. Oni vyšli akoby z tmavej komory, do ktorej ich uzamkla interpretatívna tradícia, ktorá bola nedôverčivá voči tomu, čo bolo uznané oficiálnym spôsobom
za kánonické. Predsa však zaujímajú dôležité miesto v štúdiu kresťanských počiatkov. Okrem iného sa potvrdzuje,
že je nemožné pochopiť Nový zákon bez toho, aby sme ho
neštudovali na pozadí vtedajšej literatúry. Takáto zmena
perspektívy otvorila zároveň aj nové cesty pre interpretáciu kresťanskej démonológie prvých storočí. Pokiaľ by
sme brali iba do úvahy obidve zmluvy, pochopenie kresťanskej démonológie by sa javilo ako nevyriešiteľný hlavolam. V Starom zákone je démonológia skôr okrajovou
1. Podľa niektorých odborníkov bola viera v démonov považovaná za
akúsi formu mentálnej choroby. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e
tradizioni (secoli I-III), Castagno, A.M. (ed.), Fiesole : Nardini 1996, s.
9, p. 1.
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záležitosťou, zatiaľ čo v Novom zákone zápas Krista so
satanom a s jeho anjelmi je centrálnym. Kristus sa prejavuje ako exorcista a jeho vlastná smrť je interpretovaná
ako nevyhnutná cena za definitívne zničenie moci diabla, ktorý sužoval tento svet. Ale je to ten istý Nový zákon,
ktorý sa zdá byť príliš rezervovaný voči niektorým otázkam, ako napríklad: pôvod a prirodzenosť nepriateľských
mocností, o ktorých nasledujúce kresťanské spisy sa zdajú byť lepšie informované. Spôsob, ako spojiť tieto roztrhnuté nitky, je v tom, že ich treba umiestniť do bohatej tradície židovskej pseudoepigrafickej literatúry, ktorá
je omnoho starobylejšia, než si môžeme myslieť, sprevádzala židovskú históriu a hlbokým spôsobom ovplyvnila kresťanstvo, predovšetkým v prvých dvoch storočiach,
kedy ešte nebol stanovený kánon inšpirovaných kníh Nového zákona.2
V tomto príspevku by som sa chcel sústrediť na postoj
apoštolských otcov, ktorí zaujali k problematike pôsobenia diabla a jeho mocností.
Pod termínom „apoštolskí otcovia“ sa označujú kresťanskí spisovatelia na konci 1. storočia a začiatku 2. storočia. Táto poapoštolská literatúra sa tiahne medzi rokmi
90 – 160 po Kr. a tvoria ju kresťanskí autori alebo kresťanské spisy.3 Ich učenie bolo takmer priamym echom apoštolského kázania, pretože buď poznali apoštolov osobne
alebo počúvali ich žiakov. Vo všeobecnosti diela apoštolských otcov odrážajú pastoračný charakter. Svojím obsahom a štýlom sú blízke novozákonným spisom, predovšetkým listom. Tvoria spojivo medzi obdobím zjavenia
a obdobím tradície. Nemali v úmysle podať vedecké vysvetlenie právd viery. Ich spisy obsahujú skôr príležitostné
vyjadrenia ako náukové definície.4

2. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s.
9-12.
3. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, Casale Monferrato : Piemme
20022, s. 98.
4. Porov. Quasten, J.: Patrologia, vol. I, Casale : Marietti 19972, s. 44.
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Bludné učenie
Náukové nezhody sú vnímané ako prejav pôsobenia
zlých mocností, ktorí konajú prostredníctvom jednotlivcov. Apokalypsa je prvý kresťanský text, ktorý dáva meno
„nikolaiti“ tým, ktorí učili to, čo sa nezhodovalo s pravou
náukou. Ono je aj prvým textom, v ktorom je použitý výraz „diablova synagóga“ na označenie diabolského protikladu cirkví, ktoré sú v Smyrne a vo Filadelfii (porov. 2,9;
3,9). Sv. Ignác používa po prvýkrát termín haíresis v negatívnom zmysle slova, aby tým označil mylnú náuku voči
tomu, čo on považuje za autentický obsah viery. Mohli by
sme povedať, že slávnostne začína používanie tohto termínu.5
Preto sú bludári považovaní za kruté šelmy v ľudskej
podobe, lebo konajú skutky, ktoré sa priečia Bohu. Hryzú
zákerne ako besní psi.6 Zvieracia dravosť je práve to, čo
charakterizuje konanie kniežaťa tohto sveta.7 Diabol je považovaný za zodpovedného za každú formu nezhody a na
druhej strane existencia a samotné členenie nezhôd sú videné ako evidentná skúška diabolského zásahu.8 Preto je
nutné utekať pred sektárstvom a perverznými náukami.
Kam ide pastier, ovce ho majú nasledovať. Pretože je mnoho vlkov, ktorí bezbožnými pôžitkami zvádzajú tých, ktorí kráčajú k Pánovi. Veriaci sa nemajú sýtiť zlými trávami,
ktoré nesadil Ježiš Kristus, pretože to nie je Otcova plantáž. Kto nasleduje schizmatika, nebude dedičom Božieho
kráľovstva (porov. 1 Kor 6, 9 – 10) a kto kráča v heretickej náuke, nebude mať účasť na Kristovom utrpení.9 Kde
je totiž sekta a hnev, tam nie je Boh.10
Spomína sa aj konkrétne bludné učenie (doketizmus),
ktorého členovia popierali Kristovo božstvo:11 „Kto nevyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je antikrist (porov.
1 Jn 4, 2 – 3). Kto nevyznáva svedectvo kríža, je na strane diabla. Kto prekrúca Pánove slová kvôli svojim chúťkam a hovorí, že niet zmŕtvychvstania a ani súdu, je sata-

5. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s.
55.
6. Porov. Ignác Antiochijský, List Efezanom VII,1. In: I Padri
Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998, s. 102;
porov. aj Ignác Antiochijský, List Smyrňanom IV,1. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998, s. 135.
7. Porov. Ignác Antiochijský, List Rimanom VII,1-2. In: I Padri
Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998, s. 124.
8. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 55.
9. Porov. Ignác Antiochijský, List Filadelfčanom II,1-III,3. In:
I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998,
s. 128; porov. aj List Smyrňanom VII,2, s. 136; Didaché VI,2. In: I Padri
Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 33;
Klement Rímsky, Prvý list Korinťanom II,6. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 50; XLVI,5, s. 79;
XLVI,8, s. 80; LI,1, s. 82
10. Porov. Ignác Antiochijský, List Filadelfčanom VIII,1, s. 130.
11. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 55.
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nov prvorodený.“12 Treba sa živiť iba kresťanským učením
a zrieknuť sa cudzieho pokrmu, ktorým je heréza. Ona je
ako smrtiaci jed vo víne sladkom ako med.13
Preto sa musíme starať o svoju spásu, pretože diabol nás
zvádza do omylu, aby sme zišli z pravej cesty.14 Je totiž
múdre a správne vrátiť sa do lona Cirkvi a pokiaľ máme
čas, aj kajať sa. Máme zachovať jednotu a uznať autoritu Boha a biskupa. Kto si ctí biskupa, bude poctený Bohom a zároveň kto urobí niečo bez vedomia biskupa, slúži diablovi.15
Neblahé následky nesúladu
Žiarlivosť, závisť, spory, prenasledovania, nepokoj, vojna a vzbura vedú k tomu, že hanební ľudia sa postavia proti slušným; tí, čo majú nízky pôvod proti urodzeným; pochabí proti múdrym, mladí proti starým. Je to dôsledok
nezachovávania Božích prikázaní, oslabenia viery a bázne
voči Bohu, že konáme také skutky, ktoré sa nepáčia Kristovi. Človek sa nechal unášať chúťkami svojho zvráteného
srdca, a tak skrze hriech prišla na svet smrť (porov Múd 2,
24; Rim 5, 12). Podobné príklady nachádzame aj v Starom
zákone: závisť a žiarlivosť priviedli Kaina k bratovražde
Ábela (porov. Gn 4, 3 – 8), Jakub utiekol pred tvárou svojho brata Ezaua (porov. Gen 27, 41 – 45), Jozef bol prenasledovaný až na smrť a predaný do otroctva (porov. Gen
37, 1 – 36), Mojžiš ušiel pred faraónom, kráľom Egypta
(porov. Ex 2, 14), Dávid bol nenávidený nielen cudzincami, ale bol prenasledovaný samotným izraelským kráľom
Šaulom (porov. 1 Sam 18 – 29). Rovnako máme k dispozícii aj novozákonné príklady. Pre nenávisť a žiarlivosť najväčšie a najspravodlivejšie stĺpy boli prenasledované a bojovali až na smrť. Ide totiž o apoštolov. Peter musel znášať mnohé súženia nie jeden alebo dvakrát, ale veľakrát
a prostredníctvom mučeníctva si získal miesto slávy. Pa12. Polykarp, List Filipanom VII,1-2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 157; porov. aj Ignác
Antiochijský, List Efezanom XIX,1-3, s. 106.
13. Porov. Ignác Antiochijský, List Trallanom VI,1-2. In: I Padri
Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 117;
porov aj. XI,1, s. 119. Antiochijský biskup nazýva herézu „ zapáchajúcou masťou,“ pretože je náukou kniežaťa tohto sveta. Porov. List Efezanom XVII,1, s. 105.
14. Porov. Barnabášov list II,10. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 189.
15. Porov. Ignác Antiochijský, List Smyrňanom IX,1, s. 137; porov. aj Ignác Antiochijský, List Polykarpovi VI,1-2. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998, s. 141 – 142;
Ignác Antiochijský, List Magnezijčanom VI,1. In: I Padri Apostolici,
Quacquarelli, A. (ed.). Roma : Città Nuova 1998, s. 111; List Efezanom
V,3, s. 101; List Filadelfčanom VI,2, s. 129. Koncepcia sv. Pavla spásy
ako jednoty všetkých veriacich v Krista a ako absolútneho podriadenia
sa každej veci Jeho vláde, koncentruje sa u sv. Ignáca v silných inštitucionálnych štruktúrach. Zjednoteniu sa veriacich v Kristovi, ktorý zostáva u neho v pozadí, sa pridáva koncepcia jednoty všetkých veriacich
s ich biskupom. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 56.
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vol zase ukázal silu trpezlivosti – bol v putách, exile, ukameňovaný, bol ohlasovateľom evanjelia na Východe a Západe a dosiahol tiež sväté miesto, stanúc sa tak najväčším
príkladom trpezlivosti. K týmto mužom, ktorí žili sväto,
pripája sa veľký zástup vyvolených, ktorí aj napriek mnohým urážkam a mučeniu pre nenávisť, sú pre nás krásnym príkladom a dosiahli štedrú odmenu v nebi. Žiarlivosť a nezhody zničili však mnohé mestá a veľké národy.16
Podobne aj hnev je zlý, ničí hlúpeho a žiarlivosť zabíja
perverzného. Aj keď hlúpy kladie svoje základy, jeho život bude strávený (porov. Job 4, 19 – 5, 5).17 Ohavná a nerozumná je aj pochybnosť, ktorá vykoreňuje vieru mnohých veriacich. Je dcérou diabla a klame Božích služobníkov.18 Podobne sa treba chrániť pred smútkom, ktorý je
sestrou pochybnosti a zlosti. Smútok totiž zarmucuje Ducha Svätého v nás.19
Pôsobenie falošných prorokov
Texty apoštolských otcov hovoria aj o tom, že pôsobenie
diabla možno spozorovať aj v činnosti falošných prorokov. Falošný prorok ničí myseľ odlúčených, ale nie veriacich Božích služobníkov. Títo odlúčení bratia prichádzajú k nemu ako k čarodejníkovi a žiadajú ho, aby im povedal, čo ich čaká v budúcnosti. Nakoľko však falošný prorok nemá žiadnu silu Božieho ducha, odpovedá im podľa
ich túžob neprávosti a uspokojuje ich duše, lebo im hovorí to, čo chcú počuť. Nakoľko je prázdny, hovorí aj prázdne veci. Diabol ho napĺňa svojím duchom, aby si podrobil
spravodlivého. Ale tí, čo sú silní vo viere a žijú v pravde,
nelipnú na zlých duchoch, ale od nich utekajú. Kto sa pýta
falošného proroka na nejakú záležitosť, je modloslužobník. Totiž každý duch, ktorý pochádza od Boha, nepýta sa,
ale má Božiu silu, od seba hovorí akúkoľvek vec, pretože
je z neba, z moci Božieho ducha. Zatiaľ čo duch, ktorý sa
pýta a odpovedá podľa priania ľudí, je pozemský a nemá
silu.20 Falošného proroka možno rozlíšiť od pravého podľa
jeho života a skutkov. Kto má Božieho Ducha, je pokojný,
pokorný, veselý, vzdialený od každej bezbožnosti, pokladá seba samého za nižšieho od všetkých, a keď sa ho pýtajú, nepovie nič nikomu. Duch Svätý nehovorí vtedy, keď si
16. Porov. Klement Rímsky, Prvý list Korinťanom III, 2-VI,4, s. 51
– 53.
17. Porov. Tamže, XXXIX, 7 – 8, s. 75; porov. aj Hermasov Pastier,
5 príkaz, XXXIII (1),6. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.),
Roma : Città Nuova 19988, s. 273; 5 príkaz, XXXIV (2),4, s. 274.
18. Porov. Hermasov Pastier, 10 príkaz, XXXIX,9-10, s. 280; porov.
aj 12 príkaz, XLV (2),2, s. 286.
19. Porov. Tamže, 10 príkaz, XL (1),1 – 2, s. 280; porov. aj 10 príkaz,
XLI (2),1 – 6, s. 281-282; 10 príkaz, XLII (3),1-4, s. 282 – 283.
20. V Skutkoch Apoštolov (8, 9 – 24) čítame o Šimonovi mágovi, ktorý sa snažil získať dar Ducha za peniaze. Stal sa tak negatívnym archetypom, ktorým sa inšpiruje kresťanská apologetika. Nezištné vykonávanie divotvorných a prorockých schopností je to, čo odlišuje skutočného Božieho muža od čarodejníka aj v rámci pohanskej apologetiky. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 143, p. 30.
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to človek praje, ale iba keď Boh chce. Keď ide človek naplnený Božím duchom na zhromaždenie spravodlivých, ktorí sa modlia, hovorí o tom, čo chce Pán. Naproti tomu falošný prorok si myslí, že vlastní ducha, povyšuje sa, chce
mať prvé miesto, správa sa bezočivo, nerozumne a tára.
Žije v rozkošiach a prijíma odmenu za modlitbu.21 Ak mu
ju nedajú, neprorokuje. Klame ľudí, hovorí o prázdnych
rečiach a podľa toho, ako si ľudia prajú. Treba veriť duchu, ktorý pochádza od Boha a má silu, a neveriť pozemským duchom, ktorí pochádzajú od diabla a nemajú silu.22
Cesta smrti a tmy
Tí, čo kráčajú touto cestou, nechávajú sa viesť kniežaťom tohto veku neprávosti a jeho anjelmi.23
Cesta smrti a tmy je charakterizovaná tým, že je zlá,
kľukatá a plná zlorečenia. Ide o veci, ktoré ničia dušu človeka: vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, nemravné vášne,
modloslužbu, zlobu, mágiu, podvody, krádeže, čary, falošné svedectvá, pokrytectvo, neúprimnosť, pýchu, klamstvo, aroganciu, zlomyseľnosť, lakomstvo, závisť, necudnosť, bezočivosť, chvastanie, túžbu po moci, travičstvo
a absenciu Božej bázne. Ide o prenasledovateľov dobrých, nevraživcov pravdy, milujúcich klamstvo a nespravodlivosť, prívržencov zla; o tých, ktorí odmietajú dobro
a spravodlivý rozsudok, nestarajú sa o vdovy a siroty, sú
krutí voči chudobným, nevšímaví voči trpiacim, otvorení
na ohováranie, nevďační voči Stvoriteľovi, vrahovia detí,
ničitelia stvorenej hmoty, utláčatelia utrápených, advokáti
bohatých, zlí sudcovia chudobných, hriešnici vo všetkom.
Ľudia, ktorí sa dopúšťajú týchto bezbožných skutkov, ničia Božie stvorenstvo, žijú v nenávisti voči Bohu, a preto
sa treba od nich držať ďaleko. Toto platí nielen o tých, ktorí robia takéto veci, ale aj o tých, ktorí ich schvaľujú (porov. Rim 1, 32).24
Nespravodlivý kráča krivou cestou, ktorá je hrboľatá,
nemá chodníky, ale iba neschodné úseky plné prekážok
a tŕnia.25
21. Falošný prorok je predstavený ako posadnutý a jeho porážka ako
exorcizmus. Spravodliví ľudia sa vnárajú do modlitby (porov. Mk 9, 28
– 29), aby zaktivizovali moc Božieho ducha, ktorý je už v nich. A tento
duch zaháňa na útek pozemského ducha. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 143, p. 32.
22. Porov. Hermasov Pastier, 11 príkaz, XLIII,1-17, s. 283-285; porov. aj 5 príkaz, XXXIII (1),1 – 6, s. 272 – 273; 5 príkaz, XXXIV (2),5 – 8,
s. 274; 6 príkaz, XXXVI (2),1 – 10, s. 275 – 276.
23. Porov. Barnabášov list XVIII,1 – 2, s. 211.
24. Porov. Didaché V,1-VI,3, s. 32-33; Barnabášov list XX,1-2, s. 213;
porov. aj Klement Rímsky, Prvý list Korinťanom XXX, 1 – 2, s. 69;
XXXV,5 – 6, s. 72; Polykarp, List Filipanom IV,1 – 3, s. 155; XI,1 – 2,
s. 158 – 159; Hermasov Pastier, 2 príkaz, XXVII,3, s. 268; 4 príkaz,
XXIX (1),1 – 9, s. 269 – 270; 8 príkaz, XXXVIII,3 – 6, s. 278; Hermasov
Pastier, 6 podobenstvo, LXV (5),5 – 6. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli, A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 305.
25. Porov. Hermasov Pastier, 6 príkaz, XXXV (1),2 – 3, s. 275.
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Duchovné prostriedky v boji proti diablovi
Diabol sa nevzdáva a chce vládnuť. Ale nemôže ovládať
Božích služobníkov, ktorí celým srdcom dúfajú v Pána
Boha. Môže bojovať, ale nemôže zvíťaziť. Ak mu človek
bude odporovať, diabol prehrá a zahanbený ujde.26 Je to
podobne ako s vínom a nádobami. Ak človek naleje dobré víno do vyhovujúcich nádob, ale niektoré z nich budú
aj poloprázdne, potom tie plné nebude kontrolovať, ale iba
poloprázdne, lebo sa bude obávať, že víno v nich sa môže
stať kyslým a aj chuť vína vyprchá. Podobne aj diabol pokúša všetkých Božích služobníkov, aby ich skúšal (porov.
1 Pt 5, 8). Tí, čo sú plní viery, mu vzdorujú energicky, preto ich necháva tak, lebo nemá cestu, ako vstúpiť do nich.
Preto ide k prázdnym ľuďom, a keď nájde miesto, vstúpi do nich a koná v nich ako chce a oni sú mu podriadení. Tí, čo sú prázdni, boja sa diabla, akoby mal moc. Diabla a jeho hrozieb sa však nemáme báť, lebo máme po boku
anjela pokánia,27 ktorý nám bol poslaný, aby nás utvrdzoval vo viere. Ak budeme zachovávať Pánove prikázania,
plniť jeho vôľu, konať dobré skutky, získame odpustenie
všetkých našich hriechov a budeme mať silu zvíťaziť nad
skutkami diabla. Diabol je neúčinný ako mŕtvy nerv.28
Kto vlastní Božiu bázeň a zachová jeho prikázania,
bude silný v každom dobrom diele a bude panovať nad
diablom, pretože vtedy nepriateľské mocnosti nebudú mať
silu nad ľudstvom. V človeku, v ktorom niet sila, nenachádza sa ani Božia bázeň. To isté platí aj naopak: kde je
sila, tam je aj bázeň. Boj sa skutkov diabla, lebo sú zlé.
Maj bázeň pred Pánom Bohom a budeš sa báť nielen diablových skutkov, ale ich ani nebudeš konať, práve naopak,
budeš sa im vyhýbať. Bázeň má totiž dvojaký účinok: ak
chceš konať zlo, boj sa Pána a nebudeš ho konať; ale ak
chceš konať dobro, boj sa Pána a budeš ho realizovať. Tí,
čo majú Božiu bázeň a zachovávajú jeho prikázania, budú
žiť v Bohu.29
Sv. Ignác Antiochijský prosí veriacich v Ríme, aby v ničom neboli nápomocní kniežaťu tohto sveta, ktorý chce

26. V Hermasovej démonológii chýba zdôraznenie témy zápasu proti diablovi, ktorá je naproti tomu absolútne prevažujúcou v kresťanskej démonológii. Kladie dôraz na potrebu odporu a predovšetkým jeho
esenciálnym bodom je, aby človek nedovolil, aby sa k nemu priblížili
mocnosti zla. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli
I-III), s. 144, p. 34.
27. Autor si pravdepodobne uvedomil, že až príliš zdôrazňoval agresivitu negatívnych diabolských mocností v srdci človeka a preto teraz
hovorí o anjelovi pokánia, ktorý má pomáhať ľuďom, aby sa nebáli satana. Novým prvkom je teda prísľub anjela, ktorý pomôže človeku v jeho
činnosti. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III),
s. 144, p. 36.
28. Porov. Hermasov Pastier, 12 príkaz, XLVIII (5),1-XLIX (6),5,
s. 288 – 289; porov. aj 12 príkaz, XLVII (4),4 – 7, s. 288; Hermasov
Pastier, 4 videnie, XXIII (2),4. In: I Padri Apostolici, Quacquarelli,
A. (ed.), Roma : Città Nuova 19988, s. 263.
29. Porov. Hermasov Pastier, 7 príkaz, XXXVII (5),1 – 5, s. 277; porov. aj 9 príkaz, XXXIX,11, s. 280; 10 podobenstvo, CXI (1),2 – 3, s. 343.
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zničiť a zmariť jeho úmysel voči Bohu.30 Nabáda ich, aby
boli na jeho strane, čiže na strane Boha. Nemôžeme hovoriť o Ježišovi Kristovi, ak túžime po tomto svete. A on
túži zomrieť:31 „Moja ľudská vášeň je ukrižovaná, nie je
vo mne žiadny materiálny oheň. (...) Nepriťahuje ma pominuteľný pokrm a pôžitky tohto sveta. Chcem Boží chlieb,
ktorým je telo Ježiša Krista, z Dávidovho rodu, a ako nápoj chcem jeho krv, ktoré sú nezničiteľnou láskou.“32
Nad kniežaťom tohto sveta sa víťazí aj prostredníctvom
čnosti miernosti, keď človek neprepadne pýche a domýšľavosti.33 Zároveň veriaci sú vyzvaní, aby sa zhromažďovali čo najčastejšie, aby vzdávali vďaku a slávu Bohu, lebo
vtedy sú porazené sily satana a jeho bič sa láme v jednote viery.34 Nesmieme sa stať necitlivými voči svojim hriechom, aby sa knieža tohto sveta nestal naším pánom a aby
nás nevzdialil od Pánovho kráľovstva.35
Keď sa zjavil Boh v ľudskej forme so svojou novosťou
večného života, bola zrušená akákoľvek mágia, pretrhol
sa vzťah s bezbožnosťou, zmizla nevedomosť, padlo staré
impérium. Stalo sa to, čo Boh rozhodol od počiatku. Všetko bolo pripravené na zrušenie večnej smrti.36
Opis šelmy
Demonštráciou toho, že sám človek nemôže zvíťaziť
nad útokmi diabla, je aj opis šelmy. Vo jednom videní,
ktoré mal Hermas, videl oblak prachu, ktorý zatienil slnko a potom sa stretol s obrovskou šelmou.37 Bola veľká
ako veľryba38 a z jej úst vychádzali ohnivé kobylky.39 Hermas začal plakať a pýtal sa Pána, kto ho pred ňou zachráni. Spomenul si na slová, ktoré počul, že bratia sa majú
obliecť do viery v Boha. Šelma sa ku nemu približovala

30. Sv. Ignác sa obáva, že rímski veriaci podniknú nejakú iniciatívu,
aby mu pomohli vyhnúť sa mučeníckej smrti. Porov. Il diavolo e i suoi
angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 122, p. 13.
31. Porov. List Rimanom VII,1 – 2, s. 124.
32. Tamže, VII,2 – 3, s. 124.
33. Porov. Ignác Antiochijský, List Trallanom IV,1 – 2, s. 117.
34. Porov. Ignác Antiochijský, List Efezanom XIII,1, s. 104. Barnabáš tiež nabáda veriacich, aby definitívne zavrhli skutky zlej cesty, lebo
diabol by chcel nepozorovane vniknúť do sŕdc ľudí. Preto sa veriaci nemajú izolovať od ostatných, ale majú sa zhromažďovať a hľadať spoločný záujem. Porov. Barnabášov list IV,10, s. 191.
35. Porov. Barnabášov list IV,13, s. 191.
36. Porov. Ignác Antiochijský, List Efezanom XIX,3, s. 106.
37. Aj v Apokalypse má šelma démonické črty: vyšla z mora a na
hlavách mala rúhavé mená (13,1); nečistí duchovia ako žaby vychádzali
z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka (16,13). Porov. Il
diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 138, p. 6.
38. Táto šelma je symbolom veľkého súženia, ktoré má prísť.“ Porov.
Hermasov Pastier, 4 príkaz, XXII (1),1, s. 261; 4 príkaz, XXIII (2),5, s.
263.
39. Podobne aj v knihe Zjavenia apoštola Jána (9, 1 – 11) čítame
o dyme, ktorý zatienil slnko a vzduch. Z dymu vyšli na zem kobylky,
ktoré trápili ľudí. Ich kráľom bol anjel priepasti.
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a kráčala s takým hrmotom, akoby sa rúcalo mesto. Keď
už bola pred ním, ľahla si na zem a zostala úplne nehybná,
iba pohybovala jazykom, kým Hermas neprešiel.40 Hlava
šelmy mala štyri farby: čiernu, zlatú, bielu a ohnivo-krvavú.41 Hermas dáva aj odpoveď na symbolizmus farieb hlavy šelmy: čierna farba symbolizuje svet, v ktorom žijeme;
ohnivo-krvavá je symbolom toho, že svet musí zaniknúť
v ohni a krvi; zlatá predstavuje ľudí, ktorí sú podrobení
skúške na tomto svete, podobne ako sa zlato skúša v ohni;
a napokon posledná biela farba symbolizuje budúci večný
svet, v ktorom budú žiť Boží vyvolení.42
Stretnutie s monštrom je symbolickým zastúpením vnútorného morálneho života a ukazuje ako pevná viera a anjelská pomoc môžu urobiť diablovu moc neúčinnou.43
Druhé pokánie po krste
Podľa názoru niektorých učiteľov, ktorí žili v poapoštolskej dobe, existovalo iba jedno pokánie, v ktorom sa
človek očistil od predchádzajúcich hriechov, keď bol ponorený do vody pri krste. Pre pokrsteného veriaceho potom ostávalo už iba taká možnosť, že sa mal vyhýbať hriechu a žiť v čistote. Pán Boh, ktorý skúma srdce a predvída veci, poznal však slabosť človeka a prefíkanosť diabla,
ktorý spriada nástrahy a robí zlo Božím služobníkom. Milosrdný Pán sa však zľutoval nad svojím stvorením a ustanovil pokánie a dal poverenie Hermasovi, aby to oznámil aj ostatným ľuďom.44 Ak teda niekto po krste (svätom
a veľkom volaní) zhreší, má ešte jedno pokánie.45

40. Nehybnosť šelmy je ilustráciou toho, čo bolo už povedané veľakrát, že diabol je zbavený sily a neschopný konať proti veriacim, ktorí
sa ho neboja. Hermas bol zachránený vďaka svojej viere, pretože šelma
mu neublížila. Cirkev, ktorú potom stretáva, mu vysvetľuje, že vďaka
preukázanej viere Pán poslal svojho anjela, ktorý zatvoril šelme tlamu,
aby mu neurobila zlé veci. Porov. Hermasov Pastier, 4 videnie, XXIII
(2),4, s. 263; Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s.
138, p. 9. Evidentným spôsobom sa ukazujú dva elementy, ktoré prevládajú v Hermasovej koncepcii: človek, ak verí v Boha z celého srdca a zachováva jeho prikázania, môže sa zachrániť. V tom istom čase potrebuje byť podporovaný anjelmi, aby sa mohol postaviť na odpor diabolským mocnostiam. Chýba tu však myšlienka porážky nepriateľských
mocností prostredníctvom Božieho Syna. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 138, p. 9.
41. Porov. Hermasov Pastier, 4 videnie, XXII (1),6 – 10, s. 262 –
263.
42. Porov. 4 videnie, XXIV (3),2 – 5, s. 264.
43. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s.
127.
44. Toto poukazuje na fakt, že v Hermasovej komunite prebiehali
diskusie ohľadom pokánia. Niektorí učitelia zastávali názor, že už nie je
žiadne pokánie po krste. Na druhej strane Hermas stavia proti takémuto
rigorizmu účinný argument, ktorým je navádzanie na hriech zo strany
diabla, bez toho, aby umenšil zodpovednosť človeka a autorita učiteľov.
Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s. 139, p.
12.
45. Porov. Hermasov Pastier, 4 príkaz, XXXI (3),1 – 6, s. 271 – 272.
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Autor tohto úryvku nepatril k cirkevnej hierarchii, ale
podľa apokalyptickej literatúry dostal od nebeských bytostí zvláštne zjavenie s poverením, aby ho komunikoval
presbyterom a bratom vo viere. Posolstvo tohto zjavenia
spočívalo v udelení druhého pokánia, ktoré nasleduje po
odpustení hriechov prostredníctvom krstu. Dôvod takéhoto povolenia tkvie v ľudskej slabosti a démonickej moci.
Práve táto démonická moc je považovaná za poľahčujúcu okolnosť hriechu. Pre lepšie ohodnotenie zmeny perspektívy, ktorej hovorcom sa stal Hermas, je užitočné urobiť porovnanie s listom Hebrejom, ktorý je asi o 40 rokov mladším textom voči Hermasovmu Pastierovi. V spomínanom liste Hebrejom uzmierujúci charakter Kristovej
obety a jeho víťazstvom nad diablom (porov. 2, 14) je teologickým predpokladom k myšlienke nenapraviteľnosti
pádu pre tých, ktorí sa už stali účastníkmi Ducha Svätého a zakúsili dobré Božie slovo (porov. 6, 4 – 5). Zatiaľ
čo v Pastierovi téma Kristovej smrti a zmŕtvychvstania
ako porážky mocností sa neobjavuje, a tak chýba kozmické pozadie, v ktorom nerovný boj človeka proti zlým mocnostiam nenachádza oporný bod. Naproti tomu Hermas
uvažuje nad možnosťou druhého pokánia a zásahu anjela
stojaceho po boku človeka, aby sa podarilo takto vytvoriť
novú rovnováhu v každodennej bitke človeka proti početným zlým duchom, ktorí sa chcú v ňom usídliť.46
Koniec sveta a pokušenia zlého ducha
Nebezpečná prítomnosť kniežaťa tohto sveta a istota
ohľadom blížiaceho sa konca sveta sa nachádzajú v pozadí Barnabášovho pseudoepigrafického spisu, keď hovorí
o blížiacom sa dni, kedy sa pominú všetky veci. Zároveň
bude blízko aj Pán so svojou odmenu (porov. Zjv 22, 12).47
Nakoľko koniec je blízko, musíme byť opatrní pred diablom, aby nás v poslednej chvíli nezviedol od cesty spásy (21, 3).48
Je nutné bdieť nad svojimi životmi. Musíme byť pripravení, aby naše lampy nezhasli. Pretože v posledných dňoch
sa zvýši počet falošných prorokov a skazených ľudí. Ovce
sa zmenia na vlkov (porov. Mt 7, 15) a láska na nenávisť.
Bude rásť neprávosť, ľudia sa budú nenávidieť navzájom
a budú sa zrádzať. Zjaví sa zvodca sveta, ktorý sa bude vydávať za Božieho syna a bude robiť zázraky a divy. Zem
bude v jeho rukách a bude robiť bezbožné veci, ktoré sa
nestali od začiatku sveta.49

46. Porov. Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), s.
56 – 58.
47. Porov. Barnabášov list XXI,3, s. 213.
48. Porov. Tamže, II,10, s. 188 – 189; porov. aj IV,1, s. 191.
49. Porov. Didaché XVI,1 – 4, s. 39.
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Záver
Apoštolskí otcovia vo svojich dielach neprinášajú vyčerpávajúcu teologickú alebo vedeckú diskusiu a reflexiu
ohľadom pôvodu démonických bytostí, ale svedčia o existencii a pôsobení diabla a jeho mocností (démoni, anjeli,
duchovia) vo svete a v srdci človeka. Nezaoberajú sa démonológiou samostatne, ale sa jej dotýkajú len okrajovo,
nakoľko ich diela majú pastoračný charakter a formu jednoduchých listov.
Môžeme konštatovať, že diela apoštolských otcov neprinášajú definície ohľadom predmetnej problematiky, ale vo
všeobecnosti sú pokračovaním tých istých obrazov, ktoré
nachádzame v spisoch Nového zákona.
Diabol je vnímaný ako nepriateľ; ako ten, ktorý chce
človeka oklamať a zlákať z pravej cesty, ktorá vedie k večnej spáse. Veriaci, ak sa nechce vzdialiť od svojho konečného cieľa, musí kráčať cestou Božích prikázaní, opierať
sa o autoritu Cirkvi prostredníctvom biskupov, chrániť sa
heréz a schiziem, konať pokánie a prosiť o odpustenie svojich hriechov.

Marcel Cíbik
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Ján Duda

Duchovné ukotvenie života
Dňa 10. 1. 2019 si pripomenieme 109 rokov od narodenia špirituála Kňazského seminára a učiteľa pastorálnej
a morálnej teológie v Spišskej Kapitule ThDr. Jána Čarnogurského. Jeho život na tejto zemi bol krátky, ale veľmi
intenzívny a duchovný. Zomrel veľmi mladý v roku 1938.
Tento krátky článok som rozdelil na tri časti. V prvej podávam krátky prehľad jeho životom. V druhej chcem dať
odpoveď na otázku, či a prečo sme objavili osobnosť kňaza Jána Čarnogurského? A napokon sa usilujem poukázať
na duchovné ukotvenie života kňaza Jána Čarnogurského.
Život a dielo kňaza Jána Čarnogurského
Kňaz Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej 10.
1. 1910. Po štúdiách v malom seminári v Banskej Bystrici
ho biskup Ján Vojtaššák poslal na ďalšie štúdia do Ríma.
V Urbanovom kolégiu (dnes Pápežská Urbanova univerzita) v roku 1925 dosiahol doktorát z filozofie a v roku 1929
doktorát z teológie. Na kňaza bol vysvätený v Ríme pre
službu v Spišskej diecéze. Po návrate z rímskych štúdií
ho biskup Ján Vojtaššák poslal za kaplána do Kežmarku,
kde pôsobil v rokoch 1929 – 36. Ten istý biskup ho povolal
v roku 1936 do kňazského seminára na Spiši za špirituála
(formoval budúcich kňazov v oblasti duchovného života)
a za učiteľa pastorálnej a morálnej teológie (formoval budúcich kňazov-učiteľov viery v odbornej oblasti morálnej
teológie a pastorálnej teológie). Po pešej púti s bohoslovcami na Mariánsku horu v Levoči zomrel náhle v levočskej nemocnici dňa 1. 7. 1938. Pohrebné obrady v nemocničnej kaplnke v Levoči slúžil spišský biskup Ján Vojtaššák. Pohrebnú sv. omšu slúžil vo farskom kostole vo Veľkej Frankovej okresný dekan zo Spišskej Starej Vsi Andrej
Podolský a pohrebné obrady na cintoríne v Malej Frankovej viedol rektor Spišského seminára Mons. Jozef Ferenčík.
V roku 2015 bol publikovaný preklad jeho teologickej
dizertačnej práce v latinsko-slovenskom vydaní pod názvom Privtelenie všetkých veriacich do Krista: idea mater pavlovskej teológie. Preklad zabezpečil Mons. ThDr.
Alojz Frankovský, PhD. Publikovanie dizertácie zabezpečilo Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského.
V roku 2011 vyšla dizertačná práca Anny Dudovej, rod.
Nedoroščíkovej pod názvom Heroické čnosti Jána Čarnogurského. V dizertačnej práci autorka riešila otázku vhodnosti procesu beatifikácie kňaza Jána Čarnogurského.
Dokázala, že niet nijakých námietok, ktoré by prekážali
vhodnosti takéhoto procesu a, na druhej strane, že existujú vážne dôvody pre tento proces: príklad jeho čnostného
kňazského života.
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Od roku 2011 sa schádzajú priaznivci jeho duchovnosti dvakrát ročne a to v kežmarskej bazilike sv. Kríža v januári pri výročiach jeho narodenia pre túto zem a v júli
v kostole sv. Jozefa v Malej Frankovej pri výročiach jeho
narodenia „pre túto zem“.
Objavili sme osobnosť kňaza Jána Čarnogurského?
Aby sme mohli dať odpoveď na túto otázku, žiada sa
poukázať na viaceré skutočnosti. Po jeho smrti v roku
1938 prišla doba, ktorá nepriala kňazským osobnostiam.
Prišla Druhá svetová vojna (1939 – 45), potom povojnový zápas o charakter Československej republiky (1945 –
48) a napokon nástup komunistického režimu (1948 – 89).
Po roku 1989 a po znovuotvorení Kňazského seminára,
sa z vyučujúcich predkomunistickej doby vrátil iba jediný
učiteľ, ktorým bol Ladislav Hanus. A bol to práve Ladislav Hanus, ktorý prišiel do Seminára na Spiši v roku 1938
z Kežmarku, aby zaujal miesto po nečakanom úmrtí Jána
Čarnogurského. Zdá sa, že Ladislav Hanus „kráčal“ líniou
kultúrnosti a jeho ideálom bol skôr rektor Ferko Skyčák,
kňaz Jozef Kútnik a iní. Podľa môjho názoru, Jána Čarnogurského by bolo možné skôr zaradiť do línie radikálnejšieho duchovného ukotvenia v čnostiach a v náboženskej praxi. Do tejto radikálnejšej línie by bolo možné zaradiť napr. povojnového vicerektora a neskôr pomocného
biskupa Andreja Barnáša. Nechceme deliť či klasifikovať
učiteľov Spišského seminára v medzivojnovom, vojnovom
a povojnovom období. Chceme iba poukázať na dôvody,
prečo sa kňaz Ján Čarnogurský a jeho radikálnejší náboženský život nestal hneď po roku 1989 predmetom výraznejšieho záujmu. Ďalšia okolnosť nastala pri návšteve pápeža sv. Jána Pavla II. v roku 1995, ktorá usmernila pozornosť Spišskej diecézy a Slovenska na utrpenie biskupov
Pavla Gojdiča a Jána Vojtaššáka. Dnes už svätý pápež vyzval k procesom blahorečenia obidvoch biskupov a Spišská diecéza dodnes kráča týmto smerom. Zdá sa, že až dizertačná práca Anny Dudovej v roku 2011 obrátila pozornosť na heroické čnosti kňaza Jána Čarnogurského. Avšak
ukázalo sa, že to nebol objav niečoho, čo tu nebolo. O Jánovi Čarnogurskom a jeho čnostiach sa vedelo aj predtým.
Bolo však potrebné na jeho život poukázať aj formálne
a cieľavedome. Skrátka, bolo potrebné ich vydokladovať
faktami z jeho života.
Duchovné ukotvenie jeho života
Duchovné ukotvenie svojho života nachádzal kňaz Ján
Čarnogurský v úprimnej láske k Pánu Bohu podľa vzoru sv. Františka Assiského. V roku 1926 na hore La Verna

Články

vstúpil do Tretieho rádu Menších bratov, lebo jeho duchovným vzorom bol práve tento veľký svätec. V roku 1938 pri
príležitosti jeho „narodenia pre nebo“, napísal básnik Janko Silan báseň pod názvom Prostáčik Boží. Za vdp. Dr.
Jánom Čarnogurským. Táto báseň je jasným dôkazom, že
o františkánskej duchovnosti Jána Čarnogurského sa vedelo už počas jeho života. Poukazujú na to vyjadrenia Janka Silana v spomínanej básni, kde hovorí o jeho svätosti,
o tom, že chodil bosý a pešky, že si napísal pieseň chvál
svojím životom, že si ho Pán Boh sám obľúbil. V duchovnom živote kňaza Jána Čarnogurského nechýba ani vôľa
po dokonalosti života a asketický rozmer (umŕtvovanie,
vyzlečenie starého človeka), čo jasne vyplýva z jeho dizertačnej práce, ale aj z knihy Heroické čnosti Jána Čarnogurského, či z jeho osobných listov, ktoré vlastnoručne
písal krstnej matke Márii Čarnogurskej do Spišskej Belej.
Sám som si v jednej zo svojich homílii v Malej Frankovej
kládol otázku a hľadal odpoveď na otázku, či bol kňaz Ján
Čarnogurský františkánskym mystikom a odpoveď mi vychádzala, že áno.

Martin Koleják

Záver
Kňaz Ján Čarnogurský bol dôrazne a dominantne duchovne ukotvený v duchovnosti sv. Františka Assiského.
Aj súčasný pápež si dal meno podľa tohto svätca: František. A dominantnou formou jeho spôsobu života je záujem o marginalizovaných a chudobných. Toto praktizoval
a takto duchovne žil kňaz Ján Čarnogurský.
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Krása Božej Matky
Don Tonino Bello (1935 – 1993), hrdinský a svätý biskup, zložil autentickú poému, v ktorej ospevuje všetky odtiene krásy Božej Matky. V jednom úryvku poeticky a teologicky opisuje Máriu: „Mária musela byť krásna. Nehovorím len o jej duši. V tej nebol ani tieň hriechu, bola
číra do takej miery, že v jej vnútri sa zrkadlil Boh. Ako
nepomíňajúce vrchy, ktoré sa hore v Alpách odrážajú
v nehybnej transparentnosti jazier. Hovorím aj o jej ženskom tele. Tak sa zdá, že keď teológia prichádza k tomuto
bodu, obchádza jej fyzickú krásu. Necháva básnikom, aby
ju ospevovali: «Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo Sole piacesti sì che in te sua luce ascose...» (Krásna panna odetá slnkom, ovenčená hviezdami, áno, zapáčila si sa zvrchovanému Slnku, ktoré v tebe
svoje svetlo zažalo...). Zveruje ju piesňam pokorných ľudí:
«Mira il tuo popolo, o bella Signora...» (Hľaď na svoj ľud,
o krásna Pani...). Alebo zanieteným refrénom v piesňach
veriacich ľudí: «Dell’ aurora tu sorgi più bella... non vi
è stella più bella di te» (Vychádzaš krajšia ako zornica...
niet krajšej hviezdy, ako si ty). Alebo uponáhľanému pozdravu jednej antifóny: «Vale, o valde decora» = «Ciao,
bellissima!» (Čau, nádherná!). Alebo liturgickým zmienkam «Tota pulchra» (Celá krásna si, Mária!). Máš nádhernú dušu i telo! Teológia však v týchto úvahách nejde ďalej. Zachováva rovnováhu. Mlčí o Máriinej ľudskej kráse.
Snáď kvôli zdržanlivosti.“1
1. T. Bello, Maria donna dei nostri giorni, Cinisello Balsamo, San
Paolo 1993, s. 105 – 106.

Prví, ktorí plní radosti už pri narodení obdivovali jej
krásu, boli jej rodičia. Oni vtedy ešte zrejme netušili, že
je Nepoškvrnená, a že jej telesná krása odráža aj jej duchovnú krásu. Keď ju vychovávali, museli s ňou zažiť
veľa nádherných chvíľ. Mali dieťa, ktoré nikdy nezhrešilo.
Mali dieťa plné dobroty, lásky, ochoty slúžiť.
Svätá Bernardeta Soubirousová aj deti z Fatimy videli Pannu Máriu ako mimoriadne krásnu ženu. Mystička
Natuzza Evolo, ktorej proces blahorečenia práve prebieha,
a ktorá mala od detstva zjavenia Panny Márie i Pána Ježiša, spomínala, že po prvýkrát videla Pannu Máriu keď
mala asi päť rokov, pričom vtedy ešte nevedela, že je to
ona: „Nevedela som ani kto je to Panna Mária. Potom, od
ôsmich rokov, som ju často vídavala. Krásna pani, krásna
mladá žena.“2 Keď ako dospelá dávala jednému umelcovi
úlohu vytvoriť sochu Panny Márie, zdôvodnila to slovami: „Pretože ju veľmi milujem a chcem, aby ju ľudia stále viac milovali.“ A aby mu nejako pritom pomohla, povedala mu tieto slová: „Krásu Panny Márie nie je možné opísať. Predstavte si najkrajšiu mladú ženu na svete a takto ju
stvárnite.“3 Umelcovi sa podarilo vytvoriť peknú sochu.
Pannu Máriu stvárnil ako matku, ktorá je pripravená vziať
do svojho otvoreného náručia dieťa, ktoré k nej beží. Bola
to myšlienka mystičky, ktorá vnímala Pannu Máriu ako
2. L. Regolo, Natuzza Evolo. Il miracolo di una vita, Milano, Mondadori 2010, s. 21.
3. Tamže, s. 271.
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matku vždy prítomnú a s láskou očakávajúcu svoje deti.
Natuzza bola zo sochy dojatá, ale aj tak neváhala verejne
povedať, že „Panna Mária je omnoho krajšia ako socha,
ktorú s ňou nie je možné ani porovnať.“ A pokračovala:
„Raz som to povedala aj jej, keď sa mi zjavila práve blízko sochy a ona spýtala sa ma: «Čo to robíš? Chceš ma porovnávať so sochou?»“4
Cirkevní otcovia aplikovali od začiatku na Pannu Máriu
14. verš 45. žalmu: „Všetka krása kráľovskej dcéry vychádza znútra“. Náš preklad znie: „Veľmi vznešená je dcéra
kráľovská vnútri“ (Ž 45, 14). Krása duchovného života sa
odráža na jej tvári. V Máriinom srdci bol vždy Boh. Diabol tam nemal žiadne miesto. Mária je milostiplná.
Pápež František pri jednej katechéze na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie vyzval veriacich: „Trikrát povedzme: «Plná milosti!». Všetci: Plná milosti! Plná
milosti! Plná milosti! A takto na ňu hľadel Boh od prvého okamihu jeho plánu lásky. Videl ju krásnu, plnú milosti. Krásna je naša Matka!“5

vot presvitá zvláštna imateriálna krása a zárodok možnosti pritúlenia. Za každou matkou tohto sveta je za oblohou všetkej časnosti i poza neviditeľný svet vyprojikovaná jedna matka, ktorá v sebe subsumuje všetku duchovnú rýdzosť a absolútnu čistotu, ktorá mohla patriť len tej
žene, čo bola určená na to, aby bola Bohorodičkou. Do
svojho vnútra si človek nemôže pojať krajšiu, ušľachtilejšiu a dokonalejšiu predstavu matky, ktorá sa stala účastnou tohto največnejšieho postavenia všetkého duchovného vesmíru.“7
Deti dokážu citlivo vnímať krásnu dobrotu, lásku a starostlivosť svojich matiek. Voľakto spomínal návštevu
v jednej rodine. Hovoril, že matka nevynikala mimoriadnou krásou, ale keď sa usmiala, z jej tváre zažiarilo dobro
a krása. A to prenášala na svoje deti.

Panna Mária je vzorom pre nás všetkých, no zvlášť je
vzorom pre všetky matky. Pavol Strauss vnímal nádheru každej matky na pozadí krásy Božej Matky. Píše: „Ľudia, ktorí nemilujú matku, sú neznesiteľní aj sebe, aj iným
v prenesenom vzťahu. Veď matky sú zdrojom a nositeľkami života. Sú a ostávajú životodarné, aj keď sú dnešným
spaušalizovaným a zmechanizovaným pohľadom na všetko duchovné zbavené čara. Ale aj cez najnematerskejší ži-

Kardinál Angelo Comastri vyrozprával jednu epizódu,
ktorá sa stala na námestí pred svätyňou v Lorete: „V jedno popoludnie počas eucharistickej procesie som spozoroval zvláštny rozruch na konci námestia. Ľudia sa otáčali,
usmievali, boli roztržití, prestali vnímať modlitbu, prestali sa modliť. Nechápal som, čo sa deje. Na konci procesie
som sa spýtal pátra kapucína prítomného na námestí, čo
sa stalo. Odpovedal mi: «Zo San Benedetta z Tronta prišla skupina dievčat, ktoré sa zúčastnili súťaže miss Talianska! A všetko vybuchlo!» Ostal som ohromený a aj trochu roztrpčený, avšak hneď mi niečo napadlo. Rýchlo som
poprosil mikrofón a všetkých som požiadal, aby ostali na
námestí, lebo im chcem predstaviť novú miss Talianska.
Okamžite boli všetci vo veľkom očakávaní. Zavolal som
jednu matku z Kalábrie, ktorá už toľké roky chodievala do
Loreta so svojimi dvoma mentálne hendikepovanými deťmi. Táto obdivuhodná matka sa o ne starala ako o dva drahokamy a prichádzala na púť prosiť Matku Božiu, aby zomrela štvrť hodiny po smrti svojich detí. Na jej tvári žiarila krása lásky, nezatemnená žiadnou tôňou egoizmu. Bola
to skutočná krása! «Pozrite sa, miss Talianska!» – kričal
som. Všetci ostali prekvapení, ale som presvedčený, že
v hĺbke srdca mi dali za pravdu. Toto je krása, ktorá žiarila
na tvári Panny Márie... a vychádzala z jej skutočne krásneho srdca, pretože je nepoškvrnené. Anjel jej správne povedal: «Raduj sa ty, ktorá si bola naplnená krásou! Pán je
s tebou». Ak opätovne nenájdeme túto krásu, svet sa zaplní monštrami... s maskami krásy. A vo svete bude panovať ohavnosť! Nie, to nechceme. Tak teda bežme k Máriiným nohám a pozerajme sa na jej tvár... skutočne krásnu!“8

4. Tamže, s. 272.
5. František, Il vangelo di Maria. Per un giubileo di misericordia,
Città del Vaticano, Piemme 2015, s. 197.
6. Tamže, s. 199.

7. P. Strauss, Sme mocnejší než čas (Apokalyptické tiene). Denník
z roku 1989, Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2005, s. 159.
8. A. Comastri, Maria. La donna più bella del mondo, Cinisello Balsamo, San Paolo 2012, s. 91 – 92.

Boh si ju vybral, aby bola Matkou jeho Syna, ktorý nás
oslobodil od hriechov, ktorý nás vytrhol z rúk diabla. Krstom sa stávame Božími deťmi a do našej duše prichádza
Boh. Tak sa naša duša stáva krásnou. Sviatostný život
upevňuje naše zjednotenie s Bohom.
Pápež František v spomenutej kázni povedal: „V tento sviatok, teda, uvažujúc o našej krásnej Nepoškvrnenej
Matke, spoznajme aj náš pravý osud, naše najhlbšie povolanie: byť milovaní, premenení láskou, premenení Božou
krásou. Pozerajme na ňu, na našu Matku, a dovoľme jej
pozerať sa na nás, pretože je naša Matka a veľmi nás miluje; dovoľme jej pozerať sa na nás, aby sme sa naučili byť
pokornejší a tiež odvážnejší pri nasledovaní Božieho slova; aby sme prijali nežné objatie jej Syna Ježiša, objatie,
ktoré nám dá život, nádej a pokoj.“6
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Všelijaké súťaže miss vedú k túžbe podobať sa na tieto miss. Čoraz mladší ľudia sa preto dnes podrobujú zákrokom plastickej chirurgie. Starší sa jej podrobujú preto,
lebo sa naháňajú za mýtom večnej mladosti a mladí preto,
lebo sa boja zostarnúť alebo preto, že sa chcú na niekoho
podobať. Pápež František povedal, že ho znepokojuje tento „priemysel krásy a plastickej chirurgie.“ A dodal: „Nesmieme dovoliť, aby sa pre ľudskú bytosť stali nevyhnutnosťou. Pre dobro nás všetkých nesmieme súhlasiť s nárastom umelej krásy. Krása človeka sa tak stáva neľudskou – vytvára niečo, čo je «rovnaké pre všetkých». Vari
si neuvedomujeme, aké nepekné je stať sa «rovnaký ako
všetci»? Prečo sa niekto chce podobať štandardu? Prečo
sa nemáme radi takí, akých nás stvoril Boh? Prečo sa ľudská bytosť, muž či žena, čoraz viac stávajú otrokmi toho,
ako vyzerajú a čo majú, zabúdajúc pritom, aké nevyhnutné je byť?“9 Je nevyhnutné byť dobrým. Každý človek je
jedinečný a má jedinečné poslanie, ku ktorému ho povoláva Boh. Mária dokonale splnila svoje poslanie a chce nám
pomáhať, aby sme aj my dokázali plniť Božiu vôľu. To je
cesta vedúca do krásy neba, kde krása dobra žiari všetkým
z ich tváre.
Môžeme sa pridať k pokornej modlitbe don Tonina Bella: „Svätá Mária, nádherná žena, prostredníctvom teba sa
chceme poďakovať Pánovi za tajomstvo krásy. On ju rozosial tu a tam po zemi, aby počas putovania udržal v bdelosti v našom srdci pútnikov nepotlačiteľnú nostalgiu po nebi.
Necháva ju žiariť v majestátnosti zasnežených vrchov,
v hlbokom tichu lesov, v nespútanej sile mora, v chvejúcej
sa vôni trávy, vo večernom pokoji. Je to dar, ktorý nás opája radosťou, pretože, hoci len na malý okamih, nám umožňuje v prchavých štrbinách zahliadnuť krásu, ktorá poukazuje na večnosť. Pomôž nám, prosíme ťa, premôcť dvojznačnosť tela. Osloboď nás od nášho drsného ducha. Daj
nám čisté srdce, ako je tvoje. Obnov v nás túžbu po nepoškvrnenej priezračnosti. A zbav nás smútku, že budeme
musieť odvrátiť oči od pekných vecí života zo strachu, že
kúzlo pominuteľnosti odvedie naše kroky z cesty, ktorá vedie k prahu večnosti. Svätá Mária, nádherná žena, daj nám
pochopiť, že krása spasí svet. Od pozemských katastrof ho
nezachráni ani sila zákona, ani múdrosť učencov, ani chytrosť diplomacie. Dnes, bohužiaľ, keď sa strácajú hodnoty, potápajú sa aj staré bóje, ktoré vo svojom čase ponúkali pevné ukotvenie lodiam nachádzajúcim sa v nebezpečenstve. Žijeme v dekadentnej dobe. Avšak v tejto temnej miestnosti rozumu je ešte svetlo, ktoré môže dať za-

9. František, Boh je mladý. Rozhovor s Thomasom Leoncinim, Bratislava, Fortuna Libri 2018, s. 41.
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žiariť zdravému zmyslu: je to svetlo krásy.“10 Toto svetlo
žiari na Máriinej tvári. Ako sovy, nočné živočíchy, dobre
otvorme oči, aby v nich navždy ostal vtlačený obraz nádhernej Márie.
Pápež František píše v súvislosti s našou Matkou, ktorá je v nebi, že „časť stvorenia v jej oslávenom tele spolu
so vzkrieseným Kristom dosiahla celú plnosť svojej krásy. Ona vo svojom srdci nielen «uchovávala» (porov. Lk 2,
19. 51) celý život Ježiša, ale teraz aj chápe zmysel všetkých
vecí. Preto ju môžeme prosiť, aby nám pomáhala hľadieť
na tento svet s múdrejšími očami.“11 S pohľadom upretým
na Máriu môžeme očakávať, že aj my dosiahneme plnosť
svojej krásy. Vo večnosti telesná krása oslávených odráža
ich duchovnú krásu.
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Jozef Drondzek

Vrchol kresťanstva
(Myšlienka o neustálom vývoji a posune k dokonalosti)
V akej dobe žijeme? Aké miesto má v tejto dobe kresťanstvo? Kde je viera? Prejavuje sa? Trošku som naznačil
obsah tohto príspevku. Koľko podobných otázok sa v súvislosti s touto témou vynára? Vniesli sme impulz pre hlbšiu analýzu a zamyslenie. Predsa len, evokujúce otázky
posúvajú veci ďalej, a tak je to aj v tomto prípade. Vynára sa totiž oveľa vážnejšia otázka: Dosiahlo už kresťanstvo
svoj vrchol, cieľ, horizont, ku ktorému v prirodzenej, ale aj
nadprirodzenej rovine smerujeme? Alebo azda prežívame
roky konca kresťanstva? Táto otázka vychádza z naznačených myšlienok, ale zdá sa, že je kardinálna. V tomto
článku sa budeme zaoberať pohľadom na Slovensko a na
naše kresťanstvo, aj keď sa tejto téme nedá uprieť všeobecnosť, vzhľadom na globálnosť problémov a uniformitu skoro celého sveta.
Pri pohľade na náš slovenský katolicizmus môžeme mať
zmiešané pocity a pohľady. Nemôžeme sa však orientovať
len na pocity, ale treba ponúknuť fakty, ktoré sú na prvý
pohľad veľmi negatívne. Ako človek z praxe môžem porovnať a zadefinovať, kam sa slovenskí veriaci dnes posunuli a ako sa za posledných dvadsať rokov zmenilo chápanie viery, náboženstva, ale hlavne Cirkvi. Negativizmus
je viditeľný už všade, čo je však zarážajúce, vyskytuje sa
už aj v takých baštách viery, akými boli dediny. Konštatuje to 9-10% aktívnych ľudí v pastorácii. Preto je na mieste otázka, či kresťanstvo ide dole vodou a kde sú korene
tohto stavu.
Do liečebne pre dlhodobo chorých ľudí prišiel kňaz.
Mal vážne problémy s dýchaním. Pri odchode dostal od
iného spolubrata radu. Buď tam inkognito, neoddýchneš
si, keď budú vedieť, že si kňaz, budú mať od teba odstup.
Odslúž si sv. omšu na izbe, modli sa v tichosti... Možno
uvidíš aj život, ktorý je iný ako ten, ktorý poznáš z farského a kostolného prostredia. Ten kňaz však to, ako ľudia žijú veľmi dobre vedel. Bol typom kňaza, ktorý nebol
pred svetom zavretý na fare. Nebol tým, ktorý sa cítil bezpečne len za stenou úradu, či kostola. Chodil medzi ľudí
a žil s nimi. Sám pre seba si povedal: Uvidíme, čo mi Pán
pripraví a pošle do cesty. A skutočne, ako ten, ktorý rád
pozoruje veci a ľudí, si uvedomil, že tam nenašiel veriaceho človeka. Nenašiel tam jedného, ktorý by sa prežehnal,
ktorý by povedal niečo o viere. Ale nebol sklamaný, bral
to ako realitu, ako výzvu, aby niečo v tom prostredí urobil. Po nejakom čase ho už niektorí pozdravili. Stačilo byť
normálnym a ľahko, jednoducho hovoriť o viere, o Bohu.
Byť milý, usmiaty a pohodový.
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Byť veriacim v dnešnom čase vyžaduje niečo iné, ako
len nejaké lacné prežívanie romantizmu alebo pietizmu,
ktorý je žiaľ aj v našej Cirkvi veľmi udomácnený. Povrchnosť nasmerovaná na prejav viery medzi ohraničeným
priestorom, medzi múrmi kostola. Často nám stačí pocit
istoty, pocit, že nám je tu dobre. Aj mnohí pastieri duší sa
vyžívajú v takomto prežívaní viery. Aj to je pre niekoho
cesta, ako sa chrániť sekularizmu, ktorého sme sa tak zbytočne preľakli. Pre mňa je to však výzva, nie hrozba. Výzva hľadať nové prostriedky, je odchodom od romantizmu. Ak sa to nezmení, bude ozaj viac a viac pravdou to, že
sa viac a viac ľudí vytráca z posvätných priestorov, lebo
romantikov ubúda a noví sa už nenájdu. Čo pietizmus? Ak
sa bude viera uberať cestou citu, ak bude kladený dôraz na
cit, prerastie to do prežívania viery v osamelosti, a to bude
znamenať únik z reality tohto sveta. Romantické chápanie
viery a náboženstva spôsobuje vytváranie „osobného sveta viery“, v ktorom sa cítim dobre. Je to vytváranie viery,
ktorá sa prejavuje len v kostoloch, ale na ulici už nie. Tam
sa necítim dobre, tam je to nebezpečné. Keďže nedokážem
preniesť svoj svet romantického chápania viery do života,
utekám do samoty, do istoty svojho vnútra, kde mi nik neubližuje, lebo sa tam cítim isto a bezpečne.
Romantizmus nie je realita. Romantická viera nie je pravou vierou, ktorá sa má rozdávať a šíriť ďalej mimo môj
svet, všade tam, kde je človek, kde je realita života. Keď
čítame diela romantických autorov, hneď spoznáme, že sa
v nich kladie dôraz na city, fantáziu, osamelosť. Vytvára
sa však priepasť medzi vytvoreným snom a skutočnosťou,
alebo to minimálne smeruje k tomu, že sa človek stane neschopným vnímať realitu. Hlavnou postavou je obyčajne
zamilovaný muž alebo žena, ale aj zločinec, vojak, burič.
Vo svete nenachádza pochopenie, preto ho hľadá v láske.
Ak ho aj tá sklame, pomaly, ale isto zanevrie na všetko
a únik hľadá v tragickom ukončení svojej existencie. Toto
síce nášmu veriacemu až tak nehrozí, ale hrozí mu niečo podobné. Viera schovaná vo vnútri človeka, viera nežitá navonok, viera zameraná iba na maximálne odriekanie
modlitieb vytvára obraz podobný romantickému hrdinovi
v takom význame, že sa sám pred sebou cíti ako ten, ktorý síce trpí, lebo jeho viera nikoho neoslovuje, ale nič viac.
V komunizme, ale v podstate aj v celých dejinách nášho
národa, nám romantizmus nahral na smeč. Nahral kresťanstvu, lebo sme vždy mali pocit, že sme národ, ktorý
trpí pod vládou iných národov, či pod systémom komunizmu. V mnohých veriacich takýto historicko-reálny svet,
vyvolal popri romantizme aj pocit melanchólie, teda pocit, že sa tu nedá žiť ideál kresťanstva, a preto postačí,
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ak o tom budem iba snívať. Človek sa vďaka týmto fenoménom naučil prežívať svoju vieru pasívne, s nezáujmom o svet a o iného človeka. Preto je tu viditeľný rozdiel
v prežívaní viery v súkromí – v našom vnútri a v prežívaní viery prejavenej navonok, na ulici, v robote, všade. Melanchólia a romantizmus sú pre kresťanstvo vážnym hriechom. Hriechom, v ktorom absentuje aktivita a kreativita,
hriechom, v ktorom dominuje nostalgia, snívanie a beznádej. Konkrétnu zodpovednosť za prítomnosť nahradil
smútok za niečím dokonalým, dosiahnuteľným len v nebi.
Človek, ktorý je ponorený do melanchólie a romantizmu,
si nedokáže nájsť svoje miesto a svoj čas. Podstata jeho
bytia niekde blúdi a stále niečo hľadá. Svoj stav berie ako
ťarchu, od ktorej treba utekať.

a preto som povinný povedať: odpusť im, lebo nevedia, čo
robia. Na takúto základnú duchovnú matematiku veľakrát
všetci zabúdame. Verím, že ovocím utrpenia bol aj príchod slobody a demokracie. To, že ju nevieme žiť, je veľmi vážna otázka.

Stredoveký svätec, ktorý je často zobrazovaný ako
mierne levitujúci s hlavou vytočenou do neba, bol podľa
mňa na tom lepšie. Určite mu nechýbala konkrétnosť života. Takmer všetci svätci sa prejavili v skutkoch telesného
milosrdenstva alebo položili svoj život za Krista ako mučeníci. V komunizme sa takmer všetci ocitli v stave vnútorného presvedčenia, že sú tí, ktorým je súdené len a len
trpieť. Mnohí od viery odišli (navonok ich bolo určite viac
ako tých, čo zapreli všetko aj vo svojom vnútri), ale predsa vnútorný pocit straty slobody mohol byť zaplnený týmto rozmerom viery, v ktorom sa kompenzovala strata slobody s pocitom utrpenia a bolesti. Takýto pohľad na život
viery v skrytosti, mohol do istého stupňa prejsť vývojom,
až nadobudol rozmer zmyslu utrpenia a vlastného ospravedlnenia sa zo zapretia viery. Aj keď máme od pádu komunizmu niekoľko desiatkov rokov, aj teraz sa to prejavuje. Možno aj tam, kde by sme to už nepredpokladali.

V prestávke, po prvom polčase, bol v rámci štúdia Ligy
majstrov rozhovor so Stanislavom Grigom. Veľmi známe
meno, aj keď len v oblasti futbalu. Tento pán mal vtedy
„len“ tridsaťosem rokov, ale už bol uznávaným trénerom.
Doslova sa v tejto sfére stal autoritou. Redaktor mu položil
takúto otázku: „Čo si myslíte, kedy je človek autoritou?“
Odpoveď bola takáto: „Niekto je autoritou pre svoj vek,
pre svoje šediny. Niekto vďaka svojmu postaveniu, niekto
pre svoje vedomosti. Pre mňa je autoritou aj ten, kto vie
viesť dialóg.“ Ja sa pýtam: A čo dialóg v Cirkvi?

V podvedomí som cítil toto poznačenie aj v jednom vystúpení v médiách, kde vysoko postavený cirkevný predstaviteľ veľmi často opakoval, že my sme boli tí, ktorí
v komunizme trpeli, nám sa pokradol či zdevastoval majetok a takmer nič sa nevrátilo. Keď to povedal raz, nemal som s tým problém, no keď sa v ďalších odpovediach
vždy k tomu vracal, už to nebolo zaujímavé, ale skôr to
smerovalo k nadobudnutiu dojmu, že je potrebné kresťanov stále ľutovať. Pravdaže, dnes to už náš svet vôbec tak
neberie a nikoho neľutuje. Chýbal mi tam pohľad na utrpenie, ktoré v duchovnej rovine určite bolo zárodkom slobody, ktorá prišla. Naša viera nám jasne hovorí, že je potrebné obetovať sa, prežiť utrpenie a krivdu. Prežiť utrpenie znamená oslobodiť sa od neho. To znamená, nevracať sa do času utrpenia spoločenstva, ani do svojho osobného utrpenia. Obetovať utrpenie znamená, že už nepatrí len mne, ale a j Kristovi. Potom trpím spolu s Kristom

Čo nám teda dnes najviac chýba? Máme málo sľubov?
Vytratili sa tí, ktorí nám stále niečo sľubovali? Vytratili sa
ľudia, ktorí nás uisťovali o lepšom zajtrajšku? Alebo nám
chýbajú „dokonalí politici“, ktorí dbajú výlučne o dobro
ľudí, ktorí im dali pri voľbách hlas? Alebo nám chýbajú dokonalí duchovní vodcovia? Alebo dokonali rétori, alchymisti slova, šoumeni, herci? V prvom rade nám chýba
schopnosť viesť dialóg.

Aká je to teda téma? Autorita! Presnejšie povedané: Dialogický charakter autority.
Jedným z argumentov, o ktorý sa každý z nás, či už pri
vyučovaní, alebo formácii opiera, je autorita. Autorita Sv.
písma, autorita tradície, autorita učiteľského úradu, autorita cirkevných Otcov, autorita učiteľov duchovného života,
autorita nášho úradu, poslania, skúseností, vzdelania. Vieme, že práve tento termín je dnes otázny. Na jednej strane je tu nedôvera. Nedôvera k autorite vychádza z toho, že
autority majú moc a tá sa dá zneužiť. Aj v našej spoločnosti je veľa príkladov zneužitia moci. Následkom toho sa
všetkým tým, ktorí sú autoritou, vytýka ich autoritatívne,
nekontrolovateľné konanie, doktrína a ideológia. Vytýka
sa im, že neponúkajú možnosť diskutovať ani o nich samých, ani o ich hodnotách a cieľoch ich rozhodnutí. Také
hodnotenie autority je hodnotením jej spôsobu konania;
nie je odmietnutím jej podstaty, jej existencie. Z tohto hľadiska je za krízu autority zodpovedná ona sama. Pokúsim
sa teraz položiť pár otázok: Netýka sa aj mňa niečo z toho,
čo bolo uvedené vyššie? Nemám sklon k autoritatívnemu
konaniu, a to vo vzťahu k podriadeným učiteľom, žiakom?
Ak áno, potom je tu jeden z dôvodov, prečo moja autorita upadá!
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Na druhej strane, je tu aj vedomie, že autorita patrí k podstatným prvkom života spoločnosti, nezávisle na
tom, kto tou spoločnosťou je. Ruka v ruke s odmietaním
autority kráča vznik nových vzorov, dôvera vede, vznik
anonymných autorít, akými sú masmédia, konzum, reklama a ideológie. Toto je prejavom skutočnosti, že pri všetkej snahe o samostatnosť, ľudia autoritu potrebujú, či už
sa tá potreba chápe ako chcenie alebo ako užitočnosť. Môžeme povedať, že autoritu – teda vás, potrebujú vaši žiaci,
vaša domácnosť, vaše deti.
Problém autority je osobitne citlivý pri výchove. Niekedy sa tu vidí až priamy protiklad. Výchovný proces má
smerovať k samostatnosti, k zrelosti. To je cieľ výchovy
a cieľ a poslanie autority v tomto procese výchovy. Autorita však podľa jej odporcov predpokladá nesamostatnosť
a neslobodu v myslení, v rozhodovaní a konaní. Teda inými slovami povedané, ten, kto je vychovávaný sa podľa
tohto názoru od autority učí len kopírovať, nie tvoriť vlastné názory a pohľady. To bol prvý pohľad. Druhým názorom je presvedčenie, že výchova a poznanie sa dajú vyprodukovať. Čiže ak odhalíme faktory, ktoré ľudí ovplyvňujú
rozhodujúcim spôsobom, dokážeme vytvoriť aj stratégiu
úspešného ovplyvňovania. Takej autorite sa dá podrobiť aj
bez jasného poznania jej cieľa. Príkladom je psychológia
reklamy. Obidva názory autoritu nesprávne definujú. Prvý
názor popiera každú záväznosť a vedie k anarchii, druhý
chápe autoritu ako moc, ktorú má niekto k dispozícii. Pritom podľa obidvoch je autorita nutnosťou, vytvorená momentálnou spoločenskou situáciou, nezávisle od toho, kto
tou spoločnosťou je. Podľa učebníc autorita spočíva v prevahe odbornej, osobnej, alebo sociálnej spôsobilosti, ktorou disponuje určitá osoba, skupina osôb, alebo inštitúcia.
Táto prevaha zabezpečuje uznanie niekoho ako autority.
Takto sa dá hovoriť o odbornej alebo úradnej autorite, ktorú niekto má alebo o autorite osobnej, ktorou niekto je.
A v tejto časti si môžeme položiť otázky: Som skutočne
autoritou preto, lebo v prípade výchovy a vzdelávania som
na tom oveľa vyššie ako tí, pred ktorými som postavený?
Podľa učenia Cirkvi autorita pochádza od Boha.
Autorita v pôvodnom, plnom a najvyššom zmysle sa zakladá na úplnej, na neobmedzenej prevahe nejakého dobra
– auctoritas: auctor, augere. Toto dobro vyvoláva bezpodmienečne súhlas a nasledovanie. Taká autorita patrí len
Bohu. V kresťanskom chápaní dvíha k podobnosti Bohu,
k spoločenstvu s ním, a tak k plnému životu.
V Novom zákone sa Boh podieľa na svojej autorite so
Synom, ktorého poslal. Cieľom jeho poslania je poverenie
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odpúšťať hriechy, uzdravovať, oslobodzovať, slúžiť, milovať a učiť. Každá skutočná ľudská autorita participuje na
Božej a zároveň sa od nej odlišuje svojou podmienenosťou. Cieľom ľudskej autority je tiež vedenie k podobnosti Bohu, k spoločenstvu s ním a tak k plnému životu. Podobnosť Bohu vo vzťahu k dobru. Vraveli sme, že Boh je
autoritou pre svoje dobro. Aj my by sme mali byť autoritou pre svoje dobro, ktoré je v nás. K poznaniu a milovaniu dobra vedieme tých, ktorí sú nám zverení. Pre dosiahnutie tohto cieľa a vo vedomí zodpovednosti za zverené
spoločenstvo má autorita prijímať správne, teda odôvodnené a primerané opatrenia. Toto si vyžaduje znalosť vecí
a spolu s vlastným uvažovaním aj radu. Teda dôležitou zásadou je umožňovanie a praktizovanie slobodného a priameho dialógu. Dialógu, v ktorom je zverená skupina jedným z aktívnych subjektov, nielen jeho počúvajúcim objektom. Toto je šancou tak pre zverencov, ako pre samotnú
autoritu. Tu sa dotýkame aj otázky cieľa výchovy: Ako sa
má viesť bez toho, aby sa vytvorila závislosť? Ako sa má
radiť, usmerňovať a napomínať bez toho, aby sa vytvoril
vzťah poručníctva?
Odpoveď sa dá nájsť len poukázaním na dialogickú
štruktúru autority, keď aj autorita chápe seba samú, ako
schopnosť viesť dialóg. Pretože jednou z jej úloh je dosiahnuť takúto účinnosť argumentácie, aby zverenec nielen vedel, že odpoveď na danú otázku existuje, ale aby touto odpoveďou presvedčil sám seba. Aby zverenec nielen
vedel o nejakej požiadavke, ale aby ju aj prijal do svojho presvedčenia. Autorita je teda schopnosťou, kompetenciou v dialógu a pre dialóg. Vtedy sa vyhne nebezpečenstvu nahradiť túžbu po pravde túžbou po moci a je
otvorená aj pre kritiku, ktorej sa pri skutočnom dialógu
nedá vyhnúť. Zrieknutie sa dialógu, zrieknutie sa vecného
opodstatňovania svojho konania, vedie k strate zrejmosti,
k strate jasnosti v konaní. Riešenie sa potom hľadá v úniku k prostriedkom moci. To vyvoláva zatrpknutie a odmietanie. Vytvorenie pozitívneho vzťahu ku konkrétnej
autorite naopak znižuje potrebu sankcií. Toto zaobchádzanie s mocou má osobitný význam. Určitú moc má každý
z nás. Nebezpečenstvom je tak pokušenie zištného a samoľúbeho zneužitia moci, ako aj nedostatok vedomia zodpovednosti za skupinu zverených osôb; táto zodpovednosť v núdzových prípadoch vyžaduje primeranú aplikáciu sankcií.
Za pôvodcu autority aj z hľadiska jej moci sa považuje Boh, jeho všemohúcnosť. Jeho moc nie je diktátorskou
a jeho všemohúcnosť nie je izolovanou aktivitou. Ide tu
o stvoriteľskú silu, ktorá dáva stvorenému bytiu prísluš-
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nú moc a slobodnú zodpovednosť pred Bohom a ostatnými stvoreniami – prvé kapitoly knihy Genezis. Nový zákon sa vyjadruje k moci tak kriticky ako aj konštruktívne: zdôrazňuje, že moc nie je garanciou pravdy – tí, ktorí
disponovali mocou Pravdu nespoznali. Boh vlastní všetku
moc, ale je láskou. Vyjadrené slovami Schillebeecka: moc
síce dokáže riadiť, usporiadať, dokonca aj stvárňovať, no
nie je tak stvoriteľskou ako láska. Vedomie, že každá skutočná ľudská autorita participuje na Božej autorite znamená aj to, že je podmienenou. Autorita, ktorá koná podľa etických zásad, pozná hranice svojej kompetencie a rešpektuje priestory slobody. Veľmi vážne berie do úvahy nedotknuteľnosť dôstojnosti ľudskej osoby a rozhodnutí svedomia. Zverené osoby sú podriadenými len z určitého hľadiska. Nezabúdajúc na ich vlastnú subjektivitu sa má rozvíjať ich zrelosť a spoluzodpovednosť. Predpokladom je
zachovanie dôvery. Strach pred rizikom zo sklamania sa
tu odstraňuje nie príkazmi, ale dôkazmi dôveryhodnosti.
Napokon, autorita, ktorej cieľom je vychovávať, chce
seba samu postupne spraviť nadbytočnou. Jej najväčšou
radosťou je, keď ľudia, ktorí jej boli zverení, sa postupne
stávajú tak zrelými, že sa vedia sami rozhodnúť pre pravdu a dobro.
Aj takto chápaný vzťah autorít a podriadených, je odchod od romantizmu.
Vrátim sa však k otázke: Chýbajú nám osobnosti? Možno nie, možno áno. Osobne si myslím, že nám najviac chýbajú svedkovia. Chýbajú nám jasní, čitateľní, nekompromisní svedkovia, ktorí sú za svoje svedectvo ochotní prijať akúkoľvek obetu, len aby boli svedkami pravdy. Chýbajú nám ľudia, ktorí sa neboja byť kvôli svojim morálnym zásadám nepopulárni, neboja sa ísť proti móde relativizmu, bezbrehej slobody. Chýbajú nám ľudia, ktorí ukážu svoju vieru, ktorá z nich robí pravdivých ľudí. Chýbajú
nám ľudia, pre ktorých áno je áno a nie je nie.

Jozef Drondzek

Nová kresťanská výzva hovorí jasnou rečou. Vnášať
evanjeliové hodnoty do verejného života, dokázať svoju
vieru hlbšie interpretovať okoliu. Kresťanstvo je náboženstvom slobody a milosti, ktoré je prekryté láskou a zodpovednosťou za svet i človeka. Je to priestor osobného stretnutia človeka s Kristom, ktoré potom vyžaduje veľkú námahu kráčať za Kristom, ako za vzorom. A snaha a kráčanie svedčia o neustálom posune. Nie o letargií a vyhasnutí kresťanstva.
Romantický smútiť za masovosťou, ktorá tu po páde komunizmu bola približne do roku 2004, je nezmysel. Dnes
sa jasne ukazuje, že masovosť nie je o hĺbke, že k podstate viery nepatrí masovosť, ale kvalita a hĺbka živého vzťahu so živým Kristom. Masovosť je akcidentálna. Podstatou je vzťah, ktorý prerastie do lásky.
Božie slovo nám dáva príklad: Ján Krstiteľ je taký svedok. Človek bez kompromisov, človek, ktorý sa nebál povedať pravdu. Je pre kresťana vzorom hodným nasledovania. Je vzorom svedka vo vzťahu k životu, vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Nebojí sa tých, ktorí na neho útočia a nebojí sa ani tých, ktorí útočia na Krista: Vydávam svedectvo, že on je Boží Syn. Aj bežný život nám ponúka krásne príklady. Kým budú existovať, kresťanstvo bude stále
na ceste, v pohybe a jeho koniec nepríde. Nebojme sa vydávať svedectvo o pravde. Ježiš je našim Majstrom a Učiteľom. Ján je príkladom. Nemôžeme sa hanbiť byť svedkom Ježiša. Nemôžeme sa báť výsmechu či možných nevýhod. Ježiš je našim Pánom. Kresťanstvo svoj vrchol ešte
nedosiahlo.
Bibliografia
Riedl, A., „Autorität“ in: Neues Lexikon der christlichen Moral, (Tyrolia; Insbruck – Wien 1990). Schiffers, N., „Autorität/Macht“ in: Neues
Handbuch theologischer Grundbegriffe (Kösel; München 1991). Schütz, Ch. (vyd.), Praktisches Lexikon der Spiritualität, Herder 1992.
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Skutok s dvojitým efektom
V živote sa bežne používa morálny princíp, že máme
konať dobro a vyhýbať sa zlu. Komplexnosť spoločenského života však spôsobuje, že nie vždy sa dá jasne povedať,
či skutok bol čisto pozitívny alebo negatívny. Ak z dobrého skutku pochádzajú dobré efekty, je ich možné pripočítať konajúcemu človeku ako „dobro“ len v miere, v akej
ich ako také vníma a rozhodne sa kvôli nim vykonať skutok. Často sa stáva, že z jedného skutku pochádzajú nielen dobré, ale aj zlé efekty, hoci zlé nie sú chcené. Je tu
teda otázka, či a za akých okolností je korektné uskutočniť
skutky, ktoré majú za následok nielen dobrý ale aj nejaký
zlý efekt1, čiže či človek, ktorý koná, je morálne zodpovedný iba za pozitívne efekty, alebo aj za negatívne. Bolo
by neznesiteľným bremenom, keby pre hocijaký zlý efekt,
možný a vzdialený, človek musel vynechať dobrý alebo
indiferentný skutok. Po dlhej príprave a mnohých polemikách morálka našla odpoveď na základe princípu o dvojitom efekte, ktorý vo formulácii, pochádzajúcej od J. P.
Guryho (1801 – 1886), potvrdzuje, že jeden skutok, z ktorého pochádzajú nielen dobré, ale aj zlé efekty, môže byť
vykonaný pri týchto štyroch podmienkach:

Ad. 1. Skutok je sám o sebe dobrý (alebo aspoň indiferentný). Túto podmienku by bolo možno považovať za
zbytočnú, pretože už základný princíp celej morálky (bonum facendum, malum vitandum – konať dobro, vyhýbať
sa zlu) hovorí, že treba odmietnuť každý morálne zlý skutok. Preto nikdy nie je dovolené spáchať hriech, aby sme
prostredníctvom neho dosiahli dobro, aj keby išlo o základné dobro (nie je možné rúhať sa Bohu pre záchranu života; nie je dovolené kradnúť, aby bolo možné dať almužnu; nie je možné zabiť dieťa, aby sa zachránil život matky). Ide tu o to, že isté skutky sú samy osebe zlé, a žiadna okolnosť ani úmysel ich nemôže zmeniť na dobré. Túto
podmienku však bolo potrebné uviesť, keďže niektorí autori začali spochybňovať existenciu skutkov zlých samých
osebe.

Tento princíp pripúšťa za týchto podmienok materiálnu
spoluprácu na zle v konfliktných situáciách. Keďže však

Ad. 2. Úmysel konajúceho smeruje iba k dobrému efektu, zatiaľ čo zlý efekt je iba tolerovaný alebo pripustený.
Táto podmienka je podstatná. Ak sa treba vždy vyhnúť
zlu, o to viac ho človek nikdy nemôže chcieť (napríklad,
stavitelia vodnej nádrže nesmú mať za cieľ zatopenie dediny, čiže stratu rodnej obce pre obyvateľov). Zlo nesmie
byť chcené, je možné ho iba pripustiť, tolerovať (napríklad, študent medicíny číta knihu pre svoje poučenie, hoci
daná vec môže spôsobiť pokušenie, ktoré nechce). Nie je
však vždy ľahké presne oddeliť pohnútky úmyslu (napríklad, nie vždy terminálny pacient chce iba potlačenie bolesti pri užívaní analgetík, ale aj urýchlenie smrti, keď považuje svoj pozemský život ako nežiadúci a prosí Pána Ježiša, aby ho prišiel zobrať z tohto sveta; aj svätí niekedy
Pána Ježiša o to prosili, ale nechceli sami urýchliť smrť
nedovoleným spôsobom; iný príklad: ak by pilot, ktorý
sa s lietadlom spustí proti nepriateľskej lodi, aby ju zničil, nemal len úmysel prispieť k oslobodeniu vlasti, ale
chcel by aj priamo svoju smrť, či už kvôli rodinným sklamaniam alebo iným dôvodom, efekt vlastnej smrti by bol
chcený tak ako efekt oslobodenia vlasti).

1. Štúdie s bibliografiou: Connery J., Catholic Ethics: Has the Norm
for Rule Making Changed?, „Theological Studies“ 42 (1981), 232 – 250;
Ghoos J., L’acte à double effet: étude de théologie positive, „Ephemerides Theologicae Lovanienses“ 27 (1951), 30 – 52; Hendrichs H., Le
moyen mauvais pour obtenir une fin bonne, Roma 1981; Keenan J., The
Function of the Principle of Double Effect, „Theological Studies“ 54
(1993), 294 – 315; Miglietta G. M., Teologia morale contemporanea.
Il principio del duplice effetto, Roma 1997; Mccormick R., Il principio del duplice effetto, „Concilium“ 10 (1976), 129 – 149; ROSSI L., Duplice effetto (principio del), v Rossi L., Valsecchi A. edd., Dizionario
Enciclopedico di Teologia Morale, Cinisello Balsamo (MI) 19877, 293
– 308.

Ad. 3. Zlý efekt nie je prostriedkom na dosiahnutie dobrého efektu (prvý bezprostredný efekt musí byť dobrý
a nie zlý). Inak by bol porušený základný morálny princíp,
podľa ktorého „dobrý cieľ neospravedlňuje zlé prostriedky“. Prijatie machiavelistického princípu, že „cieľ ospravedlňuje prostriedky“, by znamenalo koniec každej objektívne platnej morálky, pretože by sa vždy dal nájsť subjektívne dobrý cieľ aj pre tie najbrutálnejšie zločiny. Ide teda
o to, či zlý následok vyplýva z dobrého, alebo naopak, či
dobrý zo zlého. Dobrý nemôže vyplývať zo zlého, ale je
prípustné, aby zlý vyplynul z dobrého. Napríklad ako sa

1. Skutok je sám o sebe dobrý (alebo aspoň indiferentný).
2. Úmysel konajúceho smeruje iba k dobrému efektu,
zatiaľ čo zlý efekt je iba tolerovaný alebo pripustený.
3. Prvý bezprostredný efekt musí byť dobrý a nie zlý (zlý
efekt nie je prostriedkom na dosiahnutie dobrého efektu).
4. Medzi dobrým a zlým efektom je adekvátna proporcia, takže negatívny efekt nemá prevážiť nad pozitívnym.
Prvá podmienka sa týka predmetu skutku (finis operis),
druhá subjektívneho úmyslu (finis operantis), tretia a štvrtá okolností.
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vyššie spomenutý pilot vrhne na nepriateľskú loď, príčinou oslobodenia vlasti nie je smrť pilota, ale len vpadnutie
lietadla do lode. Dobrý efekt (záchrana vlasti) tu nevyplýva zo zlého efektu (zo smrti pilota). Inak je to s terapeutickým potratom, keďže v tomto prípade usmrtenie dieťaťa
(jeho odstránenie) je príčinou záchrany matky. Zlý efekt je
tu priamo chcený ako prostriedok na záchranu matky. Konajúci – matka alebo lekár alebo obidvaja – chcú, aby dieťa zomrelo, aj keď to nie je ich posledným cieľom – tým
ja záchrana zdravia alebo života matky (ak má napríklad
problémy so srdcom). Avšak ak žena v druhom stave má
na maternici rakovinový nádor, v tom prípade chirurgické odstránenie maternice je liečbou, ktorá môže zachrániť matku nezávisle od toho, či je druhom stave alebo nie.
Zdravie matky tu nie je príčinou smrti dieťaťa, hoci v prípade, keď je v druhom stave, vybratie maternice nevyhnutne spôsobí smrť dieťaťa. Jeho smrť však nie je cieľom, ani liečebným prostriedkom, ale nevyhnutným dôsledkom použitého liečebného prostriedku.
Ad. 4. Medzi dobrým a zlým efektom je adekvátna proporcia, takže negatívny efekt nemá prevážiť nad pozitívnym (napríklad vybudovanie vodnej nádrže môže mať
taký veľký význam pre spoločné dobro – výroba elektrickej energie pre širokú oblasť –, že zatopenie dediny
sa môže javiť úplne oprávnené; ak by sa však vybudovanie vodnej nádrže mohlo uskutočniť na inom mieste, nejestvoval by dostatočný alebo primeraný dôvod na jej stavbu práve tam, kde sa nachádza spomínaná dedina). Abstraktne povedané: ak jestvuje cesta na dosiahnutie dobrého účinku, ktorá by bola lepšia než tá, čo má za následok aj zlý účinok, potom vydať sa tou so zlým účinkom už
nie je oprávnené. Ostáva otvorený problém, kto má určiť
proporciu: či človek, ktorého sa rozhodnutie bezprostredne týka alebo niekto iní a na základe akých kritérií.
Princíp skutku s dvojitým efektom bol prijatý Magistériom Pia XII., ktorý však upozornil na jeho limity a predložil princíp celistvosti ako vhodnejší na interpretovanie
niektorých nových situácií a väčšmi zodpovedajúci pokroku teologicko-morálnych reflexií.
Je možné uviesť ešte niekoľko príkladov, v ktorých sa
používa princíp s dvojitým efektom.
Na bioetickom poli sa katolícki autori na tento princíp
odvolávajú v rôznych veľmi delikátnych situáciách. Napríklad ak sa v prípade tehotnej ženy objaví veľmi agresívny
rakovinový nádor na vaječníkoch a vážnosť situácie nedovoľuje oddialiť terapiu, lebo by to znamenalo smrť tehotnej ženy, lekár môže s dobrým svedomím uskutočniť ožarovanie chorých vaječníkov, ale musí to robiť s presným

Martin Koleják

a výlučným úmyslom liečiť matku (pozitívny efekt), zatiaľ čo prípadné poškodenie, aj smrteľné, spôsobené dieťaťu, predstavuje negatívny efekt, ktorý konajúci subjekt
priamo nechce. Je treba dodať, že zmysel pre zodpovednosť za život tak dieťaťa, ako aj matky, zaväzuje lekára,
aby sa obrátil na toto extrémne riešenie iba vtedy, ak už
nie sú možné iné alternatívy (napríklad iná liečba, počkanie na väčšiu zrelosť dieťaťa a predčasný pôrod) a až potom, keď uskutočnil všetky predbežné opatrenia, aby sa
vyhol zbytočným rizikám a škodám pre dieťa.
Terminálny pacient môže prijímať substancie proti bolesti (pozitívny efekt), aj keď to spôsobuje oslabenie vnímania, niekedy dokonca stratu vnímania a tiež skrátenie
života (negatívny efekt). Vyžadujú sa tu však podmienky,
že jediným cieľom zákroku je zmiernenie bolesti, že smrť
nie je chcená ani žiadnym spôsobom žiadaná a že bolesť
je taká ostrá, že ospravedlňuje toto riziko. V každom prípade je dobré zdôrazniť, že pri enormnom pokroku v analgetickej terapii je toto riziko omnoho lepšie zvládnuteľné.
V priemysle sa stáva, že podnik musí prejsť reštrukturalizáciou, aby bol schopný držať krok s konkurenciou (pozitívny efekt), ale je preto nutné prepustiť niektorých pracovníkov (negatívny efekt), aby podnik prežil.
Robotníci v chemickej továrni vyrábajú potrebné výrobky pre spoločnosť (pozitívny efekt), pričom si škodia
na zdraví (negatívny efekt). Podobne je to s prácou v baniach, atď.
Ak obchodník predáva alkoholické nápoje, má to slúžiť
na osvieženie ľudí. Vie, že niektorí to zneužijú a opijú sa.
Je to nepriamo trpený efekt.
Ak ide o predaj kníh, tie, ktoré sú samy osebe zlé, nesmie kníhkupec predávať, aj keby mu to prinieslo hmotnú škodu. Ak ide o knihy, ktoré nie sú samy osebe zlé, ale
nie sú vhodné pre každého, môže postupovať podľa zásady o skutku s dvojitým efektom.
Tento princíp je možné aplikovať aj na prípad Samsona
(porov. Sdc 16, 23 – 30).
Aby tento princíp nebol zneužitý, je niekedy potrebné
veľmi presné rozlišovanie, ktoré sa však nemá zmeniť na
dvojzmyselné mudrovanie o ľudských skutkoch, pričom
by sa stratili z dohľadu samotné hodnoty a celková vízia
života, ktorý má byť nasledovaním Krista. To si môže vyžadovať hrdinské rozhodnutia vo svedomí a odmietnutie
urobiť istý skutok, ktorý by na základe princípu o dvojitom efekte bol dovolený, ako v prípade matky, ktorá sa
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zriekne nepriameho potratu, aby zachránila život vlastného dieťaťa, zaplatiac dané rozhodnutie obetovaním vlastného života.
Na záver môžeme dodať, že keď ide o zlo, čiže o zlý účinok činnosti, ktorá by sa za daných okolností mohla tolerovať, môže ísť predovšetkým o zlo fyzické, ktoré však
obyčajne obsahuje i rozmer morálny. Ide napríklad o spomenutý prípad zatopenie nejakej dediny kvôli vybudovaniu umelej vodnej nádrže: strata dediny je predovšetkým
fyzickým a hmotným zlom, vyvolaným stavbou vodnej
nádrže; avšak strata rodnej obce má pre jej obyvateľov
nielen hmotný aspekt, ale i morálny a ľudský.
Zlo vyplývajúce z nejakého konkrétneho činu môže byť
však aj priamo a výlučne v morálnej rovine. Napríklad,
keď oprávnené a dobré reformné opatrenia zo strany štátu
alebo Cirkvi narážajú na nepochopenie a vyvolávajú veľké pohoršenie a rozhorčenie u tých, čo sa kŕčovite pridŕžajú dobrých starých zvykov alebo nejakého už nevyhovujúceho starého systému.2

2. Porov. M. P. Faggioni, Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky, Spišská Kapitula, Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. 2012, s.
96 – 98; E. Chiavacci, Teologia morale 1. Morale generale, Assisi, Cittadella editrice 1997, s. 220 – 226; A. Günthör, Morálna teológia I/b,
Rím, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda 1989, s. 73 – 77; L. Melina – J. Noriega – J. J. Pérez-Soba, Camminare nella luce dell’amore, Roma, Cantagalli 2010, s. 620 – 621; B. F. Pighin, I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teologica, Bologna 2001, s. 160
– 162; E. Sgreccia, Manuale di bioetica, I., Milano, Vita e Pensiero
2003, s. 177 – 178; F. Tondra, Morálna teológia. I. diel. Princípy, Spišské Podhradie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 2003, s. 49,
82 – 85; C. Zuccaro, Morale fondamentale, Bologna 1993, s. 108 – 109.
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Vízia pastoračného kňaza
podľa Ferka Skyčáka
Dňa 5. januára 2019 si pripomenieme 74. výročie smrti rektora Kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ferka
Skyčáka ml., ktorý zomrel na následky mozgovej príhody vo veku 45 rokov. A 17. februára 2019 si pripomenieme
120. výročie jeho narodenia. Keďže ide o významnú kultúrnu i náboženskú osobnosť Slovenska, ukazuje sa potreba venovať pozornosť jeho myšlienkam a víziám. Tento
krátky článok je rozdelený na dve časti: v prvej ponúkame
čitateľom stručný prierez jeho životom a v druhej sa špeciálne venujeme jeho vízii pastoračného kňaza.
ThDr. Ferko Skyčák
Narodil sa v hornooravskej obci Klin pri Námestove
17. 2. 1899. Jeho otec František Skyčák st. (1870-1953) bol
známy finančník a politik. V roku 1892 založil Ľudovú
banku v Trstenej a v roku 1902 v Námestove. Keď bol poslancom Uhorského parlamentu, býval v Pešti. Ferko Skyčák ml. sa rozhodol pre kňazské povolanie. Po gymnaziálnych štúdiách nastúpil do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, avšak už po prvom ročníku bol poslaný na
štúdia do Pešti. Po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918 si teologické štúdiá dokončil v Prahe. Na
kňaza bol vysvätený v roku 1921 a stal sa kaplánom v Zázrivej na dolnej Orave. Už od študentských čias bol chorľavý a mal čiastočne ochrnuté dolné končatiny. Po jednom
roku pôsobenia v Zázrivej ho biskup Ján Vojtaššák povolal do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde začínal ako študijný prefekt (1922-1934), potom pôsobil ako
vicerektor (1934-38) a svoje pôsobenie tam zakončil ako
rektor (1938-45). Na Vysokej škole bohosloveckej prednášal filozofiu. Zomrel 5. 1. 1945, v mladom veku, na následky mozgovej príhody.
Vízia kňaza podľa rektora Ferka Skyčáka
Ferko Skyčák bol kaplánom Zázrivej iba jeden rok a potom, z dôvodu svojho zdravia (a veríme, že aj vďaka svojej
spôsobilosti), celý svoj život prežil v Kňazskom seminári
v Spišskej Kapitule. V priamej pastorácii ako farár nikdy
nebol. Preto o jeho pastoračnom poslaní môžeme uvažovať len sprostredkovane. Vznikajú tu otázky: mal Ferko
Skyčák vlastnú predstavu o tom, akých kňazov pastorácia
na Slovensku potrebuje? Ak áno, aká bola jeho predstava
o pastoračnej spôsobilosti kléru?
V roku 1943 sa konala v Spišskej Kapitule posviacka nového oltára v seminárskej kaplnke. Pri tejto príležitosti sa

konala aj konferencia, na ktorej rektor Ferko Skyčák predniesol príhovor, ktorý treba považovať za zásadný. Príhovor nám dáva vedieť, že rektor mal vlastnú víziu v oblasti
kňazskej formácie i o tom, akých kňazov vtedajšia (dovolím si tvrdiť, že aj súčasná) doba potrebuje.1
V prvých troch kapitolách Ferko Skyčák analyzuje situáciu, ktorú možno v syntéze zhrnúť do nasledovných bodov: (1) nejednota, až roztrieštenosť názorov na formáciu
kňazov;2 (2) súvislosť a prepojenosť s vtedajším stavom
ľudstva a Cirkvi;3 (3) aj keď výchova a formácia je dielom Boha, akceptuje zásadu sv. Ignáca z Loyoly: „pracujte tak, akoby všetko záviselo iba od vás“ (s. 354);4 (4) svetský význam kňaza nezadržateľne klesá a prestávajú časy
priameho kňazského rozkazovania, ale na sebe nosia kňazi „posvätné znamenie ľudstva“ a preto už aj samotný zjav
dobrých kňazov burcuje a podnecuje;5 (5) poukazuje na
pozitíva i negatíva univerzitnej kňazskej formácie i formácie v seminároch (s. 360); (6) kritizuje preceňovanie
dôležitosti náboženských zvyklostí: kňazi ťažko prijímali nové výzvy pastorácie (s. 362); (7) kňazi príliš sakrálne
chápali svet: že organizovaním pobožností možno docieliť všetko (363); (8) kňazom absentujú kontakty s intelektuálnym svetom (s. 363).
Do zmenenej pastoračnej situácie navrhuje nasledovnú tézu: (1) „tomášovská syntéza je naším programom“ (s.
366). Túto syntézu spresňuje výrokmi, že „jeho hlavným
prameňom vedomostí bol svätý kríž, ale neokúňal sa siahnuť aj po Aristotelovi“ (s. 366), „dnes pomaly každý kňaz
bude musieť byť priam svetonáhľadovým bádateľom, t.j.
aj na dedine bude musieť odborne a objektívne vysvetliť
najhlbšie a najtragickejšie otázky života“ (s. 365), „bude

1. F. Skyčák, Kritické reflexie filozofa a teológa, Bratislava: Lúč
2000, s. 351-385.
2. „Jedni žiadajú viac víťazného nadšenia a menej teórie. Iní pridržiavania sa osvedčených vzorov z minulosti. Iní žiadajú viac pestovania nových duchovných hnutí. Niektorí požadujú väčšiu tvrdosť, askézu, poslušnosť, pevnejšiu disciplínu a mravnú obrodu. Iní zas viac modernej ľudskosti, menej ustrašenosti. Ďalší viac modlitby a nechať stranou všetko, čo je svetské“ (Kritické reflexie, s. 351).
3. „Seminár je pri všetkej svojej tichosti živou križovatkou celého
súčasného diania. (...) a súvisí so súčasným vnútorným stavom Cirkvi
a ľudstva“ (s. 352).
4. „Seminár musí poskytnúť pokiaľ možno aj najvyššiu ľudskú a kultúrnu výšku. Je síce pravda, že mnohí svätí boli ľudkovia prostí, ktorí popierali každý intelektualizmus, lepšie povedané: nekonečne ho prevyšovali... ale požaduje sa, aby sme do (Božej) služby postavili aj svoje
prirodzené sily a schopnosti“.
5. „Podľa Claudela, kade Ježiš kráča, chveje sa prach tejto zeme“ (s.
357).
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musieť viac učiť, ako rozkazovať a karhať“ (s. 365). Túto
svoju tézu opiera o encykliku pápeža Pia XI. Ad catholici sacerdotii. Ferko Skyčák kritizuje kňazské romány, ktoré napísal Mauriace a Bernanos, lebo – podľa neho – nesú
so sebou dedičstvo jansenizmu a tvrdí, že „my celým presvedčením a na sto percent si vážime mystérium svätosti,
ale plne uznávame aj hodnotu prirodzených činiteľov“ (s.
368).
Do zmenenej pastoračnej situácie navrhuje aj kladný
postoj k tradícii (zvyklostiam). Tvrdí, že ako existujú dobré zvyklosti (tradície), existujú aj zlé zvyklosti (s. 370).
Medzi zlé zvyklostí zaraďuje fakt, že sa dáva prvenstvo
praktickej teológii a do úzadia sa odsúva dogmatika a filozofia.6 Dobré zvyklostí/tradície chápe ako „veľkolepú
vec“, ako „zomknutie génia okolia, ktorý ochraňuje a zveľaďuje najvlastnejší ráz človeka“ (s. 369). Dobré zvyklosti
chápe aj ako „cesty“, ktorými Božia Prozreteľnosť viedla
náš kraj k Bohu a spáse duší.
Ferko Skyčák dôrazne kritizuje nekultúrnosť kňazov.
Poukazuje na apoštola Pavla, na sv. Františka Assiského,
Tomáša Kempenského, biskupa Kettelera, ktorých niektoré výroky možno nesprávne chápať ako odmietanie kultúrnosti: „niektorí sa domnievajú, že ak je milosť všetko,
podľa matematickej rovnice pre kultúru a vedomosti neostáva v človeku miesto“ (s. 377). Toto nazýva „veľkým
nepochopením veci“. Tvrdí, že kňazi si musia prejsť teoretickou borbou „pro et contra“. Dôrazne pripomína spomínanú tomášovskú syntézu, ktorá je aj v znaku seminára
„Fides et scientia“ (viera a veda).
Pokiaľ ide o cirkevnú disciplínu, Ferko Skyčák zdôrazňuje, že to neznamená „držať hubu a krok“, nie je to nijaký dril. Ale primeraná disciplína a poriadok majú svoj cieľ
a zameranie pre budovanie osobnosti človeka a prácu pre
spásu duší. Preto sa vyžaduje poriadok.7
Vrcholom jeho úvahy je téza o nasledovaní Krista pri seminárskej formácii a výchove. Tu zdôrazňuje tri veci: (1)
Krista treba nasledovať nielen po „lámanie chleba“, ale aj
tam, kde treba piť kalich utrpenia a potupu kríža (s. 384);
(2) kňaz má nasledovať Krista čo najviac, lebo je „alter
6. „Kúskovité učenie. Osvietenstvo ho ešte posilnilo, keď scholastickú filozofiu a dogmatiku pozbavilo im patriaceho prvenstva. Odvtedy
aj u nás máta presvedčenie, že hlavnou teologickou náukou je praktická
stránka pastorálky a morálky. Dogmatika a tobôž filozofia sa pokladá
za niečo, čo málo osoží pre kňazský život“ (s. 371).
7. CEI vydala dokument, v ktorom odvodzuje „disciplínu“ od slova
„discipulus“ (žiak, učeník). Cirkevná disciplína je poriadkom tých, ktorí sú učeníkmi Ježiša Krista, sú jeho žiakmi. V tomto zmysle je cirkevná disciplína „nasledovaním Krista“.
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Christus“ a meradlom jeho života je nasledovanie Krista; (3) je tu nebezpečenstvo, že kňaz sa osudne v Kristovi zmýli, ako sa to stalo zákonníkom a kňazom, keď Krista, vtelené Božie Slovo, považovali za pomäteného Galilejčana, buriča a rozvratníka (s. 385). Zdá sa, že toto periculum je stále aktuálne, čo pripomína trilógia Benedikta
XVI., Ježiš Nazaretský.
Záver
Mal Ferko Skyčák víziu pastoračného kňaza? Myslím
si, že áno. Mal jasno v tom, akých kňazov chce, s Božou
pomocou vychovávať a formovať. Je to spomínaná tomášovská syntéza, vyrovnanosť svätosti i kultúrnosti, harmónia duchovného i prirodzeného. Platí jeho vízia aj v súčasnosti? Aj na to možno dať kladnú odpoveď. Žiaľ, Ferko
Skyčák predniesol túto víziu krátko pred svojou smrťou
a krátko pred koncom Druhej svetovej vojny a krátko pred
nástupom komunistickej totality. Ale v súčasnosti ostáva
možnosť sa k jeho videniu veci a problémov vrátiť a dať
im opäť jasné kontúry. Či nie?
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Vyvolávanie duchov
Vyvolávanie duchov sa nazýva tiež nekromancia alebo špiritizmus. Pri vyvolávaní duchov ide o pokus prinútiť duše zosnulých pomocou mágie, aby prezradili budúcnosť alebo iné skryté veci. Ich sprítomňovanie je takmer
vždy neviditeľné a zmyslami nepostrehnuteľné. Kladú sa
im nejaké otázky a očakávajú sa od nich odpovede. Špiritizmus existuje tak dlho ako ľudstvo samo. Vo všetkých
národoch sa v podstate stretávame s túžbou hovoriť so zosnulými. Na dosiahnutie spomenutého cieľa sa používajú
osoby – sprostredkovatelia, ktorých charakteristiky zodpovedajú kultúrnym a sociálnym charakteristikám národa, času a miesta. Dá sa z toho vydedukovať aj to, že ľudstvo má akosi vrodené presvedčenie o nesmrteľnosti ľudskej duše. Toto presvedčenie je oveľa staršie ako objavy
veľkých filozofov a mysliteľov, ktorí nesmrteľnosť duše
racionálne zdôvodňovali. Ľudstvo teda v danej veci nie je
príliš vzdialené svetlu nadprirodzeného Zjavenia, ktoré
o nesmrteľnosti duše hovorí.
Odkiaľ pochádza táto túžba hovoriť so zosnulými? Aké
hlavné motivácie majú ľudia, ktorí to všetko podstupujú?
Odpoveď na tieto otázky môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:
1. Prvým motívom je zvedavosť a túžba poznať niečo
tajomné. Ľudia sú zvedaví, či sa pokus o vyvolanie ducha podarí. Zaujímajú sa, či sa budú môcť niečomu priučiť. Zaujíma ich tiež, aká odpoveď sa objaví. Chcú sa presvedčiť, či existuje posmrtný život, aký je a ako sa tam dušiam darí.
2. Ďalšou pohnútkou môže byť láska k zosnulej osobe,
od ktorej sa človek nechce odlúčiť, a preto hľadá nejaký
spôsob, ako byť s ňou v kontakte. Chce s ňou hovoriť, vedieť, ako sa má, pociťovať jej blízkosť, keďže veľmi trpí
kvôli strate tejto osoby.
3. Niektorí ľudia majú silnú túžbu poznať budúce udalosti a predpokladajú, že zosnulí budúcnosť poznajú. Iní
zase chcú počuť radu, ak nevedia, ako si počínať a ako postupovať ďalej vo svojom živote.
4. Ďalším motívom je vyvolávanie duchov s cieľom cítiť ich ochranu alebo mať účasť na ich nadprirodzených
schopnostiach, alebo týchto duchov nejako využívať na
vlastné záujmy.
Špiritisti sa občas pokúšajú aj o to, aby vyvolali bližšie neidentifikovateľných duchov. My kresťania vieme, že
Boh stvoril čírych duchov ako dobrých, a že časť z nich
sa proti Bohu vzbúrila, a tak sa z nich stali démoni. O ničom inom nevieme. Špiritisti však hovoria, že existujú aj

takzvaní vodcovskí duchovia, akési bližšie neidentifikované duchovné entity – uvádzajú tiež konkrétne mená zaváňajúce fantastickou literatúrou. Veľmi často ide o ľudské výmysly, ktoré nemajú vôbec nič spoločné so skutočnosťou. Najčastejšie sa však špiritisti pokúšajú hovoriť
s dušami zosnulých, vyvolávanie duchov je menej časté.
No a kto odpovedá na otázky prítomných pri usporadúvaní špiritistických sedení? Do hry môžu vstupovať podvody,
sugescie, paranormálne javy, ale tiež diabolské mámenia.
Oblasti, do ktorých človek nesmie vstupovať zo zvedavosti
Treba si uvedomiť, že sú oblasti, do ktorých človek nesmie vstupovať len z čírej zvedavosti. Kto to neberie do
úvahy, privoláva na seba a často aj na iných dôsledky svojho konania. Nie je možné napríklad len tak zo zvedavosti vstupovať do cudzieho utrpenia. Týka sa to nielen rozličných sadistických postojov, v ktorých niekto hnaný zvedavosťou ako sa zachová jeho obeť, jej úmyselne spôsobuje utrpenie. Fridrich Barbarossa raz prikázal vychovávať
niekoľko sirôt v úplnej izolácii od ľudského slova; všetky
deti zomreli. Nikto, aj keby to bol cisár, nesmie vykonávať takéto pokusy na druhých ľuďoch. Odsúdeniahodná je
však aj tá spoločenská zvedavosť, ktorá hromadí zástupy
ľudí pri každej dopravnej nehode a rada strká nos priamo
do samého stredu takmer každej ľudskej tragédie. K cudziemu utrpeniu musíme pristupovať diskrétne aj vtedy,
keď prichádzame pomôcť; aký opatrný teda musí byť náš
prístup, keď prichádzame len tak.
Podobne nesmieme surovo vstupovať do oblasti vlastnej
i cudzej sexuality. Tá je totiž podstatným rozmerom osoby; ba viac, je miestom tajomnej možnosti počatia novej
ľudskej bytosti. Dôstojnosť ľudskej sexuality je príliš veľká na to, aby sa stala predmetom nejakých skutkov z čírej
zvedavosti alebo zábavy, alebo na základe zmyslového pocitu, že „je nám spolu dobre“.
Ešte menej môže byť predmetom zvedavých výskumov
všetko to, čo sa deje za hranicou smrti, pretože sa to týka
posledných vecí človeka. Komu naozaj záleží na kontakte
s blízkymi, ktorí už odišli z tohto sveta, hľadá tento kontakt v pravde – teda v Bohu, v ktorého spravodlivých rukách naši blížni prebývajú. Hľadá kontakt zahŕňajúci celú
osobu, spočívajúci v znásobovaní svojich dobrých skutkov
a modlitieb, aby si boli čo najbližší v Kristovi, ktorý zomrel
za nás všetkých. Zvyšok – celú bolesť z odlúčenia a nemožnosť bezprostredného citeľného kontaktu – zveruje s dôverou Bohu, ktorý vie lepšie ako my, čo potrebujeme.
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Špiritistické seansy
Modernou formou nekromantie sú takzvané špiritistické seansy, na ktorých duchovia prostredníctvom vhodných osôb, tzv. médií (starí vyvolávači duchov v modernej edícii, ktorí sú považovaní za osobitne citlivých na
svet duchov), si nárokujú nadviazať v stave tranzu kontakt
s dušami zosnulých. V niektorých krajinách sú špiritistické seansy dosť častým javom. Treba však vylúčiť, že by
Božia prozreteľnosť dovolila, aby duše zosnulých mohli
byť donútené zjaviť sa, keď ich vyvolávajú tak nehodné
osoby (akými sú médiá takmer vždy) prostredníctvom tak
nehodných spoločenstiev. Už samotný pokus je sám osebe bezbožný. Špiritizmus vždy spôsobuje veľké škody pravej viere.
Exorcisti potvrdzujú, že do hry môže vstúpiť diabol. Páter Amorth vyrozprával tento príbeh: „Laura mala v júli
1998 štrnásť rokov. V jeden večer ju kamarátka zo školy pozvala na krátku prechádzku. «Kam pôjdeme?» pýta sa Laura. «Pozrieť sa na niečo, čo si ešte nikdy nevidela,» odpovie priateľka. Vyšli z mesta a zamierili do neďalekého lesa.
Po chvíli prišli k horskej samote a vstúpili do domu. Desať
osôb zahalených kapucňami sa zúčastňuje na špiritistickej
seanse. Vzývajú duchov, aby s nimi komunikovali. Potom
obetujú diablovi nejaké zviera, ktoré krátko predtým chytili. Laura má strach, ale neodváži sa utiecť. Priateľka ju drží
za ruku a prinúti ju zostať. Trvá to asi hodinu. Potom, ako
sa všetko skončilo, sa obe priateľky vrátili do mesta. Podľa
Laury šlo o hlúpu hru, ale neškodnú. Rozlúčila sa s kamarátkou a šla domov. Keď prišla domov, rodičia ešte nespali. Pozdravili ju, ale Laura im odpovedala vulgárnymi nadávkami. Je to nezvyčajné, pretože Laura nikdy nenadávala, ani sa nesprávala agresívne. V ten večer sa k nej však vôbec nedá priblížiť. Ak sa jej pýtajú na dôvod nadávok a vulgárnych slov, ktoré opakovane vychádzajú z jej úst, okamžite útočí. Pľuje, hryzie a kričí. Je to ktosi úplne iný. Vyzerá
ako posadnutá. Otec je praktizujúcim katolíkom. Počul hovoriť o pátrovi Candidovi, exorcistovi od Svätých schodov,
mojom učiteľovi. Dlho nerozmýšľa a uprostred noci zoberie
dcéru autom do Ríma. Ku Svätým schodom prišiel nadránom. Zastavil auto a čakal, kým frátri o šiestej otvoria bránu. «Potrebujem hovoriť s pátrom Candidom,» hovorí prvému frátrovi, ktorého uvidí. «Prečo?» «Musím mu ukázať
moju dcéru,» hovorí a ukazuje na dievča vedľa seba, ktoré nevrlo hádže nenávistné pohľady na rehoľníka. «Páter
Candido je indisponovaný. Musíte sa obrátiť na jeho nástupcu. Menuje sa páter Gabriel Amorth a toto je adresa
jeho bytu.» Obaja hneď nastúpili do auta a prišli ku mne.
Počkali, kým som sa zobudil. Potom ma zavolali. V to ráno
som mal pred sebou dva veľmi tvrdé exorcizmy. Preto som
nechal otca s dcérou čakať na vrátnici, pokiaľ som neskončil. O dvanástej mi pripomenuli, že mám s nimi dohodnuté
stretnutie. Bol som veľmi unavený, ale súhlasil som. Myslel
som si: Dám im nejaké rýchle požehnanie a potom končím.
«Dobrý deň. Ako sa volá toto dievča?» pýtam sa. Odpovedá mi otec a vo vzduchu panuje napätie. Obidvaja sú veľmi
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unavení. Ihneď chápem, že ide o niečo viac ako len o obyčajnú únavu. Začínam požehnaním. Hneď som potrestaný
za neopatrnosť. Stojím príliš blízko Laury, ktorá skočí ku
mne a uhryzne ma do zápästia. Cítim, ako mi jej zuby vnikajú do mäsa. Vykríkol som a ustúpil. Pochopil som, že ide
o vážny prípad. Začal som sa sústreďovať a modlím sa silnejšie a pozornejšie. Stačí desať minút a Laura akoby spľasla. Zdá sa, že je zničená nejakou neľudskou námahou. «Ako
ti je, Laura?» «Dobre, páter,» odpovedá. «Laura, teraz si
slobodná, choď.» Laura vstala a vyšla na dvor. Hneď behá
a hrá sa s loptou. Ako je možné, že bola oslobodená v takom krátkom čase? Je to zásluha jej otca. Presnejšie, rýchlej reakcie otca. Ak sú posadnutia odhalené dostatočne skoro, nestihnú sa zakoreniť. Diabol sa pokúšal Lauru dostať.
Vošiel do nej počas špiritistickej seansy. Počas niekoľkých
hodín sa však nedokázal zakoreniť tak, ako chcel. Preto jej
oslobodenie bolo jednoduchšie“1.
Pater Amorth preto tvrdí, že špiritizmus a okultizmus sú
dvere dokorán otvorené diablovi2. Niekedy sa mladí ľudia
zúčastňujú takýchto seáns zo žartu. Špiritizmus však nie
je možné považovať za hru. Ide o zahrávanie sa s ohňom.
Biblia zakazuje špiritizmus
Celá Biblia, Starý aj Nový zákon, ostro zakazuje akúkoľvek formu špiritizmu: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa
tým. Ja, Pán, som váš Boh!“ (Lv 19, 31). „Keď vám povedia:
«Dopytujte sa u čarodejov a veštcov, čo šuškajú a šepocú;
či sa nemá národ dopytovať u svojho boha, o živých u mŕtvych?» K náuke a ku svedectvu! Ak nebudú hovoriť takto,
budú ako tí, pre ktorých niet svitania“ (Iz 8, 19 – 20). Sväté
písmo až dvakrát spája tento hriech so strašným zločinom
spaľovania vlastných detí ako obetu Molochovi: „Nech niet
medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval
hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo
veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto
veci sa ošklivia Pánovi“ (Dt 18, 10 – 12; porov. Lv 21, 1 – 7).
Týmto výrokom porozumie ten, kto naozaj verí v Boha,
teda verí, že Boh je dobrotivý Otec, ktorý chce naše dobro, že všetky zákazy, ktoré nám dal, slúžia pre naše dobro,
čo samozrejme platí aj o zákazoch v Desatore. Boh miluje všetkých ľudí, živých aj zosnulých. Ak by dialóg živých
so zosnulými bol pre nás užitočný, Boh by bol prvý, kto by
ho podporoval. Ak to tak tvrdo odsudzuje, tak len preto,
že to pre nás nie je dobré. Tento dialóg by nás odvádzal od
1. G. Amorth, Posledný exorcista. Satan vo Vatikáne, Bratislava,
DON BOSCO 2012, s. 100 – 102.
2. Porov. G. Amorth – R. I. Zanini, Silnejší než zlo. Ako rozpoznávať zlého ducha, premáhať ho a vyhýbať sa mu, Stará Ľubovňa, SALIFOTO 2013, s. 117.
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Boha, vzďaľoval od pravdy, škodil by našej viere. Človeku,
ktorý verí v Božie zjavenie, stačí vedieť, že Boh si to jednoducho nepraje, a preto sa takýmto veciam sám vyhýba.
Ten, kto nepozná Božie zjavenie, neprejavuje neposlušnosť
voči Bohu, keď sa vydáva na cestu špiritizmu. To ho však
nechráni pred škodlivými dôsledkami uvedeného konania.
V Starom zákone sa vyvolávanie duchov, ktoré bolo veľmi časté v krajinách susediacich s Izraelom, trestalo smrťou: „Ak niektorý muž alebo žena bude mať v sebe schopnosť vyvolávať duchov alebo schopnosť vykladačstva,
musia umrieť. Ukameňujú ich a ich krv bude na nich“ (Lv
20, 27). „Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí“ (Dt 18, 12). Priestupky, ktoré boli
v Starom zákone zakázané pod trestom smrti, kresťania
zvyčajne pokladajú za smrteľné hriechy, teda za také, ktoré spôsobujú duchovnú smrť.
Magistérium odsudzuje špiritizmus
Cirkev zakazuje špiritizmus, pretože tento sa chce dostať na pole, ktoré sa týka osudu človeka (stavu mŕtvych
a našej budúcnosti), čo je vyhradené poznať len Bohu.
Zúčastňovať sa na špiritistických sedeniach je ťažkým
hriechom. Posvätné ofícium (dnes je to Kongregácia pre
náuku viery) tieto sedenia ostro odsúdilo v odpovedi na
nasledovnú otázku: „Otázka: Je dovolené zúčastňovať sa
špiritistických sedení alebo predstavení akéhokoľvek druhu s takzvaným médiom alebo bez neho, s použitím hypnózy alebo bez nej aj v prípade, keď sa navonok predstavujú ako čnostné a nábožné, či už s kladením otázok dušiam a duchom, alebo len s počúvaním ich odpovedí, či
už ako pasívny pozorovateľ s tichým alebo vysloveným
uistením, že nechce mať žiadne dočinenie so zlými duchmi? Odpoveď (potvrdená pápežom 26. apríla 1917): „Nie,
vo všetkom“3. Akúkoľvek účasť na týchto sedeniach treba
vylúčiť preto, lebo ide o falošný kult.
Toto vyhlásenie je veľmi jasné a vhodné pre dnešnú
dobu. Keď nositelia Magistéria hovoria o stretnutí s médiom alebo bez neho, akoby anticipovali to, čo sa deje
v súčasnosti, keď sa špiritistické stretnutia odohrávajú
predovšetkým pomocou posúvania pohára, prostredníctvom magnetofónu, televízora, telefónu, počítača a predovšetkým pomocou automatického písania. Vyhlásenie tiež
upozorňuje, že takéto stretnutie by mohlo na prvý pohľad
vyzerať ako počestná a zbožná akcia.
Dňa 30. mája 1898 bol Posvätnému ofíciu predložený
nasledujúci prípad: „Tizio najprv odmietne akúkoľvek
konverzáciu so zlým duchom (teda otvorene vyhlási, že
nechce komunikovať so žiadnym zlým duchom), potom
3. Posvätné ofícium, Risposta del S. Uffizio, 24. apríl 1917, in Denzinger, 3642.
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však opisuje, ako zvyčajne vyvoláva duše mŕtvych. Postupuje takto: odoberie sa do samoty, potom sa pomodlí
k veliteľovi nebeskej milície, aby od neho dostal povolenie komunikovať s dušou nejakej konkrétnej osoby. Potom
chvíľu čaká. V ruke drží ceruzku. Náhle pocíti, že na jeho
ruku začína pôsobiť nejaká tajomná sila. Na tomto základe získa Tizio istotu, že dotyčný duch je prítomný. Potom
vyjadrí to, čo chce vedieť. Jeho ruka následne píše odpovede. Tieto odpovede sú celkom v súlade s učením Katolíckej cirkvi, ak sa to týka záležitostí večného života. Následne sa Tizio pýta na stav, v ktorom sa dotyčná duša nachádza a na pomoc, ktorú zo strany veriacich potrebuje. Je
dovolené takéto veci vykonávať?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie! To, čo bolo opísané vyššie, nie je dovolené“4.
Veriaci človek hľadá a nachádza odpovede na svoje
problémy a otázky, ktoré ho ťažia, v Božom slove. Boh
sám totiž skutočne prehovoril k ľuďom, a preto hľadanie
pravdy v záhrobí bez ohľadu na Boha a jeho slovo (predovšetkým na prvé prikázanie Desatora), spoliehanie sa na
magické prostriedky a na pochybné médiá, to všetko je
povera a veľký blud, ktorý je v rozpore s pravdou viery.
Katechizmus Katolíckej cirkvi o špiritizme hovorí: „Špiritizmus je často spojený s vešteckými a magickými praktikami. Preto Cirkev upozorňuje veriacich, aby sa ho chránili. Uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia
neoprávňuje ani vzývanie zlých mocností, ani zneužívanie dôverčivosti iných“5. Špiritistické stretnutia ohrozujú pravú vieru a dobré mravy, tiež psychologické zdravie
ľudí a ich rovnováhu a často spôsobujú pohoršenie.
Predpoklady špiritizmu
Prívrženci špiritizmu často hovoria: „Veď na tých seansách sa nedeje nič zlé. Často sa začínajú modlitbou, aby
dobrý Boh naplnil prichádzajúcich duchov dobrými radami a aby pomohol účastníkom prijať ich.“ Treba si však
uvedomiť, že už tá modlitba je nielen zbytočná, ale je
priam bezbožným používaním Božieho mena.
Vyvolávanie duchov je založené najmenej na dvoch bezbožných predpokladoch, preto sa netreba čudovať, že bolo
tak ostro odsúdené vo Svätom písme. Po prvé, je postavené na zjavnom alebo skrytom pohŕdaní Božím slovom –
ako keby jeho svetlo bolo priveľmi nejasné alebo neisté,
a preto potrebujeme hľadať konkrétnejšie smerovky. Slová, ktoré odznejú na špiritistickej seanse sa pre nejedného jej účastníka stávajú dôležitejšie ako celé Sväté písmo.

4. Posvätné ofícium, citované z G. Amorth, Exorcisti a psychiatri.
Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu?, Stará Ľubovňa, SALI-FOTO 2013, s. 93.
5. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2117.
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Cisárovi Juliánovi Apostatovi duchovia povedali, že je
novým vtelením Alexandra Veľkého. Ten tomu natoľko
uveril, že odmietol výhodnú ponuku na mier s Peržanmi, čo
sa pre neho skončilo tragicky. Plotínovi sa zas zjavil duch,
ktorý sa mu osobitne venoval. Ukázalo sa, že to nie je nejaký podradný démon, ale diabol vysokého stupňa. „Nepodarilo sa mi však opýtať sa ho na niečo, ani dlhšie pozorovať, pretože priateľ, ktorý bol toho svedkom, buď zo závisti,
alebo zo strachu zadusil vtáčikov, o ktorých sa mal starať.“
Tieto slová nepochádzajú od nejakého posmievača. Napísal ich vôbec nie hlúpy Porfýrios, ktorý obdivoval Plotína.
Druhý predpoklad je možno ešte bezbožnejší. Kto
chce totiž veriť špiritistickým seansám, musí stratiť vieru v možnosť slobody. Veď podstatou týchto seáns je presvedčenie, že aj svet duchovných bytostí podlieha zákonom akejsi mechaniky, ktoré stačí poznať a využívať, aby
nás dokonca aj duchovia museli poslúchať, zjavovať sa na
naše zavolanie, odpovedať na naše otázky atď. „Duchovia“ následne tiež odmietajú myšlienku slobody a predpovedajú budúcnosť tak, akoby bola dopredu určená.
Ak by si niekto chcel nahovárať, že mu ide o záchranu
blížnych, musí si uvedomiť, že Pán Ježiš neuznával možnosť obrátenia hriešnika na základe kontaktu s podsvetím. V podobenstve o boháčovi a Lazárovi boháč takto
prosí Abraháma: „«Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu
môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.» Abrahám
mu odpovedal: «Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.» Ale on vravel: «Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim
niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.» Odpovedal mu:
«Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby
niekto z mŕtvych vstal»“ (Lk 16, 27 – 31).
Kto neberie vážne Božie slovo, neobráti sa ani pod vplyvom zmŕtvychvstania samého Božieho Syna (porov. Mt
28, 12 – 14). Komu by napadlo radiť sa s duchmi, nech sa
radšej pýta svojho svedomia, či sa riadi všetkými pokynmi obsiahnutými v Božom slove.
Je možný priamy kontakt so zosnulými?
Boh môže dovoliť, aby sa nejaký zosnulý zjavil alebo
o sebe dal vedieť niekomu živému, aby sa s ním zhováral, mal s ním priamy kontakt. O takýchto záležitostiach
sa v Biblii hovorí, ide však o mimoriadne prípady, a preto
ich nie je veľa. K tomuto dochádza len preto, lebo si to želá
sám Boh, čím sa tieto prípady líšia od špiritizmu. Nejde
teda o dôsledok výslovne ľudského konania. Je to podobné
ako pri zjaveniach svätých či Panny Márie. Bernadetta neurobila nič preto, aby sa jej zjavila Panna Mária v jaskyni
v Massabielle. Tri deti z Fatimy neurobili nič, čím by privolali zjavenie Panny Márie v Cova da Iria. K tomu všetkému došlo výhradne z Božej iniciatívy a za podmienok,
ktoré určil sám Boh.
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Niekedy sa teda duše zosnulých zjavia s Božím dovolením, aby napomenuli živých a poprosili ich o modlitbu.
Treba si však dávať pozor a neveriť príliš v rozprávania
tohto druhu.
Aké prostriedky môže Boh použiť, aby nám umožnil
priamy kontakt s nejakým zosnulým? Akékoľvek, lebo je
absolútne slobodný. Môže napríklad použiť nejaké zjavenie, ako sa to udialo v živote svätého Jána Bosca. Môžu
to byť hlasy, ako sa to stalo svätej Jane z Arku. Môže ísť
o sny, ako sa o tom dozvedáme z Biblie alebo zo životopisov svätých.
Môže využiť nejaké médium? Páter Gabriel Amorth odpovedá: „Áno, Boh môže všetko“6. A poukazuje na jediný takýto prípad, o ktorom sa dozvedáme z Biblie. Odohral sa v živote kráľa Šaula, ktorý použil médium, aby vyvolal ducha zosnulého Samuela. Šaul na vyvolanie ducha
zosnulého Samuela použil ako médium veštkyňu v Endore (porov. 1 Sam 28). Bohom zavrhnutý kráľ Šaul sa takto
ešte hlbšie ponoril do svojej nevernosti Bohu. Páter Gabriel Amorth dodáva: „Išlo o úplne mimoriadnu udalosť,
ktorá sa odohrala so súhlasom Boha. Dosvedčuje to aj krik
média, ktoré sa ocitlo v úplne novej a celkom nečakanej
situácii. Nasledovalo napomenutie Samuela a jeho tvrdé
proroctvo, lebo Šaulovi prezradil, že on aj jeho potomstvo
zahynie. Verím, že to stačí na to, aby nás prešla chuť vyvolávať nejakého zosnulého“7 – uzatvára páter Amorth.
Nie všetci exegéti podávajú rovnaký výklad tejto udalosti. B. Häring píše: „Túto udalosť nie je ľahké vysvetliť.
Je jasné, že Šaul si bol vedomý, že koná zakázanú vec, že
sa tým búri proti Bohu, ktorý mu nedal žiadnu informáciu
o budúcnosti. Či sa však veštkyni, na základe Božieho dovolenia, Samuel skutočne zjavil, aby oznámil Šaulovi zaslúžený trest, alebo či sa prefíkaná veštkyňa chcela vyvŕšiť na vystrašenom kráľovi, ktorý dovtedy prenasledoval
a zabíjal mnohých veštcov, nie je jasné zo Svätého Písma
a biblisti o tom diskutujú. V každom prípade je jasné, že
Šaul nevidel ducha Samuela (porov. 1 Sam 28, 13 ss.)“8.
Ďalej je potrebné vedieť, že aj keď sú posolstvá zosnulých dobré, nemožno z nich automaticky vyvodiť, že aj
ich pôvod je dobrý. Nie sme totiž schopní stanoviť, či tieto výpovede pochádzajú z dobrého alebo zo zlého zdroja.
Mojžiš vyzbrojený Božou mocou vykonal pred faraónom
rovnaké zázraky, aké vykonali aj dvorní mágovia pomocou zlého ducha. Diabol dokáže aj pekne rozprávať. Keď
sa stretol s Kristom v priebehu jeho verejného pôsobenia,
často vykrikoval, že Ježiš je Boží Syn. Svätému Pavlovi sa
6. G. Amorth, Exorcisti a psychiatri. Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu?, Stará Ľubovňa, SALI-FOTO 2013, s. 90.
7. G. Amorth, Exorcisti a psychiatri. Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu?, Stará Ľubovňa, SALI-FOTO 2013, s. 90.
8. B. Häring, La legge di Cristo. II – Morale speciale (1), Brescia,
Morcelliana 1964, s. 255.
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pri jeho pôsobení vo Filipách prihodilo, že ho prenasledovala nejaká posadnutá žena a volala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy“ (Sk
16, 17). Zlý duch má vždy vlastné temné zámery, a preto
ho Ježiš aj Pavol donútili mlčať.
Čo hovorí o zosnulých Zjavenie
Duše zosnulých ihneď po smrti odchádzajú buď do raja,
alebo do očistca, alebo do pekla. Tento pozemský život
je pre všetkých obdobím skúšky a nedá sa proti tomu nijako namietať. Presvedčenie o reinkarnácii (prevteľovaní
duší), je vymyslenou teóriou, ktorá je v jasnom protiklade
s vierou vo vzkriesenie tela, ktorá je jednou zo základných
právd kresťanskej viery. Ak by kresťan začal veriť v reinkarnáciu, upadol by do vážneho bludu.
Viera nám tiež hovorí určité veci o pôsobení duší zosnulých. Veríme v spoločenstvo svätých. Viera nás učí, že
duše zosnulých, ktoré sa nachádzajú v raji, môžu prijímať
naše modlitby a prihovárať sa za nás u Boha. Duše, ktoré sú v očistci, môžu tiež prijímať naše modlitby a môžu
nám vyprosovať milosti. To všetko sa neodohráva bezprostredne, ale výhradne prostredníctvom Božieho pôsobenia. Z uvedeného dôvodu sa môžeme domnievať, že
duše našich zosnulých môžu vidieť a vnímať to, ako si počíname na zemi. Komunikáciu medzi nimi a nami môže
sprostredkovať jedine Boh.
Nachádzame sa tu v oblasti nadprirodzena, o ktorej nám
hovorí Zjavenie, a preto tu ľudská veda ako prostriedok
poznania nepostačuje a nie je tu dovolené robiť nejaké pokusy. Nadprirodzené skutočnosti nebudú môcť byť nikdy
predmetom skúmania experimentálnej vedy. Týka sa to
nesmrteľnosti ľudskej duše, existencie démonov, existencie raja – pekla – očistca, Božej existencie. V týchto veciach nám môže poskytnúť istotu jedine Zjavenie prijaté
s vierou, ktorá je nadprirodzeným Božím darom, nie plodom ľudskej námahy či úsilia.
Viera nejestvuje bez pokory, a preto nás Božie slovo napomína: „Nevypytuj sa na veci vyššie od seba, ani neskúmaj mocnejšie veci od seba!“ (Sir 3, 22). Odlišnosť medzi
naším životom tu na zemi a životom duše po smrti je taká
obrovská, že ten, kto mal príležitosť niečo z toho zakúsiť,
musí konštatovať, že ľudský jazyk nie je schopný vyjadriť,
čo tam človek uvidel a počul (porov. 2 Kor 12, 4).
Splnia sa veci predpovedané „duchmi“?
Čo si treba myslieť o budúcnosti, ktorú predpovedajú
„duchovia“? Musí sa všetko splniť? Nasledujúce myšlienky sa budú vzťahovať nielen na budúcnosť predpovedanú
„duchmi“, ale aj rôznymi veštkyňami, snami, horoskopmi atď. Predpovede, ktoré skutočne pochádzajú od Boha,
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nikdy nie sú neodvolateľné. Pripomeňme si Jonášovo proroctvo o zničení Ninive alebo Božie slová na túto tému
u proroka Jeremiáša: „Zrazu ohlasujem niektorému národu
a niektorému kráľovstvu, že ho vykynožím, zničím a vyhubím. Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vytýkal, oľutujem nešťastie, ktoré som zamýšľal naň dopustiť.
Inokedy zasa ohlásim niektorému národu a kráľovstvu, že
ho zbudujem a vysadím. Ale ak bude robiť, čo je v mojich
očiach zlé, že nebude počúvať na môj hlas, oľutujem dobro,
ktoré som mu mienil urobiť“ (Jer 18, 7 – 10). Neodvratne sa
uskutočňujú len predpovede, ktoré sa týkajú skutkov Božej
lásky k ľuďom, lebo Božia láska má prednosť pred našimi
slobodnými rozhodnutiami a nie je od nich závislá.
Je tajomstvom neprávosti, že ľudia namiesto toho, aby sa
započúvali do Božieho slova a svojím obrátením sa pričinili o lepšiu budúcnosť svoju i celého sveta, uveria radšej deterministickým predpovediam. Veria hlúpej povere, že človek (a dokonca celé národy) je len pasívnou hračkou rozmanitých síl väčších ako on. Poverčiví ľudia neveria v Božiu prozreteľnosť, neveria, že Boh sa o nich stará a neveria ani v možnosť aktívneho vplyvu na svoju budúcnosť.
Prečo sa tieto predpovede často spĺňajú? Ak niekto povie človeku, že zažije veľkú nepríjemnosť tam, kde to najmenej očakáva, tak je takmer nemožné, aby sa táto predpoveď nesplnila. Je totiž veľmi všeobecná a okrem toho sa
týka niečoho, čo sa vzťahuje na každého človeka. Veľmi
zriedkavo sa možno stretnúť s predpoveďou, ktorá by nemala tieto dve vlastnosti.
A existuje aj známy pojem „samoplniaceho sa proroctva“. Ak napríklad rodičia neodvratne uveria, že niektoré z ich detí je nevydarené a pravdepodobne z neho nevyrastie nič poriadne, tento ich postoj bude tak veľmi vplývať na nešťastné dieťa, že negatívne očakávania rodičov sa
skutočne môžu napĺňať. Iný príklad. Kedysi vraj Cigánka
niekomu vyveštila, že zomrie 22. decembra, ale nechcela
povedať v ktorom roku. Vždy, keď sa blížil uvedený dátum, tento nešťastník, ktorého táto predpoveď veľmi rozrušila, prežíval pekelné očakávania. Najťažší bol samotný
osudový deň, ale keď prešiel, nastávala veľká úľava. Keď
sa blížil 22. december už po štvrtý raz, nemohol vydržať
obrovské napätie a presne v ten deň vyskočil z okna. Veštba sa naplnila. Hoci je to možno vymyslený príbeh, odhaľuje mechanizmus „samoplniaceho sa proroctva“.
Ak teda duch niečo niekomu predpovedá na seanse, splnenie predpovede vo veľkej miere závisí od dotyčného
človeka.
Je možné poznať budúcnosť?
Katechizmus učí: „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim
prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou
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odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tomto ohľade. Nepredvídavosť však
môže byť nedostatkom zodpovednosti“9. V tomto zmysle špiritizmus je hriechom proti náboženstvu nielen preto,
že Boh si žiarlivo chráni svoje práva, ale preto, že iba On
je prozreteľný Otec starajúci sa o našu spásu. Ak by nám
aj chýbali ľudské dobrá (pozemské dobrá), nie je to nikdy
absolútnou tragédiou, iba ak pre toho, kto zavinene spôsobuje takú situáciu iným.
Možné psychické poruchy
Gabriel Amorth píše: „Mojou povinnosťou je varovať
pred psychickými poruchami, ku ktorým môže v dôsledku
účasti na špiritistických stretnutiach dochádzať. Niekedy
môže človeka, ktorý sa na takýchto stretnutiach zúčastní,
dokonca postihnúť diabolská posadnutosť. Viackrát sa mi
prihodilo, že za mnou prišli rodičia, ktorí privádzali svoje deti, niekedy veľmi mladé, ktoré po absolvovaní jedného alebo viacerých špiritistických stretnutí vykonávaných
tiež len ako hra nedokázali študovať, spať, jesť, snívali sa
im strašné sny alebo mali nejaké podobné problémy. Tieto záležitosti mohli pochádzať aj z pôsobenia zlého ducha,
o ktorom svedčia výsledky vykonaných exorcizmov.
Jedna pani mi povedala, že sa prostredníctvom magnetofónu dostala do kontaktu s nejakým bližšie nešpecifikovaným duchom, ktorého ona sama považovala za dobrého, pretože jej sprostredkoval pekné veci a učil ju modliť sa. Po nejakom roku, keď bola táto pani silne naviazaná na spomenutého ducha, začala od neho dostávať ohavné posolstvá a nútil ju vyslovovať kliatby. Pani pochopila, že musí tento kontakt ihneď prerušiť, čo s ťažkým srdcom následne aj spravila. Lenže zhubný vplyv zlého ducha tú paniu poznamenal, takže má vážne problémy, ktoré pretrvávajú aj v súčasnosti. Neustále počuje hlasy, ktoré
ju rušia pri práci a nedovolia jej pokojne spať. Patrí k niekoľkým prípadom, ktoré skúmam v spolupráci s psychológom. Niekedy to dá skutočne dosť práce, ak chceme presne stanoviť príčiny podobných problémov. Rovnako je potrebné priznať, že nie vždy sa podaria príčiny jasne odhaliť
a dotyčnej osobe pomôcť buď prostredníctvom lekárskej
vedy alebo prostredníctvom modlitieb exorcistov. Je skutočne potrebné, aby sa ľudia dozvedeli, čo ich môže postihnúť, keď sa vydajú po krivolakých cestách mágie alebo špiritizmu. [...] Kto neprejavuje príslušnosť voči Božiemu slovu a voči učeniu Cirkvi, ten nech nečaká, že nájde pravdu
prostredníctvom vykonávania nejakej formy špiritizmu“10.

9. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2115.
10. G. Amorth, Exorcisti a psychiatri. Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu?, Stará Ľubovňa, SALI-FOTO 2013, s. 94 –
96.
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Martin Koleják

Lieky proti špiritizmu
Tri základné lieky proti špiritizmu sú:
1. Náboženské vzdelávanie a oboznamovanie ľudí s Božím zákonom. Ak sa človek nechá vláčiť životom svojimi
chúťkami, potom nevyhnutne upadne do bludu, za ktorý
neskôr veľmi tvrdo platí už v priebehu svojho pozemského
putovania. Ak však človek verne zachováva Božie prikázania, je chránený pred zlom alebo aspoň pred tým zlom,
ktoré si spôsobujeme my sami.
2. Ľuďom je potrebné dať špecifické informácie týkajúce sa týchto vecí. To je povinnosťou kňazov, vychovávateľov a rodičov. Mnohí sa dopúšťajú týchto vecí preto,
lebo ich pred nimi nikto dostatočne nevaroval. Niektorí
ľudia sa zúčastňujú na špiritistických stretnutiach a nevedia o tom, že tým porušujú Boží zákon, že upadajú do
vážnych nebezpečenstiev. Kto chce druhých chrániť, musí
sám dobre vedieť, o čo skutočne ide.
3. Ďalším prostriedkom, ktorý môže byť veľmi nápomocný pri premáhaní tohto zla, je ochota skutočne načúvať
tomu, čo ľudia hovoria a venovať sa ich problémom i tomu,
ako sa ich oni sami snažia riešiť. Láska je kráľovnou kresťanských cností. V prvom rade to musí byť láska k pravde
a túžba privádzať ostatných na cestu pravdy. To je zrejme
dnes tá najpotrebnejšia forma kresťanskej lásky11.
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Enzo Bianchi:
Kněžím: Slovo a liturgie
Karmelitánské nakladateství : Kostelní Vydří, 2012, 103 strán, z talianskeho originálu preložil Michal Umlauf,
ISBN 978-80-7195-568-9.
Riziko, že do každodenného slávenia svätej omše vstúpi s postupom
času rutina a vyhorenie, ohrozuje asi
každého kňaza. Duchovným osviežením môže byť publikácia „Presbiteri: parola e liturgia“ z pera Enza Bianchiho, známeho talianskeho autora duchovnej literatúry, ktorá v roku
2012 vyšla aj v českom preklade pod
názvom „Kněžím: Slovo a liturgie.“
V českom preklade vyšlo aj jeho vovedenie do čítania Svätého písma formou lectio divina s názvom „Modlit
se Boží slovo“, výklady k jednotlivým
nedeľným liturgickým čítaniam „Hlásej slovo“ a vysvetlenie dôležitých výrazov kresťanskej spirituality „Klíčové pojmy křesťanské spirituality“.

stvo Edizioni Qiqajon, ktoré sa zameriava na vydávanie literatúry s biblickým, patristickým a liturgickým zameraním. Enzo Bianchi bol až do roku
2017 priorom tejto komunity, keď ho
vystriedal Luciano Manicardi.

Zvláštnosťou tejto publikácie je,
že odporúčania kňazom dáva „laik“,
keďže Enzo Bianchi nie je kňaz. Je
však mníchom a zakladateľom mníšskej komunity Bose pri talianskej dedinke Magnano a uznávaným exercitátorom duchovných cvičení. Enzo
Bianchi sa narodil 3. marca 1943 v malej talianskej dedinke Castel Boglione, ktorá má v súčasnosti len približne 600 obyvateľov. Pôvodne vyštudoval ekonómiu na univerzite v Turíne.
V túžbe po hlbšom duchovnom živote sa rozhodol pre mníšsky život. Utiahol sa do lokality Bose pri spomínanej dedinke Magnano, kde zostal prvé
tri roky sám. Oficiálny dátum tohto jeho rozhodnutia sa uvádza 8. december
1965, keď bol slávnostne ukončený aj
Druhý vatikánsky koncil. V roku 1968
sa k nemu pridali ďalší nasledovníci,
aby v celibáte, modlitbe a práci viedli spoločný život. Ide o ekumenickú
komunitu, ktorá žije podľa mníšskych
pravidiel svätého Pachómia (292 –
348 po Kr.), svätého Gregora Veľkého
(330 – 379 po Kr.) a svätého Benedikta z Nursie (480 – 547 po Kr.). V roku
1983 Enzo Bianchi založil vydavateľ-

Taliansky mních kladie hneď v úvode jednoduché ale nekompromisné
pravidlo. Na slávenie eucharistie sa
kňaz potrebuje pripraviť modlitbou už
v predvečer dňa slávenia svätej omše. V modlitbe kňaz prerozjíma nielen
biblické úryvky, aby si pripravil homíliu, ale aj liturgické texty, ktoré obsahuje Rímsky misál.

Podnetom pre napísanie tejto publikácie bola žiadosť jeho priateľa, ktorý
sa pred svojou kňazskou vysviackou
na neho obrátil s prosbou, aby ho naučil dobre sláviť svätú omšu. Preto celá
publikácia je písaná osobným štýlom
s oslovením „ty“, čo pridáva na pútavosti. Východiskom úvah je liturgia,
ako ju vo svojich dokumentoch predkladá učenie Druhého vatikánskeho
koncilu.

Príchod na svätú omšu v dostatočnom čase má byť pre kňaza samozrejmosťou, aby sa mohol stíšiť a pripraviť na svätú omšu. Sakrestia, ako
priestor na prípravu slávenia svätej omše, nech nie je miestom neporiadku a zbytočných rečí, ale stíšenia
a modlitby. Liturgické oblečenie nemá byť extravagantné a luxusné. Na
druhej strane liturgia bez krásy nie
je liturgiou, preto liturgický priestor,
omšové rúcha, výzdoba, spev, majú
byť skutočne krásne.
Rozsahom síce útla, ale myšlienkovo nesmierne bohatá publikácia, sa zameriava na tri oblasti. Prvou je vysvetlenie predovšetkým duchovného významu jednotlivých častí svätej omše

(vstup, prežehnanie, úkon kajúcnosti,
úvodná modlitba, Bohoslužba slova,
vyznanie viery, modlitby veriacich,
prinášanie obetných darov, modlitba nad obetnými darmi, eucharistická
modlitba, Otčenáš, znak pokoja, sväté prijímanie, modlitba po svätom prijímaní, záverečné obrady). Autor povzbudzuje kňaza, aby využíval všetky
štyri eucharistické modlitby a aby nezabúdal ani na prvý, tzv. rímsky kánon
s výhovorkou, že je dlhší a rozsiahlejší ako ostatné eucharistické modlitby.
„Nie je to niekoľko minút navyše, čo
unaví zhromaždenie, ale skôr ľahostajnosť, banálnosť gest a malá presvedčivosť toho, kto liturgii predsedá,“ upozorňuje Enzo Bianchi. „Daj priestor tichu“, vyzýva autor, „slovo musí byť
doprevádzané tichom, aby si si ho mohol vnútorne osvojiť, aby si ho mohol
„prežuť“, zachovávať ho a naštepovať
do svojho srdca ako memoria Dei.“
Druhou oblasťou je vzťah kňaza k hlásaniu Božieho slova. Kňaz
má rozvíjať v sebe vedomie, že jeho prostredníctvom chce Boh zasiahnuť srdcia zhromaždených veriacich.
Vysvätený služobník Cirkvi je podľa vzoru prvých Kristových učeníkov služobníkom Slova. Prejavuje sa
to tým, že v prvom rade tomuto Slovu načúva, to znamená on je jeho prvým adresátom. V opačnom prípade
„by Božie slovo znesväcoval a robil ho
iba obyčajným „nástrojom“ k hlásaniu iným,“ varuje mních.
Homília má byť ovocím prípravy,
ale predovšetkým má vychádzať z trvalého vzťahu kňaza k Svätému písmu, ktoré je pre neho každodenným
pokrmom. Kňaz nemá kázať seba samého, ale jedine Božie slovo, ktoré má
prenášať do aktuálnej situácie konkrétneho spoločenstva. Veriaci potrebujú cítiť, že kňaz má vášeň pre Božie
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slovo podľa vzoru emauzských učeníkov, ktorým Kristus cestou vysvetľoval Písma, až sa im „rozhorelo“ srdce.
Tretiu oblasť Enzo Bianchi nazýva
„ars celebrandi – umenie sláviť“, ktoré nemá nič spoločné s teatrálnosťou.
Ide o slávenie svätej omše takým spôsobom, ktorým kňaz privedie zhromaždených veriacich k aktívnej účasti a k ich duchovnému zvnútorneniu.
Všetko to stojí a padá na vzťahu kňaza
k samotnej Eucharistii. Kňaz cez svoje slová, gestá a úkony sa stáva znamením, nástrojom a sprostredkovateľom

František Trstenský

Kristovej prítomnosti vo sviatosti spásy. V spôsobe, akým kňaz slávi svätú
omšu, sa odráža, či má lásku k všetkému, čo táto služba zahŕňa. „Kto nemá lásku a vášeň pre liturgiu, nemôže
dosiahnuť ars celebrandi,“ konštatuje
autor publikácie.

riacich, mali by sme sa pýtať, čo sme
ich vlastne učili, a to predovšetkým
vychádzajúc z liturgie, pretože ona je
zo strany veriacich stále najnavštevovanejším miestom, kde sa môžu stretnúť s Božím slovom a kde pramení ich
duchovný život.“

Na záver ponúkam ešte jeden dlhší
citát autora určený kňazom, v ktorom
hovorí o dôležitosti liturgie. „Nikdy by
sa nemalo zabúdať na to, že liturgia je
pre každého kresťana aj pedagogikou.
A keď sa sťažujeme na povrchnosť
a prázdnotu v duchovnom živote ve-

Publikáciu odporúčam každému,
kto má túžbu prehĺbiť slávenie eucharistie, aby mohla opätovne zažiariť plnosť milosti tak v osobe samotného
kňaza, ako aj všetkých zhromaždených veriacich.

Michel Remery:
Tweetuj s Bohom
Vydavateľstvo Don Bosco, 2017, 436 strán, ISBN 978-80-8074-379-6.
Prv, než sa dal na cestu kňazstva,
vyštudoval architektúru, pôsobil vo
vzdušných silách Holandského kráľovstva a v pobaltských krajinách pracoval pre súkromnú strojárenskú firmu. Holandský kňaz Michel Remery
narodený v roku 1973 stojí za vznikom
projektu „Tweetuj s Bohom“.
Kňazskú vysviacku prijal v roku
2004. Doktorát z teológie získal na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme na tému „Vzťah medzi liturgiou
a architektúrou“. Pracoval pre Vatikánsku internetovú službu a bol zástupcom generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií vo Švajčiarsku. V súčasnosti je otec
Remery opäť v pastoračnej službe ako
kaplán pre mladých v Luxemburgu.
Jeho projekt je dostupný v troch formách – kniha, webstránka a mobilná
aplikácia. Obsahuje 200 konkrétnych
otázok a odpovedí, ktorých cieľom je
priblížiť náuku Katolíckej cirkvi v oblasti právd viery, liturgie, modlitby,
sviatostí a praktického kresťanského
života. Ide o skutočné otázky konkrétnych ľudí, ktoré mu položili v rámci
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jeho pastoračnej služby kňaza. Každú odpoveď zakončuje tzv. „tweet“,
v ktorom je zhrnuté ústredné posolstvo preberanej témy. Uvediem príklady niektorých konkrétnych otázok:
Aký je rozdiel medzi Bibliou a Koránom?; Nebol Ježiš len dobrý človek
a múdry guru?; Nie je nekresťanské,
aby bola Cirkev taká bohata?; Kto vyberá čítania? Môžem si počas kázne
pospať?; Ku ktorému svätému sa mám
modliť? Je ich tak veľa!; Máme človeka držať pri živote za každú cenu? ...

Tweety o kresťanskom živote: viera a morálka. V závere knihy je 5 príloh: Zoznam kníh Svätého písma, Cirkevné tituly, Zoznam pápežov, Modlitba nad textom Svätého písma a Zamyslenie v modlitbe nad uplynulým
dňom. Nechýba index použitých termínov. V slovenskom vydaní predslov ku každému zo štyroch tematickým okruhom napísal vždy jeden zo
slovenských biskupov: Stanislav Zvolenský, Tomáš Galis, Milach Chautur,
Marek Forgáč.

V našom prostredí je známa predovšetkým bohato ilustrovaná a rozsahom objemná publikácia „Tweetuj s Bohom“, ktorú v roku 2017 vydali slovenskí saleziáni. Michel Remery aj pri vzniku publikácie využil svoju pôvodnú profesiu architekta. Každá
dvojstránka odpovedá na jednu z 200
otázok. Je vytvorená tak, že predstavuje samostatný celok, čo umožňuje začať čítať knihu na ktorejkoľvek
strane. Kniha má štyri hlavné tematické okruhy: 1. Tweety o Bohu: začiatok a koniec; 2. Tweety o Cirkvi:
pôvod a budúcnosť; 3. Tweety o tebe a Bohu: modlitba a sviatosti; 4.

Otec Michel Remery vysvetľuje dôvod vzniku publikácie: „Chce ti pomôcť pochopiť, aký veľký zmysel dáva viera.“ Projekt „Tweetuj s Bohom“
neponúka rozsiahle katechézy. Odpovede nie sú vedecké ani vyčerpávajúce. To však nie je ani jeho cieľom. Ide
o pomôcku, ktorá si za svoju formu
zvolila spôsob, akým dnes komunikujú mladí ľudia. Ide o vydarené dielo, ktoré si aj na Slovensku pochvaľujú
mnohí kňazi, katechéti a učitelia náboženstva a s obľubou ho používajú najmä pri práci s mladými ľuďmi.
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Luis Antonio G. Tagle:
Ľudia Veľkej Noci. Živé spoločenstvo.
Redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava, 2016, 128 strán, z anglického originálu preložil Pavol Petrík, ISBN
978-80-89342-82-2.

Kardinál Tagle navštívil tento
rok Slovensko pri príležitosti 25. výročia založenia Katolíckeho biblického
diela na Slovensku. Luis Antonio Tagle sa narodil v roku 1957. Za kňaza bol
vysvätený v roku 1982. V roku 1991
získal doktorát zo systematickej teológie na Catholic University of America vo Washingtone. Pôsobil ako špirituál a neskôr rektor v kňazskom seminári v Imus (Filipíny). Neskôr pôsobil
ako biskupský vikár a v rokoch 1997
– 2002 bol aj členom Medzinárodnej
teologickej komisie, na čele ktorej bol
v tom čase kardinál Jozef Ratzinger.
V roku 2001 bol vysvätený za biskupa
pre diecézu Imus a v roku 2011 sa stal
arcibiskupom Manily. O rok neskôr ho
pápež Benedikt XVI. povýšil do hodnosti kardinála. Kardinál Tagle je prezidentom Katolíckej biblickej federácie ako aj prezidentom Medzinárodnej
katolíckej charity.
V slovenskom jazyku je dostupná
iba táto kniha, ktorá je výsledkom kardinálových prednášok pri rôznych príležitostiach a duchovných obnovách.
Obsahuje autorov predhovor, úvod,
záver a osem kapitol. Úvod k slovenskému vydaniu napísal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Podľa neho hlavným cieľom publikácie
je zoči-voči individualizmu predstaviť spoločenstvo ako stále aktuálny
model a ponuku pre život veriacich
kresťanov. Kardinál predkladá knihu
všetkým členom Cirkvi bez ohľadu na
postavenie alebo pozíciu.
Vo svojom úvode kardinál Tagle hovorí o znepokojeniach z niektorých javov dnešnej doby. Prvým znepokojením je globalizácia elity, ktorá sa prejavuje v tom, že bohatšia vrstva ľudí
má vďaka technickému a vedeckému
pokroku pohodlnejší život, kým ži-

vot chudobných nemá podiel na ekonomickom raste, ich situácia sa nemení k lepšiemu a počet chudobných stále pribúda. Oveľa väčším znepokojením pre filipínskeho kardinála je globalizácia kultúry. Tá sa prejavuje dvoma fenoménmi – podozrievaním a neúctou. Ľudia na celom svete sú podozrievaví voči inštitúciám, nedôverujú
rodine, vláde, ani Cirkvi. S podozrievaním ide ruka v ruke neúcta vo vyjadrovaní a správaní. Ďalším znakom
dnešnej doby je znudenosť mladých
ľudí. „Ešte dlho nežili, a už sú znudení životom. Aby sa nenudili, vytvárajú si – podľa nich – veľa „nápadov“,
„akcií“, alebo donedávna tomu hovorili „vzrušo“. Ľudia stále hľadajú niečo nové. Myslím si, že najlepším symbolom tejto túžby, tejto neustálej zmeny pozornosti, je diaľkový ovládač od
televízora,“ konštatuje kardinál Tagle.
Liekom na znudenosť je potreba mať
vízie, sny a plány, lebo vtedy človek
čerpá silu a energiu, aby ich realizoval. Možno je to až príliš čierny opis
tohto tisícročia. „Ale práve v takýchto
temných znepokojivých chvíľach mocne pôsobí Duch Svätý,“ zakončuje svoj
úvod kardinál.
Celá publikácia má osem kapitol,
ktoré na seba nenadväzujú, preto je
možné ich čítať aj samostatne. V prvej kapitole sa kardinál Tagle zamýšľa nad poslaním kresťanského spoločenstva. Práve zoči-voči zúfalstvu,
vylúčeniu, násiliu a deštrukcii, filipínsky kardinál vidí riešenie v živom spoločenstve, ktoré svedčí o moci zmŕtvychvstalého Krista. Pritom je potrebné rozlišovať medzi skupinou a spoločenstvom. Skupina môže robiť niektoré veci spoločne, stretávať sa na jednom mieste. „Spoločenstvo je definované podľa kvality prítomnosti jeho
členov v ňom,“ vysvetľuje Tagle.

Druhá kapitola vychádza z opisu prvého spoločenstva veriacich, ako ho
podáva novozákonná kniha Skutkov
apoštolov. „Prví kresťania sa sústredili na vzťahy, modlitbu, eucharistický stôl a vernosť pamiatke a pochopeniu, kto je Ježiš,“ približuje novozákonné spoločenstvo veriacich autor
publikácie, ktorý následne ozrejmuje tieto jednotlivé charakteristiky prvých kresťanov. Základom, ktorý urobil z veriacich spoločenstvo, je spoločná viera vo vzkrieseného Pána. Tagle
opisuje správanie židovského spoločenstva Esénov, ktoré žili v 1. storočí
pred a po Kr. pri Mŕtvom mori. Keď
lámali chlieb, nechávali jedno miesto
pri stole voľné, lebo sa nádejali, že príde Mesiáš, práve vtedy, keď budú lámať chlieb. „A čo my?,“ pýta sa kardinál, „je svätá omša naozaj vyjadrením
našej túžby po Pánovom návrate a konečnej premene sveta?“
Tretia kapitola za východiskový
text uvádza biblickú správu o Pánovom vzkriesení z Jánovho evanjelia.
Kardinál Tagle poukazuje na zaujímavú skutočnosť. Peter aj milovaný učeník videli to isté – prázdny hrob a odložené pohrebné šaty. Milovaný učeník uveril, ale o Petrovi sa nehovorí,
či aj on v tej chvíli uveril. Ten, kto miluje, vidí to, čo druhí nevidia. „Veľká noc nie je len čas pre lásku, ale
je to aj čas na to, aby sme sa očistili v láske, v tom, že nie sme schopní
milovať a že nie sme verní povolaniu
lásky,“ pripomína Luis Antonio Tagle. V Jánovom evanjeliu dostáva láska
prvoradé miesto. Láska a pomoc idú
ruka v ruke. Je to pripomienka predovšetkým pre nositeľov titulov a úradov v Cirkvi. Je dôležité, aby ľudia,
ktorí stoja na zodpovedných miestach
v Cirkvi a v spoločnosti, si predstavili
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seba samých ako ovce a pozreli sa, ako
ich vedie Ježiš, Dobrý pastier.
Štvrtá kapitola uvádza udalosť zo
Skutkov apoštolov, ako sa apoštoli po
Pánovom nanebovstúpení vrátili do
Jeruzalema. Učeníci, ktorí sa rozutekali ešte pred Ježišovým ukrižovaním, teraz sa stretávajú v hornej sieni Večeradla, odkiaľ pôjdu do celého
sveta. Pán Ježiš sa učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní ešte 40 dní zjavoval. Kardinál Tagle v týchto slovách
vidí príbeh o učeníctve, ktorý sa začína odznova. Potrebujeme skôr spoločenstvo žiakov, než učiteľov. Zmŕtvychvstalý Kristus je ten, kto učí svojich učeníkov. Podstatná vlastnosť
spoločenstva je nechať sa učiť.
Piata kapitola sa osobitným spôsobom zameriava na modlitbu. Vychádza z úryvku, ktorý v Skutkoch apoštolov hovorí o tom, ako apoštoli vo Večeradle zotrvávali na modlitbách. Čakať v modlitbe je vlastnosť, ktorá je
pre nás zriedkavá, lebo sme zvyknutí
niečo robiť, byť aktívni. Čakanie v sebe nesie pokoru, lebo sme si vedomí,
že sme žobráci pred Bohom, ktorí prosia o dar jeho milosti. Učeníci sa vo
Večeradle nemodlili ako jednotlivci,
ale ako spoločenstvo. Modlitba je príležitosťou, aby nám Duch Svätý ukázal nové hlbiny, aby sme spoznali, čo
sa deje v našom vnútri. Modlitba má
aj svoje ovocie, o ktorých hovorí apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom,
keď hovorí o prejavoch lásky, ktorá je
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trpezlivá, dobrotivá... Kardinál Tagle
hovorí o troch podmienkach, ktoré sú
podstatné pre modlitbu: túžba stretnúť
sa s Bohom, pokora, ticho.
Šiesta kapitola hovorí o výzve, ktorá
stojí pred veriacimi a to je presvedčiť
ľudí, aby svoju nádej vkladali do vzájomnej dobroty. „Nádej potrebujeme
ako národ, ako rodina ľudstva a stvorenstva,“ pripomína kardinál. V tejto
kapitole autor uvádza príklady biblických postáv, ktoré prejavili svoju nádej až v absurdite. Ide o príbehy Abraháma, Sáry, Panny Márie, otca márnotratného syna. Kardinál zdôrazňuje,
že nádej je darom Ducha Svätého. Nepriateľom nádeje v dnešnej dobe je závisť. Chýba nám istota, že Boh nestráca nádej vo mňa.
Siedma kapitola sa zameriava na pôsobenie Ducha Svätého, ktorý je darom vzkrieseného Pána. Dejiny ranej
Cirkvi poukazujú na jej rôznorodosť.
Malé spoločenstvá vznikali v Malej
Ázii, v Grécku, v Ríme. Každé spoločenstvo bolo naozaj Cirkvou, a predsa
sa vyznačovali rozmanitosťou. Tvorili
ju Židia aj pohania, ženy a muži, otroci a slobodní. Rešpektovať rôznorodosť však znamená aj zachovávať spoločenstvo. Napriek množstvu malých
spoločenstiev, všetky vyznávali a zachovávali jednu vieru.
Záverečná ôsma kapitola zdôrazňuje potrebu pomoci druhým. „Kresťanské spoločenstvo neexistuje len

pre svojich členov. Existuje pre celý svet, pre celé ľudstvo,“ pripomína aj nám filipínsky kardinál. Potrebujeme budovať inkluzívnosť, ktorá zahŕňa všetkých ľudí. Potrebné je
pestovať solidárnosť s druhými. Musíme sa učiť vychádzať zo seba von.
Pán Ježiš posiela apoštolov od stratených oviec Izraela ku všetkým národom a do všetkých oblastí ľudského
života. Patriť do Cirkvi znamená hovoriť o osobnej skúsenosti so živým
Kristom a zároveň počúvať skúsenosti iných ľudí so živým Pánom. „Je
podstatné, aby dnes kresťania nezabudli hovoriť: „Pán môj a Boh môj!“,
lebo inak svet zabudne a uverí, že Boh
už neexistuje, alebo je dokonca nadbytočný,“ uvádza v závere svojej publikácie Luis Antonio Tagle.
Kniha okrem duchovných úvah
a výkladov biblických textov je poprepletaná skutočnými príbehmi,
alebo osobnou skúsenosťou samotného kardinála. Ako už z názvu vyplýva, kardinál Tagle berie za východiskové texty pre svoje úvahy predovšetkým biblické úryvky, ktoré podávajú evanjeliové udalosti po zmŕtvychvstaní Pána a udalosti zo života prvého jeruzalemského spoločenstva veriacich, ako ich opisujú Skutky
apoštolov. Nech aj pre nás sa biblické
texty stanú východiskom v našom duchovnom raste. Uvedená publikácia je
vhodným príkladom.
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Kongregácia pre klerikov
Dar povolania ku kňazstvu
(Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis), Trnava: SSV, 2017, počet strán: 144. ISBN
978-80-8161-274-9.
Sú to nové Smernice pre formáciu v kňazských seminároch. Odporúčame tým, ktorí sa zaujímajú o prípravu mladých mužov pre kňazský stav a život.

Ján Duda:
Stretnutia s Kristom pri nedeľnom evanjeliu (rok „C“)
Kežmarok 2016, počet strán 200. ISBN 978-80-89701-23-0.
Sú to krátke indície na prípravu homílií pre kňazov i na prípravu vypočuť si homílie laikmi. Nie sú to hotové kázne, iba základné témy v bodoch. Aktuálne pre nový cirkevný rok,
ktorý začína.

František Trstenský:
Blahoslavený, kto číta, aj tí, čo počúvajú
Biblická apokalyptika a Jánova apokalypsa, Ružomberok: Verbum, 2018, počet strán: 96.
ISBN 978-80-561-0571-9.
Aktuálna literatúra. Poskytuje kľúč v pochopeniu apokalyptickej biblickej literatúry.

Vojtech Vladár:
Dejiny cirkevného práva
Praha: Leges, 2017. počet strán: 605. ISBN 978-80-7502-238-7.
Knihu by som prirovnal k publikácii kardinála Sticklera publikovanú v latinčine. Nič lepšie a odbornejšie v slovenčine a na Slovensku nejestvuje. Vrelo odporúčam.

