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A preto Sujte, toto čujte, Slovieni: 
dar tento drahý Boh vám z lásky daroval, 
dar boží je dar spravodlivej čiastky, 
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, 
dar všetkým dušiam, čo ho vdačne prijmú.
Marek i s Matúšom a s Lukášom i Ján 
národy všetky takto učia hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi 
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, 
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť, 
a sveta tohto hniloby sa pozbaviť 
a rajský život pre seba zas objaviť 
a horiacemu ohňu navždy uniknúť, 
nuž čujte, čo vám vlastný rozum hovorí, 
nuž dobre počuj, celý národ sloviensky, 
vypočuj Slovo od Boha ti zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce tvoje posilní,
Slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, 
by oko celý boží svet v ňom uzrelo, 
bo všetko nie je krásne, ani zreteľné, 
tak ani duša,, žiadna duša bez písmen 
vedomia nemá o tom božom zákone, 
zákone knižnom o zákone duchovnom, 
zákone, cezeň boží raj sa zjavuje.

/Z Predslovu /Proglasu/ k svätému Evanjeliu od sv.

BOŽSKÉ SRDCE BUĎ S NAMI,
KRAÉUJ, PANUJ NAD NAMI,
NECH SA V NAŠEJ RODINE 
ŽIVOT VIERY ROZVINIE.
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Cyrila/

Mária pomocnica kresťanov, oroduj za nás !



Ako kresťania veríme, že Ježiš Kristus je cestou k spáse, k 
naplneniu života, k slobode. Nikdy o tom nepochybujeme. On sám nám 
to sľúbil a ukázal. Naši predkovia išli touto cestou, žili z viery 
umierali vo viere a my vieme, že inej cesty niet. Zdalo by sa, že 
všetko je v najlepšom poriadku, lebo my ešte veríme. Ale ten 
"nešťastný"svet! Cítime sa jeho neoddeliteľnou časťou a pozoruje
me, že nie je spasený, nežije podľa pravdy. A my si nemôžeme dovo
liť opustiť ho, žiť si vo svojej vznešenej osamotenosti, veď aj 
cirkev nás robí zaň zodpovednými.

Stojíme přeď základným problémom, ako uplatniť evanjelium v 
každodennom živote, ako byť poctivým voči jednej i druhej strane, 
nezradiť vieru a neopustiť tento svet. Boh rieši tento problém 
tým, že neodsúdil svet, ale poslal nám svojho Syna. Inkarnácia 
/vtelenie/ znamená eminentný záujem Boha o svet. Hoci sa nám dnes 
vesmír rozšíril takmer do nekonečna, doteraz nemáme nijajú infor
máciu p tom, že by aj inde vo vesmíre jestvovali bytosti podobné 
nám ľudom, ktoré by boli hodné božieho záujmu. A tak naša planéta 
ostáva stále jediným duchovným centrom sveta.

Evanjelium je radostná zvesť o človeku. Ježiš túto radosť 
prežil a učí nás, že na tejto zemi nemusí byť peklo. Naopak, svet 
bude Božím kráľovstvom. Zlý nebude vládnuť a víťaziť tam, kde bu
deme my. Ježiš nám to určil za program. Ukázal nám jedinú cestu 
z tmy a hriechu a naučil nás, ako to máme robiť: Žiť uprostred ľu
dí ako príklad a svedok slobody. Niesť ju aj oproti svetu, ktorý 
pre ňu ešte nedozrel. Žiť tú slobodu s nasadením všetkých síl. Po
tom budeme za ňu aj umierať, a v tom postupnom veľkom procese nič 
z nášho príspevku nebude márne a nič nevyjde nazmar.

Naša prvoradá úloha, totožná s pojmom spásy, je žiť a niesť 
evanjelium v tomto modernom, neistom, stále sa meniacom svetskom 
svete. Musíme poznávať svet, jeho sily, hodnoty, ktorým verí a kto 
ré uznáva, jeho bolesti, sklamania i slabé stránky. Jednoduché od
sudzovanie všetkého, radikálne odmietnutie a bezohľadná kritika 
nevedú k cieľu. Stojíme pred svetom, ako otec v evanjeliu pred 
mladším synom, alebo ako často stoja rodičia pred svojimi dospie
vajúcimi deťmi. Stojíme s bázňou, so strachom, s obavami o dedič
stvo, ktoré sa nám tak jasne zdá ohrozené. Nie ako sudcovia, ale 
ako tí, čo veria alebo tušia v tom novom aj čosi dobré a udržujú 
dialog, len aby sa nám ten svet, či v malom, alebo vo veľkom, 
nestratil z dohľadu.
Tento svet sa riadi zásadami osvietenstva, ktoré je oveľa staršie 
než to, čo poznáme z učebníc. Veľkí inteligenti hlboko ovplyvnili 
naše dejiny a naše myslenie. Už Mojžiš znamená víťazstvo Bohu ver
ného rozumu nad mýtom a zbožstenou prírodou. Ježiš vynikajúco po
znal Písmo a súčasne aj to, čo sa skrýva v srdci a v tele človeka. 
Cirkevní otcovia a veľkí svätci prežívali svoju vieru ako vernosť 
Bohu a Kristovi. Vyznač-ovali sa aj veľkou láskou ku konkrétnemu 
človeku a k svojej dobe. Okrem mučeníkov je málo kresťanských svat 
cov, ktorí by nemali v ruke knihu ako symbol a nástroj poznania. 
Poznať svoju dobu je dnes už povinnosťou všetkých detí a stáva sa 
povolaním mnohých z nás. Aj v tomto postoji je kresťanská cesta 
k slobode. Všetci ľudia dnes musia poznávať. My kresťania by sme 
sa mali usilovať o poznanie s ešte väčšou láskou, lebo vieme, že 
to nás usmerňuje na našej ceste k spáse.

Mámevskúsenosti, že vedomosti znamenajú silu nielen pre neve
riacich. Že akosi platí hlavne to, čo vieš, a keď porozumieš aj



vôľu Božiu a dostaneš milosť, aby si ju uskutočnil, tak tu niekde 
nachádzaš priestor pre mimoriadnu slobodu, ktorú ti nik nemôže 
zobrať.

Racionálna cesta 5a nesmie absolutizovať, ako sa to prevažne 
deje v súčasnom povrchnom chápaní a vysvetľovaní sveta. V takomto 
chápaní ako keby nebolo miesta pre Boha, alebo sa mu ponecháva 
funkcia veľkého hodinára a nehybného hýbateľa. Od Židov sme zdedi
li obraz Boha, ktorý je so svojím ľudom, ktorý ho sprevádza ako 
"pastier svoj'e stádo" a ktorého stopy možno vidieť všade. G takú 
vieru ide, aby sme našli Boha a jeho pôsobenie aj v dnešnom svete 
aby k nám hovoril v rozličných situáciách, a nielen v tých krajných 
kde tí druhí vravia: Keby Boh jestvoval... Ide o to, aby sme cíti
li a prežívali Božiu dobrotu a lásku a našli zrozumiteľné, pravdi
vé a účinné slová pre tú časť života, ktorá^sa nám zdá podstatná 
a najhlbšia. V tom je naša vznešená úloha. Žiť a niesť evanjelium 
ako jedinú cestu k slobode. , , ,

TROJITÁ CESTA K SLOBODE
V súčasnosti si ľudia slobodu vysoko cenia a horlivo sa jej 

domáhajú. Je to celkom oprávnené, lebo človek sa môže prikloniť k 
dobrému a konať z lásky jedine slobodne. Druhý vatikánsky koncil 
však pripomína, že ľudia si často vysvetľujú slobodu nesprávnym 
spôsobom, akoby sa smelo robiť všetko, čo sa páči, aj keď je to zlé 
Pravá sloboda však je vznešeným znakom Božieho obrazu v človeku.
Boh totiž človeku "ponechal možnosť rozhodnúť sa", aby dobrovoľne 
hľadal svojho Stvoriteľa a slobodne sa ho pridŕžajúc dosiahol plnú 
a blaženú dokonalosť. Dôstojnosť človeka si teda vyžaduje, aby ko
nal na základe vedomej a slobodnej voľby, to znamená podľa svojich 
osobných vnútorných pohnútok a rozhodnutí, a nie zo slepej impul
zívnosti alebo len z vonkajšieho donútenia. Túto dôstojnosť člo
vek nadobudne vtedy, keď sa oslobodí spod akéhokoľvek područia váš
ní a idúc za svojím cieľom slobodne si volí dobro a s vynachádzavou 
pričinlivosťou si zabezpečuje vhodné prostriedky. Slobodná vôľa 
človeka ranená hriechom — môže toto zameranie na Boha účinne do
cieliť jedine pomocou milosti Božej.

Ježiš Kristus ako pravý Boh a pravý človek bol skutočne slo
bodný ako Boh Otec, ktorý povolal všetko k jestvovaniu bez prinú
tenia, bez nátlaku, len zo svojho vnútorného rozhodnutia. Zc slo
bodného činu lásky Božej povstal celý vesmír, o ktorom kniha Gene- 
zis opakuje ako refrén "a bolo to dobré, a bolo to veľmi dobré".
Ako veľmi dobré označuje stvorenie človeka, ktorý ako stvorený na 
obraz Boží dostal účasť i na Božej slobode. Človek teda dostal po
diel na schopnosti konať dobro uveďomele, bez prinútenia, a teda 
z lásky. Sloboda je slobodou nie vtedy, keď prekračuje hranicu zá
kona a stáva sa svojvoľnosťou a zneužitím, ale vtedy, keď bez aké
hokoľvek prinútenia koná poznané dobro. Teda^sloboda nie je vrto- 
šivosť. Nezvrhne sa však na ňu len vtedy, keď sa zameriava na prav- 
du,_ lebo "pravda vás vyslobodí" /Jn 8,32/, hovorí Kristus. Ako uka
zuje jeho život, konať podľa pravdy môže byť v určitých okamihoch 
veľmi náročné, lebo to vlastne znamená konať vôľu nebeského Otca, 
ktorý má byť milovaný z celého srdca, z celej duše a zo všetkých 
síl.

Opravdivá sloboda je však dnes veľmi silne a sústavne ohrozo
vaná. Veľké množstvo ľudí akoby premenilo pojem "homo sapiens" na



"homo consumens ". Už od detstva sú ľud i á preťvárenŕngL. kon-zrumen- 
tov-spotrebiteľov pomocou propagácie a reklamy, ktoré ľudia vdy
chujú ako zamorený vzduch o A ked je tento spotrebiteľ vyprodukova
ný, on zas spätne ovplyvňuje hospodárstvo tým, že utvára a zdôvod
ňuje svoje stále narastajúce potreby: nadbytočné sa stáva primera
ným a osožným, primerané sa mení na potrebné a potrebné sa javí 
ako nevyhnutné. Človek je takto formovaný nielen v oblasti spotre
by hmotných dobier, ale aj duchovných.

Propaganda a reklama využíva poznatky o človeku na to, aby ho 
nebadane vyviedla z racionálnej a uvedomelej roviny do roviny neu- 
vedomovania, aby tak usmerňoval svoje rozhodnutia. A tu je skutoč
ne na mieste otázka* Či ešte zostáva modernému človeku dosť slobo
dy, aby mohol usmerňovať svoje správanie. 'Či tu nejde o určitú ra
finovanú formu zotročenia? Koľko úsilia napríklad vynakladajú 
tvorcovia módy na to, aby sa šatníky už i tak plné ešte viac za
pĺňali?

Neostáva však len pri formovaní spotrebiteľov; ide sa za tým, 
aby sa vytvorila "spotrebná spoločnosť" s vlastnými hodnotami, po
stojmi a zákonmi a aby sa sformovalo určité vedomie nadradenosti.
V tejto spoločnosti sloboda znamená neobmedzené užívanie dobier, 
služieb peňazí... Rozvoj znamená mať vždy viac, mať stále sa zvy-v- 
šujúce osobné príjmy. Úsilím tejto spoločnosti je ctvoriť alobc 
rozšíriť trhy a zvýšiť príjmy. V stredobode toho všetkého je ľud
ské ja vybičované k závratnému egoizmu. Iní ľudia - to sú len veci 
pre mňa. Motiváciou sa tu stáva jedine zisk, zákonom efektívnosť, 
prostriedkami všetko, čo je účinné, bez ohľadu na prípadné dôsled
ky a škody.

V takejto spoločnosti je človek pod silným tlakom vlny panse- 
xualizmu, ktorý odhodil všetky tradičné hodnoty^usporiadanej rodiny 
a strhávaný ošiaľom bezuzdnej neviazanosti tvrdí, že všetko je do
volené. Sloboda sa tu chápe ako hrubozrnná'svojvoľnosť. Často sa 
ponúka pod rúškom umenia, zdravia či návratu k prírode. Ďalšouvnie 
menej dôležitou črtou konzumnej spoločnosti je extrémne vystupňova
ný egoizmus a s tým súviaca kríza autority, ktorej príčiny sú 
ešte oveľa hlbšie.

Mnoho ľudí sa intuitívne búri proti tomuto stavu vecí a od
mieta spotrebnú spoločnosť. Na všetkých stranách vyrastajú mládež
nícke skupiny, ktoré protestujú proti kultúre, ktorá ich obklopuje. 
Často síce týmto protestom a snahám o oslobodenie chýba pozitívny 
program, a tak sa títo ľudia neskôr stávajú súčasťou konzumnej spo
ločnosti, ktorú kritizovali a odmietali. Sú však i skupiny, ktoré 
si osvojujú jednoduchší spôsob života a radikálne sa stavajú proti 
logike hojnosti. Vysoko si cenia vzájomnú solidaridua význam spo
ločenstva. Uvedomujú si vážnosť konfliktov spôsobených nespravod
livým rozdelením hmotných dobier medzi osobami a národmi. Poukazujú 
však i na radikálnejší a hlbší konflikt, na konflikt človeka s prí
rodou v tom najširšom zmysle slova. Mnohí vidia, že riešiť ’tieto 
konflikty je možné len podľa programu Ježiša Krista. Chápu ho ako 
opravdivú cestu oslobodenia.

Utváranie konzumnej spoločnosti sa-začínalo tak, že sa utváral 
a formoval "spotrebiteľ" a "konzument". Aj pri utváraní spravodli
vej a vyrovnanej spoločnosti, civilizácie lásky, ktorá umožní dí
vať *sa s perspektívou na budúcnosť človeka a sveta, treba začať s 
utváraním človeka "slúžiaceho" /Flp 2,7; porov. Mt 20,28/, ktorý 
by sa cítil bratom ostatných, solidárnym so všetkými Voči egocent
rickému a egoistickému spotrebiteľovi posadnutému myšlienkou skôr 
mať ako byť, otrokovi potrieb, ktoré si sám vyvolil, nespokojnému 
a závistlivému, ktorého jediným pravidlom správania sa je mať čo 
najviac výhod, proti tomuto spotrebiteľovi sa stavia človek
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evanjelia, človek lásky a služby, ktorý netúži po tom, aby mal 
viac, ale aby bol lepším, aby rozvíjal svoje schopnosti slúžiť dru
hým a milovať ich, aby bol s nimi solidárny a pratom osobne^skrom
ný a nenáročný. Úlohou kresťanov je oslobodiť sa°stať sa ľuämi 
pre službu a lásku v celej radikálnosti evanjelia.

'■ Evanjelium popri láske, ukazuje vynikajúcu trojitú cestu k 
slobode: cestu čistoty, chudoby a poslušnosti v najširšom zmysle 
slova, ktorou ako prvý šiel sám Kristus.

Jeho čistota je čistota úmyslu /Mt 5,8/ a činu /Jn 4,34;6,38/ 
nezúžená iba na sexuálnu zdržanlivosť. Pre neho byť chudobný nezna
mená iba niečo nemať, ale predovšetkým niečo potrebovať - pociťo
vať potrebu Boha /Mt 5,3; Lk 6,20/ a žiť z tejto primknutosti k ne
mu /Mt 26,11; Mk Í4,7; Jh 12,8/. A poslušnosť pre Krista nezname
ná nekritické vykonávanie príkazov, ale, hlavne, vyžaduje lásku 
/v službe Mt 23,11; Mk 10,43; Mt 20,28/ a poznanie od autority 
/Jn 10,14-15/ a učí vedomému a dobrovoľnému prijatiu a konaniu dob
ra - aj za cenu obety /Jn 10,11; 15/» A takáto slobodná poslušnosť 
neruší Božie zákony, ale všetkých vedie, aby podľa nich a v nich 
žili pre svoje a spoločné dobro.

Čím pevnejšie sa kresťan pripútava ku Kristovi, tým viac sa 
mu sprostredkúva i účasť na jeho slobode, ktorá je opravdivou slo
bodou. Všetci, či už rehoľníci a Bohu zasvätené osoby alebo manže
lia, rodina, mládež a napokon ktokoľvek kto kráča po tejto trojitej 
ceste, oddávajú sa bezvýhradne milovanému Bohu. Tým sa radikálne 
viažu k službe Bohu a blížnym. Oslobodzujú sa od prekážok, ktoré by 
ich mohli odvádzať od lásky a úcty k Bohu i k človeku. A toto oslo
bodenie je svedectvom evanjelia v cirkvi i v súčasnej konzumnej 
spoločnosti.

Čistotou sa človek stáva slobodným, aby bol človekom pre dru
hých, v priateľstve a v spoločenstve so všetkými. Čistota totiž je
dinečným spôsobom oslobodzuje ľudské srdce, aby sa zapálilo väčšou 
láskou k Bohu a k všetkým ľuäom, a preto je osobitným znamením ne
beských dobier. Je vynikajúcim prostriedkom všeobecnej apoštolskej 
služby a horlivosti a tak je všetkým povzbudením k viere.

Chudobou vyjadrujúcou potrebu Boha nasledujeme Krista v jeho 
chudobe, ktorý, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby sme 
sa jeho chudobou obohatili /pozri Kor 8,9/. Takto sa stávame slo
bodnými od zmýšľania konzumnej spoločnosti, aby sme mohli mať účasť 
na živote chudobných /pozri Jak 2,5/a aby sme používali všetky 
prostriedky, ktoré máme k dispozícii, nie pre vlastné zabezpečenie, 
pohodlie a rozkoš, ale pre službu blížnemu.

Poslušnosťou Kristovmu duchu sa stávame slobodnými a priprave
nými priniesť seba samých ako obetu Bohu odovzdaním svojej vôle.
Tak sa plnšie a pevnejšie spájame so spasiteľnou vôľou Božou. Podľa 
príkladu Ježiša Krista, ktorý prišiel plniť vôľu Otcovu a prijal 
prirodzenosť sluhu a v utrpení sa naučil poslušnosti, dávame sa do 
služby bratom a sestrám v Kristu, ako sám Kristus. Stávame sa slo
bodnými, aby sme veľkodušne odpovedali na Kristovu_výzvu, ktorú 
prejavuje aj skrze toho, ktorého Duch Svätý postavil na čelo cirkvi. 
I tu v otázke slobody platí logika evanjelia: "Lebo kto by si chcel 
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre 
evanjelium, zachráni si ho" /Mk 8,35/.

Zachovávanie evanjeliových rád je znamením, ktoré môže a má 
účinne privádzať všetkých veriacich k horlivému kresťanskému životu. 
Oslobodenie od pozemských starostí a otvorenie sa pre službu všet
kým ľučom je znamením i pre dnešnú spoločnosť, že vlastnenie a spot
reba pozemských dobier nie je najvyšším naplnením ľudského života.



Rehoľníci majú systematicky kráčať po tejto tro
jitej ceste oslobodenia; ale aj všetci veriaci sú povolaní k plné
mu uskutočňovaniu evanjelia. To znamená, že všetci sú svojím spô
sobom povolaní, aby vstúpili na túto trojitú cestu oslobodenia, 
aby sa nepodávali diktátu propagandy a reklamy, diktátu pansexua- 
lizmu a konzumizmu, aby sa oslobodili od egoizmu a egocentrizmu 
a stali sa slobodnými a otvorenými pre Boha. Cirkev i svet potrebu
jú dnes svedectvo opravdivých kresťanov, rehoľníkov i veriacich 
laikov v rodinách, ktorí žijú evanjelium v celej jeho radikálnosti, 
i v radikálnosti čistoty, chudoby a poslušnosti.

Bohdan Plachta /čiastočne upravené: jt/

SLOBODA KRESŤANA - 1. časť
Ďakujem Ti, drahý Ježiš, 
za všetko, čo si mi dal, 
za všetko, čo si mi vzal, 
za všetko, čo si mi ponechal...

Sv.Tomáš Morus
ir._§Z§í:®£_v_tomto_syete
Podobá sa ten človek svätcovi? Pokojná, rozvážna tvár, kritic

ké, skoro až skeptické, a predsa nie tvrdé, ale láskavé oči. Nos 
a tvár stvárnené sebaovládaním a striedmosťou, nenútenou istotou 
a pevnosťou. Črty prirodzené a priame, ktoré robia túto tvár sympa
tickú. Celá tvár jemná i tvrdá. Ale je to tvár svätca? V jeho tvári 
možno vyčítať skoro celú jeho minulosť. Keď mal 14 rokov, bol už 
študentom v Oxforde a potom v Londýne. Keď mal 19 rokov, už bol 
priateľom Erizma Rotterdamského a známym humanistom a právnikom.
Keď mal 26 rokov, bol už^poslancom, tajomníkom mesta Londýn a asis
tentom na univerzite. Keď mal 27 rokov, stal sa diplomatom a vy
slancom. Ako 43-ročný bol zástupcom lorda-strážcu pokladu, potom 
zástupcom Dolnej snemovne a správcom univerzít v Cambridge a v Ox
forde. Ako 51-ročný sa stáva lordom kancelárom a prvým štátnikom 
ríše.

Je to Sir Tomáš Morus, ktorého obraz nám /nepomerne krajší ako 
všetky jeho reprodukcie /zanechal Hans Holbein. Ale ešte raz tá 
istá otázka. Je to obraz svätého?

Táto otázka nie je bezvýznamná pre kresťana, ktorý musí žiť vo 
svete podľa evanjelia. Keďže to nie je len teoretická, abstraktná, 
otázka, ale je viazaná na konkrétneho človeka, môže sa stať veľmi 
naliehavou a kritickou pre našu kresťanskú existenciu vo, svete.
Veľmi často sa totiž kladie kresťanovi otázka, či je pre neho vôbec 
možné žiť podľa evanjelia a ak už naozaj chce žiť podľa evan
jelia, či by nemal radšej opustiť svet a utiahnuť sa na pťŕšť alebo 
do kláštora. Tomáš Morus žil vo svete. Bol človekom, o ktorom možno 
povedať: muž tohto sveta. Civilne oblečený, sebaistý, rozhodný, s . 
dokonalým vystupovaním /naučil sa to už ako chlapec v dome lorda 
kacelára Mortona/.

Osobne sa poznal s najväčšími vedcami nielen Anglicka /Colet, 
Grocyn, Linacre/, ale i celej Európy.vČasto si písal šo španielskym 
Vivesom, s francúzskym Budé a s Holanďanom Erazmom. Holbein bol 
dlhý čas jeho hosťom. Jeho kniha "Dejiny Richarda III", ktorá hlbo
ko ovplyvnila Shakespeara, je začiatkom modernej anglickej historic
kej vedy. Jeho "Utópia", ktorú sa pokúšalo realizovať veľa



"ideálnych štátov" a ktorá vyšla v tom istom roku ako Machiavelli- 
ho "Vladár", je najčítanejšia kniha o štáte v XVI. storočí. Tento 
mimoriadne inteligentný človek mal železnú vôľu, vysoký cit pre 
spravodlivosť a nebojácne vystupovanie. 0 tom dal prekrásne sve
dectvo už ako mladý poslanec v parlamente, keä bez ohľadu na ná
sledky tvrdo vystúpil vo finančnej debate proti lakomému Henricho
vi VIir. Tomáš Morus bol súčasne opatrný, priateľský, láskavý, čo 
všetkých fascinovalo. Podľa svedectva súčasníkov sa vyznačoval 
prísnosťou a súčasne dobrotou a peknými spôsobmi. V tomto mužovi 
"na každé počasie" sa snúbila hlboká vážnosť s príslovečne známym 
humorom. Už ako malý páža bol vynikajúcim hercom. /Sám napísal nie
koľko divadelných hier./ Po Sokratovi je jedným z najlepších maj
strov irónie, takže mu Erazmus s narážkou na jeho menoMore venoval 
"Morie Enconium", "Chvála Bláznivosti", svoje najznámejšie dielo. 
Morus dokázal s takou slávnostnou tvárou deklamovať svoje žarty, 
že rozosmial celú spoločnosť a často bolo ťažké rozoznať uňho vtip 
od vážnosti.

Nečudo, že Sira Tomáša Moruša obdivovala celá Európa a v An
glicku mal veľa napodobovateľov. Istý mužt ktorý mu bol duchovne 
úplne nepodobný, sa mu chcel podobať aspoň v tom, že ako Morus no
sil plášť prehodený cez plece.

"Tomáš Morus, Lord, kancelár anglický, ktorého duša bola čis
tejšia ako čerstvo napadaný sneh, ktorého génius bol veľký, akého 
Anglicko nikdy nemalo a nikdy nebude mať, hoci Anglicko je matkou 
veľkých duchov...", tak píše Erazmus, ked sa dozvedel o Morušovej 
smrti. Tomáš Morus, veľký humanista a génius. Tomáš Morus - aj 
veľký svätec? Evanjelium vyžaduje oveľa viac ako číru, čistú huma
nitu, Nasledovanie Krista si žiada viac než len tvorivého génia.

Badať na tomto mužovi vplyv Ježišovej kázne na hore? Je to 
otázka namierená na Moruša, ale platí aj nám kresťanom vo svete. 
Možno ju objasniť vo svetlo tradičných, často v zmysle dvojakej mo
rálky nepochopených evanjeliových rád /chudoba, čistota, posluš
nosť/. Isteže sú tieto tri evanjeliové rady v tomto chápaní výsled
kom neskoršej systematickej teologie. Ale hlavne prvé dve majú 
svoje zdôvodnenie v Novom Zákone. Ak možno len podľa nich a len na 
nich merať život každého kresťana, potom môžu správne, to znamená 
biblicky chápané klásť veriacemu ostré kritické otázky vzhľadom na 
základnú voľbu, ktorú žiada evanjelium. Nemožno poprieť, že Tomáš 
Morus sa angažoval správnym smerom.

Kresťanskí sociológovia pokladajú rodinu, vlastníctvo a štát 
za tri hlavné stĺpy spoločenského života. Zdôvodňujú to nasledovne: 
Boh dal človeku poslanie, aby vo svojej ľudskej prirodzenosti usku
točnil svoju vlastnú osobu. Uskutočnenie ľudskej osoby má nastať 
najprv vnútorne - v manželskom spoločenstve, vo vzájomnom milujúcom 
oddaní seba a potom prijatím a výchovou detí. Tak sa stáva rodina 
spoločenskou ustanovizňou a dostáva funkciu poriadku v spoločnosti. 
Uskutočnenie ľudskej osoby má nastať súčasne aj,navonok - smerom 
do sveta vecí, bez ktorých človek nemôže existovať. Tak vzniká spo
ločenská inštitúcia a spoločenská funkcia vlastníctva. Len tak mô
žu slúžiť hmotné dobrá plnému rozvitiu a uplatneniu sa slobodnej 
ľudskej osobnosti, ak pomáhajú zaistiť budúcnosť jednotlivcovi, je
ho rodine a udržať všeobecný blahobyt, spoločenský poriadok 
a mier. Keäže sa vzťahy v rodine, v majetku a v ekonomike neustále 
a nezávisle od seba menia a sú voči sebe navzájom v dialektickom 
napätí a vo vývoji, je potrebný právny poriadok. Je potrebná moc, 
ktorá tomuto právnemu poriadku zaručuje trvanie. Odtiaľ pramení



spoločenská inštitúcia a poriadková funkcia štátu, ktorý sa stáva 
síce nie jediným, ale zato najvyšším garantom právného poriadku. 
Jeho úlohou je chrániť práva a presadzovať povinnosti mnohých jed
notlivcov a zaručiť im trvanie, aby sa ľudská osoba mohla plne 
realizovať v bezpečnosti a v mieri.

Takto nás učia sociológovia. Rodina, vlastníctvo a štát ako 
ručitelia právneho poriadku sú vnútorne nevyhnutné pre naplnenie 
úlohy človeka a na realizáciu ľudskej osoby. Človek môže existovať 
len ako spoločenská bytosť. Preto je nutné, aby bol poriadok v ce
lom spoločenskom živote, v rodine, v ,spoločnosti i v politike. 
Rodina, vlastníctvo a štát sú tri stĺpy poriadku v spoločenskom ži
vote. v

Či to nie je zvláštne, keä veriaci, ktorý sa rozhodne nasle
dovať Krista, vidí problém práve v týchto troch hlavných stĺpoch? 
Nie je to nápadné, ako si tieto tri stĺpy poriadku a tri evanje
liové rady presne odporujú, ba priam protirečia? Dokonalosť kres
ťana má byť v chudobe, v celibáte a v poslušnosti. Slobodne volená 
chudoba protirečí vlastníctvu, slobodne volený celibát rodine a 
slobodne volená poslLŠnosť odmieta právo a moc poriadku, ktorý má 
zaručovať štát?

Tomáš Morus sa držal práve týchto troch základných stĺpov 
spoločenského poriadku.

Vlastníctvo. Sir Tomáš mal v Londýne na brehu Temže prekrásny 
dom s~bóhôtôu~kňižnicou, galériou, kaplnkou, parkom a ovocným sa
dom. Mal početné služobníctvo a domplný prekrásnych cenností. Čo 
pochádzalo z cudziny alebo čo bolo hod-notné, ihneä kúpil a tešilo 
ho, keä aj iní našli v tom potešenie. Osobitnú radosť mu robilo 
štúdium tvarov a vlastnosti zvierat. Mal celý zverinec, nespočetné 
množstvo vtákov, bobrov, lasice, líšky... Veľkej obľube sa tešila 
opica, ktorú Morus dal zvečniť s celou rodinou na veľkom obraze a 
ktorej múdrosť opisuje Erazmus, keä rozpráva ako sa hrala s lasi
cou. Tomáš Morus, ktorý mal osobitnú záľubu v šašoch a sám mal do
máceho šaša, žil uprostred svojej rodiny a mnohých priateľov a 
návštevníkov šťastný život bez toho, žeby si odriekal "nevinné po
tešenia" .

Rodina^ Keä mal Sir Tomáš 27 alebo 28 rokov, oženil sa so 17- 
ročnoú Ja-ňou Coltovou, ktorú veľmi miloval a pokúšal sa vychovať 
si ju. Darovala mu tri dcéry, Margitu, Cecíliu a Alžbetu a syna 
Jána. Keď Jana zomrela, oženil sa po druhý raz svAlicou, staršou 
a menej priateľskou, ale veľmi dobrou domácou paňou. Svoje deti 
veľmi miloval. Svojim dcéram dal také isté humanistické vzdelanie 
ako svojmu synovi. Bol si vedomý, že presadzuje novotu, ktorú vte
dajší súčasníci nemuseli pochopiť. Jeho obľúbená dcéra Margita 
dosiahla vysoký stupen vzdelania v obdivovanej latinskej kultúre. 
Morus popri všetkých svojich štátnických povinnostiach myslel na 
svoje deti aj vtedy, keä bol mimo vlasti ako poslanec, alebo keä 
bol s kráľom na cestách. Každý deň čakal od nich list. Odpovedal 
im po latinsky, veršom alebo prózou^ často písal premočený na chr
báte niektorého sluhu alebo na koňovi stojacom v blate. Rád 
si spomína, ako obdarúval svoje deti peknými hodvábnymi šatami, 
ako ich krmieval koláčmi a ovocím a keä to bolo nutné, potrestal 
ich tak,vže ich vybil pávím perom. Možno sa potom čudovať, že ich 
zverenkyňa Meg rada urobila dačo zlého, len aby mala to potešenie, 
že ju Morus potresce?

Štát^ Sir Tomáš venoval celý svoj život ochrane štátu a práv
neho poriadku. V Londýne sa stal povestným predovšetkým väaka svo
jej sudcovskej činnosti. Nikdy pred ním, ani po ňom sa tak rýchle 
a súčasne tak spravodlivo nesúdilo. "Syn môj", tak píše svojmu^sy- 
novcovi, "v tomto by som sa ti rád zdôveril. Keä stránky odo mňa



vyžadujú spravodlivosť, aj keby na jednej strane stál môj otec a 
na druhej strane sám diabol, ktorý je v práve, musel by som stáť na 
jeho strane." Morusovu šalamúnsku múdrosť nám pripomínajú mnohé a- 
nékdoty. Počas jeho predchodcu v úrade kancelára sa veľmi preťahova 
li súdne spory. Keó Morus prebral úrad, ihneä sa ukončili spory,kto 
ré sa predtým ťahali aj 20 rokov. Jeho hlboké právnické vedomosti, 
prekvapujúca schopnosť uvažovať mu prinášali úžasné výsledky. Ako 
najvyšší súdca riešil vždy len jeden prípad’, potom prevzal druhý, 
ale dalšie odmietal. Výsledky zverejňoval vo verejných právnych 
aktoch. Desaťročia po jeho smrti ho oslavovali epigramy,' ako na
príklad:

"nič nebolo lárom-fárom, 
keä bol Morus kancelárom.
Len čo Mora popravili 
súdy sa nám rozmnožili".

S rozvahou a múdro vybavoval Morus všetky štátne obchody. Na roz
diel od Erazma, ktorý mal vlasť všade a nikde, bol Morus presved
čeným anglickým a súčasne európskym vlastencom. Za svoju obhajobu 
anglickej vlasti sa s ktorýmsi francúzskym humanistom dokonca pohá
dal. Politicky činný Morus, ktorý vo svojej "Utópii" prejavil záu
jem o zaoceánske objavy a kolonizáciu celkom inakšie ako jeho pred
chodca Wolsey: pripravoval mier pre Anglicko a pre celú Európu. 
Takto sa celkom lojálne pokúšal slúžiť évojmu kráľovi, ktorého mo
censké chúťky boli namierené proti pevnine. Nič nám jasnejšie ne
naznačuje odvahu, s ktorou sa Morus ponoril do svetskej moci, ako 
obraz, ktorý nám zanechal jeho synovec Roper: Henrich VIII. príde 
-ako nečakaný hosť do Chelsea a po obede sa celú hodinu s Morusom 
prechádza v záhrade a ruku má položenú na Morušovom ramene..

Tomáš Morus je svetský človek. Nezdá sa primálo na to, čo si 
predstavujeme pod obrazom "svätca"? Možno zo strany evanjelia 
ospravedlniť podobné angažovanie sa vo svete? Môže to byť nasledo
vaním Krista, kresťanskou dokonalosťou? Kňaz Linacre, Morusov uči
teľ gréčtiny a priateľ, prírodovedec a zakladateľ lekárskej fakulty 
v Oxforde a v Cambridge, pri svojich mnohých cirkevných i svetských 
úradoch až neskoro v živote prišiel na to, aby si otvoril Nový Zá
kon. Náhodou natrafil na kázeň na hore, s veľkým začudovaním prečí
tal tri Matúšove kapitoly a potom zvolal: "Toto bučí nie je evanje
lium, alebo my nie sme kresťania!" Nebolo' to prinajmenšom dôsledné, 
že tento muž odhodil Písmo a opäť sa ponoril do svojich lekárskych
štúdií? /Pokračovanie/

DEDIČSTVO OTCOV
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
Dedičstvo našich otcov symbolicky vyjadruje náš národný znak. 

Tí, ktorí tvorili symboly, vkladali do nich hĺbku myšlienok stvár
nenú v obrazoch, podobách a farbách. Tri vrchy symbolizujú právo 
na územnú samosprávu národa a biely dvojkríž vieru prinesenú sv. 
Cyrilom a sv. Metodom, ktorá formuje kresťanský charakter vnútor
ného života nášho národa.

Dominantou tohto znaku je cyrilometodějský dvojkríž, symbo
lický výraz toho, že srdcom národa je viera prinesená sv. Cyrilom 
a Metodom. Ona svojou silou oživovala celý jeho spoločenský život.



Ňou posilnený začínal nový člen národa život. Ňou posväcoval svoju 
prácu. Cez ňu chápal zmysel utrpenia, ktoré považoval za skúšku 
zrelosti kresťana, človeka. Viera mu dávala nádej.

Z triadického zloženia nášho národného znaku vychádza aj zlo
ženie troch farieb našej zástavy: biela - kríž, symbolizuje úprim
nosť, prirodzenú čistotu života; modrá - tri vrchy, vyjadruje ná
dej vo víťazstvo pravdy; červená - pole, znamená boj spojený s obe
ťami lásky. Vznik slovenského národného znaku sa vkladá do 12. až 
1 3 . storočia.

Sloviensky kmeň prisťahovaný z pravlasti Slovanov sá osadil 
ako zjednocujúci sa etnický celok okolo rieky Moravy, Dyje, Váhu, 
Nitry, Hrona a v otvorených nížinách Dunajskej a Východoslovenskej.
0 jeho etnicite svedčí jeho spoločná reč slovienčina, ktorú pápež 
Hadrián II. zrovnoprávnil s latinčinou ako liturgickým jazykom.
Bulu o tom poslal ífírián II. trom slovienskym kniežatám, Rastisla
vovi, , Svätoplukovi’ a Koceľovi. Hoci Koceľovo kniežatstvo nepatrilo 
do Veľkej Moravy, priznával sa k slovienskemu kmeňu. Sv. Metod cir
kevne spravoval túto sloviensku: provinciu.

Po .rozpade Veľkej Moravy sa v 10. storočí Moravskí Slováci 
/pomenovanie si zachovali doteraz/ oddelení riekou Moravou a čias
točne karpatským pohorím, dostali pod české kniežatstvo, Slováci 
karpatských dolín pod nadvládu Maóarov. Obe časti slovienskeho 
kmeňa žili v tisícročnom odlišnom historickom vývoji, v ktorom dô
ležitými faktormi b.oli odlišný vplyv spoločenského zriadenia a od
lišný vplyv kultúry. Moravskí Slováci sa dostali do slobodnejšieho 
česko-nemeckého spoločenského zriadenia s vyššou kultúrou remesel
níckou a umeleckou. Nemecká kultúrna úroveň bola známa v celej Eu
rópe. Preto ruskí aj uhorskí panovníci pozývali Nemcov do svojich 
krajín a dávali im zvláštne výhody pre zriaäovanie remeselníckych 
osád. Slováci z karpatských dolín sa dostali do uhorskor-maäarského 
spoločenského zriadenia, ktoré bolo despotické, spojené s poddan
stvom, otrokárstvom. V spoločenskom postavení boli ako "misera 
plebs contribuens" s nízkou poľnohospodárskou úrovňou, ktorá za
ostávala pre útlak.

Útlak bol všestranný: sociálny, kultúrny aj národný. S úctou 
sa musí uznať, že si slovenský národ v takých ťažkých podmienkach 
udržal národnú identitu. Koľko národov väčších ako náš a pri menšom 
útlaku zmizlo z javiska dejín! Óo posilňovalo našich predkov, bolo 
kresťanstvo, ktoré hĺbkou viery dávalo zmysel rodinnému aj spolo
čenskému životu.

Pre silný národný a kultúrny útlak nemohli Slováci pestovať 
vyššie formy kultúrnej tvorby. Preto sa rozrástla do všetkých rovín 
folklórna tvorba. Bohatstvo piesní, rozprávok, porekadiel, pranos
tík, výšiviek, rezbárskych s iných umeleckých predmetov úžitkových 
aj okrasných vytvárali špecifickú národnú kultúru. Bol to vonkajší 
prejav duchovnej veľkosti malého národa. Spoločenským zriadením 
bol národ sputnaný, ale v srdciach vládla nesputnaná sloboda. 
Bohatstvo folklórnej tvorby nášho národa reprezentuje bohatstvo pri
rodzených, kolektívnych, intelektuálnych vlastností a talentov ná
roda, ktoré prerážali aj cez útlak. Tým obdivuhodnejšia je, že na- 
nucovaný etnický vplyv nebol mechanicky kopírovaný, ale udržal sa 
národný svojráz našej kultúry.

Podmienkou národného svojrázu je národné uvedomenie. Jeho no
siteľom bol predovšetkým drobný ľud, ktorý svojim utlačovateľom 
slúžil len telom, ale duchom bol zjednotený v slobode. Hĺbku viery 
mu dávalo náboženstvo cez kňazov, ktorí popri pastoračnej činnosti 
boli aj kultúrno-osvetovými pracovníkmi. Organizovali kultúrne 
spolky, podporovali nadaných jednotlivcov vo vyššom vzdelaní. Tak 
dávali aj základ vyššej kultúrnej úrovni národa. Hoci si to mohli



ťťdvoliť len skromne, malo to ďalekosiahly význam pre biwuono- c 
národa. Ich zásluhou počtom skromná, ale národne uvedomelá sloven
ská inteligencia v 1 7 -storočí uvádza slovenský národ do kultúr
neho diania.%

Sila jednoty inteligencie s ľudom odolala vlnám národného 
útlaku, Koss-uthovmu zjednoteniu Uhorska pod jedným uhorským náro
dom a tiež snahe Českej reprezentácie o vytvorenie jedného česko
slovenského národa. Pri každom útlaku namiesto národnej depresie 
vznikla silná vlna národného sebavedomie. Možno povedať, že v zá
važných rozhodnutiach dejín nášho národa spontánne rozhodoval ľud, 
i kea sa vyskytli snahy pomýlených jednotlivcov zvrátiť situáciu. 
Prirodzená zdravá logika národného povedomia ľudu sama zverila 
reprezentáciu tým, ktorým verila, že budú hájiť národné práva aj 
za cenu obetí.

Slovenské národné povedomie vyniká obzvlášť u vysťahovalcov 
amerických, kanadských a súčasne aj austrálskych, ktorí majú aj 
najlepšie podmienky pre národný rozvoj. Kvalitatívne možno hovo
riť o dvoch vysťahovaleckých vlnách Slovákov.Prvá vlna vysťaho
valcov Slovákov bola za Uhorska a za prvej Československej repub
liky; od roku 1920 do roku 1934 odišlo zo Slovenska za hranice 
193,816 Slovákov. K tomu ešte možno pripočítať 269 460 slovenských 
sezónnych robotníkov, ktorí odchádzali v medzivojnovom období na 
práce do Čiech. /Údaje sú čerpané z literatúry Františka Bielika 
"Slováci vo svete", ktorú vydala Matica slovenská roku 1980./
Bola to vlna, ktorú vyvolalo macošské spoločenské zriadenie. Núti
lo našich ľudí hľadať obživu mimo vlasti. V oboch spoločenských 
zriadeniach sa k menu Slovák^pridávali ponižujúce tituly neschop
nosti. K tomu sa vždy zdôrazňovala naša závislosť na chlebodar- ,/ 
coch, utlačovateľoch. Z týchto slovenských "neschopných" vysťaho
valcov sa však v cudzine stávali uznávané osobnosti, ako vynález
ci J. Murgaš', Š. Banič, finančníci P. V. Rovnianek, M. Bosák, Ba
ran, J. Slovenský, multimilionár Š. Roman, americký generál Sta- 
chei spolupracovník Lincolna, kultúrni pracovníci S. Furdek, V.
S. Mamstey, M. Francisci, Ješko a iní.

Druhá vlna vysťahovalcov odišla po druhej svetovej vojne, v 
rokoch 1945 - 1949* Prevažná vač'šina týchto Slovákov sa vysťaho- 
la,_aby sa vyhla politickému prenasledovaniu. Z nich menší počet 
boli^politickí pracovníci Slovenského štátu a ostatní nesúhlasili 
so súčasnou politickou ideológiou. Boli to prevažne cenní sloven
skí intelektu-áli, ktorí by sa neboli smeli dome realizovať. Vysoko 
ich ocenila cudzina, ako napríklad kardinála J. lomka, biskupov 
D. Hrušovského a J. Hnilicu, V. Vnuka, Ant. Hlinku, Š. Romana, 
ktorý sa zaslúžil o zjednotenie Slovákov v zahraničí v organizá
cii Svetový kongres Slovákov /združujúci vo svete uznávaných veď:- 
cov, spisovateľov, básnikov, umelcov/. Spoločnou črtou všetkých 
utlačovateľov slovenského národa bolo, že v zárodkoch dusili rozvoj 
silnej slovenskej osobnosti alebo jej realizovanie, napríklad v 
prípade otca biskupa Koreca, mons. Trstenského, otca Beňa, otca 
Javorského, ďr. Čarnogurského a viacerých iných. Národ si je vedo
mý, že oni významne rozmnožili dedičstvo otcov a ich úroveň ducha 
dvíha nielen vedomie slovenského národa, ale aj úroveň celej spoločnosti.

Tak ako v minulosti aj súčasne prameň sily nášho národa vy
chádza z náboženstva. Snahu o spravodlivé riešenie problémov vy
jadruje národ v náboženských aktivitách, v modlitbách, v púťach.
Je to prejav zodpovedajúci kresťanskému charakteru nášho národa, 
hĺbka viery bez okázalých senzácii a okázalých slov.

Z dedičstva otcov po hlbokej viere ako najcennejšie sú pri
nesené obety pracovitých rúk, duchovné a kultúrne hodnoty a obety 
za práva národa.
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Preto sa s úctou skláňame nad tými, ktorí obetovali svoju 
osobnú slobodu za slobodu národa. S úctou sa skláňame nad hrobmi 
tých, ktorí dali za obeť to najcennejšie, svoj život, aby mohol 
národ žiť ďalej.

A toto dedičstvo otcov zavazuje i nás.
Jozef Silný

PÁPEŽOVA OFENZÍVA ZA OBRODU VIERY
/Anglický časopis The Economist uverejnil 6 . 1. 1989 článok
o pápežovej novej iniciatíve za posilnenie katolíckej viery
v Európe./
Európu očarili r. 1988 tri myšlienky: jednotný vnútorný trh 

krajín EHS, nejasné zmienky Gorbačova o spoločnom európskom dome 
a pápežova iniciatíva. Dve prvé myšlienky sú motivované potrebami 
ekonomiky. Trh zabezpečujúci duchovné potreby však zostáva zatiaľ 
neobsadený. 0 to sa stará pápež svojimi plánmi oživenia viery v o- 
boch poloviciach Európy. Skoro tretina z 820 miliónov Európanov 
je pokrstená a patrí ku katolíckej cirkvi, ale len malá čiastke 
z nich.žije podľa zásad viery. Pápež chce priviesť katolíkov nie
len spať do kostolov, ale tak isto vyzvať všetkých Európanov, aby 
sa vrátili ku svojim náboženským koreňom.

..Ľudia vo Vatikáne hovoria, že pápežovi teraz leží na srdci 
najväčšmi Európa. Prvým znakom jeho kampane "za Európu bez duchov
ných hraníc" bolo jeho rozhodnutie prehovoriť v októbri 1988 v 
Európskom parlamente v Štrasburgu.^am Ján Pavol II. vyslovil va
rovanie, že "budúca dôstojnosť Európanov bude ohrozená, keby bol 
z veľkolepých európskych projektov vylúčený Boh."

Keď Gorbačov hovorí o spoločnom európskom dome, používa ako 
metaforu maltu a tehlu. Pápež dáva prednosť biológii. Ako človek, - 
ktorý pozná túžby slovanských národov, - oných druhých pľúc našej 
spoločnej európskej vlasti, - povedal svojim poslucháčom v Štras
burgu, že "slovanské národy si prajú, aby Európa vytvorením vlast
ných inštitúcií dokázala jedného dna dospieť k dimenziám, ktoré 
jej zemepisne a predovšetkým historicky patria." Ide tu iba o bež
né poľské prianie zvrátiť výsledky Jalty? Nie celkom tak. Pápež 
dúfa, že toto zvrátenie bude pôsobiť v oboch smeroch.

Práve nástup glasnosti v komunistickej polovici Európy otvá
ra nové pole pôsobnosti pre pápežov európsky plán. Viera väčšiny 
východných Európanov v marxisticky má,erializmus už dávno vyhasla. 
Teraz hľadajú nové hodnoty a sú stále prístupnejší. Pápežovi porad
covia hovoria, že v hre je vytvorenie morálnych pravidiel pre 
postkomunistická východnú Európu. Katolícka cirkev je toho názoru, 
že je relatívne vo výhode, lebo "sa otvára duchovný trh".

Pápež dúfa, že svoje "ťaženie" za obrodu náboženstva začne 
práve odtiaľ. Roku 1990 má cestovať do Maďarska, ktoré bude prvou 
východoeurópskou krajinou, ktorú navštívi /ak nepočítame Poľsko/. 
Rokuje sa o návšteve Juhoslávie, hoci pravoslávni Srbi si jeho 
návštevu neprajú. A čo Sovietsky zväz, kde by mal navštíviť neo
chvejne katolícku Litvu? Ťažkosť je v tom, že by mal prísť aj na 
Ukrajinu, aby bola znovu uzákonená ukrajinská katolícka cirkev, 
ktorú v r. 1946 Stalin zakázal.



Jeho^východná kampaň vyžaduje ľudí a peniaze. Musia byť vy
školení kňazi a laickí aktivisti, treba rozširovať literatúru, 
^reto pomoc musí prísť zo západu.

Katolícka cirkev v západnej Európe prostredníctvom rozličných 
charitatívnych inštitúcií /Pomoc cirkvi v núdzi/ dlhé roky podpo
rovala nemajetnú, živoriacu cirkev vo východnej Európe.

Pápež vychádza z toho, že "východné pľúca", zocelené nepriaz
ňou osudu, môžu vdýchnuť nový život aj do západnej časti týchto 
pľúc /napr. kardinál J. Meisner, 'hlava katolíckej cirkvi v NDR, 
sa stal arcibiskupom v Kolíne nad Rýnom/.

Glasnosť otvára pápežovi na Východe široké pole pôsobnosti.

Z EXKLUZÍVNEHO INTERVIEW
Otec biskup J. Ch. Korec, ktorý sa 22. januára t.r. dožil 

6 5- narodenín v plnej duchovnej aj fyzickej sviežosti, oslávi 24. 
augusta 38. výročie svojej biskupskej vysviacky. Okrem toho, 
tento rok je 39. výročím jeho kňazskej vysviacky a 1 5 .sept. bude 
tomu 50 rokov odvtedy, čo sa zasvätil ideálu kresťanstva v jezuit
skej reholi. Aj redakcia RoS sa pripája k radu gratulantov s pre
javom úcty, váačnosti a obdivu k človekovi, ktorý tak neúnavne a 
systematicky pracuje pre dobro cirkvi aj celej pospolitosti Božie
ho ľudu. Pri tejto príležitosti uverejňujeme skrátený výňatok z 
článku "Musíme spať ku Kristovi", ktorý vyšiel v rakúskom časopise 
Kinche Intern, č. 2/89.

Biskup Ján Chryzostom Korec býva v skrytosti na 3« poschodí 
petržalského činžiaku. V r. 1951 vysvätený za biskupa v časoch 
najhlbšieho stalinizmu. V r. 1960 ho odsúdili na 12 rokov väzenia, 
ale v r, 1968 ho omilostili a v r. 1969 sme prijať z rúk pápeža 
Pavla VI. biskupské insígnie. Namiesto memoárov z obdobia svojho 
väznenia a ťažkej fyzickej práce nenúnavne píše náboženské diela. 
"Duchovné cvičenia", "Kňaz vo svete", "Duchovný život", "Vy ste 
svetlo sveta"j ~ to sú niektoré spomedzi jeho 60 diel uverejnených 
v Kanade alebo inde vo svete. V budúcnosti plánuje vydať dalších 
32 diel.

"Úrady sú teraz tolerantnejšie aj voči neoficiálnym nábo
ženským časopisom, ktorých je zo pätnásť. Sú rady, že tieto časo
pisy obsahujú náboženskú, nie politickú problematiku", hovorí bis
kup Korec, hľadiac na hŕbu časopisov, vysokú vari meter, navŕšenú 
pri posteli, na stole, na lavici. Tento biskup, ktorý nesmie vyko
návať svoj biskupský úrad verejne, stal sa človekom pera, spisova
teľom; vo svojich spisoch neúnavne poukazuje na pramene duchovného 
života, na jeho korene, na Boha.

"Tri veci ma usmerňujú", hovorí äalej. "Poprvé je to moja vie
ra, ktorú mám už od detstva, ktorá vo mne žije skrze lásku a ktorá 
mojím vstupom do jezuitskej rehole dostáva ustavične nové impulzy. 
Podruhé je to pozorovanie života. Videl som v továrňach aj vo väze
ní, že ľudia bez viery sú stratení. Mladí ľudia sa ma spytovali: 
"Načo_vlastne žijeme? Vari len preto, aby smevpracovali, počúvali, 
mlčali? Načo vlastne obetujeme svoje životy? Človek je bez Boha 
stratený - a spoločnosť bez Boha je tak isto stratená. A potretie: 
Na všetky potreby jednotlivca aj spoločnosti - ako to jednoznačne 
vyjadrujú sovietski spisovatelia - odpovedá cirkev Kristovou prav
dou, pravdou evanjelia. Kristus je meradlom v dnešnom svete



interrupcií, pornografie, terorizmu! Cirkev jasne ukazuje rozdiel 
medzi dobrom a zlom, prináša trocha svetla - nie^úplné svetlo, 
iba trocha svetla - do tejto temnoty. Keď náš svätý otec hovorí o 
slobode človeka a o jeho právach, hovorí tak múdro, tak ľudský, 
s toľkým pochopením a zaujíma jednoznačné stanovisko k týmto prob
lémom. Kristus dnes medzi nami žije, musíme sa k nemu vrátiť! 
Pozrite na všetky tie teórie: marxizmus je mŕtvy a aj na Západe 
sú všetky teórie bez Boha mŕtve. Nechcem tým povedať, že človek 
nemôže byť dobrý aj bez Boha - ale to sú výnimočné prípady.”

Biskup Korec pokračuje potom ďalej: "Pre nás^nejestvuje de
lenie na oficiálnu cirkev a na cirkev, v ktorej kňazi a biskupi 
nesmú vykonávať svoj úrad. Prirodzene, pôsobenie štátom kontrolo
vanej cirkvi je silne obmedzené. Činnosť farárov je ohraničená na 
slúženie svätej omše a na istý počet hodín vyučovania náboženstva 
v škole. Prakticky nemôžu konať viac. Ale popri tom jestvuje aj 
cirkev malých skupín a spoločenstiev. Jestvujú modlitbové krúžky, 
rodinné spoločenstvá, číta sa Biblia v krúžkoch a sú pritom 
kňazi, ktorým štát zakazuje vykonávať kňazský úrad."

Biskupa Korca navštevujú kvôli duchovnému rozhovoru hlavne 
inžinieri, študenti, akademici - teda. zväčša príslušníci inteli
gencie. Chodia k nemu na návštevu aj na modlitbu a pre hlboký du
chovný zážitok zo stretnutia s ním sa stáva nepodstatným, že ich 
azda môže niekto spozorovať, odfotografovať, alebo odpočúvať.
Vecí vďaka biskupovi Korcovi mnohí spoznávajú, že "viera musí zo
stať spoločným základom a že sa musíme vrátiť k autentickému 
Kristovi"ľ

MANŽELSTVO A RODINA DNES: NÁDEJ Z KRESŤANSTVA
/Dokončenie štúdie z minulého čísla
Manželstvo a rodina dnes: Kríza/
3* Položenie_kr;esťariskejj_r;odin.^
Zmena v pohľade na manželstvo a rodinu, ako aj v posudzovaní 

sexuality bola taká nečakaná a rýchla, že generáciu, čo vyrastala 
v tradičných názoroch, priviedla do pomykova. Tú časť kresťanov 
však, čo úprimne a vážne žili podľa viery a hlboko boli^preniknu
tí kresťanským učením, táto premena slabo ovplyvnila, väčšinu 
kresťanov však tieto premeny zaskočili a ocitli sa tak v mravnej 
neistote. Preto si mnohí začali klásť otázku: Dá §?Dgď naďalej 
udržať učenie cirkvi o sexualite, o premaritálnomx p nlavnom živote 
či zdržanlivosti, o manželskej vernosti a nerozlučiteľnosti, keď 
sa už veľká väčšina ľudí riadi inými morálnymi zásadami? Neistotu 
stupňuje aj sebavedomé vystupovanie takých hlásateľov moderných 
mravov, čo svoje názory vydávajú za jedine spasiteľné a každý 
iný názor, aj kresťanský, vyhlasujú za zastaraný a prekonaný, ba 
dokonca za škodlivý. Bez vplyvu nie je ani skutočnosť, že mnohé 
kresťanské manželstvá neboli ani v minulosti bezchybné a dokonalé. 
Pod vplyvom týchto faktov veľa kresťanov kapitulovalo. A keď aj v 
hĺbke srdca nesúhlasia s takýmito názormi, predsa si myslia, že je 
zbytočné sa stavať proti nim a verejnej mienke, tým skôr, ak chcú 
zostať "modernými". Rodičia a v niektorých prípadoch aj sami kňa
zi stratili sebaistotu, takže sa neodvážia ani vysloviť svoj názor 
v týchto otázkach, ba dokonca niektorí aj podľahli vplyvu voľnej

x/ premaritálny - predmanželský



■"oral!<v. Mnohí mladí takto podliehajú vplyvu okolia. Vstupujú 
síce do manželstva z lásky, ale nie tej pravej, a. tak ich manžel
stvo je potom krehké a nestabilné.

Na tomto^pozadí lepšie pochopíme, prečo pápež Ján Pavol II. 
a V. biskupská synoda hovoria o tom, že kresťanskej rodine tre
ba vrátiť sebavedomie.

4. Skutočnosť kresťanskej rodiny
Všetko, čo sa dnes hovorí a píše q kríze manželstiev a rodín, 

platí aj o kresťanských manželstvách a rodinách. Otázka potratov, 
plánovanie pôrodnosti, problém rozvodovosti, spochybnenie zásad 
kresťanskej morálky nachádza ozvenu aj v cirkvi a kresťanských 
podínfch. Touto problematikou sa zaoberala aj V. biskupská syno
da. Hovorila nielen o problémoch, ale s radosťou aj konštatovala, 
že "na celom svete rastie počet takých rodín, ktoré kráčajú ces
tou 'vedomého nasledovania evanjelia®* /Posolstvo kresťanským rodi
nám 2/. Aj pápež Ján Pavol II v apoštolskej exhortácii Pamiliaris 
consortio hned v úvode konštatuje, že^napriek týmto okolnostiam veľa rodín zostalo verných tým hodnotám, ktoré tvoria základ rodi
ny. /Porov. PC 1/. Pri negatívnych javoch je dôležité zaregistro- 
vať aj túto radostnú skutočnosť. Ide o jav, ktorý si musia všimnúť 
nielen kresťania, ale aj nekresťania a neveriaci. Tento^jav čaká síce ešte len na sociologický prieskum, predsa by sme už vedeli
poskytnúť niekoľko údajov.

Všeobecná pastoračná skúsenosť tak vo svete ako aj^u nás po
tvrdzuje skutočnosť, že rodiny žijúce hlbokým kresťanským životom v pomere k priemeru ostatných rodín sa vyznačujú väčšou trvanlivos
ťou, stabilitou, manželskou vernosťou,ynútorným pokojom, väčším 
počtom detí a odmietaním potratu. Toto konštatovali aj na V. bis
kupskej synode predstavitelia hnutí za rodinu, akoEquippe Notre 
Dáme, fokolarínov a charizmatických rodinných skupín. Optimistic
ké konštatovanie synody sa vo veľkej miere opieralo o svedectva 
z týchto hnutí.

Aj u nás jestvujú kresťanské rodiny, v ktorých manželia žijú 
hlboký život viery, sú vo vzájomnom hlbokom osobnom vzťahu a ktoré 
charakterizuje nízka rozvodovosť, vyššia pôrodnosť, pohlavná zdr-^ 
žanlivosť pred manželstvom a odmietanie potratu. Takáto kresťanská 
rodina jo potom v prostredí, v ktorom žije, znamením, povzbudením 
pre iné manželstvá a rodiny.

Jestvovanie kresťanských rodín je teda skutočnosťou. A keäže 
ju charakterizuje práve to, čo dnešné rodiny potrebujú, ako stabi
lita, manželská vernosť, potom ideál kresťanského manželstva a ro
diny je časový, moderný. Kresťanská rodina má takto svoje poslanie 
vo svete.

5. Manželstvo a rodina v učení cirkvi
Najnovší postoj cirkvi k problematike rodín a manželstiev vy

jadrila V. biskupská synoda, ktorá sa obrátila na kresťanské rodiny 
s posolstvom. Ovocím synody je apoštolská exhortácia Pamiliaris 
consortio Jána Pavla II. Poukazuje y nej nielen na problémy okolo 
rodín a manželstiev, ale aj na to, čo ich môže držať dovedna a vy 
tvoriť z nich skutočné rodinná spoločenstvo.

Kresťanské manželstvo a rodina šije z Krista, to znamená 
zo sily Kristovej lásky a sviatostného manželstva.



a/ Sila kresťanskej rodiny pramení z Kristovej lásky
Názory na lásku sú rôzne. Svedčia o subjektívnom prístupe 

k láske. Dokazuje to aj skutočnosť, že manželstvá tých, čo don 
vstupujú z lásky, sú nestabilné, lebo každý si pod láskou predsta
vuje niečo iné.

Sú takí, čo tvrdia, že láska, čiže ochota obetovať sa za iné
ho, patrí medzi najv^ačšie ľudské hodnoty. ýiovoria, že človek pod
ľa zvláštnej a vlastnej dialektiky lásky nájde seba samého^iba vte
dy,ak sa zriekne seba a svojich záujmov /Hegel, í'romm/ . Iní zasa 
zastávajú opačný názor, podľa ktorého nesebecká láska nejestvuje.
Aj láska je sebecká, človek všade hľadá iba svoje záujmy, svoje 
dobro, a preto aj v láske hľadá iba svoje ukojenie /Freud, Selye/. 
Toto dvoj-aké rozporné tvrdenie sa dá vysvetliť iba samotnou priro
dzenosťou človeka, ktorého raz priťahuje ideál nezištnej lásky, 
inokedy je zasa náklonný k sebectvu.

Potvrdením nezištnej a nesebeckej lásky je Kristova láska.
V jeho prejavoch lásky nebolo nič sebeckého. Celý jeho život,hlá
sanie evanjelia, smrť sa dajú zhrnúť do jedného výrazu:“Pre nás”. 
Preto sa stal človekom, aby bol”pre nás". A tým určil aj základnú 
formu ľudského a kresťanského bytia. Nielen^učil, že láskou dosa
huje človek svoj cieľ, ale ju kladie pred nás ako ideál.
‘'Toto je moje prikázanie; Aby ste sa najzájom milovali, ako som ja 
miloval vás. Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svo
jich priateľov” /Jn 15,13/. Kristova láska je pre kresťana ideálom 
a príkazom. Láska ochotná obetovať za. iných aj svoj život je ideá
lom a základnou normou kresťanskej morálky a ̂ teda aj silou, ktorá 
dokáže rodinu držať dovedna a dať jej žiadanú stabilitu.

Základna norma Kristovej lásky je smerodajná tak pre premari- 
tálny sexuálny vzťah, ako aj manželský vzťah a pre prijatie detí."

a.a/ Premeritálny sexuálny vzťah
Mnohí vidia v kresťanskej sexuálnej morálke iba zákazy. Lenže 

základom tu nie je zákaz, ale veľmi pozitívny cieľ: láska a úcta 
k druhej osobe. Preto všetko, čo je proti osobe a láske kresťanská 
morálka hodnotí ako hriech. Odsudzuje odtrhnutie sexuality od osob
nej lásky ako degradáciu druhej osoby na predmet sexuálneho pudu. 
Okrem toho, ak sexuálne spolužitie predpokladá a vyjadruje úplné 
a vzájomné odovzdanie sa dvoch osôb, potom sa takýto vzťah nemôže 
vytvoriť skôr, než je spečatený manželským sľubom vzájomného a ú- 
píného odovzdania sa. Zdržovanie sa premaritálneho sexuálneho po
meru nie je teda motivované zákazom, ale práve vysokým hodnotením 
druhej osobyvv sexuálnom vzťahu. Na manželstvo sá dobre pripravuje 
ten, čo pohýnaný Kristovou láskou sa naučí pred manželstvom ovládať
požiadavky sexuálneho,pudu, tqtiž zmocniť §a druhej sooby, a prechovávať k druhej osobe úctu a lásku vo vedomí zodpovednosti za nu.
Takto bude vedieť neskôr zachovať aj manželskú vernosť ako jednu 
z podmienok stability manželstva.

bb/ Manželský vzťah
Hlavnou príčinou nestability mynželstiev je nedostatočné pre

hĺbenie osobného vzťahu medzi manželmi. Asymetrické manželstvo mi
nulosti nezodpovedá Kristovmu učeniu o rovnosti ľudí, pretože v ňom1 
muž využíval svoju nadradenosť; v mnohých kresťanských rodinách 
vládli takáto mocenské vzťahy. Podmienkou harmonického a trvalého 
manželského vzťahu je vzájomné prispôsobovanie sa partnerov v duchu 
Kristovej lásky. Kresťanskí manželia žijúci spolu v duchu Kristovej 
lásky sa nesnažia jeden druhého vlastniť, čo býva často príčinou 
napätia a žiarlivosti, ale jeden druhého obohatiť. Vedia, že pre



partnera je iba to dobre, čo ho vedie k dokonalej Láske a Sloboae 
k Bohu. V kresťanskom manželstve sa riadia zásadou, ako ju vyjad
ril Saint-Exupéry, že nie tí sa stávajú naozaj jedno, čo sa dívajú 
na seba, ale tí, čo pozerajú jedným smerom. týmto smerom je pre 
kresťanských manželov BohrLáska. Iba v slobodnom rozvíjaní sa sme
rom k spoločnému ideálu, k Bohu, stávajú sa naozaj jedným,kým^sna
ha o pripútanie si toho druhého, vlastniť ho, je koreňom mnohých 
rozvodov.

cc/ Dieťa v rodine
Častá príčina nízkej pôrodnosti popri iných je aj to, že man

želia majú radšej svoje pohodlie a dávajú mu prednosť pred dieťa
ťom. Manželia, čo sa naučili v duchu Kristovej lásky prinášať kvô
li inému obete, čo sa naučili zriecť sa svojho pohodlia, chcú mať 
dieťa aj za cenu obetí. Jednou spolupríčinou rozvodov je aj únava 
z opatrovania dieťaťa. Čím menej vie niekto prinášať obete kvôli 
druhému, tým ťažšie bude znášať ťarchu, ktorú prináša so sebou die
ťa. Druhou zložkou manželskej krízy je aj zmena vzťahu medzi man
želmi, ktorú prináša so sebou príchod dieťaťa do rodiny. Manžel čas
to zisťuje, že v živote jeho manželky nie on je na prvom mieste,ale 
dieťa. Prieskumy ukazujú, že proti väčšiemu počtu detí v.rodine je 
aj okolnosť,že sa žena dostáva do nevýhodného postavenia. Na poli 
odbornosti začne zaostávať, spomalí sa jej kariéra a stáva sa zá
vislejšou od manžela. Kristova láska však aj takýchto prípadoch 
uschopňuje manželov prinášať obete kvôli deťom a nehľadať kariéru 
na úkor inej osoby. V tomto prípade dieťaťa. Kresťanskí manželia 
odmietajú potrat. Kresťanská matka v duchu Kristovej lásky nežiada 
kvôli sebe smrť druhého, v tomto prípade svojho dieťaťa, ale radšej 
sa sama obetuje kvôli druhému.

b/ Kresťanská rodina a sviatosť manželstva
Kresťanská rodina stavia na Kristovej láske. Lenže kresťanské 

manželstvo nedrží dovedna iba učenie o Kristovej láske,^le Božia 
sila. Vzájomnou manželskou láskou sa sprítomňuje sám Boh /porov.
1 Jn 4,16/ a Boh je ten, kto dáva manželom vo sviatosti manželstva 
účasť na svojom živote. Ako každá sviatosť aj manželstvo naznačuje 
Boží život a ho aj sprítomňuje. Naznačuje Kristovu lásku, ktorá 
obetuje život za iných. Naznačuje lásku, ktorou Kristus miluje 
cirkev /porov Ef 5,21-33/. Naznačuje boží život tajomného spolo
čenstva Najsv. Trojice a jej tajomnej jednoty /rozdielnosť v oso
bách, a predsa jednota/ po ktorej každý človek túži /po samostat
nosti v bytí, a predsa po -jednote v láske/. Sviatosť manželstva 
však nielen naznačuje, ale aj sprítomňuje, uskutočňuje boží život 
čiže milosť. Manželia účasťou na božom živote, na. jednote trojjedi
ného Boha dostávajú silu k láske, k vernosti a obetavosti. Okrem 
toho sa touto sviatosťou podieľajú aj na Kristovom poslaní. Kristus 
mal poslanie ukázať svetu tajomstvo jednoty a lásky trojjediného 
Boha. Vo sviatosti manželstva uzatvárajú medzi sebou zmluvu, že 
chcú žiť jeden pre druhého a pre svoje deti a v jednote s cirkvou 
a v službe blížnym chcú plniť Kristovo poslanie. Toto chce vyjadro
vať celý ich život. Ich vzájomnou láskou sa sprítomňuje medzi nimi 
sám Kristus. A ak vytrvajú v tejto vzájomnej láske, jeho prítomnosť 
bude medzi nimi trvalá. “Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojorrymene, tam som ja medzi nimi':‘ /Mt 18,20; porov RaN 48/.

c/ Kresťanská rodina je malá cirkev
Rodinu už v dobe cirkevných otcov nazývali /napr. sv.Ján Zla

toústy/ >:malou cirkvou’7 /ecclesiola/ a. tak ju nazval aj II. Vati
kánsky koncil /SN 79/ a V. biskupská synoda /EC 49/. Toto pomeno-



vanie opravňuje k tvrdeniu, že v kresťanskej rodine sa uskutočňuje 
to isté tajomstvo čo v cirkvi. Kresťanské manželstvo nie je ibai5so-^ 
báš v kostole”, ale nová forma, nový spôsob spoločného života, ktorý 
sa v podstate zhoduje s formou života cirkvi. Život kresťanskej rodiny 
je preto neodmysliteľný od života cirkvi, ktorý je tajomstvom Krista a jeho nevesty. Životná sila a stabilita kresťanskej rodiny vyviera 
z tohto tajomstva.

6. Poslanie kresťanskej rodiny
Kresťanská rodina žijúca z Kristovej lásky disponuje takými 

zdrojmi sily, ktoré potrebuje práve súčasný svet. Znamená to teda, 
že ma poslanie v tomto svete. Kresťan a kresťanská rodina sa nesmie 
nechať odradiť a pomýliť takými mravnými postojmi, ktoré sa líšia 
od kresťanských postojov a sú medzi ľuňmi rozšírené. Vie, že rozší
renosť nejakých postojov a názorov ešte nevytvára správny mravný 
zákon. Otroctvo nebolo správne a mravné, hoci bolo v istej dobe 
rozšírené a všeobecne prijímané. Vie aj to, že cirkev pri svojom 
zrode vstúpila do takého sveta, ktorý jej bol cudzí a v ktorom vlád
la úplná sexuálna neviazanosť a voľnosť. A v takomto svete začala 
cirkev žiť Kristovo revolučné učenie o láske. Kresťan vie, že kres
ťanská sexuálna a manželská mravnosť je revolučnou požiadavkou.
Práve tak je revolučnou, ako je revolučný Kristov príkaz láskym 
príkaz lásky k nepriateľom, lásky schopnej obetovať aj život za 
blížneho. Tých, čo popierajú prvú požiadavku, nie je viac než tých, 
čo popierajú druhú. A vie aj to, že celý svet čaká na Kristovu lás
ku a na také vyrovnané manželstvá, čo stoja na Kristovej láske.
Takéto kresťanské rodiny sú schopné vyvoliť si taký spôsob spoloč
ného života, ktorý zodpovedá najnovším výzvam V. biskupskej synody 
a ktorý sa líši od mentality a spôsobu života vo svete.

7. Rodinná pastorácia
II. Vatikánsky koncil a po ňom aj V. biskupská synoda zdôraz

nili, že pastoračná činnosť sa musí zameriavať aj na rodinu. Ak má 
totiž rodina plniť svoje poslanie v súčasnom svete, musí byť zo 
strany cirkvi evajnelizovaná. Všimnime si preto-najskôr rodinu ako 
predmet evanjelizácie a potom ako jej nositeľku.

a/ Rodina ako predmet evanjelizácie
Ak je rodina základnou bunkou cirkvi, potom je len samozrejmé, 

že rodinná pastorácia má pre cirkev prvoradý význam. Prvoradou 
pastoračnou úlohou je venovať osobitnú starostlivosť manželom a ro
dičom /porov.Dekrét o kňazskom účinkovaní a živote,6/. II. Vati
kánsky koncil to prikazuje aj v inom dokumente slovami: i5Je úlohou 
kňazov., napomáhať povolanie manželov v ich manželskom a rodinnom 
živote rozmanitým pastorálnymi prostriedkami“ /RaN 52/. Podobne 
sa vyjadruje aj pápež Ján Pavol II. vo Pamiliaris consortio /bod 73/ 
Nový cirkevný zákonník prikazuje rodinnú pastoráciu v kán. 529^1:
Kňaz sa má snažiť svojich veriacich poznať, navštevovať rodiny 
a byť s nimi pri ich ťažkostiach. Nariaňuje v kán. 851,20 predkrs- 
tovu náuku a v kánone 1063 predmanželskú. Zvlášť veľký význam majú 
tie snahy, ktoré smerujú k pokresťančeniu života rodiny, jej všed
ných dní. V tejto súvislosti možno spomenúť spoločnú modlitbu, kto
rá je prirodzeným prvkom spoločného života kresťanskej rodiny, čtalej 
rodinné čítanie Svätého Písma, slávenie cirkevného roku v rodine, rodinnú liturgiu. Ide o veľmi širokú škálu prostriedkov, pomocou kto
rých možno rodinu viesť k plneniu si svojho poslania, vo svete. Pas
toračná starostlivosť cirkvi o rodinu sa neobmedzuje iba na jej počiatočné obdobie, na novomanželov, ale sprevádza ju aj v cíalších fázach jej života.
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Rodina ako malá cirkev je a j nositeľkou života., a poslania 
cirkvi. Rodinavžije v cirkvi a cirkev žije v rodine. Manželia sa 
podieľajú na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní cirkvi. Ak 
cb.ce rodina plniť poslanie ohlasovať evanjelium, musí ho najprv 
sama vedieť počúvať /porov. FC 51/.

Apoštolské poslanie rodičov sa zameriava v prvom rade na čle
nov rodiny, a tak rodina je pre deti prvou školou kresťanskej vie
ry a výchovy k apoštolátu /porov. Dekrét o laickom apoštoláte, 11/. 
"Manželia majú tu osobité poslanie, aby si holi navzájom ako aj 
aeťom svedkami viery Kristovej lásky11 /Svetlo národov, 35/. 
Deklarácia II. Vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove hovorí, 
že rodičov treba mať "za prvých a hlavných vychovávateľov svojich 
detí'"y bod 3 í.Rodina je školou viery, a preto sa dieťe v nej stre
tá po prvýkrát so živým Bohom, lebo v kresťanskej rodine ho vedia, 
silou Kristovej láska sprítomniť. V rodine okusuje dieťa ICris - 
tovu lásku a odpúšťanie, ak sama rodina žije vo vzájomnej láske a 
ku každému, aj k nepriateľovi /porov. Mt 5,44-/, sa obracia s láskou. 
V rodine sa stretá po prvýkrát aj s láskou cirkvi, ak rodičia žijú 
vo vedomí príslušnosti k cirkvi a jej predstaveným, ako si to vyža
duje jednota tajomného tela. Rodina, ktorá plní si takto svoje 
poslanie, je súčsne aj školou apoštolátu. Poslanie rodičov sa totiž 
neobmedzuje iba na svojich členov, ale má poslanie aj smerom k sve
tu. “Kresťanské rodiny, ktoré žijú dôsledne podľa evanjelia a sú 
vzorom kresťanského života, vydávajú svetu vždy a všade" drahocenné 
svedectvo o Krostovi, najmä však v krajoch, kde sa začína rozsie
vať semeno evanjelia, alebo kde je cirkev v začiatkoch, alebo kde 
je vo vážnom nebezpečenstve /Dekrét o laickom apoštoláte 11 /.
K tomu dodajme ešte slová Pavla VI. z apoštolskej exhotácie Evan
gelii nuntiandi: "takáto rodina sa stáva hlásateľkou evanjelia aj 
v mnohých iných rodinách a v celom svojom životnom prostredí" /bod 
71/.

/nn/

SLOBODA V RODINE
"Ty si moja pomoc a môj vysloboditeľ - Pane, nemeškají"

Ž 90,5
Slovom sloboda označujeme širokú paletu úplne protichodných 

postojob od amorálnej slobody tela /zr. Gal 5,13/ až po slobodu 
dietok Božích, ktorá je vlastne iným slovom pre lásku. V tomto 
príspevku pod slobodou myslíme iba tú, ktorú máme v Kristovi /Gal 
22,4/ skrze jeho Svätého Ducha /zr. 2 Kor.3,17/. V tomto zmysle 
slobodný je ten, koho toálna odovzdanosť Bohu oslobodila^od závis
losti od vecí, situácií aj od čisté pozemských viazaností na ľudí. 
Pravá sloboda je účasťou na Božej slobode, ktorej vrcholným zjave
ním je ukrižovaný a opustený Ježiš, ktorý sa vzdáva svojej matky 
/Hľa, tvoja matka," hovorí Jánovi /Jn 19,27/ a v istom zmysle 
stráca aj svojho otca: "Bože môj, prečo si ma opustil?”

Sloboda je darom Božím: "Pretože sa láskou vinie ku mne, vy
slobodím ho” /£ 9 1,14/ a z hľadiska vzájomných vzťahov v rodine
znamená asi toľko:

*

Ohľad na ostatných členov rodiny má svoje hranice vyznačené 
slovami: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho



otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže 
byt mojím učeníkom'1 /Lk 14,26/.A j v rodine !íviac treba poslúchať 
Boha ako ľudí.”

- Rešpektovať slobodu detí: Vzorom detí je nielem poslušný 
"Ježiško”,ale aj 12-ročný Ježiš v chráme. S akou samozrejmosťou 
hovorí rodičom, ktorým musel spôsobiť veľkú bolesť: "Nevedeli ste, 
že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?” /Mk 15,34/.

- Rešpektovať slobodu, osobnú charizmu a osobnú angažovanosť 
manželského partnera, v spoločnosti a cirkvi.

- Prikázanie "Cti otca svojho a matku svoju" treba interpre
tovať s ohľadom na Mt 19,5/Gn 2,24/: "Pretože muž opustí otca i 
matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tel."

Namiesto teoretizovania pokúsme sa pochopiť tieto časti azda 
"pohoršlivé" výroky evanjelia na základe skúseností zo života.

- Čo je pravá sloboda, to mi vysvetlil môj otec svojím životom. 
Neprotestoval, kečt povolanie a životné osudy nás deti oddelili od 
neho. Mal nás veľmi rád, nesmierne sa tešil z každého listu a z 
každej návštevy., ale ich nevynucoval. Svojím postojom nás učil,
že láska ponecháva slobodu, že cieľom^výchovy je, aby sa deti po
stavili na vlastné nohy a žili vlastným životom.

- Aj z tragédií sa možno učiť... Manželia N. majú okrem syna 
aj dcéru. Mala viac nápadníkov, ale rodičom sa ani jeden nezdal 
dosť dobrý. Nezapracovala tu žiarlivosť,- strach o seba, možno neu
vedomená túžba udržať si ju pre seba? Mala už vyše tridsať rokov, 
keú sa v úzkosti starnúcej dievčiny vzbúrila a ona, dcéra orga
nistu, vzorného katolíka, vzala si rozvedeného. Pán N. mi raz pove
dal, že žije len svojim deťom. Rodičia, ktorí žijú len svojim de
jom, sú na najlepšej ceste, aby im pokazili život.

- Prišiel ma navštíviť bývalý kolega X. Je sama sťažnosť:
Má 17-ročnú^dcéru, ktorá bola v detstve usmievavým anjelikom, ale 
teraz neustále rebeluje, frfle, nechce sa učiť, odmieta pomáhať v 
domácnosti. X.je dobrý otec, ale je to autoritatívny, patriar- 
cnálny typ. Snažím sa mu vysvetliť, že v tomto veku človek musí 
"stratiť"' svoje deti, aby ich znovu našiel ako partnerov. Asi o 
pol roka celý rozžiarený mi pripomenul náš rozhovor. Odvtedy, Čo 
rešpektuje dcéru ako slobodné dieťa Božie, aj ona rešpektuje jeho 
ako otca.

- Kto pozná manželov Y.,nevie si predstaviť, ako mohli spojiť 
svoje životy ľudia takej odlišnej mentality. Obaja sú síce veriaci, 
ale každý celkom iným spôsobom. On je apoštol veľkého formátu, jej 
obzor je ohraničený rodinou a niekoľkými priateľkami. Na náboženskú 
aktivitu manžela, ktorá sa spravidla rozvíjala mimo rodiny, neraz ne
gatívne reaguje výčitkami, scénami. Čo môže Y. robiť? Keby sa pre 
domáci pokoj vzdal práce pre Boha, neznamenalo by to dať prednosť 
manželke pred Bohom? Keby, naopak, tvrdo a nekompromisne trval na 
svojom, nemohlo by to viesť k rozvratu v rodine so všetkými nega
tívnymi následkami pre deti? Ostáva len jedna možnosť: Vynachádza.-r 
vosť, takt a trpezlivosť lásky, ktorá čerpá vrúcnosť a silu z Ducha 
Svätého a môže preklenúť rozdielne postoje. Len Ježiš môže dať 
múdrosť, aby Y. rozpoznal, kedy má urobiť kompromis a kedy má pev
ne, ale bez tvrdosti ísť za povinnosťami mimo rodiny.

- Nie všetko, čo sa zdá činnosťou pre Boha, ňou skutočne aj je.
Z. Všetok svoj čas venuje, aspoň si to myslí, duchovným veciam. 
Študuje teologická problémy, prekladá, vedie krúžky. Výchovu a



starosť o deti necháva úplne na manželku. Je nemilo prekvapený, 
keä jeho deti v puberte začnú vynechávať•nedeľnú omšu a napriek 
rodičovským protestom časom úplne prestanú chodiť do kostola. Ne
pochopitelná tragédia? Kto dobre pozná Z., môže tvrdiť, že jeho 
aktivita bola priveľmi ľudská. Jednoducho ho bavilo študovať teo
logické problémy a debatovať o nich. Bol to takpovediac jeho koní
ček. Modlím sa, aby pochopil, že evanjelium máme nielen študovať, 
ale aj žiť, že Boh nechce našu pracovnús silu, ale naše srdce a 
lásku, ktorú máme prejavovať v prvom rade deťom a manželke.

- Manželia P. majú priestranný dom, kde môžu bez problémov 
žiť dve generácie a dve rodiny. Kečí sa ich jediná dcéra vydala, 
mladá rodinka spočiatku žila s rodičmi. Po čase začínali narastať 
napätia; Mladí neznášali spôsob, akým sa matka /svokra/ starala o 
ich dobro... Mladí sa odsťahovali, nie aby prerušili styky, ale aby 
zachovali dobré vzťahy.Operácia bola úspešná; Napriek vzdialenosti 
150 km sústavne sa navštevujú, veľký poloprázdny dom sa aspoň
raz mesačne naplní detským smiechom. Rozišli sa, aby ostali v lás
ke, a možno si ani neuvedomili, že za pokoj a hatmóniu v rodine 
môžu äakovať tomu, že rešpektovali Boží zákon: ''Preto opustí otca 
i mat ku..."

- Zásada "rešpektovať slobodu detí" platí aj vtedy, keä sa die
ťa rozhodne žiť spôsobom, ktorý je v rozpore s presvedčením rodičov. 
Manželia R. majú päť detí. Jeden zo synov po období vlažnosti nad
viaže vážnu známosť, potom sa jednoducho nasťahuje k dievčaťu, pre 
ktoré je viera naznámy svet a o cirkevnej svadbe nechce ani počuť.
Pani R. múdrosťou viery vycíti: Ak je tu riešenie, tak jedine ces
tou lásky. Rozhodnú sa prijať nevestu celým srdcom a rešpektovať 
rozhodnutie syna, nenásilne a bez dotieravosti vyhľadávajú& každú 
príležitosť, aby mladým preukázali lásku. Nevesta je prekvapená:
Ešte nikdy sa nestretla s takou-nepredstieranou srdečnosťou, s ta
kými harmonickými vzťahmi ako v tejto rodine! Je to ona, nie mladý 
manžel, ktorá prejaví záujem o duchovný svet svokrovcov a ona aj 
príde s návrhom korunovať mladé manželstvo svadbou, ale naozajstnou...

- Hlavou nazaretskej rodiny bol Jozef, jeho prostredníctvom 
oznamoval Boh svoju vôľu Svätej rodine /zr. Mt 2,13/ a Mária to 
rešpektovala. Ale jedinečné poslanie, výnimočnú charizmu dostala 
Mária, a nie Jozef. Jeho poslanie je podriadené poslaniu Márie, je 
odvodené od nej. -láska, jednota a túžba po svätosti v našej ro
dine sa znásobili od toho času, čo sa snažím rešpektovať osobnú 
charizmu a 'osobné poslanie mojej manželky.

- M. po skončení vysokej školy a vojenskej. služby napriek pro
testom rodičov^odchádza,odchádza do vzdialeného mesta, aby žil v spo
ločenstve mladých ľudí,ktorí sa rozhodli vzdať sa manželstva, aby boli 
úplne slobodní pre lásku. Dramatické lúčenie, výčitky, tvrdé a zra
ňujúce slová: "'Všetko sme ti dali -si nevSačný- vykašľal si sa
nan nás - dali sme^ťa vyštudovať, a len čo si skončil, odchádzaš..."
Po niekoľkých týždňoch otec navštívil M. To, čo vidí, ho trochu 
uspokojí: Obával sa, že jeho syn zapadol medzi fanatikov na pokraji 
podsvetia, a nachádza usmievavých, vzdelaných mladých ľudí, v byte 
je vzorný poriadok, syn si našiel dobré miesto s výhľadom na vedec
kú kariéru. -Prvé Vianoce M. strávil doma. Len dva dni, ale tie 
patria úplne rodičom, dáva im celú lásku, akej len je schopný.
Odoláva pokušeniu navštíviť aspoň jedného z desiatok priateľov zo 
študentských rokov. Zdá sa, že rodičia skutočne vycítili čosi z taj- 
úplného pôsobenia Ježiša, ktoré priniesol vo svojom srdci. Boli to 
vari najkrajšie Vianoce, čo si pamatá. A lúčenie už bolo bez výči
tiek, hoci možno nie celkom bez bolesti.



Z týchto skúseností zreteľne vystupuje jedno: Bohu treba dať 
všetko/aj to, čo je nám najdrahšie na svete, aj našich najbliž
ších, Koľkokrát sa počas kresťanských dejín opakuje obeť Abraháma, 
príbeh 12-ročného Ježiša! Ale kecí sa človek vzdá^svojich najdrah
ších, nájde ich znovu, avšak v láske, ktorá je očistená, znásobe
ná, v Bohu pretvorená.

Záverom možno povedať, že vzťahy v rodine potrebujú vykúpe
nie, Nielen od nelásky a tvrdosti, ale aj od prepiatých nárokov 
priveľmi ľudskej lásky,^ktorá zbavuje seba aj ostatných členov ro
diny slobody. Nielen príroda, ale aj rodina "túžobne očakáva, že 
sa zjavia Boží s^ovia" /Rim 8,19/, že sa zjaví sloboda pravá. 
Manželia musia dávať na prvé miesto Boha a jeho kráľovstvo a do
priať túto slobodu aj svojim deťom, svojmu partnerovi, chrániť ju 
pred nesprávnymi nárokmi svojich rodičov. Len tak sa rodina oslo
bodí "z otroctva skazy, aby mala účasť na slobode a sláve Božích 
detí" /Rim 8,21/.

/ w

ZO ŽIVOTA RODINNÝCH SPOLOČENSTIEV 
Najkrajšie prázdniny
V nedeľu ma z kostola odviezol svojím wartburgom sused zo 

sídliska, ktorý je členom nášho rodinného spoločenstva. Jeho 
šesťročná dcérka mu celou cestou húdla za volantom: "Oci,̂  a kedy 
sa už pôjde na prázdniny? Nezabudol si, že teraz budem bývať aj 
ja v stane, tak ako veľké deti?... A že tento rok musíme byť vkres- 
ťanskom pionierskom tábore oveľa dlhšie ako vlani! Aspoň tri týžd
ne, alebo aj celý mesiac..." Na moju otázku, či sa jej tak veľmi 
páčilo v tom našom kresťanskom pionierskom tábore",mi odpoveda
la, že to boli najkrajšie prázdniny, Vzhľadom na to, že t^ bo
li iba druhé prázdniny, ktoré si malá Barborka mohla pamätať,ne
bolo jej hodnotenie vlaňajších spoločne prežitých chvíľ až také 
závažné. Avšak to isté povedala o spoločnom výlete aj Barborkina 
sedemnásťročná sestra a jej šestnásťročný brat. A to isté si mys
lím o výlete aj ja.

Väaka deťom sme si uvedomili, že je načase urobiť program 
letných prázdnin, objednať miesto v kempingu, pripraviť stany, 
spacáky, hrnce... a je hádam načase dať tip dalším členom ro
dinných spoločenstiev na prežitie pekných /najkrajších/ prázdnin.

Na spoločný výlet sme sa vybrali hneä v prvý deň prázdnin.
Bolo nás osem dospelých a dvadsaťpäť detí. Báli sme sa, že sa nám 
nepodarí zosúladiť záujmy detí pre ich príliš veľké vekové rozpä
tie /od piatich do sedemnástich rokov/. Báli sme sa však zbytočne. 
Deťom vôbec neprekážali vekové rozdielnosti, naopak, pridávalo to 
na atrakcii a zaujímavosti pobytu. Malí i veľkí, dospelí a deti 
boli^vždy a všade spolu. A zakaždým rovnomerne rozdelení: malý a 
veľký, malý a veľký... Malé deti túžili byť v spoločnosti dospe
lých alebo v spoločnosti starších kamarátov, no a veľkí ich necha
li, ani raz nikoho neodstrôili, naopak, lichotilo im, že ich tak 
obdivujú a uznávajú. A celkom radi sa zapojili aj do hier, ktoré 
boli "pod ich úroveň", pretože to boli krásne návraty do d.etstva 
/a pretože y každom z nás zostal veľký kus malého dieťaťa/.



Báli sme sa, či nám vyjde počasie, preto sme si objednali 
jednu, päťmiestnu chatu pre najmenšie deti a pre chorých. Chata 
však nebola ani spolovice využitá, všetci chceli spať v Stanoch.
Ani^to sa nesťažoval na jednostrannú stravu ani na biedne stolo
vanie, naopak, všetkým chutilo oveľa viac ako doma.

Nevedno, či sa tam zišli najvybranejší pedagógovia, alebo 
či to bola a náhoda", že sa nám podarilo pripraviť také dobré 
podmienky iš pobyt. Vytvorili sme malé kráľovstvo - navonok
rozprávkov na čele s kráľom, kráľovnou, najvyšším ceremoniárom 
... V skutočnosti to však bolo kráľovstvo priateľstva, lásky, ra
dosti... slovom, vybudovali sme jedno malé Božie kráľovstvo /Božie 
napriek tomu, že tam bol i čert s jazykom až po pás, že anjel mal 
obuté kopačky a Jeho Veličenstvo kráľ Miroslav Veselý nemal ani 
na košeľu.../

Spočiatku sa od nás obyvatelia kompingu oddeľovali, asi ich 
zarazili naše spoločné modlitby pred jedlom a po jedle a naše 
piesne. Nechceli sme, aby sa kvôli nám uťahovali do kútov, aby sme 
sa len my kresťania rozťahovali po kempe, a tak sme^pozvali ostat
ných rekreantov k nášmu táboráku. Spievali sme pri ňom svetské i 
náboženské piesne, nenútene sme sa zabávali. No a výsledok? Naši 
hostia nechceli ísť spi ľ, otále nás vyzývali, aby sme spievali äa- 
lej, že také niečo ešte nikdy nezažili. Doteiraz sa u nich predsta
va veriaceho spájala s akýmsi svätuškárom, neprirodzeným človekom, 
ktorý žije mimo doby a spoločnosti, a teraz mali pred sebou moder
ných a sympatických ľudí, ktorí sa vedia tešiť z krásnej prírody 
a zo svojich kamarátov.

No a celý kemping sme si úplne získali v deň nášho karnevalu. 
Všetci sme išli v slávnostnom sprievode po kempingu; neobišli sme 
ani jednu chatku, ani jeden stan, každého sme pozdravili, ponúkli 
koláčom a každému sme porozprávali o našom neobyčajnom kráľovstve. 
Všetci sa zabávali, smiali sa na našich veselých a vynachádzavých 
maskách. Iba jeden nemecký pár sa nezúčastnil na našej zábave- 
schovali sa pred nami do trabanta. Náš kráľovský sprievod podišiel 
k ich autu a pekne sme sa im predstavili. Naši nemeckí priatelia 
však zostali chladní a rezervovaní. Ale na druhé ráno už sedeli 
pri stoloch, kde sme jedávali a priateľsky sa zhovárali s naším 
"kráľovským ceremoniárom". Dokonca pozvali naše deti na prázdniny 
do NDR.

Získali sme si i dedinu, ktorá je asi kilometer od kempu.
Skoro po každej svätej omši sme zahrali a zaspievali naše mládež
nícke piesne a raz sme si zaspievali aj pred kostolom. Nikto z . 
tých, ktorí boli s nami na svätej omši, neodišiel, naopak, ešte 
prišli aj äalší dedinčania a so záujmom počúvali náš improvizovaný 
koncert. Jeden mladý bohoslovec vykríkol: "Decká, to je ono! Tak
to to má byť! Kresťania majú byť veselí a všade šíriť radosť.
Ani neviete, ako ste ma potešili a ako ste nás všetkých povzbudili.

A mal pravdu. Deti vyžarovali takú intenzívnu radosť, že bo
la takmer hmatateľná. Každý deň bola výborná nálada, súdržnosť veľ
mi rýchlo prerastala v kamarátstvo, kamarátstvo v priateľstvo - 
a to medzi mladými i dospelými. A toto priateľstvo áalej trvá.
- Deti sa stretávajú každú nedeľu v kostole /celý týždeň sa tešia 
na stretnutie/; chodíme spolu na výlety, do divadla, do kina, 
boli sme na koncerte...

Hádam najväčším prínosom tohto prázdninového výletu bolo veľ
ké posilnenie pocitu kresťanskej spolupatričnosti. Deti sa cítili 
rovnocenné, nediskriminované, neodstrčené, nie také, aké sú v ško
le . /Vše tkj'ch nás to posilnilo vo viere, pozdvihlo to naše sebave
domie, potešilo srdce. Nikto z nás dospelých neľutoval vzácne dni



dovolenky, ktoré sme prežili spolu s deťmi. Preto ich chceme aj 
tento rok zopakovať.

/fa/

OTEC RODINY, ALEBO APOŠTOL?
S touto otázkou sa často stretávame v rodinách a býva aj pred

metom diskusií v rodinných spoločenstvách. "Čo si,otec rodiny, 
alebo apoštol?" V niektorých rodinách toto protirečenie vedie k 
nedorozumeniam a napätým situáciám.

Posíláme túto otázku globálne. Sv. František Saleský hovorí 
okrem iného o zbožnosti takto: "Ak by si niekedy videla človeka, 
ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, 
buä istá, že jeho nábožnosť je falošná." *

Nemáme zanedbávať povinnosti svojho povolania. 0 aké povin
nosti to vlastne ide? Ako zamestnanec si musím plniť povinnosti 
v zamestnaní. Ako rodič’ si musím plniť povinnosti rodičovské. Ako 
kresťan musím dbať o vlastné posvätenie, o posvätenie svojej rodi
ny a o posvätenie blížnych a ich rodín /apoštolát/. Tieto tri 
základné skupiny povinností sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Pri 
takomto pohľade na plnenie povinností nemožno stavať otcovstvo 
do protikladu s apoštolátom. Sú to povinnosti súbežné a obohacujú
ce rodiča a jeho rodinu. Treba si však stanoviť mieru pre ich pl
nenie .

^rv než budeme hovoriť o miere plnenia povinnosti si uvedomme, 
že tri základné skupiny povinností z hľadiska ich plnenia sme po
stavili na jednu úroveň a ani jednu oblasť povinností nesmieme 
zanedbávať. A tu sa dostávame ku kameňu úrazu. Člen cirkvi si 
dostatočne neuvedomuje zodpovednosť za iného člena, rodina za inú 
rodinu. Čas delíme iba na povinnosti pracovné a rodičovské a na 
posvätenie svojej vlastnej rodiny. Na posvätenie iných rodín a 
ľudí si čas neplánujeme, a tak ho ani nemáme. Či to patrí tiež k 
povinnostiam rodiny a kresťanov? V Písme Svatom nájdeme veľa situá
cií, v ktorých nám to Kristus pripomína. Z pozície lásky sa treba 
spýtať: "Ako môžem užívať dobrá plynúce z viery a plného duchovné
ho života bez toho, aby som ich doprial druhým?" Členovia Berlín
skej biskupskej konferencie k tomu priam vyzývajú svojich veria
cich /pozri Rodinné sBločenstvo č. 21, str. 10-14/•

Plnenie povinností v rodine má odlišný charakter ako plnenie 
povinností u slobodného človeka. V rodine je nutné rešpektovať členov vlastnej rodiny. Vzťah k plneniu menovaných základných po - 
vinností závisí od duchovnej úrovne jej členov. V rodine, kde jej 
členovia majú približne rovnakú duchovnú úroveň, majú aj rovnaký 
vzťah k plneniu povinností a môžu sa vzájomne zastúpiť, prípadne 
doplniť. Preto sa v spoločenstvách zdôrazňuje spoločný duchovný 
rast manželov. Venujme sa v rodine navzájom jeden druhému, vysvet
ľujme svoje postoje, aby sme sa zblížili a spolu rástli k zodpo
vednosti za plnenie všetkých povinností. Nestavajme svojho part
nera do polohy, že nikto nebýva doma prorokom, ale snažme sa ho 
pochopiť. V rodine, v ktorej členovia cítia rovnakú zodpovednosť 
za plnenie pracovných rodinných a apoštolských povinností, už asi 
nenájde miesto otázka: "Čo si? Odborníkom v práci, alebo otcom 
rodiny?" alebo: "Čím si. Apoštolom, alebo otcom rodiny?" V takej 
rodine je skôr na mieste výzva: "Poäme si rozdeliť čas, aby sme



stihli všetko, čo nás v týždni čaká.” Ak nám čas nestačí, postav
me si správne hierarchiu hodnôt a uberajme ho odtiaľ, kde sú niž
šie postavené hodnoty.

Ako si stanoviť mieru v plnení povinností? To si musí zodpo
vedať každý sám. Je to celoživotný proces závislý od našich priro
dzených schopností a nadprirodzených darov, od nášho poznania a 
vôľového chcenia. Nezabudnime, že treba konať úprimne a v súlade 
so svedomím. A nezabudnime ani na potreby cirkvi a blížnych._Dneš
ná doba žiada od nás v tomto smere viac času, pozornosti a činov 
ako od našich predkov.

Nebučme ako kresťania, ktorí nič nekonajú pre cirkev a_posvä
tenie bratov, lebo sa nadovšetko angažujú v zamestnaní a pritom 
tvrdia, že starostlivosť o rodinu ich oberá o všetok čas. Ani ako 
tí rodičia, ktorí vysedávajú pri televízii a nemajú pre nikoho čas.

"apo
Aj od členov roďín závisí, či cirkev bude právom nosiť titul
štolská”.

Ján Slovák

Teofil Klas
HLA, TU SOM, POŠLI MŇA

Som tvor len krehký, slabý, 
strácham sa hoci závanu 
a zmieram na úškľaby, 
na vyplašenosť havraniu, 
jevpre mňa trestom pravýnij 
keď putovať mám v poryv dna, 
a predsa krotko vravím:
Hľa, tu som, Pane, pošli mňa...
Som nerozhodný v slove
a neznám blčať plameňom,
sny moje nahotově
sú tiecť ý riečišťi skalenom,
hrsť v trasovisku našom -
ak niekto, tak len Boh ich zná-,
no vážim s Izaiášom:
Hľa tu som, Pane, pošli mňa...

Nečisté moje pery 
a vinou poškvrnený dych- 
ktože by lásku zveril 
do úst a d-laní nečistých?
Lež nádej svedčí o mne, 
čo ako zvláštna, podivná, 
a pretr prosím skromne:
Hľa, tu som, Pane, pošli mňa...
Anjel tvoj dotkol sa ma 
Žeravým uhľom z oltára 
a moja slabosť sama 
sa tvojej ruke otvára, 
ruke, čo kráti rováš 
a nový život počína - 
nuž teda, veď ma voláš, 
hľa, tu som, Pane, pošli mňa...

ZJEDNODUŠENIE, ALEBO NAPROGRAMOVANÁ DEMORALIZÁCIA?
V súčasnosti jednou z vysoko aktuálnych, hoci nie veľmi zdô

razňovaných zložiek výchovy je sexuálna výchova d-etí a mládeže.
Mnohí aj veriaci /alebo obzvlášť veriaci/ z rôznych dôvodov - 
z_neznalosti, ostýchavosti, zaťaženosti predsudkami alebo vlastný
mi postojmi k problematike sexu - venujú tejto oblasti života malú 
alebo nijakú pozornosť. Kriticky priznávame, že sme sa týmto otáz
kam na stránkach nášho časopisu RoS venovali tiež iba sporadicky.
Tak isto kňazská pas^-orácia u nás otázky sexuálneho života obchádza



Sexuálny problém však nemôže obísť ľudí, a teda ani naše deti. Je 
bytostne spätý s človekom a Človek musí k nemu periodicky, či už 
vedome alebo podvedome zaujímať stanovisko. Preto dnes bez primera
nej a dobrej kresťanskej sexuálnej výchovy doslova hazardujeme s mo
rálkou svojich detí. /Absenciu v tejto oblasti by chcela redakcia 
vyplniť v budúcom ročníku RoS pripravovaným seriálom článkov o 
sexuálnej výchove detí a mládeže./

Z tohto pohľadu nás a iste aj mnohých iných potešila správa 
o tom, že Československá televízia a Ministerstvo školstva ČSR 
pripravujú osvetovú a vzdelávaciu činnosť zameranú na "zdravú 
sexuálnu výchovu" mládeže. Cenná iniciatíva. Ked sme sa dozvedeli o 
náplni a formách tejto činnosti, ktoré celý problém sexuality zjed
nodušujú /až vulgarizujú/ alebo, s veľkou pravdepodobnosťou, využí
vajú na programovú demoralizáciu občanov /inak sa dá totiž ťažko 
vysvetliť renovovanie praktík u nás, ktoré po 20-ročn°m západnom 
experimente zlyhali/, tak sme nemohli prejsť ponad túto skutočnosť 
mlčaním.

s Nasledujúcimi dvoma príspevkami chceme na konkrétnych príkla
doch ilustrovať, ako majú byť naše deti aj v rámci povinného škol
ského vzdelávania vychovávané v najcitlivejšej oblasti. Zároveň 
chceme tým upozorniť rodičov na vysokú aktuálnosť primeranej, takt
nej, a pritom hlboko pravdivej sexuálnej výchovy a poukázať na nut
nosť zaujímať konštruktívne i obranné stanoviská proti degradácii 
ľudskej osobnosti i celej spoločnosti infiltráciou nebezpečných ná
zorov i návykov na sexuálny život, ktorého Bohom posvätenou úlohou 
je rozmnožovať lásku a podieľať sa na zázraku neustálej tvorivej 
Božej aktivity.

1 . Nájdu_sa_skutoční_odborníci?
Tento prvý príspevok je reakciou na vysielanie Československej 

televízie v Bratislave z 11. októbra 1988 v rámci relácie Televízny 
klub mladých /TKM/.

Pred listom diváka k tejto relácii priblížime čitateľom RoSu 
jej náplň a atmosféru nasledujúcim krátkym úryvkom:

Redaktor /R/: Čo by ste potrebovali vedieť a čo vás trápilo 
tesne pred rozhodovaním sa o prvom sexuálnom styku..., čo prebie
halo vo vás?

Účastník A: Viacej vedieť o partnerke..., lebo ostatné tech_nic 
ké veci človek už ovláda /smiech a veselosť medzi mladými účast
níkmi relácie/..., viac vniknúť do "nejstva" /smiech/.

R: Povedali ste veľmi dôležitú vec, že technické veci človek 
ovláda... Áno, človek musí mať veľmi reálnu predstavu, čo sa týka 
antikoncepcie, pokiaľ nejde o sexuálny.styk, ktorý by mal za cieľ 
splodiť dieťa. 0 to asi nejde v prvopočiatkoch. Preto predstava 
o technike sexuálneho styku by mala byť veľmi presná.. a zreali- 
zovateľná...

Účastník B: Teoreticky sa to môže vedieť, ale v tej situácii... 
nad tým nerozmýšľam. >

R: Mal by si povedať, čo ťa brzdilo v tej situácii
B: ... v tom ma nič nebrzdilo /smiech/...
Nasleduje list redakcii TKM, ktorý uverejňujeme v plnom znení



Bratislava 20. októbra 1988 
Redakcia TKM, Československá televízia

Dna 11. októbra som náhodou sledoval program TKM. V progra
me bola zahrnutá diskusia na tému antikoncepcie.

0 danej téme sa hovorilo, ako^by sexuálny styk bol prejavom 
bežnej náklonnosti medzi dvoma ľuďmi a splnenie sexuálnej túžby 
bolo normálne bez akéhokoľvek hlbšieho vzájomného vzťahu. Z da
nej diskusie som mal dojem, ako keby sex k láske nepatril.

Skutočnosť, že je dnes situácia medzi ľuďmi taká, aká vyply
nula z odpovedí mladých ľudí sediacich v štúdiu, vôbec neznamená, 
že ich konanie je normálne \a ostatní sa im majú prispôsobiť. Ako 
dôkaz používam aj to, že hovorili zahalení do tmy, aby sme ich 
nepoznali. Za svoje správne názory sa predsa nikto hanbiť nemusí. 
To dnešné vysoké percento rozvedených a ešte vyššie nešťastných 
manželstiev tiež nehovorí v prospech správnosti podaných názorov. 
Keby sa mladí rozhovorili dlhšie, asi by sme mali možnosť vypočuť 
si aj iné názory vyplývajúce z ich sklamaní. Problémy mladých 
ľudí nemôže vyriešiť ani najlepšia a najspoľahlivejšia antikon
cepcia. Antikoncepcia šťastie nenosí, skôr by som hájil názor, 
že ho berie. Šťastie môže dávať len skutočná láska. Bez skutočnej 
lásky, ktorá vedie človeka viac dávať ako prijímať, tvoriť, nie
len konzumovať, vedieť sa zriecť svojich výhod v prospech iných 
nie je možný vzťah ani medzi dvoma mladými ľuďmi, ani vytvorenie 
normálnej zdravej rodiny.

Zo života vidíme, že ak človek žije usporiadaný rodinný ži
vot, odráža sa to na jeho vzťahu k práci, k priateľom i k spoloč
nosti. Všade, kde príde, je prínosom. Ak stretneme človeka pod
ráždeného, nervózneho, hrubého, dlho nemusíme hľadať príčinu. Vo 
väčšine prípadov by vyplynula z nedobrého rodinného zázemia.

Nakoľko patrím do skupiny, ktorej je určené vysielanie TKM, 
vyslovujem nespokojnosť s uvedeným programom a žiadam o nápravu 
programom, z ktorého by bolo každému jasné, ako sa správne orien
tovať vo vzťahu medzi dvoma mladými ľuďmi, ako prísť k vytvoreniu 
šťastnej rodiny. Verím, že sa nájdu skutoční odborníci ochotní 
poradiť a pomôcť aj v tejto oblasti. TKM by mal prispievať svoji
mi programami k vytváraniu spokojnosti a šťastia mladých ľudí.

S pozdravom
Ľudovít Košík, Nezábudkova 12,
821 01 Bratislava

Autor horeuvedeného listu dostal nasledujúcu odpoveď:
Československá televízia v SSR 84545 Bratislava,
Mlynská dolina

iudovít Košík 
» Nezábudkova 12 
821 01 Bratislava

Naša značka: HR PDM/3500 Bratislava 6 . 1. 1989
Vážený súdruh /divák/
na základe Vášho listu, ktorý ste nám Dosiali, Vás pozývame 

do ďalšej relácie TKM
o sexuálnej výchove mladých ľudí, v dňoch 7 .-8 .2.19 8 9, v ktorej 
chceme využiť Vaše znalosti a názory na túto tému.



Zostávame s pozdravom a čakáme na Vašu skorú odpovech
Pečiatka: Československá televízia Ing. Vladimír Balko v.r. 
v SSR, 845 45 Bratislava, Hlavná redaktor TKM
redakcia programov pre deti a 
mládež, 543
Vybavuje/linka: č. t. 324 648

Ľudovít Košík na pozvanie Československej televízie SSR od
povedal svojou účasťou na najbližšom vysielaní TKM, z ktorého vy
beráme;

R: Na chvíľočku sa vrátim k októbrovej relácii, lebo tu s na
mi sedí L. Košík, ktorý ako jeden z dvoch nabral odvahu a prišiel 
sem k nám do štúdia. íudo, mal si konkrétne výhrady, môžeš ich 
teraz vysvetliť?

L. Košík-: Chcem, aby sa sexuálna výchova zobrala z toho 
správneho konca. Myslím si, že sex skutočne patrí do manželstva, 
že by mal prejsť cez manželskú lásku a cez obrad svadby. Len tak 
mô^e dôjsť k úplnému vzájomnému odovzdaniu sa. Sex človeka k lás
ke môže priviesť, ale naopak, láska hľadá svoje telesné vyjad
renie... Ak sa neotvorí úplne sexualita jedného' k druhému, tak 
človek zlyháva len preto, že sa nenaplnilo to hlavné v jeho živo
te, a takýto človek zlyháva obyčajne aj v spoločnosti.

R: Ak som to správne pochopil, tak predmaželskú sexualitu 
nie celkom uznávaš alebo si v zásade proti tomu. Pokiaľ je tvoj 
názor takýto, tak ho treba plne rešpektovať a treba si želať do 
života uskutočnenie tvojho plánu. Pokiaľ aj tvoja partnerka s tým 
bude súhlasiť...

Mladá účastníčka: Ja si myslím, že pohlavne by sa malo žiť 
ešte pred svadbou, lebo z čoho potom sa dá zistiť, že si mladí 
ľudia pohlavne nerozumejú?

Sexuálny styk až po svadbe má riziká a úskalia /partner 
môže aruhom objaviť homosexualitu alebo impotenciu.../

Takto prispel k diskusii odborník: Spotreba preservativú 
v Československu... je na úrovni rozvojových zemí... Ve vetšine 
evropských zemí je možné preservativ koupit v automatech na kte
rémkoliv pánském záchode...

Potom sa redaktor sťažoval, že takáto systematická príprava 
mládeže u nás neexistuje a treba ju zavádzať už od materských a 
základných škôl. Vecí zamestnaní rodičia majú iba 38 minút denne 
na to, aby sa mohli zhovárať s deťmi. Poukázal tiež na to, že zá
kazy sú neúčinné.

Niekoľko záverečných poznámok:
1. Redaktor nad názorom £. Košíka vyjadril iba spochybnenú 

toleranciu. Taký názor u nás netreba, alebo skôr nemožno rozobe
rať hlbšie.

2. Názor, že pohlavným stykom pred manželstvom sa zistí se
xuálna harmónia alebo disharmónia, je úplne nesprávny. Sexuálna 
harmonia je proces, a nie hotový stav. Buduje sa na harmónii názo
rovej, na pochopení druhého človeka, na vzájomnej dôvere... čo 
muža a ženu vedie až k úplnej odovzdanosti, ktorej jedným z vyjad
rení je aj sexuálne poznanie /a nie iba vulgarizujúci styk/.



3. Zo stanoviska redaktora k predmanželskému pohlavnému živo
tu vyplýva, ako keby hlavnou príčinou nezhody v manželstve bola 
sexuálna disharmónia, a nie egoizmus a nepochopenie toho druhého. 
Počet rozvodov a dôvodov apriórnej sexuálnej nezhody nie je von
koncom adekvátny počtu rozvodov z ostatných príčin.

Apriorná sexuálna nezhoda sa pri správnom /nesexuálnom/ vzá
jomnom poznávaní pred manželstvom prejaví v rôznych iných oblas
tiach /vo vzťahu k ľudom, k blízkym, k veciam, k zodpovednosti, 
k morálke, k deťom, vo svetonázorovej oblasti.../.

4 . Automaty na WG nepotrebujú komentár.
5 . Manželom a rodičom treba dať vzdelanie, čas a naučiť ich 

zodpovednosti za výchovu detí. Oni najlepšie poznajú špecifické 
vlastnosti svojich detí.

6. Zákazy nevedú k cieľu. To je do určitej miery pravda /ško
da, že redakciu TKM netrápi sloboda mládeže v iných oblastiach, 
napríklad v náboženskej oblasti/. Ale hovoriť o morálnych, psy
chických alebo duševných následkoch sexuality mladých alebo o zdr
žanlivosti ako najúčinnejšom prostriedku proti spomínaným ťažkos
tiam nie je predsa demagógia, ale pravdivé informovanie o skutoč
nosti .

2. O_zakázaném_ovocí
Tento druhý, príspevok je reakciou na rovnako nazvaný článok 

v časopise VLASTA č. 48/1988, ktorý prinášame v slovenskom znení:
Socialistická akadémia v Brne usporiadala republikové škole

nie lektorov výchovy k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu pod 
titulom "Sexuálni zdraví - součást zdravého spusobu života". Poslu
cháči sa tam dozvedeli od PhDr. Podešvu, pracovníka ministerstva 
školstva, že bola schválená kúpa západných filmov zameraných na 
sexuálnu výchovu s tým úmyslom, že budú dodávané na základné školy 
pre p r e m i e t a n i e  š k o l á k o m .  Náš štát chce tým
to rozhodnutím vyrovnať krok so západnými školami a štátmi, ktoré 
zasväcujú deti do techniky pohlavného styku v snahe zamedziť hro
zivo sa zväčšujúci počet tehotenstiev dievčat pod 1 5 * rokom a ší
renie pohlavných chorôb u detí pod 14. rokom. /I/

Tento úmysel sa na západe nielen nepodaril, naopak celú situá
ciu ešte zhoršil. Najpresvedčivejším dôkazom toho je Švédsko /2/, 
ktoré zaviedlo, ako prvý štát, sexuálny výchovu na základných ško
lách. /Ukážku z tejto výchovy citujeme uvádzanéj reportáže 
Vlasty: "Sexuálna osveta v niektorých západných krajinách..., učí 
i deti zaobchádzať s prezervatívmi a dokonca dievčatká sú známko
vané za to, ako navlečú ochranu na model mužského pohlavného orgá
nu." /Po dvadsiatich rokoch praktizovania tejto výchovy zverejni
lo švédske ministerstvo zdravotníctva štatistiku niektorých uka
zovateľov: počet prerušených tehotenstiev u dievčat pod 1 5 .rokom 
stúpol o 260 %, počet tehotenstiev u dievčat pod 14.rokom stúpol 
o 900 %. Zvýšil sa aj výskyt pohlavných chorôb pod 14. rokom veku 
a vzrástla kriminalita mládeže.

Máme oprávnené obavy, že morálny podtext týchto západných fil
mov bude zhodný s oficiálnym trendom svetových agentúr OSN /a to 
tak UNFPA, ktorá rieši svetové populačné otázky, ako aj UNESCO pre 
výchovu, vedu a kultúru /3/. Túto novú morálku možno zhrnúť názor
ne do niekoľkých stručných viet: "Neviazaný pohlavný život mladist
vých je prirodzený prejav života. MAš naň nárok. Len musíš byť 
opatrný, aby nedošlo k otehotneniu a aby si nechytil pohlavnú cho
robu. "



Psychická úroveň dieťaťa v predpubertálnom a pubertálnom 
veku nie je ešte schopná pochopiť a osvojiť si etické formy se
xuálnych a erotických vzťahov, prejavov zamilovanosti, lásky, 
úcty, ohľaduplnosti, priateľstva /4/.

"Naučiť sa reči tela už vdetstve", ako sa povedalo na tom
to školení lektorom sexuálnej výchovy, znamená v týchto filmoch 
naučiť deti technike sebaukájania a sterilného partnerského sú
žitia. Bez solídneho morálneho základu, ktorý si tieto deti, aj 
pri najlepšej snahe rodičovskej výchovy ešte nemohli osvojiť, 
otvorí filmová inštruktáž pre dalšie roky dospievania /a možno 
pre celý život /naplno bránu k poživačnému spôsobu života, k rek
reačnému /t. j. ľahkomyseľnému, nezodpovednému, len pre zábavu/ 
sexu, k promiskuite a k všeobecnému znemrevneniu. Má azda vyrov
nať tento zločin, spáchaný na celom národe, škodu ojedinelého 
prípadu tragického konca tehotenstva istého 16-ročného dievč'aťa? 
Tento prípad uvádza totiž redaktorka Nimrichtová v úvode repor
táže ako impulz pre celú akciu./

Socialistické štáty veľmi dobre vedie, prečo zakazujú por
nografiu a prostitúciu. Pretože mravne narušený človek sa chová 
egoisticky, nezodpovedný, jeho personálne vzťahy a pracovná mo
rálka sú zlé. Nie je schopný založiť a udržať prospievajúcu rodi
nu, ktorá je zárukou zdravej budúcnosti národa.

Európski demografovia sú znepokojení klesajúcou pôrodnosťou 
v posledných 10 rokoch. /5/ Nekrúťme hlavou nad NSR, kde už r.
1984 klesla pôrodnosť na podiel 1,32 dieťaťa na jednu ženu v 
plodnom veku, keä u nás sme r. 1987 už tiež boli pod 2,0, teda 
pod úrovňou, ktorá je nevyhnutná pre reprodukciu obyvateľstva.

Dovoľte nakoniec ešte jednu skeptickú poznámku:
Brněnské školenie lektorov sexuálnej výchovy malo optimistic

ký názov "Sexuálni zdraví - součást zdravého způsobu života". To 
nám pripomenulo pracovnú konferenciu Svetovej zdravotníckej or
ganizácie /WHO/, ktorá sa konala r. 1987 v Kodani /6/. Jej úlo
hou bolo medziiným definovať pojem sexuálne zdravie, zistiť fak
tory, ktoré ho ovplyvňujú a navrhnúť ukazovatele, ktoré by vyhod
nocovali jestvujúcu situáciu a spoločenské snahy na tomto poli 
v jednotlivých krajinách. Boli prítomní odborníci z 13 európskych 
krajín, z toho zo socialistických bolo zastúpené Poľsko, ČSSR, 
Bulharsko. Dohodli sa na tom, že nie je možné vytvoriť takú defi
níciu sexuálneho zdravia, ktorá by bola platná pre celý svet. Ako 
jeden z dôvodov nezdaru sa uviedlo, že pri vytváraní definície 
by bolo nutné vymedziť, ktoré sexuálne chovanie je teda "zdravé", 
a tým by bolo nutné vylúčiť ako ^nezdravé" chovanie radu ľudí, 
čo by mohlo viesť k obmedzovaniu1sxobody. /Poznamenajme k to
mu: Z toho vidieť, že v súčasnej liberálnej spoločnosti sa slobo
da jednotlivca kladie nad nemenné princípy pravdy a dobra./

Táto kodanská konferencia jednoducho..konštatovala - bez sna
hy o nápravu - nasledujúce tendencie vo väčšine krajín nášho kon
tinentu, ktoré vyjadrujú "prebiehajúce zmeny v oblasti sexuality 
v posledných 20 rokoch" /pre nás sú varovnými signálmi o pokraču
júcom úpadku v oblasti sexuálnej morálky/:

- kladný postoj k sexualite dospievajúcich,
- súhlas s pohlavným životom'pred manželstvom,
- akceptovanie sexuálnych prejavov na verejnosti,
- častejšia ekonomická nezávislosť žien,
- pohlavné sebavyjadrenie Ženy ako v manželstve tak i mimo 

neho,
- páry, ktoré vytvárajú stabilnú rodinu bez uzavretia 
manželstva,



- častejšia diskusia na verejnosti o sexualite, antikoncepcii 
a potratoch /pod týmto posledným bodom - diskusia o antikoncepcii 
a potratoch - sa skrýva celosvetové zameranie proti ľudskému ži
votu, dívajúce sa na dieťa ako^na bremeno, ktoré obmedzuje slobo
du ženy, znižuje životnú úroveň rodiny a vedie k preľudneniu sve
ta. Toto jedom zamorené myslenie sveta vedie pomaly, ale isto k 
vymieraniu tzv. západnej\civilizácie./

Brno
Literatúra

v ' A
/!/ J. N. Santamaria: The Sociál Effects of Contraception, I.Rev.

of NFP, č. 3 roč. 9/1985/, str. 202-219.
/2/ Nachrichten der Europaischen Burgerini-ciativen zum Schutze 

der Menschenwurde, č. 44/1988.
/3/ Príručka UNESCO pro prípravu učitelů k populační výchove. 

Citováno z článku: R. Gremina: "Educatipn of Afric "s Youth 
for Marriage. Bull. of the NFP Council of Victoria, č. 1, 
roč. 13/1986 , str. 5-8 .

/4/ PhDr. H. Rozinajová, CSc.: Pedagogika pre rodičov 
Martin, Osveta 1988

/5/ Znepokojení demografove. Mladý svet č. 50/1988.
/6/ Praktický lékaŕ, č. 7, roč. 68 /1988/, str. 279

Kresťanskí rodičia,
bráňte svoje právo na morálnu výchovu svojho dieťaťa! Pomôž

te zamedziť premietanie filmov /o ktorých bola reč v citovanom 
článku/ na základných školách, napr. protestom zaslaným redakcii 
časopisu Vlasta odd. 2360279, Jindřišská 5, Praha, PSC 116'08. 
Hovorte o týchto filmoch na schôdzach ZRPŠ i inde.

Výňatok z článku 0 zakázaném ovoci, VLASTA č. 48/1988:
^Za závažné a moudré rozhodnutí považuji zatím schválení 

koupě a promítaní filmů zaměřených na sexuální výchovu. Jde nám 
o to, aby školáci kteří je uvidí, si v nich odvykli hledat zaká
zanou senzaci, ale uvědomili si vše, co souvisí v kladnem i zá
porném slova smyslu s erotikou. Ve filmu Chceš zabít jsou obrázky, 
na něž ješte nejsme zcela zvyklí - nahá těla žen i mužů, pohlavní 
styk a třeba i skupinový sex, homosexuálovi, střídaní partnerů.
A jestli něžto vztyčuje varovne prst, že mladým tím dáváme návod 
k nemravnostem, tvrdím, ževopak^je pravdou. Chceme jim skutečnost 
ukázat s patričným komentářem^dříve, než sami začnou pohlavně žít. 
Z dalších titulů chystáme např. Poznej a rozhodni se, AIDS, Řeše
ní pro dva, Poločas rozpadu. Příšti rok by měly být filmy školám 
k dispozici. Záleží už pak jen na vedení školy, zda rozhodne o je
jich promítaní...

/jt/
0 VÝSTAVBE KOSTOLA
Farský úrad v Bratislave - Petržalke prijal iniciatívu petr

žalských veriacich rodín a v spolupráci so stavebnými odborníkmi 
podal na Národný výbor žiadosť o výstavbu nového kostola. Kopia 
žiadosti bola zaslaná na vedomie aj arcibiskupskému úradu, ktorý 
v mene biskupa J. Sokola celú akciu podporil vyjadrením svojho 
pozitívneho stanoviska v odpovedi.

Žiadosť uverejňujeme v plnom znení:



'Rím&ko-kHtalícky far-ský úrad Bratislava - Petržalka, Dalibo- 
rovo nánn

Národný výbor hl.mesta SSR 
Bratislavy
Odbor územného plánovania a 
architektúry 
Primaciálne nám. č. 1 
Bratislava9

Veo: Rímsko-katolícky kostol v Petržalke
- žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
Rímsko-katolícky farský úrad v Petržalke Vás týmto žiada 

o pridelenie lokality na výstavbu nového rímsko-katolíckeho kos
tola z týchto dôvodov:

Jestvujúci rímsko-katolícky kostol v Petržalke bol postave
ný v roku 1934 a jeho kapacita zodpovedala vtedajšiemu počtu oby 
vateľov Petržalky v počte cca 12 000 obyvateľov. Avšak nezodpove 
dá terajším potrebám. V súčasnej dobe má Petržalka cca 130.tis. 
obyvateľov z plánovaného celkového počtu obyvateľov Petržalky 
200 tis. k roku 2010.

Podľa sociologických výskumov religiozity Bratislava patrí 
k nadpriemerne religióznym oblastiam republiky ČSSR /Miroslav 
Foret: Stav a vývoj religiozity v ČSSR ve svetle vícenásobných 
výzkumů, Ateizmusv2/88; Miroslav Foret: Štatistická analýza nábo 
ženskosti okresu ČSSR, Ateizmus 5/88/. Táto skutočnosť sa preja
vuje v Petržalke tým, že veriaci sú nútení cestovať na. bohosluž
by do centrálnej mestskej oblasti, nakoľko poloha a veľkosť jest 
vujúceho petržalského kostola je nevyhovujúca. Kostoly v centre 
mesta sú i z týchto dôvodov preplnené, čo nezodpovedá požiadav
kám bezpečnosti, hygieny návštevníkov a ochrany týchto objektov 
ako kultúrnych pamiatok.

Vyššie uvedené skutočnosti sú dôvodom k nespokojnosti veria 
cichobčanov so súčasným stavom, a preto sa obracajú na farský 
úrad s požiadavkou na výstavbu nových kostolov.

Fožadovaný nový kostol plánujeme na kapacitu 5 OOC^miest, 
z čoho plynie potreba na zhromažäovací priestor 7 500 m . Okrem 
toho sú potrebné prevádzkové a obytné priestory duchovnej správy 
a technické zázemie hlavného objektu, ktoré vyžaduje plochu 
7 500 m . Na stavbu kostola preto žiadame pozemok o celkovej vý
mere 15 000 m .

Predpokladné rozpočtové náklady sú 40 mil. Kčs. Plánovaná
doba výstavby je 30 mesiacov s 

S pozdravom
V Bratislave 16. 3* 1989

termínom začatia v r. 1 9 9 1.

Správca r.k. farského úradu 
v Bratislave - Petržalke

ČLOVEK NIE JE OSTROV - JE TVOR SPOLOČENSKÍ
Naša spoločnosť sa nachádza v stave atomizácie. Každého 

jednotlivca, obzvlášť toho,ktorý sa dostáva do konfliktu so



štátnou mocou, obklopuje vákuum. Ak začne takto na seba upozorňo
vať, privoláva si ťažkosti. Brániť sa zvoli je ešte nebezpečnej
šie, než zvôľu znášať, pretože- to je proti programu rozdeľovania 
a panovania. Brániť však druhého je ešte nebezpečnejšie a vyžaduje 
mimoriadnu odvahu, vynachádzavosť a právne znalosti, pretože oby
čajne chýba akákoľvek východisková platforma k takému činu.

Cirkev je jedna z mála existujúcich základní tohto typu ko
nania. A preto je štátnou mocou kontrolovaná a obmedzovaná.

V tejto situácii sa ukazuje, že púť je jednou z najvhodnej
ších príležitostí k vytváraniu silných kresťanských spoločenstiev - 
zážitok slobody na púťach je reálny, i keä dočasný. Je magnetom, 
ktorý priťahuje obzvlášť mladých ľudí.

Zážitok slobody je doplnený zážitkom spolupatričnosti k cir
kevnému spoločenstvu, ktorého obdobu človek inde nenájde. V tomto 
zmysle sú púte drahocennou spoločenskou, občianskou skúsenosťou.
A preto priťahujú i ľudí bez viery.

Náboženstvo sa tu ukazuje vo svojej konštruktívnej, užitoč
nej podobe.

Moc vyhlasuje púte za agentov cudzích mocností a náboženstvo 
za trójskeho koňa cudzích politických záujmov.

Púte sú dôležitým nástrojom a miestom duchovného a ľudského 
obrodenia, individuálneho i celospoločenského.

Preto nezabudnite na púte 13. - 14- mája a 16. a 1?. septem
bra v Šaštíne, 1. - 2. júla v Levoči a v auguste v Lutine /dátum 
do uzávierky tohto čísla nebol upresnený/.

KRISTUS NA KRÍŽI NAOZAJ ZOMREL! /II/
/Pokračovanie článku o fyzickej smrti Ježiša Krista z časopi
su Journal of the American Medical Association/
Ukrižovanie
Praktiky križovania
Prví používali ukrižovanie pravdepodobne Peržania. Alexander 

Veľký ho zaviedol v Egypte a v Kartágu a Rimania ho prevzali od 
Kartágincov. Rimania teda ukrižovanie nevymysleli, ale ho zdokona
lili do takej podoby mučenia a najstrašnejšieho trestu, že viedlo 
k pomalému umieraniu s čo najväčšou bolesťou a utrpením. Bol to 
jeden z najpotupnejších a najkrutejších spôsobov popravy, vyhrade
ný iba pre otrokov, cudzincov, odbojníkov a najhorších zločincov. 
Pred týmto trestom boli podľa rímskeho zákona zvyčajne chránení 
rímski občania, azda s výnimkou vojakov dezertérov.

Pri ranej perzskej forme obeť priviazali k stromu alebo k ne- 
jekému stĺpu, prípadne narazili na stĺp, a to tak, aby sa jej no
hy nedotýkali posvätnej zeme. Len neskôr sa začal používať skutoč
ný krížCharakterizovalo ho vzpriamené brvno /stipes/ a horizon
tálne priečne brvno /patibulum/. Vyskytoval sa v niekoľkých obme
nách /pozri tabuľku/. Archeologické a historické svedectvá zjavne 
dosvedčujú, že v Kristovom čase Rimania v Palestíne uprednostňova
li kríž tvaru T, no praktiky križovania sa v jednotlivých geogra
fických oblastiach často menili, a to aj v závislosti od predstáv 
vykonávateľov rozsudku, a používal sa aj latinský kríž a iné formy
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Obr. 3 Kríž a titulus
Vlavo je obet nesúca priečne brvno /patibulum/ k miestu vzpriameného brvna 

/stipes/. V strede je nízky kríž tvaru T /crux commissa/, aký Rimania bežne pou
žívali v Kristových časoch. V pravo hore je znázornený Ježišov titulus s uvedením 
mena a zločinu /Ježiš Nazaretský, král židovský/, napísaný po hebrejsky, po la
tinsky a po grécky. Vpravo dole sú naznačené možnosti pripevnenia titulu na kríž 
tvaru T /vlavo/ a na latinský kríž /vpravo/.

Preklady textov v obr. 3
Stipes - vzpriamené brvno 
Patibulum - priečne brvno 
Sedile - sedadlo 
Titulus - nápis
5 to 6 f t /1.5 to 1.8m/ - 1,5 až 1,8m 
75 to 125lb/34 to 57 kg/ - 34 až 57 kg
6 to 8 f t /1.8 to 2.4'm/~ 1,8 až 2,4 m

Bolo zvykom, že si odsúdenec niesol vlastný kríž z miesta 
bičovania na miesto ukrižovania za mestskými hradbami. Zvyčajne bol 
nahý, ak sa to neprotivil© miestnym zvyklostiam. KeŽže hmotnosť ce
lého kríža bola pravdepodobne väčšia ako 13® kg /prvotný údaj au4- 
ttorov je 300 libier, druhotný je nimi prerátaný — pozn. red./, od
súdenec- niesol iba patibulum čiže priečne brvno /obr. 3/. Paťibu—  
lum mohlo mať 34 až 57 kg /prvotný údaj autorov je až 125 li
bier', druhotný je nimi prerátaný - pozn. red./. Uložili ho priečne 
na zátylie obete a balansovalo medzi plecami. Spravidla k nemu 
priviazali vystreté ruky. Sprievod na miest© ukrižovania viedla 
kompletná rímska vojenská stráž: na čele so sUotníkom. Jéden z vo
jakov. niesol tabuľku s nápisom /titulus/, na ktorej bol© meno od
súdenca a jeho zločin /obr. 3/. Neskôr tabuľku pripevnili na vrchol 
kríža. Rímska stráž od obete neodišla, kým nebolo isté, že je mŕtva.



Vlavo su znázornené rozmery železného klinca. Uprostred vidiel: umiestnenie 
klinca medzi zápästnými kosúami a vretennou kosúou predlaktia. Vpravo je priečny 
rez zápästím /rovina rezu je naznačená vlavo/, na ktorom vidieť:, ako klinec 
pravdepodobne presekáva nervus medianus a prepichuje dlhý ohýbač palca, ale ne
spôsobuje poškodenie väčších hlavných tepien ani zlomenie kostí.

Preklady textov v obr. 4
3/8 in /I cm/ - 1 cm
5 to 7 in /13 to 18 cm/ - 13 až 18 cm
Ulnar Artery - 1aktová tepna
Flexor Retinaculum - ohýbač šlachového väzu
Medián Nerve - nerv ležiaci v strede
Radial Artery - vretenna tepna
Ulnar Nerve and .Artery - lakúový nerv a tepna
Flexor Pollicus Longus Musculus - dlhý ohýbač palca
Nai.1 in Patibulum - klinec v patibule

Za mestskými hradbami boli natrvalo umiestnené vzpriamené brvná, 
na ktoré sa potom kládli patibulá. Kríž tvar Ti skompletizovali pomoc- 
cou čapu s pripevnením povrazmi alebo len tak. Často, aby predĺžili 
ukrižovanie, založili na stipes poniiže jeho stredu vodorovný-klátik 
alebo dosku, ktorá slúžila ako drsné sedadlo /sedile alebo sedulum/. 
Len veľmi zriedka, a pravdepodobne až po období Kristovho pôsobenia, 
používali äalší klátik /suppedaneum/ na pribitie nôh.

Na mieste vykonania rozsudku podali, obeti podľa zákona horký nápoo ~ víno zmiešané s myrhou /so žlčou/,, ak© mierne analgetikum 
/prostriedok na utíšenie bolestí/. Zločinca potom hodili na chrbát 
s rukami vystretými na patibulum. Ruky mu priklincovali alebo priviazali na priečne brvno, Rimania zjavne dávali prednosť klincova- niu. Archeologický nález ostatkov ukrižovaného tela v kostnici ne
daleko Jeruzalema, datovaný do Kristových čias, ukázal, že klince



Vlavo je znázornená poloha nôh na vzpriamenom brvne /stipes/ - nohy sú polo
žené na sebe. Vpravo hore vidieť: umiestenie klinca v druhom priestore medzi prie- 
hlavkovými kostami. Vpravo dole je priečny rez nohou /rovina rezu je naznačená 
vlavo/, na ktorom vidiel priechod klinca.

Preklady textov v obr. 5
Stipes - vzpriamené brvno 
Right Foot - pravá noha
Weight-Bearing Direction of Body - smer pôsobenia tarchy tela
Placement of Nail - umiestenie klinca
Metatarsals - priehlavkové kosti
Medial View - pohlad z vnútornej strany nohy
Frontal View - pohlad spredu
Metatarsal 1 - prvá priehlavková kost
Metatarsal 5 - piata priehlavková kost
Deep Peroneal Nerve - hlboký lýtkový nerv
Medial Plantar Nerve - stredný chodidlový nerv
Lateral Plantar Nerve - bočný chodidlový nerv



Vlavo je znázornený vdych. S rukami vzpriamenými v laktoch a vytiahnutými 
v pleciach su dýchacie svaly pri vdychu pasívne vystreté a hrudník sa rozpína.
Vpravo je znázornený výdych. S rukami ohnutými v laktoch a pritiahnutými plecami 
a s tarchou tela spočívajúcou na priklincovaných nohách je výdych skôr aktívnym 
než pasívnym procesom. Pri skrčení nôh pod kolenami by sa preniesla tarcha výdy
chu iba na svaly pliec a rúk a čoskoro by to malo za následok udusenie sa vyčerpaním, 
vyčerpaním.
Preklaay textov v obr. 6
Sternocleidomastoid Muscle - kývač, sval spájajúci kost hrudnú a klúčnu s bradav- 

, kovitým výbežkom
Scalene Muscles - nepravidelné trojhranné svaly
Parasternal Intercartilaginous Muscles - medzichrupkové svaly ležiace vedia hrud

nej kosti
Ľxternal Intercostal Muscles - vonkajšie medzirebrové svaly 
Pectoralis Major Muscle - velký prsný sval 
Inhalation - vdych
Active: Normál Breathing - aktívny: pri normálnom dýchaní 
Passive: Crucified Victims - pasívny: u ukrižovaného 
Exhalation - výdych
Passive: Normál Breathing - pasívny: pri normálnom dýchaní 
Active: Crucified Victims - aktívny: u ukrižovaného 
Rectus Abdominis Muscle - priamy brušný sval 
Internal Intercostal Muscle - vnútorný niedzirebrový sval 
External Oblique Muscle - vonkajší šikmý sval 
Internal Oblique Muscle - vnútorný šikmý sval 
Transversus ABdominis Muscle - priečny brušný sval

3,7



boli úzke železné hroty dlhé približne od 13 do 18 cm, so štvor
covou hlavičkou s hranou dĺžky 1 cm. Okrem toho nálezy v kostni
ci ako aj Turínske plátno dokladajú, že klince sa zatĺkali skôr 
cez zápästie než cez dlaň /obr. 4/. Po pripevnení oboch rúk na 
priečne brvno vyzdvihli patibulum s obeťou na stipes. Ak bol kríž 
nízky, štyria vojaci to urobili pomerne ľahko. Pri vysokom kríži 
použili vojaci drevené rozsochy alebo rebríky.

Potom na kríž klincami alebo povrazom pripevnili nohy.Nále
zy v kostnici a Turínske plátno naznačujú, že Rimania radšej klin 
covali. Nohy mohli byť pripevnené k brvnu z bokov alebo k dreve
nej podnožke /suppedaneu/, no obyčajne ich pribíjali rovno spredu 
k brvnu /obr. 5/* Po tomto úkone kolená vyčnievali prehnuté a no
hy sa skrúcali nabok /obr. 6/.

Po skončení klincovania pripevnili na kríž klincami alebo po 
vrázkom titulus, a to rovno nad hlavu obete. Vojaci aj civili sa 
často odsúdenému posmievali a bolo zvykom, že vojaci si delili je 
ho šaty medzi sebóu. Prežitie obete na kríži sa pohybovalo spra
vidla od troch-štyroch hodín do troch-štyroch dní a možno pove
dať, že nepriamo úmerne záviselo od krutosti bičovania. Pravda, 
keä bolo bičovanie pomerne mierne, mohli rímski vojaci urýchliť 
smrť prerazením nôh pod kolenami /crurifragium alebo skelokopia/.

Nebolo zvláštnosťou, že sa do otvorených rán a do očí, uší, 
nosa bezmocnej obete dostával hmyz a poslúžili si tu aj dravé 
vtáky. Navyše bolo zvykom ponechať telá na kríži napospas dravej 
zveri. No podľa rímskeho zákona rodina odsúdenca, ak dostala po
volenie od rímskeho sudcu, mohla telo pochovať.

Kedže ukrižovanie nemohol nik prežiť, rodina dostala telo 
až vtedy, keä sa vojaci presvedčili, že je obeť mŕtva. Podľa 
zvyklosti jeden z rímskych strážcov prebodol telo mečom alebo ko
pijou. Spravidla sa kopija viedla do srdca z pravej strany hrud
níka, čo bolo smrteľné poranenie, pravdepodobne známe väčšine 
rímskych vojakov. Turínske plátna tento druh poranenia dokumentu
je. U človeka ukrižovaného na bežnom nízkom kríži mohla štandard
ná pešiacka kopija dlhá od 1 , 5  do 1 , 8 m ľahko dosiahnuť hrudník.

Tabuľka._ _Kríže_používané_pri_ukrižovaní
Latinské pomenovanie Charakteristika

infelix lignum strom
crux simplex, crux acuta vzpriamené brvno
crux composita vzpriamené brvno /stipes/ 

priečne brvno /patibulum/
crux humilis nízky kríž
crux sublimis vysoký kríž
crux immissa kríž tvaru // /latinský/
crux commissa kríž tvaru j? /tau/
crux capitata kríž tvaru /latinský/
crux decussata kríž tvaru X

/pokračovanie/



PSYCHOLÓG MEDZI NAMI
Meditácia
Dnešný svet, trpieci praktickým materializmom, strachom o 

vlastnú existenciu, devalváciou duchovných hodnôt, odcudzením,_ 
zhonom,nenávisťou, zlými medziľudskými vzťahmi a mnohými inými 
neduhmi si kladie otázku: Kde nájsť východisko z jestvujúceho 
stavu? Kde je pravda? V čom hľadať hednoty?

Ľudia na základe vlastných trpkých skúseností prichádzajú k 
uzáveru, že nie je možné uprieť sa na hmotu ani na vlastné telo 
či rozum. Všetky tieto hodnoty sú pominuteľnéjšie, ako sa na prvý 
pohľad zdá. A tak sa dó popredia záujmu dostáva hľadanie pravdy 
a podstaty. Človek nehľadá len rozumové uchopenie tejto skutoč
nosti vo filozofii, ale stáva sa pre neho stále príťažlivejšia^ 
oblasť zážitku, skúsenosti, spirituality. Na Západe y posledných_ 
rokoch rýchlym tempom narastá počet meditačných centier východnej 
mystiky rôzneho druhu. Napriek tomu, že Európa i Amerika sú kres
ťanské, že rozjímanie a meditácia majú v kresťanskej tradícii 
hlboké korene. Jestvujú mnohé mužské i ženské tzv. kontemplačné 
rehole, kde meditácia je hlavnou náplňou mníšskeho života. Okrem 
toho kresťanská asketika odporúča meditáciu a rozjímanie každému, 
kto chce duchovne žiť a vzrastať.

• Považujeme preto za potrebné oboznámiť našich čitateľov s 
teoretickými a praktickými otázkami meditácie. Ako východisko 
nám poslúžia kniha V. Šaturu, S. J., Psychológia meditácie a jeho 
článok Zážitok Boha v biblickej meditácii.

Pre pochopenie potreby meditácie, ponorenia^sa v živote člo
veka nám poslúži model, ktorý vystihuje tri základné rozmery pre
žívania: výkon, extázu a vhĺbenie.

1 . V ý k o n
Potreba výkonu,: aktivity v civilizovaných krajinách rastie. 

Všetci sme zasiahnutí ošiaľom výkonu - i malé deti v škole: ich 
výsledky závisia od tohto faktoru. Nároky na výkon neustále ras
tú^ _Tým rastie aj počet prepracovaných ľudí, ktorí nestačia plniť 
požiadavky spoločnosti, a- tak narastá množstvo neuróz, psychoso
matických ochorení, ľudia žijú v strachu, strácajú city, vnútor
ne sa vyprázdňujú. Už sv. Bernard z Clairveaux /mystik 12storo- 
čia/^poznal následky prehnanej aktivity a hyperaktívnych ľudí 
označoval za ľudí s tvrdým srdcom, srdcom bezcitným, nechápajú- 
cim druhého, egocentrickým, so srdcom, ktoré "stratilo úctu pred 
Bohom a jemnosť pre ľudí." /V. Šatura, str. 14°/
v _ Orientácia na výkon je jednostranná, pretože sa v nej uplat
ňujú len periférne funkcie: vnímanie, pozornosť, praktické mysle
nie a vôľa zameraná navonok. Aby človek dosiahol svoj cieľ, musí 
vedome potláčať svoje city, želania, osobné a spontánne pohnútky. 
V rozume a vôli, vlastnostiach, ktoré odlišujú človeka od iných 
živočíchov, nemožno vidieť centrum alebo jadro človeka. Treba 
zdôrazniť, že škodlivé následky-nepochádzajú z úsilia o výkon, 
ale z jednostranného zdôrazňovania jeho dôležitosti. Výkonu sa 
nemožno v,zdať, pretože formuje a rozvíja človeka, treba ho však 
uplatňovať v harmonickom celku spolu s ostatnými dvoma rozmermi.



2. E x t á z a'
Slovo extáza /gr. zmena miesta/ sa v prekladoch uvádza aj ako 

vytrženie, opojenie, tranz. Definícia tohto pojmu je dodnes ne- 
jednptná.

Na rozdiel od výkonu extázu nemožno dosiahnuť vôľovým úsilím. 
Len primerahá situácia môže u človeka vyvolať zážitok, v ktorom 
je "uchvátený" fyzicky i psychicky. Sú rôzne stupne extázy. Každá 
extáza potrebuje určité množstvo energie, a preto človek nemôže 
žiť neustále v extáze,rýchlo by sa vyčerpal. Všedný deň prináša 
tiež zážitky, ktoré majú v sebe prvky extázy /športové podujatia, 
tanečné zábavy, filmy a pod./. Prinášajú človeku vybitie energie 
s následným príjemným pocitom uvoľnenia. Je známe, že mladý člo
vek potrebuje extázu častejšie a v intenzívnejšej forme než star
ší. Je to dané väčšou vitalitou s "prebytkom energie" mladých 
ľudí,

V dnešnom svete sa potreba extatického opojenia odráža i v 
negatívnych javoch: v prehnanej sexualite, toxikománii, alkoho
lizme. Tieto javy možno chápať ako potrebu intenzívneho zážitku 
v dióde všetných dní. Z toho vyplýva, že naliehavou potrebou na
šej kultúry je ponúknuť k dispozícii viac extatických zážitkov 
/napr. pri kultových obradoch: bakchanálie, kult Dionýza, šama- 
nizmus/, v kresťanstve pri niektorých obradoch, ktoré nemali ta
ký triezvy charakter ako dnes. Extáza a náboženstvo patrili do
vedna. V neskorších obdobiach sa cirkev postavila k niektorým 
úkonom odmietavo a volila pozíciu triezveho rozumu. Dnes sa ne
môže utiekať k stredovekým formám extázy, ktoré nezodpovedajú 
mysleniu a cíteniu moderného' človeka. Treba hľadať nové a prak-* 
tické formy extázy.

3. P o n a r
Enstáza, meditácia, vhĺbenie je treťou dimenziou ľudských 

zážitkov. Je to "stav plne integrovaného, veľmi jasného a vy
prázdneného vedomia, prebieha spomalene, prevláda^v ňom pokoj, 
receptívnosť, vnútorné vnímanie" /Stokvis in: V. Šatura, str. 
20-21/. K ponoru dochádza aj spontánne: Uchváti nás prírodná sce
néria, umelecké dielo, hudba, spomienka. Pri takejto spontánnej 
meditácii sa "vhĺbime" do seba, nevnímame vonkajšie podnety, ne
všímame si okolie.

Dnešný život nás o tento druh meditácie oberá, a preto sa 
snažíme pestovať meditáciu úmyselne, ako protiklad aktivity, na- 
patia, činorodosti.

Č°.„j§,_mediťácia?
Tento pojem nie je jasný mnohým ľuďom, ktorí ho používajú, 

pretože ho chápu v rôznych významoch /napr. hovorí sa o medi
tatívnom rozhovore, tanci/. Jednotlivé definície meditácie sú 
poznačené filozofickými smermi, z ktorých vychádzajú ich autori.

Pre pochopenie meditácie - v zmysle uznania rôznych meditač
ných smerov - treba zdôrazniť nasledovné znaky meditácie:

- Meditácia je stav telesného a duševného pokoja. Pri medi
tácii sú všetky rušivé podnety vylúčené, človek je uvoľnený, a 
tak zážitok prebieha plynule, spontánne, bez vôľového úsilia.

Komunikácia s vonkajším svetom sprostredkovaná zmyslovým 
vnímaním je obmedzená alebo prerušená. Cesta "do vnútra" môže 
nastať len vtedy, ak nevnímame vonkajšie podnety; čím lepšie sa 
podarí odpútať od vonkajšieho sveta, tým hlbší je ponor.



- N c "g "ja" je pasívne. "Ja" ako inštancia riadiaca a 
kontrolná ostáva počas meditácie pasívne, sleduje vnútorný dej 
ako pozorovateľ, ale nekoordinuje ho. Tým sa môže do vedomia 
dostať tie obsahy, ktoré za normálnych okolností ostávajú v hlb
ších štruktúrach.

Z povedaného možno vyvodiť definíciu: "Meditácia je stav 
dlhšie trvajúceho pokoja, v ktorom vedomé "ja" je pasívne, styk 
s okolitjím svetom prerušený a ťažisko zážitku prenesené zvonku 
do vnútra človeka" /V. Šatura, str. 28/.

Na dosiahnutie meditácie treba najmenej 10-15 minút, lepšie 
je 20-30 minút; skúsení meditujú dlhšie.

Aký je účinok meditácie?
1. L e p š i e  z o t a v e n i e
Stav pokoja a psychickej i fyzickej uvoľnenosti prináša 

regeneráciu a zotavenie organizmu.
2. V n ú t o r n é  o s l o b o d e n i e
Vieme, že nie všetky obsahy psychiky sú uvedomované; väčšia 

časť nášho psychického Života sa nenachádza vo vedomí, ale v pod
vedomí. Rozsah podvedomia sa zdá väčší než rozsah vedomia.
V podvedomí sa nachádzajú mnohé významnejšie obsahy. Tieto člo
vek nevie presne opísať, ale pociťuje ich - často až ťaživo. 
Prepnutie z výkonnosti na ponorenie nám pomáha započúvať sa 
do svojho vnútra, ktoré nie je pod kontrolou "ja". Uvedomenie si 
týchto obsahov prináša oslobodenie, prípadne porozumenie niekto
rým problémom. Tu sa stretáva meditácia s psychoterapiou* pres
nejšie s psychoanalýzou. Psychoterapia pomáha zbaviť sa rušivých 
komplexov a robí človeka životaschopným v celkovom životnom zame
raní, Asketika - kresťanská aj iná - vidí v očistení sa od nepo
riadku v_citovcm živote človeka prvý krok na ceste hlbšej viery 
v Boha. Lfekt tohto očistného procesu závisí.od našej schopnosti 
pripustiť a uznať si tienisté stránky našej osobnosti. Meditácia 
takto ponímaná vedie k hlbšiemu sebapoznaniu než spytovanie sve
domia .

*

3. M o b i l i z á c i a  t v o r i v ý c h  s í l
V podvedomí vznikajú myšlienky celkom originálne, ktoré 

stúpajú do vedomia. Sú to "inšpirácie", šťastné nápady umelcov, 
vedcov i obyčajných ľudí. Skutočné tvorivé sily nepracujú na ve
domej úrovni. Vieme, že hodnotné nápady prichádzajú práve vo chví
li, keď ich človek nehľadá.

V asketike sa cesta osvietenia pokladá za druhú fázu cesty
k Bohu. Vnútorné svetlo dostáva Človek najčastejšie počas meditá
cie. Takéto osvietenie nemusí byť svetobornou myšlienkou, ale mô
že byť dôležité na ceste k dokonalosti. Psychoterapeut ani spo
vedník nevie človeku povedať, akoná rásť, pretože spôsob rastu 
mujsí zodpovedať štruktúre osobnosti. Treba sa teda dať viesť vnú
torným hlasom. V tomto prípade napodobňovanie cudzích vzorov ne
vedie k cieľu. Svojskosť osobnosti bude presvedčivá, ak podnety 
k správaniu sa človeka nebudú pochádzať zvonka, ale zvnútta, a to 
nielen ako plánované a choené, ale aj spontánne, a ak sa človek 
nebude vyhýbať konfrontácii so sebou samým.

4. V z r a s t  c i t o v e j  j e m n o s t i
Dnešná civilizácia bohatá na podnety zvyšuje prahy citli

vosti; človek vyhľadáva stále silnejšie podnety /vo všetkých 
oblastiach života/. Ak chceme zastaviť tento škodlivý vývin,



treba sa častejšie ponoriť do ticha. Uvoľnením a vnútorným tichom 
si človek cibrí jemnosť zmyslových orgánov. Stáva sa citlivejším 
na podnety okolia i vlastného vnútra. Jeho život sa obohacuje. 
Preto ten, kto medituje, má "viac zo života", žije intenzívnejšie. 
Je to tiež jeden z dôvodov, prečo je vhodné zaradiť meditáciu 
do života.

Ako sa_sústrediť_
Pre meditáciu je dôležitá poloha tela, najmä preto, že ju 

má podporovať, a nie rušiť. Napätie tela ruší pokoj ducha, nevhod
ná poloha môže nielen rušiť meditáciu, ale aj vytvárať negatívne 
postoje k nej. Je vhodné, aby si každý človek našiel vhodnú polo
hu podľa vlastných dispozícii.

Najmenej vhodná poloha je chôdza, hoci i pri nej sa môže 
spontánne vyskytnúť vhĺbenie. Pre meditáciu sa odporúča chôdza 
len v tom prípade, ak to pre zvláštnu náladu nejde inak.

Kľačanie vytvára pocity tlaku a napätie v kolenách. Je to 
výsostne náboženská poloha nielen v kresťanstve, ale aj v iných 
náboženstvách. Kľačať pri meditácii môžu tí, ktorí v tejto polohe 
vedia zotrvať bez problémov dlhší čas.

Na dosiahnutie uvoľnenia je najvhodnejšia ležiaca poloha; 
túto polohu spomína i sv. Ignác Loyolský. Má však tú nevýhodu, 
že sa pri nej často zaspí. Okrem toho človek je bedlivější, ak 
je vo-vertikálnej polohe. Sú však ľudia, ktorým táto poloha vyhovu
je najlepšie.

Za najvýhodnejšiu polohu pre meditáciu sa považuje sedenie, 
a to v rôznych formách: v kresle, na stoličke, na zemi. Musí sa 
však pri ňom dbať na uvoľnenie svalstva.

Samotné sústredenie dosiahneme rôznymi spôsobmi. Techniky 
koncentrácie sa zakladajú na troch základných mechanizmoch:

a/ upretie pozornosti na predmet,
b/ zážitok rovnomerného pohybu,
c/ ideomatorika.
Upretie pozornosti na predmet zahŕňa techniky,, čo napomáhajú 

sústrediť sa koncentráciou na obsah, ktorý vidíme, počujeme alebo 
si ho predstavujeme /svetlo sviece, hudba, bod na vlastnom tele/. 
Pri meditáciii ide o upokojenie a spomalenie myšlienkových pocho
dov, čo zaručuje koncentrácia. V kresťanskej tradícii sa používa 
aj sústredenie na dych a predstavu srdca a opakovaním formulky 
/metóda Gregora Sinajského/. Meditácii napomáha večné svetlo pred 
bohostánkom, ale aj vyložená Sviatosť Oltárne.

Rytmický pohyb napomáha sústredeniu, bez ohľadu na to, akou 
cestou ho vnímame, Je to dané tým, že sa mu prispôsobí náš psycho- 
fyziiogický rytmus. Pretože náš vnptorný život je v neustálom to
ku, rytmický pohyb je prirodzenejším prostriedkom navádzajúcim 
sústredenie než fixačná metóda. Ako príklad možno uviesť pozoro
vanie tečúcej vody, ohňa, tkania, pletenia.

Rozšírenou a užitočnou metódou je sústredenie sa na dýchanie, 
ktoré ako pravidelný a rytmický proces navodzuje sústredenie sa
mo osebe. V ázijských meditačných technikách má podstatnú úlohu.
V kresťanskej spiritualite nachádzame tento prvok v hnutí východ
nej spirituality, ktorá sa nazýva heaychazmus. Dýchacie cvičenia 
odporúča pustovník Nicefor ako prípravu na rozjímavú modlitbu.Aj 
sv. Ignác Loyolský odporúča túto techniku začiatočníkom.

Rovnomerný pohyb možno vytvoriť aj pomocou reči; známym 
príkladom sú sugestívne techniky v psychoterapii /hypnóza, auto-



génny ‘tréning/. Patrí sem aj východný a kresťanský mantram. 
Záujemca o túto formu dostane od učiteľa slovo alebo vetu, ktorú 
mä neustále opakovať, nechať ju v sebe znieť a rezonovať. Naj
známejší kresťanský mantram je "Ježišova medlitba", "modlitba 
srdca". Venovali sa jej už v 5. - 7. storočí otcovia na púšti, 
konkrétny priebeh opisuje "Ruský pútnik". • '

Takéto cvičenia ešte nemožno považovať za meditáciu. Pri
vádzajú však človeka k pokoju a trvalému sústredeniu. Najpôso
bivejšou a najľahšou formou mechanizmu pohybu je pokojná.hudba 
a rovnomerný spev s textom, obmedzeným na minimum, prípadne š 
opakujúcimi sa slovami /pozri ppevy z Taizé/.

Ideomotorika je tretí spôsob, ktorý tvorí základ viacerých 
techník sústredenia. "Ideomotorika /hybná idea/ je spoločný ná
zov pre pohyby, ktoré mimovoľne vyvolávajú určité citovo zafarbe
né- predstavy , Myšlienka /vlastne predstava ako vnem/ predstavu
júca určitý telesný stav pôsobí, že sa mu telo prispôsobuje /V. 
Saturá, str. 65/. Tento medftanizmus vj^svetľuje mnohé psychopato- 
logické javy, ale aj javy z oblasti psychoterapie, psychologie 
učenia vývinovej psychológie. Najznámejšou metódou zakladajúcou 
sa na ideomotorike*je autogénny tréning, ktorý sa používa na 
uvoľnenie, zotavenie, nadobudnutie rovnováhy vegetatívnych funk
cií. Pre meditáciu však nie je. vhodné, aby sa z autogénneho tré
ningu používalo napríklad cvičenie tiaže. Pocit tiažé v tele sa 
prenáša- na psychický stav, a tak človek stráca duševnú sviežosť 
potrebnú pre meditáciu. Napriek tomu, že autogénny tréning má 
za úlohu telesné a duševné uvoľnenie, nedarí sa to jednoznačne. 
Autcr uvádza, že duševné a telesné uvoľnenie sa nedá dosiahnúť 
tým istým cvičením. Preto u všetkých metód, ktoré chceme použiť 
na uľahčenie vstupu do meditácie odporúča poznať ich mechaniz
mus, hranice a účinnosť.

/Pokračovanie/

PREVENTÍVNY SYSTÉM DONA BOSOA
Chválime sa mimoriadne vyspelou a úspešnou výrobou, j.ktorú 

máme vcíaka vyspelej technike. Dokonca sme prinútili aj živú prí
rodu, aby nám vyrábala a uspokojovala naše potreby. Horšie je to 
však s človekoiá, najmä s jeho výchovou, tá sa nám už až tak ne
darí. A výchova človeka je predsa najdôležitejšia /ale i najcit
livejšia spoločenská oblasť, kde žiaľ vyspelá technika môže len 
málo urobiť a pomôcť.

Výchova každého človeka začína v rodine, lebo všetci /až. 
na nepatrné výnimky/ začíname svoj život v rodinnom prostredí. 
Vplyv rodiny je najširší i najdlhší - jeho dôsledky trvajú prak
ticky po celý život. Vplyv rodiny je zároveň najhlbší, lebo ro
dina -zasahuje skutočné jadro Človeka, pôsobí na jeho charakter 
a vývin osobnosti. Aj keä je rodinná výchova nutne odkázaná na 
doplnenie výchovou v spoločenských inštitúciách, najmä v škole, 
rodine i nadalej ostáva najdôležitejšie pole výchovnej pôsobnosti.

Avšak dnešná rodina je^vystavovaná stále väčším tlakom a zá
sahom zvonka, ktoré sú pre ňu najčastejšie veľmi nepriaznivé. Ro
dina im nedokáže odolávať, a preto stráca stabilitu a kompaktnosť.

Dnes mnohé rodiny nen̂ jú ňaleko k ubytovni, slobodárni, 
k stravovaciemu podniku a často ani ku kasárňam a k trestniciam.
Je to na veľkú škodu a žiaľ rodičov a ešte viac na škodu a žiaľ 
detí. Ako zlepšiť situáciu, ako skvalitniť mravnú a charaktero
vú výchovu pri tomto veľkom ohrození?



Opýtajme sa na to kňaza Dona Bosca /v minulom roku^sme 
si pripomenuli sté výročie jeho smrti/, ktorému cirkev i 
história priznali titul "otec a učiteľ mládeže" a ktorý vy
choval z tisícov opustených a ohrozených detí tisíce dobrých 
kresťanov a čestných občanov. A niektorých priviedol až na 
vrchol ľudskej dokonalosti - k svätosti.

Jeho výchovný systém /ako sám hovorieval/ vyrastal z vnu
knutia zhora a z jeho šľachetného srdca a pedag<fckého génia. 
Volá sa "preventívny systém", lebo sa usiluje zlu predísť, a 
nie ho iba dodatočne stíhať.

Preventívny systém sa celkom zákonite zrodil v rodine - 
- v takej rodine, kde boli jednoduché,vbezprostredné vzťahy 
plné lásky a radosti. Jeho spolutvorkyňa bola don Boscova múd
ra a dobrá matka Margita. Čoskoro však tento systém prerástol 
rozmery rodiny, vypracoval sa i na pomery v ústavoch a v inšti
túciách s trvalým alebo prechodným pobytom mládeže.

Don Bosco vždy a všade veľmi pozorne chránil rodinné prv
ky, rodinného ducha. Preto o svojich ústavoch zakaždým hovorí 
ako o "domoch". Vzťah k chlapcom vyjadruje rodinnými menami: 
otec, brat... Chlapcov nazýva "figlioli" - synáčikmi. A nebo
li to iba naučené formálne tituly - formu napĺňali skutočné 
rodinné vzťahy vo všetkých ústavoch dona Bosca.

Ak je teda don Boscov preventívny systém odvodený od ro
diny t musí byť najaktuálnejší práve^v nej, a preto načrime 
aspoň trochu do jeho výchovných metód a ak ich ešte nepoužíva
me, naučme sa ich aplikovať vo svojej rodičovskej /i v akej
koľvek inej/ výchove:

- Vždy je lepšie a užitočnejšie záporným výsledkcm^vo výcho
ve predchádzať, ako ich potom dodatočne stíhať - i keď je to 
prvé namáhavejšie ako to druhé a aj keď predchádzanie vyžadu
je stálu a sústredenú pozornosť a kontrolu.

- Rozum patrí k najdôležitejším prostriedkom preventív
neho systému^- a to rozum osvietený vierou. Uvažujme, predví
dajme a najmä konajme s rozumom, nikdy nie s vášňou.

- Aj v rodinnej výchove potrebujeme odbornosť. Nestačí 
len /nech je akokoľvek dobromyseľná/ improvizácia. Preto štu
dujme, pýtajme sa, raďme sa s druhými.

- Svojim deťom pomáhajme. Naša pomoc je dôležitejšia ako 
púhy dozor. Nech je všäk prispôsobená, odstupňovaná podľa ve
ku, schopností a možností dieťaťa. Pomáhajme vo všetkých oblas
tiach - fyzickej, duchovnej, morálne®; pomáhajme radou, modlit
bou, obetou...

- Napriek svojej povinnosti pomáhať deťom, ne£hcime_v_še_t-_ 
k°_s£r8VÍf_.z a deti^ Tým im škodíme. Veďme ich čím skôr k pri
meranej a postupnej účasti na tvorení domáceho poriadku, k po
moci pri rozličných službách, veďme ich k pravidelnému a sa
mostatnému plneniu domácich, školských a stavovských povinností.

- Prebúdzajme vo svojich deťoch svedomieta formujme ho. 
Svedomie má byť cTtlivé, ale nie úzkostné.”

- Buďme vžjy^áskaví^ lebo láskavosť je prejavom lásky
a láska musí byť v rôdine otvorené každé miesto. Bez lásky sa 
ani len nepokúsme vychovávať. Deti musia cítiť^našu lásku, 
môžu sa keďykoľvek /aj pri svojom zlyhaní/ na ňu spoľahnúť a 
oprieť a musia ju aj vidieť a cítiť! Láskavosťou a vlúdnosť£U_ 
sa rýchlejšie dosiahne cieľ ako namosúrenosťou a neúprosnos-



ťou. /Sv. František Saleský hovorí o "neúprosnej láskavosti"./
- To však neznamená, že-nemáme byť nároční a dôslední,

a že túto náročnosť a dôslednosť nebudeme požadovať aj od de
tí i

- Veďme deti k £racov_itost_i_I_ nenechajme ich nikdĵ  zahá
ľať a nudiť sa! My sami nikdy nezaháľajme, nemámime čas.

- Doprajme svojim detom - primerane ich veku - možnosť 
hry a zábavy. Bučíme - najmä pri menších deťoch - ich spoloč
níkmi a spolutvorcami. /Fri hre sa najľahšie získava dôvera 
a ukážu sa dobré i zlé vlastnosti dieťaťa./ Nech nie sú na
še deti len divákmi /konzumentmi, napr. pri TV/, ale aktív
nymi spolutvorcami hier a zábav. Nech nie sú na tribúne, ale 
v hľadisku. A všetko s mierou! Nikdy nedopusťme, aby zábava 
prerástla v rozpustilost’ alebo neviazanosť. Treba dbať na kri
tériá: nie hocijaká záhava a nie hocijakí spoločníci!

- Posilňujme vieru svojich detí. Veďme v rodine nábo- 
j? e n s ký_š iv o t Cím viac sa potláča viera vo verejnosti, tým 
nech je náboženský život v rodine intenzívnejší. Teraz viac 
než inokedy platí: Rodina je malá cirkev; a tu ss viac než 
kdekoľvek inde uplatňuje živý_o£obný priklad._

- Roizširujme_náboženské v e d o m o s t i - Rodičia sú prvými 
katechétmi. Niekedy možno jedTní."

- "Nepodplácajme" deti vecami a tým, že sa im všetko 
dovolí. Autorita rodičov sa získava a udržiava ich mravnou 
výškou, múdrosťou, pokojom, vyrovnanosťou, trpezlivosťou a 
samozrejme láskou - nikdy nie kupovaním detí!

- Je hriechom proti láske "nemať čas" pre deti pre množ
stvo iných záujmov a povinností. Čas_ pre deti si musíme za kaž
dých okolností nájsť! Ak sme sa stali rodičmi, je našou prvou
a najdôležitejšou povinnosťou o deti sa starať a im sa veno
vať. Všetko ostatné, i neviem ako ušľachtilé, významné a dô
ležité sa stáva druhoradým a možno sa tomu venovať len vtedy, 
keď bude naplnená rodičovská starostlivosť.

Vyňali sme aspoň niekoľko "pravidiel" z don Boscovho 
preventívneho systému, v ktorého prospech svedčí jeho vyše 
storočné úspešné používanie.

/Voľne upravené: af/

KNIHA PRE VÁS
R.JEh : __Na ceste. do_večnosti, _
Akútny nedostatok odbornej náboženskej literatúry stavia 

súčasného .kresťana vystaveného preferujúco ateistickému myšlien 
kovému vplyvu do neľahkého postavenia. V každodennej komuni
kácii s veriacimi i s neveriacimi bratmi s údivom zistí, že 
jeho viera má zvláštny, intuitívny, neartikulovateľný charak
ter. Zistí, že hoci verí v Boha, len s veľkou námahou dokáže 
svoje osobné stanovisko k jednotlivjm článkom viery sformu
lovať, zaujať k nim osobný autentický postoj.

Na túto situáciu reagovala Slovenská duchovná služba, 
ktorá r. 1988 vydala pozoruhodnú publikáciu pod názvom 
Na ceste do večnosti od autora R.S. Táto rozsahom neveľká 
knižka sa pozastavuje nad tou časťou vyznania viery, v ktorej



sa hovorí: "Verím v život večný". I keä ide len o "rozličné 
pohľady na otázky večného života", ako podotýka sám autor 
vo svojom úvode, treba povedať, že sú to pohľady nanajvýš 
pozoruhodné a plodné.

Autor vo svojich úvahách o večnosti nemohol pochopiteľ
ne obísť hraničné otázky ľudskej existencie - otázky života 
a smrti. Poukazuje na diametrálny rozdiel kresťanského a ate
istického postoja. Kresťan nechápe život a smrť ako začiatok 
a koniec, ako dva rovnocenné pojmy; uznáva totiž existenciu 
tak biologického života a smrti, ako aj duchovného života, 
ktorý chápe ako živo.t večný, život, ktorý nemôže ukončiť ni
jaká smrť. Pozoruhodné je aj autorove zistenie, že popieranie 
života po smrti sa uskutočňuje na základe povrchného vzťahu 
k životu "pred smrťou" a že nie sú zriedkavé prípady popie
rania samotnej existencie smrti aspoň tým, že sa "neberie do
statočne ľudsky na vedomie" /s.16/. fo potvrdzuje už^známu^ 
skutočnosť, že smrť je pre ateistu ontologický neriešiteľný 
problém.

Ďalej autor hovorí, že pre život večný neexistujú síce 
materiálne, ale existujú duchovné dôkazy. V tejto súvislosti 
stojí za zmienku pozoruhodná teória o zachovaní energie ve
domia, osobného vedomia, osobného života, snaha o trvalé ľud
ské šťastie, pričom prívlastok trvalé chápe autor ako na več
nosť zamerané, k Bohu nasmerované. Z toho vyplýva äalšia sku
točnosť, ktorú autor implicitne vyjadril, totiž prirodzená 
zameranosť človeka na Boha. Zrieknuť sa Boha znamená potom 
stratiť najvyššiu univerzálnu konštantu, ktorou možno posu
dzovať všetky duchovné hodnoty, znamená stratiť záchytné 
orientačné,oporné body^ ktorými môže človek riadiť, korigo
vať a usmerňovať svoj život; človek zostáva sám, stráca pers
pektívu a dôvod na äalšiu existenciu.

Ak potom autor na s. 40 tvrdí, že večnosť má na svojej 
strane dobré a pevné /večné/ argumenty, možno s ním bez výhrad 
súhlasiť. Pochopenie večného života však predpokladá postup
nú duchovnú zrelosť ako plod dôverného styku s Bohom /s.46/. 
Predpokladá pochopenie aj biologickej smrti, ktorá je ľudským 
údelom. Autor na tomto mieste tvrdí, "že smrťou sa podstatné 
hodnoty ľudského života spečatia" /s.58/ a že tu hrá podstat
nú úlohu sloboda ako identifikačný ľudský znak. Sloboda, slo
bodná vôľa, slobodná voľba rozhoduje o charaktere večného 
života. "Sloboda je preto dar, ale i bremeno"/s.58/.

Autor priznáva, že otázky večného života sú pre nás 
tajomstvom. Pripomína však, že odhaľovanie tajomstva, pozná
vanie pravdy je poznaním radostným /s.31/- Pocit radosti po
ciťuje človek ako satisfakciu, zadosťučinenie za námahu, kto
rú si ľudské poznanie nutné vyžaduje. Naproti tomu posmrtné 
poznanie je priamym nazeraním, je poznaním bezprostredným a 
osobným, ako je osobný aj posmrtný život /s.63/.

Ak autor tvrdí, že poznanie je proces, ktorý prináša 
radosť, môžeme tieto slová plne akceptovať aj v súvislosti 
s poznaním jeho knižky. Je písaná jednoduchým a prístupným 
štýlom. Kompozícia i výber jazykových prostriedkov poukazu
jú na hlbokú orientáciu autora v danej problematike, na jeho 
osobnú zanietenosť pri čítaní a interpretovaní Písma svätého - 
- Slova Božieho. Pochopiteľne, nerobí si nárok na konečné, 
jednoznačné a definitívne stanovisko. Naopak. Hodnota jeho vý
povede sa realizuje hlavne tam, kde sa stretne s čitateľom 
tvorivým vnímavým a otvorením. Práca vyznieva ako podnetný 
a v dobrom zmysle slova provokujúci hlas.
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I kec( má knižka Na ceste do večnosti nespornú apologetickú 
hodnotu, zdá sa, že osloví v prvom rade človeka už veriaceho, či
tateľa, ktorý úprimne a zodpovedne hľadá odpoveä na naliehavé 
otázky života v našom prostredí.

/ls/

AJ TAKTO MOŽNO tDHALIÍ TABU
Zenon Kosidowski: Čo rozprávali evanjelisti. Obzor , Brati
slava 1988

Nie je jednoduché uchopiť pravdu. Vesmír , Zem, ľudstvo sú^ 
plné záhad, a to v prevažnej miere doteraz nepochopených. V histórii 
ľudstva boli a sú v podstate dva prístupy k hľadaniu odpovede 
na otázky, ktoré si čloVek kladie. Jeden reprezentuje veda. Je to 
rýdzo rozumová analýza sveta a jej výsledkom je dnes už pekný sú
bor pozitívnych výpovedí, ktoré sa dajú overiť. V histórii vedy 
omyly nie sú nešťastím. Sú nutným produktom hľadania a nesú znaky 
vývoja vedy samej a technického pokroku tej-ktorej etapy. Svetová 
verejnosť vedecké závery však sústavne preveruje a očisťuje od ba
lastu. Neúprimné snahy vpašovať do vedy vlastné, často i nespráv
ne názory sa skôr či neskôr prejavia a veda na ne zabudne.

Vytvorila sa už móda /hlavne vo východoeurópskych krajinách/ 
hovoriť o vede tam, kde sa chae manifestovať odpor proti inému 
prístupu k hľadaniu odpovede na problémy okolo nás - proti nábožen
stvu. Už^táto kategorizácia je nesprávna, lebo je veľký rozdiel 
medzi prístupom primitívnych kmeňov v pralese a napr. Einsteino
vým nazeraním na svet. U prvých sa objavujú snahy zbožšťovať 
všetko neobvyklé v okolí, vytvárať povery a podriaďovať sa im, u 
špičkových vedcov sa na súčastnej úrovni myslenia formujú poznatky 
o existencii "Boha filozofov” /J. Ratzinger, Úvod do kresťanstva/, 
matematika objavuje matematiku kozmu, premyslené bytie vecí. Ale 
vo svete nachádzame i nemenej neslýchané a nevysvetliteľné divy 
krásy. Nie je teda správne veriacich ľudí postaviť apriori do tá
bora odporcov vedy.

Presne toto urobil autor recenzovanej knihy. Hneó v úvode sa 
nám dostáva poučenie: "ludstvo naóalej holduje rozličným poverám 
a mýtom a iba nepatrné percento ľudí drží krok so súčastnými idea
mi vedy a pokroku."Autor sa"pokladá za sprostredkovateľa medzi vedou 
a čitateľmi". Aby som mu nekrivdil, myslí na vedu o náboženstve 
a biblistiku. Ale veda má len jedny pravidlá a kto pristupuje k veci 
predpojaté, musí slovo veda Vynechať. Kosidowski, podľa môjho názoru, 
predpojatý je, a preto si myslím, že nie je schopný splniť svoje 
predsavzatie. Celým dielom sa prelína jeho osobné presvedčenie, že 
ak Ježiš vôbec žil, nebol mesiášom /Kristom/ a "že všetko, čo sa 
deje v reálnom svete, je výlučne výslednicou ľudských činov" /str.70/ 
A tak sa táto kniha stala miestom na hľadanie "dôkazov, že autori 
Nového zákona hovoria nezmysly, že Ján inscenuje vzkriesenie La
zara" /str. 85/, že správa, podľa ktorej "apoštoli sa stali akými
si pomazanými vyvolencami, ktorých Buch Svatý pomazal" je legendou, 
inšpirovanou judaistiskou tradíciou /str. 108/, že "cirkev sa doktri- 
nálne spútala s legendami, ktoré rozpráva Lukáš a Matúš'' /str. 189/. 
Zdá sa mi, že autor sa stotožňuje s citovaným výrokom, že zmŕtvych
vstanie je naivný a prostoduchý výmysel evanjelistov /str. 260/.



Keby autor chcel sprostredkovať vedu, uviedol by jej serióz
ne výsledky a mohol by pripojiť i svoj názor /sprostredkovateľa/.
On je však viac. Jeho súdy sú od začiatku do konca knihy jedno
značné. Zázraky nie sú, Ježiš-nie je Mesiáš, evanjeliá nenapísali 
apoštoli /autori evanjelií Ježiša nikdy nevideli/. A vôbec, nič 
z Nového zákona nie je spoľahlivé, lebo "údajne evanjeliá, listy 
či apokalypsy Jakuba, Matúša, Petra alebo Pavla boli v skutočnos- 
ti dielami neznámych kompilátorov” /str. 55/. A tak mu napr. vychá
dza, že Lukášovo evanjelium nemohlo byť-napísané pred rokom 70, 
lebo sa v ňom hovorí o zborení Jeruzalema /str.73/. Lukáš o tom 
vedel- /písal/-j a tak to- musel urobiť po udalosti. /Kresťanská 
exegéza tvrdí, že toto evanjelium vzniklo predér. 70./

Nebudem ňalej uvádzať citáty na osvetlenie postojov autora 
voči predmetu štúdia, myslím si, že uvedené citáty ho dostatočne 
charakterizujú. Poznamenávam, že celé dielo je vedené takto ten
denčné, a myslím, že pre získanie poznatkov o dobe, v ktorej Kris
tus žil, a o súčastnom stave bivlistiky bude treba vyhľadať inú 
literatúru. Kosidowského knihu považujem za zlý žart.

Dnes vieme, že príchod kresťanstva je revolučná /zlomová/ uda
losť. Kristus neprišiel do dob^ všeobecne pripravenej prijať po
solstvo lásky. Až dnes psychológia pochopila /aj to nie všade/, že 
láska je nevyhnutnou a postačujúcou podmienkou šťastia. Bez Krista 
by “potulní kazatelia1’ /ako ich autor označuje/ neboli napísali 
dielo s takým významným obsahom. To si mal autor uvedomiť. Potom 
by nezalamoval rukami nad tým, že Kristus synoptikov /prvé tri 
evanjeliá/ je iný ako Jánov. Potom by mu neprekážalo, že synoptici 
hovoria to isté /jemu prekáža tiež, že sa sem-tam odlišujú/, že 
si Ján všíma iné veci ako synoptici a pod. Ale Kosidowski je "ra
cionalista” /str. 8/ a asi nechce študovať ducha Posolstva, a tak 
sa mu páči veta: "Zázrak vzkriesenia je priam protichodný Kristov
mu učeniu”. Prečo - to sa čitateľ nedozvie / a v takto koncipova
nej knihe by sa to mal dozvedieť/. Ale ke3 už autor takto postavil 
celú vec, mohol by pokrpčiť cialej a uznať, že potulní kazatelia 
by práve z tohto dôvodu nikdy nenechali vymysleného Krista ukrižovať.

P. Weizsacker v knihe Dejiny prírody hovorí, že náboženstvo 
nemôže pochopiť ten, kto ho posudzuje zvonku: "Nemôžem pochopiť 
podstatu božstva, v ktoré nemôžem veriť... Kto nie je nábožensky 
viazaný, môže síce celok náboženského sveta prehliadnuť zvonku 
ako objekt, jeho vnútrajšok však, a to znamená i podstata, mu zo
stane zvačša celkom neznámy”. Z. Kosidowski podal krásny príklad 
pravdivosti tohto výroku. Duch Posolstva mu unikol celkom a slová 
sa mu stali nezrozumiteľnými; toto dokazuje vo svojej knihe a to 
je jeho odkaz čitateľom. Viac nemá čo povedať. Lebo kto si nevy
jasnil základné pravdy a zle narába napr. s pojmom nepoškvrnené 
počatie /str. 199/, nevzbudzuje veľkú dôveru, že aj v iných otázkach 
sa nemýli.

E. ’ltoly v knihe "Čo znamená veriť" okrem iného hovorí: "Naša 
viera nie je podrobenie sa nezvratnému dôkazu, ale pričlenenie 
k osobe, ktorej úplne dôverujeme. Táto dôvera je rozumná, rozumne 
dokázaná, takže máme svoje dôvody veriť”.

Zostáva mi ešte pozastaviť sa nad otázkou, ktorá sa vydaním 
tejto knihy u nás stala aktuálnou. Približne v tom čase, kečí sa 
pulty prehýbali pod zväzkami pekne ilustrovanej knihy Kosidowského, 
sa na trhu objavili ňalšie dve knihy. Obidve /Gándhí a Veľký 
doktor/ boli vydané v takom skromnom náklade, že sa rozobrali okam
žite. Bol to zámer ? Kto manipuluje s občanmi? Táto spoločnosť by 
mala mať záujem o zvyšovanie duchovného sebavedomia národa, a nie 
o jeho oslabovanie povedzme i týmto spôsobom. Zámer vyšiel. Kosidow
ski je ojedinelým autorom dostupným oficiálne. A prišiel



s problematikou, ktorá bola /a u nás stále je/ tabu. Nečudo, 
že po ňom siahli hlavne veriaci. Mnohí túto knihu kúpili ako 
dar pre svojich blízkych. Treba si však uvedomiť, že i jed 
sa dá zabaliť do pozlátka.

Škod? že profesori 
toto dielo a

teologie, ktorí by mali profesionál
ne posúdiť, toto dielo a upozorniť veriacich v katolíckej tla
či na jeho ho dn b t ú" j mlč i e... Tu nejako nebadať výsledky veľko
lepých proklamácií organizácie Pif a: veľkých slov ô dialoguj, _

* ’ • C) p
/t/

MODLITBY NA ZAČIATKU DŇA

- Pane, daj mi silu, aby som dnes žil tak, ako ty chceš, 
bez strachu, s radosťou a s láskoy. Pomôž mi, aby som sa ne-v 
rozčuľovala nebol podráždený, keď sa mi niečo nepodarí a keď 
dôjde k zmätkom a napätiu. Daj mi svoj hlboký mier, aby som 
zostal pokojný, nech sa hocičo stane, a aby som tak pomáhal 
aj ostatným obrátiť sa k tebe o silu a pomoc.

- Pane, bojím sa dnešného dňa. Bude to veľmi nabitý deň
a budem sa musieť stretnúť aj s takými ľuďmi, ktorí majú ťažkú 
povahu. Ak sa voči nim zachovám tak, ako sa mám zachovať, bude 
to veľmi nepríjemné. Prosím ťa,daj mi odvahu konať to, čo je 
správne, i keď ma to urobí neobľúbením. Pomôž mi zniesť akú
koľvek urážku, ktorej sa mi azda dostane, bez toho, že by ma 
to skľúčilo a žeby som sa poddal svojim útrapám. Buď mi prí
kladom a daj, aby som si uvedomil, že ty si so mnou vo všet
kých mojich ťažkostiach, dnes i vždy*

- Žiť v tvojej blízkosti, Pane, znamená mať istý pociť 
pokojného očakávania, keď sa ráno zobudím; je to súhrn svie
žosti a nádeje, vedomia toho, že milujem a som milovaný, a 
vzrušenia z očakávania, čo mi prinesie tento deň. Pravda,
Pane, často je v tom aj plno obáv pred istými neľahkými situá
ciami. Ale dobre je žiť, môcť vstať a byť s tebou v modlitbe, 
môcť vyjsť do sveta, stretnúť sa s tvojím ľudom a vedieť, že 
nás miluješ. Nauč ma dnes plnšie milovať.

- Ježišu, som istý,'že dnes ma moje denné povinnosti 
natoľko pohltia, že často zabudnem na teba. Ak sa tak stane, 
prosím ťa, ustavične ma upozorňuj na to a buď so mnou. Za Svoj
ho každodenného života tu na zemi si nikdy nezabudol na svoj
ho Otca. Prosím ťa, pomôž mi v každom prípade žiť s ustavič
ným vedomím jeho prítomnosti tak, ako si to robil ty.

- Som rád, že sa môžem ráno zobudiť skôr, než je čas 
vstávať, Pane. Môžem tu ležať odpočinutý, neuponáhľaný a pre
ciťovať tvoju prítomnosť v hlbokej a často až prekypujúcej 
radosti. Aký si obdivuhodný! Som rád, že sa teraz zobúdzam . 
Ďakujem ti.

/Michael Hollings, Etta Gullick: 
"It xs.me, o Lord" = To som ja,

Pane./

Obdivuj to, čo ti Boh ukazuje, a budeš mať cestu k tomu, 
čo ti skrýva. /jt/
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Najhlbšou túžbou ľudského srdca je milovať a byť milova
ný, lebo zmyslom ľudského bytia je v plnom zmysle slova láska.
Z íásky a pre lásku je človek stvorený a iba v láske sa môže 
rozvíjať., Ona je ústrednou myšlienkou i kresťanskej vierouky. 
Lásita k blížnemu je i príkazom Krista: "Nové prikázanie vám 
dávam, aby ste sa navzájom milovali" /Jn 13,34/. Miera orejs- 
vcvanej lásky medzi ľuďmi je mierou toho, o koľko sme s.a pri
blížili ku Kristovi, alebo o koľko sme sa od neho vzdialili.
Sme veľa dlžní tomuto Kristovmu príkazu. Preto pociťujeme ne
dostatok lásky všade - v zamestnaní, vo verejnosti, ba i v ro
dinách. Z nedostatku lásky vyplýva i neúcta človeka k človeku, 
ktorá nám často znepríjemňuje a strpčuje spolunažívanie. Pre
to by sme sa mali zamýšľať nad svojím osobným prínosom k napl
neniu príkazu Krista. K tomu, aby sme sa vedeli viac oduševniť 
za ideál kresťanskej lásky a aby sme ju aj prejavovali, nám 
môžu vhodne poslúži- životopisy svätých. Bola to práve láska, 
často i neroická, ku Kristovi a k  blížnym, ktorá svätých vy
zdvihla na oltár. Príklady z ich života podnecujú konať dobro 
v prospech našich bližných. Ich život môže robiť náš život 
plodnějším a radostnejším. Prečítajme si niečo z ich živo+a 
pri slávení sviatku nášho patrona alebo patróna našich blíz
kych. Životopisy uverejňujeme podľa občianskeho i cirkevného 
kalendára.

20. mája: sv_,_ Bernardín Sienský
Narodil sa r. 1380 v mestečku Massa'Maritima neďaleko 

mesta Sieny v stredosevernom Taliansku. Ešte v detskom veku 
stratil obidvoch rodičov. V Siene študoval literatúru, právo, 
Sväté písmo a teológiu. Po skončení štúdia Bernardín vs túpil 
do kajúceho bratstva Panny Márie, ktoré sa usilovalo dosiahnúť 
kresťanskú dokonalosť službou núdznym a chorým. V tejto službe 
sa počas moru i sám nakazil, ale opäť sa uzdravil. R. 1402 vstú
pil do františkánskej vetvy "observantov". Vo veku takmer 40 ro
kov začal kazateľskú a misionársku činnosť v strednom a severnom 
Taliansku. Mal veľké úspechy. Počet poslucháčov dosahoval až 
30 000. Jednou z hlavných úloh jeho apoštolátu bolo zmierova
nie nepriateľov a odstraňovanie nenávisti medzi prívržencami 
rôznych politických smerov. Tomuto cieľu slúžilo osobitným 
spôsobom šírenie úcty k Ježišovmu menu. Bernardín si zhotovil 
zvláštny erb - obraz žiariaceho slnka a v ňom prvé tri písme
na mena Ježiš - IHS, Tento erb nahradzoval rôzne erby a znaky, 
ktoré rozdeľovali ľudí. Znak Ježišovho mena sa veľmi rozšíril 
a stal sa znamením kresťanského bratstva. Šírenie úcty k Ježi
šovmu menu sa však nepáčilo niektorým teológom; obžalovali Ber
nardína zo zavádzania podozrivých novôt. S týmto obvinením sa 
trikrát zaoberal cirkevný súd, ale vždy uznal Bernardínovu 
pravovernosť. Akoby na vyváženie mu trikrát ponúkli biskupstvo, 
Bernardín ho však neprijal. R. 1438 sa stal generálnym predsta
veným františkánskych observantov. Po rokoch vyčerpávajúcej prá
ce zomrel v Aquile r. 1444. Bernardína Sienského si veľmi cti
li už za života a ešte viac po smrti, obzvlášť po viacerých 
zázrakoch, ktoré sa stali pri jeho hrobe. Preto pápež Mikuláš 
V, vyhlásil Bernardína Sienského za svätého už šesť rokov po 
jeho smrti.

Sv. Bernardín Sienský vynikol ako teológ, ľudový misio
nár, rehoľný reformátor a učiteľ kresťanského života. Patrí 
medzi veľké osobnosti františkánskej rehole.
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6. júna : sv. Norbert
Pochádzal zo stredného Porýnia na území dnešnej Nemec

kej spolkovej republiky. Narodil sa r. 1080,v šľachtickej 
rodine. V mladosti sa príliš nezaujímal o duchovné vecí. Žil 
ľahkomyseľne ako feudálny dvoran na dvore cisára Henricha V. 
Svoj postoj k životu zmenil, keč cisár, ktorému bol Norbert 
sympatický, ponúkol biskupský úrad v Cambrai vo Francúzsku.
Išlo o bežný prípad laickej investitúry, proti ktorej bojo
vali vtedajší pápeži. Norbert cisárovu ponuku odmietol. Bol 
síce ľhkomyseľný, ale napriek tomu si uvedomoval, že nie je 
možné prijať taký závažný cirkevný úrad len preto, že to vy
hovuje cisárovi, Keá pápež Paschal II. r. 1115 exkomunikoval 
Henricha pre jeho zásahy do cirkevných vecí, Norbert odišiel 
z cisárskeho dvora. Zriekol sa pohodlia a svetských záujmov^ 
a vstúpil do kláštora sv. Benedikta v Siegburgu. Kňazské svä
tenie prijal v Kolíne nad Rýnom. Potom podľa príkladu potul
ných kazateľov začal chodiť od mesta k mestu, kázal a nabádal 
svojich poslucháčov k mravnej čistote a poslušnosti voči cir
kevným predstaveným. Kečí ho pápež povzbudil v tejto činnosti, 
založil nový rád rehoľných kanonikov. Prvým sídlom nového rá
du bolo údolie Prémontré vo Francúzsku, preto sa rehoľníci za
čali nazývať prémonštrátmi. Ich cieľom bola dušpastierska služ
ba vo farnostiach s osobitným dôrazom na liturgickú výchovu 
veriacich. R. 1126 išiel Norbert do Ríma, kde dosiahol potvr
denie premonštrátskeho rádu. V tom istom roku prijal biskup
skú vysviacku a bol menovaný za arcibiskupa v Magdeburgu.
Ihneň sa dal do obnovy cirkevnej organizácia a do odstraňova
nia neporiadkov medzi duchovenstvom. V presadzovaní cirkevných 
reforiem mu pomáhali aj jeho duchovní synovia - premonštráti. 
Tvrdý život a nadmerná práca Norberta predčasne vyčerpali. 
Zomrel r. 1134 ako 50 ročný. V krajinách, kde Norbert pôsobil, 
si ho veriaci začali uctievať ako svätca už krátko po jeho 
smrti. Úradne mu tento titul priznal až pápež Gregor XIII.r. 
1582. Telesné pozostatky sv. Norberta previezli r. 1627 do 
premonštrátskeho kláštora na pražskom Strahove*

V diele sv. Norberte pokračovali a pokračujú premonštrá
ti i dnes. Na Slovensku bolo do r. 1950 jedno premonstrátské 
opátstvo v Jasové pri Košiciach.

Originálnosť diela sv. Norberta spočíva hlavne v úsilí 
o zblíženie prísneho rehoľného života s praktickým apoštolátom.

7. júna: sv. Róbert Bellarmín
Svätý Róbert Bellarmín pochádzal zo stredného Talianska. 

Narodil sa r . 1542 v mestečku Montepulciano. Ako osemnásťroč
ný vstúpil do jezuitskej rehole. Po ukončení noviciátu za
čal študovať filozofiu a toaLÓgiu v Pádové. R. 1570 bol vysvä
tený za kňaza. Stal sa profesorom teológie v Louvaine, v Bel
gicku. Róbert Bellarmín žil v období veľkých teologických po
lemík, ktoré veľmi ovplyvnili jeho myslenie a neskoršiu teo- 
logicko-literárnu činnosť. Považovali ho za najvýznamnejšie
ho obrancu vtedajšej cirkvi. R,1597 povolal pápež Klement VIII. 
Róberta Bellarmína do služieb rímskeho cirkevného ústredia. 
Vymenoval ho za pápežského teológa a za poradcu Svätého ofí- 
cia, ktoré bolo najvyšším cirkevným orgánom pre vieroučné 
otázky. 0 dva roky neskôr ho vymenoval za kardinála. Napriek 
tomu, že zastával vysoké cirkevné funkcie, zachoval si evan
jeliovú chudobu a jednoduchosť a hlavne lásku k veriacemu 
ľudu. Hlavným poľom pôsobnosti kardinála Bellarmína boli^teo
logické otázky. Preslávil sa spismi, v ktorých novou metódou



bránil katolícku náuku proti bludom. Takmer do konca,života 
bol v službách rímskych kongregácií. Keď ho začali o-pŕû ťať 
životné sily, utiahol sa do jezuitského domu sv. Andreja 
v Kvirináli. Tu zomrel r.1621.^Kardinála Bellarmína si mno- 
hi ctili pre jeho učenosť a svätosť života. Preto sa proces 
jeho blahorečenia začal už rok po jeho smrti. Avšak za bla
hoslaveného ho vyhlásil až r. 1§23 pápež Pius XI. Ten istý 
pápež ho r r 1930 vyhlásil za svätého a o rok neskôr'za cir
kevného učiteľa.

1 3. júla: s_yt Margita Mária Alacoque__
Svätá Margita Mária Alacoque sa narodila r. 1647 v bur

gundskej dedinke Lautecour vo východnom Francúzsku. Ako osem
ročná sa dostala do kolégia rehoľných sestier klarisiek v Cha- 
rolles. Vážne ochorenie ju však prinútilo vrátiť sa domov*
Vo veku 24 rokov vstúpila do kláštora rehole Navštívenia 
Panny Márie v Paray le Monial. Margita nevynikala prirodze
nými schopnosťami, bola pomalá a ťarbavá, začo si Často vy
slúžila kritiku spolusestier i predstavených. Znášala však 
všetky výčitky ponížene a trpezlivo. Robila, čo mohla, a po
tom zostala pokojná a úprimne milá voči všetkým. Na vyváženie 
svojich prirodzených nedokonalostí bola obdarená mimoriadny
mi milosťami. Mávala zjavenia, ktoré ju neskôr urobili zná
mou v kresťanskom svete. V zjaveniach ju Kristus žiadal o 
rozšírenie úcty k jeho Božskému Srdcu. Sestra Margita Mária 
sa usilovala splniť želanie svojho božského Majstra. Vyzvala 
i francúzskeho kráľa, aby zasvätil krajinu Božskému Srdcu Je
žišovmu. Zaviedla spoločné uctievanie Božského Srdca vo svo
jej rehoľnej komunite* Oficiálneho zavedenia sviatku Božské
ho Srd&a v cirkvi sa však už nedožila. Tento sviatok rozšíril 
za celú cirkev až pápež Pius IX. r. 1856.

Margita Mária Alacoque zomrela v Paray le Monial r.1690 
vo veku 43 rokov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Pius IX. 
r. 1869 a za svätú pápež Benedikt XV. r. 1920.

KATECHÉZA
S k u p i n a  S / s n ú b e n c i /  f
Prvá beseda:
BOŽÍ PLÁN S ČLOVEKOM A MANŽELSTVO /l. časť/
Ak máme hovoriť o poslaní manželstva, musíme začať vô

bec od zmyslu a cieľa existencie človeka, od jeho úlohy vo 
svete. Manželstvo je totiž tá inštitúcia v človečenstve,kto
rá slúži na prehlbovanie lásky vo svete, na udržiavanie ľud
ského rodu a jeho sústavné zveľaďovanie základnou starostli
vosťou o jeho fyzický.i duchovný rast. Ale ľudský rod, to nie 
je dajaká beztvárna, neprehľadná, splývavá masa ľudí, kde 
ažda na tom alebo na onom. človeku nezáleží, lež historicky 
sa rozvíjajúce spoločenstvo všetkých ľudských osôb. konkrét
nych jednotlivcov, z ktorých každý svojím nezameniteľným po
dielom má prispievať k rozvoju dobra celku, a to celkom svoj
ským, neopakovateľným spôsobom.

Tým, že človek nestráca v celku svoju individualitu, že 
sa v ňom nerozplývá, aj manželstvo, v ktorom sa do akejsi bun
ky celko spájajú dve ľudské osoby, muž a žena, nadobúda ráz 
neopakovateľnosti, svojskosti. Aj táto bunka má do celku za
padať tak, aby bola jeho organickou a zdravo fungujúcou sú
časťou. Mohli by sme povedať, že vlastne zobrazuje v sebe 
tento celok. A predsa je každé manželstvo iné, zo samej svo
jej existenčnej podstaty osobitné.



Človek jednotlivec, človek Adam, človek Eva, je osoba s veľ- 
irri-4con4erdtnym osobitným poslaním vo svete, ale pritom je aj akým
si atómom a zároveň prototypom človeka v celom jeho historickom 
poslaní ako jedného z Božích tvorov, ako tvora v prírode stvore
ného na Boží obraz. Práve tak jednotlivé manželsto, jednotlivá 
rodina je spoločenstvom ľudí s veľmi konkrétnym osobitným posla
ním vo svete, ale je tak isto akýmsi atómom a zároveň prototypom 
celého ľudského spoločenstva v jeho dejinnom vývoji, povolaného 
vytvoriť jednotu na Boží obraz.

Leibniz by povedal, že tu máme do činenia s monádsmi, ktoré 
sa vzájomne jedna v druhej zobrazujú - že ľudská osoba je moná- 
dou,manželstvo je monádou, rodina je monádou, ľudské spoločenst
vo je monádou...

Prepáč mi, milý priateľ, že som navodil dnešnú besedu takto 
špekulatívne. Nemám v úmysle skíznuť do filozofovania, chcel som 
iba naznačiť v zhustenej forme, že už pri voľnom nazeraní javí sa 
nám manželstvo ako jedno z organizkých ohniviek reťaze skutočnos
tí, ktorých kľúčovým bodom je úloha Človeka vo veľkom Božom pláne. 
A ak sa veci majú tak, je logické, že nás musí zaujímať najprv to, 
aké úmysly má vlastne Boh s človekom. Tak sa potom najkrajšou a 
najschodnejšou cestou dopracujeme vo svojich úvahách aj k poznaniu 
a pochopeniu úlohy a poslania manželstva.

Nuž všímajme si, čo nám tu hovorí Božie zjavenie.
Boh styoril_syet_gre„človeka
V Božom pláne človek^nepochybne zaujíma vznešené miesto.

Kráľ Dávid o tom spieva /Ž 8 , 5-7/:
"Čože je človek, že naň pamätáš,
a človeka syn, že sa staráš oň?
A spravil si ho málo menším od anjelov,
slávou a počestnosťou korunoval si ho.
Dal si mu vládu nad dielami rúk svojich
a všetko si mu vložil pod nohy."
Katechizmus nás poúča, že Boh stvoril svet_z lásky_-_pretoA 

lebo_sa chcel podeliť o svoju blažeňoiť,_i_tak_Bozím_žámerom_od 
počiatku stvorenia bolô_itvoriť_člôvikäi bytôsť_ňa_Boží_obraži~ 
ktorá bude _Boha-pôzňávaťi-budi_ho~milôyať~a-bude_ia~uiiIovať_o_ 
vecne spijenie~s_ním7

V prvej knihe Mojžišovej čítame, že v šiesty deň stvorenia
"Boh riekol: Učiňme človeka na náš obraz, nám podobný! Nech
vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou 
zverou a nad všetkými plazmi, čo sa po zemi plazia! " /Gn 1,26./ 
Tohto človeka "Páni Boh, utvoril_z_hliny zeme" /Gn 2,7/, čo_zna~ 
menái ze~hô urobíl_s3čist?ou stvorenej prírody._A_predsa mu_čelú~ 
pírodu”pôdriadíl._

Vláda nad ^rírodou_má,_pravda,_pre_človeka podobu správcov
stva^ Človek ma totiž nielen~vyu2ívať bohatstvá švitä pri svoje 
dobro, ale ja /a to najmä/ využívať ich zodpovedne. V tom je_pod- 
steta ľudskej práce na_zveľadovaní_sveta, ktorá je_täktoóvleštňe~ 
spoluprácou_s_Bohom_ňa~stvôrini^ Sami skúsenosť ľuďskýčh”pokôlinľ 
- ä s celkom osobitným dôrazom neblahá technokratická skúsenosť 
dneška - jednoznačne dokladá, že kedykoľvek sa človek k prírode 
stavia iba pánovito, macošsky, nezodpovedne, bezohľadne exploatá- 
torsky, príroda sa obracia proti nemu a neslúži mu na všeobecné 
dobro, ale na skazu.

Šalamú si zodpovednosť za vládu pred Bohom plne uvedomuje, 
a preto sa modlí /Múd 9,1-4/:



— ___ "Bože—otcov, Pene milosrdenstva,
ktorý slovom svojím učinil si všetko, 
človeka si stvoril múdrosťou svojou,
aby vládol nad stvorenstvom,ktoré si ty povolal bol k jest-

vote,
aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti,

aby vládol v úprimnosti srdca, 
daj mi múdrosť, prísediacu trónu tvojho, 
a mňa nevylučuj z počtu dietok svojich."

Je zrejmé, že človek dostal od Boha nielen vznešené posta
venie medzi tvormi, ale aj vznešené poslanie. "Lebo človek, stvo
rený na obraz Boží, dostal príkaz podrobiť si zem so všetkým, čo 
v sebe zahrňuje, spravovať svet v spravodlivosti a svätosti a za
merať seba samého a vesmír na Boha, uznávajúc ho za Stvoriteľa 
všetkých vecí> aby všetko bolo podriadené človekovi, a tak sa ve
lebilo meno Božie všade na zemi.” /Gaudium et spes, 34./ ”Boh 
urobil človeka;" formuluje myšlienku kardinál nášho rodu Jozef 
Tomko, "vrcholom stvorenia, pánom, staviteľom. Povolal ho za svoj
ho spolupracovníka na stvorení, chápanom nie ako privolanie vecí 
z ničoho, ale ako rozvíjanie, pretváranie, objavovanie."

Boh tedax môžeme_konštatovaťi stvoril §veť_pre_človekaz ale 
človeka simého_stvoril_pri_šeba. So~svätým Augustínom"by sme si 
mali dennodenne uvedomovať: "Bože,, stvoril si nás pre seba, a ne
pokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe." Ten nepokoj srdca 
spočíva v túžbe a hľadaní, preto determinujúcim aspektom správ
covstva človeka nad svetom je aspekt poznávací. Zračí sa to už v 
úlohe poznávať, na ktorú Boh človeka uschopnil a ktorú mu vo svo
jej veľkej láske k nemu i rovno predostrel.

Človek^. to_je muž i žena_
Uschopnenie človeka poznávať... Akože sa o tom hovorí v kni

he Genezis? Nájdime si to miesto: "Keä bol Pán, Boh, utvoril- z - 
hliny všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské, priviedol ho k 
Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, pretože ako ho nazve, také 
bude jeho meno." /Gn 2,19/.

Celú prírodu Boh•privádza k človekovi, álé ponecháva na člo
veka samého, aby si utváral o nej obraz a aby si tak aj skrze 
stvorené veci uvedomoval jestvovanie Boha, jeho veľkosť a múdrosť 
a aby aj skrze stvorené veci /teda nielen zo Zjavenia/.poznával 
Božie zámery a plány. Výnimočnosť postavenia človeka v  Božích 
plánoch je zrejmá i z toho, že nijakému inému tvorovi z prírody 
takáto úloha zverená nebola. "Akô ho nazve., také bude jeho meno." 
Netreba iste zvlášť zdôrazňovať, že človek dáva veciam mená, keä 
ich poznáva, keä ei vytvára pochop o nich, keä abstrahuje, keä 
tvorí pojmy.

A človek^, uschpnený Bohom poznávať^ skrze svoje rozumové_po-_ 
znanie_ši uvedomuje medziiným ao_to7_?e oň_sám_i.äko jednotlivec^ i 
keä je_ako7ošoba7autônomňy_a "kompletný" 7 nie je_sam_sebě äkô 
?lôvek_dostacujúci^ "Svaté písmo to v uvedenej siati naznačuje ta
kýmto konštatovaním: "A nazval Adam menom všetok dobytok,všetko- 
vtáctvo nebeské a'všetku zver poľnú. Pomocnicu však, čo by mu bo
la podobná, nenašiel." Je to konštatovanie vyslovené obrazne, ne
musíme práve vidieť v ňom tvrdenie, že muž bol stvorený skôr ako 
žena /hoci aj podľa kontextu Písma by sme si to tak mohli predsta
vovať; ale vieme, že celá biblická správa o stvorení sa vyznačuje 
veľkolepou básnickou invenciou/. Toto miesto musí nám hovoriť pre
dovšetkým toľko, že človek^je tu aj ako muž,_aj ako žena a že muž 
& žen.o_po<3ľs_sv°^e£j prirodzenosti sújsi urcení_nivzájom sa_doptňať^



Ak_sa niečo týka_čloyeka_ ako takéhOj_ týka sa to v_jednake;] 
miere muža i žeň,y 7 Člôvik-nie~je tvor "ne pohlavný ani ôbôjpohlävný 
Všetko, co'n^m Zjavenie hovorí o človeku /samo meno Adam v hebrej
čine znamená človek a v mnohých prekladoch citovaných miest Písma 
nejdeme na jeho mieste jednoducho pomenovanie človek - a s ohľadom 
na zmysel zjavených právd je to i správne/, hovorí práve tak o mu
žovi ako aj o žene.

UŽ z toho, čo sme teraz povedali, je zrejmá rovnosť muža a 
ženy pred Bohom a teda aj ich vzájomná rovnoprávnosť. Ale samo_
Zjavenie_nám_oriamo,_bez uhýbania_hovorí:_"A stvoril Boh človeka 
na_svoj obraz,_na obraz~Bôží_stvoŕiI_ho,_muza a”žinu_itvoŕiI IcE." 
7Gn 1,277 A tô je dostatočný dôvoď ňa tô, aby sme~striktne od
mietali akékoľvek pokusy o diskrimináciu jedného alebo druhého 
pohlavia./tým diskriminovaným v jednotlivostiach nebýva vždy len 
žena, ako sa nám to zvyčajne javí/ v právach a povinnostiach zod
povedajúcich jeho prirodzenosti.

Ale nám tu momentálne nejde o to, aby sme sa bližšie zahľade
li do otázok rovnoprávnosti muža a ženy, lež o poukázanie na sku
točnosť, že ak_Boh_stvoril_človeka ako_m.uža a ženua m.usí_to byť 
výkazom osobitného úmyslu y jehojoláneľ Tým úmyslom je_kônytitňo- 
vanie 7uitanôvinie7 maňžělitya_a_ródiný.7 "A-£ožihnal ich Boh a 
riekol im: "Ploďte si ä množte a niplňte-zem’ /Gn 1,28/ a tiež 
"Preto muž...priľne k svojej žene..." /Gn 2,24/.

V manželstve_a_rodine ako prirodzenej ustanovizni má_teda 
spravidla človek_ňačbädžať cesty_ňskutoČňoyinľa svojhô_vzňešeňého 
poslania_ Nič ňa tom nemení iní vážnosť,"ktorú"požíva v cirkvi 
panenstvo.

Svätý Otec Ján Pavol II. nám túto pravdu zdôrazňuje takto: 
"Pannestvo a bezženstvo pre Božie kráľovstvo nie sú v protiklade 
s dôstojnosťou manželstva, ale juskôr vyžadujú a podporujú. Keď 
sa neváži manželstvo, vtedy nemôže jestvovať ani Bohu zasvätené 
panenstvo. Keď sa sexuálna stránka nehodnotí vysoko ako dar od 
Stvoriteľa, vtedy stráca cenu aj jej zrieknutie sa pre nebeské 
kráľovstvo." /Paroiliaris consortio, 16./

Cez manželstvo a_rodinu sa_buduje a rozvíja ľudské spoločen
stvo, a tedä_oredôvfetkvm_cez manželstvo ä roďiňu_sa uskutočňuje 
i Božíjzámerjs člôvik5mľ__Síčrze-človeka-chce Boh zjednotiť všetko 
v sebe, a preto člôvek'músí kráčať cestou zjednocovania, a nie 
rozkladu. A základnou spoločenskou bunkou na ceste zjednocovania 
je manželstvo a rodina. Nie nadarmo sa hovorí /a dnes sa to hovo
rí, p o  neblahých skúsenostiach s uvoľnením manžels-kých & rodi
nných vz+’ahov, aj v ateistických štátoch, ktorých ideológia s ta
kýmto uvoľnením v počiatočnej eufórii z domnelého oslobodenia člo
veka rátala/, že rodina je základom spoločnosti.

Zopakujme si teda:
Človek^ to_je muž i žena_ Tak Boh človeka stvoril._Táto Pola

rita _v_pohlaví_ňa chôdza -vsak_ivôij pravý zmysel_ibä_v_maň|elštve 
A j_samo maňželštvo7uitän5vil_Eóh . Je~zskIadn,ym_a_nädväžnym_ohnIv- 
kom reťaze_ľňd.ských pokoleňí_pôvôlänych ňa_jedňotu_-_nä jednotu 
vzájomnú_a_jednotu-sjBôhomľ

Teofil

Sme odkázaní na milosť; ale nekonáme podľa Božej vôle, ked 
sa opovažujeme začínať od nej, a nie od seba

/Martin Buber/



SPPAVODAJCA
V TOMTO ČÍSLE nášho časopisu 
- tak ako a n v ostatných čís
lach tohto ročníka - sa za
mýšľanie nad témou sloboda.
Ale ako hovoriť o slobode a 
nespomenúť si pritom na tých, 
ktorí sú pravidelne prenasle
dovaní, ako biskup J- Ch. Ko
rec, monš. V, Trstenský, ■ J. 
Čarnogurský, alebo na tých, 
ktorí boli prenasledovaní a 
súdne stíhaní v nedávnej mi
nulosti - I. Polanský, P. Čar
nogurský, Š, Polák, F. Mikloš- 
ko, L_. Heribanová, B. Otrubo
vá a äalší za to, že sa sna
žili urobiť^niečo pre slobodu.

Aj v dňoch, keä vzniká 
toto číslo, mnohých odsudzujú 
na tresty odňatia slobody. 
Chceli by sme touto cestou 
vvjadrit/svoju solidaritu, 
úctu a väaku V. Havlovi,
J. Petrovej, 0. Veverkovi, D. 
Nemcovi, J o St'ernovej, S.Pen- 
covi, P. Plačíkovu, A. Vordro- 
vi, J, Fajmonovi,vI. Jirouso- 
vi. V. Tichému a äalším a äal- 
ším za to, že dokázali premôcť 
strach a postaviť sa- na stra
nu pravdy, nikomu neubližujúc 
nastaviť vlastný chrbát a ne
uhnúť preto, aby demonstrovali 
právo a túžbu človeka aj po 
vonkajšej slobode.

Povnak© si zasluhujú na- 
še^uznanie a modlitby všetci 
naši bratia a sestry, veriaci 
i neveriaci, známi i neznámi, 
Slováci, Moraváci aj Češi, 
ktorí za to, že nasledovali 
hlas svojho svedomie, boli 
akokoľvek prenasledovaní, ale
bo proti ktorým sa súdne stí
hanie v nastupujúcej vlne po
liticích procesov ešte len 
Pripravuje.
KAPDIN/L J, TOMKO navštívil 
v dňoch 16 -24.3.1°89 svoju 
chorú matku Pri svojom prí
chode na rodné Slovensko bol 
aj v seminári Bohosloveckej 
fakulty v Bratislave, kde

si poslucháči vynútili od vedenia 
seminára, aby mohol mať k nim prí
hovor .Dopoludnia na Zelený štvrtok 
za účasti desaťtisícov veriacich 
slúžil kardinál Tomko v košickom 
Dome eucharistickú obetu a viedol 
celé obrady tohto dňa. V homílíi sa 
jednoznačne vyjadril, že tzv. "taj
ná cirkevneexistuje, katolícka 
cirkev je jediná. Po prílete do 
Bratislavy ho- pracovníci Minister
stva vnútra ihneä odviezli na Minis 
terštvo kultúry SSP, kde rokoval s 
ministrom kultúry Pavlom Ko.yšom a 
Vincentom Máčovským. Na otázku, pre 
čo je Vatikám proti existencii or
ganizácie PTT, kardinál Tomko odpo
vedal: PIT nie je cirkevná organi
zácia; je azda organizáciou spolo

čenskou? Na Veľký piatok ho na tr
navskom arcibiskupstve pozdravili 
aj zástupcovia rodinného hnutia z 
Trnavy a okolia.

/ls/
NIEKTOPÍ KŇAZI A VEPEJNT ČINITELIA 
znemožňujú schválenie vydavateľské
ho štatútu Spolku sv. Vojtecha, 
ktorým, by táto cirkevná inštitúcia 
po mnohých rokoch opäť mohla nado
budnúť právo vydávať náboženskú li
teratúru. Doteraz sa zdá, že rri 
takejto "pomoci" aj naáalej bude 
musieť Spolok sv. Vojtecha o túto 
službu žiadať vydavateľstvo evan
jelickej cipkvi alebo štátne vyda
vateľstvá. iýrrto činiteľom Prekáža, 
že nikto z. funkcionárov. /cirkvou 
zakázanej/ organizácie PIT nefigu
ruje v navrhovanej správnej rade 
spolku, hoci "niektorí z nich už 
takmer 40 rokov nastavujú chrbát 
a zápasia o.miesto cirkvi v našich 
podmienka ch ./o štatút Spolku sv. 
Vojtecha sa cirkev usilovala bez
úspešne už v rokoch 1967-68 /
KŇAZI KOŠICKEJ DIECÉZY vyzývajú k
4 . etape modli"tieb za obsadenie 
košického biskupstva dobrým bisku
pom. Podľa rozpisu vždy traja-šty- 
ria kňazi sa zaväzujú: slúžiť sv 
omše "za vyvolenie biskupa" - pove
dať homíliu o poslaní biskupov ako



nástupcov apoštolov v cirkvi, 
konať adorácie pred bohostán- 
kom, do modlitieb zapojiť far
ské spoločenstvá a študovať 
koncilové dokumenty.

Náboženská sloboda vyžadu
je aj hierarchické usporiadanie 
cirkvi v danej krajine. Nenor
málny stav s neobsadenými bis
kupstvami v niektorých diecé
zach na Slovensku, Morave a 
v Čechách trvá už skoro 30 ro
kov . / .. //Dt/
ZAČIATKOM APRÍLA 1989 biskup
ské úrady na Slovensku odosla
li prihlášky uchádzačov o štú
dium bohoslovia na Bohoslovec
kú fakultu v Bratislave. Po 
prerokovaní dekanát fakulty po
siela návrh na sekretariát vlá
dy SSR a odtiaľ idú prihlášky 
na ministerstvo vnútra SSR. 
Modlime sa za bohoslovcov a 
kňazov, aby boli hlbokí vo vie
re, ochotní v službe a v láske, 
verní cirkvi a odhodlaní k 
obetiam. Modlime sa, aby nepod
ľahli nijakému nátlaku ani sľu
bom z hocakej strany. "Radšej 
nebyť, ako Krista, cirkev a se
ba zradiť!" /jt/
V BRATISLAVE zomrel 3* marce 
1989 JUDr. Gejza Medrický na
rodený 12. 1. 1901 v Radvani 
nad Hronom /dnes časť B. Byst
rice/. Právo študoval na uni
verzitách v Bratislave a v 
Brne. Bol spoluzakladateľom 
Ústredia slovenského katolíc
keho študenstva, redaktorom 
rôznych časopisov /Roľník, 
Rodobrana,.../, poslancom au
tonómneho Slovenského snemu.
Od 14. marca 1939 bol minis
trom hospodárstva Slovenskej 
republiky. R. 1947 ho odsúdil 
národný súd na 7 « rokov väzenia 
Po prepustení pracoval ako ro
botník.

Zosnulý mal odvahu vniesť 
teplo evanjelia a kresťanské 
princípy do verejného, sociál
neho a politického života dávno 
predtým, než podobne konali vo 
väčších krajinách muži takého 
veľkého formátu, ako Adenauer, 
de Gaule alebo Kennedyovci.

/j t/

KATOLÍCKI VERIACI v LUCENCI posla
li ONV v Lučenci a redakcii týž
denníku Ipeľ /orgán 0V KSS a ONV 
v Lučenci/ list, v ktorom protes
tujú proti stanovisku tajomníčky 
0V KSS Viery Klimentovej, ktorá 
29.1 1 .1 9 8 8 v rozhovore s redakto
rom časopisu na otázku, čo podne
cuje zvýšenú náboženskú aktivitu 
v okrese, doslova uviedla: "Je to 
nesprávne chápaný demokratizačný 
proces prebiehajúci v našej spoloč 
nosti. Aktivizujú sa nepriatelia 
socializmu vo vnútri našej kraji
ny, podporovaní zo zahraničia, or
ganizujú a vytvárajú opozičné sku
piny a podnecujú ich k akciám s 
cieľom vyvolávať v našej spoloč
nosti konflikty a napätie." Čita
telia s oprávneným rozhorčením po
ukazujú na skutočnosť, že neskrý
vané nepriateľstvo voči nábožen
stvu okresných funkcionárov KSS 
v Lučenci sa vydáva za jediný 
správny - demokratický postoj.

K protestom sa, pochopiteľne, 
pripája i redakcia RoSu.

/ls/
Z EDIČNÉHO PLÁNU nakladateľstva 
Vyšehrad na rok 1989vupozorňujQm^ 
na Píseň o Bernadette od Franza 
Werfela,,Listy Nikodémovi od Jana 
Dobracziňského a na Písemnictví 
ruského stredoveku /pri príležicos 
ti tisícročia trvania kresťanstva/

/ls/
JÁN PAVOL II. prijal 6 . 2. 1989 
na zvláštnej, osemdesiatminútovej 
audiencii sovietskeho bojovníka 
za ľudské práva a laureáta Nobelo 
vej ceny mieru fyzika Andreja Sa- 
charova a jeho manželku Jelenu 
Bonerovú. Andrej Sacharov navští
vil Taliansko na pozvanie Univer
zity v BOLOGNI, ktorá mu 10. 2. 
1989 udelila čestný doktorát.

/ls/
"NOVÝ FREDMET, dejiny náboženstva, 
začali experimentálne -vyučovať v 
niektorých gruzínskych školách. 
Žiaci vyšších ročníkov dostali 
komentovanú čítanku biblických 
textov, ktoré zostavil Ústav peda
gogických vied Gruzínska.Do čí
tanky sú vybrané úryvky, ktoré 
odzkradľujú historické fakty, ná
rodnú múdrosť, mravné zásady a



princípy... Poznanie základov 
morálky má pomôcť žiakom lep
šie pochopiť súvislosť medzi 
minulosťou a súčasnosťou.

/ls/
KONCOM MINULÉHO ROKU prebieha
lo v juhoslovanskom Splite me
dzinárodné sympózium Láska- 
život-rodina pri príležitosti 
20. výročia encykliky Humanae 
vitae. Popri juhoslovanských 
kňazoch a odborníkoch v prí
slušnej problematike prehovo
rili rečníci z Talianska, Bel
gicka, Holandska, Poľska a Ra
kúska. Všetky príspevky potvr
dili oprávnenosť a múdrosť 
nekompromisnej požiadavky Pav
la VI. o predmanželskej a man
želskej čistote a zároveň kon
štatovali, že pevný postoj 
cirkvi je jedinou bariérou 
proti egoizmom vystupňovanej 
sexuálnej revolúcii materia
listického sveta.

/ls/
V DŇOCH 2.-5-APRÍLA 1989 sa 
v Bonne v NSR konal 14. medzi
národný kongres o rodine, na 
ktorom sa okrem matky Terezy 
zúčastnili experti z celého 
sveta.
SLOVENSKÝ REŽISÉR Dušan Hanák 
získal osobitnú cenu v NSR za 
film Obraz starého sveta, 
ktorého námetom je úpadok ľud
skosti. Film bol natočený v 
roku 1972 a v Československu 
bol dlhé roky zakázaný. Ide 
už o ôsmy podobne ocenený 
film tohto tvorcu.

/se/
PREDSEDA RADY PRE NÁBOŽENSKÉ 
záležitosti K. Charčev posky
tol rozhovor sovietskemu týž- 
deníku Ogoňok, v ktorom pri
pustil, že za Stalinovej éry 
milióny kresťanov poslali do 
pracovných táborov, zabili a 
utláčali. Vyzval k plnému 
prijatiu veriacich a naliehal 
na byrokratov, aby prestali 
stavať prekážky do cesty k 
slobode náboženstva. "Je na
čase, aby odluka cirkvi od 
štátu prestala znamenať odlu
ku od spoločnosti. Som pre

svedčený, že osud prestavby do veľ 
kej miery závisí od postoja veria
cich k nej", povedal K. Charčov.

/ls/
PREDSEDA SOVIETSKEJ spoločenskej 
komisie pre medzinárodnú spoluprá
cu v humanitárnych otázkach a ľud
ských právach Fjodor Burlackij, 
označil za tri súčasné najväčšie 
problémy v oblasti ľudských práv v 
ZSSR rešpektovanie náboženskej slo 
body, právnu ochranu osobnosti a 
skutočnosť, že doteraz nejestvuje 
zákon, ktorý by upravoval činnosť 
neformálnych organizácií a hnutí.

F. Burlackij cíalej uviedol, 
že začiatkom minulého roku rozlič
né medzinárodné organizácie zaobe
rajúce sa ľudskými právami odovzdá 
li spoločenskej komisii zoznamy 
osôb, ktorých.podľa ich názoru v 
Sovietskom zväze väznia za tzv„ 
náboženské trestné činy. Počet 
týchto osôb sa uvádza od 260 do 
400.

/ apn/
RUSKÁ PRAVOSLÁVNA CIRKEV V ZSSR 
podľa správy z 1 0 .1 .1 9 8 9 vytvori
la vyšetrovaciu komisiu, ktorá má 
odhaliť skutočné rozmery represií 
proti ruským duchovným za Stalino
vej éry. Vyhlásil to v televíznej 
diskusii člen cirkevného vedenia 
metropolita Juvenalij. Povedal, že 
komisia bude zhromaždovať všetok 
významný materiál, aby mohla sta
noviť metódy a rozsah Stalinovho 
prenasledovania sovietskehď kléru.

Správa agentúry TASS poukazu
je na rozdiel medzi úmyslami cirk
vi a strany; kým rezolúcia KSSS 
sa obmedzuje na roky Stalinovej 
éry, synoda hovorí o "sovietskom 
období", do ktorého spadajú aj 
20. roky za V. I. Lenina. Podľa 
súhrnu ilegálne uverejneného roku 
1970 bolo v rokoch 1918 až 1929 
zabitých najmenej 1 1 1 pravosláv
nych biskupov a dalších 66 ich 
bolo zatknutých.

/fepn/
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POZNÁMKA REDAKCIE. Po uzávierke 23- čísla Rodinného spolo
čenstva cirkev na Slovensku prežila nevšené udalosti, o ktorých 
chceme informovať čitateľov RoSu.

Biskup J. CH. Korec napísal dokument závažnej historickej 
ceny formou'listu Cs. televízii v Bratislave k seriálu "Kríž v 
osídlach moci" a informáciu Úradu vlády SSR o udalostiach nasle
dujúcich po ňom. Tieto listy sú popri liste redaktorovi Rudého 
práva V. Doležalovi z r. 1987 /v ktorom opis-uje život cirkvi na 
Slovensku a v Čechách za posledných 40 rokov/ a popri^liste šéf
redaktorovi Mladých rozletov z r. 1988 /ktorý je apológiou - 
obranou kresťanského náboženstva/ najvýraznejším svedectvom zá
pasu b. Korca za náboženskú slobodu a historickú pravdu o živo
te u nás.

Oba materiály uverejňujeme.v nasledujúcej prílohe:



NETRADIČNÁ ODPOVEĎ?
Nasleduje informácia otca biskupa J.CH.Korca o udalos

tiach, ktoré sa odohrali krátko po odoslaní jeho listu Čs. tele
vízii v Bratislave k seriálu "Kríž v osídlach moci".

Nechávame na posúdenie čitateľovi, či ide o odpoveď na je
ho list alebo o akciu s inou motiváciou.

Úrad vlády SSR
Gottwaldovo nám. 1, Bratislava *
V tomto liste podávam informáciu o tom, čo sa nám ako obča

nom v minulých dňoch stalo. Po viacročnej skúsenosti toutq sprá
vou o nič nežiadam.

Na štvrtok 27. apríla 1989 som dostal predvolanie na VB v 
Petržalke, ulica Černého na 8 .30 hod. Môj domáci 55-ročný ing. 
ďán Michal odišiel ako obvykle po 6 . hodine ráno do zamestnania, 
ja som odišiel na VB o 8,30 hod., v našom byte zostala dospelá 
osoba - náš hosť.

Na VB ma prijal známy príslušník v civile za prítomnosti 
ďalšieho. Mená zatiaľ neuvádzam. Po prezretí môjho občianskeho 
preukazu sa začal rozhovor. Otázky boli rozličné - o tom, čo sa 
hovorí o mne v zahraničných rozhlasoch až po vyjednávania s Va
tikánom. Príslušník mal často telefón a často vychádzal i na 
chodbu. Nakoniec mi hovoril o knihe "Kristov kňaz", ktorú som 
napísal a ukázal mi inú o atentáte na pápeža Jána Pavla II. lý- 
tal sa, či tieto knihy nerozmnožujem v byte.ja alebo môj domáci. 
S údivom som povedal, či to myslí vážne. Nič nerozmnožujem, ani 
môj domáci. Oni si to zistia. Rozhovor bol rozvláčny, preskako
valo sa od témy k téme, boli ďalšie telefonáty a príslušník od
chádzal znovu na chodbu.

Pýtal sa ma,^či nemáme v byte podnájomníka, nejakého študen
ta či podobne. Keď mi povedal, že dvaja príslušníci išli za do
mácim do bytu vraj s predvolankou, začudoval som sa. Do bytu?
Veď ten je v zamestnaní. A dvaja niesli predvolanku? Celá vec sa 
mi znevidela. Nemali sme už o čom hovoriť, ale sedeli sme ďalej. 
Asi pred 12. hodinou ma prepustili domov.

Doma som sa dozvedel mnoho vecí od našich susedov i od náš
ho hosťa, ktorý bol stále v našom byte. Od 9« hodiny stál vo 
vestibule neznámy muž. Vyšiel na naše poschodie, zvonil v našom 
byte a dlho klopal na dvere. Náš hosť ani neotváral, ani sa 
neozval. Vonku, ako si všimli susedia, stáli opodiaľ nášho vcho
du ďalší dvaja muži - až asi do 1 1 . hodiny.

Medzitým, prišli dvaja príslušníci v civile za mojím domácim 
do zamestnania a odviezli ho z pracovnej porady na VB na Gagari
novej ulici. Tam mu stroho povedali: "Ste zaistený!"A kázali 
mu vyložiť všetky veci z vreciek. Vyložil i patentné kľúče od 
nášho bytu. Dali ich do obálky a jeho odviedli do druhej miest
nosti. Asi o 10,30 hod. odišiel jeden z príslušníkov z Gagari
novej.

Asi o 11. hodine dvaja muži pred našim vchodom s tretím ne
známym vyšli na naše poschodie a istý čas tam stáli. To si ich 
susedia už veľmi všimli. Keď poštárka odovzdala list pre nás su
sedom, pretože z nášho bytu sa jej nik nehlásil, po jej odchode



prišli traja muži k nášmu bytu a v jedinej chvíli otvorili pa
tentný zámok. Dvere však neotvorili, lebo boli zadržaní rezerv
nou závorou zvnútra. Vo chvíli, ako traja muži odomkli náš byt, 
náš hosť uderil silno do dverí a skríkol: "Zlodeji!" Na to sa 
všetci traja vrhli na schody a utekali z tretieho poschodia dolu. 
Náš hosť vyšiel von a znovu skríkol: "Zlodeji". Vyšli susedia, 
počuli dupot po schodoch a cez oblok videli vyjsť troch mužov, z 
ktorých dvoch poznali z ich dvojhodinového vyčkávania na chodní
ku. Jeden mal aktovku, druhý dosť veľký kufor, ktorý vraj nebol 
ľahký. V tom čase bolo asi dvadsať minút po 11. hodine. Suseda 
ešte zakričala z obloka na zlodejov, ktorí sa rozišli na tri 
strany. Mna^medzitým držali na VB do 11,45* Môjho domáceho za
viedli naspäť do prvej miestnosti, kde bola- obálka aj s kľúcami 
od nášho bytu. Príslušník, ktorý sa vrátil z mesta, povedal-, že 
bol v Petržalke, že vec je vybavená a že môj domáci môže odísť - 
'hoci mu povedali, že je zaistený.

Keď sme so známymi rozoberali všetky udalosti týchto hodín, 
vynorilo sa mnoho otázok. Prečo stál neznámy muž v našom vestibu
le od 9* do 11. hodiny? Prečo zvonil a klopal na dvere nášho by
tu? Prečo opodiaľ stáli od 9- do 11. hodiny ďalší dvaja muži, 
ktorí sa dali vidieť susedom taký dlhý čas? Prečo sa k dvom mužom 
o 11. hod. pridal tretí, s ktorým otvorili náš byt? Načo bol zlo
dejom kufor, ktorý nebol prázdny? Ako poznamenal jeden známy, 
zlodeji obyčajne neprinášajú nič, len odnášajú. Chceli nám zlode
ji niečo podhodiť? Prečo odišiel príslušník z VB na Gagarinovej 
o 10,30 hod. do Petržalky, ako sám povedal?

Na všetky tieto otázky nedávam odpoveď. Jedno ma však uspo
kojuje - zlodejom, ktorí tak dlho vyčkávali a tak dôkladne plá
novali, sa nepodarilo vlámať do nášho bytu. A ja s mnohými veria
cimi na Slovensku mám ďalší dôvod vzdávať úprimné vďaky Bohu.

S úctou
J. CH. Korec'
Vilová 7, Bratislava30. IV. 1989
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