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Ján Pavol II. novinárom

V piatok 27. januára 1984 novinársky svet slávil v Ríme 
jubilejný rok vykúpenia. Ráno v bazilikewsv, Petra kardinál 
Ratzinger spolu s množstvom biskupov a kňazov koncelebroval 
sv. omšu a povedal príležitostnú homíliu. Potom v audienčnej 
aule Apoštolského paláca vo Vatikáne nasledovala diskusia 
okolo okrúhleho stola na tému "Kríže sveta a Kristov kríž." 
Diskusiu začal a viedol Mons. Pietro Rossano, pomocný rímsky 
biskup, zodpovedný za dušpastierstvo sveta kultúry. Hlavnými 
rečníkmi boli Max Bergerre, predseda Združenia novinárov, 
akreditovaných vo Vatikáne, Raimondo Manzini, bývalý šéfre
daktor ĽOsservatore Romano a Alberto Ronchey, vynikajúci 
taliansky publicista. Po nich sa zúčastnili diskusie okrem 
iných aj Alceste Santini, vatikánsky dopisovateľ Ľ  Unita, or
gánu talianskej komunistickej strany. Bolo to prvé stretnutie 
tohto druhu v apoštolskom paláci.

Potom o 12,30 sa na tom istom mieste uskutočnila audien
cia Jána Pavla II. pre prítomných novinárov. Bola to druhá 
hromadná audiencia pre novinárov za jeho pontifikátu. Prvá 
sa uskutočnila dva dni po voľbe nového pápeža. Na audiencii 
sa zúčastnilo 1.200 novinárov z Talianska a zo zahraničia, 
členov Katolíckej únie talianskej tlače. Združenia zahranič
nej tlače v Taliansku, novinárov, akreditovaných pri Apoštol
skej stolici, ako aj novinárske čbLegáeie z rôznych krajín.
Po prejavoch rôznych predstaviteľov tlače prihovoril sa prí
tomným Ján Pavol II. Publikujeme tu celý text pápežovho pre
javu.

Vážení páni novinári,

áakujem vám za vašu prítomnosť. Ďakujem vašim trom kole
gom, ktorí tu vystupovali ako tlmočníci vašich spoločných po
citov, nadväzujúc na diskusiu okolo okrúhleho stola, v ktorej 
našli miesto vaše osobné a hromadné reflexie na tému zvlášť 
aktuálnu. Vítam riaditeľov a redaktorov talianskej tlače, 
predstaviteľov Združenia zahraničnej tlače v Taliansku, novi
nárov akreditovaných pri Tlačovom úrade Apoštolskej stolice, 
členov Katolíckej únie talianskej tlače, ako aj delegácie, 
ktoré prišli na toto stretnutie z rôznych krajín. Kea sa 0- 
braciam na každého z vás, myslím tiež na esoby vám blízke, 
denníky a časopisy, v ktorých pracujete, okruh čitateľov, 
ktorí svojim spôsobom tvoria vašu rodinu.

Vážení páni, priatelia novinári!
Dovoľte, aby som vás nazval priateľmi. Nielen vzhľadom 

na vzťah, o ktorom svedčí toto stretnutie, a to vzťah úcty, 
vzájomnej dôvery, teda priateľský vzťah. Ale ste priateľmi 
už aj preto, že pociťujem voči vám veľkú úctu, akú má voči 
vám aj Cirkev a Apoštolská stolica, lebo bývate spoločníkmi 
pápeža na jeho cestách. V podstate ste sprostredkovateľmi 
komunikácie. Povedzte, či evanjelizácia, ktorá je prvotnou 
úlohou Cirkvi, nie je na prvom mieste komunikáciou?

Naše cesty sú súbežné. Križujú sa navzájom, môžu sa



križovať a spájať, čo som aj zdôraznil vo svojom prejave v 
UNESCO ako základné kritérium v službe prostriedkov masovej 
komunikácie. "Tieto sa musia stávať dôležitým, prostriedkom 
tej spoločnosti, ktorá ich používa a konečne' a j_ udržuje i Mu
sia počítať s kultúrou národa a jeho' dejinami. Musia počítať 
s dobrotou človeka a jeho hodnosťou. Nemôžu byť podriadené 
záujmom zisku, senzáciechtivosti a nutného úspechu, ale počí
tajúc s nárokmi etiky, musia slúžiť budovaniu čoraz ľudskej
šieho života." /Os s. Roírn 2. 2. 1980/.

Cirkev sa zaujíma o masovokomunikačné prostriedky, ako 
o tom svedčí Druhý vat. koncil a teraz nový Kódex kanonické
ho práva a s' najväčšou pozornosťou hľadí na ich svet vzhľa
dom na význam, aký znamenali a budú znamenať v živote člove
ka a komunity» Táto pozornosť sa na prvom mieste upiera na 
vás, ha ’v’ášu profesiu vo vedomí jej významu, ale aj problémov 
a odriekaní, aké si stále vyžaduje.

Vážení priatelia novinári!
Som vám povďačný za pozornosť, s akou sledujete život 

Cirkvi a zvlášť jubilejný rok vykúpenia, A som nesmierne rád, 
že z tejto príležitosti novinársky'svet putuje k hrobu apoš
tola Petra á- rozmýšľajúc nad hodnotou kríža Kristovho uvažu
je o rôznych krížoch súčasného sveta.

Stotožňujem sa s vašimi úmyslami, aby Darca všetkého 
dobra, udelil vám množstvo svojich darov.

2./ Toto strethúťie vzhľadom na svoje miesto v Čase je 
spojené s jubilejným rokom vykúpenia. Akéže sú vzťahy medzi 
vykúpením a novinárskym povolaním? Či jestvuje nejaký vzťah 
medzi ̂ dielom, ktoré božský Vykupiteľ vykonal''na kríži a kto
ré naďalej vykonáva, či už v ľudských srdciách, vašimi náma- ■ 
hami, alebo spoločenskými štruktúrami?

Pre kresťana/ ktorý novinársku prácu chápe ako napĺňa
nie apoštoia-1 u s nadprirodzeným videním, táto služba sa stá
va zaangažovaním sa v službe posolstva spásy, aby toto po
solstvo sa dostalo ku všetkým ľuďom.

Najhlbším prameňom, z ktorého plynie skutočnosť takého
to svedectva, je kríž, V ňom sa doplnilo tajomstvo ľudského 
vykúpenia„ Nie nadarmo sv« Pavol, evanjelizujúc pohanský svet, 
do stredu svojho kázania a svojich spisov dáva ukrižovaného 
Krista, Čo je hlúposťou v očiach židov a bláznovstvom v o- 
čiacb pohanov,’ ale Božou mocou a múdrosťou pre tých, ktorí 
prijali vieru, /Pozv-1 Kor, 1, 23-24/,

•Ten, kto v novinárstve pracuje ako člen božieho ľudu a 
tajomného Kristovho teľa - tomu koncil rozhojnil práva a 
povinnosti ~ bude s;a vždy cítiť zaviazaný z hľadiska kristo- 
logickéhč a ekiezipľogického, dvíhať sa k rovine spásonosné j, 
soteriologíckej» Križuje prvotným a pr'voradným prameňom toh
to povolaní a c. ‘ľ' •

Obmedzujem sa dnes na poukázanie tejto najvyššej per
spektívy. Ale chápete, že to otvára rôznorodé a možno aj 
nepredvídané horizonty samotnej podstaty novinárskej angažo
vanosti, chápanej ako pravdivý a správny apoštolát.

3«/ŕVykúpenie je historickou pravdou, udalosťou, ktorá 
patrí k spoločnému dedičstvu' ľudstva. Kristov kríž sa dvíha 
nad storočiami :a pre všetkých tvorí záchytný bod.



V osobe vykupiteľa - ako som to potvrdil v eneyklike 
Redemptor hominis - ukazuje sa novým spôsobom a zázračným 
pravda o stvorení sveta a človeka*

Sv. Pavol je mocným a výrazíiým tlmočníkom obáv o utr
pení, celého vesmíru a prirovnáva ich k pôrodným bolestiam v 
očakávaní zjavenia sa slávy božích synov. /Por. Rim 8, 19-22/.

Filozofické myslenie a literatúra všetkých epôch sú pl
né takýchto vzdychov, okrem zásad a smerov äalekých od kal- 
várskeho kríža, často mu nepriateľských. Nimi je ľudstvo na
plnené, túlajúc sa často po cestách skepticizmu, pochybnosti 
a negácie.

Čím viacej sa ponúka a rastie materiálny pokrok, tým 
viac sa človek obáva, že ho tieto vynálezy, ktorými sa hrdí, 
pritlačia k múru. Práve vtedy človek pociťuje v sebe pulzu
júcu potrebu spásy. Uvedomuje si, že pramene spásy nenájde 
vo vlastných zásobách, ale že ich musí hľadať mimo seba a 
predovšetkým nad sebou. Lebo, ako hovoril Pascal, nie je ľud
ským skutočne to, čo neprevyšuje' človeka*

Kríže,, ktoré lemujú cestu dejín v poslednom kúsku dvad
siateho storočia, tie, nad ktorými dnes uvažujete, ohraniču
jú podstatu drámy našej civilizácie. Konečne, vy samotní, 
ste často svedkami, ako sa v našich dňoch opakuje umučenie 
na Golgotě, križovanie súčasného človeka, pohoršlivé znásil
ňovanie zákonov a slobody, ľudskej bytosti vo všetkých zeme
pisných šírkach. Medzi lavínami kríz, ktoré sa vracajú s hr
dou presnosťou, medzi vytriezvením z obáv a dezorientácie, 
medzi rôznymi zjavmi úpadku duchovného, mravného a spoločen
ského, ľudia citliví na otázky kultúry, nesení prirodzenou 
múdrosťou, dávajú si otázky plné obáv. Odvolávajú sa k vyš
šiemu princípu a hľadajú priaznivé cesty pre ducha bratstva 
a pokoja.

Na konci tohoto druhého tisícročia pulzuje bližšie ne
postihnuteľná potreba vykúpenia. Kristov kríž stojí pred 
všetkými bez rozdielu s nemou, ale silnou rečou, ktorej Cir
kev s.tále vkladá svoj pokorný, plný dôvery hlas. Je potešu
júce,, že tak veľa z tých,, ktorí sa k nej nehlásia, tvrdia s 
čoraz väčším presvedčením jej prínos ľudským, spoločenským 
a. civilizačným hodnotám. Z tohoto pohľadu tu ňakujem za ná
zor, ktorý tu predniesol jeden z vás.

4. Vo všeobecnej vykupiteľskej a obrodnej činnosti, po 
ktorej túži svet, vy novinári, máte úlohu zvlášť z-odpoved- 
nú:. vzhľadom na charakter vášho poslania, miesto, ktoré za
stávate a vplyv, aký môžete mať na spoločnosť.

Rozumne hrdí z práv a povinnosti informácie ste citli
vými svedkami toho všetkého, čo prináša život vo svojej 
mnohorakosti a rôznorodosti. Ale každá informácia, myšlien
ka, úvaha v tej samej chvíli, ako sa začína šíriť, sa vymy
ká z osobnej sféry a vchádza do spoločenského obehu. Stáva 
sa podnetom pre iné myšlienky a úvahy, ktoré sa spravidla 
pričinia do vytvárania verejnej mienky, jedného z najdôle
žitejších súčasných zjavov.

Svedomitý kult objektívnej pravdy, intelektuálna úcta 
a čestnosť v subjektívnej interpretácii a komentári - tieto 
prirodzené vlastnosti novinárstva - zvieryhodňujú odbornú 
úroveňa stavovskú hrdosť novinára a ukazujú podstatným 
spôsobom spoločenský rozmer tohoto ťažkého a fascinujúceho 
povolania.



Nikto neslúži peru pre svoj vlastný osoh. Spoločenský 
rozmer je zdôvodnením a možno najdelikátnejším aspektom mo
derného novinárstva. Vyžaduje si, aby rozumným spôsobom za
bezpečoval právo pravdy a povinností voči spoločnosti. Je tu 
dôležitý problém zodpovednosti, ktorej bremeno nepochybne po
ciťujete, zvlášť? kea ide o veci, ktoré súvisia s vyššími o- 
tázkami existencie. Toto má zvláštny, význam za našich dní, v 
ktorých’ vzrastá nebezpečenstvo dezinformácie a manipulácie s 
objektívnou pravdou, ktorá je predovšetkým pravdou človeka o 
človeku. Dovoľte, aby som tvrdil, že z týchto kritérií nes
mie byť vyňatá ani náboženská informácia. Rola a úlohy tých, 
ktorí Opracujú v tejto zvláštnej oblasti, podľahli postupnej 
evolúcii, počnúcou*, vatikánskym koncilom, alebo dokonca vaa- 
ka koncilu. Prehĺbená reflexia Cirkvi nad vlastnou podstatou 
á vlastným poslaním, dialóg, ktorý Cirkev nadviazala a roz
vinula so súčasným svetom., rozvinuli nové a .Širšie oblasti 
záujmov pred.náboženským informátorom. Svedčí o tom odozva, 
s akou sa stretli v tlači, teologické diskusie, dušpastierske 
iniciatívy lokálnych cirkví a ich angažovanosť v oblasti spo
ločenskej spravodlivosti a ľudských práv, udalosti spojené s 
Apoštolskou stolicou či apoštolskými cestami pápežov* Preto 
náboženský informátor musel získať širšie vedomosti, ktoré 
v ňom vzbudili záujem vo - všetkých oblastiach spoločenskej a 
ľudskej skutočnosti v našich- časoch. Od sféry náboženskej mu
sel zvláštnym spôsobom prejsť k politike, ekonomike, k jed
notlivým témam dnešného dňa, ktorými sú pokoj, odzbrojenie, 
rozvoj, problémy rodiny-, mládeže, kultúry atd.

Toto všetko, ak z jednej strany zvyšuje zdpovednosť ná
boženského informátora, z druhej strany ho núti k väčšej ná
mahe, aby pochopil a analyzoval veľké zjavy dnešnej spoločnos
ti. A ak tendenčnosť a prekrucovanie sa nedá tolerovať v žiad
nej dobe a v žiadnom aspekte novinárskej práce, tým viac dnes, 
kea ide o problémy a situácie súvisiace s človekom a jeho 
svedomím v jednej oblasti, akou je náboženská sféra. Cirkev 
sa snaží a bude sa snažiť, aby bola "domom zo skla", aby 
všetci mohli vidieť, čo sa v nej deje a ako plní svoje posla
nie vo vernosti Kristovi a jeho evanjeliovému posolstvu.
Ale Cirkev očakáva podobnú hodnovernosť zo strany "pozorova
teľov", ktorí majú podávať čitateľom svojho denníka či časo
pisu o živote a udalostiach Cirkvi..

5. V bule na začiatok Svätého roku som prehlásil, že "iha 
vtedy dosiahne svoj cieľ, keá sa zmieria navzájom Kristovi 
žiaci a nastane zmierenie aj medzi ľuämi v. otázke mieru me
dzi národmi." /Aperite portas redemptori č. 3/. V tejto 
najdôležitejšej úlohe každý človek, nielen kresťan, má svo
ju účasť. Zvláštnym spôsobom je to úloha novinára. Opakuje 
sa tu analógia medzi poslaním Cirkvi a poslaním novinárstva, 
obsiahnutá v tejto širšej náplni sveta komunikácie. Analó
gia medzi’ angažovanosťou Cirkvi v realizácii II. Vatikánske
ho koncilu a tou, ku ktorej je pozvaná spoločnosť, aby šla 
dopredu po ceste pokroku, vyznačenej mierom a spravodlivos
ťou. •

Lepší obeh informácií v cirkevnej komunite, medzi A- 
poštolskou stolicou a miestnymi cirkvami, miestnymi cirlsemi 
navzájom, sa' môže nepochybne pričiniť nielen do prehĺbenia



ducha kolegiality a spoločných väzieb, ale tiež k vzrástu 
a dozrievanie -osobného a kolektívneho vedomia členov -božie
ho ľudu.

"Majú byť uznané práva a možnosti jednotlivých veria
cich, aby boli informovaní o všetkom, čo je potrebné, aby 
sa mohli aktívne podieľať na živote Cirkvi." - Toto bolo 
povedané v dušpastierskej inštrukcii "Communio et progres- 
si." /Č.119/. Podobne, lepší obeh ideí a informácií v ľud
skej spoločnosti, medzi rôznymi národmi, ako aj v národoch, 
sa určite pričiní ku vzájomnému poznaniu, ale ešte vo väč
šej miere k odstráneniu prekážok, ktorými sú nedorozumenie, 
podozrievanie, nedôvera, diskriminácia, nespravodlivosť, 
ktoré stále prekážajú ceste mieru a solidarity medzi ľudmi 
a národmi.

V súčasnom pluralistickom svete, poznačenom technolo
gickou revolúciou, ktorá sa rozvíja tak, ako nikdy predtým 
je samozrejmé, že masovokomunikačné prostriedky, ak sú 
používané k nesprávnym účelom /alebo čo je horšie/ přistřih
nuté podľa logiky vládnej moci, môžu spôsobiť äalšie a ešte 
hlbšie trhliny spoločenského tkaniva. A naopak - ak sú pou
žívané podľa etických noriem, ktoré chránia ľudské práva, 
dvíhajú sa na úroveň činiteľa komunikácie namiesto toho, 
aby boli používané, ako obyčajný nástroj. Tieto prostriedky 
mižu získať rozhodujúci význam pre ľudskú budúcnosť v proce
se integrácie a zjednocovania, mravnej obnovy, šírenia osve
ty a kultúry, skrátka v realizácii lepšieho spolunažívania 
ľudí. Je to možnosť, ktorá by stále mala byť prítomná vo ve
domí, pri námahách smerujúcich k vypracovaniu nového sveto
vého poriadku informácií a komunikácie.

Teraz chápeme, prečo dnes viac ako včera povolanie no
vinára si vyžaduje jednak odbornosť ako aj mravnú zodpoved
nosť. vKeä disponuje takými obrovskými prostriedkami, môže 
stvárňovať svedomie a usmerňovať ho správnym smerom. Môže 
pripomínať zmysel pre Boha, vychovávať k čnosti, vytvárať 
nádej, oživovať zmysel pre transcendentné hodnoty. Kiežby 
vaša práca mohla osvecovať, viesť, podporovať všetko to, 
čo vedie k službe autentickému a integrálnemu rozvoju ľud
ského spolunažívania. Kiežby mohla úmyslom a srdcom otvá
rať horizonty, povzbudzovať jednotlivcov i skupiny k sna
he po zlepšení kvality života. Jedným slovom, aby mohla 
podnecovať a stmeľovať tie fermenty, od ktorých závisí spá
sa ľudstva v súčasnom nepokojnom, ale aj sľubnom momente.

Povolanie novinára čerpá z tých zásob, ktoré by som 
nazval "pozitívna psychológia". Nnustály kontakt s rôzny
mi udalosťami, ktoré tvoria obsah informácií, nemá šetriť 
sympatiou voči tomu, čo sa dobrého stane, možno v skrytos
ti, bez publicity a čo si zasluhuje, aby to ľudia poznali, 
hoci to nie je "novinka", nielen preto, aby sa zmenšovali 
negatívne^aspekty, ale aby sa povzbudzovali a stimulovali 
veľké konštruktívne možnosti. Veä konečne, tieto tvoria 
chrbticu dejín.

Drahí novinári! Priatelia novinári!
Nech tieto jednoduché úvahy, súvisiace s charakterom 

dnešného stretnutia, ktoré sa odohráva niekoľko dní po



sviatku vášho patróna sv, Prantiška Saleského,. utvrdia 
vás v presvedčení o veľkosti vašej ťažkej úlohy a odbernej 
dokonalosti vášho dôležitého poslania.

S takýmto prianím vám z celého môjho srdca udeľujem 
svoje apoštolské požehnanie.

Ján Pavol II.
• »

Prebývanie Svätého Ducha

/príhovor pápeža pri všeobecnej audiencii 4.apríla

1. '"Ké3. žijeme z Ducha , budeme musieť Ducha aj nasledovať * *.:/Gal 5,25/ 
Milí bratia a sestry!
Pri minulých stretnutiach v modlitbe v stredu sme sa usilovali 
o hlbšie rozjímanie ovkrestanskomva ludskom význame rôznych čas
tí, na^ktoré sa^rozdeluje sviatosť pokánia. Dnes chceme našu po
zornost usmerniť. návovocie, výsledky a účinkyvprijátého odpustenia.

Keď nás sviatosť zmierenia práve nájde v ťažkom .„hriechu a keď 
ju prijímame s' predpísanou vnútornou' dispozíciou; oslobodzuje nás 
od. viny a dáva nám opäť život milosti. Rozhrešenie, ktoré sa nám pro
stredníctvom'Cirkvi, v" Kristovi dáva, nerobí minulé hriechy, akoby 
sa^neboli stali. Ním sa nám dáva moc božského zmilovania, dáva nám 
opät dôstojnosť božích detí* ktorú sme dostali pri krste.
Katechizmus nás učil hovoriť o "habituálnej^milosti", to znamená 
o novom živote, ktorý sa nám dáva: tento spôsobuje-v nás prebýva
nie "Kristovho Ducha" /Rím 8,9/, ktorý nás transformuje v Iírista- 
•*- robí nás rovnými Kristovi /por.Rim 8,29/, aby sme v znóvanájde- 
nom cirkevnom bratstve /por.l Kor 2,11/ v nás zopakovali tajom
stvo smrti a zmŕtvychvstania Vykupitela /por.EF 2,3-6/, a tak aby 
sme opät získali á Vážili si skutočne ludskú zložku existencie.
2. Tu sa nejedná o niečo, čo by nám bolo zvonku dané. Vo veria
com hriešnikovi, ktorému bolo odpustené, zaberá Duch Svätý opät 
príbytok /por.Rim 8,1i; 1 Kor 2,12- 3,16; 16,19; 2 Kor 3,3,* 5,5;

• Gal 3.,̂ 2—5J 4,6/, ako námvto bol Ježiš prislúbil /por.Jn 14,15-17/
• áno, sám Kristus znova v ňom prebýva spolu s Otcom /por. Jn 14,23j
Zjav 3,20 /. v v ,
Taká prítomnosť nezostáva bez šťastných dôsledkov na život a ko
nanie od smrtelného hriechu oslobodeného, veriaceho. Tento je znova 
vnútorjie zmenený a podstatne premenený, a tak ako "nové stvorenie" 
/Gal 6,15/; dostáva " účasť na. Božej prirodzenosti " /Por 2 Pt 1,3,4/ 
a označený pečaťou.a pretvorený podlá obrazu a podobenstva Božieho 
Syma /por.l Kor 12,13,* 2 Kor 1,21-22; Eŕ 1,13; 4,30/.

•'-Ešte viac: veriaci oslobodený od smrtelného hriechu dostáva nový
~ základ pre svoje jednanie, totiž^Sožieho Ducha, takže pozná Božiu 

vóíu a je schopný podlá.nej konat./por.l Jn 3,1-2; 4,7-8/: žije 
pre Otca ako Kristus /por.Jn 6,58/, modlí sa /por.Rim 8,26-27/,mi
luje bratov a sestry /por. 1 Kor 12,4-11/; 13?34/,vdúfa v budúce, 
dedičstvo /por.Rim 8,17; Gal 4,7^ Tit. 3,7/, žatia! čo sa "necháva 
viest Duchom", ako nás Pavol uisťuje v liste Galatanóm /Gal 5,18/. 
Toto obnovenie sa nestavia vedia ludskej zložky^ale ju prijíma, 
usporadúva, premieňa,vtakže sa môžeme "radovať v Pánovi, /Fil 
4,4-8/", všetko skúmať a zachovať, čo je dobré /por.l Sol 5,21/.
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3. Avšak sviatosť pokánia sa neohraničuje len na to, že znova ob
držíme krstnú milost. Ponúka nám nové podnety, aby sme boli vždy pri
podobnení Kristovi, ako to patrí k obráteniu, keď toto obrátenie 
sviatostným rozhrešením po hriechu je potvrdené a zdokonalené.

Skutočné duchovné podanie volá tento dar sviatosti zmierenia 
rado " duchom skrúšenosti ".
Co to znamená a čo to v sebe obsahuje? Duch skrúšenosti je konečne 
zvláštne spojenie s Kristom, Víťazom nad hriechom, žiadostivosťou 
a pokušením. Teda uzatvára v sebe jasné a jedinečné poznanie viny, 
ale nie je to dôvodom ku strachu, ale viac ako povzbudenie k rado
stnej vďačnosti, pretože človek skúsil odpustenie viny, až k úplné
mu inštinktívnemu odporu voči zlu. Uzatvára okrem toho zvláštnu skú
senosť, aký je človek slabý.^Táto slabosť sčasti aj po prijatí svia
tosti zostáva a môže nás opäť zviesť, "aby sme splnili žiadostivost 
tela " /Gal 5,16/J smilstvo,^nečistota, chlipnosť^modloslužob- 
níctvo, čarodejníctvo, nepriatéístvá, sv^ry, .nenávist, hnevy, zva-. 
dy, rozbroje, rozkoly, závisť, neprajnost, opilstvá, obžerstvá a 
týmto podobné " /Gal 5,19-21/, kým opäť darovaná milosť, nás má viesť 
k ovociu ducha, k láskavosti, dobrote, vernosti, ku krotkosti,, lás
ke, radosti, pokoju, zhovievavosti a k zdržanlivosti " /Gal 5,22-23/.

Nadto ešte vedie ná'fe duch skrúšenosti k neobyčajne jasnému 
poznaniu našich povinnosti kresťanského života, predovšetkým, čo ša 
týka mravných zložiek a čo sa týka aplikácie na jednotlivú osobu. ■ 
Predovšetkým daruje hádi novú schopnosť všetky tieto povinnosti vy
konať. A to sa stáva, lebo v sviatosti pokánia obdržané odpustenie- 
božie nás obzvláštnyn spÔsobomvrobí podobnými.Kristovi, ktorý zo
mrel a stal z mŕtvych, " aby sňal hriech sveta " /Jn 1,29/, a tak 
bo-" spásou ", /Mt 20,28, Ef 1,7* Kol 1,14/ pre hriechy každého 
z nás.

Taký duch skrúšenosti nie je na žiaden spôsob smútok alebo 
strach, ale výbuch skutočnej ja s a v e j  radosti, ktorá prýšti zo sily 
milosráenstva Božieho, a v Ježišovi istovi zmýva hriechy a ktoré
mu my máme odpovedať citlivým a jemným svedomím, s vrúmnn. láskou.



Siatba skrytá v zemi

/Príhovor pápeža pri audiencii pre čínskych biskupov 
z Taiwanu 28. februára 1984/

Ctihodní bratia v biskupskom úrade!

Je mi skutočnou radosťou, že vás tu môžem dnes pozdra
viť a prostredníctvom vás vašich spolupracovníkov v apošto
láte, u Vás pracujúce rehoľné rodiny, potom všetkých veria
cich, ktorí sú zverení vašej dušpastierskej starostlivosti 
a všetkých vašich krajanov.

Naše dnešné stretnutie nie je vôbec nejakou prechodnou 
udalosťou: Vy ste vždy v pápežovom srdci a v modlitbe prí
tomní, práve tak, ako viem, že ste duchovnou solidariteu 
spojení, spoločenstvom s nástupcom Petra, a to je kritériom 
spolupatričnosti s katolíckou Cirkvou, ktorá "zachováva 
starodávnu disciplínu, podľa ktorej biskupi celého sveta bo
li spojení medzi sebou a rímskym biskupom zväzkom jednoty, 
lásky a pokoja." /Lumen gentium 22/. Vy ste teraz vo Svätom 
roku vykúpenia prišli der Vatikánu, aby ste na hroboch sv. 
apoštolov Petra a Pavla načerpali novú silu, do mesta, v 
ktorom oni svoje svedectvo spečatili mučeníckou smrťou, aby 
ohlasovali nepriateľsky im zmýšľajúcemu svetu svoju vieru 
v Ježiša Krista, Spasiteľa ľudí,

1. Váš pobyt tu pripadá na záver slávností, ktoré sa 
v poslednom roku slávili na Taiwane pri spomienke na 400. 
ročné jubileum nríchodu P. Matteo Ricci do Číny, kým ste uí 
aj začali s prípravou 125. výročia evanjelizácie Taiwanu.
To je teraz príležitosť celú Cirkev upozorniť a znova pove
dať, že život viery znamená vždy aj úlohu samého človeka,
i keč pritom nedbá na vlastné záujmy, a to je jeho osobným 
svedectvom.

Vy a váš veriaci ľud to viete veľmi dobre, lebo ste 
museli prekonať mnohé skúšky, aby ste si zachovali poklad, 
ktorým je vaša viera v Ježiša, ktorý je "ten istý včera, 
dnes i naveky." /Hebr. 13, 8/.

Túto vieru ste nielen pre seba samých zachovali, lebo 
ona je - ako udatní misionári, ktorí ku vám prišli, učili - 
k tomu určená,aby sme ju ňalej dávali a so všetkými zdieľa
li. V tomto zmysle by som vám chcel vyjadriť svoju spokoj
nosť nad spôsobom, ktorým sa vám podarilo tieto slávnosti 
usporiadať, ##totiž nie ako nostalgický pohľad do minulosti, 
ale ako záväzok a odhodlanosť zvestovať terajšiemu čínskemu 
ľudu Krista a jeho Cirkev.

2. Vy ste Číňanmi a ste hrdí na to, že nimi ste. Vy 
patríte k národu, ktorý predstavuje štvrtinu ľudstva. Pat
ríte k národu, ktorý je významný nielen počtom, ale je veľ
ký predovšetkým svojou kultúrou a významom. Patríte k ná
rodu, ktorého vplyv na pokoj a blahobyt ľudstva nemôže byť 
ignorovaný ani dnes, ani v budúcnosti’.



Cirkev má niečo spoločné s týmto- národom, čo sa týka 
Boha a ľudí. Ona by chcela tomuto ľudu zvesto-vať pravdu, 
ktorú dostala od apoštolov: "... Jeden je totiž Boh a 
jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuämi, človek Kristus 
Ježiš, ktorý sa obetoval ako výkupná obeť za všetkých,"
/I Tim 2, 4-5/.

V jednom pastierskom liste pre rok 1981 ste vy sami 
napísali: "Ďaleko predvídajúci misionári zvestovanie evan
jelia Čínskemu ľudu videli ako zvláštny cieľ, ktorý im naj
viac ležal na srdci. Prišli do Cíny, aby tam zvestovali 
svoju kresťanskú vieru, My, dnes žijúci Číňania musíme sa 
teraz nás samých opýtať, čo sme my v našom vlastnom ľude 
urobili pre zvestovanie Evanjelia a čo sme schopní urobiť 
v terajšom historickom momente. Musíme starostlivo skúmať* 
ktoré sú hlavné prekážky nášho zvestovania v Číne. Musíme 
tiež skúmať, ako by sme mohli účinne priniesť Evanjelium 
našim vlastným ľuáom*"/Spoločný pastiersky list Čínskej_ 
biskupskej konferencie pri spomienke na 400,ročné výročie 
príchodu M. Ricci do Číny na 3* decembra 1981/.

3. Áno, moji milí bratia, vy ste to celkom dobre rozu
meli, že pravda Kristova, ktorú ste zvestovali, dosiahla 
ľudí každého času a na každom mieste. Ako milovaní synovia 
čínskeho národa ste poverení úlohou posolstvo viery tak 
prekladať, aby mohlo byť všetkým vašim krajanom zrozumiteľ
né.

Pre Cirkev toto nie je žiadny nový problém. Už od svo
jich počiatkov musela veľmi dobre vedieť, ako by sa mohla 
spojiť jej viera a formulácia tejto viery s "kultúrou hos
ťov". Pritom túto kultúru rešpektovala a prevzala všetky 
jej najlepšie prvky. Misionári, ktorých apoštolské účinko
vanie v Číne teraz oslavujete, robili presne to istéi Pri
jali vaše poklady a dali vám svoje vlastné, aby bol známy 
a milovaný Ježiš Kristus, ktorý je jedinečným pokladom 
na celom svete.

Bola Vám čalej odovzdaná fakľa. Vy musíte teraz pre
niknúť do srdca všetkých týchto hodnôt, ktoré vlastne vy
tvárajú kultúru národa, hodnoty, v ktorých^sa národ sám, 
ponad všetky premeny a rozdelenia, vždy opäť spozná. Cir
kev - ako som už na konci medzinárodného kongresu v roku 
1982 venovaného Matteo Ricci mal príležitosť povedať - je 
veľmi ochotná prijať duchovné talenty každého národa. Ne
môže zanedbať čínsky národ, číselne najsilnejší na zemi, 
musí ho považovať za veľkú, nesmiernu realitu, ako nejaký 
téglik k taveniu tých vznešených tradícií a oživujúcich 
fermentov a preto tiež zároveň ako veľkú, mnohosľubujúcu 
nádej." /Príhovor na pápežskej univerzite Gregoriana, dia 
25i.. 10. 1982, Nr. 6/.

Cirkev, ktorá žije na Taiwane, je tejto skutočnosti 
dtevlášť prístupná. Ona nežije ako uzatvorená sama v sebe, 
ako keby stále smútila za minulosťou, alebo ako keby sa 
bála. Nie, ona sa modlí, posväcuje sa a pracuje, "aby 
sa slovo Pánovo šírilo a a bolo oslávené." /2 Sol 3, 1/.
Už od času dávnominulej epochy Tang-Dynastie /617-917/, 
ktorá sa všeobecne považuje za začiatok evanjelizácie čín
skej pevniny, až podnes v roku 1984 nestratilo slovo



Kristovo, jeho posolstvo a jeho Cirkev nič zo svojej 
tvorivej sily, zo svojho svetla a so svojej^ novosti, le
bo Ježiš Kristus je s nami "až do konca sveta" /Mt 28, 20/ 
a jeho uzmierujúce slovo prijalo formu .kríža, ktorý spája 
najrôznejšie národy. Musíme teda poznať ich reč, ich spô
sob vyjadrovania sa a 'ich zvyky, aby sme im mohli rozprá
vať o pláne Boha Otca,.o jeho Láske a Láske Ježiša, ktorú 
on dokázal svedectvom svojej: obety.

Vy, katolíci z Taiwanu a vám zverená diaspóra, máte 
túto ohromnú povinnosť, aby ste tvorili most pre Cirkev 
pre vašich spolukrajanov na pevnine. Vaši iní kresťanskí 
bratia a sestry, ktorí v tejto chvíli sú skrytí ako siatba 
v zemi, musia potom tú fakľu ďalej riiesť. Všetky tieto 
námahy a^všetky tieto obety nemôžu však zostať bez ovocia: 
príde deň, v ktorom Ježiš zvestovaný, ďalej odovzdávaný 
a viditeľný v kultúre ako očakávanie a nádej celého čín
skeho národa bude môcť byť oslavovaný, ktorý Cirkev veľmi 
rešpektuje a miluje.

Moji milí bratia, chcel by som vás, ako i vašich ve
riacich povzb'j/3'.̂ , aby eto vydržali, aby ste .sa modlili 
a trpeli a aby ste tak boží plán mali ..stále jasnejšie pred 
očami, ktorý napriek.všetkému^sa v dejinách každého národa 
rozvíja: "Neboj sa.-,. Duch Svätý zostúpi na teba... lebo 
u Boha nič nie je nemožné,," /Lk 1, 3*0-38/, ako povedal 
anjel Márii, ,. ” . • ' -

Pápež na vás mý'Slí a chcel by spoločne s cel.ou Cir
kvou, ktorá na vás nezabúda a pozná vaše ťažkosti, pove
dať vám slová, ktoré apoštol Pavol napísal kresťanom, v 
Kolosách: "Ďakujeme Bohu a Otcu Ježiša Krista, nášho Pána, 
kedykoľvek sa za vás-;mod.l íme, le-bo sme počuli o vašej vie
re v Krista Ježiša a o láske;. ..ktorú-máte ku všetkým svätým," 
/Kol 1, 3-4./® Kiežby naše nadšenie mohlo vyjadriť ľuďom, 
každému osobitne a všetkým-víťaziacu lásku Kristovu a 
kiežby ju pomohlo odhaliť aj v dejinných protikladoch, v 
udalostiach, v ktorých si Boh akoby.nevšíma veci, ktoré 
my ľudia sme pokúšaní vidieť áko prekážky alebo neusku
točniteľné®

"Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo 
dúfate v Pána!" /Ž 31, 25// Pozdvihnite vaše oči do- bu
dúcnosti a utěšovaní svedectvom tých, ktorí prišli pred 
vami a podporovaní modlitbou celej Cirkvi,^urobte vidi
teľným svetlo Evanjelia prosv^e.doíňžv'om svätosti a 
zbožnosti vašich spoločenstiev,

Je pre mňa veľkou radosťou, že môžem dnes ráno 
pozdraviť v Ríme žijúcich členov čínskeho spoločenstva, 
ktorí boli ochotní sprevádzať svojho biskupa pri tejto 
veľmi dôležitej návšteve. Povzbudzujem-vás všetkých, aby 
ste sa ešte viac zaviazali Pánu Ježišovi* Buďte svojím 
statočným každodenným životom svedkami Evanjelia pred 
svetom! #

Dávam Vám všetkým svoje apoštolské požehnanie so - 
srdcom plným lásky a modlitby0



Nové menovania do rímskej kúrie

Pápež Ján Pavol II. na žiadosť o odstúpenie z dôvodu 
veku uvoľnil nasledujúcich kardinálov:
- Kardinál Giuseppe Paupini, doteraz hlavný peniteneiár,
- Kardinál Giuseppe Casoria, doteraz prefekt kongregácie

pre sviatosti a bohoslužbu.
Okrem toho zo zdravotných dôvodov prijal odstúpenie 

nasledujúcich osobností:
- Arcibiskup Jean Jadot, doteraz podpredseda sekretariátu

pre nekresťanov,
- Arcibiskup Andreas Maria Deskur, doteraz predseda pápežskej

komisie pre spoločenské komunikatív
ne prostriedky.

Taktiež podľa apoštolskej konštitúcie Regimini Ec.cle- 
siae /Hr. 5, 2/ po uplynutí päťročného obdobia v úrade pri
jal pápež žiadosť o uvoľnenie nasledujúcich kardinálov:
- Kardinál Sebastiane Baggio, doteraz prefekt kongregácie

pre biskupov,
- Kardinál Angelo Rossi, doteraz prefekt kongregácie pre

šírenie viery,
- Kardinál Opilio Rossi, doteraz predseda pápežskej rady pre

laikov,
- Kardinál Eduardo Pironio,' doteraz prefekt kongregácie pre

rehoľníkov a sekulárne inštitúty,
- Kardinál Bernardin Gantin, doteraz predseda pápežskej ko

misie "Justitia et pax" a 
predseda pápežskej rady "Cor unum".

V osobnom liste vyslovil pápež horemenovaným kardiná
lom srdečnú váaku za ich horlivú a odbornú prácu, ktorú vo 
svojich úradoch vykonávali.

Pápež Ján Pavol II. vymenoval:

- Kardinála Sebastiana Baggio - za predsedu pápežskej komi
sie pre štát Vatikánskeho mesta,

- Kardinála Angelo Rossi - za predsedu správy majetku Apoš
tolskej Stolice,

- Kardinála Roger Etchegaray - arcibiskupa z Marseille, za
predsedu pápežskej komisie "Justi
tia et pax" a za predsedu pápežskej 
komisie "Cor unum",

- Kardinála Opilio Rossi - za predsedu kardinálov pre pápež
ské svätyne v Pompei, Loreto a Bari,

- Kardinála Eduardo Pironio - za predsedu pápežskej rady
pre laikov,

- Kardinála Bernardin Gantin - za prefekta kongregácie pre
biskupov,

- Arcibiskupa Luigi Dadaglio - za hlavného penitenciéra,
- Arcibiskupa z Onitsha, Francis Arinze - za podpredsedu se

kretariátu pre nekresťanov,



- Arcibiskupa z DuHinu* Dermot J. Ryan, za pro-prefekta kon
gregácie pre šírenie viery,

- Arcibiskupa Augustin Mayer - z«-yrro~prefekta trongregécie
pre sviatosti, a pro-prefekta ko'ngre- 
gácie pre bohoslužbu,

-Arcibiskupa Jean Jérôme Hamer - za pro-prefekta kongregá
cie pre rehoľníkov a sekulárne inšti
túty,

- Arcibiskupa Andreas Maria Deskur - za zaslúžilého predse
du pápežskej komisie pre spoločenské 
komunikatívne prostriedky, /vo vý
službě/,

- Msgr, John P, Foley - za predsedu tejto komisie pre komu
nikatívne prostriedky, so súčasným 
povýšením na titulárneho arcibiskupa;

Súčasne pápež vymenoval:
- Arcibiskupa z Chieti a apoštolského administrátora z 

Vasto, Vincenzo Fagiolo, za tajomníka kongregácie pre re- ■ 
hoľníkov a sekulárne inštitúty, .

- Arcibiskupa Lajos Kada za tajomníka kongregácie pŕé svia
tosti,

- Msgr. Alberto Bovone za tajomníka kongregácie pre učenie 
viery, so súčasným povýšením na titulárneho arcibiskupa;

Nakoniec pápež vymenoval za konzultantov štátneho sekreta
riátu:
- Arcibiskupa Andreas Maria Deskur,
- Rev. P. Umberto Betti OFM.

V ten istý deň pápež vydal dve nasledujúce nariadenia:
- doterajšia kongregácia pre sviatosti a bohoslužbu sa roz

deľuje na d\?a osobitné celky - na kongregáciu pre sviatosti, 
a kongregáciu pre bohoslužbu,

- Kardinálovi, štátnemu sekretárovi Agostino Casaroli boli 
prípisom dané rozsiahle splnomocnenia v spravovaní štátu 
Vatikánskeho mesta.



Z A S V Ä T E N I E  D O  K Ň A Z S T V A

/F. Hillig/

Ako Sa stáva človek kňazom? Akovsa mu odovzdáva knaz- 
stvo5 nielen kňazská právomoc, ale kňazský duch? Keä sa^pý- 
tame na odovzdávanie sviatostnej moci, vtedy nám odpoved ne
robí ťažkosti: sviatostná moc sa odovzdáva vložením rúk bis
kupových. V tom tkvie duchovné otcovstvo, ktoré spája konzek- 
rátora s kňazmi? ktorých vysvätil. Podobne tiež veľká uctia 
veriacich voči svojmu arcipastierovi sa zakladá vlastne na 
tom, že biskup zo svoýjstrany prijal vložením rúk^iného kon- 
zekrétora plnosť kňazskej milosti. Skrze toto vloženie rúk 
stojí v rade apoštolskej postupnosti: nepretrhnutájreťaz, 
ktorou sa prenáša úrad a svätenie, siaha cez stáročia až ku 
apoštolským učeníkom, na ktorých hlavách spočinuli ruky sa
motných apoštolov. Tak Pavol pripomína svojmu žiakovi Timo- 
tejovi, ktorého ustanovil apoštolskou právomocou ako biskupa 
v Efeze, "dar milosti Božej", ktorá je v ňom skrze vloženie 
jeho /Pavlových/ rúk", /2 Tlmi, 6/,

Avšak sviatostné prenášanie moci je len jednou, aj keá 
základnou milosťou v sprostredkovaní knazstva. Toto jadro je 
zasadené do živej plnej skutočnosti a zároveň má samo roz
kvitnúť do takej plnosti. Úradné ustanovenie má spočívať na 
hlbokom poznaní spásnych právdL a na duchovnom zmýšľaní, na 
apoštolskej horlivosti a opravdivej nábožnosti* Sviatostné 
prenášanie len vtedy je zdravé. ,kea kňazské formovanie a spô
sob života držia s ním krok; ked kňazská právomoc, ktorá 
svojho nositeľa aj navonok vyzdvihuje z veriaceho ľudu /lai
kov/, vovedie ho zároveň aj vnútorne do zvláštnosti kňazskej 
existencie. Naša otázka smeruje teda k tomu, ako sa z 'Vysvä
teného" stáva "zasvätený”* Ako sa prakticky dospieva k tomu 
hlboko vnútornému preniknutiu a preformovaniu kňazským duchom, 
ako ho Cirkev očakáva od svojich kňazov a ktorý vidíme usku
točnený stále v nových obmenách na vzorných kňazských posta
vách cez celé dejiny Cirkvi až do prítomnosti.

Mohlo by sa odpovedať: No^ mladík /lebo normálne ide tu 
o,mladých ľudí/, vybraný pre kňazstvo, práve nato študuje teo
lógiu, Tam sa predsa naučí všetko. Opravdu, mnohí si predsta
vujú prípravu na duchovnú dráhu celkom podobne ako príprava 
na ostatné akademické povolania. Myslia si, že niekto sa stá
va bohoslovcom tak, ako iný medikom alebo juristom. Existencia 
teologických fakúlt, n a .mnohých univerzitách ešte nadŕža ta
kýmto preds-avám, n&pr, v Nemecku. V iných krajinách bývajú 
pomery často cexkom ôdnšné. Je príznačné, že jeden francúzsky 
kňaz v Nemecku sa pozastavil nad tým, že mladíci s kňazským 
povolaním, .s ktorými sa stretol, vždy hovorili, že sa chcú 
stať "teológmi", miesto aby povedali, že sa chcú stať kňazmi.



Ako keby to "vedecké a akademické" bolo hlavnou záležitosťou; 
sem patrí ovšem tiež to, že duchovní sa počítajú aj sociolo
gicky a hospodársky ku akademikom.

Avšak svet kňaza a cesta do vnútra tohto sveta je predsa 
niečo celkom svojské a iné. Mnohí ľudia sú celkom udivení, 
keď počujú, že Ján Mária^Vianney, sv. farár z Arsu, odpočúval 
len jediný semester teológie, a to v kňazskom seminári v Lyo
ne. Celú ostatnú výchovu, /odhliadnuc od školského roku vo 
Verrieres/, dostal od jedného farára, bývalého augustiniána, 
ktorého revolúca vyhnala z jeho predošlého miesta. Keď semi
nár sa už vzdal nádeje nad týmto neskorým povolaním sedliac
keho chlapca, podujal sa farár Balley vychovať z Jánu Máriu 
Vianney kňaza, lebo bol presvedčený o jeho vnútorných hodno
tách. Spôsob tejto výchovy možno najlepšie vystihnúť asi tý
mito slovami? Ján Mária Vianney bol akýmsi sprievodcom a spo
ločníkom tohto hodného, ba možno povedať svätého kňaza, kto
rému vlastne vďačíme za sv. farára z Arsu. Lebo nielen,vže 
farár Balley bol pevne presvedčený o jeho súcosti pre kňazstvo 
a podával mu potrebné teologické vedomosti, ale bol tiež pov
zbudzujúcim vzorom pre modlitbový život, ducha pokánia a apoš
tolskú horlivosť svätca. Či nie je neobyčajne hlboký zmysel 
v tom, že Vianney nikdy sa nechcel zriecť zrkadla, ktoré zde
dil od farára Balleya? Tak veľmi si ho vážil. Kedykoľvek naň 
pohliadol, stál v duchu pred ním ten svätý muž, ktorý bol je
ho prvým farárom a ktorý zomrel v vjeho náručí, ktorého duchov
né dedičstvo, alebo jednoducho "kňazského ducha" prevzal do 
seba.

Treba doznať, že tento vyučovací postup pre vtedajšiu do
bu, to znamená pre roku 1811-1815, bol vlastne anachronizmom. 
Už dávno jestvovali semináre a vysoké školy pre výchovu kňa
zov /aj keä'boli vo Francúzsku ťažko postihnúté revolúciou a 
napoleonskou ľubovôľou/. Avšak práve Vianneyho cesta nás^upo- 
zorňuje na tú vlastnú a pôvodnú formu, ako sa kandidát kňaz- 
stva vychováva na kňaza, totiž nasledovaním a napodobnením.

Hlboko v centre kňazstva stojí Eucharistia. Kňaz je pod
statne služobníkom a správcom tohto tajomstva. Pán ho zveril 
svojim apoštolom slovami: "Toto čiňte na moju pamiatku." /Sk 
22, 19/. Čo to malo znamenať? Keď na Turíce Duch Svätý zos
túpil na apoštolov, začali to hlbšie chápať: pri slávení Eu
charistie mali sa nielen rozpomínat na slová a skutky Majstro
ve, ale mali ich ďalej uskutočňovať.

Toto vykonávanie a stale uskutočňovanie sa neobmedzuje 
na slávenie Eucharistie. Táto je len jeho ohniskom.Vzťahuje 
sa vlastne na celé ohlasovanie a zjavenie Pána:vna jeho p r a w  
divosť a dobrotu, na jeho moc i svätosť: "Ako mňa poslal Otec, 
tak ja posielam vás." /Jn 20, 21/. Mali konať to, čo Ježiš 
konal.^jeho kázanie a jeho lámanie chleba, jeho vkladanie rúk 
a odpúšťanie hriechov, jeho boj proti démonickým silám a je
ho radosť z detí mali ísť s apoštolmi ďalej celým svetom. V 
nich sa mal Ježiš viditeľne sprítomniť ľuďom. Odtiaľ predsta
va: "Kňaz, druhý Kristus."

Pre apoštolov to znamenalo: bezprostredne uskutočňovať 
to, čo videli na Ježišovi; pre žiakov apoštolov tc znfcmenaloť 
pokračovať v tonrto napodobnení Ježiša, nie už bezprostredne, 
ale skrze učenie a príklad apoštolov. Oboje je jasne vyslovené 
na jednom mieste prvého Listu Korinťanom: "Veľmi vás teda pro-



sím, buďte mojimi nasledovníkmi, ako ja som nasledovníkom 
Kristovým, Preto vám posielam Timoteja, svojho milovaného a 
verného syna v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristo
vi, ako ja učím všade, v každej cirkvi,," /I Kor 4, l6n/.
Preto ako zásadný predpoklad pre voľbu nového apoštola, ktorý 
mal zaujať miesto zradcu, bolo stanovené: môže to byť iba 
niekto z kruhu učeníkov. Musí byť osobne svedkom Zmŕtvychvsta
nia: musí to byť taký, čo po všetky tie roky žil s Ježišom; 
musí byť celkom ním naplnený a v neho pretvorený. Odtiaľ tá 
veľká vážnosť, ktorú apoštoli ako spoločníci života Pánovho 
požívali v prvotnej Cirkvi, Odtiaľ aj vážnosť, apoštolských 
žiakov, ktorí zo svojej strany ďalej odzrkadľovali apoštolskú 
náuku a formu života; odtiaľ aj tá snaha odvolávať sa na nich, 
ako Irene j z Lyonu sa odvoláva na Polykarpa zo Smyrny, a ten
to zasa na Jána Evanjelistu,

Takto sa dá tiež vysvetliť na prvý pohľad udivujúca medze
ra, s ktorou sa stretáme u cirkevných otcov, keď hľadáme neja
ký systematický, teologický traktát o kňazstve: nenájdeme tak
mer žiadny,, Jedinou, veľmi dôstojnou výnimkou je tu Chryzos- 
tomos, Ale vlastne ani nebolo treba takých traktátov; miesto 
toho jestvovalo niečo pôvodnejšieho, živé^pokračovanie: ver
nosť v konaní toho, čo konali Otcovia. "Kňazi v tejto dobe 
získavali výchovu a vzdelanie sviatostnou praxou, tým. že po
zorovali a počúvali biskupa a starších kňazov, s ktorými spolu 
žili. .Potom sami tak konali a vyjadrovali sa taktiež podľa ich 
príkladu,

Už od prvých časov kňaz nevykonával svoje funkcie sám. 
Každá cirkevná obec mala svoje presbyterium, skladajúce sa 
z kňazov ;a diakonov. Tak to dosvedčuje už Ignác z Antiochie, 
na íprechode z prvého do druhého storočia. Spoločne slávia 
Eucharistiu. Ako vzrastali úlohy a zväčšovali sa cirkevné ob
ce, pridružovali sa k ním ďalší služobníci oltára: aj títo 
dostávajú svoje svätenia. V polovici 3. st. bolo v Ríme vedľa 
biskupa 46 kňazov, 7 djskonov, 7 subdiakonov, 42 akolutov,
52 exorcistov, lektorov a ost lariev. "Akólouthos" znamená do
slova "nasledovník", a to tak vo význame žiaka, učeníka, ako 
aj služobníka. Z kruhu nižších stupňov svätenia, hlavne z 
lektorov, vychádzali často kňazi. Félix z Nbly, Eusebius z 
Vercelli, Epifanius z, Pávie,, pápeži Liberius a Siricius za
čínali ako lektori p Čo je knasstvo, naučili sa od svojich 
otcov v kňazstve. Chceli to presne tak robiť, ako to videli 
a počuli u nich. Mohol sa síce niekto stať kňazom aj bez toho, 
že by bol predtým zastával nejaké cirkevné miesto- alebo slú
žil oltáru.. Ale nijaký laik nemal byť pripustený bezprostred
ne ku kňazstvu* Musel sa skorej pripravovať v spoločnosti 
rovnako zmýšľajúcich na tento vysoký úrad. Koncom 5. st., 
a celkom bezpečne od 6, st. okrem zvyčajných rádov svätenia 
je.historicky dosvedčený zvláštny "stav klerikov", do kto
rého sa prijímalo udelením tonzúry. Od začiatku Cirkev tr
vala na tom, aby tí, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, býva
li spoločne a aby ich vychovával niektorý starší, skúsený 
kňaz..Len v tom vidí záruku, že kňazský duch sa bude prená
šať z generácie na generáciu., To, čo koncil v Aachene /r.
816/ zdôrazňuje o výchove mladých klerikov v kanonikátoch, 
je' vlastne stará cirkevná tradícia: "Mladí ľudia majú byť 
zverení do opatery tomu najzodpovednejšiemu spomedzi star-



ších kňazov, aj keá ich pritom iní vyučujú"; on ich má oboz
námiť s "cirkevnou náukou" a vyzbrojiť ich "duchodnými zbra
ňami ."

Toto celkom osobné zasvätenie do kňazstva má sa uskutoč
ňovať aj tam, kde sa kňazi nachádzajú na jednotlivých miestach 
a samostatne /ako farári/ vedú cirkevnú obec, pôvodne teda na 
vidieku. Aj títo majú prijímať do svojich domov chlapcov ako 
lektorov* Tak hovorí napr. 2. koncil vo Vaison /529/, kánon 1.: 
"Všetci farskí kňazi majú podľa skutočne požehnaného zvyku, 
ktorý je zaužívaný - ako je známe - po celej Itálii, prijímať 
do svojich domov mladších lektorov a horlivo sa usilovať, aby 
im ako dobrí otcovia podávali duchovný pokrm, s nimi nech 
pripravujú žalmy, čítajú sväté Písma a nech ich vyučujú v zá
kone Božom, aby sa týmto spôsom postarali o svojich dôstojných 
nástupcov a prijali za to od Pána večnú odmenu." A tak to 
zostalo zaužívané po celý stredovek.

Katedrálne a kapitulárne školy ani záaleka neboli jedi
nými výchovnými miestami klerikov, a už vonkoncom nie univer
zity, ktoré sa začali objavovať až od 12. /13./ st. "Teolo
gické fakulty nemali úlohu podávať budúcim duchodným nutnú 
výzbroj. Nielenže ich počet bol priskromný, ale tiež štúdium 
trvalo veľmi dlho. Ustanovizne, ktoré vyžadovali päťročné 
filozofické prípravné štúdium a potom vlastnú študijnú a pred
náškovú dobu 8 až 12 rokov, nemohli slúžiť ako miesto pre vý
chovu nemajetných klerikov, ktorých väčšina nemala nalieha
vejšej starosti nad tú, ako získať čím skôr zaopatrenie."
Preto nachádzame veľmi časté doklady o individuálnej výchove 
u niektorého farára. "Takí, čo sa chcelivstať kňazmi, našli 
si nejakého učeného otca, ktorý bol aj kňazom; ten ich naučil 
modliť sa a omšu slúžiť" a vôbec, čo je potrebné jednému 
kňazovi", čítame u Henricha z Pflummern; a to je už v pozdnom 
stredoveku. Farská domácnosť bez "farmulusa" nebola takmer 
mysliteľná. Ten bol opravdu spoločníkom a pomocníkom faráro
vým. Čítal a spieval s ním, sprevádzal ho na jeho cestách, 
roznášal svätenú vodu; skrátka, robil všetko, čo neskoršie 
pripadlo kostolníkovi...

Isteže, nebola to vždy ideálna príprava na^kňazstvo.
Až veľmi často sa stretáme v stredovekých prameňoch so sťaž
nosťami na nevedomosť a pochybné chovanie dorastajúcich kle
rikov. Opravdu možno povedať, že hlavným zlom, ktoré zožie
ralo Cirkev v stredoveku, bola nedbalosť vo výchove kňazské
ho dorastu. A to sa v nemalej miere vzťahuje práve na tzv. 
"farmulusov" na farských dvoroch. Často sa celé vyučovanie 
obmedzilo na mechanické memorovanie liturgických textov. Keá 
farár povedal: "Quare" musel famulus pokračbvať: "... fremue- 
runt gentes" /Ž 2, 1/. Mnohé farské dvory, tak ako sú nám po
písané, sú vlastne dedinskými gazdovstvami a ich obyvatelia 
len málo sa odlišujú ý o svojej hrubosti od ostatných sedlia
kov. 0 čo nám tu však ide, je základný úmysel /intencia/, 
ktorou sa riadila Cirkev, presvedčenie, že na uvedenie do du
chovného úradu je zapotreby duchovného otca, ktorý je sám 
kňazom. Toto presvedčenie a tomu zodpovedajúca prax tiahnu 
sa ako červená niť celými dejinami kňazstva. A máme dostatok 
svedectiev, že takéto zasvätenie do kňazstva sa opravdu vy
darilo. Koľko veľkých kňazských postáv mohlo sa pochváliť, 
akého mali duchovného otca, ktorému podľa ich presvedčenia 
váačili za všetko.



Irene j ako mladík tak bol uchvátený sv. Pol.ykarpom, že 
nikdy nemohol viac na to zabudnúť. "Môžem udať miesto, kde 
blažený Polykarp sedával, keď hovorieval; miesta, kde vchá
dzal a vychádzal, jeho spôsob života, jeho telesný výzor, 
jeho reči ku zhromaždeniu veriacich; jeho rozprávanie o stret
nutiach s Jánom a s ostatnými, ktorí videli Pána; jeho roz
pravy o ich náukách; ďalej to,, čo počul od týchto o Pánovi, 
o jeho předivných skutkoch a o jeho učení." PaulínuS z Noly, 
už ako biskup, píše plný vďačnosti a dôvery Augustínovi, 
ktorý mu bol na jeho životnej ceste obrazom Krista: "Vrnojom 
terajšom položení obraciam sa na Teba ako na svojho učiteľa 
a duchovného lekára o radu, aby si ma Ty naučil plniť vôľu 
Božiu, v Tvojich šľapajách nasledovať Krista a zomrieť^tou 
smrťou, akú si .žiada Evanjelium. Aj ja .chcem podľa Tvojho 
■príkladu vyzuť starú obuv zo svojich nôh, roztrhať okovy a 
takto, oslobodený radostne bežať dopredu, aby som zomrel, tak 
ako si' Ty odumrel tomuto svetu, aby som v Kristovi žil pre 
Boha. Kristova smrť a Kristov život sú poznateľné v Tvojom 
tele,, v Tvojom srdci a v Tvojom slove.. Kristovo slovo preky
puje v Tvojej hrudi."Tak tomu bolo zväčša v starej Cirkvi. 
Veľkí biskupi stali sa pre celú ge-neráciu učiteľmi a otcami 
v Kristovi. 0 Eusebiovi z Vercelli píše sv. biskup Maximus: 
"Keďže svoj biskupský úrad vzorne vykonával, viacerých za
nechal zo svojich žiakov ako nástupcov vo svojom kňazstve.
A o sv. Ambrózovi hovorí úradné sviatočné ofíeium, že v Kris
tovi zrodil Cirkvi prejasné svetlo, totiž šv. Augustína.

Čo platí o veľkých mužoch, dá sa dosvedčiť' aj o jedno
duchom farskom kňazstve. Aj na to je hodná dokladov z konca 
stredoveku... Je"dojímavé, s akou láskou á vďačnosťou si 
spomína Peter Canisius na svojho kňazského vychovávateľa 
Mikuláša van Esche, farára u sv. Gereona v Kôlne: "Zvelebuj 
duša moja Pána a nezabúdaj, čo všetko učinil pgé teba,..keď 
ti dal za učiteľa a každodenného poradcu na cestách svätos
ti takého muža, ktorého jedinou láskavou starosťou bola tvo
ja spása... S ním ako so svojím dôverným priateľom boli mi 
ľahké zrieknuť sa kamarátstva iných. Nik na svete nebol mi 
■drahší, nik nebol natoľko časťou mojej duše ako on; a ja som 
mu daroval celú dôveru, akú si môže len žiadať otec od svoj
ho syna... Denne vzrastala jeho starosť o mňa. Modlil sa za 
mna, plakal nado mnou, brával pero do ruky a písal mi, poky
ny. Moja duša bola opravdu celkom zahalená do jeho žehnajú
cich povzbudzujúcich a varujúcich slov;.ý Prosím ía, Pane,
Ty verný ochranca a milovník ľudí, dopháj premnohým.mladí
kom tú istú milosť, ktorú si mne nehodnému daroval, milosť 
dobrých a svätých vodcov pre ich duše."

Tridentským koncilom bola nanovo upravená výchova kňaz- 
stva. Aby sa odstránili neblahé pomery, bola ustanovená jed
notná úprava pre celý svetský klérus. Avšak’'-'základná myšlien
ka tradície zostala zachovaná. Hoci sa dobú'ďúcna väčší dôraz 
kládol na dôkladné teologické vzdelanie, predsa však jadro 
výchovy ku kňazstvu malo spočívať aj naďalej v duchovnom za
svätení do neho skrze iných kňazov. Keď na základe trident
ských r o-zhodnut í začala postupne vyrastať nová kňazská gene
rácia - a j  keď sa narážalo na všelijaké prekážky a odpor, - 
treba ža to vďačiť vedľa zlepšeného teologického vyučovania 
a pravidelných duchovných cvičení, hlavne veľkým kňazským 
postavám:, svätým biskupom ako Karol' Boromejský a Gregor



Barbarigo, mužom ako Bérulle, Ján Eudes, Vincent z Pauly 
alebo Olier, aby som spomenul len niekoľko veľkých Francúzov. 
Fénelon doznáva o sebe: "Stal .som sa žiakom Tronsóna, ktorý 
bol nástupcom Oliera a dedičom jeho čností. On ma vychovával 
slovami viery a umožnil mi vyvoliť si- duchovný stav." Pre
mnoho je priamych či nepriamych žiakov Jána Michala Saile- 
ra... Všetci v ňom videli.svojho duchovného otca. Už semina
risti viseli na ňom pre jeho ľudskú i náboženskú jasnosť s 
takou láskou, že po jeho odstránení z úradu v Dillingen, pre 
neho veľmi bolestnom, musel opustiť nielen mesto, ale aj o- 
kolie; lebo "jeho nepriatelia nie bez dôvodu, sa obávali, že 
študenti, a .najmä bohoslovci, by za ním utekali, keby-žil 
len na dve hodiny vzdialený nd univerzitného mesta." Mnohí si 
vážili ako jedno z najväčších dobrodení Prozreteľnosti to, 
že boli účastní jeho vyučovania. Každá diecéza a každý.semi
nár pozná takéto postavy. Ich vplyv trvá po celý kňazský ži
vot. Ich žiaci znova a znova sa k ním vracajú, pripomínajú 
si ich slová a pokyny . "Mňa vysvätil ešte^nebohý biskup NN", 
povie nejeden kňaz, keä s včskou. hľadí späť na svoj. život. 
"Náš regensLv. seminári nám hovorieval častoi i., môj^spirituál 
povedal mi  raz..." a vždyvje to zamyslenie sa nad kňazským 
dedičstvom, ktoré mladý kňaz prevzal a teraz ho má áalej 
niesť, ktoré; teraz jeho samého napĺňa a nesie.

Dnes,‘na prahu novej doby, v dobe koncilu, ktorý si do 
svojho programu vpísal obnovu Cirkvi, znovu sa venuje zvý
šené pozornoáť;možnostiam a cestám zasväteniu do^kňazstva. 
Hľadajú sá nové inštitucionálne formy tohto zasvätenia, aby 
nebolo ponechané náhode, pričom sme si vedomí toho, že v’vzá- 
klade len Boh.môže posielať ľudí, ktorí budú zapaľovať kňaz
ského ducha a äalej .ho odovzdávať. Za jednu z týchto foriem 
sa považuje zavedenie podobnej ustanovizne, čím je noviciát 
pre uvedenie a-zasvätenie do rehoľného života. Tak píše napr. 
regens jedného kňazského.seminára: "Prečo by podobné zaria
denie, akým je noviciát, nemalo byť výhodné aj pre svetského 
kňaza? Už roky sú v tomto náhľade.úplne jednotní rektori ko- 
viktov a regenti seminárov." Novonastupujúci kandidáti boli 
by tým lepšie pripravení nielen pre overovacie skúšky semi
nárneho života, ale tiež by duchovnejšie pristupovali k teo
logickému štúdiu,vktoré František Saleský nazval "ôsmou 
sviatosťou" pre kňaza. "Či také štúdium nevedie opravdu k 
Bohu a k ľuáom? Či nepodáva bohatú látku pre meditáciu a 
modlitbu? Najčistejšou radosťou profesora teológie je zais
te vedomie, že jeho poslucháči nielen jednoducho pamäťou si 
zachovávajú učebnú látku, ale keá vidí,^že ju prijali ake 
duchovný pokrm až do najvnútornejšej svätyne, do svojho mod
litbového 'života. V takomto noviciáte by okrem toho "alummi 
nadviazali osobné v.zťahy ku svojim predstaveným^ predovšet
kým ku duchovnému vodcovi} to ^e prednosť, ktorá sa nedá 
nikdy dostatočne doceniť. Špirituál by tu zaujímal kľúčové 
postavenie."

Mnoho sa uvažuje o äalšej forme kňazskej iniciácie, pre
dovšetkým vzhľadom na obnovu pastorácie. Ako Pán posielal 
svojich apoštolov a učeníkov pod svojím dohľadom a so svojimi 
pokynmi na apoštolské cesty, a po ich návrate hovoril s nimi 
o získaných skúsenostiach, tak by sa mali zriadiť tiež "zau- 
čovacie strediská," farskej pastorácie, kde by diakoni a novo-



kňazi viedli bratský spoločný život s jedným alebo viacerý
mi skúsenými kňazmi z pastorácie, spoločne by sa modlili, 
plánovali a všetku prácu b,y považovali za spoločné dielo. 
Práve hlboké pochopenie týchto dôvodov, ktoré tu uvádzame, 
priviedlo už mnohých kňazov do takýchto spoločenstiev. A 
ich zážitok je ten, že práve tu po prvý raz s celou vážnos
ťou a životnejšie než v seminári prežívajú a skusujú, čo je 
kňazské myslenie a práca, a prečo kňaz musí bvť človekom 
odlúčenia. Či nedostávajú v takomto živote slová Evanjelia
0 nasledovaní, o službe, o bratstve a o stáde ovečiek, kto
ré treba pásť, celkom inú dôležitosť? Nie je takéto zasvä
tenie do kňazštva zároveň zasvätením do sveta Kristovho, do 
sveta vykúpenia a milosti vôbec?

Aj kňaz žije dnes v diaspóre, aj on je obklopený sve
tom bez Boha. Aj on potrebuje podporu spoločenstva, ktoré 
žije bezvýhradne z viery a s celou vážnosťou berie posolst
vo Ježišovo. V opačnom prípade stále nebezpečnejšie sa roz
rastajúci proces prispôsobenia sa "svetu" vypije mu z duše 
duchovný špik.

A ešte posledné myšlienka: aj veriaci, rodičovský dom, 
učitelia a priatelia, mládežnícke skupiny a cirkevné obce 
majú dôležitú úlohu pri formovaní kňaza z ducha tradície; 
formujú ho nielen hlbokými silami milosti v modlitbe a v 
obete, ale aj svojimi predstavami, aké majú o kňazstve, 
svojim spôsobom, ako o kňazstve hgvoria a ako sa voči nemu 
chovajú. Nejeden žakuje za svoj kňazský postoj vzorným ro
dičom, ale tiež veriacim, ktorí ho vyhľadávajú a umožňujú 
mu pohľad do ich duše.

Čo je vlastne spovež, kňaz najhlbšie pochopí od mno
hých spovedných dietok, ktoré ho neraz zahanbili svojou 
poníženosťou a svojím úsilím. Pravda, môže sa stať, že ob
raz, aký majú niektorí -^dokonca "nábožní" - veriaci o 
kňazskom stave a osobe kňaza, môže ho pomýliť a zviesť; 
ak sa však naučil dobre rozlišovať, vtedy práve pastorácia, 
kňazský styk s ľužmi ho najlepšie vovedú do najvnútornej
šieho ducha kňazštva.

Na začiatku sme sa pýtali: ako sa uskutočňuje zasvä
tenie do kňazštva? A naša odpovež vyznela: v prvom rade 
skrze kňazov. KeŽ je tomu tak, vtedy aj každý kňaz má zasa 
zo svojej strany povinnosť zapaľovať kňazského ducha a ža
le j ho odovzdávať. Je to ťažká a svätá úloha, najmä dnes, 
v dobe nedostatku kňazov. Ale či Boh nedarúva veľké milos
ti na jej splnenie? 0 každom kňazovi malo by preto platiť, 
čo kedysi napíš Q  mladý Canisius istému svojmu priateľovi 
ovjednom kňazovi, ktorý sa stal iniciátorom pre mnohých 
kňazov, o Petrovi Faberovi: "Muža, akého som hľadal, - ak 
je to vôbec človek a nie skôr anjel Pánov, - našiel som na 
svoj veľký úžitok. Ešte som nikdy nevidel ani nepočul ho
voriť učenejšieho a dôkladnejšieho teológa alebo vôbec 
človeka tak čnostného. Nič iné nepozná, ako s Kristom pra
covať pre spásu duší. V styku s ním, v dôvernom rozhovore
1 pri stole nepočul som z jeho úst jediné slovo, ktoré by 
nebolo smerovalo na slávu Božiu a na správny životný pos
toj; a predsa pre jeho vhodné spôsoby nepôsobilo to na je
ho poslucháčov nijakým tonom nepríjemnosti alebo nevhodnos
ti... Čo sa mna samého týka, nemožno to ani slovami opísať,



ako veľmi sa zmenili v duchovných dvičeniach moje srdce i 
moja duša a ako silne bolo presvietene celé moje myslenie 
lúčami nebeskej milosti. Cítim v sebe teraz novú silu a zdá 
sa, ako b.y sa táto sila pre plnosť dobrodení Božích prelie
vala aj na moje telo, a takto posilnený na tele i duši, ako 
by som bol premenený v celkom iného človeka." y'

Keá sa kedysi Eliáš pred svojím odchodom na večnosť 
lúčil so svojím žiakom Elizeom, tento ho úpenlivo prosil: 
"Kiež by aspoň dve tretiny tvojho ducha zostúpilo na mňa!"
- "íažkú vec si žiadaš" - odpovedal Eliáš. "Dostaneš to 
však, ak ma uvidíš, keá budem od; teba odňatý." Keá,,potom 
Elizeus skutočne videl odchádzať proroka do neba, zvolal 
za ním: "Otče môj, Otče môj! Voz Izraela', á jeho /pohonič!"
A od tej chvíle .konal veľké divy Božie. Lebo duch,otca zos
túpil na neho. /4 Kr 2, 9n/. To všetko bola milosť, o kto
rej rozhoduje jedine Boh, nie človek;; ale: Boh .chce pôsobiť 
skrze ľudí... Preto aj v poriadku, milosti jestvuje vzťah 
Majstra a^Učeníka, vzťah, ktorý;vyrastá'z Krista a v vňom 
žije. V kňazstve Cirkvi má svoje.' jedinečné miesto. Kňaz pri
jíma kňazského ducha.od kňazov, sviatostné i icharizmaticky.
A on sám má ho zdeľovať zasa áalším- Ako znovu a znovu bude 
pohliadať ku svojim otcom v Kristovi, tak aj: sám sa stane 
pre iných,. mladších Otcom. • . ‘



Budúcnost stvorenstva - budúcnost ludstva

Vyhlásenie Nemeckej biskupskej konferencie k otázkam životného prostredia 
a zásobovania energiou

Vedecko-technický rozvoj posledných generácií vo viacerých smeroch 
obohatil svet. No postupom času sa začali objavovat aj nepriaznivé dôsled
ky tohto vývoja, ktoré stále vzrastajú. Preto sa mnohí znepokojene pýtajú, 
či niektoré velké technické výdobytky nie sú viac ochudobnením ako oboha
tením. S týmto vážnym problémom sa v r. 1980 zaoberali aj nemeckí biskupi 
a vydali vyhlásenie, v ktorom naznačujú dôležité krestanské zásady a po
stoje potrebné pre úspešné riešenie týchto životne dôležitých otázok. 
Slovenskému prekladu vyhlásenia poslúžil nemecký text uverejnený v mesač
níku Herder Korr espondenz, nov.1980, str. 560-566.

I. Nová hraničná situácia ludstva
1. Človek nesmievrobit všetko, čo môže. Čím viac je schgpný,tým väčšia 

je jeho zodpovědnost. S možnostami rozmnožovat a podporovat život rastú 
aj možnosti poškodit a zničit život. Rast výroby a spotreby neznamená Vždy 
rast ludskosti. Kde sa nezaručí prvenstvo duchovných dobier pred hmotnými, 
prvenstvo osoby pred vecami, tam je na celosvetovej úrovni ohrozená rovno
váha vnútorného a vonkajšieho pokoja a tiež rovnováha spravodlivého spolo
čenského poriadku. Vedci, ktorí v posledných desatroôiach prispeli k zá
vratnému pokroku, ale aj politici a náboženské spoločnosti opakovane po
zdvihli napomínajúci a varujúci hlas.
Ale počúval ich niekto? Presadilo sa do života povedomie, že akási miera 
musí obmedzovat naše nároky a naučený spôsob života, pretože sme zodpoved
ní za íudskost a íuďstvo ?vToto povedomie sa dnes priamo natíska. Lebo na 
poznanie, že nesmieme robit všetko, čo sme schopní, nevyhnutne vplýva iné 
poznanie: že totiž ani nemôžeme robit všetko, čo sme schopní.
Ako sa to dá rozumiet ?
Vedecké a technické možnosti, ktoré sa otvárajú íudskému plánovaniu a výs
kumu, sa zdajú byt takmer neobmedzené. Ale pred oči sa nám nástojčivo na
tíska vidina konca našich reálnych možností. Keby sme skúsili robit všet
ko, čo sme schopní, spotrebovali by^sme prostriedky, ktoré sú nevyhnutné, 
aby sme mohli ešte zajtra pokračovat, bavaby sme mohli vôbec žit. Stojíme 
pred otázkou: Nie sú^nebezpečenstvá a zatažujúce dôsledky, ktoré vyvoláva
me pre našu budúcnost, väčšie ako priaznivé možnosti? Kríza životného pro
stredia, energetická kríza, surovinová kríza sú heslá, ktoré sa stali tak
mer módnymi slovami.„Vyvolávajúvnielen oprávnenú a zodpovednú starost, ale 
zavše aj paniku a zmätenú úzkost.
Nemôžeme zatvárat oči pred týmito varovnými signálmi :
Človek zaplňuje svoj životný priestor a priestor ďalších generácií odpad
kami toho,čo vyrába a čo konzumuje. Kazí živly / vzduch, pôdu, vodu/, z 
ktorých vyrastá jeho život a jeho budúcnost.
Takvvzniká k r í z a  ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i  a.

Človek žije tak, že je odkázaný na viacvenergie, ako jej má k dispozí
cii bez poškodenia životného priestoru. Koíko energie spotrebuje a ako ju 
získava, sa stáva životnou otázkou. Ide tu o k r í z u  e n  e r g i e.

Človek sa pokladá za vrchol zemského Stvorenia a svet pokladá za svoj 
domov, ktorý si zariaďuje na svoje užívanie a zisk. Ale v zdanlivo opráv
nenom vlastnom záujme sa vystavuje nebezpečenstvu, že bude s týmto domom 
zaobchádzat tak, že sa mu zrúti a on ostane sám bezmocný a bezbranný. Len 
v solidárnosti s ostatným stvorením, len v zodpovednom zachádzaní so sve
tom zvierat, rastlín a vecí môže ostat natrvalo pánom stvorenia a nie o- 
trokom, ktorého vyhnala zo Stvorenstva jeho panovačná mánia. Túto situá
ciu môžeme označit slovom k r í z a  s t v o r e n s t v a .
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2. Táto situácia sa pripravovala už dlho, a predsa je to čosi ojedi
nelé, čo sa objavuje po prvý raz. Človek vždyvvedel, že jeho narábanie s 
vecami zanecháva následky v prírode, medzi íuďmi, ba následky pre budúce 
generácie. Vyrúbané lesy na Iberskom a Apeninskom poloostrove majú ďale
kosiahly vplyv na podnebie v Španielsku^a Taliansku. Avšak dnes človek plá
nuje budúcnost celej svojej planéty a môže hodnotit následky svojich zása
hov v doteražvnepoznanom rozsahu.. Otázka, či budúce generácie vôbec ešte 
nájdu obývateínú zem alebo nie, sa v takom rozsahu nikdy^nekládla predo
šlým generáciám. A teraz sa kladie nielen pre možnost atómovej vojny, ale 
aj s ohladom na naše zaobchádzanie so živými tvormi, životným priestorom 
a neživými vecami.

Ako sme prišli k tomuto stavu ?
Terajšia situácia vyrastá z najsmelšieho a najúspešnejšieho úsilia lud- 

slcých dejín vyskúmat sily vesmíru a zapojit ich do služby človeka. Moder
ná veda ruka v ruke s novovekou filozofiou urobila z prírody predmet lud- 
ského bádania. Veci pritom stratili viac a viac svoje tajomstvo a stali sa 
iba materiálom nášho plánovania a výroby. Ale človek, ktorý pretvoril svet 
a podriadil si ho, stojí teraz s výsledkami svojho^plánovania a výroby sám. 
Chcel byt pánom sveta, ale pritom akýmsi čudným spôsobom ostáva "bez sveta'.' 
Pri všetkom zisku pozoruje dvojakú stratu:

Z jednej strany naráža na hranicu svojich možností: opotrebovaný svet, 
spotrebovanéýpramene jeho ďalšieho života. Z druhej strany naráža na ne- 
dohladné vedlašie účinky svojich cielených zásahov ; to, čo ovláda, ho 
hrozí ̂ pohltit. Preto je potrebné, aby si človek vytvoril nový vztah k ži
vej prírode, k veciam, k svojmu životnému priestoru, k svetu^ aby bol člo
vek vo svojom svete a aby svet mohol byt pre človeka..

3. Nový vztah k svetu, to nemôže znamenat ústup z výdobytkov novove
ku, keďvsme úž raz začali vedecko-technickú manipuláciu s prírodnými sila
mi. Avšak nemôže to znamenat ani pokračujúce nepretržité úsilie o stále 
obsiahlejšie, využitie všetkých možností našej technickej civilizácie! Kde 
sa otvára- cesta na hranici* na ktorú sme narazili ? Je lahšie a azda- aj 
užitočnejšie najprv povedat, čo nie je. touto cestou.

Romantický sen o neporušenom svete a nedotknutelnéj prirodzenosti ne- 
befie do úvahy dejiny a podceňuje požiadavky, ktoré námvkladie právo na 
život dnešného svetového obyvatelstva. A predsa musí byt našou naliehavou 
starostou možnost života pre všetkých, predovšetkým pre tých, čo sú chu
dobnejší ako my.

Zatvérat oči pred tým^ftemôžeme bez konca ďalej vyrábat a ďalej konzu
movat ako doteraz, vedie k tomu istému výsledku : okrádame o životné mož
ností ludí, ktorí žijú s nami a generácie, ktoré prídu, po nás.

Panický strach pred žiadúcou premenou nášho životnéhoyštýlu a odmieta
nie aktívnehovusporiádaniavbudúcnosti privolávajú katastrofu, ktorej by 
mohol zabránit triezvy pohlad na to, čo je potrebné a čo- je možné.

Mykanie plecami nad údajne neprehladnou situáciou odkladá potrebné 
rozhodnutie, ale pritom nemôže odročit následky tejto situácie. Odtískanie 
zodpovednosti ria druhého ponecháva nakoniec všetko^náhode.

Napokon nejde ovto, plánovat bezpečnú budúcnost len pre jednu čast 
íudstva nerozhodovat'a tom, kto môže zajtra žit a kto nie, aby sme nemuse
li ustúpit so svojimi vlastnými nárokaíii. Hoci problémy explozívneho ras
tu iudstv'aysú vejmi vážne, otázky životného prostredia a energie sa neda
jú vyriešit požiadavkou celosvetovo regulovanej pôrodnosti.

4. Ľudstvo má iba vtedy budúcnost, ak má budúcnost celé stvorenstvo. 
Táto spoločné budúcnost nie je iba úlohou vedeckého a technického výpočtu, 
ale ešte viac mravnej zodpovednosti. Istotne sme odkázaní na svedomité 
predpovede odborníkov, no títo nemôžu nahradit predpovede, rozhodnutie 
politikov, a. zase rozhodnutie politikov je spojené so správaním sa a roz
hodnutiami jedného každého z nás. A obzvlášt my krestania sme povolaní 
spolupracovat. Či nemôže naša viera v Boha Stvoriteía a Vykupitela poskyt- 
nút orientáciu pri otázkach budúcnosti sveta a ludstva ?



Je síce pravdaj že .biskupi a teológovia nemôžu prevziai úlohu politikov,^ 
vedcov a technikov. Božie zjavenie nie je zásobárňou, z ktorej by sa dali 
vybrat odpovede na každú otázku. Ale v dnes aktuálnych konkrétnych otáz
kach, týkajúcich sa surovín, životného prostredia a energie, ide priamo 
o človeka a o našu zem. V krestanskej reči to znamená : ide o Boží obraz, 
ktorým sme my íudia, a o Božie stvorenstvo, ktoré je'nám zverené a dané. 
Teda je v hre zodpovědnost nášmu Stvořitelovi a Vykupitelovi. /'
Nemeckí biskupi cítia povinnost prispiet k riešeniu týchto otázok ludstva.

II. Radostná zvest o stvorení -

1. Keď krestanía uvažujú o človeku a o svete, pripomínajú si prvú a zá
kladnú vetu apoštolského vyznania viery : "Verím v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteía neba i zeme". Vo. vedomí, ktoré je ovplyvnené prírodnými:'veda
mi, slovo stvorenie znie trochu cudzo. Myslíme pritom v každom prípade; r' 
na začiatok sveta, ktorý potreboval popud Stvoriteía, ale pre další prie
beh prírodných procesov nehrá tento začiatok už nijakú úlohu. Avšak v 
krestanskom chápaní je stvorenie čosi viac. . ;

Či sa dnes medzitým neotvárajú nové prístupy k oblasti, v ktorej sa na
chádza aj krestanské chápanie stvorenia ? Nachádzame sa vo svete, ktorý 
môžeme změnit. Prirodzene, nemóžemenič menit*na skutočnosti, že sme V tom
to svete a že, čokoívek robíme, zaujímame stanovisko k už vopred jestvu
júcim faktom a činiteíom. A nie je ľahostajné, ako savk týmto veciam sprá
vame. Musíme sa pýtat : Ako je to dobré, ako to má byt ? Svet, to, čo už 
nachádzame, kladie na^nás nároky a my nesieme zodpovědnost.

No taká zodpovědnost, ktorá vyžaduje úctu k tomu, čo’ jestvuje, nezname
ná iba gniaviacu tarchu*- Či to nie je pekné, že jestvujú rozličné veci,a ; 
či nie je dobré, že my jestvujeme ? Musím jestvovat a smiem jestvovat.
Svet musí byt a smie byt. Krestan v tom spoznévavdar osobného Ty. Stojí 
v každej chvíli zoči-voči tomuto "Ty", ktorému vďačí za seba a za všetko.
0 tom hovoria slová stvorenia a Stvořitel.vAj kto hneď neprenikne k tejto 
krestanskej viere v stvorenie,, bude sa moct tažko vyhnút zodpovednosti za 
to, čo je nám dané, a úcte k týmto danostian.

Zjavenie, ktoré nás učí hovořit o stvorení a Stvořitelovi,vsa nezačína 
vo svojom historickom priebehu pri^pozorovaní prírody: odkiaí pochádzajú 
veci? Predchádza iná skúsenost: byt povolaný a vedený živým Bohom. Izrael 
kráča s týmto Bohom dejinami a poznáva ho ako mocne zasahujúceho do dejín, 
ako Boha zmluvy. Ale ten iba nevypĺňa vopred daný priestor dejín a života, 
lež ho otvára. A všetko, čo je v tomto priestore, prichádza od Boha a zo
stáva v jeho rukách. Takto sa Boh zmluvy prejavuje ako Stvořitel neba i 
zeme^ ako všemohúci Otec.
Ked vidíme svet ako Božie stvorenie, stáva sa inakším, stáva sa novým. 

Tento svet je darom milujúceho Otca - tým vzrastá jeho hodnota. Darca je 
väčší ako dar - svet je popri všetkej svojej hodnote relatívny. Dar je 
súčasne úlohou, z ktorej máme podat vyúčtovanie - tým sa zväčšuje naša 
zodpovědnost.

2. Človek nie je jediným^tvorom. Boh chcel, aby nejestvoval iba človek, 
bytost, ktorej môže povedat "Ty" a ktorá môže povedat "Ty" jemu. On stvo
ril živočíchy a veci, ktoré nehovoria, nemôžu zvelebovat Boha vedomím a 
vólou. Človek potrebuje tie veci, ktoré tu jednoducho sú. Ale sú tu len 
preto, že ich človek potrebuje? Je to, čo nikdy nebudeme potřebovat, ne
zmyselné? Nepotrebuje človek aj skúsenost, že jestvuje niečo nedosiahnu- 
telné, tajomné, to, čo prednostne nespĺňa nijaký určitý ciel, ale je jed
noducho tu?-Sme v nebezpečenstve, že aj človeka budeme hodnotit podía to
ho, na čo je užitočný. Keď sa však človek bude posudzovat iba podía uži
točnosti a použitelnosti, je koniec s jeho íudskostou. Človek je viac ako 
to, čím je užitočný. A predsa je povinný slúžit'iným, celku. Či nemáme
tú istú skúsenost s mimoludským stvorením-na zemi? Je tu na to, aby sme; 
ho používali. Ale ešte viac je tu na to, aby tu jednoduch bolo. Obidvoje 
sa navzájom nevylučuje. Keď však nenecháme už veci byt sebou samými, ale



keď sa z nich stanú len nástroje, suroviny, materiál, zdroje energie, vte
dy sa sami okradneme ovsvet. A tak sa staneme znovu otrokmi toho, od čoho 
sme sa chceli oslobodit, a to je .závislost na stvoreniach. Pre človeka 
platí prvenstvo bytia / to zn,- čím je/ predvvlastnením / toho, čo má/.
Pri mimoíudských tvoroch by sme mohli hovořit o prvenstve jestvovania 
pred užitoČnostou.

3. Biblia sa začína dvoma správami o stvorení.Obidve hovoriavovvztahu 
človeka k ostatnému stvoreniu.vV prvej správe hovorí Boh prvým íuďom: 
"Ploďte a.rozmnožujte sa. Naplňte zem, podrobte si ju a vlédnite nad ry
bami mora/ nad vtákmi neb§ a nad všetkými zvieratami, čo sa hýbu na gem i V 
Vladárska' Božia vznešenost sa odzrkadluje v človeku, ktorý má ovládat a 
užívat stvorenstvo pre svoju podobnost s 3ohom a ako Boží zástupca.
V druhej biblickej správe o stvorení je pôvodným životným priestoromvčlo- 
veka záhrada, "aby ju obrábal a strážil" /Gn.2,15/. Ovládat a chránit sú 
dva základné výrazy oboch správ.
Biblické náboženstvá - židovstvo a krestanstvo - vierou v stvorenie od
klínajú prírodu, ktorá ako neskrotiteíná moc púta, desí a okúzluje člove
ka. Človek sa oslobodzuje k triezvemu, možno povedat - racionálnemu za
obchádzaniu s vecami. Ale racionálne zaobchádzanie-nie je lubovôla, tým 
menejvničenie. čo človek ničí, to nemôže ovládatj ako Boží obraz sa má " 
riaditvpodía svojho predobrazu. Potom však ovládanie znamená milujúcu 
starost a starostlivú ochranu. V biblickom ponímaní ovládanievzahŕňa zod
povědnost za ovládané veci. To platí tiež a predovšetkým o vztahu človeka 
k spolustvoreniam /por. Ž 8/.

Človek sa nevyčerpáva v úlohe obrábat zem a usporiadat svet. Takisto 
svet sa nevyčerpáva v tom,, že je materiálom a surovinou pre človeka. 
Ovládat a chránit nie sú teda protiklady, ale navzájom sa dopĺňajú. Stvo
renia majú svoju vlastnú hodnotu, sú navzájom závislé ä navzájom dôležité 
/por. Ž 104/. Jednako možno ich význam pre človeka vyjádřit vetou: Ostat
né stvorenia sú tu pre človeka, ale človek je tu iba s nimi.

4. Človek a svet sa nenachádza v rajskom stave.^Odkedy sa vztah človeka 
k 3ohu narušil hriechom, vznikla aj trhlina vo vztahu človeka k inému 
stvoreniu. Avšak Boh ostáva^pri svojom dvojakom stvoriteískoh poverení 
človekovi; - ovládat a chránit svet. Človekovi ale ostáva bolestná skúse- 
nost: usporadovanie sveta sa mu darí iba prechodne, svnámahou a v nebez
pečenstve. Vedomé prijatie tohto bremena môže uchránit človeka od poblú
dení idealistickej utopie, ustatej rezignácie a zúfalého násilia.

5. Svet je dar Boha človekovi, a človek ho dostal, aby hojdával ďalej. 
Preto má človek zodpovědnost aj za generácie, ktoré prídu po nom. Tak sa 
stvorenstvo stáva dedičstvom, ktoré každé pokolenie dlhuje nasledujúcim 
pokoleniam a nesmie im ho spotřebovat ani zatažit neúnosnými hypotékami.
To je kritický bod našej dnešnej situácie: vyplienené a opotrebované stvo
renie sa obnovuje iba čiastočne, zdroje nie sú nevyčerpatelné, vývoj nej
de dalej bez hraníc a vedíajšie účinky dnešnéhg konania majú často nežia- 
dúce následky pre ďalšie storočia. Zodpovědnost človeka za stvorenie je 
zodpovědnost za to, že stráži dedičstvo a že namiesto záhrady nezanechá 
púst. Môj svet je tvoj svet: to musíme vážne mysliet predovšetkým so zre- 
telom na velkú čast íudstva, ktorá má dnesviba nedostatočné predpoklady 
pre život a rozvoj J musíme to vážne mysliet aj so zreteíom na budúcnost. 
ludstva.

6. Hoc. ako vážna je naša zodpovědnost za stvorenie, jeho budúcnost sia
ha ďalej ako^naša schopnost tvárnit ho alebo zničit. Boh nestvoril svet 
iba^ako' epizódu, ktorá znovu upadne do ničoty. My neveríme iba v nesmrtel
nost ludskej duše, ale "očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho 
sveta" /Vyznanie viery/’. Cez všetku pominutelnost tohto sveta nám Boh 
prislúbil nové nebo a novú zem /por. Zjv. 2241</. Taký cenný je náš svet 
v očiachvStvoritela, Ale potop: ;nám nemôže byt lahostajná ani historickáv 
budúcnost nášho vesmíru. Sme povinní zachovat jeho trvanie a jeho plnost 
ako Boží dar pre nás a pre všetkých. Nemáme právo přivodit koniec tohto 
sveta, lebo to je Božia vec. Takisto jeho zavŕšenie je Božia vec.



Našou úlohouvje tak ovládat a chránit svet, aby bol naozaj znamenia .1 ľ!8 deje. 
Na nás sé vztahuje apoštolovo slovo: "Aj saino stvorenie sa'oslobodí od ot
roctva, skazy a nadobudne slobodu oslávených Božích dietok/ /Rím 8,21/,

7. Kreslanské ponímanie stvorenia a kreslánský vztah k stvorenstvu majú 
stredobod v Ježišovi Kristovi. On je Slovo, v ktorom bolo všetko stvorené, 
božský pravzor stvorenia. Ale on neostáva ako večná idea nad dejinami, lež 
vstupuje do nich. V ňom 3oh prijíma stvorenie za vlastné. Od vtelenia Bo
žieho Syna svet patrí na veky do Božieho života. Istotne, Boží Syn prijal 
našu prirodzenost, aby nás vykúpil. Alevon neodkladá íudskú prirodzenosť, 
keď dokončí toto dielo. Chce byt s ostat tým, čím sme my. Jeho telo a jeho 
íudská duša nie. sú iba nástroje. Vo svojich prácach^a utrpení sa podriadil 
tým istým podmienkam, v ktorých máme my žil, pôsobil a trpiet v tomto sve
te. On nám ukázal vo svojich znameniach a zázrakoch a najmä vo svojom zmŕt
vychvstaní, k akej velkosti je povolané stvorenie. V jeho kríži nachádza 
pominutelnost a konečnost premenu a zmierenie, v jeho povýšení sa už začalo 
naplnenie človeka a vesmíru. Radostnávzvest o Božom stvorení sa nahradila, 
sústredila a prekonala radostnou zvesíou o Ježišovi Kristovi... Nejestvuje 
nijaký hlbší dôvod, nijaké radikálnejšie meradlo a nijaká vačšia dôvera pre, 
úlohu človeka voči stvoreniam ako Ježiš Kristus.
III. Kde sa javí cesta ?

1. Pohybovali sme sa zdanlivo daleko od konkrétnych úloh, ktoré nám kla
die kríza^surovín, životného prostredia a energie. Alebo môže nám predsa 
len ukázat cestu uvažovanie o radostnej zvesti stvorenia a o Ježišovi Kris
tovi, v ktorom sswstretá Stvořitel a stvorenie ? Je jasné, že nemôžeme vyvo
dit priamo z Božieho zjavenia podrobné odpovede na jednotlivé otázky. Ale 
azda je naliehavejšie čosi iné, čo sa zdá byt sprvoti menej^nápadné, a to 
je Spiritualita nášho vztahu k svetu. Pre ňu môžeme očakával smernice z náš
ho zamyslenia sa nad prameňmi aj niektoré základné údaje pre naše sť_í 
sa vo veciach surovín,vživotného prostredia, energie,

My nie sme stvoritelmi, ale stvorením. Bezohladné chcenie byt ako3oh je 
najstaršou podobou hriechu. Nemôžeme takrečeno od^nuly vzniest svoje vlast
né želania a predstavy o poslednej miere vecí. Byt slobodný, ■ znamená pre 
nás přijat slobodu a s ňou tie podmienky, ktoré sú jej vopred^dané. Stvoři
tel nám dáva účast na svojej stvořitelskéj slobode. Musíme mat odvahu roz
víjal ju. To ale predpokladévodvahu přijímat túto slobodu ako Boží dar. 
Spiritualita:krestanského vztahu k svetu žije takto zo základných slov: 
prijatie a odpoveď.

Ukážme si na niekoľkých príkladoch, čo to znamená;
- Znamená to prijal základné vzlahy stvořitelského poriadku. K tomu patrí

prvenstvo človeka pred vecami, ale aj nevyhnutnosí veci pre človeka. K to
mu patrí prevzatie milujúcej zodpovednosti 'za svet rastlínva zvierat. 
Zvieratá sú zvieratá, a nie iba potraviny, predmet vykori P+ov*rn ** to
var J krajina je krajina a nie iba terén pre naše^plánovanie.
- Znamená to súhlasil s tým^ že sa musíme zriečl svojich nárokov a možno

stí a že sa musíme o ne delit s inými, aby všetci mohli po ľudsky žit a 
rozvíjal sa.
- Znamená to prijal podmienku, že nesmieme tak preplánovaí a premenit zák

ladný stav sveta, žeby sme tým podstatne obmedzili podmienky pre život a 
slobodu budúcich generácií.
- Znamená to prijal poznanie? že zrieknutie sa nie je iba čosi negatívne, 

ale že je to cena za uplatnenie našej slobody. Kto by chcel odrazu všetko 
byí, všetko mal a všetko uskutočnil, čo inôže, ten by tu nakoniec stál ne-v 
spokojný a s prázdnymi rukami. Naša^sloboda je sloboda zodpovedne si volit 
medzi rôznymi možnosíami, a to zahŕňa aj zrieknutie sa.
- Znamená to prijal vedomie^ že - pri všetkej oprávnenej snahe proti bo

lesti a obmedzenosti - bolest a obmedzenos! patria podstatne k nášmu živo
tu j bolesí nie je iba zmenšenie, môže aj očisíovaí, prehlboval, premieňat.
- Znamená to prijal fakt, že každé dejinné konanie je prechodné a nemôže 

vylúčil riziká. Ani a práve tie, ktoré vznikajú z používania a zneužívania



íudskej slobody. Prijatie slobody znanená súhlas aj so slobodou iných, 
ktorí žijú s nami avpo nás a spolupôsobia na utváraní tohto sveta.
- Znamená to přijat skutočnost, že ludia iných kultúr a tradícií majú 

právo íst do budúcnosti po vlastných cestách stvárňovania sveta a my ich 
nesmieme poručníkovat skúsenostami a meradlamivnašej technickej civilizá
cie. Naopak, to znanená aj pre nás možnost učit sa zo skúseností a mera
diel iných kultúr a^tradícií.
- Znanená to přijat seba, iných a svet vaačne ako Boží dar. To ale od nás 

nevyžaduje, aby sme " mali radi " seba samých, iných, svet, aby sme sa s 
láskou pripojili k Božiemu milujúcemu " áno *' voči nám, voči iným a voči 
svetu. Toto naše " áno " majú podlá Ježišovho príkladu zakúsit predovšet
kým tí, čo sú chudobnejší, slabší " na okraji
- Vedomé prijatie sveta ako daru nás obdarúva aj novou láskou k svetu,

k stvoreniam. Tak sa stanú pre nás cennými, stanú sa nám darom, ktorý má
me podarovat Ôalej, stanú sa nám znakgm a obrazom Božej dobroty.

Ďalšie heslá pre Spiritualitu křestanského vztahu k svetu sú: byt slo
bodný, odpútaný. Apoštol Pavol napomína korintskú cirkevnú obec: '!Tí,čo 
užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnost tohto sveta sa po
míňa". /I Kor.7,31/. Pripomína, že naša pozemská budúcnost nepokračuje 
bez hraníc dalej, ale že očakávame Pánov príchod a jemu žijeme y každej 
chvíli. Kto dúfa túto poslednú budúcnost a vážne berie pominuteínost de
jinnej budúcnosti, ten sa prepracúva k spokojnosti, ktorá nie je nedban- 
livostou, k triezvosti^ ktorá realisticky hodnotí, tak šance ako aj nebez
pečenstvá našej.situácie. Kto " užíva svet, ako by ho neužíval ", ten ho 
užíva tak, aby mohol byt aj zajtra dobrý a krásny. Lebo taký človek je r 
rovnako slobodný od nátlaku." iba konzumovania " ako aj qd nátlaku " iba 
zriekania sa ". Naučí sa znovu tie čnosti, ktoré sa už dávno v krestanskej 
tradícii pokladajú za smerodajnévpre tvárnenie sveta. Sú to tzv. kardi-v 
nélne, základné čnosti : miernost a rozumnost, zmužilost a spravodlivost.

Miernost : Neodhadzujem veci, nemámim ich, ale ani nimi úzkostlivo 
nešetrím tak, že by nemohli žit iní, ba ani ja sám.

Rozumnost : Pozerám sa dopredu, na zajtrajšok, a tak získavam odhad 
pre únosné riešenie v súčasnej chvíli.

Zmužilost : Nedám sa vykoíajit starostami a úzkostami, tlakom okolnos
tí alebo bežnej mienky, ale získam vnútornú pevňost v nádeji, ktorá ma ne
sie a v zodpovednosti, ktorá ma zaväzuje.

Spravodlivost : Nemyslím iba na seba, ale aj na iných. Zachovávam 
spravodlivost^voči tým, čo žijú dnes i^zajtra, ako aj voči veciam^ 
nechám ich byt tým, čím sú zo stvořitelskéj Božej vôle.

Kto čaká na Pánov príchod, je bdelý. A len bdelý sa prezieravo stará 
o dom tohto sveta a tohto času. Kto svoju budúcnost odovzdá bezpodmie
nečne Pánovi, ten bude schopný utváratvaj zemskú budúcnost. Kolko pri
speli vo všetkých epochách našich krestanských dejín práve rehole k budúc
nosti kultúry ?! Teda tie spoločenstvá, ktoré žijú z tzv. evanjeliových 
rád chudoby, poslušnosti, panenstva. Tieto rady sú najradikálnejším vy
jadrením darovania budúcnosti Bohu, zrieknutia sa zemských možností kvô
li Bohu, ktorý sám dostačuje a ktorý všetko daruje. Všeobecná mienka má 
dnes prevažne málo porozumenia pre túto životnú formu. A predsa je výz
vou nám všetkým. Istotne, iba malý počet Íudí je povolaný k tomu, aby 
v celoživotnom spoločenskom zväzku žil doslovne tieto evanjeliové rady.
Ale ich duch je duchom evanjelia, ktorý je záväzný pre nás všetkých.

Čo to znamená ?
-Duch chudoby: Byt slobgdný od nárokov a potrieb, ktoré sme si nahovo

rili, alebo dali nahovorit. Mat odvahu dávat namiesto slova " ja " na 
prvé miesto slovo " my delit sa, mat avpoužívat dobrá tohto sveta je
den pre druhého a spolu navzájom. Objavit slobodu, pre ktorú malé množ
stvo je cennejšie a bohatšie ako prebytok, ktorý vyvoláva presýtenia a 
znechutenie.



- Duch poslušnosti^ Nedat sa zotročit vlastnými životnými očakávaniami 
a plánmi, ale počúva! aj na Božie požiadavky, na požiadavky ludí, ba aj 
na požiadavky iných tvorov.

- Duch panenstva: Vedie!, že obetované, darované možnosti nie súvstra- 
tené. Naopak, často sú predpokladom pre duševnú avduchobnú plodnost a pre 
slobodnejšie angažovanie sa v službe iných. Získat zmysel pre krásu toho, 
čoho sa nedotýkam a neužívam to.

Ako sa Spiritualita prijatia, odpovede, slobody, uvolnenia, štyroch 
kardinálnych čností a troch evanjeliových rád uskutočňuje v jednotlivos
tiach, to sa tu nedá naširoko popisovat. Ale či by sa neoplatilo uvažovat 
o týchto podnetoch, či už jednotlivci, v spoločenstvách, v skupinách, 
v krúžkoch, medzi tými, čo sa z krestanskej zodpovednosti angažujú v po
litike, hospodárstve, technike, medzi všetkými, ktorí súvznepokojení nad 
budúcnosíou našej planéty a pýtajú sa, ako by mal vyzeral účinný príspe
vok k novému životnému zameraniu a k novému životnému štýlu ?

2. Biblické posolstvo o stvorení a spiritualita krestanského vztahu 
k svetu vyžaduje od nás, aby sme prijali základné vztahy stvořitelského 
poriadku. Pravda, z toho bezprostredne nevyplýva energeticko-a ekologic- 
ko-politickývkoncept. Okrem toho by^ani nebolo vecou biskupov takýto kon
cept stanovit.Avšak je nutné hovořit o niektorých dôležitých dôsledkoch, 
ktoré by politika, hospodárstvo a technika mali brat do úvahy pri pláno
vaní.
- Sme povinní zachovat základný stav stvorenstva v celom jeho bohatstve. 

Človek je istotne odkázaný a oprávnený ži! zo zásob tejto zeme, aj z ras
tlín a zvierat. Na rozdiel od človeka ako osobnej bytosti rastliny a zvie
ratá nemajú ako jednotlivé bytosti nedotknutelné právo na život. Avšak 
mnohorakost druhov v rastlinnom a živočíšnomvsvete patrí k tomu základné
mu stavu stvorenstva, ktorý má človek chránit ako vladár a usporiadate! 
tohto sveta. Pritom nejde iba o ponechanie jednotlivých exemplárov, teda
o niečo podobné ako Noemova archa, v ktorej chránil človek zvyšok stvo
renstva pred potopou, ktorú sám zapríčinil. Nie, rastlinné a živočíšne 
druhyvpotrebujú životný priestor, v ktorom sa rozvíjajú. Živé bytosti ma
jú mat možnost žit, a to nielen preto, že sú užitočné človeku, ale pre. 
plnost a krásu stvorenstva;vjednoduch preto, aby žili a boli tu. Príroda 
je od prirodzenosti vždy velkorysá. Kto sa pýta len na hladiská užitoč
nosti ,včasto sa netušene a nechcene převinuje aj proti nim.
- My ludia sme oprávnení nárokoval si výkony a život zvierat. Nedá sa 

však ospravedlnit, keň sa zvieratá, ktoré sú cítiacimi bytostami, trýz
nia a zabíjajú bez vážnych dôvodov, azda iba zo zábavy alebo pre získanie 
luxusných^výrobkov.
- Starost o budúcnosí nášho stvorenstva sa neobmedzuje iba na^starosí 

o zabezpečenie potrebnej energie a o škodlivé a nebezpečné vedlajšie ú- 
činky získavania energie. Ide celkove o životný priestor človeka a jeho 
spolustvorení. Do celkového konceptu rastu a pokroku nevyhnutne patria
aj ciele; čistota a dostatočná zásoba^vzduchu a vody, ochrana a udržiava
nie pôdy a krajiny. S tým musí počíta! politické, hospodárske i technické 
plánovanie.
-^Jednako však ústredné miesto zaujíma otázka, ako získava! energiu a  ̂ . 

koíko jej spotreboval.Ale bola by príliš úzko chápaná v alternatíve: ató
mová energia aleboviné druhy energie. Pri každom spôsobe získavania ener
gie sa musia skúma! jeho spätné účinky na ludí a na životné podmienky tej
to zeme. Bolo by krátkozraké upriami! sa výlučne na nebezpečenstvá,kto
rých sa možno obáva! pri získavaní a používaní jadrovej energie, a nevší
ma! si nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s inými cestami zásobovania ener
giou. Nemožno však ani poprie!, že nedostatkom energie by sa podkopali 
životné možnosti práve menej vyvinutej časti nášho ludstva. Nesmieme obě
tovat prítomnos!, aby sme zabezpečili budúcnost ludstva. Ale takisto ne
smieme popiera! svoju zodpovednosí za budúcnosí života, aby sme si v prí
tomnosti ušetrili nepríjemné obety.



Získavanie a užívanie jadrovej energie by sa malo riadit tými istými 
základnými podmienkami ako iné druhy energie.
- Z jednej strany ;sú nebezpečenstvá a nežiaduce následky v obmedzenom roz
sahu spojené s každou technológiou. Ostáva naliehavá úloha pre techniku, 
hospodárstvo a politiku robit, čo je možné, aby stále viac ohraničovali 
tieto nebezpečenstvá a následky a urobili ich ovládatelnými,, S metódami 
získavania energie treba vždy spolu vyvinut aj metódy, pomocou ktorých sa 
vylúčia škodlivé sprievodné a následné účinky, alebo čo najviac sa obme
dzia.
- Z druhej strany ale neslobodno vyvíjat taký sposob získavania energie, 
pri ktorom by hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život ludstva možnými ne
hodami alebovbudúcimi vedlajšími účinkami. Nejestvuje nijaký dôvod, ktorý 
by ospravedlňoval výnimku z toho pravidla. No toto pravidlo - ako aj na
sledujúce - môže byt účinné iba vtedy, keď sa ho budú dôsledne pridržat 
všetky štáty.
- Aj keď sa nájdu mravne zodpovedateíné cesty k príprave a používaniu ató
movej energie, ostáva povážlivé viazat sa pri plánovaní iba na jeden druht 
energie. Radšej viaceré cesty, ktoré sa dopĺňajú, akovbudovanie-len jednej 
cesty, ktorá technologicky nadlho pevne určí budúcnost velkej časti ludst
va a budúcim generáciám zablokuje možnosti pre ich vlastné rozhodnutia o 
budúcnosti. Radšej viaceré- a rôzne spôsoby získavania energie, lebo takto 
ostávajú väčšie možnosti pre neodvislost a pre opravu prípadných chýb.
- Politika životného prostredia a energie súvisia navzájom s inými problé- 
mamivludstva, ako napr. s právom všetkých národov na život a rozvoj, s od
straňovaním nezamestnanosti. Avšak kvôli týmto súvislostiam nemožno upus
tit od vyššie uvedených požiadaviek. Nemožno chciet riešit jednu tažkost 
tým, že sa vyvolá druhá. Politika, ktorá sa prednostne angažuje za život
a rozvoj všetkých, najlepšie pomôže osvojit si tie postoje, ktoré sú cel
kom nevyhnutné pre zodpovedné zachádzanie s energiou a životným.prostre
dím, ako aj pre budúcnost ludstva. q
- My sme zodpovední nielen za obsah potrebných rozhodnutí, ale. aj za spô
sob, ako sa pripravia, urobia prijmú. Máme. dôvod k ustarostenie j otázke, Či 
v diskusii každá stránka triezvo a jasne vyloží svoje vlastné dôvody a ich 
pozadie,a či s tou istou triezvostou a jasnostou bude brat vážne aj proti- 
dôvody. Presádzanie vlastného záujmu bez ohíadu na protichodné záujmy a 
híadiská by bolo krátkozraké. Podozrievanie a fanatizmus, nasadenie iných 
prostriedkov namiesto vecných dôkazov nielen b"! oku jú naliehavo potrebné 
odpovede na otvorené, otázky, ale otravujú ovzdušie spoločnosti a celkove 
stažujú spoločné zodpovedné riešenie úloh spoločnej budúcnosti.
- Hoci spořivé a zodpovedné správanie sa jednotlivca nemôže vyriešit cel
kový problém energie a životného prostredia, predsa rozhodovanie o budúc
nosti celého ludstva závisí od správania sa jedného každého z nás. Len 
keď jednotlivci vo svojom životnomvokruhu spolu nesú to, čo je pre celé 
ludstvo konkrétne potrebné, len keď sa jednotlivci v záujme iných naučia
" inakšie žit 5<, ako by si azda mohli dovolit, keby žili iba pre seba,vte
dy majú výhliadku tie politické, technické a hospodárske programy, ktoré 
sú najlepšie pre budúcnost ludstva, aby mohlo-žit v,slobode a bez zbytoč
nej úzkosti. v v ' •
- Je pomerne^íahké zostavit navrhnuté požiadavky, keď stojíme na zdanlivo 
neutrálnej pôde toho, čo ̂je ludsky zásadné,. Ale táto pôda nie je v skutoč
nosti neutrálna. Je to pôda, ktorá musí niest zodpovedné konanie aj tých,

•„čo sedia bezprostredne pri pákach politiky, hospodárstva a techniky.
Vieme, do akej tažkej situácie sa môžu dostat tí, ktorí sa usilujú zodpo- 
vedne rozhodovat. Lebo všeobecné hlavné zásady často nájdu až k vrozhodujú
cemu bodu patričného problému, a aj údaje, ktoré musí posudzovat odborník, 
neposkytujú jednoznačný obraz. Okrem toho nezriedka nalieha čas ľ



omeškanie je takisto zatažené zodpovednosťou ako nesprávne konanie. Pre
to nik z nás by sa^nemal prenáhlene pokladať za múdrejšieho ako tí, čo 
rozhodujú, ale podlá svojich síl by sme mali niesť spoločnú zodpovednosť 
Avšak nič nás biskupov nemôže oslobodiť od jasného zastavenia uvedených 
zásad. Z druhej strany však sa musíme varovať, dávať rady, ktoré sa ne
kryjú s kompetenciou nášho špecifického poslania.^Náš príspevok je preto 
ohraničený. No napriek tomu sme presvedčení, že môže pomocť nájst cestu, 
ktorá vedie Žalej.
- 3. Ako kresťania skusujeme v tom istom bode najvnútornejšie spojenie 
s milujúcim 3ohom a so stvorením, ktoré on miluje. Tento bod je Eucha- 
ristia. V nej presahuje pôvodný dar stvorenia a íudský výkon našu vnútro 
dejinnú budúcnosť a siaha až do tej budúcnosti bez konca, ktorú nám gri- 
síúbil Boh. Prinášame k oltáru " plod zeme a íudskej práce ". Pod spôso- 
bami chleba, a vína nám Pán dáva účasť na sebe samom, na svojej vykupitel 
skej láske, na svojom obetovaní sa až na smrť, ale aj na svojom nezniči- 
telnom veíkonočnom, oslávenom živote. Či nie je Eurharistia najvyšší vý
raz toho, o čo, ide aj vvnašom každodennom živote, o čo idevaj v našich 
dnes tak naliehavých a ťažkých rozhodnutiach o budúcnosti ludstva a na
šej zeme •
- Nesmieme chcieť mať svet, ktorý tvoria a plánujú iba ludia, svet, kto
rý nás oddelí od božského daru stvorenia. Nesmieme božský dar stvorenia 
ponechať čisto na seba, ale musíme ho chrániť a spravovat. Pôvodný dar 
stvorenia a ludské usporiadanie a plánovanie patria spolu. Naším posla
ním je : v úcte k 3ožiemu daru vykonávať svoje dielo ako výraz tej lás
ky, ktorú nám preukázal Kristus a ktorú my máme ďalej odovzdávať svetu.
A keď^toto poslanie ponížené, ale zároveň odvážne prevezmeme, vtedy mô
že byt z tohoto sveta znamenie, ktorévukazuje ponad seba natú budúcnost 
a na ten život, ktorý chce 3oh darovať nám a celému svojmu stvoreniu.



Situácia Cirkvi vo Vietname

V marci 1982 sa konal v Hanoji piaty Národný zjazd Vietnamskej komu
nistickej strany. V popredí tohto straníckeho snemovania, ktoré sa malo 
konat už na konci predchádzajúceho roku, boli búrlivé diskusie o minulom a 
budúcom kurze strany. Sám zjazd sa vyznačoval trpkou a prekvapujúco otvo
renou sebakritikou šéfa strany Le Duana, štátneho prezidenta Truong Chinha 
a ministerského predsedu Pham Van Donga. Zodpovědnost za " hospodársky úpa
dok, diplomatickú izoláciu a vzrastajúcu Xahostajnost obyvatelstva " sa 
pripisovala okrem " reakčných " síl aj vládnej byrokracii a straníckym kád
rom. Na pozjazdové obdobie bola ohlásená äalekosiahla previerka strany a 
jej. poldruha milióna Členov. Na samom zjazdevprišlo k velkým zmenám vo ve
dení strany, ktoré sa doteraz vyznačovalo velkou stabilnostou. V zahraničí 
vyvolalo pozornost zvlášt odvolanie " vítaza z Dien Bien Phu ", generála 
Vo Nguyen Giapa, ktorý prestal byt členom politbyra a podpredsedom vlády. 
Okrem Giapa bolo dalších pat členov vylúčených z politbyra, ktoré má na
miesto predošlých sedemnástich členov pätnást. V sekretariáte strany z de
viatich členov piati neboli znovu zvolení. Zmeny sa nedotkli iba vedenia 
strany. Napriek vysokému veku, ktorý hodne presahuje 70 rokov, boli vo svo
jich úradoch potvrdení : šéf strany Le Duan, štátny prezident Truong Chinh 
a ministerský predseda Pham Van Dong. Novými členmivpolitbyra sa stali do
terajší podpredseda vlády To Huu a Vo Van Kliét. Veíkú úlohu na zjazde 
strany hral minister plánovania Nguyen Lam, ktorý sa stal členom ústredné
ho výboru strany.

Prítaže vnútornej a zahraničnej politiky

Z híadiska zahraničnej politiky silno stažuje situáciu vo Vietname 
dlhotrvajúca vojna v Kambodži a angažovanie sa v Laose. Ostávajúce čínske 
ohrozenie prípadným opakovaním trestnej výpravy z r. 1979 pôsobí v súvislo
sti s historickým vztahom medzi Čínou a Vietnanom ako trvalý rušivý čini
tel. Pre zahraničnú izoláciu Vietnamu - tu hrá významnú negatívnu úlohu 
problém utečencov, ktorí sa ešte stále usilujú opustit krajinu - sa nada- 
lej zosilňuje pripútanie k Sovietskemu zväzu a k hospodárskej organizácii 
východného bloku RVHP, na Západe známa pod skratkou COMSCON.
50% vietnamského vývozu ide do Sovietskeho zväzu a východnej Európy. Aby 
sa mohli uhradit ostávajúce dlhy, zvýšený počet vietnamských robotníkov 
ide do týchto krajín ako " hostujúci robotníci ". Medzinárodná hospodárska 
pomoc a obchod sú silno obmedzené. Japonci sa po značnom angažovaní v pr
vých rokoch po zjednotení /1S75/ medzitým silno stiahli, lebo Vietnam je 
neistý dlžník. Vnútropolitická situácia sa ešte stále neuvolnila.

Skutočné znovuzjednotenie obidvoch časti krajiny ešte stále nie je, 
úglné. Rozdiely v životnom Štýle severu a juhu ostali. Z bezpečnostných 
dôvodov je ešte obmedzená sloboda pobytu a pohybu v krajine, k čomu_pri
spieva i lístkovo-prídelový systém. Pokračujúci vnútorný odpor proti komu
nistickému režimu a takmer chorobná nedôvera voči vlastnému obyvatelstvu 
ochromujú pracovnú morálku. Úrady označujú tieto javy ako ý' negativizmus" 
a " kultúrnu dekadenciu " a bojujú proti nim. Ťažkosti spôsobuje aj odpor 
národností proti ústrednej hanojskej vláde* Rozhlasová stanica " Hlas Vie
tnamu ", ktorá vysiela z južnej Číny, podáva správy o odbojových akciách 
organizácie FURLO /Front de Lutte de la Rače Opprimée/. Je to odbojová sku
pina 16 národností v centrálnej vrchovine, ktorá vznikla r.1964.
Dlhší čas sa už pokladala za zlikvidovanú, ale teraz znovu na seba upozor
nila partizánskymi akciami / pravdepodobne s čínskou podporou / v troch 
provinciách na čínskom pohraničí a v centrálnej vrchovine. Jej sila sa 
odhaduje na 20.000 mužov a podporujú ju aj vietnamské exilové skupiny.v

Vážnejšie ako tento vojensky málo významný odboj sú hospodárske Ťaž
kosti, s ktorými musí zápasit Vietnam. Na obraz zlého národného hospodár
stva pôsobia viaceré činitele, ako vojna v Kambodži, prírodné katastrofy



ä'ífeXé úrody, chybné socialistické plánovanie, rozšírená korupcia, útek 
kvalifikovanýchvsíl a chýbajúci záujem medzi obyvatelstvom. Vietnamu taž- 
ko padne vyživit a šatit obyvatelstvo, ktoré vzrástlo na 53 miliónov. 
Návštevníkom je nápadné, že sa ešte nepodarilo odstránit vojnové rumovis
ká. Ešte stále je sever chudobnejší ako juh.: Ruka v ruke s hospodárskymi 
tažkostami sa rozrastá ako rakovina čierny obchod, ktorý úrady dokonca 

. trpia, lebo štátne kanále nie sú dostatočne výkonné. To vedie k dvojité
mu hospodárskemu systému: oficiálnemu s pevnými cenami a prídelmi a súk
romnému trhu, na ktorom sú ceny dva až trikrát vyššie, ale aspoň možno 
dostat tovar, napr. ryžu. Keäže mimoriadne výdavky nemožno zaokryt nor
málnymi príjmami, mnohí sú odkázaní na získavanie prostriedkov ešte dal- 
šou, často nezákonnou činnostou.

Protiklady medzi ideológiou a praxou

Proti týmto neprístojnostiam v hospodárstve sa vláda usiluje od is
tého času cieíavedome postupoval, aby dosiahla čosi viac ako iba stažova- 
nie si na negativizmus ". Minister plánovania vyhlásil novú hospodár
sku politiku / NEP /, ktoré má viest k zlepšeniu pracovnej morálky a k 
odstráneniu byrokratických bŕzd. Táto nová hospodárska politika má tri 
tážiská :
1* Posilnenie súkromnej iniciatívy v rozličných odvetviach výroby / po

prvý raz sa kladne hodnotí súkromné hospodárstvo /
2. Uznanie trhu ako druhého činiteía vedia hospodárskeho plánu a
3. zosilnené používanie hmotnýcho podnetov na zvýšenie výroby.

Týmto príklonom k pragmatickej hospodárskej politike Vietnam uskutoč
ňuje novú. hlbokú orientáciu, ktorá má síce ostat celkom v medziach pra
vovernej " socialistickej hospodárskej politiky ", ale pritom javí sil
nú paralelu s obnovou čínskeho hospodárstva pod vedením Xiaopinga. Vnú
torná protirečivost tejto politiky sa ukazuje zretelne v^kŕčovitých po
kusoch na jednejvstrane zachovat čistotu ideológie a podlá možnosti cel
kom poštátnil poínohospodárstvo na juhu,, ale na druhej strane zmiernit 
toto poštátnenie přidělováním parciel pôdy jednotlivcom a rodinám za ur
čité dodávky z úrody. Zdá sa, že stranícke kádre naozaj prekvapilo zvý- 

‘ šenie úrod, pracovné úsilie a kvalita vykonanej práce. Vietnam sa dožil 
toho istého sklamania ako Čína>. že totiž aj v socializme platí stará skú- 
senost, že rolník pracuje vtedy-najlepšie, keä môže vyrobit aspoň niečo 
sám pre seba.

Pokusy tzv. " nových hospodárskych zón " o rozhýbanie hospodárstva 
vo velkom stroskotali. Do týchto zón boli nasadení predovšetkým ludia 
z početných prevýchovných táborov, aby klčovali pôdu, zakladali nové po
lia a budovali jednoduché hospodárske podniky. Čo sa týka prevýchovných 
táborov, ich počet a počet ich obyvatelov je dost neurčitý. Vláda uvied
la jednej delegácii organizácie Amnesty Internacionál, ktorá bola v r. 
1979 vo Vietname na oficiálnej návšteve počet 20.000 internovaných, čo 
potvrdila aj iná delegácia v r. 1980. No utečenci a iní pozorovatelia 
udávajú čísla až do 300.000 pre tieto tábory, v ktorých sú držaní ludia 
bez súdneho procesu a bez rozsudku na neobmedzený časvv tvrdej práci pri 
slabej strave a nedostatočnou zdravotnou starostlivostou.
Vlada háji tieto tábory ako nevyhnutný predpoklad pre vnútorný pokoj a 
zmierenie. Sedem rokov po " zjednotení " u ž  neznejú^velmi vierohodne tie
to dôvody pre opatrenie, ktoré sa prehrešuje proti ludským právam.

Tlak na náboženské spoločenstvá

Ako vo väčšine socialistických štátov aj vo Vietname je oficiálne 
náboženská sloboda / potvrdená novou ústavou z r. 1980/. Pod touto slo
bodou sa všakvv podstate rozumie iba sloboda kultu, to znamená, že nábo
ženská včinnost je obmedzená iba na vykonávanie kultu v kostoloch.
Činnost náboženských spoločenstiev vo výchovnej a zdravotníckej oblasti 
je nežiadúca. Podlá marxistickej filozofie náboženstva sú všetky nábo-



ženstvá ako zvyšky predvedeckého povedomia odsúdené na odumretie, Medzi
časom až po úplné prekonanie majú podlá možnosti spoluprácou pri výstav
be socializmu prispiet k svojmu vlastnému prekonaniu.

K tomuto cielu sa usiluje štát zoskupit náboženské spoločenstvá, 
včítane najväčšieho, budhistov, do masových organizácií a do " Zjednote
ného vlasteneckého frontu ", ktorý je střechovou ustanovizňou všetkých 
organizácií okrem komunistickej strany, aby ich tak mohol lahšie kontro
lovat. V novembri 1981 sa konala " Národná konferencia vietnamských bud
histov " s cieíom utvořit národné združenie - " Vietnamskú budhistickú 
cirkev Pod^heslom " Náboženstvo, národ, socializmus " bol určený ciel 
tohto združenia : podporovat " Budhove zásady, záujmy vietnamského náro
da -a mier vo svete ".Politika vlády, najma jej náboženská politika, sa 
stretá medzi budhistami so silnejúcim odporom. Mnohí vedúci mnísi, kto
rí pred r. 1975 bojovali proti Thieu-ovmu režimu, sú zavretí v převýchov 
nych táboroch. Mladší mnísi boli zaradení do vojska, čo je pre budhistov 
zvlášt bolestné opatrenie. Niektorí mnísi sa spojili s režimom a tí do
stali funkcie v novoutvorenej strechovej organizácii.

Podobne ako budhisti aj katolíci boli zlúčení do jednej masovej or
ganizácie, ktorá sa volá " Celo vietnamské združenie vlasteneckých a mie
rumilovných vietnamských katolíkov ". Poď. heslom " Viera a vlastenectvo" 
sněmovalo toto združenie na začiatku decembra 1981 v Hanoji* Trochu bom
basticky znejúcemu menu tejto organizácie nezodpovedá jej skutočná sila. 
Doterazvsa stretli s malým úspechom mnohé pokusy komunistickej strany 
rozdělit katolícku Cirkev pomocou " vlasteneckých^" organizácií. To však 
neznamená, žeby sa strana vzdala pokusu reformovat Cirkev podlá svojej 
predstavy.

- . Poučný dokument

••• Ako intenzívne a systematicky pritom strana postupuje, ukazuje do
kument,. ktorý je. určený pre vybrané kádre a pod názvom " Naša úloha vo
či katolíckej Cirkvi " obsahuje podrobné smernice k dosiahnutiu tohto 
cieía. Ide o tajný dokument, ktorý pochádza pravdepodobne z r. 1979, ale 
Západ sa o: nom dozvedel iba nedávno; /Echange France Asie, Dossier 72, 
Février 1982/. Na podklade prekvapujúco dobrých vedomostí o katolíckej 
Cirkvi, o jej organizácii a o súčasných teologických prúdoch vo Vietname 
savtu rozvíja stratégia, ako vnútorne rozštiepil Cirkev a ako z nej uro
bit nástroj režimu, ktorý by prinajmenej nenarúšal vnútornú jednotu kra
jiny a podlá možnosti by kladne spolupôsobil pri jej budovaní. Pritom 
dokument vychádza celkom triezvo zo skutočnosti, že katolícka Cirkev je 
zo svojej prirodzenosti prptikomunistická a taká i zostane, aj keô sa 
na mnohých miestach zdá byt ochotná k taktickej spolupráci.

Najväčšie tažkosti spôsobuje strane, postoj kňazov a veriacich na 
juhu krajiny. V porovnaní sa sko'r monolitickou Cirkvou na severe, ktoráv 
sa počas dlhých rokov života pod komunistickým panstvom naučila obmedzit 
na vykonávanie kultu a na vnútrocirkevný život, je ovela tažšie a roz- 
dielnejšie podriadil Cirkev na juhu, ktorá sa vyvíjala pod vplyvom Dru
hého vatikánskeho koncilu, mala mnohé styky so zahraničím a celkove bola 
svojím postojom a prejavmi otvorená voči obyvatelstvu. Vplyv Cirkvi na 
spoločnost, sociálny poriadokva školstvo bpl velmi velký. Preto, po zjed
notení krajiny sa vláda ponáhíala postátnit cirkevné nemocnice, sociálne 
stanice,^sirotince, materské a ostatné školy, ako aj univerzity.

Ciel štátnej náboženskej politiky voči katplíckej Cirkvi sa určuje 
v spomenutom dokumente s pozoruhodnou otvorenostou : " Cirkev, ktorá bo
la doteraz nástrojom imperializmu a kontrarevolúcie, treba premenil na 
náboženstvo v službe štátu a urobit ju vlasteneckou, blízkou íudu a na-v 
klonenou socializmu. Jej náuke, organizácii, obradom a zákonom treba dal 
pokrokový smer

T-ehto ciel treba dosiahnu! na štyroch úrovniach. V politickej ob
lasti treba neutralizovat ‘"reakčné" elementy Cirkvi a Cirkev aktívne



otvoril voči vlastenectvu a socializmu. Ideologicky to znamená vykořenit 
staromódne, zvyky a obrady a podporovat pokrokové myslenie. Ďalej je dôle
žité obstrihat hospodárske prostriedky Cirkvi tak, aby už nemohla čerpat 
z hospodárskych prameňov, ktoré jej prúdili vo "feudálnom období" , keä 
bola Cirkev takmer štátnym náboženstvom. Napokon po organizačnej stránke 
ide o to zjednodušit cirkevnú štruktúru a starat sa, aby sa na rozhodujúce 
miesta dostali iba ludia, ktorí vyhovujú štátu.

Rozdělit a izolovat

~ r -Aby sa dosiahol vytýčený ciel, je dôležité presne dbat na rozdiely 
v Cirkvi o Dokument uvádza štyri skupiny, z ktorých na každú treba íst inou 
taktikou, ,-i

L  " Pokrokoví ;.", ktorí predstavujú v Cirkvi menšinu zloženú ponaj- 
viac z mladých intelektuálov, /

2c Tí, čo sa osvedčujú za prispôsobenie vládnúcemu režimu, ale rg- 
bia to iba z taktických dôvodov, ináč ostávajú voči komunizmu nepriatelskí,

3, Nerozhodní,;ktorí tveria v Cirkvi väčšinu, nemajú v oblube komu
nistický režim, podlá možnost'., sa vyhýbajú, styku, s-úradmi a sú v podstate 
nepolitickí, túžiaci iba po vlastnom pokoji.■"

4. "reakcionári”, ktorí viac alebo mene j otvorene prejavujú svoj 
odpor"voči komunizmu a sú vq svojom jadre nezměnitelní.

- i .1: í ' Z 'pozorovania^týčíjto rozličných skupín v katolíckej Cirkvi sa určuje,
stratégia; "Musí bytvnašou /úlohou inteligentne využit jestvujúce protikla
dy a rozpory a starat sa o t zväčšenie existujúcich trhlín, aby sa väčšina 
priviedla k postoju, ktorý'slúži revolúcii”o v .

, Rozličné cielové skupiny vnútri Cirkvi sa rozlišujú velmi starostli
vo a zakaždým sa pre stranícke kádre formuluje zvláštny spôsob postupu.

Najdôležitejšiu skupinu predstavujú biskupi, ktorých výkonná fun
kcia a kompetencia pri určovaní^diecéznych smerníc sa predstavuje silno 
zveličená.Cieíom strany musí byt izolovat reakčné sily a starat sa o to, 
aby bol:, podporované všetcy náznaky " pokrokového "^postoja, Br i obsadzo
vaní uprázdnených biskupi kých miest treba podporovat kandidátov so správ
nym / v straníckom zmyslu / zameraním. Pre každú diecézu treba určit stra
níka s " vyššou Kultúrne u a politickou úrovňou ", ktorý má dozerat na bis
kupa.

0 kňazoch sa teoiogicky nepresne hovorí : " Kňazi sú najpočetnejšou 
triedou a vcelku oni ť/oria Cirkev *ú Pri úsilí získat Cirkev pre kladnú 
úlohu pri výstavbe vietnamskej spoločnosti, sú kňazi pre stranu nanajvýš 
dôležitá skupina! ¥ýsí_ovne sa varuje pred násilným a brutálnym postupom 
proti nim» Ako'metqds sa odporúča " pružný, inteligentný, korektný, zdvo. 
rilý, srdečný'a viere hodný " postoj, s ktorým sa treba obracat predovšet
kým na mladších• .p?úrokových " kňazov, ktorých možno ešte. najskôr získat
pre kladné .zamera^jú K novej spoločnosti. Na druhej strane sa majú "reak
ční" kňazi izolov|ft 0(j cirkevných obcí a tak zneškodnit.

V postoji vóč l rehoíníkom sa najprv trochu neochotne priznávajú ich 
velké sociálne výkony v zdravotníctve a školstve. Stát si má poslúžit 
schopn.ost.ami týchto sčasti vysoko kvalifikovaných síl, ale má ich použit 
mimo cirkevných us1 anovizní ,•

O v seminaristoch sa najprv hovorí, že ich je ešte priveía a že treba 
udržovat; ich čo na jmenší početA hoc sa aj, pochopitelné, nepopiera právo 
Cirkvi Rg;-ústavy pre výchovu kňazov„ Pri volbe kandidátov na kňazskú vy
sviacku sa strana cíti byt spoluzodpovedná a znovu híadé zvlášt vyškole
ných straníkov, kúorí by"mohli vplývat na vyučovanie a výber kandidátov 
v seminároch podl?i záujmov strany.

Kontrola sa rozprestiera aj na farské rady* ktorých zloženie usmer
ňujú straníci pri volbách alebo menovaní členov.



v • •• rKňazi sa držia t

Čítanie tohto autentického dokumentu pomáha vytriezviet z ilúzii a 
je^poučné-*- Jasne vidno, ako dôsledne vietnamská vláda pozoruje každý 
vnútorný rozpor a rozdielnosti mienky vo vnútri Cirkvi, aby ich využila 
pre^taktiku " diviďe et impera"/ Rozděl a panuj !/ a aby mohla Cirkev 
používat ako nástroj vládnej politiky. Zástancovia dialogu medzi kres
ťanstvom a reálnym socializmom, ktorí híadajú akúsi formu čestnej spolu
práce, ako napr. vo Vietname arcibiskup Pavol Nguyen van Binh z Ho-či- 
minovho Mesta /bývalý *Saigon/ alebo jnimo Vietnamu Francois Houtart, sa 
v dokumente zaznávajú a javia sa skór ako J*' užitoční idioti ", ktorých 
možno dobre použit na propagandu systému, ale inakšie sa neberú^vážne.

Biskupská konferencia, ktorá sa po prvý raz mohla ustanovit v r.
1980 v Hanoji, sa odvtedy nezišla ani k jednému plenárnemu stretnutiu.
V spoločnom pastierskom liste sa vtedy biskupi velmi dôrazne usilovali 
o vyrovnanie s vládou, bez toho, že by však ustúpili od svojho základné
ho postoja. Katolícka Cirkev je ochotná so všetkými ostatnými skupinami 
spolupracovat na výstavbe krajiny a podporovat zdravé vlastenectvo. Cir
kev sa chce v silnejšej miere usilovat vyvinúť také formy života, ktoré 
viac priblížia evanjelium k tradícii krajiny. V r. 1980 mohla aj väčši
na zo 14 diecéznych biskupov urobit v Ríme návštevu " ad liinina "/Cir
kvou požadovaná úradné návšteva biskupov vo Vatikáne /., ku ktorej sa 
pripojili cesty do ďalších európskych krajín. Zdá sa, že napriek naj- 
väčščej zdržanlivosti vo vyjadrovaní sa o pomeroch vo Vietname niektoré 
výroky biskupov pri tejto príležitosti vyvolali nespokojnosť strany. 
Celkove však tieto cesty poslúžili šibané, lebo^takto mohol^vietnamský re
žim ukázat istú otvorenost. Biskupi majú aj naďalej možnost navštívit 
Rím. Tak 26. mája 1982 pápež Ján Pavol II. prijal na audienciu arcibis
kupa z Ho-či-minovho Mesta a haiphongského biskupa Jozefa Nguyen Tung 
Cuonga,

Vietnamskí biskupi sa síce nemôžu ešte stále zúčastňovat na zasa
daniach Združenia ázijských biskupských konferencií, ale z druhej stra
ny sú podstatne menej izolovaní ako čínski) biskupi. V porovnaní s tlejú
cou problematikou rozdelenia čínskej Cirkvi na vlasteneckých a "Rímu 
verných " katolíkov katolícka Cirkev vo Vietname pôsobí dojmom zomknu
tosti a velkej náboženskej činnosti.

Medzitým sa prejavujú ťažkosti s výchovou kňazov. Úradne vláda po
volila šest kňazských seminárov : Hanoj a Vinh na severe, Hue a Nha Tra- 
ng v strede, Ho-či-minovo Mesto a Can Tho na juhu. Pre mnohé vládne po
žiadavky, ktoré sa vzťahujú na študijný plán, súcosť kandidátov, pracov
né nasadenie, dovolenie vysviacky atd., biskupi sa správajú skôr zdržan
livo voči vládnym podmienkam. ,V seminári Ho-či-minovho Mesta mohlo byt 
v rokoch 1977-1981 vysvätených celkove iba pat kandidát,ov. Seminár v Ha
no ji^bol síce otvorený vvr. 1981, ale zo 60 kandidátov vláda pripustila 
iba štyroch k štúdiu. Velkodušnéjšie postupovali úrady v Ho-či-minovom 
Meste, kde dosiahlo dovolenie študovat 50 seminaristov. Ale aj tu je ne
isté, kolkí z nich budú môcť zakončit štúdium vysviackou.

Vláda sprevádza aj ostatnú činnosť^Cirkvi podobnou politikou "mno
hých pichnutí ihlou". Počet uväznených kňazov sa v súčasnosti odhaduje 
na 200-300« Medzi nimi sa údaje nachádzajú^predpvšetkým niekdajší vojen
skí kapláni. Boli uväznení aj ̂ početní řeholní kňazi : Je.zuiti, františ
káni a redeinptoristi, ktorí pôsobili mimo farskej práce. Postup úradov 
je. pritom v podstate vždy ten. istý: urobia prehliadku rehioiných zaria
dení, pritom "nájdu priťažujúce dokumenty, ktoré zhabú, potom zatvoria 
budovy a uväznia niektorých kňazov.

Ale vedúcou líniou v náboženskej politike nie je tal: otvorené 
utláčanie ako skór sťažovanie činnosti množstvom povolení, kontrol a vy
šetrovaní, Všetky menovania biskupov, farárov, řeholných predstavených 
až po volby vo farnosti aa musia předložit strane, a to najprv na pred
bežné schválenie a potom na potvrdenie.



Na náboženský život je zatiaí v plnej sile. Súkromné správy hovoria 
o preplnenj^ch kostoloch pri bohoslužbách. V r. 1979 bol iba v Ho-či-mino- 
vom Me^Jfe udelený krst 4.§00 dospelým.^Údajne aj v prevýchovných táboroch 
sa uděluju mnohé krsty. Kňazi napriek tažkostiam vytvárajú v krajine a ve
dome prijímajú život obmedzenej slobody. Iba niektorí študenti teologie 
si'zvolili cestu úteku do zahraničia.

j Cirkev vo Vietname predstavuje obraz aktívnej menšiny, ktorá sa usi-‘ 
luj'e reagovat na provokácie duševnou bdelostou a duchovnou čulostou.
Zataž koloniálnej minulosti a širokej spolupráce so starým režimom sa pos
tupne prekonáva. Pokusy o opatrnú spoluprácu s novým režimom trpia nedos
tatkom dôveryhodnosti druhého partnera, ktorý je zřetelný v mnohých jedno
tlivých opatreniach komunistickej vlády. Hoci vietnamská Cirkev a jej bis
kupi sú vlasteneckí - čo sa ukázalo v čase čínskej " trestnej výpravy ” 
proti južnému susedovi v r. 1979 - predsa majú ve-lkú nedôveru k vláde, kto
rá chce vlastenectvo použit na roztrieštenie krestanského spoločenstva.

x  x  x  x  x
František kar d o Tomášek : 't"  
arcibiskup pražský V Praze 11.2.1984
Vecs Návšteva Sv.Otce
C J .i 65/84 Ord. .

P ř e d s e d n i c t v u  v l á d y  Č S S R  
Považuji za svou povinnost Vás informovat, že již delší dobu dos

távám žádosti od kněží a věřících, abych jejich jménem pozval Sv.Qtce 
k nám a to na rok 1985, kdy bude tomu 1 100 let od smrti sv.Metóde je.

oPelší dobu jsem na to nereagoval. Proto se začalo s podpisovou 
akcí. Velké množství podpisů a to za krátkou dobu ukázalo, že je to 
přání nejen jednotlivců, ale spontánní projev našeho veríčíhovlisu. .

Proto jsem je ujistil, že pozvání Sv.Otci pošlu a zároveň jsem 
je požádal, aby svou podpisovou akci zastavili.

Nyní jsem totovpozvání Sv. Otci poslal s tím, že může použít 
své očekávané návštěvy v Jugoslávii v r. 1985 k tomu, aby příležitos
ti našeho velkého jubilea aspoň na jeden den nás navštívil na 'Vele
hradě. Jakmile dostanu odpoveá, budu Vás ihned informovat.

arcibiskup pražský v,r.
lír ad předsednictva vlády ČSSR
Nábreží kpt. Jaroše 4 ■:
P r a h a  025 ; - .4,

..i : •’ _ "

Na vědomím
Pan Ing. Vladimír Janků
vedoucí Pederálníhovsekreatriátu
pro věci cirkevní při .předsednictvu vlády CSSR
Nábřeží kpt, Jaroše '4 
P r a h a  025
Sekretariát pro věci církevní 
při Ministerstvu kultury ČSR
Valdštejnské nám, 4 
P r a h a  1 — Malá Strana



- Bratislava 26.5-1984

Vážený pán

Dr. Ladislav B e 1 á s 
šéfredaktor 
Katolícke noviny 
Kapitulská ul. 2Ô 
B r a t i s l a v a

Vážený pán kanonik,

8. marca ÍS82 vydala Posvätná kongregácia pre kňazov "Vyhlá- 
senie^o niektorých združeniach alebo organizáciách zakázaných všet
kým kňazom". Dňa 12. marca 1982 prefekt tejto kongregácie kardinál 
Silvio.Oddi v listé, kardinálovi Tomáškovi potvrdil, že toto vyhlá
senie sa týka združenia Pacem in terris, a teda od 8.marca 1982 je 
Pacem in terris cirkevne zakázané združenie, kňazov.
S úžasom od tohto dňa sleduje, s akou samozrejmostou Katolícke novi
ny Šalej prinášajú správy o činnosti tohoto združenia.
Vo februári tvr. ste sa stali novým šéfredaktorom Katolíckych novín.
Kým v.prípade predchádzajúceho šéfredaktora by sme ludsky mohli po- 
vedat, že sa zrazu ocitol uprostred novej situácie, Vy, pán kanonik, 
ste pri preberaní funkcie šéfredaktora vedeli, do čoho idete, a pre
to nesiete plnú zodpovědnost za tp, čo sa v Katolíckych novinách uve
rejňuje. • -
Úverejňovanímvšlánkpv, propagujúcich činnost združenia Pacem in ter
ris, savdopúštate deliktu proti cirkevným vrchnostiam a slobode cir
kvi podlá kán..1373 a 1374 CIC. Uvedené kánony hrozia za tieto delik
ty " interdiktom; alebo inými spravodlivýmivtrestami".
Žiadame Vás•preto, .aby ste prestali uveřejňovat v Katolíckych novinách 
články^o činnosti Pacem in terris. - '
Zároveň Vám oznamujem, že ak by uverejňovanie takýchto článkov v KN 
pokračovalo, som-r.rozhodnutý podat proti Vám trestnú žalobu na cirkev
nom súde trnavskej arcidiecézy. Pripomínam, že podlá kán. 1417-§ 1 
CIC každý veriaci svoju vec sporovú alebo trestnú v ktoromkoívek 
stupni konania a v ktoromkoívek stave sporu môže odstúpit na rozhod
nutie Svätej Stolice, alebo pred ňu predviest.
Taktiež Vám oznamujem, že v tomto zmysle som udelil splnomocnenie 
svojmu právnemu zástupcovi JUDr. Jánovi Čarnogurskému, bytom Brati
slava, ul. K. Adlera č.10, aby podnikol príslušné právne kroky, ak by 
sa ukázali potrebnými.

Vážený pán šéfredaktor,vak som sa rozhodol pre tento list, 
viedol ma k tomu výlučne môj vztah ku katolíckej Cirkvi a k jej hla
ve - Svätému Otcovi.
Chcem verit, že v starosti o našu Cirkev pochopíte aj Vy, že y tak 
závažných,veciach ako je věrnost Svätej Stolice nemožno zaujat nerozho
dné stanovisko a vyvodíte z toho patričné uzávery pre seba a aj pre 
äalšiu náplň Katolíckych novín.

I S krestanským pozdravom

Na vedomie:
J,E.František kard.Tomášek 
Arcibiskupský palác 
Hradčanské nám., Praha

RNDr. František Mikloško 
841 01 Bratislava, Bílikova ul.16



L S Praha - Hradčany 28.5.1984

Pax et Bonum !

Vážený pán doktor,

srdečne Vám ďakujem za statočné, otvorené slová v liste 
redakcii Katolíckych novín. Čím viac by bolo takýchto listov, 
tým skôr by sa dosiahlo nápravy.

Som rád, že máte aj Vy starost o našu Cirkev a o jej bu- 
dúcnost a že aj v tak závažnej veci, ako je zachovanie vernosti 
jej viditelnéj hlavy tu na" zemi, ste zaujali tak rozhodné, od
hodlané stanovisko v záujme, zachovania jednoty, pokoja a brat
skej lásky.

Nech Vám Všemohúci pomáha, posiluje a ochraňuje Vás i Va
šich 'blízkych.

V modlitbách som aj ja s Vami a žehnám Vás.

František kard. Tomášek 
arcibiskup pražský v.r.

Pán

RNDr. František Mikloško 
Bílikova ul.,16 
841 01 Bratislava



C I R K E V N Í  S if D V T R N A V E ______________
Č. j.*. 1/19 8 i -TC Trnava, dňa 16. júla D984*

Vecí Dr. Belás - Dr. Mikloško
causa -dri in.. •

Vážený pán
Dr. František MIKLOŠKO, 
Bratislava

Priložene Vám vraciam žalobriý spis a poznamenávam, ž® Mons. 
Dr.’Ladislav Belás nie je kňazom trnavského arcibiskupstva, ale 
nitrianskeho biskupstva.

Dozvedeli sme sa, že náplň a obsah Katolických novín ovplyv' 
ňuju štátne orgány a preto ťarcha zodpovednosti neleží celá na 
pleciach Šéfredaktora.

S uctivým pozdravom
M. Jurišin,

Peoiatkas Tribunál siidny vikár
ecclestasticum 
Tirnaviae

+++++++++

Bratislava, 24.7.1984*

C i r k e v n ý  s u d  
rinuka* cirkvi
N i t r a

Vec s Mons. ThDr* L. Belás - žaloba

V zat'tupená BNLr. Františka Miklošku pri!~ženevposielam 
trestnú žalobu na Mons. THDr. Ladislava Belása, kňaza nitrian
skej diecézy. Žalobu, pôvodne adresovanú Cirkevnému súdu trnav
skej arcidiecézy, tento súd vrátil s odôvodnenom, že Mons. Be
lás patrí do Vašej diecézy. V zastúpení žalobcu navrhujem, aby 
ste na základe žaloby zahájili konanie proti žalovanému.

S kresťanským pozdravom

JUDr. Ján Čarnogurský 
841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 10

Prílohy í
list z §6.5*1984
splnomocnenie
kopia listu Cirkevného súdu 
v Trnave ô,j. 1/1984-TC



H I E R O N Y M /347.34i 9/

Nasledujúce riadky, ktoré nám majú priblížiť život 
a dielo svätého Hieronyma, sú čerpané prekladu knihy, 
ktorá vyšla pôvodne vo francúzskom origináli pod titulom 
Sainť Jerome y roku '1958* Autor tohto' diela Jean Sťéin- 
mann nám kresli životný obraz . sv.* Hieronyma silnými ťahmi 
štetca, ale -tiež s .vedeckou zručnosťou ,,v celej spestrej 
rôznorodosti a 'premenlivostí tejto dobyc. 'Hieroným sa v 
boji o pravdu rúti, 'na ; všetkých svojich ̂ protivníkov-, či už 
skutočných/ alebo domnelých, šermuje svojím .mečom, mečom 
svojej ostrej reči zadáva 'hrozné rany všetkým,: Bohužiaľ 
i vtedy, keď py mal .podľa slov Křídových jneČ ponechať tak.
S roztrpčeným zápalom sa vždy opäť‘a opäť vrhá do prekla
du Biblie, z .hebrejských textov, do latinčiny, do korektúry 
už tiež hpto.vých. latinských textov, a do/ich komentárov*
A túto svoju prácu,,chce .v každom prípade .skončiť, inapriek 
všetkým nedokonalostiam, nepriateľstvám... osočovaniam*
Bije okolo seba,, brániac svoju, prácu a seba samého a Cir
kev. Tým si získava nových "verných nepriateľov"* Ale on 
má aj práve toľko svojich .verných priateľov* Celkom uvedo
melé sloji v Cirkvi svojho', storóčia, zaujíma svoje stano
visko yo vernosti k Cirkvi a pápežovi proti všetkým heré- 
zam doby, A aká je to doba? Musíme si trošku zopakovať • .
históriu.a uvedomiť všetky historické danosti Cirkvi, aby 
sme mohli pochopiť Hieronyma s celým jeho prostredím*

Svätýr Hier oným žil v q veľmi nepokojnej dobe* Bol 'to' 
čas sťahovania národov* Góti tiahli cez Balkánsky polo
ostrov,.' Vandali, Suévi a Aláni do Galie a Španielska a 
konečne do severnej Afriky.,. Góti dobyli Itáliu. Rímsku rí
šu znepokojovali vzbury utláčaných kmeňov a vykorisťovaných 
skupín ľudu. zvlášť vzbury zbedačeného vidieckeho obyvateľ
stva, otrokov, usadí í kov a nevoľníkov* Toto impérium s'a 
rozprestieralo od Británie cez Galiu, Balkánsky poloostrov, 
Malú Áziu s pobrežím čierneho mora až do Palestíny, zabe
ralo •Stredozemné more s pobrežím severnej Afriky a Iber- 
ského poloostrova* /Španielsko/*

DiÓkle.cián vyvolal v rokoch 303-304 štyrmi cisársky
mi ediktami najukrutnejšie prenasledovanie kresťanov, Kon
štantín, ktorý po dlhších bojoch v roku 312 konečne prev
zal moc, vydal spolu so spriateleným Lidíniom, ktorý bol 
cisárom Výchdôrífiskej r í š e ? v roku 313'v Miláne edikt, kto
rý priniesol kresťanom náboženskú slobodu* Pomalým pozdvih
nutím na štátne náboženstvo položil•základy k. rozvoju úzke
ho spojenia medzi štátom a Cirkvou* ‘

Cisárska moc bola náboženský podložená, cisári sa/sta
li ochrancami Cirkvi* Po- páde Licinia sa Konštantín stal 
samovládcom n a .Západe i na Východe* Vtedy však Rím už Stra
til svoj význam, •. .

V roku*330'urobil Konštantín starú grécku kolóniu 
Byzantion hlavným'mestom, ríše a' nazval ju Konstantinopolis.



Po jeho smrti sa ríša rozdelila na Východnú a Západnú me
dzi jeho synmi, avšak za Konštantína II. po smrti jeho 
bratov od roku 350 do 361 cpäť bola ríša spojená. Až keď 
bol Valentinién vojenskými zbormi /364/ vyhlásený za Západ
ného cisára, bolo toto rozdelenie definitívne uskutočnené* 
Cisár Teodózius /379-399/ sa mohol síce po vnútorných a 
vonkajších ťažkostiach ešte raz stať pánom celej ríše. V 
roku 395 rozdelil však ríšu definitívne medzi svojich sy
nov Arkádia /Východ/ a Honoria /Západ/. Namiesto ešte len 
11-ročného cisára Honoria panoval vodca Germánov Stilicho, 
ktorý však bol v roku 408 zavraždený. Vonkajšia katastrofa 
nad rímskou ríšou vypukla čoskoro po smrti Honoria. V roku 
410 bol Rím dobytý a vyplienený Západogótmi, pod vedením 
Alaricha,

Tieto udalosti pôsobili i na Hieronyma. Jeho slová 
z Betlehema po páde Ríma ukazujú, aké úzke bolo spojenie 
medzi Cirkvou a Rímskym impériom: "Hlas mi zlyháva á kým 
diktujem, vzdychanie prerušuje moje slová. Padlo mesto, 
ktoré kedysi držalo v moci celý žemekruh." "Najjasnejšie 
svetlo okruhu zemského zhaslo." Augustín však /354-430/ 
zachoval oproti tomu^kritický postoj: "Nebo a Zem pominúj 
čo sa máme diviť, keď také jedno mesto zaniklo?"

Aká bola situácia v Cirkvi? V severnej Afrike vznika
la začiatkom 4. storočia heréza Donatistov* ktorá trvala 
100 rokov. Donatisti boli pokračovaním kacírskeho sporu 
ohľadom krstu, v ktorom bolo rozhodnuté, že platnosť svia
tosti nezávisí od osobnej hodnóstí vysluhovateľa. Jednalo 
sa pritom súčasne o sociálno-hevolučné hnutie, proti ktorému 
cisár Konštantín poslal vojenské jednotky. Otázka Donatis- 
tov: "Čo má cisár s Cirkvou?" označuje súčasne aj novú si
tuáciu Cirkvi. Pred touto všetko ovládajúcou činnosťou ci
sára Konštantína ustúpil pápež Silvester I. /314-335/ cel
kom do úzadia. Vo Východnej ríši začal spor prívržencov 
kňaza Ária /+ 336/, ktorý popieral Božstvo Krista, s prí
vržencami Atanáza. Konštantín zvolal prvý všeobecný snem 
v roku 325 do Nicey. Árius bol zosadený, arianizmus odsúde
ný a bolo slávnostne vyhlásené Krédo s definíciou jednej 
podstaty /homousios/ Boha Otca a Boha Syna. Po prvýkrát 
bola na koncile stanovená autorita pápeža phed celým äve- 
tom. Konštantín sa však čoskoro nato sám priklonil k me
dzitým sa rozširujúcemu arianizmu, vypovedal Atanáza a 
nechal sa pred svojou smrťou ešte ariánsky pokrstiť.

Pápež Július /337-352/ definoval znovu primát Ríma a 
pápeža aj pre Východnú ríšu. Jeho pokus odstrániť spory 
medzi stúpencami Ária a stúpencami Atanáza sa nepodaril. 
Cisár Konštancius, arián, prenasledoval Cirkev. Synodou v 
Arleto /353/ nechal odsúdiť Atanáza a Nicaenum. Pápež Li- 
bérius zvolal proti tomu v roku 355 synodu do Milána. Ci
sár ho nechal násilne priviesť z Ríma, aby na ňom vynútil 
odsúdenie Atanáza. Libérius sa zdráhal a bol potrestaný 
vyhnanstvom. Cisár dal zvoliť protipápeža Felixe II., av
šak _ v roku 358 sa mohol Libérius vrátiť do Ríma. Keď nas
túpil na trón cisár Julián Apostata v roku 361, začali 
nové prenasledovania Cirkvi. Súčasne začalo aj rozdvojenie 
samých ariánov a tým pád arianizmu. Potom nasledoval pápež



Damasus I. /366-384/, ktorému sa konečne podarilo zdolať 
arianizmus, hoci ariáni nakrátko ešte ustanovili proti- 
pépeža Ursiňav'Pápeža Damasa podporoval katolícky zmýšľa
júci cisár Gracián /375-383 v Západnej ríši/ a cisár Theo- 
dosius Ž379-399/. Rozhodujúci význam mala práca troch 
teológov: Bažila Veľkého z Cezarey /330-379/, Gregora Na- 
zianského /+ okolo 390/ a Gregora Nyssanského•/+ okolo 
394/„ Ich teológia nielenže ubránila rozhodnutie Nicejské- 
ho koncilu, ale formulou "jedna^podstata, tri osoby" ho aj 
rozvinula dalej tým, že Duch Svatý má tú.istú podstatu. V^ 
dôsledku popierania Božstva Syna ariáni totiž vysvetľovali, 
že Duch Svitý jé'stvorený od Syna. Týmto protivníkom "Svä
tého Ducha" /Pneumatomachom/ kládol Atanéz odpor na dvoch 
synodách v Alexandrii /362,363/*

Na jar v roku 381 rokovali biskupi Západu v Aquileji 
a biskupi Východu na ríšskej synode zvolanej cisárom Theodó 
siom do Konstantinopolu, ktorá bola otvorená v máji. Pápež 
Damaz nebol pritom ani prítomný, ani zastúpený. Zo začiat
ku jej predsedal cisárom uprednostňovaný patriarcha Meletius 
z Antiochie. Bol t u :prítomný i Gregor Nazianský, ktorého 
voľbu na biskupa Kontantinopolu koncil potvrdil a Cyril Jé- 
ruzalemský. Synoda sa márne usilovala presvedčiť 36 Pneuma- 
tomachov, že sa mýlia.' Opustili synodu. Aby Gregor vyhol- 
ňalším jednaniam a rozporom, zriekol sa biskupského sídla 
v Konstantinopoli a mal svoju slávnu rozlúčkovú reč. Jeho 
nástupca Nektárius viedol koncil až do konca v júli 381. 
Koncil rozhodol priznať biskupovi Konstantinopolu prednost
né právo pred ostatnými patriarchami Východnej ríše, ale 
po biskupovi rímskom. /Toto bolo v Ríme zavrhnuté/. Nicej- 
ské.vierovyznanie bolo opäť obnovené. Krédo dostalo ako 
Symbolům Nicejsko-Kohstantinopolské /ííicejsko-Carihradské/ 
svoju dnes platnú formu. Do Rímskeho misála bolo prijaté 
až-v roku 1022 Benediktom VIII.

Do tohto času spadá aj povolanie Ambróza za biskupa 
v Miláne a pôsobenie Jána Chryzostoma.' Hieronym bol v tom 
čase sekretárom pápeža Damaza. V roku 382 bol rímskou.syno
dou poverený, aby zostavil autentický latinský preklad 
Biblie.

Po Damazovi nastúpil pápež Sirícius /384-399/, potom 
Anastázius /399-401/, ktorý bol známy popieraním a odsúde
ním Origenara veľmi chválený Hieronymom. Zvláštny význam 
má ešte pápež Inocent I. /407-417/, ktorý zasiahol do 
pomerov Východnej Cirkvi, zvlášť, keá bol Chryzostom v 
roku 404 vyhnaný zo svojho metropolitného sídla v Konstan-• 
tinopole, v ktorom pôsobil od roku 398. Vybudoval pápežskú 
jurisdikciu a jasne vyzdvihol pápežské rozhodnutie v otáz
kach viery* V boji proti Donatistom, Manichejcom a Pela- 
giánom hô podporoval Aurelius Augustinus, ktorý sa v roku 
395 stal biskupom v Hippo v severnej‘Afrike a ktorého au
torita zo Západnej Cirkvi, v ktorej si ho mimoriadne váži
li, vyžarovala aj do Východnej Cirkvi. Ešte treba spomenúť 
do konca života sv. Hieronyma pápeža Zosima /417-418/, kto
rý odsúdil Pelagianizmus a Bonifáca I. / 418-422/, proti 
ktorému Sa pomocou cisára Honoria akýsi Eulalius nechal vy
hlásiť .za prótipápeza, .ale už o rok neskoršie ho. nechal



Honorius padnúť. Hie-ronym sa musal. -sc TrpofflerruiýHii.hiud«flŕ«i
učeniami vždy vysporiadať,

Babylončanom Mani /+ okolo 276/ hlásané, najviac roz
šírené najstaršie bludné učenie bolo poskladané z prvkov 
zoroastrických, helenistických a kresťanských. Mani sa sám 
označil za Kristovho vyslanca a za posledné Božie zjavenie. 
Podľa neho bolo bytie samotné zlo, ktoré vyžadovalo pozna
teľné samovykúpenie, Hriech a pokánie boli zavrhnuté. Bolo 
to dualistické učenie, uznávajúce večný princíp dobra a 
zla. Zavrhovali hmotu^a všetko, čo s ňou súviselo. Vyžado
vali zdržiavanie sa mäsa, vína, manželstva atá. Toto blud
né učenie sa zachovalo až do stredoveku v hnutí Katarov, 
alebo Albigencov, ba dokonca v rozličných predstavách až 
do našej doby. S manichejcami sa vysporiadal vo svojom čase 
zvlášť Augustín, ktorý sám bol 9 rokov prívržencom ich 
bludného učenia. . / : ■■ ■ < •

Pelagius, írsky rehoľník, začiatkom 5. storočia podľa
hol nebezpečenstvu len prirodzene vysvetliť kresťanský ži
vot. Hlásal, že niet dedičného hriechu a že ľudská priro
dzenosť ako taká, je sama od seba áchopná vyhýbať sa hrie
chu. Prirodzene dobrý život.už zaisťuje večnú blaženosť. 
Týmto sa stala otáznou potreba milosti, potrebnosť vykúpe
nia a tým vôbec potrebnosť kresťanstva, Pelagius sám viedol 
život prísnych mravov; Augustín, veľký protivník^pélagia- 
nizmu ho nazval "vir•sanctus", mužom skutočne svätým. Cir
kevný spor okolo pelagianizmu trval cez viaceré synody až 
do roku asi 450. v-tj

Treba ešte nakrátko spomenúť spor o Origena /+ 251/, 
ktorý bol významným vodcom katechetickej školy v Alexan
drii, ktorá bola.vlastne prvou vysokou školou náboženstva. 
Jeho zásluhy o, vysvetlenie Svätého Písma, o 'zostavenie fi
lologicky presného textu, jeho veľmi obsiahla vedecká dog
matika, urobili ho najväčším učencom vtedajšej Východnej 
Cirkvi. Avšak nepodarilo sa mu celkom správne určiť vzťah 
medzi gréckou filozofiou a kresťanskou vierou. Niektoré 
grécko-filozofické prvky vystupujú v jeho učení až príliš 
silno do •popredia. Niektoré z jeho predstáv boli neskorší
mi koncilmi odsúdené * v .

Dielo Jeana Sťeinmanna nám,umožňuje čiastočíte porozu
mieť túto dobu'a ľudí v nej žijúcich.

1, S T R I  D O K
Otec Hieronyma Euzébius .bol zámožný človek. Jeho hos

podárstvo bolo prekrásne. Nádherný panský dom ukazoval 
jasne štýl rímskej vily. Môžeme si to predstaviť podľa 
fresky Casa delia secundsrFontana v Pompejach asi nasledu
júcim spôsobom: dosť vysoká budova s červenou škridlovou 
strechou, v podzemí sýpky na obilie, komory, kde v dlhých 
radoch sú uskladnené krčahy s vínom a olejom. Okolo domu 
niekoľko cyprusov. Za ovocnými záhradami sa rozprestierajú 
polia, prerušované olivovými lesíkmi s ohromnými starými 
kmeňmi a striebristými listami stromov, s nízkymi besiedka
mi vo viniciach a s rovnými brázdami, ktoré biele voly 
robia v červenkastej pôde.



Euzébius nebol roľník, sedliak ale pán. V zime 
býval v mestečku Stridon. Teňte Stridon, vlastne opevne
né trhovisko,’počas sťahovania národov celkom zaniklo bez 
toho, že by bola po ňom zostala nejaká stopa. Ležalo kde
si v ’hraničnom území medzi Dalmáciou a Panóniou, v kraji 
dnešného Triest-ú, tam. kde poloostrov Istra vniká do mo
ra.. Dnes je této'.pasť adriatického pobrežia preslávená v 
celom svete, V-prvých storočiach kresťanského sveta žiaden 
človek netušily* čo by mohla priniesť budúcnosť: nádheru a 
čarovnosť Benátok, krásu baziliky sv. Marka a Torcella.

Euzébius bol vážený  -e zámožný rímsky občan, - pôvodom 
možno z Orientu. Mal grécke meno a aj svojmu synovi dá 
grécke meno,. Ale v zmesi národov ríše, kto by sa vyznal 
tu hore, skoro uživ•Panónii, aký bol jeho rodokmeň? Naj
starší syn Eusébia sa narodil pravdepodobne v roku 347 po- 
K r » Jeho otec ho nazval .Hieronymus — "svätým menom". Ro
dičia boli katolíci,.avšak podľa vtedajšieho zvyku nene
chali svojho syna .pokrstiť hned po narodení, ale ho dali 
len zapísať do zoznamu katechumenovy

Potom bol zverený k starostlivosti ženám, V náručí 
svojej pestúnky, medzi' otrokmi ‘.sa učil chodiť a vyslovo
vať prvé latinské slová. Oveľa neskoršie, ked Stridon 
zostal pre neho len knihou vyblednutých obrazov, si zas
pomína v letmom pohnutí na to, ako sa v komorách služob- 
níctva hrával na schovávačku á ako ho jeho stará mama 
hýčkala.^

Keá mal Hieroným sedem rokov, spoznal, že tento sen 
sa skončil. Odovzdali ho pedagógovi, otrokovi, ktorý ho 
mal aj biť a predovšetkým ho musel sprevádzať do školy, 
Hieroným sa zoznámil s rímskym magistrom. Na jar a v lete 
sa vyučovanie konalo vo voľnej prírode. Chlapci a dievča
tá sedeli bok po boku na nejakomv dvore,ktorý bol oddelený 
len nejakým závesom cd ulica..Kedže toto vyučovanie sa 
začínalo veľmi zavčasu, museli y  "zime,' sklr ako vyšlo sln
ko, používať olejové lampy,1.¥äčšina tých učiteľov pre zá
kladná vzdelanie boli vtedy hrubí mládenci, ktorí deti ši
kanovali. Hieroným mal, ako aj sám Augustín,-veľmi smutné 
spomienky na školu, ne jedného muža, ktorého nazvál Orbi- 
lius. Podľa Orbilia Pupiik'La, učiteľa gramatiky, ktorý v 
roku 63 pred Kr. priäíelýdo Ríma a dostal prímenie plago- 
sus, štedrý na údery. S Ér-udenciom mohol povedať: "Moje 
detstvo plakávalo pod švihmi prúta.” Našťastie, od júla 
do -októbra boli veľké prázdniny. Hieroným, štíhly a živý 
chlapec, veľmi rozumný a príliš citlivej povahy, našiel 
si podobného jedného chlapca rovnakého veku, nerozlučné
ho spoločníka..svojich vášnivých hier.. Ale nikdy nám ne
rozpráva o spoločných potulkách olivovými lesíkmi, o kú
paní sa y mori., o bitkách s uličníkmi Stridonu. .Starí v 
tom čase sa nesnažili pripisovať veľký význam týmto ran
ným začiatkom života, týmto prekrásnym tajuplným rokom. 
Hieroným bol dieťaťom ako ostatné, hašterivý a samopaš
ný, rýchlo vzbĺkol a tak isto rýchlo sa pustil do plaču. 
Hoci ešte nebol pokrstený, počítal sa p-odľa vtedajšieho 
zvyku za kresťana. Veael sa modliť nejaké modlitby a 
učil sa základným pravdám kresťanstva. Ale kresťanská



viera s kresťanský život zaiste nerušili Euzébia a jeho 
ženu z ich .pokoja*. Drieš by sme povedali, že boli matriko
ví katolíci* Mysleli len na zisk a dobrý život. V tomto 
sa zaiste nelíšili od ostatných katolíkov Stridonu.

Keď mal Hieronym 12 rokov, vedel čítať a písať. Co 
len bude z neho? Nejaký malý vidiečan vysoko na severe 
Itálie? Jeho rodičia prechovávali v sebe iné plány. Sníva
li o veľkých veciach pre svojho syna. Už ho videli ako ú- 
radníka, ako právnika, ako senátora, alebo ako generála. 
Rodičia jeho priateľa Bonoza si priali pre svoju ratolesť 
tiež podobne vynikajúcu kariéru. Keďže Hieronymova matka 
opiť čakala dieťa., rozhodli se bez okolkov poslať oboch 
chlapcov do Ríma, I keď im bolo doma dobre, boli určite 
šťastní riad rozhodnutím svojich rodičov. Všetci chlapci 
Stridonu snívali o Ríme. Bolo to rozprávkové hlavné mesto, 
kde študenti šili veselým životom a vnikali do tajomstva, 
ako budú spravovať svet. Hieronym si ani nepomyslel, že 
obdobie detstva je nenávratne preč. Budúcnosť ho vábila 
a vzrušovala. Vtedy.sa cestovalo na koni alebo na voze. 
Jedného pekného jesenného dňa nastúpil Hieronym a Bonosus, 
sprevádzaní Euzébiom alebo pedagógom na cestu, krížom cez 
Itáliu. Noci trávili v hostincoch, na okraji veľkých, ťaž
kými kameňmi dláždených rímskych vojenských ciest. Stretá
vali sa s cisárskymi kuriérmi, alebo kohortami légií. Sep
tember zlátil lístie topoľov. Všetko bolo nové pre oboch 
chlapcov, ktorí celí uchvátení konečne prišli do Ríma.

2* R Í M

Rímska Campagna, ktorá sa rozprestierala v túto jeseň 
v ,roku 359 pred očami Bonoza a Hieronyma nebola takým pus
tým rumoviskom, ktoré od obdobia romantiky nadchýňalo tak 
mnohé melancholické duše. Zovšadiaľ viedli do mesta široké 
mauzóleami a čerstvými hrobmi lemované cesty a hemžili sa 
kuriérmi a cestujúcimi. Luxusné vily oživovali jednotvár
nosť krajiny, ktorá dnes ako nemý svedok minulosti je zaha 
lená tragikou. Keď mladí cestujúci, ktorí nikdy nevyšli za 
hranice provincie zbadali v diaľke siluety cisárskeho Ríma 
mohli pociťovať úžas a zároveň i strach. Rím bol vtedy oh
romným mestom s miliónom obyvateľov, Človek si často pred
stavuje moderné mestá, v ktorých sa križujú moderné ulice 
s dlhými kolonádami a s prepychovými palácmi. Ale antický 
Rím, do ktorého Euzébius, Hieronymus a Bonosus prichádzali 
sa skôr podobal dnešným prístavným štvrtiam Neapola alebo 
Palerma. Každý večer zapadol tento obrovský mestský jarmok 
do noci čiernej ako havran, ktorá len tiy a tam bola osvet
lená svetlom nejakej dymiacej olejovej lampy. Po tmavých 
uliciach sa potĺkala všelijaká podozrivá zberba. Dvere bez
ohledných domov boli starostlivo uzavreté. Tí, čo prechá
dzali ulicami, mohli neraz zažiť sprchu nejakého vedra 
špiny na hlavu. Z úzkych uličiek, ktoré boli priamo prep- 
chaté stádami volov, ktoré boli hnané na bitúnok, sa šíril 
hrozný zápach,



Ubytovanie našli pravdepodobne u nejakého Euzébiov- 
ho priateľa. Nemôžeme si myslieť, že Hieronym hneä ako 
dvanásť-ročný začal navštevovať prednášky slávneho Grama
tika, ^ktorého žiakom sa mal stať. Sedí v Školskej lavici 
s Bonózom a opakuje deň čo deň to, čo sa už dávno v Stri- 
done naučil. Slabikuje nejaký text a bifľuje sa gramatiku; 
Jedným uchom však počúva ozvenu čulého života dospelých, 
pretože celý rímsky svet zatajuje dych.

Rím nebol viac hlavným mestom Ríše, Založením Kon- 
stantinopolu sa presunulo ťažisko civilizovaného sveta na 
Východ. Ríšu spravoval Konštancius, syn Konštantína Veľké
ho. V roku, v ktorom Hieronym prišiel do Ríma, viedol ci
sár vojnu s Partami. V novembri v roku 361 prišla nečakane 
správa, že je mŕtvy. To bola akoby výzva na ktorú vystú
pila jedna z najzáhadnejších postáv historie. Julián, sy
novec Konštantína, prežil svoje detstvo v hlavnom meste. 
Videl, ako celá jeho rodina na rozkaz Konštancia bola vy
vraždená, Sám unikol tejto pohrome, dostal vynikajúce kla
sické vzdelanie, najprv v Kapadócii, kde prijal krst a nes
koršie v Aténach. V roku 355 bol vyhlásený za cisára. Vlá
dol ako samostatný vládca v Galii, jeho sídlom bola Luté- 
cia, dnešný Paríž. Získal si tu dôveru vojska a kecí mu 
bola oznámená smrť cisára, rozhodol sa celú moc strhnúť 
na seba. Jedna kamea v parížskej národnej knižnici ho zob
razuje ako 30-ročnéhOi Hladké vlasy mu padajú v nerovnakých 
škutinách na nízke čelo. Veľkým nosom dostáva jeho tvár 
zvlášť tupý výraz, bradu má krátku a kučeravú, Keá sa stal 
cisárom, nebral už nijaký ohľad, veá vo svojom vnútri sa už 
dávno zriekol kresťanskej viery. Často ho vyhlasovali za 
voľnomyšlienkára, na v skutočnosti bol mystikom helenizmu. 
Žiak neoplatonika Iamblicha, synkretista a prívrženec nav
zájom si odporujúcich božstiév, oddával sa čarodejníckym 
praktikám Hekáte, mystériám Mithru a Attis a kultu boha 
slnka /Hélios/, od ktorého vraj on pochádza, ako to tvrdili 
Obklopil sa pochybnými čarodejníkmi a šarlatánmi. Pri svojej 
intronizécii v Antiochii sa chcel chovať podľa rítov tej 
krajiny, ale títo sýrski bohovia neboli stvorení pre puritá
na, akým bol on* Julián sa objavil na náboženských slávnos
tiach so svojím sprievodom, ktorý priamo drásal srdce jeho 
staréhb učiteľa; Úplne sa zosmiešnil a kompromitoval nielen 
svoju filozofiu, ale ajisvojú cisársku hodnosť; Hoci sa sna
žil vzbudiť dojem, ako »,y bol voči kresťanom neutrálny, bol 
naplnený onou chorobnou nenávisťou, ktorú mnohí apostati 
cítili proti kresťanstvu. Vo svojich listoch urážal Krista 
a zúril od zlosti. Niekedy sa stala jeho nenávisť takou 
nechcenou oslavou Cirkvi, keá napríklad pohanským kňazom 
vyhadzoval na oči ich nemravnosť, ich ľahostajnosť voči 
chudobným a ich neschopnosť organizovať sociálnu starostli
vosť. Zakázal kresťanským učiteľom vo vyučovaní preberať 
klasických básnikov a dal sa na prenasledovanie svojich 
niekdajších spoločníkov vo viere. Ukázal svoju chladnú, 
nezmyselnú krutosť. Kňazi a panny boli tým najbrutálnejším 
spôsobom vraždení. Julián nielenže toto všetko schvaľoval, 
ale ešte aj blahoželal^mestám, ktoré^také ohavnosti pácha
li. Kostoly boli znesvätené nemravnými výstrednosťami, ba
zilika v Antiochii bola vyplienené.



1. januára 363 vyhlásil Julián Partskej ríši vojnu. 
Bezohľadným vojnovým ťažením sa dostal až do K^esiphojQjLL.^^. 
/J-JV od Bagdadu/. Tam zažil hroznú porážku, ktorá zname
nala jeho úplné zničenie, Julián bol smrteľne zranený a 
zomrel. V rokoch trvania Juliánovej vlády mohol Hieronym, 
ako mladý študent v Ríme posúdiť, o čo v boji ide. Julián 
proti víťazne postupujúcemu kresťanstvu viedol boj za 
helenisticko-rímske vzdelanie, helenisticko-rímsku výcho
vu, tým, že tejto vzdelanosti navrátil jej náboženský cha
rakter. Pokúsil sa zabrániť spojenie medzi Izaiášom a Ho
mérom, medzi Platónom a Evanjeliom. Jeho školský zákon, 
ktorý kresťanom zakazoval vyučovať literatúru a filozofiu, 
prinútil oboch, vtedy najslávnejších profesorov, Prohaire- 
sios-a v Aténach a Victorinus-a v Ríme, aby sa vzdali 
svojho úradu. Neboli snáä títo kresťanskí rétori jeho naj
horšími nepriateľmi?

Všetci kresťanskí vzdelanci sa cítili znevážení. Dva
ja kresťania z Laodicey, obaja Apolinaris- otec a syn, sa 
pokúsili nahradiť autorov, ktorých im vytrhli z rúk, svoji
mi vlastnými dielami, vo veršoch a v próze, ku ktorým brali 
témy zo Starého zákona a z Evanjelia. Táto horlivosť sa 
však ukázala nepotrebnou, premena knihy Genezis na nejaký 
hrdinský eoos a Evanjelia na sokratovské dialogy nebola 
ešte uskutočnená a vietor sa obrátil. Kresťanskí učitelia 
sa mohli vrátiť k Homérovi a Platónovi.

Pokus vytvoriť nejaký kresťanský humanizmus^ nebol 
ešte časový. Mladý študent Hieronym sa^edného dna ujme 
a privedie k výsledku. Ale skôr, ako k tomu došlo, musel sa 
oduševniť cicerónskou rétorikou a stať sa vášnivým milov
níkom pohanskej literatúry. Ako poradúu si našiel najlep
šieho učiteľa; Gramatika Donata, ktorého komentáre Plauta 
a Vergila zostali dodnes slávnymic Hieronym mal to šťastie, 
že sa dostal do školy takéhoto veľkého majstra, ktorého 
prísna kritika pomohla rozvinúť mimoriadne dary jeho ducha.



Alfréd Fantiš:

LEKÁR O T U R Í N S K O M  P L Á T N E

Kristovo utrpenie a smrť z lekárskeho hľadiska

... Kedže o tzv. Turínskom plátne nebolo doposiaľ vyslove
né definitívne rozhodnutie, patrí Plátno k najcennejším re
likviám Cirkvi. Výskum Plátna, ktorý bol umožnený z príleži
tosti posledných vystavení v roku 1969, 1973 a 1978, dosia
hol v poslednej dobe prevratné výsledky. Boli použ-ité 
najmodernejšie výskumné metody, ako fotografické, tak aj 
chemické a fyzikálne. Plátno bolo podrobené rozboru pomocou 
počítačových analyzátorov, Reúntgenových lúčov, spektrogra- 
fie, fluorescencie, mikrochemických a dokonca i serologic- 
kých metod, ak menujeme len najdôležitejšie. Výskumná skupi
na tzv. STURP /Skroud of Turin Research Programm/, vytvore
ná v USA prišla v roku 1978 do Turína s týmito modernými 
výskumnými prostriedkami. Prístroje zaplnili 72 debien, v 
pracovnej skupine však nechýbalaani nutná dávka skepticizmu. 
"Usúdili smé!, že v Turíne nájdeme falzifikát a že o niekoľko 
hodín budeme môcť svoje prístroje opäť zabaliť a ísť domov. 
Zažili sme však pravý opak. Skupina STURP skúmala Plátno 
5 dní a odniesla si okrem vedeckých záznamov vzorku vlákien 
Plátna, odtlačky povrchu látky a veľké množstvo fotografií 
rôzneho druhu. Získala tiež presvedčenie, že Plátno je pra
vé a akýkoľvek falzifikát je úplne vylúčený. Obraz na Plát
ne nebol a remohol byť vytvorený ľudskou rukou, čo dokázala 
predovšetkým mikroskopická, ultramikroskopická a rádiologic
ká analýza ako i výsledky počítačovej techniky. Bolo totiž 
zistené, že obraz na' Turínskom plátne vznikol žltým sfarba- 
vením ľanovej látky *a že intenzita obrazu je daná počtom 
sfarbených fibríl vlákna a nie kvantitatívnymi zmenami sfar
benia. Okrem toho: sfarbené sú len povrchové fibrily vlákien, 
sfarbenie nepreniká na zadnú stranu Plátna. Nikde ani naj
jemnejšou technikou, mikroskopickou, chemickou alebo kompju- 
terovou neboli nájdené stopy nejakého pigmentu, farby, ťahy 
štetca, nanášanie farieb alebo riedidla či maliarske farby. 
Žiadna "směrovost alebo direkcionalita"aká sa nachádza na 
obrazoch, nebola dokázaná. Napriek intenzívnemu štúdiu sa 
dodnes nepodarilo zistiť, akým spôsobom vlastne obraz na 
Plátne vznikol.

Ako je známe, Turínske plátno zobrazuje "negatívny ob
raz" 180 cm vysokého, urasteného mužé s fúzami a dlhými vlas
mi. Tento muž bol. „ako svedčí obraz, neuveriteľne krutým 
spôsobom týraný, trnim korunovaný,'pribitý na kríž, na ktorom 
zomrel a po smrti bol prebodnutý-na pravom boku. Uz prvé fo
tografie Plátna na konci 19. storočia odhalili mnoho detailov,
ktoré predtým unikali pozornosti. Dnešná moderná výskumná 
technika na podklade prieskumu fotografie pomocou tzv. VP
Analyzátora,, aký použ-íva NASA pri výskume planét zistila,



že obraz na Plátne má vlastnosti "trojrozmerného obrazu".
Na základe tohto výsledku bolo možné dokonca vytvoriť plas
tický model postavy na Plátne. Bežné fotografie alebo maľo
vané obrazy túto vlastnosť nemajú. Autorovi sa podarilo po
mocou tzv. subtrakčnej techniky tiež vytvoriť plastický o- 
braz tváre na plátne*

Jedným z dalších výskumných problémov pri Štúdii Plátna 
bola otázka krvných Škvŕn. Mikroskopicky a mikrochemicky bol 
nájdené celkom nepatrné stopy kysličníka železitého n a ,od
tlačkoch z povrchu látky, hlavne v oblasti krvných škvŕn. 0- 
krem toho bola dokázaná fluorescencia v ich bezprostrednom 
okolí♦ Nápadne výrazná bola fluorescencia v mieste "výronu" 
na pravom boku postavy*! Fluorescencia zodpovedala vlastnos
tiam krvného séra © len v týchto miestach došlo dokonca i k 
presiaknutiu riedkej tekutiny na zadnú stranu Plátna* Na os
tatných krvných škvrnách bolo možné pozorovať úzky fluoresku 
júci lem, zrejme v oôsledku presakovania séra z krvnej zra
zeniny do okolia. Nález v oblasti pravého boku, s výtokom 
séra, zodpovedá údajom v Evanjeliu sv. Jána: o ''Krvi a vode* 
../Jn 19, 33-34/. Len americký chemik McCrone sa domnieval, že 
stopy kysličníka železitého by mohli pochádzať z farby^ 
tzv. červeného okru, ktorý monol nejaký stredoveký falšova
teľ použiť k falšovaniu alebo "oživeniu" už vybledlého ob
razu. McCronoya hypotéza vyvolala ohlas v bulvárnej tlači, 
nesúhlasil s nou vsak žiadny iný člen výskumnej skupiny 
STURP. Okrem toho sa kysličník železitý používa v maliarstve 
asi dve storočia e Plátno sa nachádza v Európe už od 14. sto 
ročia, čo je písomne dokázané. Množstvo autorov sa domnieva, 
že kysličník železitý pochádza buď z transformovaného krvné
ho farbiva, ktorého je základnou zložkou. Plátno totiž pre
konalo dvakrát pri požiaroch v Besanconu a v Chambery čias
točnú "suchú destiláciu" a okrem toho bolo hasené vodou. 
Voda, ktorá bola použitá na hasenie mohla zanechať na Plátne 
stopy železa alebo ich rozptýliť. Ako je známe, každá oblasť 
výskumu Plátna prináša stále nové problémy. Nemôžeme sa tu 
ani podrobnejšie zmieniť o palinologickom výskume nedávno 

-zomrelého kriminologa Freia. Objavil v povrchovom prachu 
Plátna významné množstvo pelových zrniek rastlín, ktoré sa 
vyskytujú len v Palestíne a niektoré hlavne v oblasti púští. 
Niektoré z týchto rastlín sa vyskytovali len v okolí Jeruza
lema, v žiadnom prípade nie v Európe. Výsledky uvedených vý
skumov sú fantastické a budú podrobne rozobrané v pripravova 
nej knihe, pretože sú jedným zo závažných dokladov o inden- 
tite Plátna.

Skúmajúci lekár môže čítať na Plátne ako v chorobopise. 
Postava na Plátne ukazuje, že jej tvár je deformovaná zdu- 
reninou pod pravým okom, na tvári, v oblasti brady a nadoč- 
nicových oblúkov. Taktiež nos je pri prechode medzi kostnou 
a chrupavkou časťou opuchnutý. Ide nepochybne o následky 
bitky do tváre alebo pádu na zem. Na čele je vidieť stopy 
krvi, jedna'je dokonca v tvare trojky. Zodpovedá asi krvá
cajúcej trž-nej rane, odtlačenej na Plátne. Podobné krvné 
odtlačky sa vyskytujú v jemne kučeravých vlasoch na zadnom 
obraze a síce v tvare akéhosi venca. /Takže nie je pochýb 
o tom, že ide o stopy po nasadení "tŕňovej koruny. Táto



trnová koruna mala podľa našej úvahy tvar, aký je bežný na 
"krucifixoch” - teda v tvare, venca - stefanos a nie v tvare 
akéhosi byzantského koša, ako sa niektorí bádatelia domnie
vali. Vencový tvar koruny rímska posádka v Jeruzaleme dobre 
poznala. Okrem toho išlo o mnoho zranení, spôsobených opako
vanými manipuláciami a bitím hlavy.

Svetlý priestor .medzi vlasmi a tvárou je nepochybne 
spôsobený priložením podbradnej šatky po smrti, ako je to 
zvykom aj u nás. To tiež vysvetľuje "prázdny priestor" medzi 
predným a zadným obrazom.

Obraz tela, ako je známe, je poškodený spáleninami po 
požiare v Chambery, zvlášť v oblasti rúk. Na celom tele je 
vidieť nesčísélné šľahnutia. Niet pochýb, že pochádzajú z 
bičovania dvoj alelfeo trojramenným korbáčom - tzv. flagrum 
romanum, zakončeným olovenými guličkami* Bičované sú i steh
ná a rany.sa nedajú ani spočítať. Na rukách, ktoré sú skrí
žené v pódbrušku, je nápadná asymetria. Pravá ruka a ruka 
/t.j. ľavá na Plátne/ sú mimoriadne dlhé. Prsty pravej ruky 
siahajú abnormálne až do polovice stehna, pretože je ruka 
v lakti ohnutá. Lekársky je možné lgn jedno vysvetlenie, že 
pgavá ruka je vykĺbená v ramennom kĺbe. Pri manipulácii s 
mŕtvolou po zložení z kríža a pasívnym narovnáním rúk došlo 
k dislokácii kĺbovej hlavice humeru do podpažia, a tým k 
predĺženiu :rúk. Tento jav je pri tzv. axillárnych luxáciách 
ramenného kĺbu dobre známy, pri lekárskych výskumgch Plátna 
však dosiaľ nebolo naň upozornené. K podobným vykĺbeniam 
dochádzalo i pri "vešaní za ruky", v koncentračných táboroch 
a pri tzv."estrapade", ktorú robili ešte v minulom storočí 
vo Francúzsku.

Na ľavej ruke sú znázornené len 4 prsty. To bolo príči
nou mnohých dohadov. Vysvetľujú to tak, že pri poranení ner
vov mediánu dochádza k stočeniu palca dovnútra, čo vzniklo 
na základe experimentu parížskeho chirurga dr. Barbela. Dnes 
to však už z neurologického hľadiska sotva môže obstáť. Skôr 
možno predpokladať. že palec bol zaseknutý pod pravým pred
laktím, k zaisteniu danej polohy oboch už mŕtvolné stuhnu
tých, pôvodne roztiahnutých rúk.

Ruky majú krvné stopy, ktoré^nepochybne pochádzajú od 
prerazenia klincami v oblasti zápästného kĺbu alebo nad ním. 
Táto lokalizácia prerazenia rúk zaisťovala pevnosť paží na 
kríži. Klince v dlaniach, ako sme zvyknutí vidieť na našich 
krížoch, by sa váhou tela prerazili. V takom prípade by bolo 
nutné súčasne použiť akési sedátko, tzv. cornu alebo sedač
ku, na ktorej by bol ukrižovaný zavesený v rozkroku. Alebo 
tzv.'guppedanea, t.j. podložky, na kt-orých odpočívali 
nohy..Odsúdeného a predlžovali jeho utrpenie donekonečna.

Na predlaktí sú viditeľné stopy krvných potôčkov, ktoré 
menia smer. To ukazuje na približnú polohu paží. na kríži. 
Rana v boku musela byť urobená kópiou - tzv. lancea - asi 
t-ak medzi 5--6 rebrom vpravo. Hrot kopije, vzhľadom k odtlač 
ku rany, musel preniknúť.do hrudníka asi'do 10 dm šikmo zo
spodu, takže nepochybne bolo zasiahnuté srdce, t.j. pravá 
predsieň alebo komora. Charakter krvných stôp v okolí rany 
na hrudníku nasvedčuje tomu, že srdce bolo zasiahnuté až po



smrti*«Nejde totiž o obraz typických krvavých striekancov, 
ale o krvavú kaluž, ktorá sa šíri smerom dolu a nazad. 0- 
krem nej možno pozorovať už spomenutú stopu"výtoku” cez 
celú zadnú časť^až na druhú stranu. Svedčí to o manipulácii 
s mrtvolou po sňatí z kríža a o posmrtnom krvácaní. Tu je 
potrebné upozorniť na fantáziu niektorých laikov o tom, že 
krvácie došlo za živa, pretože mŕtvoly nekrvácajú. Hovorí 
to o medicínskom ignorovaní, nad ktorým sa musí usmievať 
kaž-dý študent alebo pitevný zamestnanec.

Nohy postavy na Plátne sú dobre znázornené, zvlášť v 
oblasti kolien,takže boli asi pohnuté a ležia asymetricky. 
Ľavá noha je položená vyššie. Z toho môžeme usúdiť, že bola 
viac ohnutá. V dôsledku mŕtvolného stuhnutia si sčasti za
chovala svoju polohu, akú mala na kríži. Možno predpokla
dať, vže ľavá noha bola prekrížená cez pravú a pravdepodobne 
cez^ňu aj pribitá na kríž jedným klincom. Podľa krvavých 
Škvŕn boli obidve nohy prebité v mieste nárlu veľkým klin
com. Obe lýtka, tiež dobité pri bičovaní sú nepochybne o- 
puchnuté a krvavá kaluž a Šľapaj na rniesté pravej nohy ho
vorí o veľkom krvácaní z týchto rán.

Je príznačné, že obrysy prsného a zadného svalstva sú 
podobné ako i v "hýžďovej" časti dobre a zreteľne naznačené. 
Je to dokladom mŕtvolného stuhnutia a strnulej polohy tela, 
pri ktorej sa mrtvola dotýkala podlož-ky len v mieste lopa
tiek a pravej nohy. Hlava bola mierne naklonená dopredu a 
vlasy padajúce dozadu, lež-ali celkom na podložke. Keby ne
bolo mŕtvolného stuhnutia a telo by celou váhou ležalo na 
podlož-ke, hlavne v zadnej časti, museli by byť obrysy zot
reté a nie také presné. Uvedené nálezy svedčia o tom, že 
pos’tava na Plátne bola obeťou ukrižovania, bičovania, trnim 
korunovania a prebodnutia. Lekárska veda je okrem toho dnes 
schodná do detailov vysvetliť mechanizmus umierania'ra smrti 
pri ukrižovaní.

Upevnenie paží ukrižovaného v maximálnom rozpätí na 
priečnej doske - tzv. palibol - bránilo prepadnutiu tela 
odsúdenca dopredu, pokiaľ nedošlo neskôr k vykĺbeniu paží.

To malo za následok prepiatie ramenného a hrudného 
svalstva. Tak došlo k obmedzeniu dýchania v zmysle násilné
ho trvalého vdychového postavenia hrudníka. Tým bola obme
dzená^ pľúcna ventilácia a okysličovanie krvi. Súčasne sa 
uplatňovala nútená vertikálna poloha tela - tzv. orthostasa. 
Krvný obeh v takej polohe je určitú dobu kompenzovaný, pos
tupne však dochádza k jeho zlyhaniu. Väčšia časť krvi sa 
presúva do dolných častí tela, krv kolujúca v žilách dolných 
končatín a tlak v tepnách stúpa, zatiaľ čo ruky a mozog zos
távajú bez krvi. Dochádza k tzv. obehovému nedostatku, ktorý 
je zväčšovaný porušením prívodu kyslíka z rozpätého hrudníka. 
Delikvent môže uľaviť hrudníku a pažiam za cenu vzoprenia 
nôh, čím prechodne za cenu nesmiernej bolesti, pomocou tzv. 
svalového čerpadla, t.j. napnutia svalov nôh, vyprázdni 
žilyvdolných končatín a dá do obehu časť kolujúcej krvi. Pri 
srdečnom nedostatku dochádza v dôsledku zlyhania srdcovej 
činnosti k nahromadeniu tekutiny v osrdcovníku a taktiež v



hrudníku, zvlášť v jeho pravej polovici. Dolné končatiny 
odtekajú a krvácanie z rán nôh trvá. Postupne dochádza k 
zlyhaniu činnosti ľadvín, obeť je trápená nesmiernym smä
dom-, bolesťou a rojom hmyzu okolo krvácajúcich rán. Reak
cia na bolesť a boj s omdlievaním, vzpriamenie sa a opä
tovný pokles tela je charakteristický pre toto kruté mu
čenie.

• Ukrižovaný je preto stále v nepokoji, krúti sa ako 
červík, ako je písané v žalme: "Som ako červík a nie člo
vek, k posmechu ľudí a k pohŕdaniu národa." /Ž 22, 7/» 
Postupne sa organizmus vyčerpáva, dochádza k nedokrveniu 
mozgu, srdce pracuje naprázdno. /"Srdce v mojom tele je 
ako roztavený vosk." Ž 22, 15/. Prehlbuje sa vnútorné du
senie organizmu ako následok narastajúcej poruchy dýchania 
a obehu a tým i zlyhanie činnosti mozgu. Prejavuje sa to 
zmodraním tváre, potením, dolné končatiny sú namodralé v 
dôsledku hromadenia krvi a opuchnuté. Ukrižovaný je nepo
kojný, v delériu a zúfale kričí. Potom nastane náhle ko- 
llaps a takmer súčasne zastavenie dýchania a obehu. Ak bol 
obeti po smrti otvorený hrudník a prebodnuté srdce, tak vy
tiekla zo .srdca hustá, tzv. anhydraemická krv a z osrdcovní 
kového vaku a hrudnej dutiny výtok "voda".

Po takej smrti na krížiisa veľmi rýchle prejaví mrtvol 
ná stuhnutosť, ktorá vedie k zachovaniu konečnej polohy te
la. Pri ukladaní do hrobu musí ^yť táto poloha,zvlášť paží 
korigovaná. Pri "repozícii" vykĺbenia rúk môže ľahko dôjsť 
k diplekácii, pretože stuhnuté svalstvo kladie veľký odpor. 
Z veľkých otvorených rán mrtvoly vyteká pri prenášaní a 
uložení krv a výtok, pretože veľká časť krvi zvlášť vo veľ
kých cievach, zostáva nezrazená. Zvlášť často sa to stáva 
u osôb, ktoré zomreli v s^ave anoxié, t.j. dusenia z nedos
tatku kyslíka. Tak môžu mŕtvoly "krvácať" aj ďalej z telo
vých dutín a z veľkých rán na končatinách. Turínske plátno 
je dôkazom takého posmrtného krvácania.

Odtlačky krvavých stôp na Plátne svedčia o tom, že ulo 
ženie mŕtveho do hrobu sa konalo bez rituálneho ošetrenia, 
umytia_alebo pomazania voňavými masťami, pretože inak by 
bola väčšia Časť krvavých stôp umytá a tým aj odstránená. 
Možno preto myslieť, že telo bolo v rýchlosti provizorně u- 
ložené, z nedostatku času, pretože sa blížil západ slnka a 
vtedy sa zatvárali brány mesta. Mrtvola mohla byť zasypaná 
alojou a myrhou, hádam ako insekticídny a detergentnýv/t,j. 
hmyz a drobné hlodavce zaháňajúci/nrostriedok. Tomu vďačí
me za presnú dokumentáciu v "chorobopise" Plátna.

Vznik obrazu na Plátne je predmetom štúdia, teorií, 
a hypotéz, z ktorý-ch žiadna nenadobudla platnosť. Niet 
však pochýb o tom, že telo zostalo v hrobovom rúchu len 
krátku dobu - hádam len niekoľko hodín alebo jeden deň. 
Nikde na látke nie sú totiž stopy telesného rozkladu, ako 
tomu bolo na iných hrobových rúchach.

Vznikol obraz odtlačkom po zasypaní tela masťami, ther 
mickými vplyvmi, evaporizáciou alebo v dôsledku nejakého 
žiarenia? Táto otázka zostáva dosiaľ otvorená.



Tiež i sv. Cirkev sa zatiaľ definitívne nevyslovila 
k otázke; "Kto bol ten ukriž-ovaný?" - hoci veľká väčšina 
veriacich uctieva túto relikviu ako Kristovo pohrebné 
Plátno. Turínske plátno je vlastne ilumináciou evanjelií - 
vlastne piateho Evanjelia, ako správne napísal mons. J.
Pole. Ako sme povedali, ide o dokument o veľmi týranom, 
bitom, bičovanom, korunovanom, ukrižovanom a v bgku prebod
nutom človeku, ktorý bol po smrti rýchle, provizorně pocho
vaný. Jeho mŕtve telo zostalo v Plátne len krátku dobu.
Nevieme určite, či to bol Kristus naozaj - ale kto iný by 
to mohol byť?

x x x  x x
Panu kardinálovi .

FRANTIŠKU TOMÁŠKOVI
farcibiskupovi pražskému

Dopisem ze dne 8.vúnora f;.r. Vaše najdústojnější Eminence 
měla péči informovat mě, že příští rok katolickávcírkev v Čes
koslovensku oslaví 1 100. výročí smrti sv.-Metóde je, Apoštola 
Slovanů, pohrbeného na Moravě.

Současně Vaše Eminence mi poslala vrelé pozvánívk oslave
ní takového jubilea spolu s Církví.,tohoto národa s pripojením, 
že se věřící Československa vroucné modlívk Pánu, aby nástupce 
Petra mohl osobně předsedat slavnostem, připojit se tak k ra
dosti biskupů, kléru a věřících a utvrdit ve víre, prinesené 
jim velkým apoštolem Metodějem.

Dekuji velmi sidečne Vaší nejdůstojnější Eminenci, stejne 
jako tisícům věřících, kteří se připojili k vroucímu pozvání.

Jako Pastýř všeobecné Církve hluboce pociťuji touhu je přijmout, 
tím víc^ že jde o vzpomínku na hlavního Apoštola, který nám Slo
vanům přinesl neocenitelný dar víry.

Jestliže to okolnosti dovlí, velmi rád přijdu k osobnímu před
sedání oslav tak šťastné události.

S radostí posílám Vaši Eminenci zvláštní apoštolské požeh
nání, vkteré rozšiřuji na yšechny njd. biskupy a Ordináre, v 
na kneze, na řeholníky a řeholnice, na bohoslovce a všechny vě
řící tohoto mne tak drahého národa.

Z Vatikánu 1. května 1984

Jan Pavel II.



Ú V A H  Y O S I T U Á C I I N A Š E J  C I K K  T  T

I. P R í S T U

1. N a š a C i r k e v

Tieto dve slová vyjadrujú skutočnosť, nám'tak blízku a 
verne známu. To je tá jedna, svätá, katolícka,/apoštolské Cirkev, 
ktorú vyznávame ako tajomstvo našej viery. Ona nás ako matka zro
dila z vody a Ducha Svatého pre večný život. V nej sme začlenení 
do života tajomného Tela Kristovho. Jej dejiny raz vyústia do 
večného kráľovstva nášho Otca.

V nasledujúcich úvahách budeme však používať výraz "naša Cir
kev" v užšom, vymedzenejšom významemyslíme ním tú istú Cirkev, 
nakoľko je oha prítomná na tomto "našom mieste", nakoľko žije a 
pôsobí v nás a medzi nami? toto "naše miéto" je vymedzené zemepis
nými, historickými a kultúrnymi hranicami nášho národa. Teda výra
zom "naša Cirkev" mienime túto našu miestnu Cirkev, videnú nielen 
v rovine farskej a diecéznej, ale aj v rovine národnej: o situácii 
tejto našej miestnej Cirkvi chceme uvažovať. Výraz "naša Cirkev" 
má svoje prednostivpred neosobným "Cirkev na Slovensku", a pod,, 
lebo sa nim zároveň naznačuje aj pozícia a hľadisko, odkiaľ vy
chádzajú všetky nasledujúce úvahy,í je to pohľad znútra, z toho čo 
je "naše" a zameriava sa zase naj#, čo je nám drahé, č označu
jeme s citovo stvárneným prízvukom "naše". A tak úvaha • situácii 
našej Cirkvi je vlastne zamyslením sa aj nad našou osobnou situá
ciou.

2. 0 t á z k a

Na začiatku tejto úvahy stojí jedna veľké a bolestná otázka, 
ktorá nás trápi už roky a za ňou ešte väčšie a trápnejšie rozpaky: 
aká je vlastne skutočné situácia našej: Cirkvi?

Koľkokrát sme už stáli pred. touto otázkou. Dávali nám ju iní, 
veriaci i neveriaci a ešte častejšie sme,,si ju kládli my sami. Za 
posledné desaťročia sme videli a prežili v našej Cirkvi prejavy 
hlbokej viery a evanjeliovej lásky, ale zároveň sme boli svedkami 
aj prejavov ľudskej slabosti, vidíme.na nej toľko negatívnych mo
mentov, že nás to až dezorientuje, alebo aspoň strácame to seba- 
uspokojujúce vedomie: "u nás je všetko v.poriadku". Sami cítime, 
že také všeobecné konštatovanie, ako sú: "náš ľud je veriaci", 
alebo "u nás ľudia ešte viac chodia do kostola ako v iných kraji
nách" a pod., nie sú dostatočnou odooveäou na otázku o situácii 
našej Cirkvi. A nie je ňou ani jednostranné poukazovanie na ťaž
ké podmienky, v akých naša Cirkev žila, na vplyvy a zásahy zvon
ka. Je azda situácia Cirkvi závislé len na týchto vonkajších 
vplyvoch? J ' ‘

. Aká je teda skutočná sít.yá.cia našej Cirkvi? Pri tejto otázke 
cítime, že každá'zjednodušujúca a .jednostranná odpoveň by bola 
nezodpovednosťou; a neúctoú voči tak veľkej, zložitej a hlboko 
siahajúcej skutočnosti, akou je ‘prítomnosť a život Cirkvi na 
tomto mieste a v tomto ľude. Žiada sa hlbšie, dôkladnejšie 
vyhradnenejšie zachytenie a zhodnotenie našej situácie. No tejto



úlohy sa ľakáme; jej rozsah zdá sa nám prevyšovať naše .sch&pnosti 
a možnosti. A tak si len povzdychneme a rezignovane odpovieme: Na
ša situácia? 0 tom je ťažko hovoriť... To je zložitá záležitosť...

No otázka sa tým nerieši: bolí a trápi nás áalej, nedáva nám 
pokoja, stále si žiada svoje: našu jasnú odpoveá. Ale čo robiť, ako 
na to ísť, kde nájsť odpoveá?

3. J e ž i š o v o  p o s l a n i e
Vo chvíľach zmätku, keá nevieme ako začať a čo povedať, dobré 

je vziať do rúk Písmo Sväté a hľadať v ňom slová a o b r a z y k t o r é  
by nás uviedli na cestu a pomohli prehovoriť. Hľadať v nich^oporu, 
pevné miesto,‘‘kde by sme sa mohli, zachytiť, aby sme .premohli strach 
a rozpaky, aby'sme, s^ 4'spokojne nadýchali" a povedali ťo, čo sme 
povinní povedať. ‘ ‘ _....

Zaiste -Vr Písme, je -veľa. vhodných miest, z ktorých bý sa dala 
rozvinúť úvaha p; siťtiácii naše j -Cirkvi. Môžeme začať blahoslaven- 
stvárni alebo poďobensťvami o. Kráľovstve, môžetae sa zahĺbiť do veľ- 
kňazskej modliťby- Ježišovej aleb‘0 do náuky sv. Pavla o Cirkvi.

Nakoniec všetky Slová Písma Sú živým, mocným^ tvorivým-, ktoré 
zasahujú našu oäp.bňy situáciu, podstatne- ju stvárňujú, osvetľujú, 
pomáhajú nám ju zvládnuť. - -

A tak môžeme spokojne začať tou staťou’Písma, ktorá nám je 
zvlášť blízká-, ktorá nám. často zne je v ušiach. Pre mna je to obraz 
Ježišovho vystúpenia y Nazaretskej synagóge /Lk 4, 16n/. Ježiš pred
stupuje pred-svojich krajanov a pred ich.'©čami sa predstavuje celé
mu ľudstvu slovami Izaiáša proroka: "Duch Pánov je nado mnou,preto 
ma pomazal, poslal ma -hlásať radosť chudobným, uzdravovať skrúše
ných srdcom..." Á keá sa oči všetkých uoreli naňho, začal im hovo
riť: "Dnes sa splnilo to Písmo, ktoré ste práve počuli." Všetci^ 
mu prisviedčali a divili sa milým slovám, ktoré plynuli z jeho úst...

V tomto evanjeliovom výjave zjavuje sa nám veľmi výrazne Ježi
šova tvár i základný charakter jeho poslania: zjavuje sa dobroti
vosť a ľudomilosť Boha nášho Spasiteľa. Tento Boh zostupuje k nám 
a darúva sa nám v tajomstve Ježišovom. Ježiš je Pomazaný Pánov, Me
siáš, Kristus, v tom najplnšom zmysle: v. ňom ľudská príroda je pri
jatá do osobnej jednoty Božej a týmto božským poznaním stáva sa ná
strojom našej spásy. Preto jeho posolstvo-Evanjelium - je radostnou 
zvesťou pre všetky vrstvy ľudskéj biedy, a to tak svojím obsahom, 
ako aj svojím podaním: Ježiš ohlasuje spásu "milými slovami", na
plnenými toľkou láskou, že sa im ľudia divia, lebo doteraz nehovo
ril takto ani' jeden človek.

Ale nazaretskou.synagogou sa rozhýbe aj ľudská odpoveá na evan
jelium, údiv á milé prijatie u jedných, ale tiež nepochopenie a zú
rivosť u druhých. A konečnou odpoveáou na všetko je pokojný.a istý 
prechod Pánov medzi týmito rozdielnymi až protichodnými reakciami 
ľudí na jeho posolstvo spásy. v ?;• . ’ . "

. Základné línie tohto obrazu sa tiahnu celými dejinami Cirkvi, 
obmieňa sa len miesto, doba, reč, štýl, spoločenské prostredie, ale. 
základná situácia zostáva rovnaká. Ježiš dáva svojho Ducha.apošto
lom, maže ich olejom knazstvs, dáva im svoju moc ä posiela ich o- 
hlasovať radostnú zvesť všetkým národom... A tak Cirkev kráča sve
tom, ohlasuje evanjelium, krstí a vložením rúk udeľuje áalším Du
cha Pánovho a účasť na Kristovom kňazstve. Aj ona sa stretá tu s#



údivom a milým prijatím, tam zasa s nepochopením, odmietnutím, pre
nasledovaním. A po celý ten čas Kristus pokojne kráča vo svojej 
Cirkvi ľudskými dejinami, aj v najväčšom prívale ľudských vášní a 
protirečení.

4. N a š a  s i t u á c i a  -v

, i Kristovo tajomstvo sa zjavuje a uskutočňuje aj v te jto našej 
• miestnej Cirkvi. Aj pred našimi očami sa odohráva udalosť, z naza
retskej synagógy, s jej triedením duchov a pokojným prechodom Pé- 
novým. Práve v týchto historických chvíľach stojíme tu okolo Ježi
ša tak celkom chudobní, bezradní, ľudia so zlomenými srdcami, ne
vidíme na krok od seba a pred seba. A do tejto ťaživej situácie 
hovorí- nám Ježiš tie isté radostné slová: Teraz sa splnilo Písmo... 
Aj naša situácia je situáciou spásy, oslobodenia, svetla, aj tento 
rok je milostivým rokom Pánovým,

"Každý z nás je vtiahnutý do tohto tajomstva: a to nielen,ako 
chudobný, slepý a zlomený, ale tiež ako obdarovaný. Aj na nás zo
stúpil jeho Duch vo sviatostných znakoch* vo sv. krste vložil nám 
do úst slová "Otče", posilnil nás chrizmou spásy, niektorých z nás 
si Zvlášť vybral: vložením apoštolských rúk odovzdal nám sviatost
né kňazské poslanie, zveril nám úrad ohlasovania evanjelia, poslal 
nás ohlasovať chudobným radostnú zvesť...
.. Sme obdarovaní najväčším darom. Duch Ježišov prebýva v nás 

i sila jeho radostnej zvesti. Naším po slanším je ohlasovať .túto zvesť 
» na^tomto mieste, v tejto našej dobe, tomuto^ľudu. Máme spokojne'

kr’áčať dopredu v spletí súhlasných "milých slov" i ostrého nesúhla
su, "lebo toto je prechod Pánov" v našej .Cirkvi.

Ú A tu sa začínajú otázky: Nakoľko sa zapájame do tohto precho
du Pánovho? Nenaznačujú mnohé príznaky, že už dlho stojíme na jed- 

\ nom mieste, bezradní, osamotení, vyčakávajúci? Prečo má naša Cir- 
\ kev takú ustaranú smutnú tvár? Ako vyslovujeme slová evanjelia?.

Vyznávame a žijeme radostnú zvesť tak jasne, spokojne a.presvedči
vo, aby ju všetci počuli /aj keď ju všetci neprijmú?/, r.

Tieto otázky nás trápia už dlho, cítime ich my, kňazi v^pa
storácii i v civilnom zamestnaní a spolu s nami ich prežívajú pre
mnohí laici, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za Ježišovo ;Pošolstvo. 
Pri t-ýchto otázkach nejde len o Čisto osobnú záležitosť jednotliv- 
ca. Ani jedno povolanie kresťana a hlavne nie kňazské povolanie, 
nikdy nemôže zostať len čisto osobnou záležitosťou, ale je poslaním 
v Cirkvi a pre Cirkev, je službou v tele Kristovom. Preto aj každá 
otázka o stave nášho osobného poslania je tým samým - .otázkou aj 
o stave .tejto našej Cirkvi, v ktorej slúžime blahozvesti a za kto
rú nesieme zodpovednosť.

Preto sa zamýšľame nad situáciou'naše j Cirkvi.

5. Z n a m e n i a  č a s o v
Táto -povinnosť zamyslieť sa nad situáciou našej Cirkvi vy

chádza nielen- z nástojčivých otázok svedomia, ale prichádza k 
nám aj úradnou cestou: ukladá nám ju II. Vat. koncil ako trvalú 
úlohu "skúmať znamenia časov". Cirkev na tomto koncile sa zamýšľa 
sama nad 'sebou, nad svojím tajomstvom, nad svojimi štruktúrami a 
nad_svojou.situáciou v dnešnom svete. Uvedomila si>túto /svoju 
ooyinnosť a jasne ju vyslovila v pastorálnej konštitúcii o 
"Cirkvi v dnešnom svete": Cirkev aby mohla splniť svoje poslanie, 
má trvalú povinnosť skúmať znamenia časov a vysvetľovať ich v* • i



stevle evanjelia: aby tak mohla dať každej generácii priliehavou 
formou odpoveä na večné otázky ľudí o zmysle súčasného i budúceho 
života a o ich vzájomnom vzťahu. Preto je potrebné poznať svet, v 
ktorom žijeme, poznať jeho očakávanie, túžby a jeho časo dramatic
ký charakter. Na koncile sa všeobecná Cirkev zamýšľala nad svojou 
situáciou v celosvetových rozmeroch a súvislostiach: z tohto hľa
diska analyzovala situáciu, hodnotila ju a dávala príslušné smer
nice .

Lenže všeobecná Cirkev sa nám zjavujeva sprítomňuje v tejto 
naše j^miestnej Cirkvi. Biskup so svojimi kňazmi a veriacimi zvi- 
diteľňujú Cirkev na tomto mieste a y tejto chvíli. A tak aj povin
nosť "skúmať znamenia časov" sa nám ukladá ako otvorený pohľad na 
situáciu tejto naše j ̂ mié.stne j Cirkvi, Táto povinnosť v prvom rade 
pripadá biskupom a kňazom: ako služobníci Kristovi sú postavení 
na čelo Božieho ľudu, preto je ich povinnosťou pohliadnuť na ten
to ľud, rozhliadnuť sa dookola, zachytiť správne situáciu a viesť 
bezpečne dopredu. -•-<

A tak myšlienky o situácii našej Cirkvi sú úvahou plne osob
nou i plne spoločenskou, cirkevnou. Nebudú v nich suché štatisti
ky, ani chladný odstup vedca, miesto toho bude to pohľad plne o- 
sobne prežívaný, angažovaný, bude„v nich vyslovená osobná bolesť, 
starosť i zodpovednosť, vyznanie 'chýb i nedostatkov, .ale tiež ne
zlomená kresťanská nádej. - -Ale 'zároveň to bude pohľad" obecný, 
cirkevný, určený tým miestom, ktoré každý z‘ nás zaujíma .v ľude Bo
žom. A v prvom rade, kňaz je povinný skúmať situáciu, spytovať si 
svedomie a predvídať nielen v mene svojom, ale tiež v mene celého 
toho-podielu', ktorý mu je v ľude Božom zverený.

6. A" k o p' o s t ; u ; p o v a ť

Odborné pojednania venované rozboru a hodnoteniu situácie za
čínajú obyčajne sociologickým prieskumom a štatistickými údajmi. 
Tieto sa potom spracúvajú podľa stanovených metodických postupov. 
Výsledky sú vedecký získané a otvorené závery o určitej situácii.

Táto cesta nie je pre každého1 prístupná. Aj teraz nemáme po
ruke štatistiky, nemôžeme robiť sociologický prieskum. - Ale po-, 
vinnosť skúmať situáciu a hodnotiť ju nám zostáva. Preto musíme 
hľadať inú cestu, ktorú nám umožňuje už samotný život v Cirkvi.

Veda pristupuje k hodnoteniu situácie zvonka, na základe re
gistrácie faktov. Ale k pochopeniu situácie sa môžeme dostať aj 
znútra, cestou osobného prežívania. A to je aj náš prípad, chceme _ 
si objasniť situáciu naše;j Cirkvi; to značí, že pristupujeme k nej 
nie zvonka ale znútra; žijeme v nej a ona v nás, preto všetko vidí
me znútra, osobne, ako náš životný problém. Isteže takýto pohľad 
nemôže byť indiferentný, bude zaujatý, angažovaný v tom najplnšom 
zmysle, ale to neznačí, že nemôževbyť pravdivý. Veä láska je naj
vyššou formou zaujatosti a zároveň-aj najvyššou cestou poznania.

Život v Cirkvi nám umožňuje nielen, prístup k jej situáciij 
ale dáva nám aj určité prostriedky na jej zachytenie. Určitú si
tuáciu možno totiž skúmať nielen sociologicky, historicky^atdry 
ale aj teologicky* Môžeme vychádzať zo zjavného obsahu našej viery 
a v tom svetle chápať a hodnotiť situáciu. Veď celá práce teolo
gie spočíva v tom, že vyslovuje a vysvetľuje Zjavenie v reči prí
slušnej doby a zasa určitú dobovú situáciu zachycuje a prehodno
cuje slovom Božím.

A takéto zachytenie a zhodnotenie situácie je v našich 
možnostiach. Na to dostávame teologické vzdelanie, na to máme po
ruke dvetisícročný poklad teologického myslenia Cirkvi. Isteže



takýto prístup k situácii nemusí byť hneä teologickým.traktátom.
Môže to byť pohľad skúseného alebo menej skúseného hospodára na 
oblohu, aké bude počasie, alebo pohľad na polia, či sú už zrelé 
na žatvu. Môže to byť len úprimné a otvorené slovo ̂ bez nároku na 
úplnosť a syntézu, ale musí prichádzať znútra, musí vyvierať zo 
života, myslenia a hodnotenia Cirkvi.

A takýmto jednoduchým a úprimným, slovom znútra sú aj tieto 
úvahy o situácii našej Cirkví.

II. Z Á K L A D N Á  S I T U Á C I A  C I R K V I

Pred nami stojí celý rad všeobecných otázok, ktoré si treba 
objasniť prv ako preberať konkrétnu situáciu našej Cirkvi: čo 
vlastne značí "situácia Cirkvi", ako chápať tento význam? Kde je 
Cirkev situovaná, kde je jej pravé miesto? Ktoré orvky podstatne 
určujú jej situáciu? Ktorými charakteristickými znakmi a v akých 
rámcoch možno vystihnúť situáciu Cirkvi?

1. Č o  j e  s i t u á c i a

Našou základnou ľudskou skúsenosťou je, že "človek nikdy nie 
je sám", "ale je vždy uprostred" mnohých živých bytostí i neži
vých vecí, jeho bvtie je vložené, postavené, "situované", medzi 
mnohých. Každý z nás má svoje bytostné miesto, svoj stred "upro
stred" mnohých iných. Máme vzťahy a závislosti ku všetkému a 
všetkým, čo jestvujú okolo tohto nášho stredu. Bez tohto vlastné
ho bytostného "miesta" by sme nemohli jestvovať, sme podstatne 
viazaní na toto svoje miesto, na túto polohu nášho života, na 
tento "situs", v ktorom sa rozvíja náš život. Teda každý človek 
má svoju osobnú situáciu.

Táto situácia je pre nás najprv niečím vopred daným,, ulože
ným, čo nutne prijímame so životom, človek prichádza na^svet v ur
čitej rodine, v určitej dobe, do určitej spoločnosti atá. A pri 
každom čalšom kroku nášho života vždy vstupujeme už do predom ur
čenej situácie, nikdy nevstupujeme do nrázdna, človek je určova
ný situáciou.

Lenže človek je nielen predmetom v situácii, ale je aj tvori
vým subjektom, tvorcom situácie. V tej chvíli, keä si uvedomujeme 
svoju situáciu, prijímame ju do svojho vnútra, začíname ju stvár
ňovať, vedome ju dotvárame, dávame jej smer. A tak hovoríme, že 
človek môže "vytvoriť určitú situáciu," "zvládnuť situáciu", do
konca môže sa stať "pánom situácie"a..

To však značí, že človek má aj zodpovednosť za situáciu: jo 
zodpovedný nielen za ten svoj úzky osobný stred, ale aj za celý 
ten okruh ľudského sveta a ľudských dejín,ktorý sa okolo tohto-, 
nášho osobného stredu vytvára. Sme zodpovední nielen za momentál
nu situáciu, ale aj za celkový dejinný vývoj. Náš život nie je 
len sledom nespočetných jednotlivých situácií a eoizod, ale cez 
všetky sa tiahnu naše osobné jednotné dejiny, a tieto zasa spo
luvytvárajú dejiny sveta. — Takto doširoka sa pred nami otvára
jú súradnice našej situácie a tým aj dosah našej činnosti a zod
povednosti-



í.

A predsa toto nie je posledným vysvetlením, našej situácie: 
je v nej ešte hlbšia poloha, tá, v ktorej sa pýtame: a kde má svo
je miesto "všezko", celé skutočnosť, celý náš život? Túto základ
nú situáciu nemožno vysvetliť týmy že všetko je navzájom závislé, 
že je tu. "situácia pre situáciu", ale len tým, že je tu "situácia 
pre niekoho"y "kvôli niekomu", že je tu závislosť na Niekom, kto 
nie je určovaný nijakou situáciou, jé bez akejkoľvek situácie, 
je nad nou, je skutočným pánom situácie. Maša základná situácia • 
je v Bohu: v Nom je naše "miesto", náš stred, v Nom sme "zavesení"
- závislí, "vecí v nom žijeme, hýbeme sa a sme":,, . Od neho vychádza
me, k nemu smerujeme,v nom spočinieme. Všetky začiatočné situácie 
nášho života sú unášané, udržiavané, živené a podstatne určované 
touto našou základnou situáciou "v Bohu".

Teda každá naša ľudská situácia je:
- výsledkom určitej súčinností prírodných, historických a spolo- * 1 

čenských síl a zákonitostí, ktoré nás určujú zvonku;
- naším osobným zápasom a osobnou drámou, je naším výtvorom, za 

ktorý sme Zodpovední;
* láskavým da'rpm Božím; v každej situácii je pre nás prítomný a 

činný Boh,' V’ každéj k nám môže prehovoriť a darovať sa nám, 
z každej náš priťahuje k sebe, . • '

Preto zamyslieť sa nad situáciou značí sústredene načúvať 
a zachytávať v nej hlas Boží, pochopiť situáciu, značí prijať 
dar Boží.

2, Cr> i. r k e v s i t u o v a n á  v B o h u

Aj, Cirkev- akó každá stvorená skutočnosť, má svoju "situá
ciu"; má. svoje presne určené miesto v Bohu a jeho večných plá
noch, má svoje miesto v Ježišovi Kristovi a dejinách spásy, má 
svoj vlastný systém súvislostí a závislostí, ktoré ju určujú, 
stvárňujú, vytvárajú jej profil, stavajú ju neustále pred nové 
rozhodnutia, má svoje miesto v dejinách sveta i v našom .osobnom 
živote.

Základná situácia Cirkvi je v Bohu? Cirkev je uložená a spo
číva v Bohu, a.to nielen v jeho "rukách" ako jedno zo stvorených 
diel jeho múdrosti, ale je vložená do samotného vnútorného života 
Božieho,ako tajomstvo Božie. Cirkev je dielom Otca skrze Syna 
v DuehfcľiSvatom, vychádza z trojičného tajomstva Božieho ako tajom
stvo našej spásy. "Všeobecná Cirkev sa javí ako ľud zjednotený 
v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého" hovorí táto Cirkev sama o 
sebe na-.TI. Vát. koncile; opakujúc slová sv, Cypriána a sv.
Augus t íha,

Táto"základná situácia sa uplatňuje v každej jednotlivej his
torickej, či miestnej situácii. Každá konkrétna situácia Cirkvi 
na tomto mieste s v tejto chvíli je.v prvom -rade. tajomstvom Božím, 
Nech je už zapríčinená, spôsobená, privedené, využitá, či zneuži
té s ■akýmkoľvek.zásahmi, vždy v sebe nosí na prvom mieste tajom
stvo Božie'ná našu spásu. Práve táto konkrétna situácia Cirkvi je 
pre každého z .nás miestom stretnutia s Bohom, rozhovoru s ním. Je 
tajomstvom míio.st.ivej prítomnosti Boha, príchodom jeho kráľovstva, 
Je miestomJa chvíľkou, kedy•prechádza pri mne Pán, je skutočným 
prechodom Pánovým* ; '

Preto pred' každou, a jo, tou najtragickejšou situáciou Cirkvi 
sa musíme- pena j prv s najväčšou úctou skloniť, uctiť si v nej ta
jomstvo Božie, ktoré k nám v nej prichádza, ktoré je v nej prí
tomné pre nás, pre našu spásu.



Teda pri úvahách o situácii našej Cirkvi treba ea zahľadieť 
na tento bod: nakoľko si uvedomujeme tajomstvo Božie v sebe. Iste
že samotného tajomstva Cirkvi sa nemôžeme zmocniť, nemcžemevho 
zachytiť priamom pozorovaním a analýzou, ved ono sa sprítomňuje 
v najhlbších hĺbkach ľudského srdca v milostivom stretnutí člove
ka s Bohom, v Ježišovi Kristovi. Predsa však táto prítomnosť ta
jomstva odráža sa vo vedomí Cirkvi, v jej teologickom uvažovaní, 
v liturgických a katechetických formách, v celej šírke-jej vidi
teľného prejavu. A tak možno posudzovať situáciu Cirkvi podľa to
ho, nakoľko je v jej údoch živý zmysel pre tajomstvo_Božie, na
koľko si uvedomuje prítomnosť spásneho tajomstva Božieho aj v tej
to svojej konkrétnej situácii. Ani jednotlivé konkrétne situácie 
miestnej Cirkvi nemožno redukovať len na vnútrosvetské konštelá
cie a zákonitosti: aj v nich je prítomné a účinné v prvom rade 
spásne tajomstvo Božie.

Z toho možno vyvodiť zásadu pre hodnotenie situácie: tie ob
dobia v dejinách Cirkvi alebo tie miestne komunity, v ktorých si 
veriaci hlboko uvedomujú a prežívajú Cirkev ako tajomstvo, sú ob
dobiami s miestami rozkvetu, to je prvoradá pozitívna charakteris
tika situácie Cirkvi. A naopak, kecí zmysel pre tajomstvo a jeho 
uvedomenie pod vplyvom racionalistických tendencií alebo zvykovos- 
ti nie je už ^osť výrazný .v živote a zmýšľaní údov v Cirkvi /v 
teológii, katechéze, v chápaní a stvárnení liturgie, v spravovaní 
Cirkvi v určitom období a na určitom mieste/, možno to chápať 
ako príznak nepriaznivej situácie Cirkvi, ako charakteristiku ú- 
padkového obdobia.

3. ...V J e ž i š o v i  K r i s t o v i

Boh nám zjavuje a zdiela svoje tajomstvá v Ježišovi Kristovi. 
Aj Cirkev ako Božie tajomstvo má svoje miesto v Ježišovi Kristovi. 
Pavlovo "In Christo lesu" je najplnšou formuláciou situácie Cir
kvi zo spásnodejinného hľadiska. Osoba Ježiša Krista, jeho posla
nie a spásne dielo, jeho stála prítomnosť v Cirkvi, to podstatne 
určuje každú situáciu Cirkvi. Cirkev je situovaná v Ježišovi Kris
tovi ako jeho kráľovstvo, ako chrám jeho Ducha... ba ešte dôver
nejšie: je jeho Nevestou, ktorú si očistil vlastnou krvou, je 
jeho mystickým Telom. "Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou a 
znakom alebo nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celé
ho ľudského rodu" /Konšt. o Cirkvi čl. 1/. Kristus ju oživuje neu
stále svojím Duchom, obnovuje a rozvíja. Tento Duch Kristov vanie 
v nej slobodne, kadiaľ chce a tým vytvára v samom vnútri Cirkvi 
stále novú a nevypočítateľnú situáciu.

A toto tajomstvo Krista a jeho Cirkvi sa zjavuje a uskutoč
ňuje v našej miestnej Cirkvi. Tu je medzi nami prítomný Kristus 
svojou blahozvesťou, svojou obetou, sviatosťami, svojou mocou. Je 
prítomný v našom bohoslužobnom zhromaždení, i v našich rodinách, 
je prítomný a činný v celej našej konkrétnej situácii. Každé si
tuácia tejto našej miestnej Cirkvi nám podáva svojím spôsobom ta
jomstvo Krista.

Teda situáciu Cirkvi v určitej dobe alebo na určitom mieste 
treba^skúmať a hodnotiť Dodľa toho, nakoľko si jej údy uvedomujú 
a prežívajú prítomnosť Kristovho tajomstva vo svojej Cirkvi. - 
Isteže Kristus vždy zostáva vo svojej Cirkvi, rovnako v časoch 
rozkvetu ako i v období úpadku cirkevného života. A samotné 
stretnutie človeka s Kristom zostáva tajomstvom milosti., ktoré 
je skryté každému ľudskému pohľadu. Z tejto strany nie je prís
tupné. Predsa však toto stretnutie ide cez viditeľné sviatostné 
znaky, cez ohlasovanie Evanjelia, cez úradné apoštolské vedenie,



zvýrazňuje sa v živote podľa Evanjelia. A zo vzťahu veriacich k 
týmto-viditeľným znakom prítomnosti Kristovej možno si urobiť^ 
úsud-ok-o situácii našej miestnej Cirkvi: aký je náš vzťah k Pís
mu a hlavne k Evanjeliu, ako sa zúčastňujeme na sviatostnom živo
te Cirkvi, aký je vzťah k hierarchickému vedeniu, ako sa zjavuje 
duch evanjelia v našom živote. Treba ešte pripomenúť, že pri tom
to hodnotení nie sú smerodajné štatistické údaje, ale hlavne ob
sah a tendencie týchto vzťahov: nakoľko si ich uvedomujeme prítom
nosťou Kristovou, nakoľko prežívame novosť a radosť a čistotu E- 
vanjelia, ako vieme hovoriť o Ježišovi...

4. C .i r k e v v d e j i n á c h s v e t a

Cirkev ako viditeľné spoločenstvo ľudí je situované v deji
nách sveta. Vstupuje do dejín ako nový ľud Boží, kráča nimi do 
plnosti kráľovstva Božieho. A tak prichádza ku všetkým národom? 
vstupuje do ich miest,, dó ich dejín a kultúry,' aby všetko .privied
la do Kráľovstva. Má svoje miesto tak vo všeobecných dejinách ľud-** 
stva ako znamenie medzi národmi,,T ako aj vo zvláštnych dejinách 
jednotlivých národov, krajín,•, kultúr.

A tak aj tieto "svetské" činitele vplývajú na situáciu Cir
kvi, vtláčajú jej svoju charakteristiku, sú spoluupčujúcimi tno- 
mentami v nej. Jestvuje.tu určitá vzájomnosť. Cirkev prináša ná- 
.rodom posolstvo spásy v Kristovi, prináša im. Písmo, svoju litur
giu, svoje zriadenie, poklady svojej stáročnej minulosti.. Jednot
livé národy prinášajú’ zasa do Cirkvi osobitný svojráz,’ zvláštne, 
nadanie i nedostatky, svoju kultúru, spoločenské zriadenie, svoje 
dejiny s ich vlastným vývinovým rytmom, svoj rozmach i úpadok. 
"Cirkev rozvíja a preberá všetky.dobré vlastnosti, nadanie a zvy
ky národov a týmto prevzatím ich očisťuje, posilňuje a povyšuje*
A tak v cirkevnom, spoločenstve oorévnene. jestvujú jednotlivé mies
ta Cirkvi, so svojimi vlastnými tradíciami... /Konšt. o Cirkvi 
čl. 13/. Táto miestna Cirkev spoluzdiela údel príslušného národa, 
cíti tlak jeho dejinného vývoja, je viazaná na jeho situáciu.

Preto pri posudzovaní situácie našej miestnej Cirkvi musíme 
prihliadaťvaj na vplyv našich národných a krajových zvláštností, 
ale zároveň treba stále jasne rozlišovať obe sféry: situáciu Cir
kvi nikdy neslobodno stotožniť so situáciou národa.

Isteže .skúmať a hodnotiť situáciu Cirkvi z tohto hľadiska je 
veľmi obťažná záležitosť. Tu pôsobí toľko vzájomných vplyvov a 
väzieb, toľko premenlivých momentov, že pri pohľade na situáciu 
nutne musíme robiť výber, obmedziť sa len na niektoré aspekty 
/možno to nebudú ani tie najvýraznejšie/ a nezaobíde sa to bez 
určitého zovšeobecňovania. No hlavným meradlom pre hodnotenie si
tuácie Cirkvi z hľadiska jej prítomnosti vo svete takisto nemajú 
byť Štatistické údaje, alebo spoločenské, prípadne politické pos
tavenie Cirkvi, ale len to poslanie, ktoré Cirkev voči týmto svet- 

i-ským, miestnym, národným hodnotám má: nakoľko ich očisťuje, roz
víja a povyšuje,, ako to .vyslovuje koncilový dokument.

~ 5 , C i r k e v  v- n a š o m  ž i v o t e

Konečne Cirkev je situovaná v náš. veriacich, v našom vnútri, 
v našom srdci. Každý z nás -nosí v sebe Cirkev, A tak náš osobný 
život spolu vytvára jej konkrétnu situáciu. Ako údy ts'jomného 
Tela sme spolutvorcovia situácie našej Cirkvi.

Tu sa_nám_otvárajú nové pohľady, ňalšie možnosti skúmania 
a hodnotenia situácie. Ako každá situácia, aj situácia Cirkvi



má pre nás nielen pasívny, trpne nrijímaný moment, ale aj aktív
ny. Nie je pre nás len niečím predom daným, uloženým, núteným.
Aj situáciu Cirkvi spoluvytvárame, aktívne sa na nej podieľame, 
je aj naším výtvorom; aj v dejinách spásy sme dejinnotvornx. A 
tak sme aj zodpovední za súčasnú situáciu v našej Cirkvi.

Preto tiež, ako každá situácia, aj táto konkrétna situácia 
našej Cirkvi obsahuje pre nás moment osobného rozhodovania: prá
ve túto situáciu musíme riešiť, zvládnuť, usmerniť. Nijaká^ ani 
tá_na^ťažšia_situácia_nemôže_b,Yť_dôvodom_nečinnostii_rIatrgkIô5tiA
Sajgi t  u IS c  Tej^~mole _zďov ô d rtT Í_ l e ô _ u rcT h :u_ŕô?mn~c mHňôsh TT_P?e v
a tiďi.pře ň3i7_ňiet~biina3ä3ňij~iitúlíčie, libô~v~kazďij je prľ-
IlsňOoOIôInlIOillII---  ---------------------------- """

A tak sa v tomto bode znova stretá naša osobná situácia so 
situáciou našej Cirkvi. Môžeme o nej spokojne uvažovať s plným 
osobným zaujatím, lebo Cirkev je v nás a my v Cirkvi. A_starosť 
o_si h uác ±u_naše^_C ±_-je _v 1 ashne t. ar̂ os ̂ ou_ o_našu_BpS3u.i

III. Z M Y S E L  P R E .  T A J O M S T V O

V nasledujúcich úvahách sa pokúsime aspoň čiastočne zachy
tiť,' pochopiť, a zhodnotiť situáciu tejto našej miestnej Cirkvi, 
katolíckej Cirkvi na Slovensku. Budeme postupovať podľa princí
pov , vyslovených v predchádzajúcej stati. ~ - - h,

2i2í£aI_Y_22X°5_2ad2 Preto si najprv
•kladiimi-ok?uh~ôt3žôk, tykajúcich sa šämotňéHo taj.omstva: Sme 
ešte schopní vnímať a prijímať tajomstvá? Je v nás ešte živý 
zmysel pre tajomstvo vo všeobecnosti a pre Božie tajomstvá zvlášť? 
Vieme si uctiť a rešpektovať tajomstvo?

Mnohým sa bude zdať tento postup nezvyklý, keď rozbor kon
krétnej situácie začíname takouto naoko nekonkrétnou otázkou.
A predsa tu je k222Š_ľ2£íi. 1111 le základ náboženského života.

*1. S t r e t n u t i e  s t a j o m s t v o m

Pri každom stretnutí, či už s prírodou alebo ľuďmi okolo 
nás, zostáva nám nakoniec niečo nevysvetliteľné: Keď vynaložíme 
všetko úsilie svojho rozumu a všetku silu vôle, aby sme niečo 
alebo niekoho plne ovládli, nakoniec zistíme, že vždy tu ešte 
zostáva niečo nedotknuté, nevysvetliteľné, s čím sa nedá viacej 
manipulovať, a predsa je to tu, a my sa musíme pred tým s úctou 
zastaviť: hovoríme o tajomstve_prírody_3,_tajomstve_životaA_tajom2 
£ÍY2^2i2£2^a a^° osoby7 Ä~p?e3ia uznanie' tohto nie je'Ereňičoúj” 
nie je prekážkou nášho stretnutia, pochopenia, privlastnenia. 
Krásu prírody pochopím až vtedy, keď uznám, že je v nej ešte nie
čo, čo ma prevyšuje. A_druhého Človeka pochO£Íme_až vtedyi keď 
uznám_jeho^osobnosťA_3|E5~vHutôrnýjHěpřiš7upný-švojšE^šveí” 
J§ii2_2L0l|}I_IÍn25aÍY2i.,§_kÍd_v_uc t e 2a^l5 _I näkôl’ko
mi zdelI_tot o_svo ji_ta jômsívo._ Nakoniec aj-sam-v iibe*"EäcE33žam 
taje? 5o3y, Ktorých sa nemôzem_zmocniťi sám_sebe som_tajomstvom.
—_Co_vl8stne_gotom_zna3T_tôto ta^omsBvôf Je to vplýv~priíômnôšti 
BôEä, je výrazom toho, ze v celej näsej~skutočnosti -ie prítomný



y.,- io - •

a pôsobí-ešte Niekto. NeyypoČdtateľný, Neovládateľný j On tu je, 
a ja' musím -pred Ním čakať v účte,, či mi neprehovorí svoje ;osob-; 
né slovo.' i- • ‘ .... . “J'"

2. Z m y s e - i r: • p r e t .á: j o m s t o

Ako sa prejavuje tento zmysel pre tajomstvo v našom živote?
V oblasti poznania prejavuje sa napríklad'tým5 že pri všetkom 
našom vedeckom alebo praktickom skúmaní vždy nám zostane, ešte - 
"niečo" nezachy tené j neanalyzované , -nevyriešené', keď nie sme hneď 
so všetkým'ha čistom". Prejavuje sa v uprednostnení celostného 
chápania skutočnosti pred čiastkovými pohľadmi? prejavuje sa v 
prvenstve života i s jeho neznámymi pred prehľadnou schémou, ab
strakciou. Prejavuje sa zmyslom pre obraz, symbol, ktorými sa 
snažíme naznačiť to "nevýslovné", zmyslom pre umelecké zachyte
nie tejto hlbšej skutočnosti.

No zmysel pre tajomstvo, otvorenosť a vnímateľnosť vočiv ne
mu sa prejavujú hlavne v oblasti-, morálne j/ako., úcta k človekovi, a 
k celému jeho svetu. Kto má- živý- tento žmýšeli ten postrehne a 
uctí.si•tajomstvo v každom človekovi, tak v jeho osobe ako aj^v 
jednotlivých fázach ľudského ž i v o t a o d  počatia a narodenia až 
po smrť. Práve pre toto nedostupné tajpmgtyo^ -ktoré v/káždam^z 
nás prebýva^ ~prigtugujemeyi úcý_Q..u ku -kaldemú c'ľó'v'eEovi, s úctou 
Hovoříme' ä_nlm ako^nom, "j§uc.toú“'s”ni-S '5|5Pame_,y’y_tomto ̂ y^DbmšIve 
ji~žáklaď. ľudikýčh .práv~ ■ ..;.v,.

A to isté ‘platí- o našom vzťahu k  živej' i neživej prírode, 
k celému nášmu svetu. Kto má v sebe živý. zmysel pre tajomstvo, , . 
ten si uvedomuje, že samotným používáním', a využívaním prírody,... 
vedeckým á technickým prenikaním do je j . zákonitostí, ovládnutím 
prírody, ešte sa nezmocňuje celej jej skutočnosti.' že tu zostáva 
ešte "niečo" z tejto strany neprístupné a toto "niečo" sa mu pri
hovára, žiada od neho prístup osobný a úctu k tajomstvu, s kto-P 
rým sa v prírode stretát.

Našu situáciu v tomto ohľade môšme. posudzovať aj pohľadom 
na opačné momenty a prejavy, na tie postoje,.ktoré udúšajú tento', 
zmysel, ktoré svedčia o jeho zakrpatení, odumieraní. Tak sa ne
znášajú so zmyslom pre tajomstvo všetky formy racionalistického 
vysvetľovania a dokazovania, priehľadné schémy a lacné argumenty 
"ad homiňem"; jednostranné upriamené myslenie; ktoré nevníma 
mnohotvárnost a osobitosť, ale všetko •podriaďuje jedinej -schéme. 
Zmysel pre tajomstvo udúšajú povrchnosť a ľahostajnosť, cynizmus, 
a vypočítavé využívanie všetkého v čisté,osobný prospech. No na
dovšetko ho zraňuje a ubíja neúcta voči človekovi, nerešpektova
nie jeho- základných hodnôt a práv. . . ...

 ̂    ■ . .* i a ■
3. Ž i v ý '  z m y 3e 1 p ý~-e~~~t é j o m ..s. • t - v - o

Ako sa - javí situácia te jto .ňá-šeý..Cirkvi pod zorným uhlom • ■ 
zmyslu .jcre ťa.j.omstvo?;-Teríto' žmyseX'.á. "&■ neho vychádzajúce úcta 
voči tajomstvu sú v nás vcelku ešte živé a účinné. Prejavujú 
sa však zatiaľ viac ako živý podvedomý podklad, ako danosti, vy
plývajúce z našej intuitívnej a citovo založenej povahy, na jeho 
zachovanie a životnosť vplývali aj sociálne pomery a celý dejin
ný vývoj. Zatiaľ sa však tento zmysel pre tajomstvo nestal ešte 
celkom vedomým, plne osobným postojom* Ešte nevieme vedome vy
hľadávať tajomstvo, načúvať mu,vedome ho chrániť a obhajovať 
ako tajomstvo.



Naša Cirkev ako celok ešte stále má charakter "ľudové-j Cir-..
kvi", Cirkvi tohto ie3noduchého Tušu, ktorý po stáročia nemal i- 
nej opory okrem viery tejto Cirkvi. Nemal svoju Štátnosť, nemal 
vedúcu triedu spoločenskú ani významné kultúrne inštitúcie, o kto
ré by sa moliol oprieť. Mal však svoju vieru, svoju Cirkev. Pozi
tívna stránka tejto "ľudovosti" našej Cirkvi sa prejavuje v tom, 
že sme si zachovali zmysel pre tajomstvo, zmysel udržovaný a roz
víjaný po stáročia v neustálom styku so živou skutočnosťou a v 
živej viere, zmysel ore tajomstvo prírody, ,človeka, Boha. V nás 
je zachovaná ešte nepretrhnutá línia, ktorá vedie od ľudových 
piesní a povestí cez zvyky a obyčaje dedinského ľudu^až ku menta
lite dnešného veriaceho vedeckého pracovníka. Táto línia je zalo
žená práve na úcte k tajomstvu a nebola narušená ani osvietenstvom 
18. storočia, ani scientizmom minulého storočia.

4. O h r o z e n ý  z m y s e l  p r e  t a j o m s t v o

Dnes je tento zmysel pre tajomstvo vážne ohrozený, najma 
u mladej generácie. Toto ohrozenie prichádza z viacerých strán. 
Konfrontácia s racionalizmom a scientizmom, ktorou prešla Cirkev 
v iných krajinách už v minulom storočí a pred prvou svetovou 
vojnou, prebieha u nás oneskorene až teraz. V prednáškach, novi
nách, knihách sme sa stretli a stále sa stretáme s optimistickou 
vierou 19. storočia vo všemocnosť vedy, s presvedčením, že prí
rodné vedy všetko vysvetlia, že šťastie nám prinesie veda, vedou 
riadený život. Pravda, takéto zafcsolutizovanie vedy značí uza
vrieť cestu k tomu najhlbšiemu v celej skutočnosti - k tajomstvu.
V takomto zúženom pohľade sa stráca otázka o zmysle života, o 
tajomstve ľudskej osoby, o jej jedinečnosti, o základných ľudských 
hodnotách. Pod jednostranným tlakom tohto názoru sa ochudobňoval 
u mladej generácie pohľad na človeka^ ochudobňoval sa vlastný 
osobný život a bol vystavený stále väčšej prázdnote. Týmto však 
trpí aj úcta k človekovi, úcta a obdiv voči tajomstvu života, 
úcta k realite. Na ich miesto stále výraznejšie sa predierajú 
prejavy skeptickej ľahostajnosti. Veä ako si zachovať opravdivú 
úctu k tomu, v čom nevidím nijaké tajomstvo, ale len neprehľadnú 
spleť fyzikálnych, biologických, sociálnych a historických vä
zieb?

Zmysel pre tajomstvo a úcta k človekovi ešte hlbšie boli v 
mladých ľuäoch zranené vtedy, keá pozorovali, ako sa nerešpektu
jú základné práva človeka na r-ravdu, spravodlivosť, slobodné vy
jadrenie vlastného názoru. Muselo ich zraniť v hĺbke duše, keá 
videli, ako sa ich otcovia a vychovávatelia vyhýbajú jasnému slo
vu, ako sa pretvarujú, ako menia zo dňa na deň svoje názory, ako 
sa skrývajú za naučené frázy. Niet divu,vže pri pohľade na toľkú 
neúprimnosť a nezodpovednosť sa ich zmocňovala pochybnosť o zá
kladných ľudských hodnotách, začali strácať úctu k človekovi, 
a tým aj zmysel pre tajomstvo, uložené v hĺbke každej ľudskej du
še. Vo svojich najlepších rokoch ocitli sa uprostred života a s 
pocitom prázdnoty.

Je len pochopiteľné, že človek neyyži^e_z_prézdnoty<;:_A_tak 
sa mnohých ľudí u nás zmocnilo~tô7~cô~b.v sa~ďalô_ňäiväť~"frônžum- 
n2S~goH^maHTm.~lTvo:Ea^TTT~^i vôt.n:3_p?a zdriô t ačl^m-*
mnôzstvom_ipôtrebňyčh 2íl^ŠIl2Í* Toto 3e3ňôšt?ämie žame?äňii~ňa 
špôtŕibú7 využitie,~tatô~ä3-u~ňäs vznikajúca konzumná spoločnosť, 
je najväčším nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje korene nášho nábo
ženského života: lebo celkom udúša zmysel ore tajomstvo.



Ale. sú tiež pozitivně-.’pře ja.vyý kladné tendencie, ktoré na
pře tajomstvoc V posledných rokoch 
' búrnej oblastí, ako. sa do stredu 
Bola rehabilitovaná; úc.^a k pravde, 

Vo filozofických úvphách i v oblasti 
základné otázky ľud-pkej -existencie.

z na č.ujú znovuožívanie zmyslu 
sme mohli sledovať najma v 
záujmov znova dostáva človeku 
spravodlivosti,' zákonitosti, 
literatúry znova.’sa bbjavujú 
0 tomto novom .uvbdoine'rií svedči tietí veľký záujem - najmä u mladej 
inteligencie - o  novšie smery v kresťanskom myslení, hlavne o die
lo P. Teiharda dé Chardin, Záujem o jeho dielo; je rovnako živý tak 
u veriacich -ako aj u marxistův s všetci cítia, úe.-v,-obraze sveta, 
ako sa doteraz podával Jý zúženom rámci sčientizmu, -chýba niečo, 
veľmi podstatné: miesto pre ten hlboký zmysel našej existencie, 
ktorý tu nazývame tajomstvom*

... Aj toto je obrodné hnutie, ktoré sledujeme nielen na strán
kach tlače, ale v celom verejnom živote,, nie ; je. len politickou zá
ležitosťou, ale je to očisťovanie najzákladně jších "ľudských hod
nôt: úcty k človekovi, pravde-,

A toto cjp-veľmi dôležité: 
našej Cirky i-'S- lebo zmysel pre. tajomstvo a z neho prameniace pre
javy úcty sú základnými prvkami každého náboženského..posto ja. Tie
to momenty v našej situácii' sa nachádzajú, sú žiy,’é 7 ale; sú ohroze
né :■ prázdnotou..... -No sú „to aj snahy po naplnení tohto;íz-myslu, pre
javy-nového prístupu k človekovi, nového prejavu úcty.

Je veľkou povinnosťou našej Cirkvi v. tejto chvíli nasýtiť 
sebe zverený-ľud, naplniť jeho ohrozený• zmysel pre tajomstvo a 
úctu. budia čakajú na každé slovo prichádzajúce z tejto hlbšej 
sféry skutočnostifl Priamo ich trápi hlad po úprimnom slove o tom, 
"čo je za tým všetkým" o zmysle svojho života,. Sú otvorení, ča-

Církev ho musí prehovoriť, 
lež aj o Božích tajom-

mravným" hodnotám* 
zistenie pre posúdenie situácie

kajú a hltajú každé úprimné - slovo. Naša 
a to nielen o prirodzených tajomstvách.
stvách, ktoré 
nie "z výšky" 
dielny názor,

■avu jé a :. vysluhujem ./Musíprehov
svoje
ale "spolu." *':so

j pozície* nie; 7 pro,ti iným" 
v š-e t kými „-ktorí s-

ui-iť úprimné slovo 
ktorí majú roz

jetou pristupujú
k tajomstvu, ktoré je v každom s nás, musí vstúpiť do dialógu*

Zachovávať, rozvijaťr-a napljiovajť zmysel pre. tajomstvo je 
prvou úloho-u, ktorá'-Vyplýva zo súčasnej, situácie' našej Cirkvi.

IV. S'T R E T N U. T "ľ E
ľ ' : *s J ’

B 0 H O

Zmysel pre tajomstvo ) je-vp-..svojom najhlbšom jadre zmyslom 
pre tajomstvo osobného Boha. Týmto zameraním pá Boha dostáva svoje 
konkrétne obrysy a rozhodujúcu závažnosť v našom živote. Stretnu
tie s Bohom, po znaní-e-- Boha sú naplněním'tohto zmyslu.

Preto ...si- otázku o situá'cfii. naše$“ $lrkv-i;- šfo-ráá-jpmé presnej
šie: Akými cestami pristupuýeitoe k Bohií?' Ako: vnímáme ,:-pŕe žíváme, 
chápeme tajomstvo BohaVvAko'fai refléXne formujeme- otázky o Bohu; 
c jeho jestvovaní, o jeho vzťahu k nám, o j.e-h-o'jv.nútornom živote?
Čo znamená poznanie' a .uctenia: Boha v našom živote,?



1 N á š p r í s t u p  k B o h u

Až do posledných desaťročí náš ľud žil v nenarušenej viere 
v Boha, V Boha> ktorý stvoril svet i nás, ktorý všetko udržuje a 
riadi| ktorý dobro odmeňuje a zlo trestá* Túto vieru prijímali 
nové ..generácie skhže kresťanskú výchovu v rodine a školskej^kate- 
chéze| ona bola nedotkhdteľhým spoločným vlastníctvom a spojivom 
celého miestneho a náhodného spoločenstva* A keä sa veriaci človek 
zahľadel z tohto oevného bodu na svet okolo seba, na. tajomstvo ži
vota, na tajomné hĺbky ľudských osudov, zovšadiaľ hľadela naň tá 
istá osobná tvár Boha, Otca Všemohúceho..« ako sa to denne modlie
val v apoštolskom vyznaní viery, poznával a uznával, že Boh je naj
hlbším zmyslom tohto sveta, tohto života, bez neho svet i život 
bol by nemysliteľný, neznesiteľný0 Teda naši ľudia pristupovali 
k Bohu nenútene samozrejme, tak ako prirodzene poznávali a.preží
vali jeho prítomnosť v tajomstve prírody, života, mravného poriad
ku. ’

Tento ľud nikdy predtým neprežil vo svojich dejinách veľké a 
radikálne náboženské otrasy 'alebo ohrozenie,, ktoré by ho donútili 
radikálne usa formulovať a plne si uvedomovať otázku existencie 
Boha. Svoj vzťah k Bohu prežíval nie. na podkladě, reflexných ve
deckých úvah, nie na základe formálnych dôkazov .existencie Boha, 
ako ich- vypracovala kresťanská filozofia a teológia, ale na zákla
de zdedenej viery a bezprostrednej životnej skúsenosti. V dejinách 
našej literatúry nenájdeme ani pochybnosti, ani skepsu, ani útoky 
na vieru v Boha, - ale z druhej strany nemáme ani pozitívne teore
ticky spracovanú a premyslenú otázku o Bohu, dôkazy o jeho exis
tencii, rôzne cesty prístupu k nemu, a. t čí. Tieto otázky nikdy ne
zasiahli natoľko hlboko a natoľko bolestne do životného prúdu náš
ho ľudu, aby vykríkol od bolesti a prehovoril svoje vlastné slovo 
o Bohu. Ako ľud, ktorý bojoval po stáročia o svoju holú existen
ciu, ktorý sa len pomaly prebíjal k vedomiu svojej svojbytnosti', 
ktorý si za tých najťažších podmienok budoval svoju kultúru - 
neodvážil sa ani len pohľadom dotknúť tejto základnej istoty, kto
rou mu bola viera v Boha. Všetky veľké filozofické otázky, ich 
riešenia, dôkazy, systémy, to všetko stálo vonku, mimo nášho ži
votného prúdu. Našu vieru v Boha sme žili nerušene, spokojne, 
úprimne...

2. N o v á  s i t u é c i 'a n a š e j  v i e r y

Až teraz,v posledných desaťročiach odrazu bol hlboko zasiah
nutý život našej Cirkvi, boli sme vyrušení v pokojnom vlastnení 
viery. Celkom, nečakane sme konfrontovaní s iným názorom na svet, 
a to v celej šírke r stretáme sa s ním ako s novým sociálnym javom, 
ako s politickým hnutím, ako s vedeckou orientáciou. Stojíme zoči- 
voči vážnemu a odhodlanému presvedčeniu,ktoré tvrdí, že nenachá
dza Boha, že nevidí jeho potrebu, že vysvetlí a prežije skutoč
nosť bez Boha. Toto^stretnutie s ateizmom prišlo na nás neočaká
vane, neboli sme naň pripravení, sme zarazení nad týmto javom a 
trpíme vnútornou úzkosťou. Prežívame bolesť a otázky o Bohu, 
strach o vieru v Neho, obavy o budúcnosť viery u našich deti. 
Cítime sa ohrození v samom jadre kresťanskej existencie.

Treba sa však celkom spokojne zamyslieť nad týmto fenoménom 
ateizmu, nad jeho prameňmi, formami prejavu, nad jeho vnútornou 
silou, nad otázkami, ktoré nám stavia, nad možnosťami rozhovoru 
s inými, ktorí touto formou chápu a prežívajú svoj život. Všeobec
ná Cirkev sa pokúsila o takúto analýzu na II* Vat. koncile v pas-



t orálne á ífon^tl’U ile.il o Olrlsvi v tlneánoat s-veie. j?oáoónú a n s x ý ž. a 
situácie sme povinní urobiť si v našich pomeroch*

Dnes sa u nás stretávame s tromi formami ateizmu; systematic
ký ateizmus ako súčasť marxistického svetonázoru, existencialistic
ký ateizmus a náboženská ľahostajnosť bez určitej zásadnej orien
tácie, Pravda toto rozdelenie treba chápať skôrvakc typy, ktoré 
sa v konkrétnom živote vzájomne prenikajú, doplňujú!

Ako sa javia tieto jednotlivé formy ateizmu v našich očiach, 
z Hädiska veriacich kresťanov? Aké sú naše skúsenosti zo stret
nutia a spolužitia s ním?

Na prvom mieste sa stretáme s ateizmom ako súčasťou marxis
tického svetového názoru. Pravda, pod týmto názvom sme sa stretli 
s veľmi rozdielnymi prejavmi, prúdmi, na rozdielnej úrovni* Jeden 
z týchto prúdov, ktorý sa prejavoval hrubou masívnou propagandou 
a administratívnymi zásahmi proti náboženskému presvedčeniu, sa 
dnes všeobecne považuje za deformáciu a dúfame, ž e .patrí minulos
ti. Takýto '.postup mohol zraniť ľudí, zastrašiť ich, zosmiešniť, 
ale nemohol zasiahnuť samotnú vieru, naopak, ešte ju zosilňoval. 
Celkove možno konštatovať, že ateizmus na tejto úrovni nemal taký 
dosah ani čo do šírky, ani čo do hĺbky, ako si to niektorí pred
stavovali. - Druhá úroveň, na ktorej sa stretávame so systematic
kým ateizmom je: "školská úroveň”- tak ako sa podáva v školských 
učebniciach a osvetových prednáškach. Ako pôsobia na poslucháčov 
argumenty tohto ateizmu, prednášané na úradnej školskej úrovni? 
Pôsobia dojmom čisto vonkajších neosobných konštrukcií, zvonku 
prinášaných a vnucovaných, a iž z tohto dôvodu nenachádzajú ozve
nu. Ale je tu ešte závažnejší dôvod; Te^tc spôsob argumentácie ne
vychádza zo života a nesiaha do jeho hĺbky, nedotýka sa toho sku
točného citlivého miesta, kde je v človekovi situovaná otázka o 
Bohu. Materiál týchto dôvodov pochádza väčšinou z prírodovedeckých 
hypotéz minulého storočia a z niektorých dejinných faktov, s kto
rými sa kresťanské vedomie už dávno vyrovnalo, aj forma tohto 
školského podania býva čisto "úradná” , neosobná. Takéto dôvody 
môžu poslúžiť niekomu ako zámienka, ale nie ako vlastný vnútorný 
dôvod straty viery v Boha. Lebo skutočným problémom dnešného člo
veka nie sú niektoré čiastkové otázky, vyplývajúce z určitého ve
deckého myslenia, ale tým najvlastnejším problémom zostáva zmysel 
ná?ho života, chápaný a prežívaný plne osobne, so svojou jedineč
nosťou, so svojou mravnou záväznosťou, so svojím tajomstvom. A 
na tieto otázky učebnice nedávajú odooveď, ba ani ich plne nevy
slovujú.

Konečne je tu skupina predstaviteľov vedeckého ateizmu, kto
rí sa venujú týmto základným otázkam ,človeka, rozvíjajú filozofiu 
človeka a nadväzujú aj otvorený dialóg s kresťanmi.

Druhá forma, s ktorou sa stretáme je existencialistický a- 
teizmus podľa vzoru J, P. Sarta; tento sa dosť silno prejavuje v 
oblasti umenia: v literatúre, divadle, filme...; pôsobivosť a 
príťažlivosť tohto ateizmu je v tom, že vyslovuje základné' otázky 
ľudskej existencie s celou emociélnou silou, s hlbokou analýzou, 
s krutou neúprosnosťou, nevyhýba sa ničomu, nijakému problému, 
ale v jeho prístupe k predmetu chýba úcta,.a preto končí vo ve
domí absurdity a v skeptickom pohľade na život. - Pravda, mnohí 
sa nemôžu zmieriť s takýmto negatívnym formulovaním zmyslu ži
vota, u nich je tento ateizmus len prechodným štádiom. Po týchto 
skúsenostiach bývajú veľmi otvorení a chápaví pre kresťanské po
solstvo, sú schopní orežívať celú pôvodnú "novosť" kresťanstva.

Najbežnejšie ohrozuje našu vieru tretia forma.ateizmu: kon
zumný materializmus a náboženské ľahostajnosť. Má viacero koreňov:



stále s© zväčšujúca náboženská nevzdelanosť, strata kontaktu s 
Cirkvou po prechode do nového /mestského/ prostredia, strata 
dôvery vo vzájomných ľudských vzťahoch, vystupňované zameranie 
na čisto osobný prospech. Táto forma ateizmu je nebezpečná nielen 
šírkou svojho zásahu, lebo zasahuje stále širšie vrstvy obyvateľ
stva, ale hlavne svojou vnútornou necitlivosťou: tu sa stráca 
z vedomia nielen otázka o Bohu, ale aj zmysel, cit pre ňu. Stráca 
sa ono citlivé miesto, kde sa pri dotyku, podnete rodí otázka o 
Bohu. - Tento praktický ateizmus a ľahostajnosť veľmi reálne a 
nebezpečne ohrozujú našu vieru v Boha, sú výstražným momentom na
šej situácie.

3* S t a r o s ť  a b o l e s ť

Ako sa prejavuje táto situácia vo vnútornom živote našej 
Cirkvi? Keď si takto uvedomujeme a priznávame ohrozenie našej vie
ry, neznamená to, že už teraz naši ľudia strácajú vo väčšej miere 
vieru v Boha. Naopak, možno spokojne povedať, že veríme v neho 
ešte úprimnejšie a hlbšie, - Len sme ored Ním bezradní. Lebo tým
to nečakaným stretnutím s ateizmom bolo narušené pokojné vlastne
nie viery a mie°to tono nastúpil vnútorný strach o vieru v Boha 
a bezradnosť. Veríme stále hlbšie a presvedčenejšie a predsa sa 
čohosi obávame. Bojíme sa vysloviť sami pred sebou otázku o Bohu, 
potláčame ju dovnútra do neurčitosti, a takistoji pred nami nevy
jasnená, nevyhranená. Boh sa nám stáva čím ďalej tým viac Veľkým 
Neznámym. Stojíme pred ním bezradne, často nevieme, čo mu povedať 
a čo o ňom povedať.

Ešte väčšia bezradnosť, úzkosť a z toho vyplývajúca bolesť 
sa nás zmocňuje pri pohľade do budúcnosti.. Tu je najväčšia sta
rosť a bolesť kresťanských rodičov. Čo bude z našich detí?... 
Zachovajú si v dnešnom, svete vieru v Boha, keď je tak zovšadiaľ 
ohrozená?...

Opravdu, všetci trpíme otázkou o Bohu: nie preto, žeby sme 
strácali vieru, alebo pochybovali, ale preto, že ju nevieme vy
sloviť. Trpíme tým, že ju potláčame a uzavierame do svojho mlčia
ceho vnútra, a to nielen pod vplyvom vonkajšieho nátlaku, ale eš
te viac z vnútorného strachu o Boha v našom živote.

4. P o v i n n o s ť  p r e h o v o r i ť

A predsa, hocijako sa uzavierame do seba, tým neprekonáme 
pocit strachu a ohrozenia, opravdivá oslobodzujúca cesta viery 
vedie cez vyznanie a svedectvo: svedectvo slovom i životom. Túto 
základnú otázku o Bohu nemáme potláčať, ale nahlas vysloviť, vy
niesť ju na svetlo^ poctivo o nej uvažovať a vhovoriť a úprimne 
vysloviť aj odpoved. Boh čaká na túto odpoveď, na naše slovo o 
ňom. Nik druhý nemôže ho za nás o ňom vysloviť, my sami musíme ho 
celkom zreteľne povedať, svojou rečou, svojím vlastným prízvukom, 
v tejto našej situácii. Práve táto bolesť z otázky a strach o Bo
ha by mali byť východiskom našej odpovede. Všade okolo seba, naj
ma medzi mládežou pozorujeme priamo hlad po úprimnom živom slove 
o Bohu: je našou povinnosťou toto slovo vysloviť.

Ako však hovoriť o Bohu, aby to bolo presvedčivé? Ponajprv 
nestačí len dokazovať, treba vydávať svedectvo. Klasické dôkazy 
existencie Boha netreba chápať ako hotovú formulu, ktorá by roz
riedila všetko, ale ako prístupovú cestu, ktorú treba pokaždé 
znovu prejsť nielen orísne logickým uvažovaním, ale celostným



přeživením. Ďalej, objektívna forme dokazovania nesmie nás zviesť 
k tomu, aby Sme otázku Boha a uznanie Bolia "vnášali" do seba, 
alebo do iných zvonku, ako niečo cudzie. Radšej b v e-me mali voliť 
vnútornú cestu: máme sa usilovať objaviť prítomnosť Boha ponejprv 
v sebe, vo svojom vnútri a tak aj iným pomáhať, aby aj oni s-ami 
v sebe objavili prítomného Boha, aby sa v nich samých zrodila-p- 
tázka o Bohu, aby sami vyslovili svoju osobnú odpoveď. Konkrétna 
cesta k Bohu vedie- cez tie najhlbšie ľudské skutočnosti, prežíya- 
né vedome a- s láskou, ako sú narodenie a smrť, láska a bolesť,- 
otcovstvo a materstvo, hrieeh a nádej, -^obro a zlo.-... Známe dôka
zy existencie Boha ako ich vypracovala a podáva kresťanská filo
zofia, sú len všeobecnou,’ logicky stručnou a jasnou formuláciou 
tejto konkrétnej žitej cesty. Konečne, stále si máme byť vedomí, 
že najvyššou cestou ooznania je poznanie v láske: "Kto však ne-, 
miluje, neoozná Boha, lebo Boh je Láska."

Takto sa javí situácia našej miestnej Cirkvi pod zorným 
uhlom otázky o Bohu. Trápi nás bolesť, úzkosť a strach z tejto 
otázky. No pravé,.súčasná.situácia priamo volá pb Stvorenom, úW 
primnom a čistom a láskavom slove o Bohu.•

,Je prvoradou povinnosťou nasej Cirkvi toto slovo práve tak; 
otvorene úprimne, čisto a láskavo ohlasovať. ■

V. E V A N J E L I U M J E Ž I A b K R. I S T A

1. V J e ž i š o v  i„ K r i s t- o v i.

Boh"nám zdieľa svoje tajomstvá v Ježišovi Kristovi. Aj Cir
kev, ako taiomstvo spásnej vôle Božej, má svoje miesto v Ježišo
vi Kristovi. Je situovaná "In Christo lesu". Situáciu našej Cir
kvi podstatne určuje osoba Ježiša Krista, jeho, spásne dielo,, je
ho °tála prítomnosť v našej Cirkvi. . i *. •• •

Preto or i objasňovaní .našej situácie musíme si* položiť ďaľ- 
5í okruh otázok: nakoľko si uvedomujeme prítomnosť Kristovho ta
jomstva medzi- nami, v. ná-s, v. naše j situácii? Čo znamená Kristus 
v našom živote? Nakoľko osobný je náš vzťah k nemu? Nakoľko je 
nám blízke jeho evanjelium? Nakoľko si uvedomujeme jsho prítom
nosť medzi nami v jeho slove, v jeho sviatostiach, v jeho štruk
túre a v živote Cirkvi? Nakoľko si uvedomujeme jeho spásnu prítom
nosť aj v tejto našej konkrétnej situácii?

V tejto úvahe .sa sústredíme lén na prvý’okruh otázok: nakoľ
ko v je naša situácia určovaná Ježišovou blahozvesťou, Evanjeliom, 
Veď jeho .radostná zvesť o -spáse • zaznieva priamo do našej situácie, 
stvárňuje, ju, objasňuje ju, .dodáva jej zmysel. Evanjelium.ohlaso
vané Cirkvou nie je len historickým.dokumentom o Ježišovi Kristovi 
ale aj slovom Božím pre .nás, živým slovom Kristovým. Preto si kla
dieme qťázku.k Počujeme 'zreteľne Ježišov'hlas v 'ev-anjeliu? Venuje
me mu 'patričnú-.pozornosť? Máme opravdivú lásku -k evanjeliu, máme 
radosť z neho? . ...

2. S t r e t n u t i e  s J e ž i š o m  v . s l o v e

Boh prehovoril k íuďom mnohokrát a rôznymi formami skrze'



prorokov, ale najplnšie sa nám zjavil vo svojom Synovi Ježišovi 
Kristovi. Vo svojom osobnom Slove. Prehovoril tak mocne, že tie
to slová pretvárajú nebo i zem. Sú však tak účinné, že pretvárajú 
svet, dávajú život, odpúšťajú hriechy, sú semenom, z ktorého vy
rastá Kráľovstvo Božie.

Ježišovo slovo prichádza k nám, dostáva sa ku nám v Písme 
r v živom ohlasovaní Cirkvi. Aké miesto má Písmo svv v ,našom 
. živote? ’ . . . .  . " _

Písané slovo Božie má 2vláštne osudy y dejinách -naše j miest
nej Cirkvi. Náš ľud, hned pri svojom historickom krste dostal do 
daru Písmo Sväté vo svojej živej reči. Bolo to čbši mimoriadne 
v tých dobách, môžme v tom. vidieť zvláštny dá,r Božej nákloh'hbsti. 
Ale zároveň musíme tiež vidieť aj opačnú skutočnosť, bolestný 
f,akt v našich dejinách: len čo sme dostali do rúk Slovo.Božie vo 
ŕgvojej reči, čoskoro sme ho stratili vplyvom nepriaznivých'okol
ností. Tak tomu bolo so všetkými prekladmi Písma Sv., od staro
slovienskeho až po posledný preklad, vydaný.Spolkom sv..Vojtecha. 
Ani.; jednému nebol dopriaty dostatočne dlhý čas, aby mohol pevne 
a natrvalo zakotviť v našom živote, aby mohol zaujať to miesto, 
ktoré mu.v živote našej Cirkvi i v celej našej kultúre patrí. - 
Konkrétne.: Dnes už Skoro dvadsať rokov sa-nevydáva Písmo Sväté 
a tak prakticky cel,á mladá generácia nemá pristúp k nemu, pritom 
hlad-pó slovách Písma', túžba po priamom styku š Bibliou, sú v 
nej opravdu živé. Lenže miesto, ktoré má zaujať Písmo v živote 
mladých, zostáva stále prázdne'. . -

Pravda, plné stretnutie s Kristom v jeho slove sa uskutoč
ňuje v živoiír slove Evanjelia, ohlasovanom a prežívanom v Cirkvi.
V ohlasovaní Cirkvi a hlavne v bohoslužbe slova , je to-miesto, 
kde z úst kňaza má zaznievať Slovo Kristovo, radostná'zvesť o 
spáse, tu sa máme stretnúť so samo.tným Kristom, . jasným, milým, 
láskavým a rozhodným, prinášajúcim pokoj, radosť a spásu - ako 
nám o nom hovorí evanjelium. Tu sa má oživovať a neustále zvrúc- 
ňovať náš osobný vzťah ku Kristovi, k jeho posolstvu, k jeho 
■'dielu.

3 . N a š e  o h l a s  o v a n i e

A tu si musíme položiť otázku. V akom stave je naše ohlaso
vanie Evanjelia? Robíme všetko, aby šme ohlasovali Ježišovu ra
dostnú zvesť čo najčistejšie? Využívame všetky..možnosti ohlaso
vania čo do šírky a čo do hĺbky? - Naša odpoved, ak má byť úprim
ná, musí vyznieť ako vyznanie mnohých nedostatkov, ktoré by nemu
seli byť, ktorých koreň nie je v nepriaznivých okolnostiach, ale 
v nás samých.

Ponajppv ešte stále neoceňujeme význam ohlasovania, a hlav
ne význam bohoslužby slova, v diele našej spásy. Naše katechézy 
.a kázne sú ešte stále pod vplyvom osvietenskej schémy a hodnote
nia :• ako -čisto ľudský výkon, ako príprava a úprava, poučovanie, 
vysvetľovanie, karhanie; a len slabo si uvedomujeme, že v ohlaso
vanom slove Božom sa stretáme’ s Kristom, Ešte stále prevláda v 
kňazoch moralizovanie, alebo len opis biblických udalostí. Tak 
sa dostáva veriacim len útržkovité "epizodické" poznanie Krista 
a ieho posolstva, a zároveň sa v nich udržuje legalistická pred
stava o kresťanstve: ako o systéme predpisov, príkazov a zákazov, 
náboženských povinností..,. V takomto obraze zostáva v úzadí jedna 
z podstatných Črt Ježišovho posolstva, že .je to £gdostná zvesť,



kresťanská radosť, prameniaca zo parného Ježiša nie je celkom 
zjavná na našom ohlasovaní.

Ďalej naše ohlasovanie evanjelia je silno viazané na in
štitucionálne formy, zaužívané schémy, chýba tu misijná bezpro
strednosť, sviežosť, zaujatosť. 0 Ježišovi a jeho posolstve vie
me hovoriť v kázni, alebo na hodine náboženstva,vteda úradne, 
v Devne zaužívanej forme, veľmi ťažko sa však o ňom rozhovoríme 
bezprostredne, neformálne, v neúradnoro, životnom, prostredí,
"vo svete". A kecí sa o to pokúsime, zasa to má len nádych, oríz- 
vuk, formu kázne a poučovania "zhora", nie formu bezprostredného 
zdieľania. Tým v nás len rastie pocit uzavretosti a bezmocnosti, 
a to nielen v jednotlivcoch, ale charakterizuje to život našich 
farností, kaše farnosti sú ešte stále do seba uzavreté inštitú
cie, chýba im charakter otvorených misijných komunít, ohlasujú
cich evanjelium "každému' stvoreniu". Táto priveľké viazanosť na 
inštitúcie sa nepriaznivo prejavila práve v minulých rokoch, keá 
boli obmedzené úradné formy ohlasovania /či už obmedzením počtu 
kňazov v pastorácii, obmedzením Škols-ke-j katechézy, nedostatkom 
základných náboženských oríručiek atä./, nehľadali sme dosť in
tenzívne iný prístup, iné spôsoby ohlasovania. Často sa zdalo, 
akoby sme sa uspokojili s tým, že "sa nedá nič robiť", len ča
kať. Lenže povinnosť ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu, 
je trvalým poslaním, nie jé viazaná len na inštitucionálne formy, 
na priaznivé podmienky, vždy platí: "Beda mi, keby som nehlásal 
evanjelium." - Toto nebezpečenstvo uzavrieť sa do zaužívaných fo
riem je stále aktuálne, aj dnes.

t •
4. E v a n j e l i u m  v r o d i n e

V našom vzťahu ku Kristovmu slovu je dôležité ešte je.dno 
miesto: aké miesto zaujíma Evanjelium v živote našich rodín. E- 
vanjelium Čítané a prežívané v rodine a katechéza v rodinnom 
kruhu sú prvou pôdou pre klíčenie a vzrast dôverného osobného 
vzťahu k Ježišovi. No práve tu sa Kristovo slovo ozýva pomerne 
zriedkavo. V našej náboženskej výchove veľmi nám chýba čítanie 
Evanjelia v rodinnom kruhu, spoločné posedenie deje^ rodiny obi 
Svätom Písme. Toto zistenia sa vzťahuše aj na rodiny j ktoré ibak 
sa snažia žiť kresťansky i Celodenná pbáca a zhon, večerhá úbav&* 
rádio* televízia a ostatné prostbiedkv zdeľovaniaj to všetko vy
tláča zo života našich rodín tichú chvíľu na počúVahie a premýš
ľanie Ježišovho slova.

No tento vzťah nevyplýva len z priveľkého rozptýlenia a z 
nedostatku času.Je tu ešte hlbší moment, ktorý sme spomenuli 
už v predošlej stati: všetky náboženské otázky a vlastný duchovný 
život natoľko sme uzavreli do seba, že už nevieme o nich hovoriť 
ani pred vlastnými ^eťmi, bratmi, sestrami. Dokonca, cítiť to aj 
vo vzájomných kňazských rozhovoroch: ani tu nevieme celkom priro
dzene a úprimne prehovoriť slová Kristove. Natoľko sme sa uzavre
li do seba. V čom korení tento stav? Strach zvonka? Alebo strach 
z nepochopenia, zosmiešnenia? Alebo úcta pred posvätnosťou? Alebo 
vedomie, že náš život nie je preniknutý duchom evanjelia? - Je to 
bolestný fakt, ale pravdivý: málo sa živíme slovom Kristovým. A 
oredsa aj v našej miestnej Cirkvi platí: nielen samým chlebom sa 
živí človek, ale každým slovom, čo vychádza z úst Božích!

5. K r e s ť a n s k á  r a d o s ť

Pre posúdenie našej situácie je dôležité nielen to, nakoľko 
máme prístup k evanjeliu, ale ešte viac, akú odozvu v nás vyvoláva,



nakoľko v nás ži.je duch evanjelia, aký je náš -vnát-crmý—vzrťah ku 
Kristovi.

; Ježiš ohlasoval svoje posolstvo ako "radostnú zvesť" - evan
jelium. Takto ho prijali a ohlasovali apoštoli a s nimi prvotná 
Cirkev. Pravdivá hlboká radosť, prameniaca zo spásy ku Kristovi, 
je prvoradou charakteristikou konkrétnej situácie našej Cirkvi. 
Nejde tu hocijakú radosť, o vonkajšiu okázalosť, nie o radosť 

j "morálne prístupnú" alebo ’bridruženú" zvonku, ale o tú najvlast- 
i nejšiu radosť z toho, že sme spasení, že patríme Kristovi, že On 
1 žije s nami a v nás.

Preto sa pýtame: nakoľkovsa prejavuje v našom živote táto 
radosť evanjelia, nakoľko je ňou poznačená tvár tejto našej Cir- 

, kvi?
Možno povedať, že kresťanská radosť najvýraznejšie sa zjavu- 

j je na dvoch vrstvách našej Cirkvi: ponajprv na tvárach našich ot- 
; cov a matiek, na tvárach týchto jednoduchých ľudí, ktorí ešte ne
boli zasiahnutí skepsou moderného života. V ich hlboko veriacom, ' 
pevnom pokojnom živote zjavuje sa nám duch Kristov, duch jeho 
evanjelia. Ďalej túto radosť evanjelia možno pozorovať na živote 
veriacich vzdelaných ľudí, ktorí sa prebili icú KristoV'éj radosti 
cez všetky problémy, ťažkosti a. protirečenia-nášho súčäšhého ži
vota. • : v -' ■ -r / -

Avšak' to veľmi široké a stále sa rozrastajúce pole stredných 
vrstiev vlastne nepozná a neprežíva pravú kresťanskú radosť. Títo 
ľudia pridŕžajú sa síce kresťanstva ako nejasnej nutnosti, ako 
povinnosti, ako platného morálneho kódexu, no tento zážitok nut
nosti a povinnosti takmer im nedovoľuje rozvinúť sa k tomu naj
vlastnejšiemu kresťanskému^zážitku: k radosti nad tým, že sme 
spasení v Ježišovi Kristovi. j

A potom je tu.ešte najmladšia generácia, v ktorej bola silno 
otrasená dôvera v základné ľudské hodnoty, stojí tu takmer s 
prázdnymi rukami a naplno je vystavená vplyvom skeptického a kon
zumného chápania života. No práve preto je aj veľmi vnímavá pre 
opravdivú radostnú zvesť pre kresťanské posolstvo, pochopené a 
prežívané ako čistá a pravá radosť. - Bohužiaľ v našom ohlasovaní 
nepodávame evanjelium, radostnú zvesť, dosť radostne a presvedči
vo. Naša náboženská situácia by sa podstatne zmenila, keby sme 
vedeli opravdu s vnútornou radosťou prežívať blahoslavenstvá, ke
by sme s opravdivou dôslednosťou viery prijali blahoslavenstvo 
chudoby, tichosti, milosrdenstva, čistoty, prenasledovania pre 
meno Ježišovo.

6. O s o b n ý  v z ť a h  k J e ž i š o v i  K r i s t o v i

Z toho, ako pristupujeme k evanjeliu a ako ho^prijímáme, vy
plýva aj náš vzťah ku Kristovi i naše svedectvo o ňom,- naše vy
znanie Krista. Preto si kladieme otázku: ako je prítomný Kristus 
v našom živote?:ako neosobný, neujasnený predmet náboženskej úcty 
alebo ako osoba, ktorá mi prináša spásu, s ktorou vstupujem do 
osobného vzťahu, s ktorou som v neustálom rozhovore? Je to vzťah 
úradnej povinnosti alebo žiarlivej osobnej lásky? Isteže tento 
osobný dôverný vzťah k Ježišovi sa ukrýva v hĺbke srdca jednôt-^ 
livých veriacich, a to v tomto zmysle je nedostupný. Ale zároveň 
sa musí aspoň odraziť na tvári celej našej Cirkvi. V našich slo
vách o Ježišovi Kristovi, v našich formách nábožnosti i v našom 
vzájomnom vzťahu. Je náš výrazne poznačený život stretnutím s 
Kristom? Vieme úcrimne prehovoriť o Ježišovi Kristovi?



. Treba si priznať, že v našom náboženskom živote je ^te stále 
priveľa neosobného postoja, čisto vecných vzťahov; tento neosobný 
postoj zachytáva stále širšie vrstvy našich veriacich, hlavne ako 
dôsledok nedostatočnej kátechézy. Mládež od dvanásteho roku je 
orakticky bez náboženského poučenia a.vedenia, je nábožensky opus
tená,' práve vo veku, kedy sa v nej majú formovať osobné vzťahy-aj 
v tejto rovine. A tak zostáva na prvom- stupni náboženského- vývinu, 
v ktorom sa zmysel náboženstva obmedzuje ra niekoľko základných mo
rálnych požiadaviek a. na systém obradov s.minimálnou osobnou účas
ťou. Tento neosobný postoj sa potom prejavuje hlavne v prístupe 
ku sviatostiam.

Naše osobné vzťahy vyjadrujeme slovom, ako znie naše slovo 
o Kristovi? Dosť ťažko sa nám hovorí o Kristóvi. Možno na nás po
vedome pôsobí obava pred nepochopením, možno nám to sťažuje silný 
pocit úcty pred posvätnom, možno je to neistota vo výraze. JEšte 
najľahšie'sa vyslovuje v piesni. A tak naša' kostolná pieseň je 
az^á najčistejším výrazom nášho, osobného vzťahu ku Kristovi.
Avšak-ostatné slovné prejavy, pôvodná literatúra o Ježišovi Kris
tovi je veľmi skromná. Akoby sme boli stále v rozpakoch: čo o nom 
povedať, ako sa vyjadriť?

••A predsa, jedno je celkom isté: máme povinnosť prehovoriť o 
Ježišovi, vydať o ňom svedectvo vlastnou rečou. Musíme o ňom pre
hovoriť celkom jednoducho, úprimne, bez pátosu, no nie s odstupom. 
Prehovoriť o ňom ako o tom, koho veľmi dobre poznáme, ako o blíz
kom, s ktorým žijeme, ktorý je tu medzi nami. Tak., veľmi nám chýba 
slovo o Ježišovi v našich rozhovoroch, v našich rodinných i spo
ločenských stretnutiach, v celej našej literatúre. Kedy už budeme 
môcť ako jednotlivci, ale celou svojou kultúrou zvolať v Duchu 
Svätom: "požehnaný Ježiš"...?

VI. ' S T R E T  N. 'U T I E  S J E Ž I Š O M  K R I S T O M  

V O  S V I A T O S T I A C H

1. P r í s t u p  k u  s v i a t o s t i a m

V predošlej úvahe sme sa zamýšľali nad situáciou našej Cir
kvi yo vzťahu k Ježišovmu slovu. Cirkev je však situovaná v Je
žišovi Kristovi nielen skrze jeho slovo, ale tiež skrze jeho 
sviatosti. Naše stretnutie s Kristom sa uskutočňuje vo viditeľ
ných sviatostných znakoch, cez ne sa nám dostáva účasti na Ježi
šovom živote. Preto pristupovanie ku sviatostiam, účasť na svia
tostnom živote Cirkvi, nakoľko sa sa uskutočňuje vo viditeľných 
znakoch, je • najprístupnejším a najčastejšie používaným hľadiskom 
pre posúdenie situácie Cirkvi. A tak aj my si kladieme otázku:
Aký je náš prístup ku sviatostiam? Aká je sviatostná prax, a to 
nielen do počtu, ale čo do hĺbky? Sú pre nás sviatosti stretnutím 
s Kristom, účasťou na jeho živote, alebo len povinnou náboženskou 
praxou?

Celkove možno konštatovať, že za Dôsledných desať rokov pri
stupovanie ku sviatostiam čo do počtu nielenže neupadlo, ale skôr
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M A J Á K  V A L B E
/Venované" spolubratom, ktorí toho roku slávie 

strieborné jubileum kňazstva/

Kristov kňaz, maják v snehobielej albe, 
je proti Sia-ľbe diabla strážca svetlý, 
a keď nás stretli vlci abo zmijej 
o nás sa bije.

Jemu Boh zveril plavbu našich duší, 
v srdci mu búši, v jeho Žilách prúdi 
- jak v božskej hrudi - láska preporodená,
So vniká do dna,

naozaj do dna svedomia a bytia, 
kam vojsť sa štítia ľudomilní muži, 
no on sa vhrúži do bied oceánu 
nám na záchranu.

On okom Krista neúnavne sliedi, 
kto sväto smädí po prameňoch raja, 
a ten smäd vpája do živého prúdu 
Božieho ľudu.

A keď sme hladní, náš hlad vychutnával 
preto mu sláva už v tom biednom svete!
Lež čo vy viete!?*.. Láska nie je frázä! 
Milujte kňaza!

Otravné peny zlého vlnobitia
aj nás sa chytia, lež kňaz balzam dáva.
Preto mu sláva a na ruky bozky
za ten liek božský!

Jún 1984
Gorazd Zvonieký

o


