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Odporúčaná literatúra autora: 
 

- OBJAVOVANIE EKUMENIZMU - 

Svet rieši mnohé závažne skutočnosti. Medzi ne patrí aj postoj k otázkam 

vierovyznania. V Slovenskej republike je zaregistrovaných pätnásť cirkví a 

náboženských spoločnosti v súlade so zákonmi. Okrem nich svoju činnosť vyvíja viac 

ako dve desiatky iných neregistrovaných cirkví a spoločnosti. Týmto fenoménom sa už 

dnes musia kompetentní zaoberať a rovnako sa čaká, že spoločnosť má byť 

informovaná o práci ekumenizmu. Dialóg, spolupráca, hľadanie najmä toho čo spája, 

si zasluhuje väčšiu pozornosť celej spoločnosti. Na prelome druhého a tretieho 

tisícročia nebolo by správne nezaoberať sa snahami ekumenizmu. Autor rozpracoval 

základné kritéria činnosti ekumenizmu ako vedeckého tak spoločenského i 

náboženského. Práca poukazuje na úsilia ekumenickej činnosti, zvýrazňuje náhľady a 

činnosť, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy majú napomôcť pri vzájomných stykoch. 

Neopomína význam.... Viac informácií tu. 

 
 

- CIRKVI NA SLOVENSKU A EKUMENIZMUS – 

 

Práca mapuje situáciu a stav cirkví na Slovensku v oblasti ekumenizmu. Predstavuje 

registrované cirkvi okrem Rímskokatolíckej. Je snaha napomôcť ekumenizmus 

rozvinúť, poznať jednotlivo každú cirkev, jej dejiny, osobnosti, učenie, súčasnú 

situáciu, význam cirkvi, jej priority, angažovanosť, prínos pre ekumenizmus tak, ako 

sa samy predstavujú. Obnova jednoty je záležitosť nielen hierarchie každej cirkvi, ale 

aj každého veriaceho jednotlivých cirkví. Práca nielen informuje, podáva čo najviac 

informácií o cirkvách, ale aj predstavuje využitie infomácií ako ich v praxi realizovať. 

Práca chce pomôcť pri výchove, tolerancii, rešpektovaní sa navzájom v oblasti 

vierouky, mravouky, liturgii a spolužitia vôbec. Neznalosť v tejto oblasti je príčinou 

zlých medziľudských vzťahov, vznik rodinných a osobných ťažkostí. Dokumenty, 

snahy a stretnutia vysvetľujú a pomáhajú riešiť náboženský fenomén. Hľadanie 

jednoty kresťanov je želanie Rímskokatolíckej... Viac informácií tu.  

 
 

- FENOMÉN EKUMENIZMU – 

 

Ekumenizmus je fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť. Hlavnou témou práce 

je reflexia stavu ekumenizmu na prelome druhého a tretieho tisícročia. Autori 

rozpracovali tému v rámci úvodu, piatich kapitol a záveru. Analyzujú východiská, 

situácie a stav, ktoré narušili jednotu medzi veriacimi v Cirkvi, a rovnako po analýze 

ekumenizmu zaoberajú sa skúmaním práce na poli ekumenizmu. Práca zdôrazňuje 

význam, potrebu a aktuálnosť ekumenizmu na začiatku nového tisícročia. Neopomína 

význam koncilov a únií, ktoré v histórii zohrali významnú úlohu pri budovaní jednoty. 

Dôležitú úlohu v ekumenizme zohrali pápeži druhej polovice 20. storočia, ktorých 

práca spočíva v úsilí budovať jednotu. Ekumenické cesty pápeža Jána Pavla II., 

Assisi, dokumenty Cirkvi, majú svoje nenahraditeľné miesto, ktorým musí byť 

venovaná pozornosť pri budovaní ekumenizmu... Viac informácií tu.  

http://www.evanjelizacia.eu/?name=objavovanie.ekumenizmu&page=13&content=52&frame=2
http://www.evanjelizacia.eu/?name=cirkvi.na.slovensku.a.ekumenizmus&page=13&content=49&frame=2
http://www.evanjelizacia.eu/?name=fenomen.ekumenizmu&page=13&content=50&frame=2
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Ut unum sint  (25. mája 1995) - Encyklika Jána Pavla II. o ekumenickom úsilí 
  
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme 
  
Unitatis Redintegratio - dekrét o ekumenizme 
  
Ekumenické direktórium 
 

 

 
 

 
ZÁSADY EKUMENIZMU 

 
 
 Cirkev je založená Kristom, je jedna a jediná. Avšak táto jednota je narušená, a existuje veľa 
kresťanských spoločností, a všetky o sebe tvrdia, že sú pravými učeníkmi Pána, a ich presvedčenia sa 
stretávajú ale aj rozchádzajú. Táto nejednota sa určite protiví Ježišovej vôli, a veľmi škodí veci 
evanjelia.  A tak medzi kresťanmi vznikajú rozpaky a dôvodom je rozdielnosť, ale vzniká aj veľmi silná 
túžba po jednote, ktorá je veľmi citeľná a to čoraz viac. Z katolíckej strany je veľmi dôležitým bodom k 
zlepšeniu vzťahov medzi kresťanskými spoločenstvami dekrét Druhého vatikánskeho koncilu o 
ekumenizme. „Vieme akú dôležitosť pripisoval pápež Ján XXIII. zjednoteniu kresťanov, ktorých 
zblíženie očakával aj od chystaného Druhého vatikánskeho koncilu.“1 Po smrti Jána XXIII., sa touto 
otázkou zaoberal Svätý Otec Pavol VI, ktorý napokon po dlhom období práce potvrdil dekrét svojou 
autoritou a nariadil ho uverejniť. Druhý vatikánsky koncil konštatoval, že roztržky, ktoré vznikli, vznikli 
z dôvodov nepochopenia na oboch stranách. Cez odlišnosti, ktoré delia kresťanské spoločenstvá, 
existujú aj také prvky, ktoré spoločne prijímajú obe strany. Sú nimi  napríklad: Božie slovo, viera, 
nádej, láska, krst a život milosti. Vďaka týmto prvkom, môžu aj iné kresťanské spoločenstvá prispieť k 
uskutočňovaniu spásy. V ekumenizme je veľmi dôležité hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo rozdeľuje. 
„Cesta k zjednoteniu kresťanov bude istotne dlhá a nie ľahká. Ale Druhý vatikánsky koncil sa zaslúžil o 
podstatnú zmenu ovzdušia vo vzťahoch medzi kresťanmi.“2 A teraz už záleží iba na nás, akým smerom 
sa bude dialóg a ekumenizmus uberať. Majme však na vedomí slová Ježiša Krista, ktoré zanechal 
svojím nasledovníkom, a to prikázanie vzájomnej lásky: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa 
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“3  Kristus počas svojho 
účinkovania na  zemi upevňoval Cirkev, a potom ju zveril apoštolom, aby ju viedli a upevňovali. 
Apoštoli hlásajú až podnes slova evanjelia, ktoré im bolo zverené, a chcú priviesť všetkých ľudí k cieľu, 
a to ku spáse. Počas dlhých období a rokov, vznikli rôzne roztržky, čím sa vytvorili mnohé smery 
odlišné od učenia a mravouky, ktoré prezentovala katolícka Cirkev. Tieto rozdiely a napätia sa snaží 
prekonať ekumenické hnutie. „U našich oddelených bratov sa koná aj nemalo posvätných úkonov 
kresťanského náboženstva, ktoré môžu bez pochyby vzbudiť skutočný život v milosti, rozličným 
spôsobom, podľa rozmanitého rozpoloženia jednotlivých cirkví a spoločenstiev. A teda ich treba 
pokladať za sebestačné umožňovať prístup do spoločenstva spásy.“4 Ale dokonalá plnosť 
prostriedkov spásy sa dá dosiahnuť jediné v katolíckej Cirkvi, ktorá je všeobecným nástrojom spásy. 
„Kde je Ježiš Kristus, tam je katolícka Cirkev. V nej pretrváva plnosť Kristovho tela, zjednoteného so 
svojou hlavou, čo v sebe zahŕňa, že od neho dostáva „plnosť prostriedkov spásy“, ktoré on chcel: 
vyznanie pravej a úplnej viery, úplný sviatostný život a vysvätenú službu v apoštolskom 

                                                 
1
 UR 1. 

2
 Tamže. 

3
 Jn 13, 34 

4
 UR 3. 

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ut-unum-sint
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=UUS15
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/general-docs/rc_pc_chrstuni_doc_19930325_directory_en.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_en.html
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nástupníctve.“5 V ekumenizme je veľmi dôležitý dialóg, ktorý vedú poverení odborníci vybraní pre 
tento cieľ medzi sebou. Predkladajú svoje učenia, aby ukázali pravé svetlo do ich presvedčenia a 
sprostredkovali poznanie aj iným. „Vtedy tieto spoločenstvá dosiahnu aj užšiu spoluprácu v 
akejkoľvek činnosti za spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťanské svedomie.“6 Je zrejmé, že 
táto všetka snaha a práca je podložená modlitbou, ktorá je tak dôležitá nielen v ekumenizme, ale v 
celom našom živote a v našom konaní. „Katolícki veriaci majú sa bezpochyby starať v ekumenickej 
činnosti o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa Cirkvi, 
urobiť prvé kroky k ním.“7  Ďalej sa ekumenizmus má rozšíriť tiež aj v sociálnej oblasti, aby sa dospelo 
k správnemu názoru o dôstojnosti ľudskej osoby. Ďalšou oblasťou by mohla byť tiež spolupráca 
kresťanov tiež v politickej oblasti, aby sa presadzovali správne kresťanské hodnoty. Vytvorenie určitej 
formy spolupráce, pri evanjelizácii, medzi väčšími cirkvami môže byť tiež veľkým prínosom. „Hoci 
totiž katolícka Cirkev dostala všetku od Boha zjavenú pravdu a všetky prostriedky milosti, predsa jej 
členovia nežijú podľa toho s patričnou horlivosťou, takže tvár Cirkvi sa javí našim oddeleným bratom i 
celému svetu menej žiarivou.“8 A to v ekumenizme je výzva pre Cirkev, aby bola príkladom a vzorom 
ostatným sesterským cirkvám, ktoré majú v nej vidieť tvár pravého Krista. A to dokážu tým, že budú 
prejavovať lásku, a tým prejavia pravú katolíckosť a apoštolskosť Cirkvi. Pápežská rada pre dialóg, 
medzi náboženstvom, rozlišuje štyri druhy dialógu. 
 1. Dialóg teologickej výmeny 
 2. Dialóg života 
 3. Dialóg jednania 
 4. Dialóg náboženskej skúsenosti.9 
 
II. DEKLARÁCIA O NÁBOŽENSKEJ SLOBODE DIGNITATIS HUMANAE 
 Deklarácia o náboženskej slobode, ktorá nesie názov Dignitatis humanae, bola vydaná v Ríme 
dňa 7 decembra 1965. Pojednáva o náboženskej slobode  skladá sa z dvoch hlavných častí, a hovorí o 
dôstojnosti ľudskej osoby. Kladú sa hlavné požiadavky na slobodu človeka a to v oblasti náboženskej. 
Veríme, že pravým náboženstvom je jedine katolícka apoštolská Cirkev, založená Ježišom Kristom. 
Všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi.  
 I. časť sa zaoberá všeobecnými aspektami náboženskej slobody. Zdôrazňuje, že ľudská osoba 
má právo na náboženskú slobodu, a nikomu sa nemá brániť konať podľa jeho svedomia. Skutočný 
základ dôstojnosti ľudskej osoby, vysvitá zo zjaveného Božieho slova a zo samého rozumu. Ľudia sú 
povinní poznanú pravdu prijať a podľa nej aj žiť. Najväčšou normou ľudského života je sám večný Boží 
zákon. Boh robí človeka účastným na tomto svojom zákone. Preto každý má povinnosť hľadať pravdu 
pomocou výskumu, vyučovania, komunikáciou a dialógom. Príkazy  Božieho zákona človek vníma a 
poznáva svojím  svedomím. Náboženské úkony, prejavujúce sa k Bohu sú súkromným i verejným 
úkonom a presahujú svojou povahou pozemský i časný poriadok. Preto občianska spoločnosť musí 
napomáhať dobru, a to tým, že musí napomáhať náboženskému životu občanov. Náboženské 
spoločenstvá majú právo, aby rozširovali svoju vieru, slovom i písmom - teda vyučovaním. 
Náboženské spoločnosti si vyžaduje spoločenská povaha človeka. Náboženská spoločnosť má právo 
rozširovať svoje učenie aj do schém usporiadania ľudskej spoločnosti. Má taktiež právo zakladať 
výchovné, kultúrne, dobročinné a sociálne spolky. Za bunku spoločnosti sa považuje rodina, ktorá má 
právo slobodne usporiadať svoj domáci náboženský život. Rodičovské práva sa porušujú aj vtedy, keď 
sú deti nútené navštevovať školské predmety, ktoré nezodpovedajú ich náboženskému presvedčeniu. 
Všeobecné dobro všetkých, spočíva v zachovávaní povinnosti ľudskej osoby. Chrániť a rozvíjať 
nedotknuteľné ľudské práva, patrí medzi základné povinnosti každej občianskej moci. Jej povinnosťou 
je tiež urobiť opatrenia, aby bola rovnoprávnosť občanov. Verejná moc nesmie nútiť občanov násilím, 
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 KKC 830. 

6
 UR 4. 

7
 Tamže. 

8
 Tamže. 

9
 Porov.: PECHSKE, K-H.: Křesťanská etika. Vyšehrad : Praha, 1999, s. 66.   
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zastrašovaním alebo inými prostriedkami, aby zavrhli alebo uprednostnili akékoľvek náboženstvo. So 
všetkými sa má zaobchádzať spravodlivo a ľudsky. Vatikánsky cirkevný snem vyzýva všetkých najmä 
však formátorov, aby sa usilovali vychovávať ľudí majúcich v úcte mravný poriadok, rešpektujúc 
autoritu, a tých, čo sú schopní vytvoriť svoj vlastný úsudok vo svetle pravdy.  
 II. časť opisuje slobodu vo svetle zjavenia. Učenie o slobode korení v Božom zjavení. Vidno z 
neho úctu Kristovu k slobode človeka pri plnení povinnosti veriť Božiemu slovu. Najmä náboženská 
sloboda v spoločnosti je v plnej zhode so slobodou úkonu kresťanskej viery. Sloboda úkonu viery patrí 
medzi základné články katolíckeho učenia. Úkon viery je totiž samou svojou podstatou dobrovoľný. 
Teda povahe viery plne zodpovedá, aby bolo na poli náboženstva vylúčené akékoľvek donucovanie zo 
strany ľudí. Cirkev teda verná pravde evanjelia, ide v šľapajach Krista a apoštolov, keď uznáva a 
napomáha rozvíjať náboženskú slobodu v súlade s dôstojnosťou človeka. Dôležité je, aby Cirkev mala 
takú slobodu pôsobnosti, ktorá je dôležitá ku spáse ľudí. Sloboda Cirkvi je základným princípom vo 
vzťahoch medzi Cirkvou a verejnými vrchnosťami. Cirkev si nárokuje rovnako na slobodu, ako 
spoločenstvo ľudí, ktorí majú svoje práva. To učenie majú si osvojovať a uplatňovať v každodennom 
živote a byť s ním tak úzko spätý ako apoštoli a nebáť  
 sa preliať aj vlastnú krv. Aby sa teda v ľudskom pokolení obnovili a upevnili vzťahy, je potreba, aby sa 
náboženská sloboda všade na svete účinne zabezpečila pravými opatreniami, týkajúce sa slobodného 
náboženského života v spoločnosti. Konciloví otcovia potvrdili, všetko, čo je v tejto deklarácii, a 
vyjadrili túžbu, aby tieto práva boli zachovávané. A tiež zdôrazňovali, aby táto deklarácia bola vydaná 
na česť a slávu Božiu.10     
 
III. SLOBODA ČLOVEKA A EKUMENIZMUS 
 „Dôstojnosť ľudskej osoby má svoje korene v tom, že je stvorená na Boží obraz. Je naplnená v 
povolaní k blaženosti s Bohom. Pre človeka je podstatné, aby svoj život slobodne nasmeroval k 
tomuto naplneniu. Svojím uvážením konaním   sa ľudská osoba  približuje alebo vzdiaľuje od dobra 
prisľúbeného Bohom. Toto konanie je dosvedčené morálnym vedomím človeka. Ľudské bytosti sami 
prispievajú k svojmu vnútornému rastu. S pomocou milosti rastú v čnosti, vyhýbajú sa hriechu, a keď 
zhrešia, oddajú sa - tak ako márnotratný syn - milosrdenstvu Nebeského Otca. Týmto spôsobom 
dosahujú dokonalosť v láske.“11 Naša viera nám hovorí, že Boh nás stvoril v slobode a pre slobodu. 
Základná sloboda smeruje k milujúcemu vzťahu k Bohu, ktorý je nekonečným cieľom nášho života. 
Ale keďže Boha skusujeme rôznymi spôsobmi - v rámci rodiny, Cirkvi a jej autority, v konečnom 
dôsledku sa náš vzťah k Bohu vytvára v našich konkrétnych vzťahoch, v skutkoch a rozhodnutiach.12 
Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba aj uskutočňovať jednotu kresťanov, 
čím svedomitejšie sa usilujú žiť podľa  evanjelia,   v   slobode,  aká  im  prislúcha.  Lebo,  čím  užšie   
budú  spojení  
s  Otcom, tým ľahšie a dôvernejšie budú môcť prehlbovať vzájomné bratské vzťahy. „Cirkev 
vonkoncom odmieta ateizmus, predsa úprimne vyhlasuje, že všetci ľudia, veriaci i neveriaci, majú 
pomáhať náležite budovať tento svet, na ktorom spoločne žijú. Cirkev veľmi dobre vie, že jej 
posolstvo je v súlade s najhlbšími túžbami ľudského srdca, keď háji dôstojné povolanie človeka a tak 
vracia nádej tým, čo už neveria vo veľkosť svojho určenia.“13  „Bez Boha nič nevie uspokojiť srdce 
človeka: ›› Pre Teba si nás spravil «, Pane ›› a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe«.14 
 
IV. CIRKEV AKO SPOLOČENSTVO 
 Cirkev nám už od nepamäti predstavuje spoločenstvo, kde sa stretávajú veriaci, muži a ženy, 
aby slúžili Cirkvi a ona im. Cirkev sa vyznačuje tým, že je zároveň ľudská i božská, viditeľná i 
oplývajúca neviditeľnými dobrami, horlivá v činnosti, zameraná na kontempláciu, a čo je prítomné, je 
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 Porov.: DH 1 - 15. 
11

 SEMIVAN, J.: Stručný úvod do morálnej teológie. Košice : Timotej, 1998, s. 40. 
12

 Porov.: Tamže, s. 49. 
13

 FELICI, P.: Koncilom oživovať život: Bens : Kapušany, 2000, s. 244. 
14

 Tamže, s. 247. 
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zamerané na budúce mesto, ktoré hľadáme. „Kristus „je hlavou tela Cirkvi“. Je počiatkom stvorenia a 
vykúpenia. Povýšený do Otcovej slávy má „vo všetkom prvenstvo“ najmä v Cirkvi, prostredníctvom 
ktorej rozširuje svoje kráľovstvo na všetko.“15 To spoločenstvo Cirkvi vzniká v každej partikulárnej 
Cirkvi, ktorá sa zhromažďuje okolo svojho pastiera, či už kňaza alebo biskupa. Spoločenstvo medzi 
jednotlivými cirkvami sa udržiava v spoločenstve ich biskupov. „Úlohou predovšetkým celého kolégia 
biskupov a Apoštolskej stolice, je rozvíjať a riadiť u katolíkov ekumenické hnutie, ktorého cieľom je 
obnovenie jednoty všetkých kresťanov, ktorú napomáhať je Cirkev zaviazaná z vôle Krista.“16 Každá 
jednotlivá Cirkev, by mala byť v jednote so svätou, katolíckou apoštolskou Cirkvou.  Spoločenstvá   
cirkví  majú  dôležitú úlohu  
a  to :  hlásať   radostnú  zvesť   všetkým  ľuďom  a  priblížiť  im   toto   spoločenstvo  
s Bohom. Tí, ktorí Božie slovo prijmú, už tým samým aktom vstupujú do spoločenstva Božej rodiny, čo 
je hlavným cieľom ohlasovania. A môžme smelo povedať, že sa snažíme vypĺňať slová modlitby Ježiša 
Krista, ktoré nám zanechal  a ktoré on praktizoval a snažil sa ich naplniť. „Aby všetci boli jedno, ako 
ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.“17 „Hovoriť 
o Cirkvi ako o spoločenstve znamená predovšetkým zdôrazňovať, že Cirkev sa nielen zhromažďuje 
„okolo Krista“, ale sa aj v ňom v jeho tele zjednocuje.“18 A tomuto zjednoteniu napomáha aj Duch 
Svätý, ktorý vedie k stále hlbšej jednote kresťanov v ich rozmanitosti. Je veľmi dôležité prehlbovať v 
ľuďoch  a predkladať im pojem Cirkvi, ako tajomstva, ako spoločenstva. „Ak sa dívame na Cirkev ako 
na „spoločenstvo“, obyčajne sa uvádzajú medzi jej konkrétnymi výrazovými formami: bohoslužba, 
modlitba, čítanie Svätého písma, sviatostný život a púte.“19 Treba prikladať veľkú dôležitosť a úlohu 
spoločenstvám a skupinám, ktoré v kresťanskej špiritualite majú dôležitú službu. „Spoločenstvo 
vnútri partikulárnych cirkvi a medzi nimi (navzájom) je Boží dar.“20 Preto ho treba chrániť a opatrovať 
a tiež nesmieme zabudnúť na to, že ho treba rozvíjať pre dobro Cirkvi ale aj ostatných veriacich.  
 
V. VŠEOBECNOSŤ SPÁSY 
 Pozerajúc na množstvo náboženských  vyznaní,  vynára sa  otázka: ktoré    z nich je pravé? 
Všetky náboženstvá majú spoločné jadro, smerujú k určitej najvyššej bytosti a chcú rozriešiť záhadu 
posmrtného života. Väčšina náboženstiev nevie človekovi správne osvetliť jeho vzťah k Bohu a tápe v 
tmách. „Keby človek dosiahol v časnom živote, hoc aké, aj veľké dobro, celkom ho toto dobro 
neuspokojuje. Šťastie, ktoré mu spôsobujú dobrá pozemské, je iba relatívne.“21  Človek túži aj po 
absolútnom dobre, lebo chce dosiahnuť absolútne šťastie a tým je Boh.22 „Smrť nie je na to, aby sme 
sa my ľudia ňou strašili, ale aby sme sa ňou inšpirovali radostne a zodpovedne žiť. Veď je to brána, za 
ktorou nás čaká blaženosť v absolútnom bytí Boha.“23 „Absolútne šťastie človeka je vedomie istoty 
vlastnenia trvalého absolútneho dobra.“24“ Toto šťastie v naplnení a trvaní bez konca, nazývame 
večná blaženosť alebo večný život. Tento večný život nám všetkým ľuďom daroval z lásky Ježiš 
Kristus, ktorý dal aj svoj život za všetkých ľudí, aby každý mohol byť spasený. Teda otázka 
všeobecnosti spásy sa dotýka každého človeka, osobne a konkrétne.25 Lebo v každom človekovi je 
neodškriepiteľne prítomná túžba po šťastí. „Takéto šťastie môžeme naplno nájsť len v absolútnom 
dobre.“26 „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale sa skrze neho svet  spasil. Kto v neho 
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verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho 
Syna.“27 Kto prijíma Krista, prijíma aj všetkých ľudí. Už dnes rozhoduje o svojom večnom osude, už 
dnes deň čo deň rozhoduje o svojom živote alebo o svojom večnom zatratení. Syn Boží vynesie nad 
ním súd, podľa toho, ako sa v živote rozhodol „pre neho alebo proti  nemu“.  „Do  Cirkvi,  ktorú  
ustanovil  Kristus,  podstatne  patrí   ekumenizmus   
a univerzalizmus“28 „Jednota Cirkvi nadobúda plný výraz a obsah, keď sa o nej uvažuje spolu so 
všeobecnosťou - univerzalizmom. Jedna jediná Kristova Cirkev je všeobecnou Cirkvou, čiže 
rozprestierajúcou sa po celom svete a zahrňujúcou všetkých ľudí.“29 „Veď všetko to dobro, čo môže 
ľud Boží za svojho pozemského putovania poskytnúť ľudskej rodine, vyplýva z toho, že Cirkev je 
„všeobecnou sviatosťou spásy“, v ktorej sa prejavuje a uskutočňuje tajomstvo lásky Božej voči 
človeku.“30 
 
VI. ANALÝZA EKLEZIOLOGICKÝCH DOKUMENTOV 
 Druhý vatikánsky koncil vydal dovedna 16 úradných dokumentov: 4 konštitúcie, 9 dekrétov a 
3 deklarácie. Dekréty, ktoré sa priamo dotýkajú alebo hovoria o Cirkvi sa teraz pokúsime aspoň v 
krátkosti priblížiť.  
 1. LUMEN GENTIUM - o Cirkvi 
 Pôvodný návrh tejto konštitúcie bol vypracovaný v 11 kapitolách. V konečnej fáze zahŕňa v 
sebe 8 kapitol. Otcovia koncilu, tejto konštitúcii venovali značnú pozornosť, veď sa o nej rokovalo 
počas troch zasadnutí koncilu. Diskusia a hlasovanie o definitívnom znení zabrali veľkú časť tretej 
sesie, od 15. septembra do 19. novembra 1964, keď bola napokon osnova o Cirkvi schválená. Táto 
konštitúcia bola slávnostne schválená na piatom verejnom zasadnutí koncilu dňa 21. novembra 1964. 
Hlasovalo 2156 koncilových otcov. Z toho len päť hlasov bolo proti. Cieľom tejto konštitúcie je 
zreteľnejšie vysvetliť svojim  veriacim a celému svetu podstatu Cirkvi a jej univerzálne poslanie.31  
 2. GAUDIUM ET SPES - o Cirkvi v súčasnom svete 
 Zaoberá sa vzťahmi Cirkvi, k súčasnému svetu, s osobitným zreteľom na niektoré, zvlášť 
aktuálne  otázky.  Text  prvej  osnovy  rozposlali  koncilovým  otcom  
3. júna 1964,  ktorí s týmto  textom  pracovali  a zaoberali sa ním  až do  hĺbky.  Dňa  
6. decembra 1965 na poslednej generálnej kongregácii koncilu, otcovia schválili konštitúciu takmer 
90 percentnou väčšinou hlasov. A deň neskôr 7. decembra sa konalo slávnostné zasadnutie II. 
Vatikánskeho koncilu, na ktorom 2309 otcov definitívne odobrilo pastorálnu konštitúciu. Na tom 
istom zasadnutí Pavol VI. konštitúciu potvrdil s konečnou platnosťou.32  
 3. AD GENTES  - o misijnej činnosti Cirkvi 
 Naozaj krásny dekrét o misijnej činnosti Cirkvi si vyžadoval veľa namáhavej práce. Schému o 
misiách pripravovala osobitná komisia, ale text bol hotový a odobrený  až  17. januára  1964.   
Diskusiu o  schéme  viedol  Svätý Otec Pavol VI.  
6. novembra 1964 v bazilike Svätého Petra. Bolo dosť hlasov z výhradami, a tak urobili ďalšie úpravy. 
Po namáhavej práci konciloví otcovia boli s textom právom spokojní a schválili ho napokon veľkou 
väčšinou hlasov. 7. decembra 1965 na verejnom zasadnutí koncilu, v prítomnosti Svätého Otca sa 
konalo posledné hlasovanie o tomto dekréte. 2399 hlasujúcich bolo za a 5 proti. Sv. Otec Pavol VI. na 
tom istom zasadnutí ho potvrdil a nariadil ho vydať. Z tohto dekrétu je vidno, aké dôležité je šíriť 
všade Božie kráľovstvo, a aká je nevyhnutná misijná činnosť celej Cirkvi.33  
 4. REDEMPTORIS MISSIO - o trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi  
 Je to encyklika pápeža Jána Pavla II. II. Vatikánsky koncil chcel otvoriť život a činnosť Cirkvi v 
súlade s potrebami dnešného sveta. Postavil do popredia misionárske poslanie, ktoré je základom 
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kresťanského života a dáva aj smer ekumenickému hnutiu. Misijná činnosť skutočne obnovuje Cirkev. 
Sv. Otec hovorí, že prostredníctvom Márie, celkom zameranej na Krista a zjavenie jeho spásonostnej 
moci, zveruje Cirkev a zvlášť tých, ktorí sa osobitným spôsobom zasadzujú za uskutočnenie misijného 
príkazu v dnešnom svete. Táto encyklika bola vyhlásená v Ríme u Svätého Petra 7. decembra, k 25. 
výročiu vyhlásenie koncilového dekrétu Ad gentes v r. 1990, v trinástom roku pápežovho 
pontifikátu.34 
 5. DOMINUS IESUS - o jedinečnosti a všeobecnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi 
 Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu sa pri rokovaní a téme pravého náboženstva vyjadrili 
takto: „Veríme, že toto práve náboženstvo sa uskutočňuje v Katolíckej a apoštolskej Cirkvi, ktorú Pán 
Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi.“35 Všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä v 
tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, majú ju prijať a zachovať. Svätý Otec pápež Ján 
Pavol II. na audiencii, ktorú poskytol prefektovi Kongregácie pre náuku viery Jozefovi Ratzingerovi, sa 
oboznámil s týmto vyhlásením rozpracovaným na plenárnom zasadnutí. Svätý Otec ho svojou 
apoštolskou autoritou potvrdil a nariadil ho zverejniť. Bolo to v Ríme v sídle kongregácie pre náuku 
viery 6. augusta 2000 na sviatok Premenenia Pána. 
 
Záver 
 Ekumenizmus sa počas svojho dejinného vývoja uberal stále dopredu. Ako to bude s 
ekumenizmom medzi jednotlivými Cirkvami v budúcnosti, to z nás dnes nemôže nik povedať. Ale od 
každého z nás dnes závisí to, ako sa do ekumenizmu zapojíme, či priložíme ruku k dielu, alebo ju 
odtiahneme. A práve od toho záleží budúcnosť ekumenizmu. Táto práca chcela byť len krátkym 
poukázaním nato, aký dôležitý je ekumenizmus a že ho môžeme nájsť v každej oblasti. Zverme preto 
všetky naše snahy Duchu Svätému, ktorý všetko vo svete oživuje, posväcuje a zjednocuje.  
 
 

 
I. HISTORICKÉ KORENE EKUMENIZMU 

 
 „Pán Ježiš prv než sa bol obetoval ako nepoškvrnená obeta na oltári kríža, modlil s k Otcovi za 
veriacich týmito slovami: „Aby všetci jedno boli, ako ty Otče si vo mne a ja v tebe; aby aj oni v nás boli 
jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“.36  „V skutočnosti v tejto jednej jedinej Božej cirkvi vznikli už 
na začiatku určité roztržky, ktoré apoštol prísne karhá ako odsúdeniahodné. V neskorších storočiach 
sa však vyskytli väčšie rozpory a nemalé spoločenstvá sa oddelili od plného spoločenstvá Katolíckej 
cirkvi, niekedy vinou ľudí z jednej i druhej strany.“37  Možno povedať, že na Východe i Západe bolo od 
začiatku rozdelenie pohoršením, a preto vzbudzovalo nepokoj a burcovalo predstaviteľov Cirkvi k 
hľadaniu jednoty Cirkvi. Čiže od začiatku rozdelenia Cirkvi začalo aj úsilie o jej zjednotenie. Dôležitým 
svedectvom dobrej vôle a hľadania jednoty medzi Východom a Západom je Druhý Lyonský koncil (r. 
1274) a Florentský koncil (r. 1438 - 1445).Novšími majákmi jednoty sú únie v Breste (1594) a v 
Užhorode (1646). 38 Veľmi dôležitým pokusom o jednotu cirkvi na Západe bol Tridentský koncil. V 
oblasti zjednotenia bol neúspešný, a predsa patrí medzi najvýznamnejšie koncily dejín Cirkvi. Za 
katolícku Cirkev výrazne nastúpil na cestu ekumenického dialógu pápež Lev XIII. na konci 19. st. Čo sa 
týka záchrany jednoty na Západe, bol v tom veľký zámer. História svedčí, že cesta zjednocovania je 
veľmi ťažká. Priniesla ho situácia s Jánom Husom na začiatku 15. st. a o storočie neskôr to bolo 
vystúpenie Martina Luthera, Jána Kalvína a ďalších reformátorov. 39 „Ekumenizmus sa však začal 
rozvíjať v nekatolíckom prostredí, keď prvý výrazný krok urobil Mikuláš Ľudovít Zindendorf (1700 - 
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1760), ktorý založil kresťanské spoločenstvo hernhuttov. Bolo nad cirkevným hnutím, ktoré hlásalo a 
praktizovalo spojenie s Kristom cez vnútorný život. Tomuto úsiliu o jednotu kresťanov začali hovoriť 
ekumenizmus.“40 Čo sa týka rozvoja ekumény v katolíckom prostredí, dlho sa zostávalo vo 
vyčkávacom postoji, už preto, že ekuména vznikla v nekatolíckom prostredí. Stále sa zdôrazňoval 
Božský pôvod Cirkvi a tak bola presvedčená, že ekuména zaväzuje len nekatolíkov, ktorí majú jedinú 
povinnosť prestúpiť k nám  - do katolíckej Cirkvi, ktorá jediná má znaky jednoty v náuke, sviatostiach 
a vedení. Prvý pozoruhodný krok urobil Lev III.  - nariadil oktávu modlitieb za jednotu kresťanov pred 
sviatkom Turíc (1895). Pius X. v Pascendi domini gregis (1907) starostlivo hovorí o modernizme, 
liberalizme a povzbudzuje k ekumenizmu. Benedikt XV. založil kongregáciu pre východnú Cirkev 
(1917). Pius XI. v Rerum orientalium nabáda študovať východné kresťanstvo. Pius XII. začal používať 
termín „odlúčení bratia“.  
 20. st. môžeme nazývať storočím ekumenického hnutia, lebo ekuménu Cirkvi vnímajú ako 
pôsobenie Ducha Svätého, ktorý burcuje spoločenstvá k hľadaniu a budovaniu jednoty. Zvláštnu 
pozornosť si zaslúži  druhá polovica 20. st., ktorá priniesla veľké postavy ekumenického dialógu v 
pápežoch Jánovi XXIII., Pavlovi VI., Janovi Pavlovi II., v kardinálovi A. Beovi, v Carihradskom 
patriarchovi Athenagorasovi, anglikánskom arcibiskupovi Dr. Ramseyovi a ďalších.41 Taktiež veľkú 
pozornosť a úctu  na poli ekumenického hnutia si zaslúžil aj Druhý vatikánsky koncil. V ňom veľkú 
dôležitosť pripisoval pápež zjednoteniu kresťanov. Za tým cieľom zriadil 5 júna 1960 Sekretariát pre 
zjednotenie kresťanov, na čelo ktorého postavil kardinála A. Beu, SJ. 42 Tento sekretariát bol Jánom 
Pavlom II. premenovaný na Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov.43 
 Keď chceme hovoriť o histórii ekumenizmu nevyhnutne si musíme vyjasniť pojem 
ekumenického hnutia. „Roztrieštenosť kresťanov sa zrejme protiví Kristovej vôli, je svetu na 
pohoršenie a na ujmu hlásania evanjelia. A tak vzniklo medzi rozdelenými kresťanmi hnutie za 
obnovenie jednoty všetkých Kristových nasledovníkov v jednej všeobecnej Cirkvi, čiže ekumenické 
hnutie.“44  Vlastné ekumenické hnutie sa zrodilo v roku 1910 ako organizácia Faith and Order z 
podnetu amerického anglikána Pavla Watsona (1863 - 1940), ktorý v r. 1908 začal oktávu modlitieb 
za zjednotenie kresťanov, prijatú hneď na to Katolíckou cirkvou. Watson sa skoro po tom obrátil na 
katolicizmus.45 „V Katolíckej cirkvi prevládal v tej dobe ešte opatrný postoj očakávania, že sa druhí 
obrátia a prídu do jedného ovčinca. Oživené biblické, liturgické a misijné hnutie pripravili pôdu pre 
konečný prelom, lebo Písmo sväté, ozajstná zbožnosť a hlásanie jedného a toho istého Krista nutne 
vedú k jednote. Tiež teologické presvedčenie, že všetci pokrstení, či už katolíci alebo nie sú určitým i 
keď nie vždy plným spôsobom zaštepení do Krista a zapojení do jeho tajomného tela, napomáhalo 
ekumenické hnutie.“46  
 „Prozreteľnosť Božia poslala Cirkvi pápeža Jána XXIII. Tento veľký pápež počas svojej 
diplomatickej kariéry žil dlhý čas v Bulharsku, Turecku a Grécku. Mal tak možnosť poznať ortodoxnú 
cirkev. Len čo sa stal pápežom, dal nový impulz ekumenickému hnutiu. V Katolíckej cirkvi sa 
ekumenizmus začal uberať novým smerom. Prišlo sa k presvedčeniu, že Cirkev sa nemá uzavierať do 
seba, akoby do neprístupnej veže, ale má výjsť v ústrety druhým vyznaniam a dialogovať s nimi.“47 
Ján XXIII. zvolal Druhý vatikánsky koncil, aby posilnil a prehĺbil život Cirkvi a šírenie evanjelia, ako to 
prehlásil. 25 decembra 1961. Ale už 25. januára 1959, keď oznámil svoj úmysel zvolať koncil, 
pripomenul, že jeho cieľom je tiež obnovená výzva veriacim odlúčených spoločenstiev, aby sa láskavo 
spojili s nami v hľadaní jednoty a milosti, po ktorých  túžia duše po celom svete. 48  
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 „Zo začiatku sa neplánoval osobitný koncilový dokument o ekumenizme vo všeobecnosti. Ale 
22. apríla 1963 Ján XXIII. krátko pred svojou smrťou dal rozposlať koncilovým otcom schému troch 
prvých kapitol o ekumenizme. O ekumenizme sa na koncile debatovalo od 12. novembra do 2. 
decembra 1963 na 11. generálnych kongregáciách. Na základe týchto poznámok Sekretariát pre 
zjednotenie kresťanov vypracoval pod vedením kardinála Beu opravené vydanie schémy, ktorú s 
odobrením pápeža Pavla VI. rozposlali 27. apríla 1964 koncilovým otcom. Napokon 21. novembra sa 
konalo piate verejné zasadnutie, na ktorom konciloví Otcovia schválili dekrét o ekumenizme s 
konečnou platnosťou. Svätý Otec Pavol VI. potvrdil dekrét svojou autoritou a nariadil ho uverejniť.“49   
 „Z Druhým vatikánskym koncilom sa Katolícka cirkev nezvratne zaviazala nastúpiť cestu 
hľadania ekumény, a tak načúvať duchu Pánovmu, ktorý nás učí pozorne čítať znaky čias.“50  
 Po Druhom vatikánskom koncile sa zintenzívnili snahy pápežov v ekuméne ako o tom svedčia 
ich mnohé aktivity. Pavol VI. v Ženeve, kde navštívil Svetovú radu cirkví (SRC). Za Pavla VI. sa 
zaznamenal aj rozvoj dobrých vzťahov medzi katolíckou a anglikánskou cirkou. Postoj Pavla VI. 
charakterizuje gesto počas návštevy delegácie ekumenického patriarchu na desiate výročie zrušenia 
exkomunikácii medzi Rímom a Carihradom. Vtedy pápež pobozkal nohy carihradského zástupcu 
metropolitu Melitona.  
 Ján Pavol II. pokračuje na ceste ekumenického dialógu. Už v prvej encyklike Redemptor 
hominis sa prihlásil k práci na poli ekumenického dialógu k svojim predchodcom. V dňoch 28. - 30. 
novembra 1979 uskutočnil cestu do Turecka, kde sa stretol s patriarchom Demetriosom. Cesta do 
Anglicka v r. 1982  tiež viedla k ekumenickému stretnutiu s duchovnou hlavou anglikánskej cirkvi 
arcibiskupom Cantenbury Dr. Runciem. 25. 5 1995 Svätý Otec vydal encykliku Ut unum sint o 
ekumenickom úsilí.51  
 „Ekumenické úsilie, ktoré na zjednotenie všetkých vynakladá Katolícka cirkev spoločne so 
všetkými Kristovými učeníkmi, vychádza z Božieho plánu, cirkev totiž nie je skutočnosť uzavretá do 
seba, ale neustále otvorená v misijnej a ekumenickej dynamike, pretože je vyslaná do sveta, aby 
hlásala a vydávala svedectvo, uskutočňovala a šírila tajomstvo spoločenstva, ktorým je utváraná: 
zhromaždiť všetkých a všetko v Kristovi: aby bola pre všetkých neodlučiteľnou sviatosťou jednoty.“52  
 

II. NALIEHAVÁ POTREBA EKUMENICKÉHO ZBLÍŽENIA V SÚČASNOSTI 
 

 Jednota kresťanov je potrebná, aby svet uveril v Krista, ako to on sám povedal. Ako môžeme 
čakať, že pohania, nekresťania a neveriaci prijmú Krista, keď každé spoločenstvo predstavuje jeho 
náuku trochu ináč? 53 
 „Zjednotenie všetkého rozptýleného ľudstva je Božia vôľa. To je dôvod, prečo Boh poslal 
svojho Syna, aby nám svojou smrťou a vzkriesením daroval svojho Ducha lásky. V predvečer svojej 
obety na kríži, Ježiš sám prosí Otca za svojich učeníkov, za všetkých, ktorí veria v neho, aby všetci boli 
jedno, jedno živé spoločenstvo. Z toho nevyplýva len povinnosť ale aj zodpovednosť, ktorú pred 
Bohom a jeho plánom nesú tím ktorí sa krstom majú stať Kristovým telo, teda telom, v ktorom sa má 
plne uskutočniť zmierenie a spoločenstvo.“54   
 V súčasnosti je preto naliehavá potreba ekumenického zblíženia, aby sa došlo k jednote. 
Veríme, že jednota, ktorú Kristus od začiatku daroval svojej Cirkvi pretrváva neodňateľne v katolíckej 
cirkvi, a dúfame, že sa bude deň čo deň zveľaďovať až do skončenia vekov. Kristus ustavične dáva 
svojej Cirkvi dar jednoty, ale Cirkev sa musí stále modliť a pracovať na tom aby udržiavala, posilňovala 
a zdokonaľovala jednotu, ktorú pre ňu chce Kristus.55 „K dôležitým znakom pravej evanjelizácie patrí 
určite ekumenizmus. Veď jednota veriacich v Krista by bola najmä v Európe priaznivou príležitosťou 
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dať viere a jej vplyvu na kultúrny a sociálny život nový rozmach.“56 Roztržky sa rodia zo sebectva, z 
pýchy, nelásky. Ako Pán Ježiš nás vykúpil z neposlušnosti Adamovej a našej svojou poslušnosťou, tak 
jednota kresťanov bude potom plodom sebazáporu, pokory a lásky. A k tomu je potrebné obnoviť 
myseľ, t.j. obrátiť sa od seba k Bohu a tak i k druhým; to je evanjeliové obrátenie, metanoia.57  
Kardinál Edward I. Cassidi, keď bol na návšteve Slovenska v r. 1993 predniesol prednášku o zásadách 
a normách ekumenizmu vyjadrených v Direktóriu. V tejto prednáške hovorí o ekumenizme ako o 
prioritnej úlohe Cirkvi, kde sa odvoláva na Sv. Otca Jána Pavla II. a pripomína, že hľadanie jednoty 
tvorí pastoračnú prioritu jeho pontifikátu. Potom uvádza, že najvyšším cieľom podľa UR je úplné, 
viditeľné spoločenstvo všetkých kresťanov. Kardinál Cassidi ďalej poukazuje na to, že základnou 
inšpiráciou ekumenizmu je list Efezanom ako aj Apoštolova výzva v Druhom liste Korinťanom (5, 18  - 
20) k všeobecnému zmiereniu ľudí s Bohom a navzájom. Potom kardinál kladie otázku: „Kto bude 
počúvať výzvy na zmierenie, ak ju hlásajú tí, čo sami nie sú navzájom zmierení?“ - a hneď upozorňuje: 
„Naše rozdelenia ako kresťanov je určitým spôsobom najhorším a najzávažnejším zo všetkých 
rozdelení, keďže sme povolaní byť poslami zmierenia.“58  
 „Druhý vatikánsky koncil jednoznačne vyzval katolíkov, aby sa obrátili na všetkých ostatných 
kresťanov s láskou, ktorá sa usiluje aktívne pracovať na tom, aby sa v pravde prekonalo všetko, čo 
rozdeľuje.“59  
 
III. EKUMENIZMUS V ŽIVOTE KRESŤANOV 
  

„Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi tak veriacich, ako aj pastierov, a to podľa 
osobných schopností každého z nich, v každodennom kresťanskom živote a v teologických a 
historických výskumoch. Už táto starostlivosť nejakým spôsobom prejavuje bratské zväzky, ktoré 
jestvuje jestvujú medzi všetkými kresťanmi a podľa Božej blahovôle vedie k plnej a dokonalej 
jednote.“60 Obnova úplného spoločenstva medzi všetkými kresťanmi, ktorú si želá Kristus je úlohou 
pre všetkých veriacich. Rovnako pre laikov, ako aj kňazov: všetci veriaci sa vyzývajú, aby sa osobne 
pričinili o posilnenie spoločenstva s ostatnými kresťanmi. Horlivosť v ekumenizme je povinnosťou 
svedomia kresťana osvecovaného vierou a láskou. 61 V živote kresťanov je preto veľmi dôležitý 
ekumenický dialóg, pomocou ktorého sa môže dosiahnuť pokrok. Ak je modlitba dušou ekumenickej 
obnovy a túžby po jednote, potom tiež zakladá a podporuje všetko, čo Koncil definuje ako dialóg. 
Dialóg je nevyhnutným prechodom na ceste k sebarealizácii človeka, či už ako jednotlivca alebo v 
ľudskej spoločnosti. Dialóg nie je len výmena názorov. Určitým spôsobom je vždy akousi výmenou 
darov. Od začiatku dialógu musí každá strana u svojho partnera predpokladať vôľu na zmierenie a na 
zjednotenie v pravde. S hlbokou vďačnosťou v Duchu pravdy môžeme tvrdiť, že Druhý vatikánsky 
koncil bol požehnanou dobou, počas ktorej sa vytvorili základné podmienky na účasť Katolíckej cirkvi 
na ekumenickom dialógu.62  
„Kresťanský život odlúčených bratov sa živí vierou v Krista a napomáha ho krstná milosť i počúvanie 
slova Božieho. Prejavuje sa súkromnou modlitbou, rozjímaním o Písme svätom, kresťanským 
rodinným životom a uctievaním Boha v pospolitosti zhromaždenej na chválu Božiu. Konečne v ich 
kulte sa vždy zachovali dôležité prvky niekdajšej spoločnej liturgie“63  
 O dôležitosti spolupráce medzi kresťanmi hovorí aj Kódex kánonického práva, ktorý vo svojich 
jednotlivých kánonoch jasne a zreteľne hovorí o tejto potrebe  a spolupráci.64   

                                                 
56

 BISKUPSKA SYNODA: Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi, prameň nádeje pre Európu. Trnava 
. SSV, 1999, s. 124. 
57

 Porov.: CISAŘ,  Jednota křesťanů.. 1987, s. 80. 
58

 Porov.: DRAB, Ekumenizmus na Slovensku. 1998, s.63 - 64. 
59

 DnVPNoE  9. 
60

 UR 5. 
61

 Porov.: ERFPP 2. 
62

 Porov.: UUS 28 - 29. 
63

 UR  23. 
64

 Porov.: KKP kán. 755, 1124 - 1127. 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

 Katolíci sú pozvaní, zodpovedajúc pokynom svojich pastierov, v solidarite a vďačnosti 
odpovedať na úsilia, ktoré vznikajú v mnohých cirkvách a cirkevných spoločenstvách a v rozličných 
organizáciách, v ktorých spolupracujú, aby sa znova dosiahla jednota kresťanov. Bez ohľadu na 
miestnu situáciu majú konať spoločne a v súlade so svojimi biskupmi, aby boli schopní vziať na seba 
zodpovednosť za ekumenizmus. Mali by mať aj náležité znanie iných cirkví a cirkevných 
spoločenstiev, s ktorými sú v styku..65   
 Koncil považuje obrátenie srdca a svätosť života, ktorá sa predpokladá, spolu so súkromnými i 
verejnými modlitbami o zjednotenie kresťanov za dušu celého ekumenického hnutia. Nazýva toto 
úsilie duchovným ekumenizmom.66  
 „Všetci tí, ktorí sú si vedomí vnútorného zjednotenia s Kristom musia sa zjednocovať aj s jeho 
modlitbou a to osobitne s jeho modlitbou za jednotu.“67 
 
 
 Téma ekumenizmu patrí v dnešnom svete k veľmi populárnym. Predstavitelia cirkví a 
cirkevných spoločenstiev si veľa sľubujú od spoločného dialógu. Pred pol storočím sa mnohým ani len 
nesnívalo, že niekedy nastane dialóg a spolupráca v takom rozsahu, ako sme toho svedkami.  
 Cirkev svoju prácu na poli jednoty kresťanov prezentuje aj navonok, zvlášť dokumentmi, 
ktoré stanovujú konkrétne smernice pre praktizovanie ekumenizmu. Z pomedzi nich boli v tejto práci 
použité: Encyklika Jána Pavla II. - Ut unum sint a taktiež Direktórium na vykonávanie princípov a 
noriem o ekumenizme. Okrem týchto výsostne špecializovaných prameňov na poli ekumenizmu, boli 
citované aj Katechizmus katolíckej  cirkvi, Sväté písmo a Kódex kanonického práva. 
  Táto práca má pomôcť čitateľovi orientovať sa viac v konkrétnych otázkach spolužitia a 
spolupráce s inými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. Má upriamiť našu pozornosť na to, ako 
prežívajú sviatosti, modlitbové stretnutia a pobožnosti veriaci iného vyznania, ako možno 
spolupracovať a zjednocovať sa a ako postupovať pri niektorých náročnejších otázkach.  
 Pri písaní bola použitá analyticko - syntetická metóda. Cieľom práce nebolo podať 
vyčerpávajúci pohľad na už spomenuté otázky, ale len stručne vysvetliť podstatu, vzbudiť záujem u 
čitateľa  a nadchnúť ho k dôslednejšiemu štúdiu.  
 Práca je rozdelená do menších celkov, ktorých nadpisy vystihujú problematiku.  
1. Prvé kroky na ceste k zjednoteniu 
2. Ekumenické pobožnosti a stretnutia, modlitba 
3. Účasť na duchovných aktivitách  
4. Účasť na liturgií nie sviatostnej 
5. Krst 
6. Eucharistia 
7. Miešané manželstvá 
 

I. Prvé kroky na ceste k zjednoteniu 

 
 „Aby všetci boli jedno, ako si ty Otče vo mne a ja v tebe“... 68 
Kristus volá všetkých svojich učeníkov k jednote. Tieto slová sv. otca, pápeža Jána Pavla II. sú 
podnetom na uvažovanie pre každého jedného z nás. Veď tí, ktorí veria v Krista a sú navzájom spojení 
dlhým radom mučeníkov, nemôžu ostať rozdelení. Ak chcú účinne bojovať proti snahe sveta 
znehodnotiť tajomstvo vykúpenia, musia spoločne vyznať tú istú pravdu o kríži. Nemožno si dovoliť 
neprijať túto výzvu. Ako by Cirkev mohla odmietnuť podniknúť všetko čo je v jej silách, aby s Božou 
pomocou strhla múry rozdelenia a nedôvery, aby prekonala prekážky a predsudky, ktoré prekážajú 
ohlasovaniu evanjelia o spáse prostredníctvom Ježišovho kríža? Vydali sme sa na cestu jednoty a 
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spoločenstva medzi kresťanmi.  Okrem rozdielov v náučných mienkach, ktoré treba riešiť, nemôžeme 
zmenšiť ťarchu prastarých z minulosti zdedených falošných interpretácií, vzájomnej nedôvery a 
predsudkov. Angažovanie sa pre ekumenizmus sa musí opierať o obrátenie sŕdc a modlitbu, čo 
privedie k nutnému očisteniu dejín. Katolícka cirkev vidí slabosti svojich synov a dcér a vyznáva ich vo 
vedomí, že ich hriechy taktiež predstavujú nevernosť a prekážky pri uskutočňovaní plánu Vykupiteľa. 
Cirkev si je vedomá mnohorakých zákrut svojich dejín, zasadzuje sa za oslobodenie od každého čisto 
ľudského postoja, aby v celej svojej hĺbke prežívala zákon blahoslavenstiev z evanjelia. Rímsky biskup, 
vedomý si svojej ľudskej slabosti, sa musí stotožniť s Kristovou modlitbou za obrátenie. Žiada však, 
aby sa k tejto modlitbe pripojili všetci veriaci katolíckej cirkvi a všetci kresťania.69 
 Už v roku 1908 bol Pavlom Watsonom navrhnutý dátum modlitieb za jednotu kresťanov na 
18.- 25. január. Na južnej pologuli, kde je január obdobím prázdnin, cirkvi často využívajú aj iné dni na 
oslavu Týždňa modlitieb, napr. okolo Turíc, čo je tiež symbolický dátum pre jednotu Cirkvi.70 
 
II. Ekumenické pobožnosti a stretnutia, Modlitba 
  

Tam, kde je to vhodné, katolíci sa majú schádzať podľa smerníc, daných katolíckou cirkvou, 
na spoločnú modlitbu s kresťanmi patriacimi k iným kresťanským cirkvám. Takéto spoločné modlitby 
sú prostriedkom na vyprosenie milosti zjednotenia a sú zvýraznením pút, ktoré spájajú katolíkov s 
inými kresťanmi. Pri spoločnej modlitbe môžu katolíci a iní kresťania predostrieť Bohu svoje spoločné 
problémy: sociálne, pokoj, vzájomnú lásku medzi ľuďmi, dôstojnosť rodiny, hlad, neznášanlivosť 
...Zvlášť sú na to vhodné dni národného sviatku, nešťastia alebo verejného smútku, ako aj dni určené 
na oslavu pamiatky občanov, ktorí položili život za vlasť. Spoločná modlitba by sa však mala zamerať 
na zjednotenie kresťanov. Preto je odporúčaná zvlášť v „ Týždni za jednotu kresťanov“, alebo v 
období od Nanebovstúpenia Pána po Zoslanie Ducha Svätého. Spoločné modlitby sa môžu konať v 
kostole niektorej z kresťanských komunít. Treba však, aby miesto vyhovovalo všetkým zúčastneným. 
Keďže nedeľná bohoslužba je základ a stred liturgie celého roka, katolíci s výnimkou práva 
východných cirkví, musia sa zúčastniť na svätej omši v nedeľu a v zasvätené sviatky. Preto sa 
ekumenické bohoslužby nemajú organizovať v nedeľu, a ak sa katolíci v takéto dni zúčastnia na 
ekumenických bohoslužbách, zostáva im povinnosť účasti na svätej omši.71  
 Katolíci sú pozvaní odpovedať na úsilia, ktoré vznikajú v mnohých cirkvách a spoločenstvách, 
aby sa znova obnovila jednota kresťanov. Kde sa vôbec, alebo takmer vôbec ekumenicky nepracuje, 
pokúsia sa katolíci túto prácu podnietiť. Tam, kde ekumenická práca naráža na odpor alebo prekážky, 
majú byť katolíci trpezliví a vytrvalí. Majú prekonávať nebezpečenstvá indiferentizmu a prozelytizmu, 
ktoré narúšajú ducha pravého ekumenizmu.72 
 

III. Účasť na duchovných aktivitách  

 
Kresťanov možno povzbudzovať k účasti a poskytovaniu účasti iným na duchovných aktivitách a 

bohatstvách - deliť sa o duchovné dedičstvo, ktoré majú spoločné, spôsobom a v miere, ktorá 
zodpovedá stavu rozdelenia. Pod výrazom „účasť na duchovných aktivitách“, rozumieme aktivity ako 
spoločná modlitba - v tejto práci jej bola venovaná zvláštna pozornosť, ďalej spoločenstvo na liturgií, 
spoločné využívanie cirkevných priestorov a potrebných liturgických predmetov. Duchovné delenie sa 
má riadiť nasledovnými princípmi:  
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 Všetci, ktorí sú krstom začlenení do Krista, majú veľa spoločných prvkov kresťanského života. 
Medzi kresťanmi existuje skutočné, aj keď nedokonalé spoločenstvo, ktoré možno vyjadriť 
rôznymi spôsobmi - spoločnou modlitbou, spoločnou liturgickou bohoslužbou. 

 Katolícka cirkev je vybavená plnou zjavenou pravdou a všetkými prostriedkami spásy. Tento dar sa 
nemôže stratiť. Cirkvi a cirkevné spoločenstvá, ktoré nemajú plné spoločenstvo s katolíckou 
cirkvou, nestrácajú svoj význam a hodnotu v tajomstve spásy, lebo Kristov Duch sa nezdráha  
použiť ich ako prostriedky spásy.  

 je nevyhnutné utvoriť normy spoločného duchovného konania, ktoré zohľadňujú rozdielnosť 
takým spôsobom, aby si kresťania cenili spoločné duchovné bohatstvá a aby dbali na 
nevyhnutnosť prekonať jestvujúce rozdelenia. 

 Keďže spoločné slávenie Eucharistie je viditeľným znakom plného spoločenstva viery, bohoslužby 
a spoločného života katolíckej cirkvi, nie je dovolené sláviť Eucharistiu s duchovnými iných cirkví 
alebo spoločenstiev. 

 Katolíci majú liturgickému a sviatostnému poriadku iných cirkví a spoločenstiev preukazovať 
úprimnú úctu, rovnako ako oni si žiadajú tú istú úctu voči katolíckej disciplíne.73  
 

IV. Účasť na liturgii nie sviatostnej 

 
 Výrazom „liturgická bohoslužba“ označujeme bohoslužbu vykonanú podľa predpisov, 
nariadení a zvykov určitej cirkvi pod vedením delegáta tejto cirkvi. Táto bohoslužba nemusí mať 
sviatostný charakter. Za určitých okolností oficiálna modlitba niektorej cirkvi môže byť použitá na 
slávenie ekumenickej bohoslužby. Účasť na takýchto bohoslužbách - ranná, večerná modlitba, 
umožní osobám patriacim k iným liturgickým tradíciám - katolíkom, anglikánom, protestantom - 
lepšie pochopiť modlitbu iných komunít a hlbšie prežívať tradície, ktoré sa často vyvinuli zo 
spoločných koreňov. Pri liturgických slávnostiach usporiadaných inými cirkvami, radí sa katolíkom 
zúčastniť na speve žalmov, hymien, ktoré sú spoločné s cirkvou, ktorá ich pozvala. Pri katolíckych 
liturgických slávnostiach zástupcovia iných cirkví môžu na liturgií prijať miesto a liturgickú poctu, 
ktorá im prináleží podľa ich postavenia. Katolícki kňazi na liturgickej slávnosti inej cirkvi, ak je to 
prijateľné pre tých, ktorí ich pozvali, môžu si obliecť rúch a vziať insígnie, označujúce ich úlohu v 
Cirkvi. Pohrebné obrady  katolíckej cirkvi možno vykonať pri pohrebe členov nekatolíckej cirkvi, ak sa 
to neprotiví vôli zomrelého, ak to predstaviteľ cirkvi zomrelého nemôže vykonať a ak to neodporuje 
všeobecným právnym dispozíciám. Verejné modlitby za iných kresťanov, žijúcich i mŕtvych, za ich 
potreby a na úmysly iných cirkví môžu byť vysluhované počas litánií, ale nie počas svätej omše. Podľa 
starej kresťanskej tradície možno citovať v eucharistickej modlitbe iba mená osôb patriacich do cirkvi, 
ktorá slávi Eucharistiu.74 
 

V. Krst 

 
 „Uvádzanie do kresťanského života sa uskutočňuje tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden 
celok: Krstom, ktorý je začiatkom nového života, birmovaním, ktoré tento život posilňuje a 
Eucharistiou, ktorá živí učeníka Kristovým telom a krvou, aby ho premieňala v Krista.“75 
 Práve tieto základné sviatosti ponúkajú nové možnosti na ceste k zjednoteniu, nakoľko stále 
tvoria bariéry medzi Cirkvou postavenou na Petrovi76 a medzi ostatnými cirkvami.  Učenie magistéria 
proklamuje, že z krstných prameňov sa rodí jediný Boží ľud Novej zmluvy, ktorý presahuje všetky 
prirodzené alebo ľudské hranice národov, kultúr, rás a pohlaví.77 
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 Krst je bránou sviatostí, je nevyhnutný na spásu. Ním sa ľudia oslobodzujú od hriechov, 
stávajú sa Božími deťmi, a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi.78 
 Účinnú pomoc pri hľadaní riešení  a pri dialógu nám ponúka pápežská rada pre napomáhanie 
jednoty  kresťanov, ktorá v roku1993 vydala Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o 
ekumenizme. V ňom sa uvádza: Krst v sebe zahŕňa obrátenie, vieru, odpustenie hriechov a dar 
milosti. Udeľuje sa vodou a slovami, ktoré sú vyjadrením toho, že akt krstu sa vykonáva v mene Otca, 
Syna a Svätého Ducha. Je dôležité, aby ho rôzne cirkvi a cirkevné spoločenstvá udeľovali týmto 
spôsobom. Dialóg o význame a platnom slávení sa má konať medzi autoritami cirkví a je žiadúce 
vydanie vyhlásenia o vzájomnom uznaní krstu.79 
 Na Slovensku bolo takéto vyhlásenie podpísané 4.júna 2001 v kaplnke sv. Barbory v 
prezidentskom paláci v Bratislave. Miesto podpisu bolo symbolické, nakoľko obnovenú kaplnku 
posvätili tak predstavitelia Katolíckej, ako aj Evanjelickej cirkvi. Podpísaním dohody ide o 
akceptovanie začlenenia a vstupu jednotlivca do Krista a do cirkevného spoločenstva, pričom krst je 
základnou identifikačnou črtou kresťanstva. Dohoda uľahčí pastoračnú prácu v najmä konfesionálne 
miešaných manželstvách. Na základe vzájomného uznania krstu každý katolík pozerá na evanjelika a 
evanjelik na katolíka ako na brata v Kristovi. Podobné dohody v procese zbližovania už podpísali v 
Nemecku, Poľsku, Českej republike a inde.80 
 Dohoda o vzájomnom uznávaní krstu obsahuje tieto body:  
1. Spoločné vyznávanie tej istej viery v trojjediného Boha.  
2. Spoločné vyznávanie viery vo sviatosť svätého krstu. 
3.Vykonávanie obradu krstu podľa týchto zásad:  
a) k platnosti je potrebný úmysel zhodný s Kristovým zámerom; 
b) podstatnými znakmi krstu sú: ponorenie kandidáta do vody, alebo liatie vody na jeho hlavu a 
krstná formulka. 
4.Krst detí pokladáme za teologicky opodstatnený. Krst dospelých vyžaduje osobné priznanie sa ku 
Kristovi a vieru, ktorá sa má rozvíjať. 
5. Spoločne veríme, že raz udelený krst neodvolateľne spája pokrsteného s Kristom na celý život. 
Preto nekrstíme tých, ktorí už raz boli platne pokrstení. 
6. Sme presvedčení, že súhlas v uvedených otázkach je dostatočným základom pre vzájomné uznanie 
krstu. Z toho vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás 
začleňuje do jedného Kristovho tela, ktoré hoci nie je úplné, predsa je skutočné.81  
 Direktórium pokračuje: Aby sa dospelo k dohode, treba vziať do úvahy nasledovné: a) krst 
ponorením, alebo pokropením je platný. 
b) nedostatočná viera nositeľa cirkevného úradu ohľadom krstu nikdy nespôsobila neplatnosť krstu. 
c) ak sa vyskytnú pochybnosti, vyžaduje sa starostlivé skúmanie. 
 Hoci sa krstom človek začleňuje do Krista a jeho Cirkvi, konkrétne sa to deje v určitej cirkvi 
alebo spoločenstve. Preto krst nemôžu udeľovať súčasne dvaja nositelia cirkevného úradu, ktorí 
patria k rôznym cirkevným spoločenstvám. V katolíckej liturgickej a historickej tradícií sa krst udeľoval 
vždy jediným celebrantom. Z pastoračných dôvodov môže miestny ordinár rozhodnúť, že sa slávnosti 
zúčastní hodnostár inej cirkvi a prevezme čítanie alebo modlitbu. Opačný prípad je možný, ak krst 
udeľovaný iným spoločenstvom neodporuje katolíckym princípom a disciplíne.  
 Krstní rodičia majú byť podľa katolíckeho chápania členmi cirkvi, v ktorej sa krst 
udeľuje.Krstní rodičia preberajú zodpovednosť za kresťanskú výchovu pokrsteného, sú tiež prítomní 
ako zástupcovia spoločenstva veriacich a sú ručiteľmi viery pokrsteného.  
 A) Napriek tomu môže byť pokrstený, hoci z iného cirkevného spoločenstva prijatý ako krstný 
svedok, avšak iba  spoločne s katolíckym krstným rodičom  
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 B) Kvôli úzkemu spoločenstvu medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnymi východnými 
cirkvami, možno prijať pravoslávneho veriaceho za krstného rodiča dieťaťa alebo dospelého, ak má 
súčasne aj katolíckeho krstného rodiča. Byť krstným rodičom na krste v pravoslávnej východnej cirkvi 
nie je katolíkovi zakázané, ak je na krst pozvaný. 
 Každý kresťan má právo na základe svedomia slobodne sa rozhodnúť vstúpiť do plného 
spoločenstva s katolíckou cirkvou. Ak by nastali pochybnosti ohľadom platnosti už prijatého krstu, 
treba rešpektovať nasledovné:  

 Platnosť krstu v rôznych východných cirkvách je mimo pochybnosti. Stačí fakt krstu. V týchto 
cirkvách sviatosť birmovania udeľuje platne kňaz spolu s krstom. Preto často v krstnom liste 
nebýva zapísané birmovanie 

 Skôr, ako sa skúma platnosť krstu treba zistiť, či existuje dohoda o vzájomnom uznávaní, a či sa 
krst vykonal podľa dohody. Chýbajúca formálna dohoda o krste však automaticky nespochybňuje 
platnosť krstu.  

 Ak jestvuje oficiálne cirkevné potvrdenie, niet dôvodu pochybovať o platnosti, iba ak by boli 
pochybnosti ohľadom matérie, krstnej formuly, úmyslu dospelého krstenca alebo nositeľa úradu, 
ktorý krstil. 

 Ak pretrvávajú pochybnosti o správnom udelení krstu a v dôsledku toho sa považuje za potrebný 
podmienečný krst, má katolícky nositeľ úradu vyjadriť úctu k učeniu, podľa ktorého sa krst môže 
udeliť len raz. Vysvetlí krstencovi, čo znamená podmienečný krst a vykoná ho súkromne, nie 
verejne.82 
  
VI. Eucharistia 

 
 Sv. Augustín o Eucharistii hovorí, ako o znaku jednoty a pute lásky. Magistérium sa k otázke 
jednoty kresťanov a Eucharistie vyjadruje nasledovne: Čím bolestnejšie pociťujeme rozdelenie Cirkvi, 
tým naliehavejšie sú modlitby k Pánovi, aby sa vrátili dni úplnej jednoty 
 
 všetkých , ktorí v neho veria. 
 Východné cirkvi, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, slávia Eucharistiu s 
veľkou láskou. Tieto cirkvi, i keď sú oddelené, majú pravé sviatosti - na základe apoštolského 
nástupníctva - kňazstvo a Eucharistiu, ktorými sú s nami stále spojení veľmi tesnými zväzkami. Preto 
je istá účasť in sacris ( na svätých veciach) nielen možná, ale za vhodných okolností a s povolením 
cirkevnej vrchnosti aj odporúčaná. 
 Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie a sú oddelené od Katolíckej cirkvi, si 
nezachovali pravú a neporušenú podstatu eucharistického tajomstva zvlášť preto, že im chýba 
sviatosť posvätného stavu. Z tohto dôvodu nie je pre Katolícku cirkev možná vzájomná účasť na 
Eucharistii ( intercommunio).Tieto spoločenstvá si však pri Svätej večeri pripomínajú pamiatku 
Pánovej smrti a zmŕtvychvstania a vyznávajú, že naznačuje život v spoločenstve s Kristom, a 
očakávajú jeho slávny príchod. 
 Ak sa podľa úsudku ordinára vyskytne naliehavá potreba, katolícki vysvätení služobníci môžu 
udeliť sviatosti ( Eucharistiu, sviatosť pokánia a pomazanie chorých) aj iným kresťanom, ktorí nie sú v 
plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou, ak o ne dobrovoľne požiadajú. V takom prípade je 
potrebné, aby vyznávali katolícku vieru, čo sa týka týchto sviatostí a aby mali potrebné dispozície.83 
 Direktórium o ekumenizme sa vyjadruje nasledovne:  
a) spoločenstvo na sviatostnom živote s členmi východných cirkví 
 Slávením Eucharistie v každej z týchto cirkví buduje sa a vzrastá Božia cirkev. Východné cirkvi, 
vzhľadom na ich vlastnú ekleziologickú koncepciu, môžu mať disciplínu v matérií viac obmedzujúcu, 
čo treba rešpektovať. Duchovní pastieri majú starostlivo poučiť veriacich, aby dobre poznali zvláštne 
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dôvody takéhoto spoločenstva v oblasti liturgie a v rôznych cirkevných disciplínách. Keď to vyžaduje 
nevyhnutnosť, alebo opravdivé duchovné dobro a keď je možné vyhnúť sa každému nebezpečenstvu 
indiferentizmu alebo omylu, je dovolené každému katolíkovi - ak sa z fyzických alebo morálnych 
dôvodov nemôže spojiť s katolíckym kňazom - prijať sviatosť pokánia, sväté prijímanie  i pomazanie 
chorých z rúk kňaza niektorej z východných cirkví. U Katolíkov a východných kresťanov existuje 
rozdiel v častosti prijímania Eucharistie, vo vykonávaní sviatosti pokánia a v eucharistickom pôste. Je 
preto potrebné, aby katolíci nevzbudili pohoršenie a nedôveru tým, že nebudú dodržiavať ich 
nariadenia v tomto smere. Katolík, ktorý chce prijímať telo Pánovo u východných kresťanov, musí 
rešpektovať východnú disciplínu a neprijímať telo Pánovo v tej cirkvi, ktorá rezervuje prijímanie len 
pre svojich veriacich a vylučuje všetkých ostatných. Katolícki kňazi môžu dovolene vysluhovať sviatosť 
pokánia, sv. prijímanie a pomazanie chorých tým členom východných cirkví, ktorí ich o to požiadajú z 
vlastnej iniciatívy. Treba však zachovať disciplínu východných cirkví a vyhýbať sa prozelytizmu. Pri 
vysluhovaní sviatostnej liturgie vo východných cirkvách môžu katolíci čítať liturgické texty. To isté 
platí aj o zapojení východných kresťanov v katolíckych kostoloch. 
b) spoločenstvo na sviatostnom živote s kresťanmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev 
 Vysluhovanie sviatosti v konkrétnej komunite je znamením jej skutočnej jednoty vo viere, v 
bohoslužbe a  v živote spoločenstva. Sviatosti, zvlášť Eucharistia, sú ako znamenia prameňom a 
prostriedkami rozvoja jednoty a duchovného života. V dôsledku toho, prijímanie Eucharistie je 
neoddeliteľne viazané na plnú jednotu s Cirkvou. Eucharistia je pre pokrstených duchovnou 
potravou, ktorá ich robí schopnými premáhať hriech a žiť život Kristov. Katolícka cirkev dovoľuje i 
odporúča, aby boli za určitých okolností a podmienok pripustení k Eucharistii, sviatosti pokánia a 
pomazaniu chorých aj kresťania iných cirkví a cirkevných spoločenstiev.  V nebezpečenstve smrti 
môžu katolícki kňazi vysluhovať tieto sviatosti za uvedených podmienok:  
1. dotyčná osoba sa nemôže obrátiť na vysluhovateľa sviatosti vo svojej cirkvi alebo cirkevnom 
spoločenstve; 
2. túto sviatosť žiada zo svojej vlastnej vôle; 
3. vyzná, že verí v túto sviatosť tak, ako to verí katolícka cirkev a že je náležite disponovaná na prijatie 
týchto sviatostí. Katolík, za vyžšie uvedených okolností, môže žiadať vysluhovanie sviatosti len v tej 
cirkvi, ktorej sviatosti sú platné, a len od toho vysluhovateľa, ktorý je platne ordinovaný.84 
 

VII. Miešané manželstvá 

 
 Výraz „ miešané manželstvo“ sa vzťahuje na každé manželstvo uzavreté medzi katolíckou 
stránkou a členom iného kresťanského spoločenstva, ktorý je síce pokrstený, ale nepatrí do katolíckej 
cirkvi. Pri takýchto manželstvách je hlavnou snahou Cirkvi udržať pevnosť a stabilitu nerozlučnosti 
manželského zväzku, a rodinného života, ktorý sa z tohoto zväzku rodí. Dokonalé zjednotenie osôb a 
manželského života je lepšie zaistené vtedy, keď obaja manželia patria do tej istej cirkvi. Miešané 
manželstvá často predstavujú pre dotyčnú manželskú dvojicu i pre ich deti rôzne ťažkosti pre 
zachovanie ich viery, pre ich kresťanský život a pre harmóniu ich rodinného života. Preto sa 
odporúčajú manželstvá dvoch osôb toho istého cirkevného spoločenstva. Počet miešaných 
manželstiev sa zvyšuje. Preto sa cirkev s veľkou pastoračnou starostlivosťou  venuje osobám, ktoré 
chcú takéto manželstvo uzavrieť. Spoločný krst a dynamizmus milosti sú pre manželov v takýchto 
manželstvách základnou motiváciou, aby vyjadrili svoju jednotu vo sfére morálnych a duchovných 
hodnôt. 
  Je vecou všetkých, ale zvlášť kňazov, poskytnúť poučenie a podporu katolíckej stránke v jej 
živote viery. Táto starostlivosť má mať na zreteli konkrétny duchovný stav jedného i druhého 
manžela, jeho výchovy k viere a jeho praktický život viery. Ak je to možné, treba nadviazať styky so 
služobníkom inej cirkvi či cirkevného spoločenstva. Vzájomné kontakty kresťanských duchovných, 
ktorých cieľom je podpora miešaných manželstiev, môžu byť výborným terénom pre ekumenickú 
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spoluprácu. Aby sa podporili väčšie porozumenie a jednota, obaja manželia sa majú snažiť lepšie 
poznať náboženské presvedčenie svojho partnera a náuku i praktický náboženský život cirkvi či 
spoločenstva, do ktorej druhý manžel patrí. Aby sa pomohlo obidvom manželom žiť kresťanské 
dedičstvo, ktoré je obidvom spoločné, je treba pripomínať, že spoločná modlitba je základom ich 
duchovnej harmónie a že čítanie a poznávanie Svätého písma má veľký význam. 
 Keď sa žiada o povolenie uzavrieť miešané manželstvá, obidve stránky musia byť poučené o 
cieli a o podstatných vlastnostiach manželstva, ktoré nesmú byť porušené jedným ani druhým 
manželským partnerom. Od katolíckej stránky sa žiada, aby vyhlásila, že je pripravená odstrániť 
nebezpečenstvo opustenia viery a sľúbila, že urobí všetko pre to, aby všetky deti boli pokrstené a 
vychované v katolíckej cirkvi. Manželský partner má byť informovaný o tomto sľube a zodpovednosti. 
Podľa kanonického práva sa však nemá žiadať od nekatolíckej stránky nijaký sľub ani ústny, ani 
písomný. Ak napriek všetkým snahám deti nie sú ani pokrstené ani vychovávané v katolíckej cirkvi, 
katolícky rodič neupadne pod cenzúru kanonického práva. Predsa však zostáva jeho povinnosť 
odovzdávať vlastným deťom katolícku vieru. Formácia detí v duchu autentickej kresťanskej náuky a 
kresťanského života má byť z väčšej čiastky podobná každej z týchto cirkví. Rozdiely v oblasti liturgie 
a súkromnej nábožnosti môžu skôr podporovať rodinnú modlitbu než jej byť prekážkou. 
 
 Pre platnosť manželstva medzi katolíkom a kresťanom iných cirkví a cirkevných spoločenstiev 
sa vyžaduje kanonická forma. Pri závažných dôvodoch miestny ordinár môže katolíckej stránke dať 
dišpenz od zachovania kanonickej formy manželstva. Dôvody pre udelenie dišpenzu:  

 ohľad na zachovanie rodinnej harmónie 

 získanie súhlasu rodičov s manželstvom 

 ohľad na neobyčajnú náboženskú angažovanosť nekatolíckej stránky, alebo na jej príbuzenský 
zväzok so služobníkom inej cirkvi alebo cirkevného spoločenstva 

  
 Ak bol daný dišpenz, aby sa zachovala verejná forma vysluhovania a aby sa zdôraznila jednota 
manželstva, nie je dovolené sláviť dve oddelené náboženské slávnosti, kde by sa manželský sľub 
vyjadril dvakrát, ani nie je dovolená slávnosť, kde by sa výmeny sľubov slávili postupne. 
 Pretože môžu nastať problémy ohľadom účasti na svätom prijímaní, vzhľadom na to, že na 
slávnosti sú prítomní nekatolícki svedkovia a pozvaní, miešané manželstvo, slávené katolíckou 
formou, sa nemá uzatvárať počas svätej omše. Ak však diecézny biskup povolí slávenie Eucharistie, 
nastáva otázka či pripustiť alebo nepripustiť nekatolíckeho manžela na prijímanie Eucharistie. 
Rozhodnúť treba na základe všeobecných noriem, existujúcich v tomto smere pre kresťanov 
východných, ako i pre iných kresťanov. Treba však brať do úvahy tú okolnosť, že sviatosť manželstva 
prijímajú dvaja pokrstení kresťania. Aj napriek tomu, že manželia miešaného manželstva prijali 
spoločne sviatosť krstu a sviatosť manželstva, spoločné prijímanie Eucharistie môže byť len 
výnimočné so zachovaním noriem o pripustení nekatolíckeho kresťana k prijímaniu Eucharistie, ako aj 
normy o účasti katolíka na prijímaní Eucharistie v inej cirkvi.85  
 
 Záver 

 
 V tejto syntéze učenia Katolíckej cirkvi o ekumenizme sa podarilo sústrediť potrebné 
informácie  pre čitateľov všetkých vekových a spoločenských vrstiev. Návody a smernice, ktoré boli v 
práci uvedené sú pre každého jedného čitateľa príležitosťou na reflexiu a zamyslenie. Kiež spoznanie 
možností na ceste jednoty kresťanov posilní našu vieru a nádej, že Kristove slová o jednote neboli len 
prázdnou frázou, ale sľubom, ktorý sa napĺňa aj v našich časoch, na začiatku tretieho kresťanského 
tisícročia. 
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Porov.: Tamže, s. 104 - 113. 
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KŇAZSTVO V KATOLÍCKEJ CIRKVI  A V  KRESŤANSKÝCH CIRKVÁCH 
 

Kňazstvo a ekumenizmus 
 

 
Sviatosť posvätného stavu 
 
Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, 
naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: 
stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát).  
 (KKC 1536) 
I. Prečo názov „sviatosť posvätného stavu“ (sacramentum Ordinis)? 
V rímskom staroveku slovo ordo označovalo občianske stavy (triedy), najmä stav tých, ktorí vládli. 
Ordinatio označuje zaradenie do niektorého stavu (ordo). V Cirkvi sú ustanovené stavy, ktoré 
Tradícia, nie bez základu vo Svätom písme  4 už od dávnych čias označuje slovom taxeis (po grécky), 
ordines (po latinsky). Tak aj liturgia hovorí o ordo Episcoporum (biskupský stav); ordo presbyterorum 
(kňazský stav) a ordo diaconorum (diakonský stav). Aj iné skupiny dostávajú pomenovanie ordo 
(stav): katechumeni, panny, manželia, vdovy... (KKC 1537)  
 
Zaradenie do niektorého z týchto stavov v Cirkvi sa konalo obradom nazývaným ordinatio, čiže 
náboženským a liturgickým úkonom, ktorý bol posvätením, požehnaním alebo sviatosťou. Dnes je 
výraz ordinatio vyhradený pre sviatostný úkon, ktorý zaraďuje do biskupského, kňazského 
a diakonského stavu. Tento úkon presahuje obyčajné vyvolenie, určenie, poverenie alebo ustanovenie 
zo strany spoločenstva, lebo udeľuje dar Ducha Svätého umožňujúci vykonávať posvätnú moc (sacra 
potestas),  5 ktorá môže pochádzať len od samého Krista prostredníctvom jeho Cirkvi. Ordinatio sa 
volá aj consecratio (vysviacka), lebo je vyčlenením a udelením poslania samým Kristom pre jeho 
Cirkev. Vkladanie rúk biskupa spolu s konsekračnou modlitbou tvorí viditeľný znak tejto konsekrácie 
(vysviacky). (KKC 1538) 
Dve účasti na jedinom Kristovom kňazstve 
Kristus, Veľkňaz a jediný prostredník, urobil z Cirkvi „kráľovstvo kňazov svojmu Bohu a Otcovi“ (Zjv 1, 
6).  Celé spoločenstvo veriacich ako také je kňazské. Veriaci vykonávajú svoje krstné kňazstvo svojou 
účasťou na poslaní Krista, Kňaza, Proroka a Kráľa, každý podľa vlastného povolania. Sviatosťami krstu 
a birmovania sú veriaci „posvätení na... sväté kňazstvo“.   (KKC 1546) 
 
Služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a kňazov a spoločné kňazstvo všetkých veriacich, hoci 
„jedno... i druhé svojím vlastným spôsobom má účasť na jedinom Kristovom kňazstve“,   predsa sa od 
seba podstatne líšia, i keď „sú navzájom na seba zamerané“.  V akom zmysle? Kým spoločné kňazstvo 
veriacich sa uskutočňuje rozvíjaním krstnej milosti, života viery, nádeje a lásky, života podľa Ducha, 
služobné kňazstvo je v službách spoločného kňazstva, je zamerané na rozvíjanie krstnej milosti 
všetkých kresťanov. Je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus neprestajne buduje a vedie svoju 
Cirkev. Preto sa prenáša osobitnou sviatosťou, sviatosťou posvätného stavu (sacramentum Ordinis).  
(KKC 1547) 
 
V osobe Krista hlavy 

 
V ekleziálnej službe vysväteného služobníka je prítomný vo svojej Cirkvi sám Kristus ako Hlava 

svojho tela, Pastier svojho stáda, Veľkňaz vykupiteľskej obety a Učiteľ pravdy. Cirkev to vyjadruje 
tvrdením, že kňaz na základe sviatosti posvätného stavu koná in persona Christi Capitis (“v osobe 
Krista Hlavy“).    

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Zjv1,6
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Zjv1,6
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“Je to ten istý Kňaz, Kristus Ježiš, ktorého svätú osobu však zastupuje jeho služobník. Lebo 
on vďaka kňazskej vysviacke, ktorú prijal, je pripodobnený Veľkňazovi a má moc konať 
mocou a v osobe samého Krista [virtute ac persona ipsius Christi].“   
“Kristus je prameňom každého kňazstva, lebo starozákonný kňaz bol jeho „za predobrazom; 
ale kňaz nového Zákona koná v jeho osobe.“   
 

Prostredníctvom vysvätenej služby (ministerium ordinatum), najmä biskupov a kňazov, sa 
prítomnosť Krista ako Hlavy Cirkvi stáva viditeľnou uprostred spoločenstva veriacich.  Podľa krásneho 
výroku svätého Ignáca Antiochijského biskup je typos tou Patros, akoby živý obraz Boha Otca.  
Táto Kristova prítomnosť vo vysvätenom služobníkovi sa nemá chápať tak, ako keby vysvätený 
služobník bol uchránený od všetkých ľudských slabostí, od ducha panovačnosti, od omylov, ba aj od 
hriechu. Sila Ducha Svätého neručí za všetky skutky vysväteného služobníka tým istým spôsobom. 
Kým vo sviatostiach je táto záruka daná tak, že ani hriech vysväteného služobníka nemôže prekážať 
ovociu milosti, je veľa iných skutkov, v ktorých ľudský charakter vysväteného služobníka zanecháva 
stopy, ktoré nie sú vždy znakom vernosti evanjeliu, a teda môžu škodiť apoštolskej plodnosti Cirkvi.  
Toto kňazstvo je služobné. „Úrad, ktorý Pán zveril pastierom svojho ľudu, je skutočná služba. Je úplne 
zameraná na Krista a na ľudí. Úplne závisí od Krista a jeho jediného kňazstva a bola ustanovená 
v prospech ľudí a spoločenstva Cirkvi. Sviatosť posvätného stavu udeľuje „posvätnú moc“, ktorá je 
v skutočnosti Kristovou mocou. Vykonávanie tejto moci sa preto má riadiť príkladom Krista, ktorý sa 
z lásky stal posledným a služobníkom všetkých.  „Pán teda právom povedal, že starostlivosť o [jeho] 
stádo je dôkazom lásky k nemu.“   (KKC 1548-1551) 
III. Tri stupne sviatosti posvätného stavu 
“Bohom ustanovenú ekleziálnu službu vykonávajú v rozličných stupňoch (diversis ordinibus) tí, čo sa 
už od dávnych čias volajú biskupi, kňazi a diakoni.“  Katolícke učenie vyjadrené v liturgii, v Učiteľskom 
úrade a v nepretržitej praxi Cirkvi, dosviedča, že jestvujú dva stupne služobnej účasti na Kristovom 
kňazstve: stupeň biskupov (episkopát) a stupeň kňazov (presbyterát). Diakonát má za úlohu im 
pomáhať a slúžiť. Preto latinský výraz sacerdos sa v súčasnosti používa na označenie biskupov 
a kňazov, ale nie diakonov.( KKC 357)  
Predsa však katolícke učenie tvrdí, že stupne účasti na kňazstve (episkopát a presbyterát) a stupeň 
služby (diakonát) sa udeľujú všetky tri sviatostným úkonom, ktorý sa volá „ordinácia“ (alebo 
„vysviacka“), t. j. sviatosťou posvätného stavu. (KKC 1554) 

“Všetci nech si ctia diakonov ako Ježiša Krista, ako aj biskupa, ktorý je obrazom Otca, 
presbyterov [kňazov] však ako Boží senát a zbor apoštolov. Bez nich nemožno hovoriť 
o Cirkvi.“   
 

V. Kto môže udeľovať túto sviatosť? 
Kristus si vyvolil apoštolov a dal im účasť na svojom poslaní a na svojej autorite. Keď bol vyvýšený na 
pravicu Otca, neopúšťa svoje stádo, ale prostredníctvom apoštolov ho stále chráni a naďalej vedie 
prostredníctvom tých pastierov, ktorí dnes pokračujú v jeho diele.  Kristus teda ustanovuje 
niektorých za apoštolov a iných za pastierov.   On sám naďalej pôsobí prostredníctvom biskupov.   
Keďže sviatosť posvätného stavu je sviatosťou apoštolskej služby, je úlohou biskupov ako nástupcov 
apoštolov odovzdávať tento „duchovný dar“,   „výhonky apoštolského semena“  Platne vysvätení 
biskupi, t. j. tí, čo sú v línii apoštolského nástupníctva, platne udeľujú tri stupne sviatosti posvätného 
stavu.  (KKC 1557-1576) 
 
VI. Kto môže prijať túto sviatosť? 
“Posvätnú vysviacku platne prijíma jedine pokrstený muž.“   Pán Ježiš si vyvolil mužov, aby vytvoril 
zbor dvanástich apoštolov, a apoštoli urobili to isté, keď si vyvolili spolupracovníkov,   ktorí mali po 
nich nastúpiť v ich poslaní.   Kolégium biskupov, s ktorými sú kňazi spojení v kňazstve (in sacerdotio), 
sprítomňuje a aktualizuje až do Kristovho návratu zbor Dvanástich. Cirkev si je vedomá, že je viazaná 
touto voľbou samého Pána. Preto vysviacka žien nie je možná.   
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Nikto nemá právo prijať sviatosť posvätného stavu. A skutočne nikto si nemôže tento úrad nárokovať. 
Povoláva doň Boh.   Kto si myslí, že spoznáva v sebe znaky Božieho volania na vysvätenú službu, má 
svoju túžbu pokorne predložiť cirkevnej vrchnosti, ktorej patrí zodpovednosť a právo povolať 
niekoho, aby prijal stupne posvätného stavu. Ako každú milosť, aj túto sviatosť možno prijať iba ako 
nezaslúžený dar.  
 
Všetci vysvätení služobníci Latinskej cirkvi, okrem trvalých diakonov, sa normálne vyberajú spomedzi 
veriacich mužov, ktorí sú slobodní a chcú zachovávať celibát „pre nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 12). Sú 
povolaní, aby sa s nerozdeleným srdcom zasvätili Pánovi a jeho veciam,  75 a teda sa celí oddávajú 
Bohu a ľuďom. Celibát je znakom tohto nového života. Na službu tomuto životu je služobník Cirkvi 
vysvätený. Keď je celibát prijatý s radostným srdcom, pôsobivo ohlasuje Božie kráľovstvo.  
Vo Východných cirkvách je už od stáročí platná odlišná disciplína: kým biskupi sa vyberajú jedine 
spomedzi slobodných, za kňazov a diakonov môžu byť vysvätení aj ženatí muži. Táto prax sa už 
oddávna považuje za oprávnenú; títo kňazi vykonávajú užitočnú službu vo svojich spoločenstvách.   
Ostatne, vo Východných cirkvách sa celibát kňazov teší veľkej úcte a mnohí kňazi si ho dobrovoľne 
zvolili pre Božie kráľovstvo. Ani vo Východných cirkvách, tak ako v Západnej cirkvi, sa už nemôže 
oženiť ten, kto prijal sviatosť posvätného stavu.   (KKC 1557-1580) 
 
 
Kňazstvo v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania86 
 
Protestantská evanjelická cirkev augsburského vyznania vznikla na Slovensku v 16. storočí za 
pomocí krajín vtedajšieho severného Nemecka.  
Miesto evanjelického farára, farárky vo vedení cirkvi 
 
Na jej čele stojí na Slovensku generálny konvent a iné ústredné orgány, hlavným predstaviteľom je 
generálny biskup. Zákonodarným orgánom cirkvi je synoda, čiže cirkevný snem. Aj táto cirkev má svoj 
systém súdov. Najnižším stupňom združovania evanjelických veriacich je cirkevný zbor. Vedie ho jeho 
konvent, presbyterstvo, farár alebo administrátor, kaplán a dozorca ako laický predstaviteľ. Zbory sa 
združujú do seniorátov, ktoré tiež vedie konvent, senior a seniorátni dozorca. Zbor spravuje farár 
alebo farárka, ordinovaný kazateľ. „Do funkcie zborového farára možno zvoliť absolventa Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty, ktorý úspešne zložil farársku skúšku a dosiahol 24 rokov.“87 Združením 
seniorátov je dištrikt. Evanjelická cirkev a.v. má demokratické cirkevné zriadenie, teda má voliteľné 
orgány v cirkevnej štruktúre a štvorstupňovú správu.  
 
Učenie o kňazstve88 
 
Korene učenia o kňazstve sú v zásade sola gratia(len milosť), ktorá vylučuje akúkoľvek účasť na 
Božom diele. V dôsledku toho popiera Luther aj každú ľudskú účasť na Kristovom tajomstve. Podľa 
neho sa človek vo sviatostnom kňazstve neprávom stavia na Božie miesto, čo je neprípustné. 
Posvätný stav popieral Luther troma tézami. Podľa neho jedinou úlohou kňaza v zmysle Nového 
zákona je kázanie, čiže služba slova. Eucharistická obeta sa slávi na pamiatku Kristovej obety. Môžu 
a majú ju predkladať Pánovi všetci kresťania rovnakým právom a nie je teda k tomu potrebné žiadne 
poslanie. Druhou jeho tézou je, že všetci veriaci sú rovnakým spôsobom kňazmi a vzhľadom 
k Božiemu slovu a sviatostiam majú rovnakú moc. Nemôžu ju však vykonávať bez súhlasu obce alebo 
bez povolenia od predstaveného. Taká je jediná skutočná forma kňazstva a vyčerpáva sa, akonáhle 
prestane služba slova, neexistuje žiadny znak služobného kňazstva. Tretím argumentom proti 
sviatosti kňazstva je názor, že liturgické slávenia kňazstva nie je Božieho pôvodu. Je to len ľudský 
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výmysel, ktorého účelom je oprávnenie k výkonu kňazskej moci. ECAV, aj keď neuznáva kňazstvo za 
sviatosť, uznáva službu na poli cirkvi, ktorej Hlavou je Ježiš. Do tejto služby vstupujú tí, ktorí sú 
povolaní, ale nie vysviackou, lež ordináciou (chápe sa ináč ako ordinácia v Katolíckej cirkvi). Ježiš si 
každého povoláva a poveruje hlásať Božie slovo, učiť všetky národy, krstiť ich, volať k pokániu 
a prisluhovať Pánovu večeru. Evanjelický kňaz má moc v moci Ducha Svätého konať všetko, k čomu 
ho Duch vedie, nasledovať Krista v slove a skutkoch a svietiť celým životom. Kristova výzva každému 
veriacemu a predovšetkým kazateľovi znie: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali nášho Otca, ktorý je na nebesiach.“(Mt 5, 16) Kristov služobník bude 
súdený prísnejšie ako ostatní veriaci, ktorí sú obvykle menej vzdelaní vo veciach Božích a duchovne 
stoja na nižšej úrovni. 89 
 
Evanjelická ordinácia 
 
Hoci evanjelická ordinácia nie je sviatosťou, jednako evanjelického kňaza zaväzuje k posvätnému, 
duchovnému a mravnému životu, aby vedený mocou Ducha Svätého konal v cirkvi to, čo Pán od neho 
žiadal. V evanjelickej ordinácii, ktorú vykonáva biskup, ide o cirkevný poriadok, ktorý stojí na sukcesii 
slova Božieho aj na apoštolskej sukcesii, ktorej držiteľmi sú tiež evanjelickí biskupi. Dôraz sa kladie na 
Božie slovo a menej na hierarchický úkon, ktorý koná biskup. Preto sa v Evanjelickej cirkvi hovorí 
o pôsobení Ducha Svätého cez slovo Božie, ktorého služobníkom má byť kňaz. V ordinácii ide 
o cirkevný poriadok, pri ktorom síce stojí biskup, ale rozhodujúcim je Duch Svätý a Božie slovo.90  
 
Sviatosť kňazstva v pravoslávnych cirkvách91 
 
Novozákonné kňazstvo má svoj počiatok v Päťdesiatnici. Apoštoli boli živými svedkami Kristovho 
pôsobenia na zemi a v deň Päťdesiatnice vytvorili jadro Cirkvi. Preto si cirkev vysoko cení apoštolskú 
sukcesiu. Apoštolská postupnosť je jednou zo základných vlastností Kristovej cirkvi, ktorú obsahuje 
Nicejsko-carihradský symbol viery. Päťdesiatnica zaručuje, že Cirkev je v každej historickej dobe tá 
istá, ako bola v päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Pojem sukcesie označuje dedičné 
zachovávanie pôvodnej pravdy v priebehu dejinného vývoja.  
 
Kto môže prijať sviatosť kňazstva? 
 
Môžu prijať osoby mužského pohlavia. Títo muži musia patriť k pravoslávnemu duchovenstvu, môžu 
byť ženatý prvýkrát, ale podmienkou je, že prijali sviatostne manželstvo, môžu byť aj muži, ktorí 
prijali mníšske sľuby. Podmienkou na prijatie sviatosti kňazstva je, aby spomínaní muži boli vyvolení 
na jeden z troch stupňov cirkevnej hierarchie: diakon, presbyter a biskup. S výnimkou biskupov, ktorí 
zostávajú v celibáte, pravoslávna cirkev má vždy možnosť kňazov a diakonov, aby sa oženil, za 
predpokladu, že manželstvo sa koná pred vysvätením Slobodní  kňazi sú zvyčajne mnísi a žijú v 
kláštoroch, ale existujú prípady, kedy kvôli nedostatku kňazov ženatý, mních-kňaz je dočasne 
pridelený k farnosti.  Ovdovelí kňazi a diakoni, nesmú sa znovu ženiť, . To platí aj pre ovdovelé  ženy 
duchovných. Táto sviatosť sa nazýva aj rukopoloženie alebo chirotonia (grécky chir- ruka, tifimi- 
pokladám). Podľa východnej pravoslávnej ekleziológie je táto sviatosť mysliteľná jedine v cirkvi, vo 
vnútri Tela Kristovho. Žiadny biskup alebo kňaz nemôže byť mimo cirkvi či nad cirkvou, lebo bol v nej 
a pre ňu ustanovený. Kňazstvo v pravoslávnych cirkvách má ekleziologický a tajomný význam, lebo zo 
sviatosti vychádza a k sviatosti privádza. 
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Cirkev Bratská92 
 
Staršovstvo 
Zbory sú autonomné časti cirkvi, ktorých autonómia je vymedzená poriadkom cirkvi. Najvyšším 
orgánom v miestnom zbore je členská schôdza, ktorú tvoria všetci právoplatne prijatí členovia zboru 
a schádzajú sa raz v roku. Členská schôdza volí presbyterskú radu- staršovstvo, ktoré rozhoduje 
o tom, kto sa stane členom cirkvi, dbá na výchovu a diakoniu, organizuje rozličné evanjelizačné 
aktivity. Duchovný ( kazateľ) je osobitne volený členskou schôdzou na sedem rokov. Pri menovaní 
skladá ordinačný sľub. Po ich uplynutí členská schôdza rozhoduje, či duchovný zotrvá v tejto službe, 
alebo nie .Duchovný nie je najvyšším predstaviteľom zboru, je len členom tovarišstva s jedným 
hlasom ako všetci ostatní. V päťdesiatčlenom zbore staršovstvo tvoria štyria členovia a zbor má 
jedného duchovného. 
 
 
Cirkev adventistov siedmeho dňa 
 
Hlava druhá93 
Duchovenskí a iní pracovníci cirkvi 
čl. 11 
 
Duchovenskí pracovníci 
(1) Duchovenský pracovník cirkvi je jej člen, ktorý je držiteľom platného poverenia alebo povolenia na 
duchovenskú službu a je spravidla v pracovnom pomere k niektorej organizačnej jednotke cirkvi. 
(2) Poverenie alebo povolenie na duchovenskú službu môže byť udelené výborom združenia, a to na 
funkčné obdobie výboru, najdlhšie do najbližšej konferencie. 
(3) Poverenie na duchovenskú službu môže byť udelené len vysvätenému (ordinovanému) kazateľovi; 
ostatným duchovenským pracovníkom (nevysväteným kazateľom, ktorými sú najmä kazatelia v 
nástupnej praxi a biblickí pracovníci) je udeľované povolenie na duchovenskú službu. 
 
 
(4) Orgán, ktorý je oprávnený udeľovať poverenia alebo povolenia, ich môže tiež odňať, ak došlo k 
strate predpokladov potrebných na ich udelenie. V takom prípade zbor, ktorého je duchovenský 
pracovník členom, je povinný túto skutočnosť prerokovať a vyvodiť z nej prípadné disciplinárne 
dôsledky. 
čl. 12 
Predpoklady na udelenie poverenia a povolenia 
(1) Poverenie alebo povolenie na duchovenskú službu môže byť udelené len členovi cirkvi, ktorý 
preukazuje lásku k Bohu a jeho slovu, hlbokú vieru, spĺňa duchovné, mravné a intelektuálne 
predpoklady, získal požadované teologické vzdelanie, má vnútornú istotu povolania k duchovenskej 
službe a je oddaný Božiemu dielu. 
(2) Vysväteným kazateľom sa môže stať duchovenský pracovník, ktorý úspešne absolvoval nástupnú 
prax a výbor únie - na návrh výboru združenia - vyslovil súhlas s jeho ordináciou. 
čl. 13 
Povinnosti duchovenských pracovníkov 
Duchovenskí pracovníci sú okrem povinností člena cirkvi povinní vykonávať svedomite duchovenskú 
službu, aktívne plniť uložené úlohy, rozvíjať predpoklady na výkon duchovenského povolania, 
prehlbovať si vedomosti najmä účasťou na kurzoch, seminároch a školeniach organizovaných cirkvou. 
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V občianskom živote sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dobré meno cirkvi i 
pracovníka osobne. 
čl. 14 
Ostatní pracovníci cirkvi 
Organizačné jednotky cirkvi zamestnávajú v pracovnom pomere ďalších pracovníkov, predovšetkým 
členov cirkvi. Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto pracovného pomeru sa riadia platnými právnymi 
predpismi a pracovnou zmluvou. 
 
 
Liturgické oblečenie v cirkvách 94 
 
Reformované cirkvi 
 
Prečo vlastne má mať počas bohoslužieb kňaz na sebe liturgické rúcho? 
 
 Reformačný teológ R. Paquier vo svojom „Pojednaní o liturgii“ napísal: „Je samozrejmé, že osoba, 
ktorá je počas služieb Božích nositeľom kňazského úradu, nejedná ako súkromná osoba, ale ako 
osoba poverená a povolaná do tohto úradu cirkvou. Táto osoba (kňaz) má mať na sebe liturgické 
rúcho, aby každý, kto počas služieb Božích vstúpi do chrámu, okamžite videl, kto vykonáva kňazský 
úrad.“ Potiaľ Paquier. 
 
95Akonáhle si kňaz oblečie kňazské rúcho, prestáva byť súkromnou osobou – začína vykonávať úrad 
„na mieste Kristovom“ .Teda nežije už on, ale žije v ňom Kristus (Gal 2,20). K tomuto bol samým 
Bohom povolaný – tzv. vnútorným povolaním (vocatio interna) a do tohto úradu bol cirkvou 
ustanovený – tzv. vonkajším povolaním (vocatio externa). Keď teda kňaz počas služieb Božích 
vykonáva svoj kňazský úrad „na mieste Kristovom“, znamená to, že popiera svoju vlastnú osobu: 
oblieka sa do rúcha svetla, ktoré symbolizuje vzkrieseného Krista. 
 
96Teraz si možno položiť otázku: Ak teda má byť zvláštne kňazské rúcho, prečo potom nezachovať 
čierne, ktoré zodpovedá „protestantskej tradícii“? Odpoveď: Preto nie, lebo čierny talár („luterák“) 
nie je liturgickým rúchom. Je to svetský akademický odev, ktorý voľakedy nosievali univerzitní 
profesori a študenti. A presne takto (nikdy nie ako kňazské rúcho!) ho nosieval aj reformátor Dr. 
Martin Luther. Taláre sa vtedy zvyčajne zdobievali rôznofarebnými prúžkami látky, ktoré signalizovali 
rôzne študijné odbory, ako aj kúskami hermelínovej kožušiny – na označenie akademickej hodnosti. 
Takýto bol pôvodný zmysel čierneho „kňazského rúcha“, ktoré neskôr začali nosiť niektorí 
protestantskí farári v snahe odlíšiť sa od katolíckych kňazov. Avšak nebol to zjav všeobecný a 
celosvetový, ale len miestny. A navyše: na liturgickú „scénu“ vstúpil veľmi neskoro – až v roku 1811, 
kedy bol „luterák“ „zavedený ako jednotné bohoslužobné rúcho evanjelických farárov v Nemecku a 
takým sa stal aj v bývalom Rakúsko-Uhorsku, teda aj u nás.“ (Ján Lacko: Bohoslužobné rúcho kňaza 
evanjelickej cirkvi, Tranovského evanjelický kalendár na rok 1992, str.55). 
 
Naproti tomu skutočná a pôvodná, t.j. najstaršia a v pravom zmysle slova autentická, kresťanská 
tradícia kňazského liturgického rúcha siaha až ďaleko do hlbín 4. storočia, kedy liturgovia nosievali 
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tzv. tuniky – dlhé biele ľanové rúcha. Prečo biele? Pretože biela farba je podľa Novej zmluvy farbou 
Kristovho rúcha počas transfigurácie – premenenia (cf Mt 17,2; Mk 9,2-3; L 9,29) a pri vzkriesení. Je 
to rovnako i farba rúcha anjelov pri Kristovom vzkriesení (cf Mt 28,2-3; Mk 16,5; L 24,4; J 20,12) i 
vstúpení (cf Sk 1,10). Biela je farba rúcha nebeských vojov (cf Zj 19,14), rovnako i rúcha zástupu 
vyvolených (cf Zj 3,4-5; 6,11; 7,9.13-14) a tiež rúcha dvadsiatichštyroch starších (cf Zj 4,4), teda 
dvanástich prorokov Starej zmluvy a dvanástich apoštolov – tých, ktorí sú (nota bene!) zodpovední za 
kresťanské zbory. 
 
Konštatujeme: V Novej zmluve i v najstaršej liturgickej tradícii ranej cirkvi je biela farba farbou 
čistoty, farbou dokonalého života – a v rozšírenom zmysle: farbou vzkriesenia. Biela farba je teda 
najprirodzenejšou a najprimeranejšou farbou kresťanstva, a preto je aj najvhodnejšou farbou rúcha 
kresťanského kňaza. Keď si kňaz oblieka biele rúcho, stáva sa akoby symbolom živého Krista, stojí „na 
mieste Kristovom“. Zároveň však vystupuje aj v zastúpení celého spoločenstva pokrstených, ktorí sa 
zhromažďujú okolo Neho (Krista) – (cf Mt 18,20). 
 
A ďalej: Nosenie bieleho liturgického rúcha predstavuje aj posilnenie našej spoločnej viery v duchu 
ekumenickej vzájomnosti, kresťanskej jednoty. Nie sú už katolícki kňazi (v bielom) a protestantskí 
kňazi (v čiernom), ale sú už len služobníci Boží, služobníci Kristovi v „jednej, svätej, všeobecnej, 
apoštolskej cirkvi“ (Niceanum). 
Toto sú dôvody, pre ktoré by malo byť úplne jasné, prečo by bolo bez akýchkoľvek pochýb správne, 
keby aj slovenskí evanjelickí kňazi nosili biele – liturgické, a nie čierne – svetské, akademické rúcho. I 
keď, samozrejme, nie vonkajšie rúcho je podstatné, ale to, aby sme „boli schopní rozoznávať, čo je 
hlavné, a boli sme čistí... na deň Kristov“, „aby nás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji“ 
(F 1,10; 2Pt 3,14). Biela farba kňazovho rúcha 
symbolizuje práve aj toto. 
 
Ortodoxná cirkev 97 
 Ortodoxnej cirkvi nosia dva druhy  šiat,  liturgické a neliturgické .  Neliturgické rúcho je  bežné denné 
oblečenie duchovenstva, ktoré sa nosia pod  liturgickým odevom.  Liturgických rúcha  sa nosia počas 
bohoslužieb. Neliturgické rúcho sa nazývajú  podriasnik) a vonkajšie riassa (z gréckeho Exo-rason ).  V 
ruskej tradícii kláštorné duchovenstvo nosilo  tmavé farby (obvykle čierne, tmavo modré, alebo 
tmavo hnedá).  
 
Liturgické farby 
Dalo by sa priradiť význam rôznych farbách: biela pre čistý svetle energie Božej, zelená-farba života, 
Duch svätý a drevo kríža, fialovej- k utrpeniu Krista, tmavo červené pre krv kríž, krv mučeníkov, 
modrá- Matky Božej a zlato pre bohatstvo darov Ducha Svätého, a jasne červená pre ohnivý plameň.  
Čierna je tradične farbou smrti a smútku na Západe, ale na Ďalekom východe, biela je farba smrti a 
smútku.  V Rusku, červená je farba krásy, jasu a radosti.  Nič z toho nie je napísaná v pravidlách, a 
rôzne farby samozrejme môžu mať rôzny význam pre rôzne národy.  
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Ekumenizmus, aký budeš zajtra? 

  
 
Zoznam skratiek 
 
1) Skratky dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu  
 
AG  dekrét Ad gentes  o misijnej činnosti Cirkvi 
UR   dekrét Unitatis redintegratio  o ekumenizme  
 
2) Skratky cirkevných dokumentov 
 
SA  encyklika Jána Pavla II. Slavorum apostoli 
UUS  encyklika Jána Pavla II. O ekumenickom úsilí 
 
3) Iné skratky 
a pod.   a podobne 
BJB   Bratská jednota babtistov 
CB   Cirkev bratská 
CCEE   Rada európskych biskupských konferencií 
CČSH   Cirkev československá husitská 
ČSFR   Československá federatívna republika 
ECAV   Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
ECM    Evanjelická cirkev metodistická 
ER    Ekumenická ročenka 
ERC    Ekumenická rada cirkví 
ESC    Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice 
EÚ    Európska únia 
Gréc.kat.  Gréckokatolícka cirkev 
Iz    Kniha proroka Izaiáša 
Jn    Evanjelium podľa Jána 
Kol    List Kolosanom 
1 Kor    Prvý list Korinťanom 
KBS    Konferencia biskupov Slovenska 
KEK    Konferencia európskych cirkví 
KU   Katolícka univerzita 
Lk    Evanjelium podľa Lukáša 
Mk  Evanjelium podľa Marka 
Napr.  napríklad 
Pravos.c. Pravoslávna cirkev 
Porov. Porovnaj 
r. Rok 
roč.  ročník 
ref.c.  reformovaná cirkev 
Rím.kat. Rímskokatolícka  
RKC  Reformovaná kresťanská cirkev 
s. strana 
SR  Slovenská republika 
SSV  Spolok Svätého Vojtecha 
stor.  storočie 
tzv.  takzvaný 
UPC  Univerzitné pastoračné centrum 
Zodp. red. Zodpovedný redaktor  
Zjv  Zjavenie apoštola Jána 
Ž  Kniha žalmov 
ŽNO  Židovská náboženská obec 
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ÚVOD 
 Ekumenizmus, toľkokrát skloňovaný, vyzdvihovaný, ale aj nepoznaný. Na mnohých miestach 
a v každom čase sa o ňom hovorí, a predsa je stále výsostne aktuálny a zdá sa, aj nekonečne 
otvorený. Dotýka sa všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú citlivé a vnímavé srdce, nie sú ľahostajní, 
nevšímaví a záleží im na budúcnosti. Pri rôznych príležitostiach, a to nielen v rámci Cirkvi, ale aj 
v spoločnosti vôbec sa hovorí o rovnoprávnosti medzi ľuďmi, národmi a podobne. To v každom 
prípade evokuje myšlienku rozdielnosti. Ak chceme hovoriť o jednote a rovnoprávnosti, nemôžeme 
obísť nič, čo je prekážkou na ceste k tomuto ideálu, pretože len systematickou cestou odstraňovania 
bariér a pravdivým pomenovaním problémov možno nachádzať riešenia. Aby slová o jednote 
a zbližovaní neboli len utópiou, môže a má každý človek nájsť spôsob ako sa pričiniť k ich 
naplňovaniu. 

 Ekumenizmus je výzva II. Vatikánskeho koncilu. „Odvážne svedectvo mnohých mučeníkov 
nášho storočia, patriacich aj k iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám, ktoré nie sú v plnom 
spoločenstve s Katolíckou cirkvou, dáva koncilovej výzve novú silu a upamätúva nás na povinnosť 
túto výzvu prijať a premeniť na činy.“98 Práve táto výzva sa ma bytostne dotkla pri výbere témy 
diplomovej práce. „Ekumenické myšlienky a snahy vznikli už dávno, no teraz dostávajú jasnejšiu 
podobu.“99 Aj o tom chcem vo svojej práci uvažovať. 
 Problematika ekumenizmu už bola predmetom diplomových prác z rôznych uhlov pohľadu  aj 
v predchádzajúcich rokoch. Táto práca má za cieľ poukázať na diela a aktivity na poli ekumenizmu 
tak, aby zdôraznila jeho postupnosť, premeny a zároveň očakávania. V širšom zmysle zachytáva 
ekumenizmus vo svete a v užšom zmysle sa zameriava na ekumenické dianie na Slovensku a v súvise 
so vstupom Slovenska do Európskej únie. Nový fenomén zjednotenia Európy je svojou novosťou a  
aktuálnosťou dostatočne príťažlivý. Posledná kapitola práce je venovaná ekumenizmu a  jeho 
perspektívam. Pokúsim sa v  nej rozobrať najmä ekuménu súčasnosti pohľadom na konkrétne dianie 
v Košiciach. 
 V práci sa budem opierať najmä o cirkevné dokumenty, predovšetkým z obdobia od II. 
Vatikánskeho koncilu a encykliky pápeža Jána Pavla II.  
 
POHĽAD DO HISTÓRIE  
 
Prvé storočia 

Pán Ježiš ustanovil Cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier založené na príkaze lásky: „Aby 
ste sa milovali navzájom!“ (Jn 15,17) Vzájomnou láskou veriacich sa tak Cirkev stáva znamením lásky 
pre celý svet. Takéto svedectvo vydávali už prví kresťania. „Množstvo veriacich malo jedno srdce 
a jednu dušu“, čítame v Skutkoch apoštolských (Sk 4,32).   

Čo sa však stalo neskôr? „S hriechom vstúpila nejednota medzi ľudí.“100 Príčinou 
rozdelenia bola teda ľudská slabosť a hriech.101 

Pôsobením apoštolov vznikli ohniská evanjelizácie, odkiaľ sa kresťanstvo šírilo na všetky 
strany. Cirkevná správa bola totožná s rímskymi provinciami. Tieto celky mali na čele biskupa - 
metropolitu. Neskôr vznikli ešte väčšie celky, ktoré odvodzovali svoj pôvod od sv. Petra. Boli to Rím, 
Antiochia, Alexandria, Jeruzalem. Od piateho storočia sa nazývali patriarchátmi.102 

Štvrté – piate storočie 
K prvým rozdeleniam pretrvávajúcim až do dnešných čias došlo vo 4. A 5. storočí vo 
východogréckom kresťanstve.103 
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Ekumenický koncil v Efeze 
 

Keď sa v  roku 428  stal carihradským patriarchom Nestórius, učil, že Mária nie je 
Bohorodičkou, lež iba Kristorodičkou. Jeho učenie vyvolalo veľký rozruch medzi kňazstvom i ľudom. 
Nebol to len spor o slová?  

Nestóriovo upieranie titulu Bohorodička Márii však vyplývalo z nesprávneho chápania Ježiša 
Krista. Uznával, že je Boh a človek zároveň, ale  podľa neho sú v  Kristovi nielen dve prirodzenosti – 
božská a  ľudská, lež i dve osoby, ktoré sú v ňom zjednotené láskou podobne ako sú napríklad 
zjednotení dobrí priatelia alebo manželia. Teda ak Kristus nie je jednou osobou, ale je osobitne 
Bohom i človekom, potom Mária porodila Krista len ako človeka a nemožno ju nazývať Bohorodičkou. 
104 Na urovnanie sporov zvolal cisár Teodózius II. v roku 431 všeobecný snem do Efezu, ktorému  
predsedal patriarcha Cyril z Alexandrie za pápeža Celestína I. Koncil odsúdil učenie patriarchu 
Nestória a potvrdil, že Ježiš Kristus je zároveň Bohom aj človekom a Panne Márii prislúcha titul 
Bohorodička.105 Nešlo teda o žiadne slovíčkarenie, lež o záchranu viery. Tým sa však vieroučné spory 
okolo Kristovej osoby neskončili.106 
 
1.2.2 Ekumenický koncil v Chalcedóne 
 

„Mních Eutyches a pod jeho vplyvom alexandrijský patriarcha Dioskúr, začali príliš 
zdôrazňovať Kristovu božskú prirodzenosť, ktorá takmer úplne pohltila jeho ľudskú prirodzenosť. Ale 
potom by sme boli ešte stále v hriechu, lebo podmienkou vykúpenia je, že Boží Syn sa stal skutočným 
človekom!“107 

V  roku 451 bol zvolaný koncil do Chalcedónu, ktorý odsúdil monofyzitizmus a vysvetlil učenie 
o dvojitej božsko-ľudskej prirodzenosti Ježiša Krista. Monofyzitizmus napriek tomu pretrval 
v koptskej, arménskej a jakobitskej cirkvi.108  K  prvým rozdeleniam pretrvávajúcim až do dnešných 
čias došlo teda už vo  4. a 5. storočí. 

 
1.3  Deviate - jedenáste storočie 
 

Po Chalcedónskom koncile sa vytvorili malé skupiny „pravoverných“, ktoré si však zachovali 
jednotu s Rímom. Napriek rozdeleniam sa dodržiavala jednota viery, cirkevná disciplína a uznávala sa 
autorita rímskych pápežov. V roku 820 za vlády byzantského cisára Michala III. sa stal carihradským 
patriarchom Fotius. Mal vážne výhrady voči rímskej cirkvi. Vyčítal jej: 
1.Odlišnú pôstnu disciplínu. 
 2. Rozdielny pohľad na celibát kňazov. 
 3. Inú prax pri udeľovaní sviatosti birmovania. 

 4. Používanie vsuvky Filioque.109 
 
1.3.1 Spor o Filioque 
 

Tento problém spočíva v rozdielnej interpretácii kréda vo východnej a západnej cirkvi. 
Pravoslávni kresťania recitujú: „Verím v Ducha Svätého..., ktorý vychádza z Otca, s Otcom i Synom 
rovnako uctievaný a oslavovaný“. Kresťanský Východ tak, že Duch Svätý vychádza z Otca skrze Syna. 
V západnej cirkvi sa až v 6. storočí text „obohatil“ o Filioque – a s týmto dodatkom sa  používa tak 
dodnes: „Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit“ - Duch 
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Svätý rovnako pochádza od Otca i Syna. Tým, že na západe pripojili dodatok Filioque, sledovali len 
vysvetlenie, nie rozšírenie. Východ túto interpretáciu považoval za porušenie vyznania a obvinil 
Západ z herézy. Rokmi sa priepasť medzi Východom a Západom zväčšovala, avšak až do 11. storočia 
mali Rím a Carihrad aspoň čiastočne spoločnú cestu. 

 
1.3.2 Kritický rok 1054 
 

Carihradský patriarcha Michal Cerulárius dal v roku 1053 pozatvárať kostoly rímskeho 
latinského obradu a mníchom vyvlastnil kláštory. Predstieral tým svoju starostlivosť o pravú vieru. 
Obvinil „latinákov“, že v Eucharistii používajú nekvasený chlieb. Takéto hostie podľa neho zostávajú 
nepremenené. Svoj skutočný odpor voči Rímu a nevôľu podriadiť sa pápežovi dal najavo útokmi na 
celibát rímskych kňazov. Starostlivý pápež Lev IX. poslal do Carihradu svojich legátov, aby urovnali 
tento spor. Poveril kardinála Humberta, vzdelaného ale výbušného muža. Cerulárius zakázal 
pápežovým legátom slúžiť v Carihrade Eucharistiu a poburoval ľud proti kresťanom latinského 
obradu. Kardinál Humbert urobil radikálny ale nedomyslený zákrok, keď pred zhromaždeným ľudom 
v chráme Hagia Sofia 16. júla 1054 položil na hlavný oltár bulu, ktorou exkomunikoval z  cirkvi 
patriarchu a  jeho prívržencov.110 

Ako odvetu Cerularius vyslovil exkomunikáciu nad pápežskými legátmi. Na oboch stranách sa 
použilo mnoho ostrých a neláskavých slov.111 Narušila sa tak jednota medzi Rímskou cirkvou a  
Carihradom. Príčinou tohto rozkolu boli ľudské slabosti, urazená márnivosť na obidvoch stranách, 
nerozvážne rozhodnutia, ktoré mali neblahé dôsledky. Východná cirkev neuznáva pápežovu plnú moc 
nad celou Cirkvou. Schizma zasiahla mladú cirkev v Rusku, ktorá mala spočiatku dobré vzťahy 
s Rímom. Ruská ortodoxná (pravoslávna) cirkev, ktorá sa podľa príkladu Byzantskej cirkvi dala do 
tesnej závislosti na politickej moci, sa stala štátnou cirkvou. Neskôr ju to nútilo robiť kompromisy 
medzi Bohom a cisárom. Ruskí ľudia však majú hlboké náboženské schopnosti, lásku ku Kristovi 
a k Bohorodičke. Svoju nábožnosť prejavili najviac v ikonách.112 

Priepasť rozdelenia sa najviac prehĺbila po IV. križiackej výprave (1203), keď Balduin z 
 Flámska nastolil v  Carihrade latinskú cirkevnú hierarchiu. Pápež Inocent III. (r.1198 – r.1216) 
podporoval oslobodenie Carihradu aby dopomohol zjednoteniu, ale podcenil skutočnosť, že  
križiakom išlo totiž väčšinou len o moc a  korisť. V Carihrade onedlho zaniklo latinské cisárstvo, ale 
hlboká nenávisť voči „latinákom“ zostala.  Odvtedy sa už jasne hovorí o oddelených cirkvách Východu 
a Západu.113 

 

1.4  Dvanáste – pätnáste storočie 
 
Po páde východného latinského cisárstva v roku 1261 nový cisár Paleologus ponúkol Rímu 

cirkevnú úniu. Pápež Gregor X. preto zvolal všeobecný cirkevný snem do Lyonu v  roku 1274. Klérus 
a ľud byzantskej cirkvi si však úniu s Rímom neželal. Únia trvala len desať rokov a obe strany sa od 
seba opäť odlúčili. Východné cisárstvo, ohrozované Turkami, sa obrátilo na Západ so žiadosťou 
o pomoc a znovu ponúklo Západu úniu. Podobne ako v Lyone, i tu malo uzavretie únie politické 
pozadie. Ani táto únia však netrvala dlho, lebo nevznikla z vnútorného presvedčenia, ale z politickej 
vypočítavosti. Východný cisár očakával skôr úniu vojenskú než duchovnú. Už v roku 1443 spojenie 
s Rímom prerušili patriarchovia Alexandrie, Antiochie, Jeruzalema a v roku 1448 aj cisár Paleologus. 
Nepriatelia únie vyhlasovali, že sa radšej poddajú Turkom ako Rímu, čo sa napokon aj stalo. V roku 
1453 Carihrad padol do rúk Turkom.114 
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1.4.1 Predchodcovia reformácie 
 

V dejinách Cirkvi každá reformácia začínala vlastne snahou o obrodu Cirkvi. Reforma, ktorá 
pretrvávala aj za cenu rozchodu s Rímom, sa nazýva reformáciou. Z týchto snáh postupne vznikali 
rôzne náboženské smery a hnutia, ktoré sa chceli vymaniť spod cirkevnej autority. Typickým 
predstaviteľom boli valdenci.115 
 
1.4.1.1  Valdenci 
 

Lyonský kupec Peter Valdes v  roku 1176 rozdal svoj majetok a začal pôsobiť ako potulný 
kazateľ. So svojimi spoločníkmi hlásal pokánie a návrat k prvotnému kresťanstvu. Valdenci zavrhovali 
očistec, odpustky, úctu k svätým (a aj prísahu, vojenskú službu a trest smrti). Zanechali úradnú 
bohoslužbu, až na niektoré obrady a večeru Pánovu, ktorú „celebrovali“ laici. Hlásaním pokánia 
putovali po Európe a prenikli až do Čiech. 

 
1.4.1.2  Majster Ján Hus 
 

Ján Hus bol profesorom teológie v Prahe (rektor Karlovej univerzity), kňaz a horlivý vlastenec, 
ktorý napomínal ľud k mravnosti, zachovávaniu Evanjelia a odporúčal veriacim čítať Bibliu. Mal 
oprávnené výhrady voči nedodržiavaniu celibátu kňazov a neochote vysluhovať sviatosti chudobným. 
Inklinoval k učeniu anglického reformátora Wycliffa. Zastával názor, že kresťan sa spáchaním hriechu 
vylučuje zo spoločenstva cirkvi a preto by nemal zastávať žiaden úrad svetský, ani cirkevný.  
 
Predávanie odpustkov považoval za svätokrádež a nesúhlasil s primátom rímskeho biskupa.116 

6.júla 1415 bol Jan Hus predvolaný na koncil v Kostnici, kde odmietol uznať Wycliffovo učenie 
ako bludné a odvolať svoje výroky. Súd ich označil za kacírske. Koncil odsúdil Jana Husa ako heretika 
a odovzdal ho svetským úradom na popravu upálením.117 

 
„Husovu popravu pokladali českí vlastenci za veľkú nespravodlivosť a ich národné hnutie 

dostalo potom otvorený proticirkevný charakter. Už nešlo natoľko o teologickú náuku, ale o národné 
náboženské hnutie.“118 

 
Husitizmus bol vo veľkej miere českým hnutím, ale zasiahol aj iné národy. Toto ľudové hnutie 

neskôr prerástlo do ozbrojeného povstania a stratilo náboženský charakter. Preto je nutné rozlišovať 
medzi : husitskou náboženskou tradíciou a  ozbrojeným ľudovým hnutím s  proticirkevným 
charakterom. K duchovnému dedičstvu Jana Husa sa dnes hlásia: jednota bratská, českobratská 
cirkev evanjelická, cirkev bratská a cirkev československá husitská.119 

 

1.5 Šestnáste – sedemnáste storočie 
 
Rozdelenia vo vnútri Cirkvi, ako i rozdelenie medzi Rímskokatolíckou cirkvou 

a protestantskými cirkvami v 16. storočí mali svoje teologické, etické a kultúrne korene. Niekoľko 
národných cirkví sa oddelilo od rímskej. Rozchod bol motivovaný teologickými otázkami. Vedúcimi 
osobnosťami boli Luther a Kalvin.120  
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1.5.1 Martin Luther 
 
Štyristopäťdesiate výročie smrti Martina Luthera (1996) bolo pohnútkou hlavne pre klérus 

z luteránskej ale i  katolíckej strany  na ekumenickú spoluprácu, preto spomedzi reformátorov budem  
venovať najväčšiu pozornosť práve tejto osobnosti. 

Na sviatok Všetkých svätých v roku 1517 pribil na dvere kostola vo Wittenbergu 
augustiniánsky mních doktor Martin Luther listinu so svojimi tézami proti odpustkom. Luther nemal 
v úmysle vytvoriť novú cirkev, rozštiepiť kresťanstvo. Reagoval tak na udeľovanie odpustkov tým, čo 
prispeli na stavbu Svätopeterskej baziliky, keďže za peňažné dary bolo možné získať aj odpustenie 
trestov za hriechy pre určitých zomrelých. Ľud poburovalo aj to, že z peňazí za odpustky si splácal dlh 
biskup Albrecht z Brandenburgu. V tejto búrlivej atmosfére boli Lutherove tézy ako iskra. Vynájdenie 
tlače Gutenbergom (1450) mu pomohlo túto iskru rozšíriť po celom Nemecku. Takto sa Luther 
bezprostredne dostal na čelo obrovského hnutia. Vtedy iste nikto netušil čo bude nasledovať. 

Na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1518 po dišpute s kardinálom Cajetánom Luther 
nechcel odvolať 58. tézu, ktorá bola v rozpore s najvyšším učiteľským úradom pápeža. V tom istom 
roku označil Luther pápeža za Antikrista, o rok neskôr v dišpute s Jánom Eckom v Lipsku popieral, že 
pápežstvo ustanovil Kristus. Neuznával neomylnosť koncilov. Kto bol vlastne Martin Luther? 

Narodil sa 10.11.1483. Doma mal prísnu výchovu. Sám o tom píše: „Vážny a prísny život, ku 
ktorému ma viedli, bol príčinou, že som utiekol do kláštora a stal som sa mníchom“. Študoval na 
univerzite v Erfurte filozofiu a teológiu. V roku 1507 bol vysvätený za kňaza. Ako 25-ročný bol 
vymenovaný za profesora teológie vo Wittenbergu, kde prednášal Pavlove listy. Ako 29-ročný získal 
doktorát teológie. V kláštore prežil ťažké vnútorné boje. Bol úzkostlivý a riešenie všetkých ťažkostí 
videl vo sviatosti pokánia. Ako veriaci človek hľadal, čoho by sa v tomto položení zachytil. Našiel slová 
apoštola Pavla, že Boh nás ospravodlivuje nie na základe našich skutkov, lež na základe viery. 
Pochopil to však jednostranne tak, že človek k spáse nepotrebuje vôbec skutky, stačí viera. Týmto sa 
chcel zbaviť svojich vnútorných problémov.121 Bol predstaveným jedenástich kláštorov. Pre 
zaneprázdnenosť začal zanedbávať modlitbu i kňazské povinnosti.122 
 
1.5.1.1  Dopad Lutherových téz 

 
Lutherovo učenie o odpustkoch sa v jeho dobe javilo teoreticky bezchybné. Podmienkou bol 

stav milosti a predpísaný dobrý skutok. Záležalo len od kazateľov, na čo kládli väčší dôraz. Buď na  
ľútosť alebo na  výšku obnosu. Luther pôsobiaci vo Wittenbergu aj pastoračne, mal príležitosť sa  
presvedčiť o nevedomosti ľudu aj o často nesprávnom podaní kazateľmi. Na začiatku vystúpil len 
s názormi na odpustkovú prax a ponúkol ich  na diskusiu. 

Podľa viacerých cirkevných historikov bol Lutherov protest proti odpustkom skutočnou 
príležitosťou zverejniť vlastnú náuku o ospravedlnení. 

Lutherove tézy čoskoro prekročili hranice Nemecka. Pápež Lev X. ho žiadal, aby ich odvolal 
pred pápežským legátom v Augsburgu a jeho náuku odsúdil bulou „Exsurge Domine“ (r. 1520).  
Luther bulu verejne spálil vo Wittenbergu, za čol bol v roku 1521  exkomunikovaný. 

Potom sa uchýlil na hrad Wartburg a vedenie hnutia sa mu vymklo z rúk. Šírilo sa však ďalej. 
Vo Wittenbergu sa zrušili katolícke bohoslužby a kňazom bolo dovolené sa ženiť. Luther sa oženil v 
roku 1525. 

V roku 1530 na cisárskom sneme v Augsburgu  predložil Luther spolu so svojimi stúpencami 
podrobne vypracované vyznanie viery (augsburské). Tento spis obsahuje základné články jeho učenia 
a vysvetľuje sporné body s katolíkmi.123 
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1.5.1.2  Rozdielne body protestantského a katolíckeho učenia 124 

 

Lutherovo učenie Katolícke učenie 

Kristus, jediný sprostredkovateľ, svätí sú len 
vzorom, nemôžu nám pomôcť. 

Panna Mária a svätí môžu veľmi intervenovať, 
odporúča sa ctiť si svätých a prosiť ich o príhovor. 

Omša nenahrádza obetu na kríži, ktorá je 
jedinečná, nie je obetou za hriechy a neudeľuje sa 
ňou milosť. 

Sv. omša je sprítomnením Kristovej obety na kríži, 
nekrvavým spôsobom, dopomáha k odpusteniu, 
je žriedlom všetkých milostí. 

Počas slávenia večere Pánovej sú pravé telo a krv 
Krista prítomné iba vo chvíli prijímania. 

Sviatostným premenením sa chlieb a víno stávajú 
Kristovým telom a krvou a trvajú až do zániku 
spôsobov chleba a vína. 

Dobré skutky nemajú vplyv na spásu človeka.  Dobré skutky vykonané v stave milosti sú 
záslužné pre nebo. 

Milosť získaná skrze vieru sa stráca len stratou 
viery. 

Ťažkým hriechom človek stráca posväcujúcu 
milosť. 

Písmo je jediným prameňom pre poznanie Krista. Poznať Krista možno z Písma a tradície, ktorú 
predkladá učiteľský úrad Cirkvi. 

Na odpustenie hriechov stačí ľútosť, bez vyznania 
hriechov. 

Nadprirodzená ľútosť odpúšťa hriechy, ak je 
spojená s vôľou vyznať ich. 

 
 
1.5.2 Ulrich Zwingli 

 
Švajčiarsky katolícky kňaz Ulrich Zwingli (1484 – 1531) si začal osvojovať protestantské 

zmýšľanie a otvorene vystúpil proti katolíckej cirkvi, k čomu ho vyprovokovali odpustkové kázne 
františkána Bernardina Samsona. Roku 1523 zvolal mestskú radu na verejnú dišputu o 67 tézach, 
ktoré zostavil. Mestská rada prijala a realizovala jeho názory: v kostoloch zrušili oltáre, obrazy i organ 
s tým, že „Bohu sa treba klaňať v duchu a pravde“. 

Zwingli odmietol transsubstantiatio (prepodstatnenie) a zaviedol reformovanú bohoslužbu.125 
 
1.5.3 Ján Kalvín 

 
Pochádzal z Francúzska, študoval právo a katolícku teológiu. Pred prenasledovaním 

protestantizmu vo Francúzsku sa uchýlil do Bazileja vo Švajčiarsku. V roku 1541 sa usadil v Ženeve, 
kde časom prevzal náboženskú aj občiansku moc. 

Hlásal, že človek je úplne skazený dedičným hriechom a treba ho nútiť k mravnosti. S učením 
mnohých kresťanských cirkví sa rozchádza najmä v náuke o predestinácii (nezmeniteľné predurčenie 
človeka na spásu alebo zatratenie).126 „Napísal katechizmus a kalvínsky cirkevný poriadok 
Ordonnances ecclésiastiques; mal demokratický presbyteriánsky charakter – určoval obsadzovanie 
úradov pastorov, učiteľov, starších a diakonov v cirkevnom zbore.“127  

Najdôležitejším prvkom kalvínskeho učenia je život v spoločenstvách  (v zboroch), 
zvestovanie Božieho slova a prisluhovanie sviatostí (krst a večera Pánova). Večeru Pánovu slávia 
štyrikrát ročne, predtým je všeobecná spoveď. Podľa ich učenia je pri večeri Pánovej Kristus prítomný 
iba v zhromaždení veriacich.128 
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1.5.4 Reformácia v Anglicku 
 

Anglický kráľ Henrich VIII. prívrženec katolíckej náuky, obranca viery proti Lutherovi,  po 
osemnástich rokoch manželstva s  Katarínou Aragonskou požiadal Rím o anulovanie manželstva. 
Pápež Klement VII. z politických dôvodov odďaľoval svoje vyjadrenie. Kráľ za pomoci canterburského 
arcibiskupa Thomasa Cranmera dosiahol „vyhlásenie prvého manželstva za neplatné“. Nové 
manželstvo Henricha VIII. pápež neuznal a kráľa exkomunikoval. V roku 1534 Henrich VIII. nastolil 
v parlamente rozluku anglickej cirkvi od Ríma.129 Vyhlásil sa za hlavu cirkvi v Anglicku. Prenasledoval 
všetkých katolíkov verných Rímu. Zrušil kláštory, dal popraviť mnohých cirkevných hodnostárov, 
rehoľníkov i veriacich.130  Veriacim sa zdalo, že ide len o rozpor medzi kráľom a pápežom, avšak tento 
rozpor bol začiatkom budúcich reformných a katolíckych prúdov v Anglicku, ktoré sa striedali tak, ako 
následníci anglického trónu. 131 
 
1.6      Hľadanie jednoty  
 

Dôležitým pokusom o jednotu cirkví na Západe bol Tridentský koncil, avšak v  oblasti 
zjednotenia bol neúspešný. Predsa patrí medzi najvýznamnejšie koncily v dejinách Cirkvi. Po jeho 
skončení nastalo „ticho“ a každá cirkev sa usilovala žiť podľa vlastných predstáv. Prvý krok k hľadaniu 
jednoty urobili protestanti. Výrazne sa o to pričinil Mikuláš Ľudovít Zinzendorf (1700-1760), ktorý 
založil kresťanské spoločenstvo hernhuttov. Bolo nadcirkevným hnutím, ktoré hlásalo a  praktizovalo 
spojenie s  Kristom cez vnútorný život. Toto úsilie o jednotu kresťanov nazývali ekumenizmom. 
V Katolíckej cirkvi bolo obdobie vyčkávania. Vládlo presvedčenie, že ekuména zaväzuje len 
nekatolíkov, ktorí majú povinnosť prestúpiť k nám – do Katolíckej cirkvi, ktorá jediná má znaky 
jednoty v náuke, sviatostiach a vedení. Za Katolícku Cirkev nastúpil na cestu ekumenického dialógu 
pápež Lev XIII. na konci 19. storočia. Urobil pozoruhodný krok v oblasti ekumény tým, že nariadil 
Oktávu modlitieb za jednotu kresťanov pred sviatkom Turíc. 

Pápež Pius X. povzbudzoval k ekumenizmu, Benedikt XV. založil Kongregáciu pre východnú 
cirkev a Východný inštitút, Pius XI. nabádal študovať východné kresťanstvo a pápež Pius XII. začal 
používať termín „odlúčení bratia“. 

Nasmerovanie na jednotu prejavila v roku 1920 iniciatíva pravoslávnej  cirkvi v stredisku 
Patriarchátu v Konštantinopole. Pozývala všetky kresťanské cirkvi, aby sa pridali k založeniu Koinonia 
ten Ekklesian, ktorá by bola prostriedkom spolupráce a zblíženia cirkví. 

Aj keď sa toto úsilie nestretlo s porozumením, idea jednoty nezomrela, dozrievala v hnutiach 
Život a čin a Viera a poriadok.132 
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DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL A EKUMENIZMUS 

 
Druhým vatikánskym koncilom Katolícka cirkev nastúpila cestu ekumenizmu. Neoddeliteľnou 

súčasťou učenia a pôsobenia terajšieho pápeža Jána Pavla II. je úsilie o obnovenie plnej, viditeľnej 
jednoty všetkých kresťanov. Svoj úmysel preniesť ekumenické podnety Druhého vatikánskeho koncilu 
do konkrétnej reality vyjadril hneď po svojom zvolení. V postsynodálnej exhortácii Ecclesia in Europa 
pripomenul, že „ekumenická cesta nesmie byť prerušená, navzdory pretrvávajúcim problémom i tým, 
ktoré sa nanovo rodia.“133  

 
2.1 Situácia v Cirkvi pred koncilom 

 
„Skúsenosť z Druhej svetovej vojny priviedla ľudí k poznaniu, že fašistický úmysel vytvoriť 

pozemský raj krutými, násilnými a mocenskými prostriedkami sa nedá realizovať.“134  
Predstavitelia cirkví na celom svete si začali uvedomovať novú situáciu, ktorá sa začala odvíjať 

po skončení druhej svetovej vojny. Stále viac chápali, že pre kresťanské cirkvi je prvoradé to, čo je 
obsiahnuté v zvesti evanjelia, ktoré prináša Ježiš Kristus. Táto zvesť by mala cirkvi zjednocovať, nie 
rozdeľovať. Práve tieto myšlienky sa stali podnetom k vzniku Svetovej rady cirkví a neskôr 
Konferencie európskych cirkví – organizácií, ktoré majú združovať kresťanské cirkvi v celosvetovom, 
resp. európskom meradle, iniciovať a napomáhať ich vzájomnú spoluprácu.135 

20. storočie hrdo nazývame storočím ekumenického hnutia, lebo cirkvi vnímajú ekuménu ako 
pôsobenie Ducha Svätého, ktorý vedie spoločenstvá k hľadaniu a budovaniu jednoty. Osobitnú 
pozornosť si zaslúži druhá polovica 20. storočia, ktorá priniesla veľké postavy ekumenického dialógu 
najmä v pápežoch Jánovi XXIII., Pavlovi VI., J. Pavlovi II., v kardinálovi A. Beovi, v carihradskom 
patriarchovi Athenagorasovi, anglikánskom arcibiskupovi Ramseyovi a ďalších.136 
 
 
2.2 Pápež Ján XXIII. (1958 - 1963) 
 

Pripisoval veľkú dôležitosť zjednoteniu kresťanov. Ich zblíženie očakával práve od Druhého 
vatikánskeho koncilu. Svoj úmysel ohlásiť koncil vyslovil s veľkou pokorou najskôr v rozhovore so 
štátnym sekretárom Dominikom Tardinim.137  Okrem iného mu povedal: „Rozdelenie kresťanov je 
veľkou ranou v našom srdci, ranou, z ktorej vykrvácame. Prečo sa neuzavrela ani po tisícročí, ani po 
toľkých storočiach? Ako hrozne sa muselo v minulosti zhrešiť, že sa ešte nesplnilo Kristovo slovo 
o jednom ovčinci a jednom pastierovi? Nie je tu už konečne čas uznať, že vina je na oboch stranách, 
aj na našej, že sme všetci zhrešili pýchou, tvrdohlavosťou, odsudzovaním a neláskou?“138 

Podľa vlastných zápiskov Jána XXIII., už v pätnástich rokoch sa rozhodol pravidelne modliť za 
„návrat odlúčených bratov“. Ako kňaz vyprosoval pri svojej prvej svätej omši pre cirkev slobodu, 
jednotu a pokoj. Pôsobil v Bulharsku, Turecku a Grécku, kde získal mnoho dobrých a užitočných 
skúseností s kresťanským Východom a nadviazal styky s pravoslávnym svetom. Prejavoval vždy veľkú 
úctu a pochopenie k ostatným cirkvám. Po zvolení za pápeža 29. októbra 1958 vo svojom rozhlaso-
vom posolstve svetu povedal: „Tak ako cirkev západnú, tak objímam s rovnakou otcovskou láskou 
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i cirkev východnú a otváram svoje srdce a svoju náruč všetkým, ktorí sú odlúčení od tohoto 
apoštolského stolca.“139 

Počas dvoch tisíc rokov pápeži alebo vládcovia zvolávali všeobecný koncil vtedy, ak bolo 
potrebné rozhodnúť o vieroučných sporoch, alebo odsúdiť nebezpečný blud ohrozujúci jednotu 
katolíkov. Ján XXIII. však zvolal koncil bez týchto dôvodov. Koncil navyše prijal doktrínu 
o ekumenizme, ktorá nebola v súlade s tradičným učením Cirkvi.140 
 
2.3   Pápež Pavol VI. (1963 – 1978) 
 

21. júna 1963 oznámil kardinál Alfredo Ottaviani desaťtisícom čakajúcich na námestí svätého 
Petra, že nástupcom pápeža Jána XXIII.  sa stáva Ján Krstiteľ Montini, ktorý prijal meno Pavol VI. 
Najväčšou otázkou bolo, či bude pokračovať v započatom II. vatikánskom koncile. Pápež Pavol VI. 
hneď na druhý deň v rozhlasovom posolstve sa vyjadril, že väčšia časť jeho pontifikátu bude vyplnená 
pokračovaním Druhého vatikánskeho koncilu, že tomuto dielu chce zasvätiť svoje sily. V nedeľu 
29.septembra 1963 otvoril druhé zasadanie koncilu dôležitou programovou rečou. Uviedol v nej štyri 
základné body: 
a) pojem alebo sebapochopenie Cirkvi 
b) obnova Cirkvi 
c) znovuobnovenie jednoty medzi všetkými kresťanmi 
d) dialóg Cirkvi s ľuďmi našej doby. 
 

Pavol VI. predvídal, že pre rozsiahlosť programu nebude stačiť ani toto zasadnutie koncilu 
a tak v záverečnej reči prekvapil otcov koncilu tým, že sa rozhodol ísť ako pútnik do vlasti Pána Ježiša. 
Túto púť uskutočnil 4. a 5. januára 1964. Počas nej sa uskutočnilo  historické stretnutie Pavla VI. 
a carihradského patriarchu Athenagora na Olivovej hore, prvýkrát po 500 rokoch. Stretli sa pápež 
a patriarcha ortodoxnej cirkvi, modlili sa spolu a hľadali cesty k jednote.141 

Vzťahy medzi Katolíckou Cirkvou a východnými patriarchátmi sa začali vyjasňovať. Na treťom 
zasadnutí koncilu kardinál Bea odovzdal pravoslávnemu metropolitovi Patrasu Konštantinovi vzácnu 
relikviu – hlavu sv. Ondreja (ktorá bola z Patrasu odvezená z obavy pred tureckou okupáciou do 
Ríma).  

Metropolita bol hlboko dojatý a ďakoval za tento vzácny dar pápežovi Pavlovi VI. V septembri 
1964 po ukončení tretieho zasadnutia koncilu bol vyhlásený z pohľadu ekumenizmu dôležitý dekrét 
Unitatis redintegratio a dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum.  

7. december 1965 bol pre ekumenické hnutie mimoriadne významný. Pavol VI. a metropolita 
Meliton ako zástupca ekumenického carihradského patriarchu Athenagora I. zrušili vzájomnú kliatbu 
z roku 1054 a takto formálne ukončili východnú schizmu.142 

 Willebrands zo sekretariátu pre jednotu kresťanov po francúzsky prečítal spoločné 
vyhlásenie Rímskokatolíckej cirkvi a Ortodoxnej cirkvi z Konštantinopolu, kardinál Bea latinské breve. 
Metropolita Meliton prijal text breve z rúk pápeža. Keď sa sklonil, aby pobozkal pápežovi prsteň, 
Pavol VI. vstal a  objal ho. 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa koncil 
slávnostne skončil.143 Koniec a závery II. vatikánskeho koncilu boli veľkým začiatkom a zlomom 
v dejinách cirkvi a  nepochybne aj v oblasti ekumenizmu. Nasledujúce roky po koncile odrážajú 
zmysel a poslanie prijatých dokumentov. Veľkým a neopakovateľným v ich uvádzaní do života je celý 
pontifikát terajšieho pápeža Jána Pavla II., ktorý nie náhodou dostal výstižný  prívlastok  „apoštol 
národov dvadsiateho storočia.“ V nasledujúcej kapitole uvediem jeho diela a  aktivity z  pohľadu 
ekumenizmu, avšak  pre ich veľký obsah spomeniem len tie najvýznamnejšie. 
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2.4   Pápež Ján Pavol II. (1978) 
 
Vlastným menom Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 v Poľsku, vo Wadoviciach. V ťažkých 

rokoch druhej svetovej vojny bol robotníkom a zároveň študentom tajnej teologickej fakulty 
Jagellonskej univerzity. Na sviatok Všetkých svätých v roku 1946 bol vysvätený za kňaza. V septembri 
1958 bol menovaný za pomocného krakowského biskupa a v roku 1963 sa stal najmladším poľským 
arcibiskupom. Od roku 1967 najmladším kardinálom rímskokatolíckej Cirkvi. Večer 16. októbra 1978 
bol svetu predstavený ako novozvolený pápež. Prijal meno Ján Pavol II.144 

Od začiatku pôsobil ako skutočný pokračovateľ započatého diela svojich predchodcov Jána  
XXIII. A  Pavla VI. Svoje odhodlanie nasledovať ich aj v  ekumenickej orientácii vyjadril v encyklike 
Redemptoris hominis. 

Ekumenizmu venuje svoju pozornosť aj vo štvrtej kapitole  encykliky Slavorum apostoli na 
podklade života a diela svätých Cyrila a Metoda, ktorí sa snažili o odstránenie každej roztržky medzi 
spoločenstvami veriacich a upevňovali jednotu vo viere a láske medzi rímskou cirkvou a carihradskou 
cirkvou, ako aj medzi cirkvami vznikajúcimi na slovanských územiach. Nazýva ich vzormi a patrónmi 
ekumenického úsilia medzi východnou a západnou cirkvou.145 

Apoštolským listom Tertio millenio adveniente J. Pavol II. rozširuje pôvodný ekumenizmus 
o dialóg medzi náboženstvami podľa smerníc Druhého vatinkánskeho koncilu. Dáva v ňom významné 
miesto židom a mohamedánom. Zároveň povzbudzuje k zintenzívneniu dialógu s inými kresťanskými 
cirkvami.146 
V apoštolskom liste Novo millennio ineunte na konci Jubilejného roka 2000 pripomína, že jednota je 
dar, ktorý treba prijať a rozvíjať čoraz hlbším spôsobom. Ján Pavol II. si to kladie za prioritu svojej 
služby. Vyzýva k modlitbe za jednotu a úsiliu neprestajne ju hľadať. Prekážky, ťažkosti, či dokonca 
nepochopenia a neúspechy nás nemôžu a nesmú odradiť.147 
 
2.4.1 Ut unum sint 
 

Encyklika Jána Pavla II. Aby boli jedno je vrcholom  jeho  písomného ekumenického diela. 
Má pastoračný charakter a odzrkadľuje výsledky dlhého pokoncilového hľadania ciest k jednote. 

V prvej časti hovorí o úsilí katolíckej Cirkvi na ekumenickej ceste, ktoré vychádza 
predovšetkým z Božieho plánu. Nádej na jednotu nachádza svoj božský prameň v trinitárnej jednote 
Otca, Syna a  Ducha Svätého (porov. UUS 8). Úmyslom ekumenizmu je prehlbovať jestvujúce 
čiastočné spoločenstvo kresťanov a  dosiahnuť plné spoločenstvo v pravde a láske (porov. UUS 14). 
Modlitba má na tejto ceste k jednote nenahraditeľný význam. Vzájomný dialóg závisí od účinnej 
modlitby a obrátenia srdca, ktoré z nej pramení. „Toto obrátenie srdca a túto svätosť života spolu so 
súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kresťanov treba pokladať za dušu celého 
ekumenického hnutia. Možno to právom nazvať duchovným ekumenizmom“(UR 8). Spoločnej 
modlitbe kresťanov patrí priorita na ekumenickej ceste, lebo spája všetkých tých, ktorí sa zomkli 
okolo samotného Krista. Vzrastie ich povedomie, že to, čo ich rozdeľuje je len nepatrné oproti tomu, 
čo ich spája (porov. UUS 22). Vďaka ekumenickému dialógu sa dá hovoriť o väčšej zrelosti spoločnej 
modlitby, lebo dialóg plní tiež funkciu spytovania svedomia (porov. UUS 34). Nadväzujúc na 
myšlienky Druhého vatikánskeho koncilu uvádza Ján Pavol II. štyri cesty, ktoré vedú k ekumenizmu: 
- osobné obrátenie 
- primát modlitby 
- dialóg a praktická spolupráca.148 
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Druhá časť encykliky je zameraná na vzťahy medzi spoločenstvami a dialógy, ktoré medzi nimi 
prebiehajú. Prehlbuje sa v nich vedomie spolupatričnosti ku Kristovi. Svätý Otec považuje 
ekumenickú bohoslužbu za najdôležitejšiu udalosť pri svojich apoštolských cestách v najrôznejších 
častiach sveta, alebo pri stretnutiach na ekumenických slávnostiach v Ríme (porov. UUS 42). Ovocím 
dialógu je stále častejší záujem predstaviteľov kresťanských spoločenstiev, ktorí zaujímajú spoločné 
stanoviská k dôležitým problémom, najmä čo sa týka povolania človeka, slobody, spravodlivosti, 
pokoja a budúcnosti sveta. Mnohí kresťania sa spoločne zúčastňujú na smelých projektoch usilujúcich 
sa o zmeny vo svete v zmysle dopomôcť k právam a  potrebám všetkých, obzvlášť chudobným, 
poníženým a bezbranným. Dnes naozaj kresťania, ktorí doposiaľ konali nezávisle na sebe, spoločne sa 
angažujú v službe tejto veci, aby mohla vyniknúť Božia dobrota (porov. UUS 43). 

Dôležitým je aj pokrok, ktorý sa javí vo vzťahu k  Božiemu slovu. Ekumenické preklady 
Svätého Písma, ktoré vyhotovili odborníci poskytujú pevný základ na modlitbu a pastoračnú činnosť 
všetkých Kristových učeníkov. Drahocenným plodom vzťahov medzi kresťanmi a  nimi vedeného 
teologického dialógu je aj vzrast spolupatričnosti. Kresťania si uvedomujú spoločné prvky viery. Pán 
umožnil kresťanom dneška zmeniť rozsah tradičných sporov (porov. UUS 49). „Druhým vatikánskym 
koncilom sa opäť upevnilo spojenie s východnými cirkvami, ktoré v priebehu storočí dostalo trhliny 
a stalo sa krehkým“ (UUS 50). 

 
Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a ortodoxnou 

cirkvou vykonala veľký kus práce, čím došla k presvedčeniu, že najväčším putom je Eucharistia. Tiež 
došla k záveru, že metóda, ktorá sa má použiť na ceste k plnému spoločenstvu, je dialóg pravdy 
a lásky. Obnovenie bratských vzťahov s cirkvami Východu je znamením toho, že napriek historickým, 
politickým, spoločenským a kultúrnym bariéram sme jednotní v Kristovi. Takisto to platí o vzťahoch 
s cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Západe.149 

Posledná tretia časť encykliky má príznačný do otázky sformulovaný názov : Aká dlhá je cesta, 
ktorá je ešte pred nami? Ak konečný cieľ ekumenického hnutia je opätovné nastolenie plnej jednoty 
všetkých pokrstených, tak všetky doteraz dosiahnuté výsledky sú len úsekom cesty, aj keď nesporne 
sľubným a pozitívnym (porov. UUS 77). 

 
Aby sa dosiahol pravý súhlas vo viere je nevyhnutné prehĺbiť ešte tieto témy: 
a) vzťahy Svätého písma ako najvyššej autority vo veciach viery a posvätnej tradície, nevyhnutnej 
interpretácie Božieho slova 
b) Eucharistia, sviatosť Kristovho tela a krvi, prinášaná na chválu Otca, pamiatka obety  a reálna 
Kristova prítomnosť, posväcujúce vyliatie Ducha Svätého 
c) vysviacka, ako sviatosť kňazstva v jeho troch stupňoch: biskupský úrad, kňazstvo a diakonát 
d) učiteľský úrad cirkvi, zverený pápežovi a biskupom, ktorí sú v spoločenstve s ním, a  ponímaný ako 
zodpovednosť a  autorita v mene Krista za náuku viery a jej zachovávanie 
e)  Panna Mária, Matka Božia a ikona cirkvi, duchovná matka, ktorá oroduje za Kristových učeníkov 
a celé ľudstvo (porov. UUS 79).   
 

Aby bol proces prijímania výsledkov úspešný, musia byť jeho výsledky zrozumiteľne a účelne 
vysvetľované kompetentnými osobami. Zodpovednosť za vyslovenie konečného rozhodnutia nesie 
Učiteľský úrad. Nesmie zostať len pri vyjadreniach, ale musí sa  dotýkať  konkrétnych riešení 
problémov ekumenizmu (porov. UUS  80). Nemenej vážnou otázkou je primát pápeža. Niektoré 
cirkevné spoločenstvá neuznávajú pápeža za hlavu Cirkvi na svete. Povzbudzujúcou sa zdá byť 
skutočnosť, že otázka primátu rímskeho biskupa sa stala predmetom štúdia. Všetka naša múdrosť 
a sila pramení z Eucharistie, preto ak chceme niečo dosiahnuť, musíme čerpať práve z  Eucharistie.150 
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2.4.2  Ekumenické stretnutia Jána Pavla II.  
 

Pontifikát Svätého Otca J. Pavla II. je charakteristický neúnavným cestovaním po celom svete. 
Dá sa povedať, že každá z jeho misijných ciest je zároveň ekumenická.  Od roku 1978 do októbra 2003 
uskutočnil celkom 102 zahraničných apoštolských ciest do 129 rozličných krajín sveta.151 

 
V júni 1982 navštívil Veľkú Britániu napriek tomu, že bola práve vo vojne s Argentínou. Na 

hrobe svätého Tomáša Becketa v canterburskej katedrále sa modlil spolu s anglikánskym 
arcibiskupom Robertom Runciem. Na katedre bol položený evanjeliár, ktorý pred 1300 rokmi daroval 
pápež Gregor Veľký mníchovi Augustínovi, keď ho posielal do Británie na misiu. Toto gesto 
symbolizovalo poslušnosť oboch cirkví Božiemu Slovu. Arcibiskup Runcie povedal o tejto návšteve, že 
je historickým dňom, po ktorom stáročia túžili celé pokolenia. Svätý Otec na otázku novinárov, kedy 
príde k zjednoteniu s anglikánmi povedal: „Mám účasť na Kristovom prorockom poslaní, ale v oblasti 
predpovedí nie som prorokom.“152 

 
V tomto duchu cestoval aj do Turecka, kde sa  stretol s carihradským patriarchom Dimitriom.  

Bola to značne nebezpečná cesta, avšak pápež sa vyjadril, že láska je silnejšia ako smrť. „Prvých tisíc 
rokov žili sesterské cirkvi v jednote. Druhých tisíc rokov rozdelené. Ale Boh môže zahojiť ranu 
a pomôcť viesť plodný dialóg, aby na úsvite tretieho tisícročia Cirkev splnila Kristov príkaz jednoty.“153 
Po bohoslužbe pápež Ján Pavol II. a ekumenický patriarcha Dimitrios I. podpísali spoločné vyhlásenie 
a zaviazali sa pokračovať v dialógu, ktorý začali ich predchodcovia Pavol VI. a Atenagoras I. – v dialógu 
lásky, v dialógu teologickom, v dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, aby medzi nimi panovali láska 
a bratstvo.154 

 
27. októbra 1986 sa zišli v Assisi predstavitelia štyridsiatich náboženstiev, aby sa spoločne 

modlili za pokoj. Bol tam Ján Pavol II., ale aj zástupcovia Hebrejov, moslimov, budhistov, hinduistov... 
Doposiaľ sa v dejinách nestalo nič podobné. Ľudia, ktorí videli toto stretnutie v Assisi, jednoducho 
mohli povedať, že : na svete jestvujú milióny ľudí, ktorí veria v Boha a praktizujú nejaké náboženstvo; 
všetci ľudia neveria v toho istého Boha; na svete je veľa rozličných náboženstiev a Boh má veľa mien 
a tvárí; aj keď jestvujú rozličné náboženstvá a ľudia nazývajú Boha rozličnými menami, jestvuje jeden 
bod, v ktorom sú zajedno a síce pracovať na budovaní pokoja vo svete, lebo Boh je Otcom pokoja. 

Svedectvo pravdy a lásky vydáva Svätý Otec na každom kroku. Členom luteránskej cirkvi na 
ekumenickom stretnutí v Nemecku pripomenul, že Luther poukazuje na Cirkev a jej učenie, ktoré má 
byť verné Kristovi. Keby nás delilo len to, čo je z ľudského ustanovenia, ľahko by sa odstránili 
prekážky, lenže podľa katolíckeho ponímania sa rozdiely týkajú aj toho, čo je Kristovo: jeho Cirkvi a jej 
poslania, jej posolstva a jej sviatostí, práve tak ako úradov, ktoré boli dané do služieb Slova 
a sviatostí. Predsa sme povinní hľadať spoločné cesty a viesť dialóg.155 

 
Počas štvordňovej návštevy Slovenska v roku 1995 si Svätý Otec  Ján Pavol II. uctil  krátkou 

modlitbou okrem iného aj prešovských protestantov zabitých v 17. storočí. S katolíckymi veriacimi 
východného obradu slávil akatist k  Bohorodičke. Svojím príkladom priniesol obrovské bohatstvo 
povzbudenia vo viere i dôležité usmernenia pre správny život.156 
 
 
 

                                                 
151

 Porov.: http://www.katnoviny.sk/Kn_2003/42_2003/pontifikat7htm (22.02.2005). 
152

 SCHNIERER, J.: Robotník slnka. Trnava : SSV, 1995, s. 74. 
153

 SCHNIERER, J.: Robotník slnka. 1995, s. 75. 
154

 Porov.: TERBOSOVÁ, P.: Atlét na Petrovom stolci. In: Katolícke noviny :  Týždenník pre náboženské 

a spoločenské otázky. Zodp.red. Marián Gavenda. 2003, Roč. 118, č.50, s. 26. 
155

 Porov.: SCHNIERER, J.: Robotník slnka. 1995, s. 76.  
156

 Porov.: RÁBEK, F.: Štafeta viery II. 1999, s. 547. 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

2.5 Osobnosti ekumenizmu dnešných čias 
 

„Budovanie jednoty je výsada veľkých ľudí.“157  
Taliansky novinár a spisovateľ  Dominico  Del  Rio napísal  knihu  Karol Veľký, v ktorej 

odzrkadľuje postupne osobnosť pápeža Jána Pavla II. Tento pápež má znaky historickej veľkosti. 
Opisuje udalosť z 12. marca 2000 v Bazilike sv. Petra. „Tam, vo vatikánskej bazilike, v chráme 
očierňovanom veľkým reformátorom (M. Lutherom), stál konečne pápež, ktorý ľutoval, modlil sa 
a trpel za hriechy spáchané kresťanmi všetkých storočí. Bol to evanjeliový pápež, človek 
evanjeliového mýtnika, ktorý sa pred Pánom bil v prsia. Bol deň prosby Cirkvi o odpustenie.“ Pápež, 
zhrbený bolesťou a pokáním, odetý do fialovej farby pokánia sa v mene Krista ponižoval a zvolával: 
„Nikdy viac urážky žiadneho národa, nikdy viac utiekanie sa k násiliu, nikdy viac diskriminovanie, 
vylučovanie, útlak, opovrhovanie chudobnými a poslednými. Nikdy viac rozdeľovanie kresťanov, 
nikdy viac nepriateľstvo k ostatným náboženstvám.“158  
 
 V hlbokom vyznaní pápeža bolo vymenované všetko zlo, ktoré kresťania v dejinách spôsobili. 
Na tomto mieste môžem len s úprimným rešpektom a úctou povedať, že osobnosťou  ekumenizmu 
dnešných čias na prvom mieste je práve terajší pápež Ján Pavol II. 
 
 Jednou z najpozoruhodnejších postáv 20. storočia bola a zostane ňou nepatrná, drobná žena 
Matka Terézia z Kalkaty. Svedectvo jej života sa dotklo inovercov ako znak, že Boh miluje celý svet. Jej 
služba smerovala ku každému človeku bez ohľadu na kastu, vieru, národnosť či rasu. Mala v úcte 
všetky náboženstvá a tiež mala mnoho priateľov iného vierovyznania. Avšak nikdy nerobila 
kompromisy vo vlastnej viere. Rešpektovala druhých a oni rešpektovali ju i jej presvedčenie. Albánka, 
rodáčka zo Skopje, ktorá nič neurobila pre svoju kariéru, patrí k najvýraznejším ženským osobnostiam 
moderných čias. Získala si srdcia kresťanov i nekresťanov, ktorí prejavili veľkú radosť z  jej 
blahorečenia na Námestí sv. Petra vo Vatikáne (19. októbra 2003). Z plnosti lásky ku Kristovi sa 
ujímala najchudobnejších z chudobných, zúboženým, chorým a biednym Indom žijúcim na periférii 
Kalkaty prinavrátila ľudskú dôstojnosť. 
 
 Kardinál Franz Konig – staviteľ európskej jednoty, muž zmierenia, či otec Druhého 
vatikánskeho koncilu. Tieto a mnohé iné atribúty boli pripísané kardinálovi Konigovi. Vznešené 
prirovnania však zakrývajú skutočnú veľkosť, ktorá spočívala v skromnosti a ľudomilnosti jeho osoby. 
Zastával miesto vedúceho vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre neveriacich. Vždy bol v prvom rade 
duchovným pastierom. Tvrdil, že kresťanstvo sa neviaže na národné alebo politické hranice. Misijné 
povolanie pokladal za povolanie všetkých kresťanov a za výzvu na ekumenický dialóg. Vzťah k iným 
kresťanským cirkvám považoval za veľmi dôležitý. Navštívil pravoslávnych patriarchov v  Rumunsku a 
 Srbsku, koptského patriarchu v  Káhire, ekumenického patriarchu Athenagorasa v Istanbule a iných. 
Otvoril tak dialóg s nekresťanskými východnými náboženstvami. V roku 1964 založil nadáciu Pro 
Oriente, ktorej cieľom bolo dávať podnety na ekumenický dialóg a rozvíjať ho prostredníctvom 
ekumenických sympózií. Kardinál Konig svojim životom a dielom sa stal mostom nielen medzi 
národmi či náboženstvami, ale i medzi epochami.159 
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EKUMENIZMUS NA SLOVENSKU 
 
 
3.1 Situácia Slovákov pred koncilom 
 

Počiatky ekumenického zmýšľania Slovákov možno hľadať už v pestovaní úcty k  sv. Cyrilovi a 
 Metodovi, ktoré prinieslo so sebou uvedomovanie si ekumény národov Slovanov. Slovenskí autori 
vyjadrujú myšlienky ekumenizmu najmä v spojení s  ideou slovanskej vzájomnosti.  

Od 11. storočia do začiatku 20. storočia  bolo terajšie Slovensko súčasťou uhorského štátu 
a na jeho území prevládala rímskokatolícke náboženstvo. Intelektuálnymi pokusmi o oživenie 
slovenského jazyka a kultúry sa v 19. storočí začalo slovenské národné obrodenie.160 Medzi 
popredných národných buditeľov nesporne patril Ján Palárik. Jeho ekumenické myslenie nachádzalo 
živú pôdu v skutočnej situácii, ako ju pozoroval v rodnej krajine aj u väčšiny slovanských národov. 
Katolíci a evanjelici sa usilovali spojiť pre spoluprácu v literárnej a kultúrnej oblasti. Založili spoločne 
Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Podobne veľkou udalosťou ekumenického významu 
bolo pamätné stretnutie  katolíckych a evanjelických zástupcov v Hlbokom na fare u J. M. Hurbana 
v roku 1843. Dohodli sa uznať stredoslovenské nárečie za spisovný slovenský jazyk.161 

Kardinál Tomko v úvode do knihy J. Vavroviča s názvom: Ján Palárik Jeho ekumenizmus 
a panslavizmus uvádza: „Z potreby ekumenického ducha a zmýšľania na národnej rovine predvídal 
princípy spolupráce, ktoré o sto rokov neskôr kodifikoval II. Vatikánsky koncil pre celú cirkev.“162 

Apoštoli Slovanov sv. Cyril a Metod ostávajú i dnes vzorom v budovaní jednoty Cirkvi na 
Východe i Západe. Po druhej svetovej vojne začal na Slovensku vychádzať časopis Pútnik 
Cyrilometodejský, časopis slovanskej kultúrnej vzájomnosti. Bol zameraný na pestovanie svornosti 
medzi Slovanmi ako aj medzi kresťanmi.163  

Pri pohľade do histórie ekumenického úsilia na Slovensku uvádza autor knihy Ekumenizmus 
na Slovensku Pavol Dráb význam Velehradských kongresov. Ich cieľom bolo umožniť teológom 
katolíckym a pravoslávnym z národov Slovanov stretnutia, výmenu názorov, lepšie sebapoznanie, 
oživovanie kresťanskej lásky. Nie náhodou sa kongresy organizovali práve na miestach spojených 
s osobami sv. Cyrila a Metoda.164 

„Ekumenická hodnota velehradských kongresov bola v úsilí o zbližovanie pravoslávia 
s katolicizmom. Tam sa formovalo myslenie i postoje v  jednotlivých cirkvách a pestovalo sa pravé 
bratstvo, vzájomná úcta a rešpekt.“165 Tieto kongresy aj keď nikoho nepriviedli k zjednoteniu, predsa 
mali veľký význam v tom, že rozvadeným kresťanom pripomenuli ich súčasný stav, keď formulovali 
všeobecné zásady koncepcie cirkevnej jednoty.166 

Organizované formy ekumenizmu na Slovensku majú svoj pôvod v prostredí protestantských 
cirkví. Ich cieľom bolo presadiť záujmy protestantov vo vzťahu k majorite Rímskokatolíckej cirkvi. 
V roku 1927 vznikla Únia evanjelických cirkví v Československu. Slovenské cirkvi boli jej súčasťou do 
roku 1993. Tam sa začali prvé kontakty s mladým svetom ekumenických hnutí. Predstavitelia 
jednotlivých cirkví si stále viac uvedomovali existenciu týchto rozvíjajúcich sa hnutí, ktoré sa šírili po 
druhej svetovej vojne v Európe i v celom svete. 

Na základe poznania, že evanjeliové posolstvo má cirkvi spájať, nie rozdeľovať, bola v júni 
1955 zriadená Ekumenická rada cirkví v Československu. Jej úlohou bolo presadzovať myšlienky 
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kresťanskej vzájomnosti a spolupatričnosti na území štátu. Jedným z cieľov Ekumenickej rady cirkví 
bolo umožniť cirkvám verejne hovoriť o sociálnej situácii v krajine po roku 1948, keď komunisti 
v Československu prevzali moc. Život a služba cirkvi boli obmedzené a  aktívni činitelia v  cirkvi 
prenasledovaní. 167 

Aj politický tlak, ktorý videl v každej cirkvi triedneho nepriateľa, nepriamo nútil cirkvi 
k spolupráci. Odňatie štátneho súhlasu kňazovi na pastoračnú činnosť v nejakej farnosti, či 
v katolíckej, evanjelickej alebo pravoslávnej, umocňovalo solidaritu všetkých veriacich.168 Teda 
spoločenská a politická situácia v štáte mala vplyv na to, že ekumenizmus na Slovensku bol viacej 
prakticky prežívaný ako teoreticky analyzovaný.169 

Súčasťou vládnej politiky v socialistickom Československu bolo získať úplnú kontrolu nad 
cirkvami a dosiahnuť odtrhnutie latinskej cirkvi od Ríma a gréckokatolíkov previesť na pravoslávie. Aj 
v susedných krajinách si komunistické diktatúry upevňovali svoju moc a likvidovali cirkvi spojené 
s Rímom. Slovenskú gréckokatolícku cirkev administratívne zrušili 28.apríla 1950 na tzv. Prešovskom 
sobore.170 Táto udalosť poznačila vzťahy medzi gréckokatolíkmi a  pravoslávnymi. Značná miera viny 
sa pripisovala pravosláviu, preto sa aj vzťah ostatných kresťanov k nim zmenil. Po osemnástich 
rokoch vláda opäť povolila činnosť gréckokatolíckej cirkvi. Kľúčovým problémom vo vzťahoch medzi 
gréckokatolíckou a  pravoslávnou cirkvou sa stalo delenie majetku. Gréckokatolíci boli nespokojní, 
lebo sa im nevrátil všetok majetok, ktorý mali predtým. Pravoslávni chceli vrátiť majetok len tým 
gréckokatolíkom, ktorí v päťdesiatych rokoch neprestúpili. Vláda zastávala väčšinový princíp a tak 
kostol a faru získala tá cirkev, ktorá mala v obci početnejšie zastúpenie. Obnovenie činnosti 
gréckokatolíckej cirkvi prinieslo veľa vzájomnej nevraživosti až do tej miery, že dve blízke cirkvi 
v jednom národe sa znenávideli na život a na smrť a nedokázali navzájom viesť dialóg bez 
vzájomného napádania. Bezprávia sa dopúšťali veriaci na oboch stranách. 171 
 
3.2  Ekumenizmus na Slovensku dnes 
 
 Pokoncilová Cirkev zdôrazňovala potrebu dialógu nielen medzi ľuďmi vôbec, ale aj medzi 
cirkvami kresťanskými i  nekresťanskými, a  tiež aj s neveriacimi. Koncil videl potrebu všeobecného 
uplatnenia dialógu v prospech každého človeka. 
 Koncilové dokumenty sa stali základným a  skúšobným kameňom ďalšieho vývoja. Na základe 
nich bol formulovaný nový Kódex kánonického práva r. 1983, z bývalého Sekretariátu pre 
napomáhanie jednoty kresťanov vznikla Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov r. 1991, 
ktorá koordinuje všetku ekumenickú činnosť Katolíckej cirkvi, v roku 1993 bolo vydané Direktórium 
na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Reprezentatívnym dokumentom II. Vatikánskeho 
koncilu týkajúcim sa ekumenizmu je v predošlej kapitole spomenutý koncilový dekrét Unitatis 
redintegratio. Ekumenické hnutie je podľa neho zamerané na dosiahnutie jednoty kresťanov. 
Východiskovým bodom ekumenického hnutia je pravdivé poznanie učenia spoločenstiev, ktoré nie sú 
v jednote s Katolíckou cirkvou a odstránenie predsudkov.  
 Pri rozvoji ekumenického zmýšľania a vzájomného dialógu cirkví žijúcich na území Slovenska 
má dôležitú úlohu Ekumenická rada cirkví na Slovensku a tiež Komisia Konferencie biskupov 
Slovenska pre napomáhanie jednoty kresťanov. Prelomovým rokom aj pre ekumenické hnutie bol 
nesporne rok 1989. Vzhľadom na politické a spoločenské zmeny bola ukončená činnosť Ekumenickej 
rady cirkví v  ČSFR a  vytvorené nástupnícke organizácie: Ekumenická rada cirkví v Slovenskej 
republike a  Ekumenická rada cirkví v Českej republike. Obe novovzniknuté ekumenické rady sú 

                                                 
167

 Porov.: http://www.rcc.sk/dokumenty/ekumenizmus/tyzden2005/ekum_situacia.html (22.02.2005). 
168

 Porov.: JURKO, J.: Druhý vatikánsky koncil a Slovensko. Kapušany : Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová – 

Bens, 1999, s. 150. 
169

 Porov.: JURKO, J.: Druhý vatikánsky koncil a Slovensko. 1999, s. 153. 
170

 Porov.: TOMEK, P.: Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej Katolíckej cirkvi na Slovensku. 

2000, s. 83. 
171

 Porov.: TOMEK, P.: Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej  Katolíckej cirkvi na Slovensku. 2000, s. 

84-85. 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

nezávislé a rovnoprávne subjekty. ERC nie je nadcirkevnou inštitúciou. Členské cirkvi v nej sú 
samostatné v oblasti učenia, vyznania a správy. Členstvo ich zaväzuje k ekumenickým vzťahom 
s ostatnými členskými cirkvami ERC na Slovensku. Za člena ERC sa môžu prihlásiť kresťanské cirkvi 
a spoločenstvá na území Slovenskej republiky, ktoré súhlasia s jej štatútom. 
 Zakladajúcimi členmi ERC v Slovenskej republike sú: 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
Reformovaná kresťanská cirkev, 
Pravoslávna cirkev, 
Cirkev bratská, 
Evanjelická cirkev metodistická, 
Cirkev československá husitská. 
Ako pozorovatelia na práci ERC sa podieľajú: 
Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev, 
Bratská jednota baptistov, 
Apoštolská cirkev, 
Cirkev adventistov siedmeho dňa. 
 

Cieľom ERC je prehlbovať v cirkvách vedomie jednoty Kristovej cirkvi a napomáhať jej 
praktické uskutočňovanie, iniciovať spoluprácu cirkvi, rozvíjať vydavateľskú činnosť, udržiavať 
kontakty so Svetovou radou cirkví, Konferenciou európskych cirkví a inými ekumenickými 
organizáciami, organizovať spoločné podujatia a bohoslužby. 

O ekuménu katolíkov na národnej úrovni sa stará biskupská konferencia. Na Slovensku pre 
túto prácu bola zriadená Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre napomáhanie jednoty 
kresťanov. KBS v máji 1992 ustanovila komisiu pre ekumenický dialóg. Jej vedením poverila sídelného 
biskupa v Rožňave Eduarda Kojnoka. Od roku 1993 túto úlohu plní špišský pomocný biskup Andrej 
Imrich. Jej členovia si všímajú ekumenické aktivity vo svojom okolí, usilujú sa zapojiť do spolupráce, 
napr. pri príprave a priebehu svetového modlitbového dňa žien (každoročne v prvý piatok marca), pri 
konaní týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý organizujú katolíci od 18. do 25. januára. 
Členovia komisie sú zodpovední aj za rozvíjanie ekumenických poznatkov a  postojov veriacich 
Katolíckej cirkvi, najmä publikovaním článkov s  ekumenickou tematikou v  Katolíckych novinách, 
Duchovnom pastierovi a pod.172 
 
3.2.1 Portréty cirkví na Slovensku 
 
 Ekumenická situácia na Slovensku je charakterizovaná rozdielnosťou v počte členov 
jednotlivých cirkví. Podľa sčítania ľudu v roku 2001 členstvo v rímskokatolíckej cirkvi uvádza 68,9% 
a gréckokatolíckej 4% - spolu 72,9%; evanjelickej 6,9%; reformovanej 2,03%; pravoslávnej 0,93%. 
Ostatné cirkvi majú pod 0,1% členov. Väčšina reformovaných kresťanov je maďarskej národnosti 
a väčšina pravoslávnych sú  Rusíni, či prisťahovalci z Ukrajiny. Oproti roku 1991 narástol počet osôb 
hlásiacich sa k náboženskej príslušnosti zo 72 % na 84%. Tento fakt sa pripisuje obavám niektorých 
osôb priznať sa k viere v roku 1991, tesne po nežnej revolúcii a čiastočne aktívnej činnosti cirkví na 
Slovensku v poslednom desaťročí.173 
 
3.2.1.1 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 
 
 Je druhou najväčšou kresťanskou cirkvou a najpočetnejšou protestantskou cirkvou na 
Slovensku. Základný charakter tejto cirkvi sa spája s reformačným učením Martina Luthera 
(podrobnejšie opísané v prvej kapitole tejto práce). 
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 Pre členov ECAV je pravidlom viery a života jedine Biblia – Písmo sväté, ktoré je vysvetľované 
v duchu symbolických kníh a všeobecných kresťanských vierovyznaní. Poslaním ECAV je zvestovať 
Slovo Božie a prisluhovať sviatosti: krst Svätý a Večeru Pánovu. Generálnym biskupom ECAV na 
Slovensku je Július Filo. Cirkev dáva prednosť predovšetkým práci s mládežou a práci v oblasti 
diakonie.174 
 
3.2.1.2 Reformovaná kresťanská cirkev 
 
 Konštituovala sa na prvej krajinskej synode v  bývalom Uhorsku, v  Debrecíne r.1567. Priznala 
sa k  ženevskému reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom. Za najvyššiu autoritu 
života a učenia cirkvi uznáva svedectvo prorokov a apoštolov v Písme svätom. 
 V roku 1918 vznikla na území Slovenska samostatná Reformovaná kresťanská cirkev. Život 
a práca RKC v  ateistickom štáte boli obmedzované a brzdené. K novému rozvoju RKC došlo po roku 
1989. 
 Najdôležitejšou úlohou je zvestovanie Slova Božieho a prisluhovanie sviatostí: Krst Svätý 
a Večera Pánova. Po spoločenskej obrode r. 1989 taktiež rozvíja prácu s mládežou, vyučovanie 
náboženstva, konfirmačnú prípravu, obnovuje diakonskú službu a charitatívnu službu. Má študijné 
a misijné centrá v Jelke, Dolnom Štáli a v Drahňove. Biskupom RKC na Slovensku je Géza Erdélyi. 
 Obdobie komunizmu bolo pre evanjelickú cirkev skúškou. Všetky aktivity cirkvi smerom 
k spoločnosti boli zastavené. Po roku 1989 sa opäť rozvíjajú najmä práca s deťmi a mládežou, 
vzdelávacie aktivity, diakonická práca, publikačná činnosť a pod.175 
 
3.2.1.3 Pravoslávna cirkev 
 
 Počiatočné dejiny Pravoslávnej cirkvi na Slovensku sú spojené s misiou Cyrila a Metoda. 
Pravoslávie u nás sa považuje za pokračovateľa cyrilometodského diela. Prvým biskupom po takmer 
tisíc rokoch bol moravsko-sliezsky biskup Gorazd, vysvätený v srbskom Belehrade. Považoval 
pravoslávie za plodnú formu kresťanstva a bol presvedčený o jeho významnom poslaní 
v ekumenickom hnutí. Po roku 1945 po právnej stránke prešla Pravoslávna cirkev pod jurisdikciu 
Ruskej cirkvi. Vývoj smeroval k osamostatneniu cirkvi – autokefalite, ktorá bola vyhlásená r. 1951. Po 
rozdelení Československa sa Pravoslávna cirkev rozhodla zachovať jednotu cirkvi. V Slovenskej 
republike je registrovaná ako Pravoslávna cirkev na Slovensku. Má ustanovené dve eparchie: 
prešovskú a michalovskú. Na čele cirkevnej obce sú duchovní, ktorí s kurátorským zborom riadia 
cirkevnú obec. Predstavitelia jednotlivých cirkevných obcí tvoria eparchiálne zhromaždenie. 
 Pravoslávna cirkev vidí svoje poslanie v pomoci dnešnému človeku v jeho mravnej tiesni, 
v otázkach duchovnej existencie. Venuje veľkú pozornosť výučbe náboženstva, osvete a edičnej 
činnosti.176 
 Na čele Prešovskej eparchie  je Jeho Vysokopreosvietenectvo Nikolaj, arcibiskup prešovský 
a Čiech a Slovenska. Na čele Michalovskej eparchie je Jeho Preosvietenectvo Ján, biskup michalovský. 
Obe eparchie sú aktívne v charitatívnej činnosti, sociálnej službe aj v školstve.177 
 
 
3.2.1.4 Cirkev bratská 
 
 Vznikla v súvislosti s duchovnou prácou v Čechách, kde bola založená v roku 1880 ako 
Svobodná církev reformovaná. Na Slovensko sa jej pracovníci dostali po prvej svetovej vojne.  Po 
rozdelení Československa sa rozdelila aj Cirkev bratská, ale obidve sú naďalej spojené jedným 
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vierovyznaním, ústavou i cirkevným poriadkom. Cirkev bratská je typom evanjelikálnej cirkvi. Dôraz 
kladie na to, že kresťanom sa nikto nerodí, ale stáva sa ním na základe vlastného rozhodnutia 
nasledovať Krista. Základnou jednotkou cirkvi je zbor. 
 Celý život sa vníma ako hlásanie evanjelia, preto CB dbá na živé bohoslužby s dôrazom na 
oslavu Boha, premyslenú kázeň a vrúcne modlitby v menších skupinách. Krst majú dvojaký – krst detí 
i dospelých. Večeru Pánovu slávia ako prijatie odpustenia a tiež ako záväzok k zodpovednému životu. 
Venujú sa výchove detí a mládeže, ale aj rodinnému životu strednej a staršej generácie a vedú ich 
k poriadku a disciplíne.178  
 
3.2.1.5 Evanjelická cirkev metodistická 
 
 Táto cirkev je na Slovensku malou denomináciou protestantského typu. Pôvod má v 18. 
storočí. Duchovný anglikánskej cirkvi John Wesley prežil obrátenie prostredníctvom svedectva 
Moravských bratov a oslovením Lutherovho predhovoru k epištole Rímskym a v tomto 
prebudeneckom duchu začal s veľkým úsilím kázať vo svojej cirkvi. Vytváral skupiny ľudí, s ktorými sa 
pravidelne schádzal, čítal s nimi Bibliu a modlil sa. 
 ECM na Slovensku sa začala rozvíjať pred 2. svetovou  vojnou pod heslom „Preč od Ríma“. 
S nástupom komunizmu bola misijná a evanjelizačná práca ECM takmer zastavená. 
 Poslanie ECM je dané jej vznikom: chce byť cirkvou, ktorá kladie dôraz na praktický prejav 
kresťanského života veriacich. V značnej miere využíva laických spolupracovníkov na dielo 
evanjelizácie a misie. ECM pracuje aj v oblasti väzenskej služby, rómskej misii a pod.179 
 ECM spolupracuje so všetkými, ktorým ide o bratské rozširovanie evanjelia Ježiša Krista a je 
veľmi naklonená ekumenickému duchu.180 
 
3.2.1.6 Cirkev československá husitská 
 
 Jej vznik pramení z túžby niektorých českých katolíkov po národnej cirkvi. Spája rozličné 
kresťanské tradície a pretože husitská tradícia v nej dominuje, dostala sa do jej názvu.181 
 Vznikla na Vianoce r. 1919, keď bola v mnohých katolíckych kostoloch slávená svätá omša 
v českom jazyku. Ustanovená bola 8.1.1920 v Prahe z radikálneho krídla reformného hnutia 
rímskokatolíckeho duchovenstva. Na Slovensku bola v r. 1939 zakázaná. Po roku 1945 jej činnosť bola 
obnovená len v Bratislave. 
 Poslaním CČSH je hlásať evanjelium, vyznávať svoju vieru, svedčiť o nej, uvádzať ju do života, 
slúžiť životu svojich členov podľa svojho poslania kázaním, bohoslužbou,  prisluhovaním sviatostí (má 
7 sviatostí), duchovnou opaterou a výchovou, spolupracovať s inými cirkvami na diele Kristovom 
a v zmysle sociálnych dôsledkov evanjelia so všetkými ľuďmi dobrej vôle na nastolení spravodlivosti 
a zachovaní pokoja.182 
 
3.2.1.7 Bratská jednota babtistov 
 
 Pomenovanie „babtista“ je z gréckeho „babtizein“, čo znamená ponoriť. Babtisti sa tak 
nazývajú preto, že na vyznanie svojej viery pred Bohom i pred ľuďmi, na základe vedomého, 
osobného rozhodnutia, sa krstia v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Chápu sa ako časť 
pokračujúceho prúdu kresťanskej pravdy a vyznávačskej viery, ktorý siaha až do biblických čias.183 
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 Svoj pôvod odvodzuje od prvého zboru založeného v holandskom Amsterdame v r. 1609, 
kedy sa skupina anglických puritánov dostala do styku s menomitmi (anabaptistickými utečencami 
z Nemecka).  Na osobné vyznanie viery boli pokrstení a zložili zbor. Odtiaľ sa hnutie šírilo do Anglicka 
a Ameriky. 
 Na území dnešného Slovenska sa začala šíriť medzi nemeckým obyvateľstvom Spiša. Počiatky 
babtistov boli skromné, ale postupne počet členov rástol. 
 BJB venuje pozornosť misijnej a evanjelizačnej službe; dôležitou formou evanjelizácie je 
starostlivosť o deti v detských domovoch, služba väzňom, služba v liečebných ústavoch.184 
  
3.2.1.8 Starokatolícka cirkev 
 
 Už z  názvu vyplýva, že je to cirkev, ktorá sa hlási k  pôvodnému starému katolíckemu učeniu 
nerozdelenej cirkvi. Vieroučná báza je spoločná s pravoslávnymi cirkvami, ale výraz a  prejav je 
najviac blízky rímskokatolíckemu. 
 Starokatolícka cirkev na Slovensku bola pôvodne vo zväzku s Českou Starokatolíckou cirkvou. 
Ustanovujúce synodálne zhromaždenie samostatnej Starokatolíckej cirkvi na Slovensku sa konalo 
v decembri 1995. 
 Cirkev kladie dôraz na život vo farnostiach, na živé spoločenstvo vedené duchom Pána Ježiša 
Krista. Zvlášť kladie dôraz na rodinu. Celibát duchovných vrátane biskupov je dobrovoľný.185 
 Starokatolícka cirkev učí, že Písmo stojí nad tradíciou, lebo je vecne a časovo staršie. Pannu 
Máriu uctieva ako Božiu Matku, ale odmieta jej účasť na diele vykúpenia, odmieta dogmu 
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, dogmu o Nanebovzatí Panny Márie. 
 Starokatolícka cirkev uznáva sedem sviatostí, z ktorých najdôležitejšou je sviatosť krstu 
a Eucharistia.  Ušnú spoveď odmieta ako to, čo nebolo praktizované v starej cirkvi. 
 V oblasti ekumenizmu starokatolícka cirkev sa od začiatku usiluje slúžiť opätovnému 
zjednoteniu kresťanských cirkví. Starokatolíci sa usilujú o dialóg s pravoslávnymi. Úspešnejší sú 
v kontaktoch s anglikánmi.186 
 
 
3.2.2 Ekumenické aktivity 
 
 V živote cirkvi sa zvlášť ujal celosvetový Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripravuje ho 
Svetová rada cirkví a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov každoročne v týždni od 18. 
do 25. januára. Pre rok 2005 dostalo Slovensko úlohu pripraviť modlitby na toto podujatie. Navrhlo 
tému: Kristus – jediný základ Cirkvi. Avšak snahu o jednotu nemožno obmedziť na jeden týždeň 
v roku.    
 
3.2.2.1 Ekumenická ročenka Slovenska  2004  
 
 „Kristus vedie k tej istej spáse kresťanov každej cirkvi na Slovensku i tých ľudí, ktorí sú zatiaľ 
za viditeľnými hranicami cirkvi, no svojím srdcom vnímajú a hľadajú Božie srdce.“187 Toto je motto 
Ekumenickej ročenky Slovenska, ktorú vydala Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike v roku 
2004.  Odpovedá tak na potrebu priblížiť obsah ekumenickej diskusie čo najširšiemu počtu ľudí 
v cirkvách aj mimo nich. Diskusia o vzťahoch medzi kresťanmi prebieha v rozvinutej forme aj 
v zahraničí. Ekumenická ročenka chce reagovať aj na tieto podnety, chce ich priblížiť spoločenstvu 
cirkví na Slovensku a nechať sa nimi obohatiť. Súčasťou diskusie sú aj svedectvá o uplatňovaní 
ekumény v praxi. 
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 Súčasťou Ekumenickej ročenky je kalendárium, ktoré je synopsou cirkevných kalendárov 
hlavných kresťanských tradícií na našom území. Cez kalendár chce pozerať na spoločný čas, čas ktorý 
máme k dispozícii na to, aby sme prijali milosť Božiu. Je to veľmi dôležitý moment života 
v spoločenstve. 
 Ekumenická ročenka Slovenska 2004 je prvou publikáciou svojho druhu.188 
 Ako vnímame  ekuménu? Takú otázku si kladie a zaujímavo na ňu odpovedá farár 
v slovenskom zbore ECAV v  Prahe Dušan Tillinger. Vychádzajúc zo svojich životných skúseností 
subjektívne vníma ekuménu z pohľadu prostredia, v ktorom vyrástol ako „dedinskú“, z pohľadu 
študenta ekuménu akademickú, zborovú ako člen zboru a v súčasnosti aktuálne prežívanú ekuménu v 
 Čechách a  nadnárodnú. Pochádza z  luteránsko-katolíckej rodiny. Otec evanjelik augsburského 
vyznania a matka katolíčka. Navštevoval oba kostoly a nikdy nezapochyboval o tom, žeby jedna alebo 
druhá cirkev hlásala o Bohu inú pravdu. V praktickom živote sa ľudia v dedine navzájom potrebovali 
a preto sa nikdy neodsudzovali z  konfesionálnych dôvodov. Práve tieto fakty v ňom odmalička 
formovali ekumenické zmýšľanie. Počas štúdií na teologickej fakulte bol aktívne zapojený do 
ekumenických stretnutí Česko-Slovenských študentov. Zborovú ekuménu vidí vo vzájomnom 
pozývaní jednotlivých predstaviteľov cirkví a niekedy i celých cirkevných obcí na akcie konkrétneho 
zboru, v  organizovaní spoločných bohoslužieb. Ekuménu v Čechách vníma odlišne od našej. Viac 
zomknutú a  aktívnu. Napokon poukazuje na ekumenické chápanie, ktoré ako kresťania často 
ignorujeme a to je dialóg medzi kresťanmi a  inými svetovými náboženstvami. Prílev východných 
náboženstiev spôsobuje najväčšie problémy práve kresťanstvu. Tillingera oslovila kniha 
rímskokatolíckeho kňaza Tomáša Halíka: „Čo je bez chvenia, nie je pevné“ a  vyberá z nej krásne slová 
o ekumenizme: „Náboženstvá môžem vnímať ako rôzne jazyky a odmietnuť snahy po ich verifikácii, či 
hierarchizácii. Otázka, ktorý jazyk je správny, či ktorý je ten najlepší, nemá zmysel. Môžem nanajvýš 
povedať, ktorý je môj rodný jazyk, ktorý ovládam, nakoľko inému rozumiem, či nakoľko mi zostáva 
cudzí a nezrozumiteľný.“189 
 V Ekumenickej ročenke Slovenska 2004 je viacero článkov od rôznych predstaviteľov 
jednotlivých cirkví a každý z nich hodnotí jednak svoje životné skúsenosti s  ekumenizmom ale aj 
vývoj a pokroky ekumenizmu po II. Vatikánskom koncile. Mnohí z nich sú mladí a práve ich výzvy 
a odhodlania pracovať a nebáť sa požiadaviek novej doby sú silne motivujúce. Záujem 
o medzináboženský dialóg rastie a môžeme sa z toho tešiť. Svätý Otec Ján Pavol II. pri pomníku 
prešovských evanjelických mučeníkov v roku 1995 nás všetkých vyzýval, aby sme boli tolerantní, 
ekumenickí a pokojamilovní. Ekumenizmus je cesta ustavičného napredovania týchto snáh. 
 Kalendárium Ekumenickej ročenky Slovenska 2004 obsahuje slávenie jednotlivých dní 
v kalendárnom  roku v piatich cirkvách. Na ilustráciu som vybrala príklad Veľkonočnej nedele 11. 
apríla 2004. 
 
Rím. kat. cirkev.:    VEĽKONOČNÁ NEDEĽA; sv. Stanislav, biskup a mučeník.    
           Sk 10, 34a. 37-43, Ž 118, Kol 3, 1-4 alebo 1 Kor 5, 6b-8,  
   Jn 20, 1-9 alebo Lk 24, 1-12 alebo večer Lk 24, 13-35.  
   Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. 
ECAV:           1.SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ – PASCHA –  
   VZKRIESENIE PÁNOVO – RUSURRECTIO DOMINI. 
   Sk 10,34-43 alebo Iz 65, 17-25, Ž 118, 1-2. 14-24, 
   1 K 15,19-26 alebo Sk 10,34-43, J 20, 1-18 alebo L 24 
   1-12. 
   VEĽKONOČNÝ VEČER. 
   Iz 25, 6-9, Ž 114, 1 K 5,6b-8, L 24,13-49. 
Gr. kat. c.:  SVATÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY. (Začiatok Päťdesiatnice). Sv. hieromučeník     
                                          Antipas, biskup ázijského Pergama. Sk 1,1-8, Jn 1. Zač. (1,1-17). 

                                                 
188

 Porov.: EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ : Ekumenická ročenka Slovenska 2004. 2004, s.4. 
189

 EKUMENICKÁ RADA CIRKVÍ : Ekumenická ročenka Slovenska 2004. 2004, s.6. 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

Ref. c.:  Modlitba: 
   Za duchovné prebudenie v našej cirkvi, za požehnania na  
   službách Božích v kostole za oživenie našich biblických 
    hodín. 
   Náhum 3; Zj 19,1-5; Žalm 16; Mk 16,1-13. 
Pravos. c.:  SVETLE CHRISTOVE VZKRIESENIE. PASCHA. 
   Svmč.antipa. Bohoslužby predchádza čítanie Skutkov sv. 
   Apoštolov, potom polnočnica s kánonom Veľkej Soboty. 
   Počas spievania katavasie svätá Plaščanica sa prenáša 
   do oltára. Za spievanie stichiry „Voskresenije Tvoje,  
   Christe Spáse ...“ sa koná krestný chod okolo chrámu.  
   V pritvore pred zatvorenými dverami sa začína paschálna 
   utreňa „Sláva Svjatij...“ Na liturgii: Sk (1) 1,1-8. Jn (1)  
   1,1-17. Na večierni : Jn (65) 22,19-25.190 
 
3.2.2.2 Nový dobrovoľnícky program  
 
 Ekumenická rada cirkví na Slovensku začala  v decembri 2004 novú aktivitu pod názvom 
Dobrovoľnícky program ERC v SR. Pri jej tvorbe vychádzala aj z podpory zahraničných partnerov. 
Nový program vytvára možnosti ľuďom z prostredia slovenských cirkví konať dobrovoľnícku službu 
v zahraničí. Dobrovoľníctvo spočíva v pomoci nezamestnaným, osobám sociálne slabým, zdravotne 
postihnutým, dôchodcom, príslušníkom národnostných menšín, osobám po vykonaní trestu odňatia 
slobody, osobám drogovo závislým, osobám trpiacim domácim násilím, ako aj pomoc pri 
starostlivosti o mládež v rámci ich voľného času. Ďalej pomoc pri prírodných, ekologických alebo 
humanitných katastrófach, pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, pri starostlivosti 
o zachovanie kultúrneho dedičstva. 
 Záujmom tohto programu je aj samotný osobný rozvoj dobrovoľníkov, ktorí sú na ňom 
zúčastnení cez svoju sociálnu prácu vo svojej krajine alebo v zahraničí, dobrovoľne, bez nátlaku. 
 Prostredníctvom nového dobrovoľníckeho programu bude Ekumenická rada cirkví na 
Slovensku rozvíjať viaceré aktivity, predovšetkým vysielanie ľudí do zahraničia, ktorí chcú svoje 
skúsenosti, schopnosti, znalosti a zručnosti dávať tým, ktorí to potrebujú. Tieto aktivity by mali 
poslúžiť aj na prehlbovanie medzikulturálneho poznávania ako aj na sebaobjavovanie samotných 
dobrovoľníkov. Pre rok 2005 je pripravené hosťovanie asi šesťčlennej skupiny zahraničných 
dobrovoľníkov, ktorí absolvujú svoj dobrovoľnícky program v zariadeniach po celom Slovensku.191 
 
3.2.2.3 Skryté formy ekumenizmu 
 
 V Katolíckych novinách sa často objavujú články o rôznych aktivitách mladých. Niekedy si ich 
prečítame len tak ako informáciu. Občas je však dobré aj zamyslieť sa nad tým, koľko úsilia a obety 
v sebe skrývajú. Aké je ich poslanie. Jednou zo zaujímavých aktivít sa stal Festival duchovnej piesne 
v Snine, ktorý sa koná už štrnásť rokov. Na tomto populárnom podujatí sa schádzajú milovníci 
náboženských a iných duchovných piesní. V novembri 2004 sa na festivale predstavilo 7 
gréckokatolíckych zborov, 2 pravoslávne spevácke zbory a 2 svetské spevácke zbory z východného 
Slovenska. Na festivale hosťovali aj spevácke zbory z Juhoslávie a Poľska. 192 Podľa môjho názoru aj 
takáto forma vzájomného počúvania sa je vynikajúcou príležitosťou k zblíženiu. 
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 Iným príkladom aktivity ekumenického rázu je vznik hnutia Viera a svetlo, ktoré na Slovensku 
vzniklo v roku 1988. Zrod hnutia bol v Lurdoch na púti mentálne postihnutých, ich rodičov a priateľov 
už v roku 1971. Hnutie vzniklo v lone Katolíckej cirkvi, ale patria doň aj evanjelické, anglikánske, 
metodistické, pravoslávne a zmiešané spoločenstvá. Jednotlivé bunky hnutia Viera a svetlo tvoria 
mentálne postihnutí, ich príbuzní a priatelia, ktorí si navzájom pomáhajú niesť svoj kríž a posilňujú sa. 
Spoločne sa modlia a slávia Eucharistiu.193  
 V novembri 2003 uskutočnilo Evanjelické vydavateľstvo Tranoscius výstavu s názvom 
Otváranie Knihy života. Boli na nej prezentované unikátne exponáty Biblie, nie však len evanjelické 
vydania. Okrem kralického vydania Biblie ponúkla výstava aj starú kalvínsku Bibliu alebo najnovšie 
katolícke vydanie.194 
 Praktický ekumenizmus je veľmi bohatý na rozličnosť foriem jeho prežívania. Na Slovensku je 
veľmi plodná napríklad činnosť Spoločnosti sociálnych sestier, ktorá sa zúčastňuje na sociálnom 
poslaní Cirkvi. V praxi sa prejavuje ekumenický prvok tejto činnosti napríklad tak, že rehoľná sestra sa 
stará o židovskú starenku ako jej opatrovateľka alebo ďalšia pomáha v rodine evanjelického vyznania. 
Na prvom mieste je vždy služba. Práca sociálnych sestier je len ukážkou. Aj laické a mládežnícke 
skupiny chodievajú k väzňom a k obyvateľom azylových domov, čítajú s nimi Písmo, spievajú 
náboženské piesne, modlia sa.195  
 

4 PERSPEKTÍVY EKUMENIZMU 
 
4.1  Ekumenizmus a Európska únia 
 

Vzťahy medzi štátom a cirkvou na Slovensku sú v súčasnej dobe vo všeobecnosti pozitívne. 
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR poskytuje registrovaným náboženským spoločnostiam štátnu 
podporu. Ekumenická rada cirkví, podporovaná štátom, poskytuje dôležitý priestor pre dialóg 
s civilnými úradmi. Podľa verejnej mienky majú cirkvi na Slovensku veľkú podporu, ako jedny 
najvierohodnejších inštitúcií v krajine. 

Valné zhromaždenie ERC SR v marci 2003 nabádalo obyvateľov Slovenska podporiť vstup 
Slovenska do Európskej únie, pretože rozširovanie EÚ je výzvou na vnútornú integráciu obyvateľov 
a cirkví na Slovensku. Vyžaduje si zároveň, aby cirkvi prijali spoločnú zodpovednosť za službu 
evanjeliu v dnešnom svete. Proces integrácie nie je len vecou ekonomickou a politickou. Cirkvi sa 
domnievajú, že by mali byť zrejmé aj ich vlastné ciele v tomto procese a to najmä vzrast ich 
otvorenosti na ekumenickú spoluprácu a hľadanie ciest k užšej spolupráci. Je nevyhnutné chrániť 
a živiť duchovnú identitu cirkví a kultúrnu integritu Slovenska, aby sa predišlo ich rozplynutiu v novej 
integrácii. Existujú vážne obavy z rastúceho prenikania sektárskych učení do školského systému 
a neoliberálnych postojov do slovenskej spoločnosti, ktoré môžu podkopať tradičné morálne 
hodnoty.196 
 Čo nás čaká v Európskej únii? Na také a podobné zvedavé otázky počujeme mnohoraké 
odpovede. Svätý Otec Ján Pavol II. na tému zjednotenej Európy hovorí v podmieňovacom spôsobe: 
„Ak bude Európa verná svojim koreňom, ak dá prioritu duchovným a nie materiálnym hodnotám, ak 
bude rešpektovať život, dôstojnosť, slobodu ... bude požehnaním. Ak nie, bude prekliatím ...“197 
 Napriek tomu, že Európa žila po stáročia v atmosfére kresťanského života, v súčasnosti nás 
prekvapila polemika o budúcej ústave EÚ a o tom, či v nej bude zmienka o Bohu. Európa zažila v 20. 
storočí dva systémy bez Boha a to v nacizme a  ateistickom komunizme. Oba sa zrútili. Chce znovu 
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Európa prežívať, už po tretí raz otrasný experiment života bez Boha? V novoročnej homílii roku 2004 
túto otázku položil kardinál Ján Chryzostom Korec a dodal, že Svätý Otec v Bazilike sv. Petra v Ríme 
povedal:“ Slovensko má čo ponúknuť rodiacej sa Európe. Dobre si to uvedomte!“198 
 
4.2. Spoločne pre Európu  
 
 Na prelome januára a februára 2004 sa zišiel v Poľsku Spoločný výbor Rady európskych 
biskupských konferencií (CCEE) a Konferencie európskych cirkví (KEK) na stretnutí, ktoré sa venovalo 
súčasnému stavu ekumenickej situácie v  Európe. Výsledkom stretnutia boli jasne formulované 
otázky: čo treba prekonať, na čo treba odpovedať a na čom sa treba zjednotiť. Cirkvi sa dnes 
nachádzajú v novom multireligióznom kontexte, preto je nevyhnutné zintenzívniť vzájomný dialóg. 
Predseda CCEE biskup Amédée Grab pripomenul, že je neprípustné, aby bola Európa politicky 
zjednotená a nábožensky rozdelená. 
 Spoločný výbor CCEE a KEK je znakom nádeje a jediným oficiálnym orgánom, v ktorom sú 
zastúpené všetky tradície cirkví v Európe, preto zohráva významnú úlohu v procese vývoja 
ekumenických aktivít. Tretie európske ekumenické zhromaždenie, ktoré organizuje, bude trojročným 
procesom rokov 2005-2007. Chce viesť cirkvi na miestnej, regionálnej a európskej úrovni 
k zamysleniu sa nad témou: Kristus – svetlo budúcnosti a povzbudiť do zodpovednosti za vklad 
kresťanov do súčasnej Európy.199 
 8. mája 2004 sa v  nemeckom Stuttgarte stretli zástupcovia 175 katolíckych, evanjelických, 
pravoslávnych a  anglikánskych cirkví, aby prezentovali kresťanské spoločenstvá a hnutia usilujúce sa 
o Európu bratstva. 
Jej základom sa má stať posolstvo evanjelia, ako základný predpoklad zmierenia medzi ľuďmi 
a národmi.200 
 Na jednom mieste a v rovnakom čase sa stretli ľudia rozličných národností, vierovyznaní, 
politického presvedčenia i  spoločenského postavenia.  Akoby sa stretli minulosť s prítomnosťou, aby 
určili smerovanie budúcnosti. Vlajky 25 krajín Európskej únie, ktoré zdobili stuttgartskú športovú 
halu, podvedome naznačovali myšlienku, že sen Roberta Schumana o zjednotenej Európe by sa 
mohol stať skutočnosťou. Nezávisí to však len od podpisov a  zmlúv predstaviteľov štátov, ale 
predovšetkým od toho, či v Európe bude vanúť pravý Duch.201 
 
 4.3 Nebojme sa ekumenizmu 
 

Podľa člena Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Matthiasa Turka v ekumenizme 
vládne atmosféra jednoty, aj keď nie úplnej. K ekumenizmu pravdy a lásky, ktorý je prvoradý, musí sa 
pripojiť ekumenizmus života. To znamená, že spoločenstvo, ktoré sme v doterajšom dialógu dosiahli, 
sa musí preniesť do konkrétneho života. Je to nová ekumenická spiritualita. Ekumenické hnutie 
dozrieva a je stále triezvejšie. 
Priatelia z rozličných kresťanských cirkví niekedy v rozhovoroch vyjadrujú svoje obavy z rozvíjajúceho 
sa ekumenizmu. Prevládajú obavy, že sa oslabí identita veriaceho človeka so svojou cirkvou, alebo 
vernosť evanjeliu. Mnohí sa boja „lákania“ do iných kresťanských cirkví. 

Strach by bol oprávnený, keby bol ekumenizmus len ľudskou iniciatívou. Vieme, že 
ekumenické hnutie je v súlade s Božím zámerom jednoty všetkých ľudí v jedinej Kristovej Cirkvi, preto 
musíme byť o tom presvedčení, že je zároveň Božou iniciatívou. Tam, kde je prítomný Kristus, určite 
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nie je priestor pre vzájomnú nedôveru alebo strach. On chce byť aj tam, kde sú v jeho mene 
zhromaždení kresťania z rôznych cirkví. Keď je Kristus prítomný uprostred evanjelikov, pravoslávnych, 
katolíkov rôzneho obradu, reformovaných anglikánov a iných kresťanov, tam prináša svoju lásku 
a múdrosť. 
Strach zo straty cirkevnej identity alebo z ľudských nedostatkov nesmie byť prekážkou ekumenizmu. 
Láska je identitou kresťana.202 
 
4.4 Ekumenizmus v Košiciach 
 
 Po viacročnom stretávaní sa predstaviteľov cirkví a  náboženských spoločností  v Komisii cirkví 
pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach sa v roku 1994 zrodila myšlienka ustanovenia Ekumenického 
spoločenstva cirkví. Priaznivá klíma kozmopolitných Košíc, neformálnosť a dobrovoľnosť dali tejto 
myšlienke tie najlepšie predpoklady. Po desiatich rokoch existencie možno povedať, že ekumenizmus 
v meste silnie. Má medzinárodné ohlasy a vzmáha sa do tej miery, že sa stal príkladom, ba dokonca 
výzvou pre širšie slovenské povedomie. 
 Ekumenické spoločenstvo v  Košiciach združuje cirkvi, ktoré vyznávajú Pána Ježiša Krista ako 
Boha a Spasiteľa, napomáhajú zbližovanie kresťanov a usilujú sa o toleranciu, vzájomnú úctu 
a spoluprácu na Božiu slávu. Patria sem: Apoštolská cirkev, Bratská jednota babtistov, Cirkev bratská, 
Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícka cirkev, 
Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev a Rímskokatolícka cirkev. Židovská náboženská 
obec ako nekresťanské spoločenstvo je členom spoločenstva a  pozorovateľom. Na aktivitách 
spoločenstva sa zúčastňuje primerane k obsahu svojej viery. 
 Sídlo Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice je v budove Teologickej fakulty na 
Hlavnej ulici. 
 Každoročne pripravuje niekoľko významných bohoslužieb a aktivít. Pravidelnou sa stala 
ekumenická bohoslužba koncom januára, pašiový sprievod na Veľký piatok aj ďakovná bohoslužba 
slova za úrodu v jeseni. Mesto Košice tradične pripravuje festival sakrálneho umenia, na ktorom sa 
zúčastňujú aktívnymi vstupmi všetky cirkvi.203 
 Od júna 2000 má Ekumenické spoločenstvo cirkví v Košiciach svoj štatút, podľa ktorého sa 
zaväzuje vyznávať Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa a uskutočňovať svoje poslanie na slávu 
Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.  Svojich členov vedie k medzináboženskému dialógu. 
 Plán Ekumenického spoločenstva cirkví obsahuje tieto úlohy: 
usiluje sa žiť Božie Slovo a nabáda občanov mesta Košice na pokojné nažívanie v meste, dialóg 
a toleranciu, 
koná spoločné bohoslužobné slávenia, 
podporuje rozvoj duchovnej kultúry. 

Majoritnou v tomto spoločenstve je Katolícka cirkev, ale jej zástupcovia  
nezdôrazňujú svoju početnú prevahu. Napomáhajú skutočné bratské spoločenstvo všetkých. 
Svedectvom tohto bratského spoločenstva bola aj národná púť do Vatikánu v jubilejnom roku 2000, 
ktorej sa zúčastnili aj členovia ESC.204 
 
4.4.1 Ekumenická bohoslužba Veni Sancte 
 
 Osobne som sa zúčastnila niekoľkých ekumenických bohoslužieb v meste. Ich veľký význam 
vidím najmä v tolerancii a  vzájomnom rešpekte. Nejde tu o predbiehanie sa, ale naopak 
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o zastavenie, počúvanie jeden druhého. Nájsť priestor pre Božie slovo a  dať ho aj iným, aby sa 
prezentovala živá úcta v jediného Boha je viac, než len obyčajné stretnutie. Je to vynikajúci spôsob 
v hľadaní jednoty.  
 Jedným z nezabudnuteľných ekumenických stretnutí bola určite nielen pre mňa, ale aj pre 
mnohých zúčastnených, Ekumenická bohoslužba Veni Sancte 2004/2005, ktorá sa konala 11. októbra 
2004 večer v  Dóme sv. Alžbety v Košiciach.  Po vstupe sprievodu akademických predstaviteľov 
a celebrantov, prítomných privítal moderátor ESC. Modlitbu bohoslužby predniesol člen Cirkvi 
československej husitskej. Čítanie zo Starého a Nového Zákona patrilo Bratskej jednote babtistov 
a Cirkvi bratskej. Jednotlivé vstupy spevmi dopĺňal Vysokoškolský zbor pri UPC. Evanjelium – 
Gréckokatolícka cirkev a príhovor Cirkev bratská. V modlitbách boli zahrnuté prosby, ktoré prečítali 
štyria študenti za ekuménu, školstvo, študentov i učiteľov. Modlitbu za svetové spoločenstvá prečítal 
zástupca Reformovanej kresťanskej cirkvi.  
Napokon zhromaždenie spoločne recitovalo Modlitbu Pána a  zaznela spoločná pieseň: Zjednotení 
v Duchu. 
 Povzbudenie a výzvu na nové aktivity, nový ekumenický jazyk a  impulz vyslovil vo svojom 
pozdrave za akademickú obec prorektor KU v Ružomberku Ľubomír Stanček. „Ekumenické hnutie 
riskuje, že stratí mladých ľudí, ak nevyprodukuje víziu budúcnosti!“205 
  
4.4.2 Hľadanie v pravde a láske 
 

Teologická fakulta KU v  Ružomberku so sídlom  v  Košiciach, usporiadala  v dňoch 24. a 25. 
júna 2004 medzinárodné teologické a ekumenické sympózium na tému: Hľadanie v pravde a  láske. 
Témou sympózia boli teologické pohľady na vlastnú cirkev s ekumenickým zreťeľom na ostatné cirkvi 
a náboženstvá mesta. Cieľom sympózia bolo prispieť k lepšiemu oboznamovaniu sa s učením a 
 dejinami, ako i duchovným a liturgickým životom, náboženskou psychológiou a kultúrou bratov 
a sestier vo viere v jedného Boha. Zo sympózia bol vydaný zborník, v  ktorom sú zhrnuté  príspevky 
jeho účastníkov. Zborník svedčí o tom, že viera v Krista prináša ovocie chvály a vďaky za Božie 
dobrodenia. Činná viera zrodila aj toto dielo na území mesta Košice, aby sa povýšila úroveň diskusie 
medzi cirkvami na teologickú úroveň. Vzájomná informovanosť má k tomu napomôcť, aby cirkvi na 
území mesta mohli medzi sebou lepšie komunikovať. Uplynulých desať rokov ekumenických aktivít 
v meste prezrádza jeho životaschopnosť.206  
 
4.4.3 Ekumenická slávnosť posviacky kríža 
 

Takáto slávnosť môže byť tiež príležitosťou na spoločné stretnutie ľudí  
rozličných vierovyznaní. V Abovsko-turnianskom regióne s metropolou Košice žijú obyvatelia hlásiaci 
sa k slovenskej, maďarskej, nemeckej, ukrajinskej a rusínskej národnosti s rímsko-katolíckou, 
kalvínskou, evanjelickou, grécko-katolíckou a  pravoslávnou vierou. V minulosti sa stretávali na 
spoločnom slávení niektorých cirkevných obradov, napríklad posviacky sakrálnych stavieb. V auguste 
2003 sa v Kojšove uskutočnilo posvätenie kríža za účasti duchovných otcov evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, gréckokatolíckej cirkvi, pravoslávnej a rímskokatolíckej cirkvi. Slávnosť sa 
začala svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Kojšove.  Po nej účastníci slávnosti sprevádzali 
kríž až na miesto, kde mal byť vztýčený. Keď bol kríž vzpriamený a upevnený v zemi, postupne sa pri 
ňom vystriedali všetci zástupcovia cirkví. Dekan pravoslávnej bohosloveckej fakulty povedal, že naša 
spása bola vykonaná cez drevo kríža. Novopostavený kríž prirovnal k majáku, pri ktorom každý uvidí, 
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že tu žijú kresťania. Ekumenická pobožnosť sa naplnila spoločnou modlitbou Otče náš a  hymnickou 
piesňou Bože čos ráčil slovenskému ľudu.207 
 
4.4.4 Pašiový sprievod 
 

Radosť zo  spoločnej  ekumenickej  bohoslužby v januári 1995 vyvolala  
myšlienku sprítomňovať najväčšie kresťanské veľkonočné tajomstvo tiež ekumenicky. Keďže čítanie 
Božieho slova o umučení je spoločné všetkým kresťanom, bolo potrebné zvoliť iba vhodnú formu, 
ktorá by podľa tradície pašiových hier splnila aj kritérium verejne svedčiť o našej láske ku Kristovi. 
 Spojila sa záľuba protestantských cirkví čítať Božie slovo s tradíciou katolíkov i pravoslávnych 
konať procesie ako znak putovania človeka k Bohu. Vznikla oslava Pánovho vykupiteľského diela 
pašiovým ekumenickým sprievodom vo Veľký piatok. Dnes môžeme s radosťou povedať, že pašiový 
ekumenický sprievod v Košiciach je už desaťročnou tradíciou. Koná sa v takmer nezmenenej forme 
každý rok. 
 Pred Jakabovým palácom začínajú úvodné modlitby, odtiaľ sa ekumenický sprievod pohýna 
k evanjelickému chrámu. Jednotlivé zastavenia sú pred kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi, 
modlitebňou Cirkvi bratskej, pravoslávnym chrámom, pred katedrálou gréckokatolíkov. Poslednou 
zastávkou je Dóm svätej Alžbety. Obsahom každého zastavenia je čítanie Božieho slova a  krátka 
úvaha. Na čele sprievodu idú spoločne predstavitelia cirkví a  za nimi zhromaždený Boží ľud. Priestor 
medzi jednotlivými zastaveniami vypĺňa každý účastník sprievodu osobnou modlitbou a  tichým 
rozjímaním.208 
 
4.4.5 Komunikácia so židovskou náboženskou obcou 
 

Dejiny  židovstva  v  Košiciach  sa  spájajú  s dejinami mesta. Zásluhou 
židovskej komunity vzniklo v meste viacero synagóg a iných stavieb, využívaných na náboženské 
a kultúrno-spoločenské účely, až do tragických udalostí štyridsiatych rokov 20. storočia. V roku 1944 
odvliekli všetkých príslušníkov židovskej komunity v nákladných vagónoch do Osvienčima a iných 
koncentračných táborov. Po druhej svetovej vojne došlo k výraznému úpadku náboženského života 
v Košiciach. Nastal útlm náboženského vzdelávania, kultúrneho, spoločenského a náboženského 
života. Po zmene režimu v roku 1990 začala určitá renesancia židovského života v Košiciach. Dnes sa 
vedenie Židovskej náboženskej obce v Košiciach zaoberá náboženskou aktivitou, ale aj aktivitami 
sociálno-zdravotnými a kultúrno-spoločenskými.  
 Židovská náboženská obec v Košiciach sa aktívne zapája do aktivít Ekumenického 
spoločenstva, najmä do ekumenických bohoslužieb, ktoré sa uskutočňujú v  Dome umenia,  a do 
kultúrneho programu  festivalu sakrálneho umenia.209 

Ekumenické spoločenstvo v  Košiciach reagovalo v  roku 1997 na poškodenie pomníkov na 
židovskom cintoríne v Košiciach počas veľkonočných sviatkov. Vydalo vyhlásenie o ochrane ľudských 
práv – úcty k cintorínu. Povedomie spolupatričnosti a priateľstva sa v ES prehlbuje. Osobný kontakt 
s pánom rabínom Goldsteinom znamená nový rozmer vo vzťahu so ŽNO. Ekumenické spoločenstvo sa 
zúčastnilo spomienky na začiatok deportácií židov z  Košíc a okolia na židovskom cintoríne. Na 
pozvanie združenia Ester boli predstavitelia ES hosťami na galaprograme Odkaz v Štátnom divadle 
v Košiciach.210 
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4.4.6 Zahraničné kontakty 
 
 Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice má priame kontakty aj s partnermi 
v Budapešti a Prahe.  V novembri 1997 sa uskutočnilo stretnutie komisie cirkví pri Mestskom 
zastupiteľstve v Košiciach na pôde Magistrátu mesta s podobnou komisiou z  Budapešti, ktorá má 
názov Komisia pre ľudské práva, menšiny a cirkví. O rok neskôr sa stretnutie uskutočnilo v Budapešti. 
 V máji 1999 uskutočnilo ES cestu do Prahy, kde si vymenilo skúseností s Ekumenickou radou 
cirkví v  Českej republike a cirkevnými predstaviteľmi jednotlivých cirkví. Táto cesta sa uskutočnila 
v rámci projektu Okrúhly stôl, za podpory Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike a priniesla 
mnoho poznatkov o cenných ekumenických aktivitách cirkví v Prahe a v Česku.211 
 
 
ZÁVER 
 
 V prvej časti práce som zámerne poukázala na historicky najdôležitejšie udalosti, na ktoré 
s odstupom času pozeráme ako na korene problémov nejednoty. Stručným prehľadom rozdelení 
kresťanov chcem čitateľovi pomôcť lepšie pochopiť okolností, dôvody a zmysel ekumenického diela, 
pretože aj dnes ešte mnohí o tom mlčia a možno práve kvôli neznalosti. Ústrednú otázku 
práce Ekumenizmus, aký budeš zajtra?, rozvíjam počnúc kapitolou Druhý vatikánsky koncil. Práve 
týmto koncilom nadobúda ekumenizmus najmä v Rímskokatolíckej cirkvi nový rozmer. Práca 
vyzdvihuje predovšetkým veľké úsilie pápeža Jána Pavla II. v medzináboženskom dialógu, jeho vzor 
modlitby za jednotu kresťanov. 
 Ekumenizmus na Slovensku v tejto práci je zachytený čiastočne so zreteľom na históriu 
slovenského národa, ale najmä s pohľadom na jeho postupné premeny po II. vatikánskom koncile 
a v súčasnosti. Zdá sa, že najväčším povzbudením je praktický ekumenizmus, ktorý viditeľne odráža 
stále viac úcty medzi cirkvami. Prejavuje sa aj v spolupráci cirkví so štátnymi inštitúciami. Nemôžem 
nespomenúť príkladnú takmer jednohlasnú podporu cirkví na Slovensku pre vstup do Európskej únie. 
Svätý Otec pripomína, že z Európy, kde sa zrodili rozdelenia medzi kresťanmi, musí vzísť aj cesta 
k plnej jednote Cirkvi.212  
 Konkrétne ukážky ekumenických  snáh v Košiciach, ktoré tvoria poslednú kapitolu práce, 
poukazujú na možnosti, ktoré sa núkajú pre spoločný postup cirkví v dnešnej spoločnosti. Otvárajú 
široký priestor pre hlboký ekumenický dialóg. 
 Skúseností a poznatky, ktoré som nadobudla počas písania tejto práce, ma utvrdili 
v presvedčení, že v každej cirkvi sú ľudia, ktorí to s ekumenizmom myslia úprimne, ale nájdu sa aj 
takí, ktorí mu nedôverujú alebo mu nerozumejú. 

Dúfam, že práca splnila svoj cieľ a bude povzbudením pre mnohých pri uvádzaní 
ekumenického dialógu do bežného života vo farnosti, v spoločenstvách aj v individuálnych vzťahoch. 
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Ekumenizmus zajtra 

  
 Ekumenizmus je hnutie cirkví, ktoré chce priviesť všetky cirkvi sveta k úzkej spolupráci.  
Máme jedného a toho istého Pastiera. Len si to nevieme (a či nechceme?) uvedomiť. Keď som sa raz 
pýtala známeho, ktorý patrí k Cirkvi adventistov siedmeho dňa, čím sa vlastne odlišujeme, dal mi 
takúto - pre mňa zahanbujúcu - odpoveď: - Nehľadajme to, čo nás odlišuje. Hľadajme len to, čo nás 
spája.   A v tejto odpovedi vlastne spočíva celý význam ekumenického spolužitia všetkých cirkví. Takto 
píše o ekumenizme na svojom blogu Nora Baráthová, (sobota 2. júna 2007 11:05) 213 
 

A tak ako sa píše v Ekumenickej charte: Vedomí si svojej viny a pripravení obrátiť sa,  musíme 
prekonávať rozdelenia, ktoré ešte existujú medzi nami, aby sme tak mohli spoločne presvedčivo 
hlásať evanjeliové posolstvo medzi národmi. Keďže spolu počúvame Božie slovo, obsiahnuté vo 
Svätom písme, a sme povolaní vyznávať našu spoločnú vieru a spoločne konať podľa spoznanej 
pravdy, chceme svedčiť o láske a nádeji pre všetkých ľudí. Ekumenizmus sa pre kresťanov začína 
obnovou srdca a ochotou robiť pokánie a obrátiť sa. V rámci ekumenického hnutia už toto zmierenie 
nastalo. 

 
Najdôležitejšou úlohou cirkví v Európe je slovom a skutkom spoločne hlásať evanjelium pre 

spásu všetkých ľudí. 
Preto sa v nej okrem iného zaviazali aj: 

- hovoriť s ostatnými cirkvami o našich evanjelizačných iniciatívach a navzájom sa v tomto dohodnúť, 
aby sa tak vyhlo škodlivej konkurencii a nebezpečenstvu nového delenia; 
uznávať, že každý človek si môže slobodne a podľa svojho svedomia vybrať vlastnú náboženskú a 
cirkevnú príslušnosť. Nikoho nemožno nútiť do konverzie pomocou morálneho nátlaku alebo 
materiálnej ponuky. Zároveň nikomu nemožno zabraňovať v konverzii, ktorá je dôsledkom jeho 
slobodnej voľby. 
- prekonať sebestačnosť a odložiť nabok predsudky, snažiť sa o vzájomné stretnutia a byť tu jedni pre 
druhých; 
- podporovať ekumenickú otvorenosť a spoluprácu na poli kresťanskej výchovy, v iniciačnom a 
permanentnom teologickom formovaní, ako aj v oblasti výskumu. 
- spolupracovať na všetkých úrovniach cirkevného života, kde sú na to predpoklady a kde tomu 
nebránia dôvody viery alebo dôležitejšie ciele; 
- obhajovať práva menšín a pomáhať odstraňovať nedorozumenia a predsudky medzi majoritnými a 
minoritnými cirkvami v našich krajinách. 
- navzájom sa informovať o obsahu a cieľoch našej sociálnej zodpovednosti, a pokiaľ možno spoločne 
obhajovať záujmy a koncepcie cirkví pred svetskými európskymi inštitúciami; 
brániť základné hodnoty proti všetkým útokom; 
- odolávať akémukoľvek pokušeniu zneužiť Cirkev na etnické alebo nacionalistické ciele.214 
  A otázka znie: „Čo ďalej?“ Ako pokračovať, aké sú vízie do budúcnosti, čo si musíme 
uvedomiť? A práve toto je cieľom tejto práce. Poukázať na to, čo je potrebné konať, zmeniť robiť 
v budúcnosti... 
 Svet je neustále vo vývoji a ak nebudeme hľadať „spoločnú reč“ a to hlavne v oblasti 
náboženstva, nikomu to neprospeje... 
 Tak teda, nech pracujeme a ešte lepšie spolupracujeme... a nech spolupracujeme s Ježišom 
na jeho diele spásy... 
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1. Ekumenizmus 
 

Jednota je dar, o ktorý treba prosiť. Je to cesta, ktorou sa ide pomaly, malými krokmi 
každodenného svedectva. V našich rodinách, farnostiach a náboženských spoločenstvách sme však 
povinní hľadať kroky skutočného obrátenia, prekonajúc nesváry a škriepky, malé nenávisti a boje, ale 
aj pocity nadradenosti. Sme povinní hľadať cestu tolerancie, schodnú cestu rozdielnych názorov, 
ktorá neublíži iným. Veríme, ako hovorí apoštol, že Cirkev je jedným telom, na ktorom sa v dobrom, či 
zlom tajomne podieľajú činnosti všetkých údov. V Cirkvi niet zbytočných úloh, každý je vlastným 
predstaviteľom, i bez toho, že by o tom vedel, alebo to sám chcel.215 

 
  1.1 Ekumenizmus – nestačí pochytať sa za plecia 

Rok čo rok patrí jeden januárový týždeň spoločným modlitbám cirkví za jednotu kresťanov. 
Stretávame sa na námestiach, navštevujeme sa v chrámoch. Nie vždy to však bolo samozrejmosťou. 
Tešíme sa, že sa nám podarilo poučiť sa z chýb minulosti, čo však (ne)robiť, aby nás budúcnosť 
nenašla rozhádaných? 
 

Tak sa píše v Katolíckych novinách, v ktorých je aj opísaný príbeh, ako vyzeral ekumenizmus pred 
istým časom... 

1.1.1 Krčma pohostinnejšia než kostol? 
Prišiel k nim na víkend. Evanjelik Julo si zašiel za starým kamarátom z vojenčiny – katolíkom 

Ferom. Celý večer presedeli pri ohníku, opekali slaninku a spomínali. Keď svitlo nedeľné ráno a nadišiel 
čas ísť do kostola, vysvitlo, že v dedine ani v celom šírom okolí nie je evanjelický chrám. „Pôjdem teda 
k vám,” rozhodol sa Julo. Ferova matka spozornela. „Ale evanjelici do katolíckeho kostola nesmú!“ 
hodila iskierku sváru medzi kamarátov. „Mama, prosím vás,“ pokúšal sa o zmier Fero. „Nesmú!“ 
trvala na svojom žena. „Pod svoju strechu ste ma prijali a do kostola ma nevezmete?“ spytoval sa 
Julo. „To je iné. Nechcem, aby si znesvätil náš kostol!“ vyletelo napokon z Ferovej matky. Julo 
kapituloval. „Dobre teda, do kostola nevojdem. Počkám ťa v krčme,“ kývol na kamaráta. Darmo ho 
ten prehováral, prosil – stalo sa. Keď sa bohoslužba skončila, Fero našiel priateľa s pohárikom v ruke. 
Objednal aj sebe, smutne mĺkvo popíjali. Len jeho matka sa v duši tešila, ako sa jej podarilo ochrániť 
pravú vieru. Nepoložila si otázku, či sú vari lavice hostinca lepšie než kostolné, keď v jedných môžu 
sedieť vedľa seba katolíci s evanjelikmi a v druhých nie. Myslela si, že vyhrala. Ani na um jej nezišlo, že 
v tomto spore zvíťazil len krčmár. 

1.1.2 Komu ďakovať za zázrak? 
Keď dnes čítame o tejto príhode, ktorá sa odohrala pred štyridsiatimi rokmi, nemôžeme iné, len 
žasnúť nad tým, ako sme sa zmenili. Stal sa zázrak – inak to hádam ani nemožno nazvať. Akoby 
šibnutím čarovného prútika sme prestali byť jedni pre druhých bludármi a pápežencami, ale hovoríme 
o sebe ako o oddelených bratoch v Kristovi. V priebehu jedinej generácie (pre sociológov jav nevídaný) 
sme zrúcali barikády a otvorili si navzájom chrámy, aby sme sa vedno modlili k spoločnému Pánovi. 
„Treba si uvedomiť, že toto sväté predsavzatie obnoviť jednotu Kristovej Cirkvi presahuje ľudské 
sily a schopnosti,” uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi (čl. 822) a naznačuje, že v zbližovaní 
kresťanov treba vidieť predovšetkým Boží prst. 

1.1.3 Neklásť zjednocovaniu prekážky 
Zbližovanie kresťanov je Božie dielo, človek mu však nesmie klásť prekážky. Neochota 

načúvať, absencia dialógu, pocit, že sme vlastníkmi (a nie hľadačmi) pravdy, povýšenecký postoj a v 
neposlednom rade nedostatok pokory na jednej i druhej strane spôsobili a spôsobujú rozštiepenie 
kresťanstva. Naše vzájomné vzťahy v minulosti poznačovala nenávisť a podozrievavosť, pre teologické 
problémy neraz tiekla aj krv. Zo stáročí sporov sme však vyšli poučení. Dnes vieme, že nie rozdielny 
názor či obrad, ale predovšetkým „hriech a ťarcha jeho následkov ohrozujú dar jednoty” (KKC 814). 
Duch Svätý využíva aj oddelené cirkevné spoločenstvá a cirkvi ako prostriedky spásy a svojho 
milostivého pôsobenia (porov. KKC 819). Dnes sa prestávame obviňovať, hádzať na druhého 
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zodpovednosť za rozdelenie kresťanstva. „Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré 
vznikli z takýchto rozštiepení, nemožno obviniť z hriechu rozdelenia a Katolícka cirkev ich objíma s 
bratskou úctou a láskou... V krste sú ospravodlivení vierou, včlenení do Krista, a preto sú právom 
poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi” (KKC 
818). 

1.1.4 Budúcnosť, obavy a hľadanie cesty 
 
Napriek dosiahnutému sa vždy nájdu netrpezliví, ktorí budú tvrdiť, že ekumenizmus zamrzol 

na mŕtvom bode, a vždy budeme počuť opačné hlasy pochybovačov, podľa ktorých zjednocovanie 
kresťanov prebieha prirýchlo. Jedni i druhí v horlivosti svojich presvedčení zabúdajú, že ekumenizmus 
nie je vecou času, ale predovšetkým záležitosťou vízie, ktorá by mala vyvierať z evanjelia. 

Preto nechceme „supercirkev”, v ktorej by zaniklo všetko krásne a osobité, čo si kresťania 
rozdielnych tradícií opatrujú ako vzácny poklad. Nechceme ani bezbrehú toleranciu, z ktorej dýcha 
ľahostajný chlad a v ktorej sa už človek nezaujíma ani o vieru, ani o pravdu, iba o seba. V poctivom 
dialógu prácne hľadáme spôsoby, ako vytvoriť jednotu v rozmanitosti, aby sa nik necítil ani pohltený, 
ani odstrčený. Už dnes však tušíme, že pravá jednota nespočíva v tom, že si sadneme okolo okrúhleho 
stola a pochytáme sa za plecia. Životaschopný ekumenizmus si síce môžeme predstaviť ako podávanie 
rúk iným, ale bratom v oddelených cirkvách môžeme vložiť do rúk iba jednu svoju dlaň – tá druhá totiž 
patrí Bohu. Vzájomné spoznávanie, teologický dialóg a spolupráca medzi veriacimi rôznych cirkví 
musia byť dopĺňané modlitbou, úsilím o obnovu vlastných cirkevných spoločenstiev a snahou o 
obrátenie svojich sŕdc (porov. KKC 821). Lebo v konečnom dôsledku si môžeme navzájom rozumieť len 
natoľko, nakoľko dobre budeme poznať Krista.216 
 
 

2. Čo by sme mali aplikovať do kresťanského života v oblasti ekumenických snáh? 
 
Môžeme teda vidieť, že nastal oproti minulosti posun... Namiesto nenávisti, nevraživosti 

a rozdielov sa dnes hľadajú riešenia a možnosti komunikácie i spolupráce.  Musíme si v prvom rade 
uvedomiť, že je to Božie dielo a On, je tým, čo nás spája a ako už bolo povedané podstatné je: 
vzájomné spoznávanie, teologický dialóg a spolupráca modlitbou, úsile o obrátenie svojich sŕdc... 

Čo ešte je potrebné, aplikovať do života, kresťanov  v oblasti ekumenických snáh? 
Takúto otázku položila Zuzana Lehotská v rozhovore s D. Havrilom a A. Konečným, 

v Katolíckych novinách. Ich odpoveď bola: 
D. Havrila: Predovšetkým rešpekt a toleranciu. 
A. Konečný: Treba si uvedomiť, že sa vzájomne potrebujeme, sme závislí jeden od druhého. Spojme 
sa, aby sme svedčili o vzájomnosti, ktorá chýba a pritom je taká krásna. Myslím si, že hlbším a 
opravdivejším prežívaním evanjelia budeme šíriť Božie kráľovstvo, ktoré je naozaj ekumenické a 
všetci v ňom majú miesto.217 
 
  2.1 Mať víziu budúcnosti 
 
 A nie len to. Ako 11. 10. 2004 večer v Dóme sv. Alžbety v Košiciach povzbudenie a výzvu na 
nové aktivity, nový ekumenický jazyk a impulz vyslovil vo svojom pozdrave za akademickú obec 
prorektor prof. Thdr. Dr. Ľubomír Stanček, Phd. : „Ekumenické hnutie riskuje, že stratí mladých ľudí, ak 
nevyprovokuje víziu budúcnosti!“218 
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 Vízia budúcnosti! Čo je to? Čo znamená mať takúto víziu? Nie azda to, aby som sa „ja človek“ 
konečne zdvihol a začal čosi robiť? Neznamená to, že aj ja som povolaný šíriť Kristovo evanjelium? 
A keď tak činím, či už prirodzene z tohto konania nevyplýva snaha o zbližovanie kresťanov navzájom? 
Ak je tak, potom ja nie som ten, čo uráža, hľadá rozdiely a ponižuje druhých, ale ja som ten, čo sa 
snaží komunikovať, spoznávať druhých a hlavne si ich váži. Ak viem, čo chcem a kam smerujem, 
môžem konať všetko preto, aby sa to páčilo Bohu a ak neviem, môžem hľadať! Áno, aj o tom je 
ekumenizmus. O neprestajnom hľadaní... Hľadania možností nikdy nie je dosť a ako sa hovorí: „Kto 
hľadá, nájde!“ tak je aj toto skúmanie základ úspechu. Horšie je, ak sa človek nesnaží, nehľadá, 
nekomunikuje... Toto je naozajstné zlo, ktoré môže ovplyvniť vývoj ekumenizmu a toto je najväčšia 
hrozba vo vzájomnej komunikácii. Ak sa jedna strana zatvrdí a izoluje, nemá ochotu ani snahu dať sa 
spoznať a spoznávať druhú stranu, tam, môžeme povedať, pomôže iba zázrak...  
 
Ekumenizmus sa sám nevybuduje, a na jeho budovanie nestačí iba čakať, alebo o tom hovoriť, ale je 
potrebné konať a žiť ho ako aj ob. Mons. František Tondra zdôraznil, že len pozorné počúvanie 
Božieho slova nás môže naučiť poznávať znamenia časov a osobnú výzvu pre každého z nás. „Tam, 
vnútri každého z nás, musí začínať aj opravdivý ekumenizmus. Ekumenizmus vyrastá z vnútorného 
zjednotenia sa v Božej milosti a zo snahy rovnako vnímať Božie slovo, lebo ono je rovnaké pre 
všetkých.“ Pripomenul základné kresťanské hodnoty, ktoré spájajú všetky kresťanské cirkvi: dôstojnosť 
ľudskej osoby, manželstvo, rodinu, snahu o sociálnu spravodlivosť a kresťanský postoj k chorým, 
postihnutým a starým. „To sú výzvy a znamenia časov, ktorými nás Boh oslovuje nepriamo. Aj tu treba 
mať ostrý sluch, aby sme všetky tieto výzvy počuli. Nestačí však len konštatovať, treba aj konať. To je 
správna reč kresťana.“ 219 
 „Viac – menej ide o výzvu, o ceste, po ktorej treba kráčať.“220 
 
    2.2 Byť vnímavý na Božiu iniciatívu 
 

K ekumenizmu pravdy a lásky, ktorý je prvoradý, musí sa pripojiť ekumenizmus života. To 
znamená, že spoločenstvo, ktoré sme v doterajšom dialógu dosiahli, sa musí preniesť do 
konkrétneho života. Je to nová ekumenická spiritualita. 

Prevládajú obavy, že sa oslabí identita veriaceho človeka so svojou cirkvou, alebo vernosť 
evanjeliu. Mnohí sa boja lákania od iných kresťanských cirkví.  

Vieme, že ekumenické hnutie je v súlade s Božím zámerom jednoty všetkých ľudí v jedinej 
Kristovej cirkvi, preto musíme byť presvedčení, že je zároveň Božou iniciatívou.221 

Aj Svätý Otec Benedikt XVI vyzýva: „Ostaňme vnímaví pri počúvaní jeho hlasu, aby naše 
srdcia, naplnené nádejou, neprestajne kráčali po ceste vedúcej k plnému spoločenstvu všetkých 
Kristových učeníkov.“ 222 

Aj Thdr. Dr. Ľubomír Stanček, Phd počas vyučovania Ekumenizmu v Kňazskom seminári 
povedal: „Zbližovanie, ak nezasiahne moc z hora, bude trvať roky!“223 

A to je základ nášho hľadania! Ak nebudeme vnímaví na hlas Ducha Svätého, je prázdne 
a márne naše úsilie... 
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   2.3 Živiť ekumenizmus modlitbou a láskou 
 

Samozrejme nemožno opomenúť na lásku, ktorá všetko zjednocuje ako aj spomenul Pápežský 
kazateľ Raniero Cantalamessa  sto rokov ekumenického úsilia a vyzval na duchovný ekumenizmus, 
ktorý, ako povedal, „sa rodí z ľútosti a odpustenia a živí sa modlitbou”. Jednota učeníkov má byť 
predovšetkým „jednotou lásky, pretože ona kraľuje v Trojici”224 

Čiže ak hľadáme, hľadáme v láske, s úctou a v jednote s Duchom Svätým a v modlitbe, čo 
a ako nám Duch dáva hovoriť a konať! 

Aj v Katechizme Katolíckej Cirkvi sa píše: „Obrátenie srdca a svätosť života spolu so 
súkromnými a verejnými modlitbami za jednotu kresťanov treba pokladať za dušu celého 
ekumenického hnutia a právom ich možno nazvať duchovným ekumenizmom“;  
— vzájomné bratské poznávanie...“225 

Modlitba je základ. Bez nej nespoznáme Božiu iniciatívu a nebudeme vnímaví na Pôsobenie 
Ducha Svätého. Bez nej, nebudeme mať odkiaľ čerpať silu a odvahu k pokore, ktorá je v ekumenizme 
potrebná a nevyhnutná a napokon bez nej stratíme aj ochotu hľadať riešenia... 

A tak povzbudení Pavlovými slovami: „Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte 
vďaky“226  neustávajme a nepoľavujme v modlitbe! 

Aj prof. Thdr. Dr. Ľubomír Stanček, Phd. píše: „Celá táto starosť nech je teda vložená do 
Kristovej modlitby za Cirkev, do Otcovej lásky k nám a do sily Ducha Svätého.“227 

 
   2.4 Viesť dialóg v pravde 
 
Podľa kardinála Erdőa jednota kresťanov nie je iba otázkou sentimentálnych nálad.  Potrebný 

je hlboký teologický dialóg. „Ekumenická cesta má tvrdosť kríža,“ povedal kardinál Erdő. Podľa neho 
sme sa za posledné desaťročia naučili vzájomne sa spoznávať, rešpektovať a vzájomne sa ctiť. No to 
ešte nezaručuje plnú jednotu. „Opadol však strach. Je načase ísť do hĺbky.“ 

Podľa kardinála Kaspera ekumenizmus postavený iba na zdvorilých výrokoch nepomáha 
pohnúť sa ďalej. Iba dialóg v pravde nás môže posunúť vpred.228 
 
    2.5 O čom viesť dialógy a čo hľadať 
 
 Už bolo povedané, že budúcnosť je v neustálom hľadaní. Bolo aj povedané ako by sa malo 
hľadať a čo všetko využívať. Otázka znie: Čo hľadať? 
 Prvá odpoveď, ktorá sa nám núka je hľadať to, čo máme spoločné. Iste to je prvá a 
najbežnejšia vec, ktorú využívame v komunikácii... Čím viac spoločného nájdeme, tým bližší sme si 
navzájom a tým ľahšie sa rozvíjajú . 
 Tu ale vyvstáva otázka: Čo s rozdielmi? Máme ich prehliadať, alebo hľadať nejaký 
kompromis? Vôbec nie! Cesta ekumenizmu NIE JE O HĽADANÍ KOMPROMISOV! 
 Boh zanechal Cirkvi svoje slovo, posolstvo, ktoré má odovzdať svetu... A to si vyžaduje aj 
pevné zachovávanie a pridŕžanie sa právd viery! TU SA NEDAJÚ ROBIŤ ÚSTUPKY! Ako  píše sv. Ján 
v Apokalypse: „Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“229  
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 Všetkým sa nedá vyhovieť. Vždy boli a vždy budú ľudia, ktorým bude ZÁKON PRAVDY „tŕňom 
v oku.“ Ale tu sa nedá odkloniť ani napravo, ani naľavo! Nedá sa od nich ustúpiť, lebo tým by Cirkev 
stratila svoju podstatu, zmenila by sa na čosi iné, čosi, čím nie je a ani nemá byť!  
 Navyše:  „Každá cirkev má svoje vlastné dejiny, svoj profil, svoju mentalitu a kultúru, svoje 
obrady a presvedčenie viery, svoju štruktúru a pokladá to za svoje bohatstvo. Táto konfesionálna 
identita je základňou pre ekumenický dialóg.“230 
 Teda ekumenizmus nie je o tom, že sa “trochu zmeníme my, trochu zmeníte vy a budeme žiť, 
čo vyhovuje nám všetkým...“  
 Musíme hľadať to, čo máme spoločné, ale nerobiť kompromisy a zachovať svoju identitu! 
 
    2.5.1 Je to cesta pravdy 
 
 Ako dosiahnuť práve zachovanie svojej identity a nájsť pritom spoločnú cestu v mori 
rozdielov? 
 Veľmi pekne to na hodine Starého zákona v kňazskom seminári vyjadril Anton Tyrol: 
„Dovtedy budeme spresňovať pravdy, pokiaľ nebudú vyhovovať ceste všetkých!“231 
 A toto je cesta pravdy! Takto môžeme nájsť to, čo máme spoločné a pritom nestratiť svoju 
identitu! Nie robením kompromisov a ústupkov, ale “vnorením“ sa do seba, kritickým pohľadom na 
seba, svoju cestu a pravdy, dôkladným skúmaním týchto právd, ich podrobnou analýzou a presným 
vysvetlením môžeme ukázať druhým V ČO my veríme tak, aby to pochopili a aby sme my pochopili, 
v čo veria tí druhí. 
 Tak môžeme zistiť, že toho máme spoločného oveľa, oveľa viac ako sa nám na prvý pohľad 
zdalo, veď napokon máme Jedného a Toho istého Boha. A On dal svoj zákon pre všetkých. Mnohé 
nezhody a rozdiely vznikli len na základe rôznej interpretácie týchto právd a zákonov a kvôli 
nedostatočnej komunikácii a analýzy týchto vysvetlení... ( „Nesmieme však pozabudnúť na to, že 
Cirkev je stále tvoriaca a vyvíjajúca, smerujúca k jasnému bodu Ω a s tým budú stále spojené rôzne 
zmeny a nové spôsoby ohlasovania evanjelia, aby sa mohlo dotknúť každého človeka a v každej 
dobe.“ )232 
 No ak sa tieto interpretácie dôkladne prešetria, v konečnom dôsledku sa musí ukázať, že 
Pravdy Božie sú stále tie isté a také isté a takými aj ostávajú... 
  
     2.6 Realizácia 
 
 „Ekumenizmus nie je len diskusiou teológov o teoretických otázkach. Ekumenický dialóg je 
problémom vzťahu medzi jednotlivcami a vzťahu medzi cirkvami.“233 
 Bolo to už vypovedané mnohokrát a je nutné to neustále dookola opakovať: O EKUMENIZME 
SA NEDÁ ROZPRÁVAŤ, EKUMENIZMUS SA MUSÍ ŽIŤ!  
 Toto všetko o čom v tejto práci pojednávalo doteraz má viesť práve k tomuto! Áno, musíme 
neustále hľadať modlitbou a počúvať Ducha a ísť do hĺbky, spresniť v čo veríme a porovnať – no ak sa 
tu diskusia skončí, je to všetko zbytočné. Čo a v čo verím, to by som mal žiť. Život podľa viery je 
dokonalé svedectvo a príklad. Kto sa pozrie na človeka, ktorý vie v čo verí a podľa toho aj žije, úplne 
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jasne pochopí o čom to celé je. Toto už nie je komunikácia slov, ale komunikácia skutkov 
a komunikácia lásky! A taká komunikácia tvorí PRAVÝ EKUMENIZMUS... 
 A preto „Katolícka cirkev na Slovensku stojí pred veľkou úlohou – vnášať oficiálne ekumenické 
učenie cirkvi do svojho života, a to radikálne, dôsledne a presvedčivo.“234 
 
 
      Záver: 
 
 Ekumenizmus nás vedie k jednote. Zbližovanie kresťanov je pre Cirkev veľmi dôležité. 
Jednotná Cirkev bude silnejšia a môže sa oveľa ľahšie stať „majákom“ pre ľudí v tomto svete.  
 A jeho potreba rastie zo dňa na deň. Čím skôr nájdeme spoločnú cestu tým väčšie možnosti 
získame. Ukazuje sa že v budúcnosti bude ekumenizmus priam nevyhnutný. 
 Účelom tejto práce bolo poukázať na možnosti a vyhliadky do budúcnosti ohľadom tohto 
zjednocovania. V prvom rade na to, že je potrebné konať – mať víziu budúcnosti, to znamená 
neustále hľadať. 
 Ako hľadať? V prvom rade je potrebné byť vnímavý na Božiu iniciatívu a hľadať , čo od nás On 
sám chce a čo nám Duch vnuká a na to využívať modlitbu. 
 Takto môžeme viesť dialóg na základe toho, že pôjdeme do hĺbky a budeme podrobne 
skúmať a vysvetľovať teologické pravdy a tak objasňovať všetky nezrovnalosti. 
 A napokon podľa toho, čo veríme, podľa toho máme žiť. Praktické aplikovanie Ježišových 
slov: „Miluj blížneho, ako seba samého!“235 je ten najlepší ekumenizmus aký môže kresťan viesť. 
 Tak nechajme sa strhnúť týmito Ježišovými slovami a žime podľa nich, aby sme sa tak stali 
svetlom národov a všade prinášali radosť a nádej...236 
 
 

 
 

EKUMENIZMUS DNES 
 
 

ÚVOD 
V dnešnej dobe sa ekumenizmus stáva stále diskutovanejšou a otvorenejšou témou. 

Spoločnosť sa stáva stále viac a viac sekularizovanou a náboženstvá sa dostávajú do sféry nezáujmu. 
Svet sa snaží nie poprieť jednotlivé náboženstvá,  ale zmeniť význam pojmov a hodnôt, ktoré sa v nich 
nachádzajú. Náboženstvá radí medzi ostatné koníčky, ktoré človek môže, alebo nemusí mať. 
Moderný mladý človek sa začína strácať v tom čo je pravda a rád prijíma názor o  relatívnosti pravdy a 
hodnôt. Často prijíma názor, že pravda je taká, aká vyhovuje mne. Preberá prvky z mnohých 
náboženstiev, ale len tie ktoré mu vyhovujú a utvára si vlastné náboženstvo. A tak kresťanské cirkvi 
znovu a znovu pociťujú potrebu zjednotenia sa na poli ekumenizmu, aby mohli s plnou silou 
ohlasovať kresťanské posolstvo.  

 V práci uvádzam svetové ekumenické dianie za posledný rok a body z CIC a KKC, ktoré sa 
vzťahovali na ekumenizmus. Ku koncu sú uvedené niektoré ekumenické udalosti, ktoré sa udiali na 
území Slovenska.   

Cieľom práce je zhodnotiť a poukázať na priebeh ekumenizmu vo svete dnes. Nájsť spoločné 
body pre jednotlivé cirkvi, na základe ktorých sa nadväzuje dialóg.    
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 1  Postoj Katolíckej Cirkvi k ekumenizmu. 

Ak chceme hovoriť o ekumenizme a jeho rozvoji v súčastnosti, musíme si najprv zadefinovať, 
čo to ekumenizmus je a aký je naň pohľad z hľadiska katolíckej Cirkvi. 

Ekumenizmus je úsilie o zjednotenie všetkých kresťanov, a to tak jednotlivcov, ako aj 
pospolitosti. Jeho dušou je vnútorné obrátenie (ekumenizmus duchovný). O katolíckej pravde sa 
nediskutuje, ale uznáva sa, že vina za rozkol bola neraz na oboch stranách. Na rozkole dnešní 
oddelení bratia nemajú podiel. Mocou sviatosti krstu sú údmi Krista, nie sú bez prvkov a darov, 
ktorými sa buduje Cirkev. Katolícki veriaci modlitbou, slovom a činmi majú účasť na ekumenizme. 
Treba uvážiť, čo je nutné v samej Cirkvi zreformovať, napraviť, vhodne prispôsobiť. Aj tu je zásada: v 
nevyhnutnostiach jednota, v nie nutných liturgických, disciplinárnych veciach, ba aj v teologickom 
spracovaní zjavenia sloboda, vo všetkom láska.237 

Pri hľadaní spoločných ciest a možností medzi jednotlivými cirkvami v rámci ekumenizmu je 
dôležité pozrieť sa najprv na smer vytýčený  katolíckou Cirkvou a z neho vychádzať. Uvádzam zmienky 
o ekumenizme v CIC  a KKC.  

 
 1.1  Kódex kanonického práva (CIC) 
 

V prvej kapitole CIC s názvom: O formovaní klerikov sa v kán. 256 uvádza: 
§ 1. Chovanci majú byť starostlivo pripravovaní na to, čo sa osobitným spôsobom vzťahuje na 

posvätnú službu, predovšetkým na katechizovanie a kázanie, na božský kult a osobitne na slávenie 
sviatostí, na styk s ľuďmi, a to aj s nekatolíkmi alebo neveriacimi, na správu farnosti a na plnenie 
ostatných úloh. (porov. Kán. 256 § 1) 

§ 2. Chovanci majú byť poučení o potrebách celej Cirkvi tak, aby mali starosť o napomáhanie 
povolaní, o misijné, ekumenické a iné aj sociálne naliehavé otázky. (porov. Kán. 256 § 2)  

 
V druhej kapitole CIC s názvom: Biskupi -  sa v článku 2 pre diecéznych biskupov v kán. 383 

uvádza:  
§ 3. Voči bratom, ktorí nie sú v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou, sa má správať vľúdne 

a láskavo a rozvíjať aj ekumenizmus, ako ho chápe Cirkev. (porov. Kán. 383 § 3) 
Kán. 755 - § 1. Úlohou celého kolégia biskupov a predovšetkým Apoštolskej stolice je rozvíjať a 

usmerňovať u katolíkov ekumenické hnutie, ktorého cieľom je obnovenie jednoty všetkých 
kresťanov, ktorú napomáhať je Cirkev zaviazaná z vôle Krista.(porov. Kán. 755 § 1) 

 
 1.2  Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) 

195 Nicejsko-carihradské vyznanie viery si získalo veľkú  vážnosť tým, že vzniklo na prvých 
ekumenických konciloch  (325 a 381). Je spoločné aj dnes pre všetky veľké Cirkvi (porov. KKC 816) 

242 Podľa ich príkladu a podľa apoštolskej tradície na prvom  Nicejskom ekumenickom koncile 
v roku 325 Cirkev vyznala, že  Syn je "jednej podstaty" s Otcom, čo znamená, že je spolu  s Otcom 
jeden Boh. Druhý ekumenický koncil, ktorý sa zišiel  v roku 381 v Carihrade, zachoval tento výraz vo 
svojej  formulácii nicejského Kréda a vyznáva "jednorodeného Syna  Božieho, zrodeného z Otca pred 
všetkými vekmi, Boha z Boha,  Svetlo zo Svetla, Boha pravého z pravého Boha, nie  stvoreného, jednej 
podstaty s Otcom".(porov. KKC 242) 

465 Prvé bludy menej nepopierali natoľko Kristovo Božstvo  ako Jeho pravé človečenstvo 
(Gnostický doketizmus). Už od  čias apoštolov Cirkev trvala na skutočnom vtelení Božieho  Syna, 
"ktorý prišiel v tele". Ale od tretieho storočia  musela Cirkev tvrdiť proti Pavlovi zo Samosatu na 
spoločnom  koncile v Antiochii, že Ježiš Kristus je Boží Syn svojou  prirodzenosťou a nie adopciu. Prvý 
ekumenický koncil v Nicei  v r. 325 vyznával vo svojom Kréde, že Boží Syn" je splodený,  nie stvorený, 
jednej podstaty s Otcom (homousios) a odsúdila  Ária, ktorý tvrdil, že "Boží Syn povstal z ničoho" a 
"má  inú podstatu ako Otec".(porov. KKC 465) 
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820 Jednota, "ktorou Kristus obdaroval svoju Cirkev od  prvopočiatku a ktorá podľa našej viery 
neodňateľne zotrváva  v katolíckej Cirkvi a dúfame, že sa bude prehlbovať čím ďalej  tým viac až do 
skončenia vekov". Kristus dáva neprestajne  svojej Cirkvi dar jednoty, ale Cirkev sa musí stále modliť  
a pracovať na tom, aby udržiavala, posilňovala  a zdokonaľovala jednotu, akú si pre ňu prial Kristus. O 
ňu  sám Ježiš prosil v hodine svojho umučenia a neprestáva prosiť  svojho Otca o jednotu svojich 
učeníkov:..."aby všetci boli  jedno, ako ty Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás,  aby svet 
uveril, že si ma ty poslal "(Jn 17,21). Túžba opäť  nájsť jednotu všetkých kresťanov je Kristov dar a 
výzva Ducha  Svätého.(porov. KKC 820) 

821 Aby sme na ňu primerane odpovedali vyžadujú sa: 
- neprestajná obnova Cirkvi vo zvýšenej vernosti svojmu  povolaniu. Táto obnova je vzpruhou hnutia 
k jednote.261 

- obrátenie srdca, "aby sme sa čím bezúhonnejšie  usilovali žiť podľa Evanjelia", lebo to je  sprenevera 
údov Kristovho daru, ktorá spôsobuje  rozdelenia; 
- spoločná modlitba, lebo "obrátenie srdca a svätosť  života, spolu so súkromnými a verejnými 
modlitbami za  jednotu kresťanov treba pokladať za dušu celého  ekumenického hnutia a právom to 
možno nazvať duchovným  ekumenizmom" 
- vzájomné bratské poznanie; 
- ekumenická formácia veriacich, osobitne kňazov; 
- dialóg medzi teológmi a stretnutia medzi kresťanmi  rozličných Cirkví a spoločenstiev; 
 spolupráca medzi kresťanmi v rozličných oblastiach  služieb ľuďom. (porov. KKC 821) 

822 "Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, tak  veriacich ako aj pastierov". Treba si 
tiež uvedomovať, "že  toto sväté predsavzatie, obnoviť jednotu všetkých kresťanov  v jednej jedinej 
Kristovej Cirkvi, presahuje ľudské sily  a schopnosti". Preto všetku svoju nádej vkladáme "do  Kristovej 
modlitby za Cirkev, do lásky Otcovej voči nám a do  sily Ducha Svätého". (porov. KKC 822) 

1636 V mnohých krajinách, vďaka ekumenickému dialógu,  zainteresované kresťanské 
spoločenstvá mohli zorganizovať  spoločnú pastorálku pre miešané manželstvá. Jej úlohou je  pomôcť 
týmto manželským párom žiť ich osobitnú situáciu vo  svetle viery. Má im aj pomáhať prekonávať 
napätia medzi  záväzkami manželov jedného voči druhému a voči ich cirkevným  spoločenstvám. Má 
podporovať rozvoj toho, čo majú vo viere  spoločné, a rešpektovanie toho, čo ich rozdeľuje.(porov. 
KKC 1636) 

 
 2  Ekumenické dianie vo svete v roku 2008 
18-25 január 2008 Vatikán - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
Oficiálne bol otvorený popoludní v kostole sestier sv. Brigity na Piazza Farnese v Ríme za prítomnosti 
predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinála Waltera Kaspera a 
luteránskej delegácie, vedenej biskupom Turku vo Fínsku Karim Mäkinenom. Kardinál Kasper pre 
Vatikánsky rozhlas zhodnotil storočnú tradíciu modlitieb za jednotu kresťanov: 

“Týchto sto rokov bolo veľmi bohatých, vďaka pôsobeniu Ducha Svätého. A tento modlitbový 
týždeň k tomu veľmi prispel, pretože ekumenizmus nie je naším dielom, ale je dielom Ducha Svätého, 
bez ktorého nie je možné dosiahnuť jednotu. Táto modlitba sa v priebehu času veľmi rozšírila po 
celom svete. Najmä v poslednom období vznikli modlitbové siete medzi kláštormi, duchovnými 
spoločenstvami, biskupmi, kňazmi i laikmi. Ekumenické hnutie je teda skutočne hnutím modlitby.”238 
18. január 2008 Vatikán - Svätý Otec sa stretol s delegáciou luteránskej cirkvi z Fínska 
Pápež Benedikt XVI. dnes prijal na audiencii delegáciu luteránskej cirkvi z Fínska pod vedením biskupa 
Turku Kariho Mäkinena pri príležitosti začiatku Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a zároveň 
sviatku sv. Henricha, patróna Fínska. Ocenil výsledky luteránsko-katolíckeho dialógu vo Fínsku, 
týkajúceho sa zásadných otázok kresťanskej viery a vyjadril nádej, že tento dialóg povedie k 
praktickým výsledkom, prispievajúcim k budovaniu jednoty v Kristovi a posilneniu vzťahu medzi 
kresťanmi. 239 
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23.január 2008 Taliansko - Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov laureátom Ceny 
Paula Wattsona 
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov a Ekumenická rada cirkví sa stanú laureátmi Ceny 
Paula Wattsona za úsilie pri budovaní jednoty kresťanov, ktorá im bude odovzdaná zajtra 24. januára 
v Ríme. Obe inštitúcie majú za sebou 40 rokov spoločnej prípravy a podpory Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov. Za dikastérium Svätej stolice ocenenie prevezme jeho predseda kardinál Walter 
Kasper a v mene Ekumenickej rady to bude pastor John Gibaut. 240 
25. január 2008 Vatikán - Svätý Otec prijal členov zmiešanej pracovnej skupiny Pápežskej rady pre 
napomáhanie jednoty kresťanov a Ekumenickej rady cirkví 

Pápež Benedikt XVI. sa dnes stretol s členmi zmiešanej pracovnej skupiny Pápežskej rady pre 
napomáhanie jednoty kresťanov a Ekumenickej rady cirkví pod vedením jej generálneho sekretára 
Samuela Kobiu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Ekumenická rada a Katolícka cirkev sa dlhodobo 
tešia dobrým vzájomným vzťahom a spoločná pracovná skupina, ktorá začala fungovať v roku 1965, 
horlivo pracuje na posilnení „dialógu života“. „Táto spolupráca,“ uviedol Svätý Otec, „predstavuje 
živé vyjadrenie už existujúceho spoločenstva medzi kresťanmi a napomáha napredovaniu 
ekumenického dialógu a porozumenia“.241  
28. január 2008 Grécko - Zomrel najvyšší predstaviteľ Gréckej pravoslávnej cirkvi arcibiskup 
Christodoulos 

Dnes ráno krátko po piatej hodine v Aténach zomrel vo veku 69 rokov po ťažkej chorobe 
najvyšší predstaviteľ Gréckej pravoslávnej cirkvi arcibiskup Christodoulos. 

V roku 2001 privítal arcibiskup Christodoulos v Grécku pápeža Jána Pavla II. a on sám v roku 
2006 uskutočnil historickú návštevu Vatikánu, kde s pápežom Benediktom XVI. podpísali spoločné 
vyhlásenie, vyzývajúce k medzináboženskému dialógu. Vyjadrili v ňom „túžbu vydať apoštolské 
svedectvo“ svetu a „spoločnú zodpovednosť pri prekonávaní mnohých ťažkostí a bolestných 
skúseností z minulosti“. „Našou úlohou je,“ píše sa v dokumente, „v pravde kráčať po strmej ceste 
dialógu k obnoveniu plného spoločenstva. Dúfame, že bilaterálny teologický dialóg dospeje k 
formuláciám prijatým oboma stranami v duchu zmierenia.“  

V druhej časti vyhlásenia sa obaja náboženskí predstavitelia obrátili na vedcov a pripomenuli 
neprijateľnosť experimentov na ľudských tvoroch, ktoré nerešpektujú dôstojnosť a integritu osoby v 
každej fáze jej existencie. Osobitnú pozornosť venoval dokument spoločnej európskej budúcnosti, 
ktorá potrebuje účinnejšie rešpektovanie základných ľudských práv. Vo svetovom kontexte sa pápež 
a arcibiskup obrátili na bohaté krajiny so žiadosťou o väčšiu pozornosť voči chudobným.242 
29. január 2008 Turecko - Tureckí biskupi: Patríme k rôznym cirkvám, predovšetkým sme však 
všetci kresťania 

„Patríme k pravoslávnej, katolíckej, sýrskej, arménskej, chaldejskej i protestantskej cirkvi, 
predovšetkým sme však všetci kresťania. Na týchto základoch spočíva naša povinnosť byť svedkami. 
Nedovoľme, aby naše rozdiely vytvárali nedôveru a narúšali jednotu viery, nedopusťme, aby tí, ktorí 
nie sú kresťanmi, sa obrátili ku Kristovi chrbtom kvôli nášmu rozdeleniu,“ uvádzajú v pastoračnom 
liste pri príležitosti blížiaceho sa Roka svätého Pavla tureckí biskupi. Názov dokumentu je „Pavol – 
svedok a apoštol kresťanskej identity“.  

Biskupi vyzývajú kresťanov, žijúcich v Turecku, aby „zintenzívnili dialóg s moslimským svetom, 
dialóg života, dialóg práce, dialóg náboženskej skúsenosti a vzájomnej teologickej výmeny“. Ten 
podľa pastoračného listu neznamená potláčanie vierovyznania toho druhého: „Skutočne sa napĺňa 
vtedy, keď každý zostane sám sebou, udržiac si svoju identitu a vieru nedotknutú.“ Kresťanov biskupi 
povzbudzujú, aby sa venovali štúdiu listov apoštola Pavla a aby pestovali ekumenické iniciatívy. Rok 
sv. Pavla sa začne 28. júna 2008 a potrvá do 29. júna 2009.243 
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14. február 2008 Anglicko - Kardinál Murphy-O´Connor proti zavedeniu prvkov šaríe do britského 
právneho systému 
Anglický kardinál Cormac Murphy-O´Connor odmietol návrhy, že určité časti islamského právneho 
systému by mohli byť včlenené do britských zákonov. Dištancoval sa od vyjadrení anglikánskeho 
arcibiskupa Rowana Williamsa z Canterbury, ktorý uviedol, že Británia by mala pokračovať v hľadaní 
súladu s náboženskými právnymi systémami, ako je šaría, ak má byť dosiahnutá súdržnosť a rozvoj 
komunity. Podľa jeho slov sa prijatie niektorých prvkov šaríe vo Veľkej Británii „zdá byť nevyhnutné“. 
Anglikánski biskupi z celého sveta vyjadrili nesúhlas s názorom Rowana Williamsa a niektorí dokonca 
požadujú jeho rezignáciu.  
Šaríu ako oficiálny zákonník používajú niektoré štáty, ktoré sa rozhodli pre moslimské právo, 
napríklad Nigéria. Riadi verejný a súkromný život tých, ktorí žijú v moslimskom štáte s moslimským 
právom. Netýka sa iba náboženských obradov, ale aj mnohých skutočností každodenného života, 
politiky, ekonomiky, aj sociálnej sféry. Podľa šaríe môžu napríklad verejne popraviť sťatím 
usvedčených vrahov, násilníkov a pašerákov drog. Trest smrti hrozí aj tomu, kto odmietne islam a 
prestúpi na iné náboženstvo.244 
16. február 2008 USA - V USA žije takmer 65 milión katolíkov 

V Spojených štátoch amerických je 64,4 milióna katolíkov, čo predstavuje takmer 22 % celkovej 
populácie a z katolíckeho vierovyznania tak robí najpočetnejšie kresťanské náboženstvo. Celkovo v 
USA žije asi 300 miliónov kresťanov rôznych denominácií. Napriek tomu, že medzi nimi sú odlišnosti a 
objavujú sa rozpory, ich predstavitelia nepoľavujú v úsilí viesť ekumenický dialóg. Najvýznamnejšie 
hnutie, ktoré v tomto smere vyvíja aktivity, sa nazýva „Kresťanské cirkvi spoločne v USA“ a bolo 
založené v marci 2006.245 
6. marec 2008 Vatikán - Benedikt XVI. prijal na audiencii ekumenického patriarchu Bartolomeja I.  

Benedikt XVI. dnes na osobitnej audiencii prijal ekumenického patriarchu Bartolomeja I. 
Stretnutie malo aj ďalší významný rozmer - Svätý Otec a patriarcha sa spoločne pomodlili v kaplnke 
Urbana VIII. v apoštolskom paláci. Benedikt XVI. zdôraznil, že Katolícka cirkev je pripravená robiť 
všetko pre zvládnutie prekážok a bude sa snažiť spoločne s pravoslávnymi bratmi hľadať stále 
účinnejšie spôsoby pastoračnej spolupráce, s cieľom vytvorenia plného spoločenstva medzi Rímskou 
cirkvou a cirkvou Konštantinopolu.246  
6. marec 2008 - V Assisi zomrel minorita Massimiljan Mizzi  

V pondelok 3. marca 2008 zomrel P. Massimiljan Mizzi, minorita, zakladateľ Medzinárodného 
františkánskeho centra pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg v Assisi.  

P. Mizzi sa stal generálnym delegátom pre ekumenizmus a medzináboženský dialóg a tento 
úrad plnil do roku 2003. Ako generálny delegát sa zúčastňoval ekumenických stretnutí po celom 
svete. Bol organizátorom rôznych ekumenických iniciatív, konferencií, modlitebných a kultúrnych 
stretnutí s predstaviteľmi rôznych vyznaní a náboženstiev. Za túto činnosť bol P. Mizzi významenaný 
pápežom Pavlom VI., arcibiskupom Canterbury, organizáciou Life Foundation International i 
prezidentom Malty. Bol doktorom honoris causa Kresťanskej univerzity v Texase a v roku 2002 bol 
kandidátom pre Nobelovu cenu za mier.  

TK KBS informoval Tomáš Lesnak.247 
21. marec 2008 Vatikán - Slávenie utrpenia a smrti Pána vo vatikánskej Bazilike sv. Petra 

Uprostred Svätého trojdnia sa dnes Cirkev sústredí na mystériá Veľkého piatku. Pápež Benedikt 
XVI. dnes večer predsedal Sláveniu utrpenia a smrti Pána vo vatikánskej Bazilike sv. Petra. Po liturgii 
slova a pašiách nasledovala homília, ktorú predniesol otec Raniero Cantalamessa OFM, kazateľ 
Pápežského domu. Vo svojom príhovore sa sústredil predovšetkým na dôležitosť a nevyhnutnosť 
jednoty. Vychádzal pri tom z Evanjelia podľa Jána a z udalosti, predchádajúcej samotnému 
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ukrižovaniu, keď sa vojaci rozhodli rozdeliť Ježišove šaty, no nie jeho spodný odev (porov. Jn 19,23-
24).  

Práve tento spodný odev – tunika – symbolizuje jednotu Cirkvi: “Jedna vec je istá: jednota 
kresťanov je pre evanjelistu Jána cieľom, kvôli ktorému Ježiš zomrel: “…Ježiš má zomrieť… preto, aby 
zhromaždil rozptýlené Božie deti” (Jn 11,51-51): 

"Radostnou zvesťou, ktorú je potrebné na Veľký piatok ohlásiť, je, že jednota je dar, ktorý je 
potrebné prijať a nie akýsi cieľ, kam sa sami môžeme dopracovať. To, že tunika bola utkaná v celku 
odhora, podľa sv. Cypriána vyjadruje, že jednota - prinesená Ježišom – pochádza odhora, od 
Nebeského Otca, a preto nemôže byť roztrhaná tým, kto ju prijíma, ale musí byť prijatá v celosti (S. 
Cyprián, De unitate Ecclesiae, 7). Vojaci mohli roztrhať iba jeho šaty – vonkajší odev, ktorý sa priamo 
nedotýka Ježišovho tela. Podobne my – ľudia – môžeme spôsobiť rozdelenie Cirkvi v jej ľudskom a 
viditeľnom prvku, avšak nie v jej hlbokej a podstatnej jednote, ktorá je stotožnená s Duchom 
Svätým.” 

To, čo zjednotí rozdelené kresťanstvo, bude iba nová vlna lásky ku Kristovi, ktorá sa šíri medzi 
kresťanmi. Toto sa deje prostredníctvom Ducha Svätého a napĺňa nás nádejou.248  
26. marec  2008 Rusko - Moskovský arcibiskup o posolstve pravoslávneho patriarchu Alexeja II. 
Svätému Otcovi 

„Znak kresťanského spoločenstva“ - týmito slovami označil moskovský arcibiskup Paolo Pezzi 
veľkonočné posolstvo pravoslávneho patriarchu Moskvy a celého Ruska Alexeja II., adresované 
pápežovi Benediktovi XVI. a predstaviteľom kresťanských cirkví. „Myslím si,“ uviedol Mons. Pezzi, „že 
tento odkaz musí byť chápaný v správnom svetle, vo svetle Veľkej noci. V tomto zmysle je to znak ani 
nie tak politickej otvorenosti alebo dialógu, ale kresťanskej túžby po spoločenstve.  

Arcibiskup zdôraznil, že hoci termín slávenia Veľkej noci je odlišný podľa gregoriánskeho a 
juliánskeho kalendára, podstata a dôležitosť tohto sviatku zostáva rovnaká. Ako sa uvádza v posolstve 
pravoslávneho patriarchu, súčasný svet „nás stavia zoči-voči mnohým ťažkostiam a výzvam. V 
mnohých krajinách a regiónoch pokračujú krvavé konflikty, stúpa nevraživosť medzi ľuďmi, a 
pokračujú pokusy vylúčiť kresťanské hodnoty zo života a spoločnosti.“ Alexej II. zdôraznil, že kresťania 
sú povolaní bojovať proti skepticizmu, nepriazňam a ťažkostiam tým, že sa budú inšpirovať radosťou 
Veľkej noci a Kristovým slovom.249 
15. apríl 2008 Rusko - V Rusku odvysielajú dokument o pápežovi Benediktovi XVI.  

Pri príležitosti zajtrajších 81. narodenín pápeža Benedikta XVI. ruská verejnoprávna televízia 
odvysiela prvýkrát dokument o Svätom Otcovi, ktorého život je medzi tamojšími obyvateľmi ešte 
stále veľmi málo známy. V snímku, natočenom pred niekoľkými mesiacmi vo Vatikáne, im hlava 
Katolíckej cirkvi adresuje pozdrav v ruskom jazyku a vyjadruje nádej, že katolícki biskupi a ich 
komunity na celom území krajiny „budú vždy naplnené plameňom viery“. „Hľadanie šťastia,“ uvádza 
sa v posolstve, „môže nájsť plnú a definitívnu odpoveď iba v Bohu“.  

Svätý Otec ďalej podčiarkuje veľkosť Ruska nielen po stránke geografickej, ale aj pokiaľ ide o 
dejiny, umenie a veľkolepú spiritualitu. Pripomenul aj dramatické obdobia histórie, zvlášť „sto rokov 
vojen, ničenia a totality“, ktoré boli zakorenené v násilnom popieraní Boha. Toto obdobie však bolo 
porazené svetlom „mnohých mučeníkov – katolíckych, pravoslávnych, aj iných, ktorí sa stali obeťami 
krutého prenasledovania“. Táto láska pre Krista, ktorá spája kresťanov, zvýrazňuje podľa Svätého 
Otca naliehavosť ich zjednotenia a „zaväzuje nás všetkých, aby sme hľadali čo najschodnejšie cesty na 
odstránenie existujúcich napätí.“ 250 
22. apríl 2008 Maďarsko - V Maďarsku sa stretli európski kresťania a moslimovia 

V maďarskom Ostrihome sa v dňoch 17. – 20. apríla uskutočnilo stretnutie európskych 
kresťanov a moslimov pod zastrešením Výboru pre vzťahy s moslimami v Európe, ktorý od roku 1986 
pôsobí pri Konferencii Európskych cirkví a Rade európskych biskupských konferencií. Hlavným cieľom 
stretnutia bolo vytýčenie línií pre Európsku kresťansko-moslimskú konferenciu, ktorá by sa mala 
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uskutočniť v októbri v Belgicku pod názvom „Európski občania a veriaci – kresťania a moslimovia ako 
aktívni partneri v európskej spoločnosti“.  

Podujatie bude otvorené prezentáciou oboch strán v súvislosti s témou a potom budú účastníci 
pracovať v skupinách na nasledujúcich bodoch: úloha náboženstva v sekulárnej spoločnosti, 
vierovyznanie ako inštitúcia a ako osobná viera, vzájomné vzťahy a úcta medzi kresťanmi a 
moslimami, a budovanie mostov – výzvy, ktorým čelia náboženské komunity. Na stretnutí v 
Ostrihome sa ďalej hovorilo o otvorenom liste 138 moslimských lídrov pápežovi Benediktovi XVI. a 
ďalším kresťanským predstaviteľom, ako aj o Charte európskych moslimov, ktorú v januári podpísalo 
400 moslimských združení a organizácií v Európe.251 
6 máj 2008 Vatikán - Benedikt XVI. sa stretol s anglikánskym arcibiskupom Rowanom Williamsom 

Pápež Benedikt XVI. včera na osobitnej audiencii prijal najvyššieho predstaviteľa anglikánskej 
cirkvi arcibiskupa Canterbury Rowana Williamsa, ktorý je v týchto dňoch na návšteve Ríma. 
Zúčastňuje sa tu v poradí siedmeho seminára kresťanov a moslimov, ktorí od dnešného dňa do 
štvrtka spoločne študujú texty Biblie a Koránu. Ďalším dôvodom návštevy arcibiskupa Williamsa je 
menovanie nového zástupcu anglikánskej cirkvi pri Svätej stolici a zároveň riaditeľa Anglikánskeho 
centra v Ríme, ktorým sa stáva reverend David Richardson.  

Arcibiskup Canterbury sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril aj na margo vzťahu medzi Katolíckou 
cirkvou a anglikánskym spoločenstvom, o ktorom sa hovorí, že zažíva najťažšie obdobie od II. 
vatikánskeho koncilu: 

„Závisí to od uhla pohľadu. Myslím, že pokiaľ ide o konflikt v rámci anglikánskeho spoločenstva, 
nedá sa poprieť, že ide o bezprecedentne ťažké obdobie. Na druhej strane – keď hovoríme o práci 
predchádzajúcich riaditeľov, zvlášť biskupa Johna Flacka, boli položené nesmierne hlboké základy 
osobnej dôvery, aj pokiaľ ide o ľahkosť prístupu a čestnosť diskusie. Myslím, že sme vo veľmi dobrej 
fáze vzťahov a som si úplne istý, že nový riaditeľ bude na tejto ceste pokračovať.“252 
9. máj 2008 Vatikán - Ekumenické úsilie a dialóg s islamom - Svätý Otec v príhovore Grécko-
melchitskej cirkvi 

Ekumenizmus či dialóg s islamom – to boli základné body príhovoru, ktorým sa vo štvrtok 8. 
mája Svätý Otec vo Vatikáne prihovoril asi 300 pútnikom Grécko-melchitskej katolíckej cirkvi, vedenej 
patriarchom z Antiochie v Sýrii, Gregorom III. Lahamom spolu so 14 biskupmi. Delegáciu z viacerých 
oblastí Blízkeho východu vo štvrtok 8. mája prijal Svätý Otec. 

Benedikt XVI. tiež pochválil ekumenické aktivity Grécko-melchitskej cirkvi a aj vzájomné vzťahy 
s bratmi pravoslávnymi. Potom povedal: „Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zbúrali 
múr rozdelenia a nedôvery, ktoré nám bránia pri vytváraní jednoty. Najmä však nemôžeme zabúdať, 
že hľadanie jednoty sa netýka len jednej cirkvi, ale celej cirkvi.“ 

Potom Svätý Otec vyzdvihol dobré vzťahy, ktoré Grécko-melchitská cirkev udržiava s 
moslimami v bratskom úprimnom dialógu pri hľadaní vzájomného porozumenia pre spoločné dobro, 
sociálnu spravodlivosť, morálne hodnoty, pokoj a slobodu. Patriarcha Gregor III. vo svojom príhovore 
Svätému Otcovi vyzdvihol osobitú úlohu východných arabských kresťanov, ktorí žijú vo svete 
moslimskej väčšiny a to najmä v Sýrii a Libanone.253  
9. máj 2008 Vatikán - Benedikt XVI. dnes prijal patriarchu a katolikosa všetkých Arménov Karekina 
II.  

Pápež Benedikt XVI. dnes prijal na osobitnej audiencii najvyššieho patriarchu a katolikosa 
všetkých Arménov Karekina II.  

„Je mi veľkou cťou privítať vašu svätosť ako aj celú delegáciu, ktorá vás sprevádza”- začal svoj 
príhovor Svätý Otec. Potom spomenul návštevu katolikosa Karekina I. v Ríme a jeho srdečné vzťahy s 
pápežom Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. Dodal, že ich úsilie o kresťanskú jednotu otvorilo novú etapu 
vo vzájomných vzťahoch. Potom spomenul návštevu katolikosa Karekina II. v Ríme v roku 2000 a 
stretnutie s pápežom Jánom Pavlom II., ako aj ekumenickú slávnosť vo Vatikánskej bazilike pri oslave 
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daru – relikvie sv. Gregora Iluminátora, ktorú Svätý Otec označil za jednu z najpamätnejších udalostí 
počas osláv Veľkého jubilea v Ríme.254 
18. jún 2008 Austrália - Modlitbová kampaň za zjednotenie kresťanov 

Každý deň sa ľudia na celom svete zastavia, aby sa pomodlili za zjednotenie Cirkvi. Túto 
iniciatívu rozbehol Austrálčan Samuel Clear. Najprv sa na tento úmysel modlil so svojou rodinou, 
neskôr preň začal získavať svojich príbuzných a známych. Napokon sa rozhodol začať celosvetovú 
kampaň za zjednotenie, ktorú nazval „walk4one“, teda krok k jednote. Svoju púť začal v decembri v 
roku 2006 v Brazílii a doteraz prešiel asi 11 tisíc míľ. Webová stránka a blog, ktoré prevádzkujú jeho 
priaznivci, poskytujú informácie o jeho postupe. V súčasnosti sa nachádza v Španielsku a do Austrálie 
by sa mal vrátiť v lete na Svetové dni mládeže.255 
28. jún 2008 Vatikán - Benedikt XVI. bude predsedáť sláveniu vešpier pri príležitosti otvorenia 
Svätopavlovského roka 

Svätý Otec dnes o 18:00 hodine v Bazilike sv. Pavla za hradbami bude predsedať sláveniu 
vešpier pri príležitosti otvorenia Svätopavlovského roka, ktorý potrvá do 29. júna 2009. Prítomní 
budú aj predstavitelia ďalších kresťanských denominácií – ekumenický patriarcha Konštantínopolu 
Bartolomej I.; metropolita Pergama Ioannis; anglikánsky arcibiskup Drexel Wellington Gomez, 
zastupujúci arcibiskupa z Canterbury; ako aj zástupcovia Gréckej pravoslávnej cirkvi, Moskovského 
patriarchátu, Sýrskeho pravoslávneho patriarchátu Antiochie, Jeruzalemského patriarchátu, a 
Pravoslávnej cirkvi Cypru.256  
28. jún 2008 Gruzínsko - Napätie medzi katolíkmi a pravoslávnymi v Gruzínsku 

Katolícky kňaz Maciej Mamaj, ktorý pochádza z Poľska a v súčasnosti pôsobí na severe 
Gruzínska, upozorňuje na narastajúce napätie medzi Katolíckou cirkvou v krajine a pravoslávnymi 
veriacimi. „Nie je problém s chodením do kostola, ani s účasťou na bohoslužbách. Problémy sa 
začínajú, keď sa katolíci snažia normálne fungovať v spoločenskom živote,“ uvádza otec Mamaj a 
dodáva, že diskriminovaní sa cítia napríklad nepravoslávni žiaci a študenti. Pracujúci sú často nútení 
ku konverzii na pravoslávie, ak si chcú udržať prácu. Okrem toho pre agentúru CNS zdôraznil, že 
„atmosféru rezervovanosti voči Katolíckej cirkvi, je cítiť aj v spoločnosti. Nacionalizmus, ktorý tú 
získava na sile predpokladá, že každý Gruzínec je pravoslávny. Okrem toho mladí Gruzínci sú vedení k 
tomu, aby sa nepriatelili s katolíkmi, a nenavštevovali katolícke chrámy.“257 
18.júl 2008 Austrália - Sydney a hnutia 

 Vo štvrtok večer o 19..00 sa konala modlitba Taize v preplnenom kostole St. James, na ktorej 
boli prítomní aj zástupcovia anglikánov a koptských ortodoxných kresťanov. Modlitbu viedol brat 
Alois z Taize. Večer modlitby, adorácie a svedectiev dnes mala aj komunita Blahoslavenstiev a 
ekumenická komunita Nová Cesta. Večer sa uskutočnil aj moderovaný program hnutia Focolare a 
sestier bl. Matky Terezy za prítomnosti bratov františkánov z Bronxu zameraný na rodinu a 
ekumenizmus. Stretnutie moslimov a kresťanov za prítomnosti katolíckeho biskupa a pastora 
Pentekostalistov sa konalo v Centre Darling Harbor. 

Pre TK KBS Gerhard WEAG, Sydney258 
26. júl 2008 Veľká Británia - Kardinál Murphy-O´Connor: Putovanie k jednote je ako cesta bez 
možnosti odbočenia 

V anglickom Canterbury sa až do 4. augusta koná Lambethská konferencia, na ktorej sa stretlo 
viac ako 600 anglikánskych biskupov, aby hovorili o zásadných otázkach ďalšieho smerovania 
anglikánskej cirkvi. V uplynulých dňoch na nej s prejavom vystúpil prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov kardinál Ivan Dias a včera dostal slovo ďalší predstaviteľ Katolíckej cirkvi – 
arcibiskup Westminsteru kardinál Cormac Murphy-O´Connor. Delegátom ponúkol pohľad na pokrok v 
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ekumenickom úsilí Anglikánsko-rímskokatolíckej medzinárodnej komisie, v ktorej sa on sám 
angažoval dlhé roky.  

 Podujali sme sa na cestu k jednote, takže nové problémy iba spomaľujú pokrok,“ konštatoval 
kardinál Murpy-O´Connor a dodal, že budúci dialóg medzi obomi cirkvami nebude ľahký, kým sa 
určité podstatné záležitosti nevyriešia.  

Zároveň sa zamyslel nad tým, či sú Katolícka a anglikánska cirkev po toľkých rokoch práce o 
niečo bližšie k zjednoteniu: „Moja odpoveď je áno.  

Viem, že je Kristova vôľa, aby sme boli jedným a akokoľvek dlho to potrvá, toto musí byť náš 
cieľ. Aktuálne napätie v anglikánskom spoločenstve je spôsobené predovšetkým rozpormi medzi jej 
členmi v otázke povolenia biskupskej vysviacky žien a deklarovaných homosexuálov. 259 
26. júl 2008 Nemecko - Katolíci a evanjelici v nemeckom Mosbachu sa takmer po 300 rokoch 
zbližujú 

Takmer 300 rokov od okamihu, kedy sa kostolík v nemeckom Mosbachu rozdelil na dve časti - 
medzi katolíkov a evanjelikov, dokázali obidve komunity prekonať „múr rozdelenia“ a odteraz bude 
ich spoločným chrámom.  

27. júla bude múr, ktorý obe časti rozdeľuje, symbolicky zbúraný. Udalosť bude slávená za 
prítomnosti katolíckeho pomocného biskupa Freiburgu Bernda Uhla a zástupcu evanjelického biskupa 
Land Badenu Gerharda Vicktora.260 
12.júl 2008 - Očami viery, vedy a kultúry: Lambethská konferencia 

 „Benedikt XVI. sa modlí za jednotu anglikánov,“ uvádza sa v telegrame, ktorý vatikánsky štátny 
sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal v mene Svätého Otca účastníkom Lambethskej konferencie, 
na ktorej sa na prelome júla a augusta stretlo vyše 650 biskupov anglikánskej cirkvi, aby hovorili o jej 
ďalšom smerovaní, predovšetkým v súvislosti s toľko diskutovanou biskupskou vysviackou žien a 
deklarovaných homosexuálov. Aktívne sa na nej zúčastnili aj predstavitelia Katolíckej cirkvi – s 
prejavom vystúpil prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Ivan Dias, predseda 
Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Walesu kardinál Cormac Murphy-O´Connor, či predseda 
Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper.  

  
Prejav kardinála Ivana Diasa 
Jeho témou bola „Misia, sociálna spravodlivosť a evanjelizácia“. Ako uviedol, „misijné 

poverenie nás uvádza do hĺbky Božieho srdca, ktoré si praje, aby všetci - muži, ženy, aj deti - boli 
zachránení a spoznali Pravdu... Kresťan teda musí byť neustále „na misii“, aby ohlasoval spasiteľské 
poslanie Ježiša Krista v každom čase a bez akéhokoľvek kompromisu, a aby šíril evanjeliové hodnoty 
ku každému srdcu, domu a kultúre.“  

Ďalším dôležitým bodom, ktorého sa prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov dotkol, bol 
ekumenický rozmer evanjelizácie. Podľa jeho slov „čím viac sú anglikáni a katolíci schopní študovať 
uvedené záležitosti spoločne a rozlišovať odpoveď, ktorú dáva evanjelium, tým silnejší bude účinok 
ich misijného snaženia. Začať by mohli bodmi, ktoré spájajú obe cirkvi a pokračovať pomaly 
vyjasňovaním svojich prístupov a zdokonaľovaním pokusov zosúladiť svoje misijné snahy.“  

 
Prejav kardinála Cormaca Murphyho-O´Connora 
Delegátom ponúkol pohľad na pokrok v ekumenickom úsilí Medzinárodnej anglikánsko-

rímskokatolíckej komisie, v ktorej sa on sám angažoval dlhé roky. Ako uviedol, je to už niekoľko 
desaťročí, čo kráčajú anglikáni aj katolíci po ceste smerom k jednote.  „Podujali sme sa na cestu k 
jednote, takže nové problémy iba spomaľujú pokrok,“ konštatoval kardinál Murpy-O´Connor a dodal, 
že budúci dialóg medzi obomi cirkvami nebude ľahký, kým sa určité podstatné záležitosti nevyriešia.  

Zároveň sa zamyslel nad tým, či sú Katolícka a anglikánska cirkev po toľkých rokoch práce o 
niečo bližšie k zjednoteniu: „Moja odpoveď je áno.  
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 Viem, že je Kristova vôľa, aby sme boli jedným, a akokoľvek dlho to potrvá, toto musí byť náš 
cieľ. Pápež Benedikt sa k tomu neustále vracia a toto úsilie je stredobodom všetkého, čo koná,“ dodal 
predseda Konferencie katolíckych biskupov Anglicka a Walesu.  

  
Prejav kardinála Waltera Kaspera 
Venoval sa predovšetkým dvom hlavným sporným témam: vysviacke deklarovaných 

homosexuálov a biskupskej vysviacke žien. Postoj k týmto dvom bodom nerozdeľuje iba anglikánov a 
katolíkov, ale je predmetom sporu aj vo vnútri anglikánskeho spoločenstva. Kardinál Kasper 
pripomenul niektoré pasáže z dokumentu „Život v Kristovi“, ktorý v roku 1994 odsúhlasila už 
spomenutá Medzinárodná anglikánsko-rímskokatolícka komisia, a v ktorého texte sa píše, že 
anglikáni aj katolíci sa zhodujú v tom, že homosexuálne aktivity sú mimo prirodzeného poriadku. 
Nedošlo ale k zhode na pastoračných postupoch.  

Kardinál Kasper uviedol, že katolícky pohľad na homosexualitu aj vysviacku žien vychádza zo 
Svätého písma, a prax biskupskej vysviacky žien spôsobuje závažné prekážky v ekumenických 
vzťahoch.  
 

Korešpondent denníka Avvenire Andrea Galli k Lambethskej konferencii 
„Williams zdôraznil svoju spokojnosť s výsledkom prác na Lambethskej konferencii, spokojnosť 

s tým, že nedošlo k „schizme“, ktorej sa mnohí obávali pred stretnutím, ako aj s faktom, že nenastali 
kritické útoky, pokiaľ ide o témy, prednášajúcich na konferencii, aj o samotného Williamsa. Na jednej 
strane je teda výsledok pozitívny, na druhej strane však, ako podotkli mnohí, faktom zostáva, že 
skutočné problémy takpovediac trochu „zostali visieť vo vzduchu“. Štruktúra Lambethskej 
konferencie sa zdala byť stanovená tak, aby sa vyhlo otvoreným diskusiám o horúcich témach, alebo 
definitívnym rozhodnutiam. Vskutku, po prvýkrát nedošlo k hlasovaniam a teda nemáme oficiálne 
vyhlásenia, okrem syntéz diskusií z pracovných skupín. 

Ako Andrea Galli zdôraznil, najviditeľnejšie rozpory sa týkajú homosexuality, sú však iba 
špičkou ľadovca: 

„V skutočnosti sú vzdialenosti medzi jednotlivými anglikánskymi provinciami väčšie, presahujú 
túto tému; týkajú sa v podstate aj vízie anglikánstva vo vzťahu k sídlu v Canterbury, otázok spätých s 
evanjelizáciou... Povedal by som teda, že homosexualita je téma, ktorá dostala najväčší priestor v 
médiách, ale problémy sú omnoho komplexnejšie.“ 

Pokiaľ ide o umožnenie biskupskej vysviacky žien v anglikánskej cirkvi, už pred Lambethskou 
konferenciou naň reagovala Pápežská rada pre podporu jednoty kresťanov, ktorá v tejto súvislosti 
zverejnila vyhlásenie. Ako sa v ňom uvádza, „toto rozhodnutie znamená roztržku s apoštolskou 
tradíciou, zachovávanou všetkými cirkvami v prvom tisícročí a je teda ďalšou prekážkou pre 
zmierenie medzi Katolíckou cirkvou a anglikánskou cirkvou. Pokiaľ ide o budúcnosť, toto rozhodnutie 
môže mať následky pre dialóg, ktorý dosiaľ prinášal dobré plody.“ K aktuálnej situácii po skončení 
Lambethskej konferencie sa pre VR vyjadril opäť korešpondent denníka Avvenire: 

„Toto je vskutku téma, citlivo vnímaná nami – katolíkmi, a takisto aj časťou anglikánskeho 
spoločenstva, ktoré sa prikláňa ku katolicizmu. Ide o menšinu vo vnútri anglikánskej cirkvi. Kňazská a 
biskupská vysviacka žien získava väčšinovú podporu, ktorá sa zrejme stane aj spoločným postojom 
anglikánskeho spoločenstva.“261 
7. august 2008 Argentína - V Argentíne zasadne Komisia pre ekumenizmus a dialóg medzi 
náboženstvami 

Konferencia biskupov Argentíny chce podporiť stretnutie Komisie pre ekumenizmus a dialóg 
medzi náboženstvami, ktoré sa bude konať v rámci Roka svätého Pavla od 12. do 14. septembra v 
Argentíne. 

Cieľom Národného stretnutia vyslancov pre ekumenizmus a dialóg je zmeniť spôsob 
komunikácie a vzájomné vzťahy medzi náboženstvami a tiež vyjadriť svoje požiadavky biskupom a 
diecéznym komisiám. 
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V programe je tiež naplánovaných niekoľko stretnutí organizovaných Komisiou diecéz pre 
ekumenizmus a ekumenický dialóg v meste Mar del Plata.262 
9. august 2008 Sýria - Veľký mufti Sýrie pozval Svätého Otca na návštevu krajiny 

Tento rok je Damask hlavným mestom arabskej kultúry, zároveň sa však Sýria, z ktorej 20-tich 
miliónov obyvateľov sa 10 % hlási ku kresťanskému vierovyznaniu, chystá na oslavy Svätopavlovského 
roka, otvoreného pápežom Benediktom XVI. 28. júna v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Ich základnou 
myšlienkou, ako zdôrazňuje apoštolský nuncius v Sýrii arcibiskup Giovanni Battista Morandini, je 
posilniť ekumenizmus v krajine a dialóg medzi kultúrami a náboženstvami.  

Osobnosťou sv. Pavla, ktorý najskôr prenasledoval kresťanov a potom sa stal horlivým 
svedkom Ježiša Krista, sa budú zaoberať nielen katolíci, ktorých v krajine žije asi 1 %, ale aj príslušníci 
ostatných kresťanských denominácií a moslimovia. Veľký mufti Sýrie Ahmad Hassoun sa pri tejto 
príležitosti stretol so skupinou talianskych novinárov a obnovil pozvanie pre pápeža Benedikta XVI. na 
návštevu krajiny. Jeho želaním je aj stretnúť sa so Svätým Otcom aj v Ríme pred skončením 
Svätopavlovského roka.263 
18. august 2008 Vatikán - Na stretnutie Benedikta XVI. s bývalými študentmi sú pozvaní aj 
luteránski teológovia 

Svätý Otec pokračuje v práci na druhom zväzku svojej knihy Ježiš Nazaretský a aj v tejto 
súvislosti požiadal dvoch luteránskych teológov a niektorých zo svojich bývalých študentov, aby s ním 
diskutovali o záležitostiach, o ktorých bude písať. Martin Hengel a Peter Stuhlmacher, obaja bývalí 
profesori Nového zákona na Protestantskej teologickej fakulte Univerzity v nemeckom Tübingene, 
uviedli, že boli pozvaní na pravidelné výročné stretnutie niekdajších pápežových študentov, známe 
pod názvom „schulerkreis“, ktoré sa uskutoční v jeho letnom sídle v Castel Gandolfe v dňoch 29. – 31. 
augusta. 264 
23. august 2008 Holandsko - Svetová rada cirkví slávi 60. výročie svojho vzniku 

Svetová rada cirkví, ktorá má v súčasnosti 147 členov, si v pondelok 23. augusta pripomenie 60. 
výročie svojho založenia. Ako pri tejto príležitosti uviedol jej generálny sekretár Samuel Kobia, „je 
dôležité, že pri zhromaždení o toľké desaťročia neskôr môžeme konštatovať, že cirkvi zostali verné 
svojmu záväzku. Nielenže sú stále spolu, ale dokonca prehĺbili a rozšírili svoje bratstvo“. Pri 
príležitosti osláv jubilea bude predstavená kniha s názvom „Ekumenické hnutie na križovatkách“, 
ktorá je zbierkou esejí rôznych osobností, pôsobiacich v oblasti ekumenického hnutia.265  
 
27. august 2008 Taliansko - Milánsky kardinál sa stretne s Alexejom II. 

Milánsky arcibiskup kardinál Dionigi Tettamanzi a pomocní biskupi Carlo Redaelli a Giulio 
Brambilla spolu s 80 kňazmi odcestovali v pondelok na púť do Ruska, ktorá potrvá do soboty 30. 
augusta. Ako kardinál Tettamanzi vysvetlil v liste adresovanom všetkým diecéznym kňazom, prvý 
impulz vykonať túto cestu prišiel po tom, čo v roku 2006 on sám navštívil Moskvu a dostal pozvanie 
od tamojšieho pravoslávneho patriarchu Alexeja II. Vyjadril nádej, že táto púť „prispeje k oživeniu 
vzájomného poznania a túžby po jednote“.  

Byť pútnikmi podľa jeho slov znamená „usilovať sa vstúpiť do ducha kresťanského Východu a a 
začať dýchať, ako o tom sníval aj Ján Pavol II., aj touto časťou pľúc kresťanstva“. Počas takmer 
týždňového pobytu pútnici navštívia v Rusku katedrály a kláštory a zúčastnia sa na katolíckych aj 
pravoslávnych liturgiách. Na audiencii ich prijme patriarcha Alexej II. a stretnú sa aj s arcibiskupom 
katolíckej moskovskej arcidiecézy Matky Božej Mons. Paolom Pezzim. Kardinál Tettamanzi zároveň 
vyjadril nádej, že patriarcha bude môcť navštíviť Taliansko, aby si uctil relikvie sv. Mikuláša, svätca, 
ktorý je v Rusku veľmi obľúbený, a aby sa zúčastnil na oslavách 1700. výročia promulgácie 
Milánskeho ediktu, vydaného cisárom Konštantínom v roku 313.266 
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31. august 2008 Izrael - Festival v Izraeli spojil veriacich arabov, židov a kresťanov 
Tohtotýždňový „Festival spolunažívania“ v Galilei uzavrel spoločný koncert troch umelkýň 

rôznych náboženstiev. Na podujatí sa zúčastnila asi tisícka arabských, židovských a kresťanských 
divákov. V repertoári zazneli slávne úryvky arabskej tradície, pričom sa speváčky vyjadrili, že „hudba 
môže byť mostom pokoja. Možno tam, kde zlyhali politici, môžu uspieť umelci.“ Festival vyjadril 
zvláštne uznanie za prínos v oblasti budovania porozumenia medzi židmi a moslimami izraelskému 
románopiscovi Samimu Michaelovi, ktorý má iracký pôvod.267 
15. september 2008 USA - Ekumenická modlitbová slávnosť dnes v New Yorku 

Ekumenická modlitbová slávnosť v Chráme Najsvätejšej Trojice v newyorskom Manhattane 
bude dnes v podvečer o 17. hodine, na vigíliu otvorenia generálneho zhromaždenia OSN.  

Záštitu nad slávnosťou prevzali arcidiecéza New Yorku na čele s kardinálom Edwardom Eganom 
ako aj Misia stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN, na čele s arcibiskupom Celestinom 
Migliorem. Pozvánka na túto udalosť smerovala diplomatickému zboru, ako aj zamestnancom OSN, či 
všetkým katolíkom New Yorku. Medzi pozvanými bol aj generálny sekretár OSN Ban Ki-moon. 268 
18. september 2008 Veľká Británia - Anglikánsky arcibiskup z Canterbury navštívi Lurdy 

Anglikánsky arcibiskup z Canterbury Rowan Williams uskutoční historickú púť do mariánskych 
svätýň vo francúzskych Lurdoch. Jeho návšteva v dňoch 22. – 24. septembra bude prvou zo strany 
hlavy Anglikánskej cirkvi a zúčastní sa na nej okrem neho 11 anglikánskych biskupov, 60 kňazov a 400 
laických veriacich. Arcibiskup Williams bude prítomný aj na katolíckych sláveniach, napríklad na 
eucharistickej procesii a bude kázať 23. septembra na svätej omši, ktorú bude slúžiť predseda 
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper. Okrem toho sa pomodlí pred 
Massabielskou jaskyňou, kde sa v roku 1858 zjavila Panna Mária sv. Bernadete Soubirousovej a 
navštívi katolíckeho biskupa Tarbes a Lúrd Mons. Jacquesa Perriera.269 
24.september 2008 Francúzsko - Kardinál Kasper: Púť anglikánov do Lúrd je pozitívnym znamením 

V Lurdoch v týchto dňoch prebieha púť anglikánskych biskupov, kňazov a veriacich pod 
vedením arcibiskupa Canterbury Rowana Williamsa, ktorú organizuje „Máriina spoločnosť“ v rámci 
„Misie Cirkvi za jednotu“ – jednej z dvanástich jubilejných misií v Lurdoch pri príležitosti 150. výročia 
mariánskych zjavení.  

Na podujatí sa zúčastňuje aj predseda Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov kardinál 
Walter Kasper, ktorý pre Vatikánsky rozhlas ocenil túto ekumenickú skúsenosť: 

„Je to prvýkrát, keď sa skupina, pozostávajúca z anglikánov a katolíkov Anglicka, podujala na 
púť do Lúrd. Táto udalosť sa dá nazvať takmer „zázračnou“, tak, ako sú samotné Lurdy známe vďaka 
svojim zázrakom. Toto je pre mňa skutočne významné: ide o duchovnú, nie teologickú záležitosť, a je 
pravda, že práve spiritualita je stredobodom, srdcom ekumenizmu. Verím, že Božia Matka nám 
pomôže a bude nás sprevádzať na tejto našej ekumenickej púti.“270 
24. september 2008 Francúzsko - V Francúzsku sa začali ekumenické stretnutia 

“Chvíľa vrúcneho prijatia a veľká radosť so spoločného stretnutia” – tak opísal arcibiskup 
Paríža, kardinál André Vingt-Trois sériu ekumenických stretnutí, ktoré sa začali v pondelok a potrvajú 
do piatka, a do ktorých sa zapojilo 430 francúzskych diecéz. Do podujatia sa zapájajú katolíci a tiež 
zástupcovia ďalších náboženstiev s cieľom spoločne prehĺbiť kresťanskú vieru.  

Od roku 2000 sa do takýchto evanjelizačných aktivít zapojilo len vo Francúzsku asi 50 tisíc ľudí, 
pričom na celom svete spolu až 11 miliónov. Počas stretnutí, do ktorých sa môžu zapojiť aj neveriaci, 
hovoria prítomní o svojich skúsenostiach a diskutujú spolu o viere. Takéto iniciatívy sú v tomto 
období aj v USA, vo Veľkej Británii a v Kanade. Ako hovoria organizátori, “stretnutia sú iba prvou 
etapou na ceste, ktorá chce ísť do hĺbky a ktorú musí prejsť každý kresťan, aby sa z nej vrátil 
posilnený vo svojej viere."271 
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2. október 2008 Rusko - Moskovský patriarcha Alexej II. prijal talianskych biskupov 
Arcibiskup Neapola kardinál Crescenzio Sepe v sprievode s predsedom komisie Konferencie 

biskupov Talianska pre ekumenizmus Vincenzom Pagliom a predstaveným Komunity sv. Egídia 
Andreom Richardim včera navštívili moskovského patriarchu Alexeja II. Biskupi mu odovzdali list 
Svätého Otca spolu s darom relikvií svätého Januária, mučeníka z tretieho storočia, ktorého majú v 
úcte pravoslávni kresťania. Patriarcha vyjadril nádej na budovanie vzťahov s Katolíckou cirkvou. 
Kardinál Sepe mu s potešením navrhol, aby sa obe kresťanské spoločenstvá spoločne usilovali 
navrátiť dušu Európe, z ktorej vychádza nádej pre kresťanov i pre sužovaných v tomto modernom 
svete.272 
11. október 2008 Turecko - V Istambule zasadal Ekumenický patriarchát 

V Istanbule sa včera stretli patriarchovia pravoslávnych cirkví, aby spoločne oslávili 2000. 
výročie narodenia sv. Pavla.  

Pozvanie na dvojdňové stretnutie prijal aj moskovský patriarcha Alexej II. V súvislosti so 
stretnutím napísal primátor Kolína Fritz Schramm list tureckému predsedovi vlády Recepovi Tayyipovi 
Erdoganovi, v ktorom mu pripomenul jeho niekdajší záväzok vybudovať pútnické miesto k úcte 
apoštola v jeho rodisku. Poukázal tiež na to, že v rodisku apoštola národov sa nenachádza ani jeden 
kresťanský chrám.  

Z minulosti sú známe snahy vytvoriť kresťanské spoločenstvo. Pokúšal sa o to taliansky 
kapucínsky páter Giuseppe da Genova, ale po 2. svetovej vojne sa kresťanská komunita pre 
nedostatku kresťanov rozpadla. Premiér Erdogan prisľúbil, že výstavbu svätyne podporí. 273 
15. október 2008 Vatikán - Najprekladanejšou knihou sveta je stále Biblia 

Sväté písmo je najrozšírenejšou knihou na svete. Vyhlásil to včera ráno predseda Katolíckej 
biblickej federácie arcibiskup Vincenzo Paglia na tlačovej konferencii Svätej stolice. Biblia bola vydaná 
v 2545 rozličných jazykoch. Zostáva ešte ďalších 4500 jazykov, ktoré čakajú na jej preklad. Katolícka 
biblická federácia preto včera na začiatku konferencie podpísala zmluvu o spolupráci so 
Zjednotenými biblickými spoločnosťami, aby spoločne prispeli k novým prekladom a rozšíreniu Biblie. 

Arcibiskup Paglia tiež poukázal na ekumenický rozmer Biblie, ktorý prispieva k zjednoteniu 
kresťanov v modlitbe „Vo všeobecnosti je dobré vedieť, že Biblia je centrom modlitbového stretnutia 
a dialógu medzi farnosťami a cirkevnými spoločenstvami. Ak hovoríme o ekumenickom dialógu, tak 
treba povedať, že práve v tejto oblasti sme zaznamenali najväčší pokrok. Stále je však mnoho 
problémov, no spoločné zhromaždenia pri Písme dnes prispievajú k významným stretnutiam 
kresťanov“- uviedol na záver arcibiskup Paglia.274 
17. október 2008 Rumunsko - Ján Figeľ o XI. dialógu medzi Pravoslávnou cirkvou a Európskymi 
kresťanskými demokratmi v Rumunsku 

Dialóg medzi kultúrami založený na všeobecných hodnotách pre zaistenie pokoja a prosperity v 
Európe – to bolo cieľom dvojdňovej konferencie s názvom „XI. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a 
skupinou Európskych kresťanských demokratov“, ktorá sa dnes skončila v Rumunsku.275 
18. október 2008 Vatikán - Moslimovia a kresťania v dialógu o láske k blížnym 

Stretnutie moslimských intelektuálov a náboženských lídrov bude od 4. do 5. novembra vo 
Vatikáne. Oznámil to včera na zasadnutí Biskupskej synody predseda Pápežskej rady pre dialóg s 
náboženstvami kardinál Jean-Louis Tauran.  

Ako povedal, na stretnutí by malo byť 138 moslimských intelektuálov a náboženských 
predstaviteľov na čele s princom Jordánska Ghazim bin Muhammadom bin Talalom, ktorí sú autormi 
otvoreného listu s názvom „Spoločné slovo medzi nami a vami“, adresovaného minulý rok pápežovi 
Benediktovi XVI. Moslimskí lídri ním chceli vyjadriť podporu budovania vzťahov medzi kresťanským a 
moslimským náboženstvom.276   
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23. október 2008 Rusko - Patriarcha Alexej II. odpovedal na list Svätého Otca 
Hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi patriarcha Alexej II. odpovedal na list pápeža Benedikta XVI., 

ktorý mu 1. októbra osobne odovzdal kardinál Crescenzio Sepe. Patriarcha v liste vyjadril radosť z 
rozvíjania dobrých vzťahov a spolupráce medzi oboma cirkvami. Najväčšie evanjeliové zjavenie, 
ktorého podstatným posolstvom je Božia láska, sa podľa neho musí stať hlavnou životnou líniou 
každého, kto sa považuje za Kristovho učeníka. Ako dodal, „iba skrze svedectvo o tomto tajomstve 
môžeme prekonať nezhody a odcudzenie tohto storočia, hlásajúc modernému svetu večné hodnoty 
kresťanstva." V závere svojej odpovede patriarcha zaželal Svätému Otcovi dobré zdravie a Božiu 
pomoc v jeho úrade.277 
31. október 2008 Vatikán - Pápež Benedikt XVI. sa prihovoril účastníkom stretnutia „Catholic 
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships“ 

Pápež Benedikt XVI. sa dnes prihovoril účastníkom Katolíckeho bratstva charizmatických 
spoločenstiev (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships), pri 
príležitosti II. medzinárodného stretnutia biskupov, ktorí sprevádzajú nové spoločenstvá 
charizmatickej katolíckej obnovy a ktoré je súčasťou XIII. medzinárodnej konferencie zvolanej v Assisi 
na tému „Ohlasujeme ukrižovaného Krista, sila a múdrosť Boha“, na ktorom sa zúčastňujú popredné 
spoločenstvá charizmatickej obnovy vo svete. 

„Zo srdca verím, že sa zintenzívni dialóg medzi pastiermi a cirkevnými hnutiami na všetkých 
stupňoch: vo farnostiach, v diecézach a so Svätou stolicou. Určite je vhodné vyjadriť pápežskú vďaku 
novým hnutiam a cirkevným spoločenstvám a nie je málo tých, ktoré ju už dostali.“  

Potom Svätý Otec povedal, že jedným zo zámerov pápeža Jána Pavla II. bola záchrana 
katolíckej identity charizmatických spoločenstiev ako aj ich povzbudenie a udržiavanie ich úzkeho 
vzťahu s biskupmi a pápežom. Následne Benedikt vyjadril nádej zo vzniku stáleho formačného centra 
pre členov a zodpovedných charizmatických spoločenstiev, čo Katolíckemu bratstvu umožní lepší 
rozvoj svojho duchovného poslania, zameraného na evanjelizovanie, liturgiu, adoráciu, 
ekumenizmus, rodinu, mladých, povolania špeciálneho zasvätenia a vznik nového medzinárodného 
sídla asociácie v Ríme s možnosťou byť v ešte užšom kontakte s Pápežskou radou pre laikov, k čomu 
im v závere udelil svoje apoštolské požehnanie.278 
24. november 2008 Vatikán - Pozdrav Svätého Otca Katolikosovi Aramovi I. 

Svätý Otec sa dnes stretol na osobitnej audiencii s Katolikosom Arménov z Cilície, ktorý je na 
oficiálnej návšteve Rímskej cirkvi.  

Po vzájomných súkromných rozhovoroch sa spoločne pomodlili v kaplnke Redemptoris Mater a 
pri tejto príležitosti venoval Benedikt XVI. Katolikosovi Aramovi I. pozdravné slová. V úvode príhovoru 
zdôraznil, že dnešné stretnutie je pokračovaním vzťahov a úsilím začatým pápežom Jánom Pavlom II. 
v januári 1997 a spomenul tiež viaceré vzájomné návštevy, vďaka ktorým majú k sebe Katolícka cirkev 
a Apoštolská arménska cirkev stále bližšie. Potom Katolikosovi povedal: 

„V tomto roku sv. Pavla, navštívite aj hrob apoštola národov a budete sa spolu s rehoľným 
spoločenstvom modliť v bazilike, postavenej na jeho pamiatku. V tejto vašej modlitbe sa spojíte s 
arménskymi svätými a mučeníkmi, učiteľmi a teológmi, ktorých odkaz, svätosť a misionárske dielo sú 
súčasťou dedičstva celej Cirkvi. Spomíname si na svätých Nersesa Shnorkhaliho a  Nersesa 
Lambronasiho - biskupa z Tarzu, ktorý je tiež známy ako druhý Pavol. Je to svedectvo nahromadené v 
12. storočí, ktoré je overené nevysloviteľným utrpením vášho ľudu. Nech milosť týchto svedkov 
pokračuje pri tvarovaní kultúry vášho národa a nech inšpiruje v Kristových učeníkoch ešte väčšiu 
dôveru v spásonosnej a životodarnej sile kríža.“ 

Potom hovoril Svätý otec o cirkvi Cilície a ekumenických vzťahoch medzi cirkvami, o dialógu 
medzi Východnou pravoslávnou a Katolíckou cirkvou a vyjadril nádej, že takýto dialóg bude aj naďalej 
pokračovať.279 
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 3  Ekumenické dianie na Slovensku.  

 
10. december 2007 Slovensko - Vydali prvý ekumenický preklad Biblie na Slovensku 

Prvý slovenský ekumenický preklad Biblie predstavila dnes Slovenská biblická spoločnosť so 
sídlom v Banskej Bystrici.  

Pripravili ho prekladateľské tímy zastupujúce takmer všetky cirkvi registrované v Slovenskej 
republike. V náklade 1600 výtlačkov vyšla Biblia s deuterokánonickými knihami používanými 
katolíckymi cirkvami a v rovnakom náklade aj bez týchto kníh.  

Dohoda na spoločnom slovenskom texte základného dokumentu kresťanstva - Biblie je 
významným krokom na ceste zbližovania kresťanov rôznych vyznaní. Jej ekumenický preklad môže 
byť podnetom k tomu, aby sa cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku dohodli aj na spoločnom 
znení Otčenáša, Desatora a Apoštolského vierovyznania. 
12. november 2008 Košice - Pro Cassovia pripravila 19. ročník festivalu Sakrálneho umenia 

Začína sa 14. a potrvá do 23. novembra. Festival má ekumenický charakter a slávnostne ho 
otvorí 16. novembra v Historickej radnici koncert sakrálnej hudby venovaný jubilejnému Roku sv. 
Pavla. 

Festivalu dominujú predovšetkým koncerty cirkevných zborov, ktorých bude deväť . Na 
festivale okrem domácich cirkevných zborov, zboru Collegium Technicum a košickej Štátnej 
filharmónie vystúpi 22. novembra v historickej budove Štátneho divadla Komorný zbor Musicatreize z 
Marseille. Festival vyvrcholí 23. novembra záverečným ekumenickým koncertom v Dome umenia. 280 
21. november 2008 - Stretnutie Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavskej arcidiecézy 

Vo štvrtok 20. novembra zasadala Rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavskej 
arcidiecézy.  

Na začiatku sa členovia Rady zaoberali priebehom aktuálneho ročníka ekumenických večerov 
2008/2009. Na novembrovom ekumenickom večeri bol predstavený prvý latinsky píšuci kresťanský 
spisovateľ, teológ a apologéta Tertulián.  

V druhej časti stretnutia aktuálnych informácií z ekumenického diania odzneli správy z oblasti 
príprav týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, seminárov týkajúcich sa Svetového dňa modlitieb, 
možnosti predstavenia encykliky Ut Unum Sint v rámci vysielania rádia Lumen a pravidelných 
modlitieb so spevmi Taizé v kostole bratov Kapucínov posledný piatok v mesiaci.  
TK KBS informovala Emília Lešková281 
25. november 2008 - Biskup Baláž otvoril ekumenickú konferenciu o apoštolovi Pavlovi 

Banskobystrický biskup Rudolf Baláž príhovorom otvoril medzinárodnú monotematickú 
ekumenickú konferenciu venovanú osobe apoštola Pavla v priestoroch Fakulty politických vied a 
medzinárodných vzťahov UMB. Vyzdvihol pozitívne osobnostné črty Pavla z Tarzu pred životným 
zlomom, ktorým bolo preňho osobné stretnutie s Kristom.  

„Stretnutie Pavla s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom je nádherný model obrátenia aj 
pre nás,“ uviedol biskup, pričom zdôraznil osobný rozmer Pavlovho poznania Krista.  

Konferencia, ktorú usporiadala Slovenská biblická spoločnosť, pokračovala vystúpeniami 
slovenských a zahraničných teológov z rôznych kresťanských cirkví. Vo večerných hodinách ju 
modlitbou ukončil Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV. 

TK KBS informovala Zuzana Juhaniaková282 
 
 
 4  ZÁVER 

Ekumenizmus nie je niečo, čoho výsledok by sme mohli dosiahnuť za niekoľko rokov a tým by 
skončil. Je to skôr proces, ktorý sa stále vyvíja. Postupuje dopredu po malých krokoch, ale predsa ide. 
Len ťažko sa spája tam, kde sa predtým z hnevom rozišlo. No Kristova láska a jeho Duch nás predsa 
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vedú k ceste zjednotenia. Veľa krokov v ústrety ekumenizmu vychádza predovšetkým od nášho 
pápeža Benedikta XVI a jeho predchodcov, a ďalej sa toto posolstvo šíri cez biskupov a kňazov k 
veriacemu ľudu. Je to posolstvo o hľadaní a spájaní sa v tom čo nás spája, posolstvo o priznaní si 
množstva vlastných chýb, posolstvo o odpustení, posolstvo o Kristovej láske a jednote. Kristus je ten, 
ktorý nás spája. V tomto vzájomnom dialógu sa aj sv. Pavol ukazuje ako veľká osobnosť, ktorá spája 
jednotlivé cirkvi. Ďalej sú to myšlienky kresťanských hodnôt, ktoré sú zo sveta veľkou silou vytláčané 
a jednotlivým cirkvám tak vzácne.  Veľkú úlohu tu zohráva aj Sväté Písmo a jeho ekumenické 
preklady.  
 
 
 

EKUMENIZMUS V ŽIVOTE, UČENÍ A DIELE JÁNA PAVLA II. 
 
 

Úlohou Cirkvi je hlásať radostnú zvesť a priviesť kresťanov k jednote. Zároveň aj všetci kresťania majú 
túžiť po jednote a snažiť sa jednotu budovať. Cirkev o svoju jednotu vždy bojovala a neustále sa o ňu 
snaží. Téma ekumenizmu je preto veľmi aktuálna aj v súčasnej dobe. Pápež, ako najvyššia hlava 
Cirkvi, má povinnosť zasadiť sa o jednotu kresťanov a privádzať k nej všetkých ľudí bez rozdielu. Ján 
Pavol II. bol veľkou a významnou osobnosťou na poli ekumenizmu, pretože žil touto túžbou po 
jednote a počas svojho života ju  aj premietol  do konkrétnej ekumenickej podoby. 
Podnetom k spracovaniu danej témy mi boli pápežove návštevy na Slovensku, ktoré sa ma hlboko 
dotkli a podnietili vo mne túžbu k preskúmaniu života Jána Pavla II. práve v rámci ekumenizmu a jeho 
ekumenickej činnosti. 
Hlavnou témou práce je ekumenizmus v živote a učení pápeža Jána Pavla II. Cieľom bolo preskúmať 
a zachytiť všetky  ekumenické aktivity Svätého otca, či už v jeho diele, alebo v konkrétnych 
ekumenických krokoch, ktoré uskutočnil.  
Práca si nájde svojich adresátov,  môže sa použiť ako pomôcka pre katechétov, ktorí chcú žiakov 
oboznámiť s pojmom ekumenizmus v kontexte s pápežom Jánom Pavlom II.  
Vyslovujem úprimné poďakovanie prof. ThDr. Ľubomírovi Stančekovi, PhD., ktorý ma učil na vysokej 
škole ekumenizmus a ukázal mi dôležitosť ekumenizmu v živote kresťana a mojej rodine za morálnu 
podporu počas písania práce.  
 
 
 
ZOZNAM SKRATIEK 

 
AG AD GENTES - dekrét o misijnej činnosti Cirkvi 
DH DIGNITATIS HUMANAE - deklarácia o náboženskej slobode 
LG LUMEN GENTIUM – dogmatická konštitúcia o Cirkvi 
NA NOSTRA AETATE – deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám 
OE ORIENTALIUM ECCLESIARUM – dekrét o východných katolíckych cirkvách 
UR UNITATIS REDINTEGRATIO – dekrét o ekumenizme 
ERC Ekumenická rada cirkví 
Jn evanjelium podľa Jána 
KKC Katechizmus Katolíckej Cirkvi 
napr. napríklad 
porov. porovnaj 
SSV Spolok svätého Vojtecha 
UUS Ut unum sint – encyklika o ekumenizme 
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ÚVOD 
 
Pán Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 

aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17,21). Jednota kresťanov je 
Ježišovou výzvou v každej dobe a zaväzuje každého veriaceho človeka. Pápež Ján Pavol II. sa ako hlava 
Cirkvi angažoval vo veciach jednoty kresťanov počas celého svojho života a zvlášť počas pontifikátu.  

Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola predstavuje termín ekumenizmus a najmä 
ekumenizmus na Druhom vatikánskom koncile. Ján Pavol II. sa počas svojho života často odvolával 
práve na Druhý vatikánsky koncil, ktorý bol vo v otázkach ekumenizmu veľmi význačný a bol veľkým 
prínosom. 

Druhá kapitola podáva životopisné črty pápeža so zreteľom na ekumenizmus. Opisuje život 
Karola Wojtylu počas II. svetovej vojny, jeho priateľstvo so židom Jerzy Klugerom, rozhodnutie stať sa 
kňazom, jeho prácu ako pastiera Poľskej Cirkvi, ale i zvolenie za pápeža. Podáva rozhodnutie Jána 
Pavla II. uvádzať uznesenia Druhého vatikánskeho  do života Cirkvi aj v oblasti ekumenickej. V závere 
kapitoly sú predstavené úspechy pontifikátu Jána Pavla II. aj v rámci ekumenizmu. 

Tretia kapitola podáva ekumenickú prácu pápeža. Popisuje ekumenické aktivity uskutočnené, 
alebo podporované Jánom Pavlom II. Zameriava sa na rozvíjanie vzájomných vzťahov a hľadanie 
jednoty so židovským náboženstvom, pravoslávim, alebo s reformovanými cirkvami. Venuje sa 
Veľkému jubileu 2000, ktoré bolo ekumenizmom presiaknuté.  

Štvrtá kapitola zachytáva bohatú ekumenickú prácu Jána Pavla II. na jeho zahraničných 
cestách. 

Posledná piata  kapitola Ekumenizmus v učení Jána Pavla II. rozoberá pápežovo dielo 
venujúce sa ekumenizmu. Ide predovšetkým o encykliku Ut unum sint, Redemptor hominis, Slavorum 
apostoli, Redemptoris Mater, apoštolské listy Tertio millennio adveniente, Novo millennio ineunte,   
Orientale lumen a exhortáciu Ecclesia in Europa. Medzi pápežovo dielo venujúce sa ekumenizmu 
patrí aj kniha Prekročiť prah nádeje.  

Cieľom práce bolo zachytiť a zmapovať ekumenické úsilie Svätého otca Jána Pavla II. počas 
celého jeho života vo všetkých oblastiach. Ján Pavol II. pri návšteve Slovenska povedal, že „Cesta 
k plnej jednote všetkých Pánových učeníkov je úloha, ktorá zaväzuje každého.“283 Ján Pavol II. túto 
úlohu sám naplnil a pomáhal budovať   jednotu, po ktorej Ježiš túžil, a ku ktorej nás vyzval.   
 
1 EKUMENIZMUS 
 
1.1 Definícia ekumenizmu 
 

„Ekumenizmus, z gréckeho oikoumenikós ( všeobecný, celosvetový) je hnutie a úsilie majúce 
za cieľ zjednotenie všetkých kresťanov, a to tak jednotlivcov, ako aj kresťanských vierovyznaní a cirkví. 
Ekumenizmus sa snaží premôcť a odstrániť ideologické a hierarchické rozdiely podmienené 
historickými udalosťami a v duchu bratstva znovu nadobudnúť a uznať spoločné dedičstvo zjavenia 
a viery.“ 284 
Termín oikumené sa používal aj v starovekom Grécku na odlíšenie civilizovaného sveta od sveta 
barbarov. Podobné chápanie bolo aj v Byzantskej ríši, kde civilizovaným svetom bol svet ríše a územie 
mimo ríše bol svet barbarov. V takomto význame prešiel termín aj do kresťanskej terminológie a stal 
sa synonymom celého kresťanského sveta.285 
Termín ekumenický chápeme v trojakom teologickom význame: 

1) označuje to, čo sa týka celej katolíckej Cirkvi, 
2) označuje to, čo sa týka jednoty kresťanov a kresťanských cirkví na celej zemi, 
3) označuje svetovosť a univerzálnosť. 
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V tomto zmysle termín ekumenický hovorí o ekumenických konciloch, ekumenickom hnutí a dotýka 
sa aj svetového spoločenstva náboženstiev.286 
Dar jednoty dáva Cirkvi Kristus a je jej úlohou, aby sa táto jednota udržiavala, posilňovala 
a zdokonaľovala. Túžba po obnovení jednoty je výzvou Ducha Svätého a aby sme na túto výzvu 
primerane odpovedali, vyžaduje sa: 

 ustavičná obnova Cirkvi, 

 obrátenie srdca, 

 spoločná modlitba, 

 vzájomné bratské poznávanie, 

 ekumenická formácia, 

 ekumenický dialóg, 

 vzájomná spolupráca (porov. KKC 821). 
 

1.1.1 Ekumenické hnutie 
 

Ekumenické hnutie rozvíja spoločenstvo medzi rôznymi kresťanskými tradíciami s cieľom 
znovunastolenia jednoty medzi kresťanmi. Ekumenické hnutie je Božia milosť, je to odpoveď Boha na 
Ježišovu modlitbu, „aby všetci jedno boli,.“ ale aj na prosebné modlitby Cirkvi.287 Uskutočňuje sa 
v rámci všeobecného poslania Cirkvi zjednotiť ľudstvo v Kristovi.  

 
1.1.2 Ekumenický dialóg 
 

Ekumenický dialóg je jadrom ekumenickej spolupráce. Umožňuje členom rôznych cirkví 
a cirkevných spoločenstiev definovať prvky viery a určiť body, ktoré sú spoločné a v ktorých sa 
odlišujú. Dialóg si vyžaduje schopnosť vypočuť, odpovedať a samozrejme snažiť sa pochopiť a vedieť 
pochopiť. Medzi základné prvky dialógu patrí vzájomnosť, angažovanosť a vedomie, že účastníci 
dialógu sú rovnocennými partnermi. Základom ekumenického dialógu má byť duchovný 
ekumenizmus – dialóg obrátenia. Je potrebné vyznať svoj hriech a zveriť sa do rúk Ježiša Krista.288  

 
1.2 Ekumenická rada cirkví 
 

Bola založená na zhromaždení konajúcom sa od 22. augusta do 5. septembra 1948 
predstaviteľmi stopäťdesiatich cirkví a kresťanských vyznaní sveta. „ERC je spoločenstvo cirkví, ktoré 
uznávajú nášho Pána, Ježiša Krista, ako Boha a Spasiteľa.“289 Jej členovia uznávajú doktrinálny základ.  
Úlohy ERC: 

 rozvíja úsilie dvoch hnutí: Život a čin, Viera a poriadok, 

 spolupracuje s cirkvami na rôznych rovinách, 

 angažuje sa v budovaní jednoty cirkví. 
ERC navštívil v roku 1969 v jej sídle v Ženeve pápež Pavol VI. a v roku 1984 Ján Pavol II.290 
ERC na Slovensku bola ustanovená v marci 1993. Združuje kresťanské cirkvi pôsobiace na území 
Slovenskej republiky. Jej úlohou je koordinovať aktivity členských cirkví vo vzťahu k štátu 
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k medzinárodným cirkevným inštitúciám a zároveň v praxi uskutočňovať myšlienky kresťanskej 
vzájomnosti a spolupatričnosti.291 
 
1.3 Sekretariát pre jednotu kresťanov 
 

Má na starosti ekumenický dialóg medzi kresťanmi. Sekretariát zriadil pápež Ján XXIII. 5. júna 
1960. V rámci Druhého vatikánskeho koncilu sa mal podieľať na príprave dokumentu o ekumenizme. 
Výsledkom bol dekrét Unitatis redintegratio. Po skončení koncilu Sekretariát pomáhal pripravovať 
stretnutia pápežov s predstaviteľmi kresťanských cirkví a vydal dokument pre ekumenickú prácu: 
Ekumenické direktórium. Sekretariát sa zaoberal dialógom: 

 medzi kresťanmi, 

 s nekresťanmi, 

 s neveriacimi. 
Pápež Ján Pavol II. Sekretariát premenoval na Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov 
a dialógom sa začali zaoberať tri pápežské rady: 

 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, 

 Pápežská rada pre dialóg medzi náboženstvami, 

 Pápežská rada pre dialóg s neveriacimi.292 
Úlohy Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov: 

 dohliada na správnu interpretáciu princípov ekumenizmu, 

 v rámci ekumenizmu vykonáva rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu, 

 poskytuje pomoc medzinárodným skupinám podporujúcim jednotu kresťanov, 

 organizuje dialógy s inými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, 

 deleguje a pozýva pozorovateľov na konferencie a stretnutia.293 
 

1.4 Ekumenizmus na Druhom vatikánskom koncile 
 

K rozvoju ekumenizmu v živote katolíckej Cirkvi prispel v 20. storočí najmä Druhý vatikánsky 
koncil. Bol ohlásený pápežom Jánom XXIII. na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 25. 
januára 1959. V encyklike Ad Petri Cathedram pápež uviedol program koncilu. Hoci sa koncil mal 
zaoberať vnútornými záležitosťami Cirkvi, Ján XXIII. venoval osobitnú pozornosť otázke zjednotenia 
a vyslovil želanie, aby sa koncil pričinil o upevnenie kresťanskej jednoty. Pri otázkach týkajúcich sa 
zjednotenia vyslovil nádej na dosiahnutie tohto cieľa a priamo sa obrátil k nekatolíckym bratom 
dojemnými slovami: „Obraciam sa na vás s rovnakými slovami, s akými sa obracal na svojich bratov 
a synov alexandrijský biskup Teofil. Utekajte pred každým rozdelením, vyhnite sa nepokojom, 
navzájom sa podporujte láskou, počúvajte Kristovo slovo.“294 Už v prípravnom období koncilu bol 
pápežom ustanovený Sekretariát pre jednotu kresťanov na čele s kardinálom Augustínom Beom. 
Úlohou sekretariátu bolo pomôcť nekatolíckym bratom pozorovať koncilové práce, ale i pomáhať 
nachádzať jednotu s rímskokatolíckou cirkvou. Po skončení koncilu sa Sekretariát stal trvalým úradom 
pápežskej kúrie a v roku 1989 bol premenovaný na Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty 
kresťanov.295 Okrem neho bol v priebehu koncilu zriadený aj Sekretariát pre dialóg s nekresťanskými 
náboženstvami. 
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Druhý vatikánsky koncil sa začal 11. októbra 1962. Na koncile sa zúčastnilo viac ako dvetisíc biskupov 
a boli naň pozvaní aj pozorovatelia iných cirkví. V prvom koncilovom období bolo prítomných 
štyridsaťdeväť pozorovateľov zo sedemnástich cirkví a v záverečnom období sledovalo koncilové 
jednanie až deväťdesiatdeväť pozorovateľov zastupujúcich dvadsaťosem cirkevných spoločenstiev. 
Po smrti pápeža Jána XXIII. v roku 1963 bol koncil prerušený. Nový pápež Pavol VI. v koncile 
pokračoval a zhrnul hlavné ciele koncilu do štyroch bodov: 

1) spytovanie svedomia samej Cirkvi, 
2) reforma Cirkvi, 
3) znovunastolenie jednoty medzi kresťanmi, 
4) dialóg Cirkvi so súčasným svetom. 

Ovocím Druhého vatikánskeho koncilu v otázke ekumenizmu sa stali dokumenty, ktoré schválil Svätý 
otec a nariadil, aby boli zverejnené. Ide predovšetkým o dokumenty: 

 UNITATIS REDINTEGRATIO 

 NOSTRA AETATE 

 DIGNITATIS HUMANAE 

 ORIENTALIUM ECCLESIARUM 

 LUMEN GENTIUM 

 AD GENTES 
 
1.4.1 Unitatis redintegratio 
 

Dekrét sa venuje otázke obnovy jednoty, ktorá je jedným z hlavných cieľov koncilu 
a zdôrazňuje, že nejednota je proti Kristovej vôli, pohoršuje svet a škodí v evanjelizácii.296 Dekrét má 
tri kapitoly. Prvá kapitola vysvetľuje, čo rozumieme pod ekumenickým hnutím a uvádza aj katolícke 
zásady ekumenizmu. Je tu zdôraznená dôležitosť každého jedného katolíka, ktorý má napomáhať 
zblíženiu, obnove a jednote. Máme tak robiť podľa svojich schopností a možností, ale vždy v zhode 
s učením Cirkvi (porov. UR 4). Druhá kapitola zdôrazňuje, že starosť o obnovenie jednoty sa týka celej 
Cirkvi. Je potrebná reforma Cirkvi, obrátenie srdca, spojenie v modlitbe, vzájomné poznanie 
a ekumenická formácia a spolupráca. Posledná tretia kapitola je rozdelená na dve časti. Prvá časť 
venuje svoju pozornosť Východnej cirkvi. Hovorí, že obidve cirkvi išli storočia spoločnou cestou. 
Máme si uvedomiť, že spoločné dedičstvo má veľký význam pre zmierenie (porov. UR 15). Druhá časť 
je venovaná oddeleným cirkvám a cirkevným spoločenstvám na Západe. Aj napriek rozdielom je 
možné s nimi nadviazať ekumenický dialóg, treba len poukázať na to, v čom sme si blízki. 
Predovšetkým je to Ježiš Kristus ako prameň a stredobod cirkevného spoločenstva, ďalej je to úcta 
k Svätému písmu a Krst, ktorý utvára sviatostný znak jednoty. (Porov. UR 22). Dušou ekumenického 
hnutia, čiže duchovným ekumenizmom má byť obrátenie srdca, svätosť života a modlitby za jednotu 
kresťanov. Duchovný ekumenizmus tak môže byť údelom všetkých členov Cirkvi. 
 
1.4.2 Nostra aetate 
 

Ekumenický postoj v učení Druhého vatikánskeho koncilu označuje vzťah k odlúčeným 
kresťanom, v menšej miere však vyjadruje aj vzťah k nekresťanským náboženstvám. Deklarácia 
Nostra aetate práve zaujíma takýto postoj k nekresťanským náboženstvám. Opäť si všíma to, čo je 
nám spoločné a čo nám pomáha k jednote. Rešpektuje, čo je v náboženstvách budhizmu a hinduizmu 
pravdivé a sväté. S veriacimi moslimského náboženstva si máme pestovať úprimné a vzájomné 
porozumenie. So židmi máme spoločné duchovné dedičstvo, a preto je pre nás významný bratský 
dialóg. Cirkev zavrhuje akúkoľvek diskrimináciu alebo prenasledovanie pre náboženskú príslušnosť 
(porov. NA 5).  
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1.4.3 Dignitatis humanae 
 

Deklarácia zdôrazňuje, že každý človek má právo na náboženskú slobodu, ktorá má svoj 
základ v dôstojnosti ľudskej osoby. Cirkev má mať takú slobodu činnosti, akú si vyžaduje starosť 
o spásu ľudí. Ak niekto proti nej útočí, koná tak proti Božej vôli. V otázkach viery je teda vylúčené 
akékoľvek donucovanie zo strany ľudí, pretože človeka nemožno nútiť proti jeho svedomiu. Je 
potrebné, aby sa náboženská sloboda uplatňovala v praxi. Sloboda Cirkvi úzko súvisí s náboženskou 
slobodou, ktorú treba priznať všetkým ľuďom a spoločenstvám (porov. DH 13).  

 
1.4.4 Orientalium ecclesiarum 
 

Východné cirkvi, ktoré sú v spoločenstve s Apoštolskou stolicou, majú dôležitú úlohu pomôcť 
jednote východných kresťanov predovšetkým modlitbami, príkladným životom, dodržiavaním 
východných tradícií, vzájomným poznávaním a spoluprácou (porov. OE 24). Východní kresťania, ktorí 
sú oddelení bez vlastnej viny môžu, ak sú náležite pripravení a majú slobodnú vôľu, prijímať sviatosť 
pokánia, sväté prijímanie a pomazanie chorých (porov. OE 27). Východní i západní kresťania prosia 
Hospodina v modlitbách, aby pomocou presvätej Bohorodice všetci sa stali jedno (porov. OE 30). 

 
1.4.5 Ad gentes 
 

Dekrét pojednáva o misijnej činnosti Cirkvi, ktorá prehlbuje katolícku jednotu. Nevyhnutnosť 
misií nás povzbudzuje , aby sa všetci pokrstení zhromaždili v jednom stáde a jednomyseľne vydávali 
svedectvo o Kristovi. Má nás k tomu viesť vzájomná úcta a láska (porov. AG 6). Z ekumenickej činnosti 
sa má vylúčiť akýkoľvek indiferentizmus, synkretizmus, alebo žiarlivosť, aby sme mohli spolupracovať 
s oddelenými bratmi (porov. AG 15). Spôsoby a prostriedky k bratskej spolupráci má zabezpečiť 
Kongregácia šírenia viery spoločne so Sekretariátom pre zjednotenie kresťanov. Nezastupiteľnú úlohu 
v misijnej činnosti majú i laici, ktorí sa vďaka štúdiu pripravujú na dialóg s nekresťanmi. Je potrebné si 
uvedomiť, že spoločnosť má svoj základ v Bohu a k nemu má smerovať (porov. AG 41).  

 
1.4.6 Lumen gentium 
 

Vieroučná konštitúcia Lumen gentium v rámci ekumenizmu pojednáva o zväzkoch Cirkvi 
s tými, ktorí sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale nevyznávajú úplnú vieru alebo nezachovávajú 
jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho nástupcu. Majú však v úcte Sväté písmo, prijali krst i iné 
sviatosti, sú horliví a majú v úcte Bohorodičku. Duch Svätý svojou posväcujúcou silou účinkuje aj 
v nich svojimi darmi a milosťami a vzbudzuje túžbu za pokojné zjednotenie (porov. LG 15).  
 
1.4.7 Úspech Koncilu v rámci ekumenizmu 
 

Okrem dokumentov, ktoré sa venovali otázke ekumenizmu môžeme zaradiť medzi úspechy aj 
ďalšie udalosti. Patrí medzi ne cesta pápeža Pavla VI. do Svätej zeme v dňoch 4. až 6. januára 1964. 
Pápež sa stretol s patriarchom Athenagorasom I. v Jeruzaleme. Táto cesta pomohla obnoviť vzťahy 
medzi katolíckou cirkvou s východnými patriarchátmi až do takej miery, že carihradský patriarchát 
a grécko-pravoslávny patriarchát vysielajú pozorovateľov na tretie zasadnutie snemu. 297 
Ďalším veľkým úspechom bolo vrátenie dvoch relikvií. Pavol VI. vrátil hlavu sv. Ondreja na Patras. 
Táto relikvia bola v Ríme kvôli obavám z tureckej okupácie. Odovzdanie vzácnej relikvie mal na 
starosti kardinál Bea, ktorý ju dáva pravoslávnemu metropolitovi Konštantínovi 20. decembra 
1964.298 Druhou vrátenou relikviou boli pozostatky sv. Saba, ktoré boli odovzdané do východného 
kláštora Mar Saba nad Cedronským potokom v Judejskej púšti v roku 1965. 
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Za najväčší úspech však môžeme považovať zrušenie kliatby z roku 1054 a ukončenie východnej 
schizmy. Stalo sa tak 7. decembra 1965. Spoločné prehlásenie predniesol pápež Pavol VI. 
a metropolita Meliton ako zástupca ekumenického patriarchu Athenagorasa I.299 
 
1.5 Biskup Wojtyla na Druhom vatikánskom koncile 
 

Druhý vatikánsky koncil napomohol zintenzívniť bratské vzťahy medzi  jednotlivými cirkvami 
a cirkevnými spoločenstvami. Ukázal jasný a správny smer k nastúpeniu cesty s tými, ktorí nežijú 
v plnom spoločenstve s katolíckou Cirkvou.300 Na tomto mal svoj podiel aj Karol Wojtyla, ktorý sa 
zúčastnil na Druhom vatikánskom koncile ako krakovský arcibiskup. Bol členom prípravnej komisie 
a zúčastnil sa na všetkých štyroch zasadaniach koncilu. Na prvom zasadnutí v roku 1962 sa zapojil do 
diskusie o tom, aký je vzťah medzi Božím Zjavením, Písmom a Tradíciou. Na druhom zasadaní v roku 
1963 hovoril o Cirkvi ako o Božom ľude. Na zvyšných dvoch zasadaniach je účastný už nie ako 
pomocný biskup, ale ako krakovský arcibiskup. Významný bol jeho príspevok v diskusii o náboženskej 
slobode. Podľa Wojtylu je „náboženská sloboda predpokladom dialógu medzi Cirkvou a svetom. 
Sloboda je slobodou za niečo, a nie slobodou proti niečomu. Človek je slobodný iba vtedy, keď žije 
v pravde.“301 Po koncile sa aktívne podieľal na uvádzaní uznesení koncilu do života Cirkvi. Účasť na 
Druhom vatikánskom koncile bola pre Karola Wojtylu aj otázkou zodpovednosti pred verejnosťou. 
Usiloval sa o to, aby Poliaci boli v spojení s touto významnou katolíckou udalosťou. Po koncilových 
zasadaniach usporadúval prednášky pre študentov, seminaristov a kňazov, v ktorých ich informoval 
o tom, čo sa na koncile deje. Zároveň bol účastníkom štyroch všeobecných biskupských synod 
konaných po skončení koncilu. Po zvolení za pápeža si zvolil ako hlavný program práve uznesenia 
Druhého vatikánskeho koncilu a ich uvedenie do života Cirkvi vo všetkých jej oblastiach. Neskôr 
vychádza jeho kniha Pri základoch obnovy, v ktorej, ako sa sám vyjadril, spláca ako účastník dlh voči 
Druhému vatikánskemu koncilu. Cieľom knihy bolo uviesť podnety Ducha Svätého z čias koncilu do 
života viery. V knihe opisuje i ekumenický postoj, ktorý našiel v učení koncilu svoj výraz i základné 
zdôvodnenie.302 

 
 

2 ŽIVOTOPISNÝ PROFIL JÁNA PAVLA II. SO ZRETEĽOM NA EKUMENIZMUS 
 
2.1 Detstvo Karola Wojtylu 
 

„Pochopiť Karola Wojtylu znútra znamená pochopiť ho ako učeníka.“303 Pochopiť pápeža 
znútra teda znamená pochopiť, že nádej pre budúcnosť človeka spočíva vo viere. Pre neho je viera 
pravdou sveta. Je to pravda, ktorá ho uchvátila v mladosti a formovala celý jeho život. Je to pravda, 
o ktorej chce vydať svedectvo. 

Otec pápeža – Karol Wojtyla sa narodil 18. augusta 1879 v Lipniku. Matka – Emília 
Kaczorowska sa narodila 26. marca 1884 a svoje detstvo prežila v Krakove. Po svadbe sa Karolovi 
rodičia presťahovali do mestečka Wadovice, neďaleko Krakova. Ich najstarší syn Edmund sa po 
štúdiach na Jagellovskej univerzite v Krakove stal lekárom a začal pracovať v nemocnici v Bielsku. 
Zomrel, keď mal Karol 12 rokov, na šarlach. Wojtylovci mali aj dcéru, tá však zomrela skôr, než sa 
Karol narodil. Budúci pápež sa narodil 18. mája 1920. Jeho krstné meno je Karol Józef, no rodina 
a priatelia ho prezývali Lolek. Hoci Karolove detstvo bolo poznačené smrťou jeho najbližších, bol 
vychovávaný s láskou a vo viere v Boha. Mamička zomrela, keď mal Karol len 9, rokov na zlyhanie 
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obličiek a vrodenú srdcovú chorobu. A tak jeho detstvo a dospievanie ovplyvnil najmä otec, na 
ktorého si pápež spomína ako na vzdelaného človeka, ktorý sa vyznal v poľských dejinách cirkvi. 
Pôsobil láskavo a vzbudzoval dôveru, vo výchove bol ale jednoznačný a prísny. Karolov židovský 
priateľ Jerzy Kluger vo svojich spomienkach opisuje jeho otca takto: „Kapitán nebol ani príliš 
otvorený, no ani uzavretý. Cudzím sa mohol zdať prísny, bol však spravodlivý. Šiel predovšetkým 
vlastným príkladom.“304 Jerzyho otec Dr. Wilhelm Kluger, bol predsedom židovskej náboženskej obce. 
Karolov otec dával týmto dvom priateľom rozdielnych náboženstiev hodiny z poľských dejín a dovolil 
im sa spolu hrávať futbal. Aj v rešpektovaní rozdielneho náboženstva a v slobode vyznania sa otec 
stáva príkladom svojmu synovi. 

 
Karol v rokoch 1930-1938 navštevoval 8-ročné wadovické gymnázium. Bol vynikajúcim študentom. 
Jeho obľúbeným predmetom bol dejepis a vynikal aj v cudzích jazykoch – nemčine, gréčtine 
a latinčine. Na gymnáziu mal okrem Jerzyho Klugera ešte dvoch židovských spolužiakov. Počas 
stredoškolského štúdia sa vlna antisemitizmu začala nebezpečne dvíhať a zasiahla aj priestory školy. 
Názory študentov na otázku židovstva boli rôzne. Keď provokatéri začali napadať židovské domy 
a obchody, Karolov učiteľ dejepisu zareagoval takto: „Nehovorím ako profesor dejepisu, ale ako 
Poliak. Židovi, nášmu staršiemu bratovi, tiež patrí úcta a pomoc na jeho ceste za dobrobytom. 
A všade rovnaké práva...“305 
 
Po maturite sa Karol rozhodol študovať na Jagellovskej univerzite v Krakove, kde sa spolu s otcom 
presťahovali. Aj v tomto meste už boli protižidovské demonštrácie, ale Karol na univerzite nebojácne 
obraňoval svoju židovskú spolužiačku. Štúdium musel po roku ukončiť, pretože 1. septembra 1939 
vypukla II. svetová vojna. 
 
2.2 Život Karola Wojtylu počas II. svetovej vojny 
 

Keď Hitlerove vojská 1. septembra 1939 napadli Poľsko, bol Karol ešte študentom 
Jagellovskej univerzity. Aj napriek úsiliu profesorov sa brány univerzity uzavreli a mnohých 
vzdelancov deportovali do koncentračného tábora v Sachsenhausene.  
19-ročný Karol začal pracovať v kameňolome Zakrzowku ako robotník. Tvrdá manuálna práca ho 
nezlomila, práve naopak, pomohla mu pri formovaní jeho ducha. Počas pontifikátu bolo pre neho 
prirodzené zastávať sa ľudských práv a práva dôstojného života robotníckej triedy kdekoľvek vo 
svete. Po roku bol Wojtyla preložený z kameňolomu do chemickej továrne Solvay. Nezostáva však len 
pri fyzickej práci, jeho záujmy idú ďalej do sveta intelektuálov. Stáva sa členom Rapsodického divadla 
– Divadla Slova, ktoré založil Mieczyslaw Kotlarczyk. Išlo o divadlo, ktoré netreba pozerať, ale 
predovšetkým počúvať, všetko sa sústredilo na recitáciu básnického textu. V divadle nebol len 
hercom, ale aj sám písal. Jeho prvá divadelná hra mala názov Dávid, ďalej to boli Jób, Jeremiáš 
a všetky čerpali zo Starého zákona. Písal pod pseudonymom Andrzej Jawien. Divadlo pracovalo 
v ilegalite a vďaka nemu Wojtyla spoznáva a stretáva sa s ľuďmi, ktorí významne zasiahli do jeho 
života. Takouto osobou sa stal Ján Tyranowski, ktorý bojoval proti vojne silou modlitby. Pod vedením 
tohto apoštola a uprostred šialenstva okupácie uchvátilo Karola Wojtylu nasledovanie Krista, ktorý 
zanechal všetky svetské istoty a odovzdal sa do milosrdnej vôle Božej. Časom sa to stane typickou 
črtou jeho vlastného učenia. 
 
Najsmutnejšia udalosť počas nacistickej okupácie bola určite smrť jeho otca krátko po Vianociach 
v roku 1940. Karol sa stáva sirotou, no svoju budúcnosť už vidí celkom zreteľne. Rozhodol sa pre 
službu Bohu. 
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2.3 Jerzy Kluger 
 

Jerzy Kluger a Karol Wojtyla. Jeden Poliak - žid. Druhý Poliak - katolík. Priatelia z detstva. 
Priateľstvo však na čas násilne prerušila II. svetová vojna. Vo Wadoviciach, ktoré mali pred vojnou asi 
desaťtisíc obyvateľov, žilo približne dvetisíc židov. Ani toto mestečko neobišlo národnostné 
a náboženské napätie, hoci katolíci brali vážne poľského básnika Adama Mickiewicza, ktorý označoval 
židov za „starších bratov“ kresťanov. K vzájomnej tolerancii a k rešpektovaniu prispel aj wadovický 
farár Leonard Prochownik. Napätie v meste krátko pred vypuknutím vojny nezmenilo nič na ich 
priateľstve. „Lole,k môj priateľ, sa správal voči mne tak ako predtým. V našom priateľstve nenastala 
zmena. Vždy ma miloval a svoju oddanosť mi prejavoval všemožným spôsobom. A jeho postoj nebol 
prejavom sústrasti, ale prirodzenosti a nenútenosti. Bol mladý, ale mal vznešený charakter, už vtedy 
bol duchovne zrelý. Keby ste vedeli, čo pre mňa žida znamenal jeho vrúcny a bratský vzťah.“306 Po 
maturite sa Karol rozhodol pre polonistiku a Jerzy pre inžinierstvo. Obidvaja štúdium prerušili po 
vypuknutí II. svetovej vojny. Jerzy spolu so svojím otcom odchádza do Tarnowa, vo Wadoviciach však 
ostáva Jerzyho matka, stará matka i mladšia sestra Tesia. Jerzy sa s nimi už nikdy viac nestretol. 
Zomreli krátko pred koncom vojny v koncentračnom tábore v Osvienčime. Jerzy a jeho otec sa 
nedostali do bezpečia, ale boli deportovaní na Sibír do Ruska na nútené práce. Odtiaľ prešli do 
cvičného tábora v Karase a Jerzy nakoniec bojoval v Iraku a potom v Taliansku. Po skončení vojny 
pokračoval Jerzy v štúdiu inžinierstva v Taliansku a Anglicku. Jeho rozhodnutie nevrátiť sa do krajiny, 
v ktorej zahynuli jeho najbližší, bolo pevné. So svojou novou rodinou sa definitívne usadil v Taliansku. 
V roku 1965 bola v talianskych novinách zmienka o krakovskom arcibiskupovi Karolovi Wojtylovi: 
„Včera počas zasadania ekumenického koncilu krakovský arcibiskup Karol Wojtyla vystúpil 
s príhovorom...“307 Obidvaja sa znovu stretli takmer po 27.  rokoch. Karol pozýva Jerzyho do Poľska, 
ale ten rázne odmieta. „Na rozlúčku sa znova objali. Wojtyla mu hľadel rovno do očí a povedal slová, 
ktoré priateľa prekvapili, alebo ich aspoň nečakal: „Jedného dňa sa musia takto objať židia 
a kresťania.“308 
Keď sa Karol Wojtyla stáva pápežom, opäť pozýva svojho židovského priateľa do Poľska pri príležitosti 
odhalenia pamätnej tabule na mieste kde kedysi stála wadovická synagóga. Jerzy Kluger sa po 50-tich 
rokoch vracia do rodného Poľska. V liste, v ktorom ho pápež pozýva sa okrem iného píše: „Ak pôjdeš 
9. mája do Wadovíc, povedz tým, ktorí sa tam zídu, že si spolu s nimi spomínam na ich povraždených 
rodákov a súvercov, ako aj na miesto modlitby, ktoré zrúcali votrelci. Skláňam sa s hlbokou úctou 
pred všetkými, ktorých pamiatku si chcete uctiť.“309 Pápež mu v závere listu napísal, že ak uzná za 
vhodné, môže tento list prečítať pred odhalenou pamätnou tabuľou. Jerzy Kluger, priateľ Karol 
Wojtylu, tak urobil. Prečítal pápežov list a „zastúpil tak on, žid, priateľa pápeža.“310 

 
2.4 Pastier Poľskej Cirkvi 
 

Rozhodnutie stať sa kňazom nebolo u Karola Wojtylu hneď jednoznačné. Dozrievalo pomaly 
a napomáhali mu jedinečné osoby, či udalosti. Sám Karol Wojtyla na konečné rozhodnutie spomína 
takto: „Pán chce aby som sa stal kňazom. Jedného dňa som to pochopil neobyčajne jasne. Bolo to ako 
vnútorné oslnenie, ktoré prinášalo radosť a istotu iného povolania. A toto vedomie ma naplnilo 
veľkým vnútorným pokojom.“311 Rozhodnutie učinil Karol na jeseň roku 1942, ale Teologická fakulta 
Jegellovskej univerzity bola na rozkaz fašistov uzavretá. Arcibiskup Adam Stefan Sapieha založil 
ilegálny seminár priamo vo svojom arcibiskupskom sídle. Wojtyla po vstupe do tajného seminára aj 
naďalej pracoval v chemickej továrni. Brával si nočné smeny, na ktorých mal viac času na učenie 
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a čítanie kníh. Kardinál Sapieha bol obdivuhodnou postavou poľských cirkevných dejín. Aj napriek 
zákazu a pod hrozbou smrti nielenže otvoril svoj dom pre budúcich kňazov, ale zabezpečil im 
teologické vzdelanie a duchovnú formáciu. Nezostal ľahostajný ani k židom, kruto prenasledovaným 
a trestaným. Podporoval tajnú organizáciu, ktorá vydávala židom krstné listy, ktoré im pomohli 
vyhnúť sa koncentračnému táboru. Zároveň posielal svojich bohoslovcov do podzemných pivníc, 
v ktorých sa židia schovávali, aby im pomáhali. Na takéto návštevy chodieval i seminarista Karol, 
riskujúc za židovského brata svoj vlastný život. 

 
Karol Wojtyla bol za kňaza vysvätený 1. novembra 1946 v súkromnej kaplnke krakovskej arcidiecézy. 
Primičnú svätú omšu odslúžil v krypte sv. Leonarda biskupskej katedrály na Waweli v Krakove. 
Novokňaz Wojtyla neostáva v Poľsku, ale kardinál Sapieha ho posiela na ďalšie štúdia do Ríma. Keď 
odchádzal z kolégia na prednášky, zvykol sa zastaviť v jezuitskom kostole sv. Andreja, kde sú uložené 
pozostatky poľského svätca Stanislava Kostku. Do tohto kostola chodievali aj nemeckí študenti. „V 
srdci kresťanstva a vo svete tradície svätých sa stretávali národy, čo sa povzniesli nad tragédiu vojny, 
ktorá nás hlboko poznačila a stávali sa akoby počiatkom zjednoteného sveta.“312 Doktorát získal 
v roku 1948 a vracia sa späť do Krakova, kde sa dozvedá, že jeho prvé pôsobisko bude farnosť 
Niegowice. „Keď som nakoniec prišiel na územie niegowickej farnosti, pokľakol som si a pobozkal 
som zem. Toto gesto som sa naučil od sv. Jána Máriu Vianneyho.“313 A toto gesto opakuje aj ako 
pápež, keď prichádza do rôznych krajín sveta. V niegowickej farnosti zostal rok a vracia sa opäť do 
Krakova, do farnosti sv. Floriána. Pripravuje sa na habilitáciu z etiky a morálnej teológie. Štúdium 
ukončil v roku 1953 a o rok neskôr získava druhý doktorát. Skôr než by sa stal docentom Teologickej 
fakulty Jagellovskej univerzity, nastupujúci komunistický režim túto fakultu zrušil. Jedinou katolíckou 
univerzitou, ktorá existovala aj počas komunizmu sa stala Katolícka univerzita v Lubline. Karol Wojtyla 
tam začal prednášať etiku. Hoci kňaz Wojtyla veľa času strávil štúdiom, aj tak bol vo svojej kňazskej 
pastoračnej činnosti aktívny. V aktivite mu nezabránil ani komunistický režim, ktorý chcel dostať 
poľskú cirkev a kresťanov pod svoju kontrolu. Hoci komunistický režim ohrozoval kresťanské rodiny 
všemožnými spôsobmi, odvetou mu boli pastoračné iniciatívy. Wojtyla sa začal venovať príprave 
snúbencov na prijatie sviatosti manželstva, ale pracoval i so skupinou mladých ľudí intelektuálov. 
Táto skupina bola známa pod názvom Srodowisko. V rámci Srodowiska organizoval rôzne výlety, túry, 
lyžovačky, či plavbu na kajakoch, založil spevácky zbor a organizoval pre nich duchovné cvičenia. Keď 
členovia Srodowiska charakterizovali Wujeka, ako ho prezývali, hovorili najmä o jeho dvoch 
vlastnostiach: stála otvorenosť a umenie počúvať. K otvorenosti a schopnosti počúvať doplnil Wojtyla 
aj rešpekt k slobode druhých.  
 
2.5 Episkopát 
 

4. júla 1958 pápež Pius XII. vymenoval otca Karola Wojtylu za pomocného krakovského 
biskupa a 28. septembra 1958 sa stáva najmladším biskupom Poľska. Krakov a najmä štvrť Kazimierz, 
si zachovali črty židovskej kultúry a tradície. Pred vojnou tam bolo niekoľko synagóg. Karol Wojtyla 
udržiaval intenzívne kontakty so židovskou komunitou aj počas svojej biskupskej služby v Krakove. 
Wojtylovi ako biskupovi pribudli nové pastoračné povinnosti, no nikdy nechápal biskupské povolanie 
ako výkon cirkevnej administratívy.  

 
8. marca 1964 bol Karol Wojtyla inštalovaný ako krakovský arcibiskup. Byť krakovským arcibiskupom 
znamená mať hlboký zmysel pre zodpovednosť.  
 
Stanovil si sedem cieľov, ktoré svedčia o jeho chápaní Cirkvi: 
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1) Náboženská sloboda – bol to duchovný boj pre živú Cirkev v ťažkej dobe komunistického režimu. 
2) Posilnenie kňazstva a zavedenie reforiem vo vzdelávaní bohoslovcov. 
3) Práca s laikmi a mládežou.  
4) Starostlivosť o rodinu. 
5) Práca s intelektuálmi, ktorí šírili po celom svete poľskú kultúru a humanizmus. Stretnutie 

s disidentmi, presvedčenými zástancami ľudských práv a odporcami komunistického režimu. 
6) Starostlivosť o charitatívnu činnosť. 
7) Vizitácie farností.314 
Arcibiskup bol vždy otvorený novým myšlienkam a počúval názory iných. Pri riešení problémov dával 
prednosť konsenzu, ktorému sám napomáhal. 
V katolíckom Krakove nebolo veľa príležitostí na ekumenický dialóg. Žila tam skupina luteránov, 
pravoslávna komunita a niekoľko mariavitov. Wojtyla ako kňaz a potom i biskup chodieval na 
štedrovečernú večeru k Jerzymu Janikovi. Tu sa stretol s Janikovou známou, ktorá bola luteránka. Keď 
zomrela, Wojtyla chcel za ňu odslúžiť svätú omšu a poprosil Janika, aby na ňu pozval aj luteránskeho 
farára. Farár prišiel. „Keď Wojtyla vošiel do kaplnky, prv než odišiel k oltáru, zamieril k farárovi a objal 
ho ako brata v Kristu.“315 
V roku 1963 sa zúčastnil prvej ekumenickej bohoslužby, ktorá sa konala v Krakove počas Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov. V homílii si spomínal na protestantských bratov z ekumenického 
spoločenstva vo francúzskom Taizé. S nimi sa zoznámil ešte počas Druhého vatikánskeho koncilu 
a s hnutím Taizé udržiaval kontakt aj po zvolení za pápeža.  
28. júna 1967 pápež Pavol VI. Vymenoval Karola Wojtylu za kardinála. I v tejto novej službe bol 
otvorený pre ekumenický dialóg. 
 
2.6 Ján Pavol II. 
 

„Habemus Papam.“ Máme pápeža, tak týmito slovami sa dňa 16. októbra 1978 prihovára 
svetu kardinál Felici a oznamuje meno „Cardinalem Carolum Wojtyla.“  
Po krátkom pontifikáte Jána Pavla I. sa stojedenásť kardinálov 14. októbra 1978 stretáva v konkláve 
pri voľbe novej hlavy Cirkvi. Karol Wojtyla bol zvolený pri štvrtom hlasovaní a popoludní 16. októbra 
vystupovali z komína Sixtínskej kaplnky biele obláčiky dymu. Zvolením Poliaka Karola Wojtylu za 
pápeža sa pretrhla štyristopäťdesiatpäť  ročná tradícia talianskych pápežov a na Petrov stolec sa 
dostal ne-Talian, prvý Poliak a prvý Slovan. Karol Wojtyla sa prihovára ľuďom, zhromaždeným na 
vatikánskom námestí, z ústredného balkóna baziliky v talianskom jazyku: „Pochválený buď Ježiš 
Kristus! Predrahí bratia a sestry! Ešte neprešla naša bolesť nad úmrtím vrelemilovaného pápeža Jána 
Pavla I., a hľa, otcovia kardináli zvolili nového rímskeho biskupa. Pozvali ho z ďalekej krajiny. 
Z ďalekej, ale veľmi blízkej v spoločnej viere a kresťanskej tradícii. Bál som sa prijať túto voľbu, ale 
podrobil som sa jej v duchu poslušnosti voči Pánu Ježišovi a v úplnej oddanosti jeho presvätej Matke, 
Panne Márii. Neviem, či sa dobre vyjadrujem vo vašej – v našej talianskej reči. Ak sa pomýlim, opravte 
ma. A takto sa vám predstavujem všetkým, aby som vyznal našu spoločnú vieru, našu dôveru v Matku 
Ježiša Krista a v jeho Cirkev, pričom rátam s pomocou Božou a s pomocou dobrých ľudí.“316 Týmto 
úprimným príhovorom si okamžite získava srdcia nielen talianskeho ľudu, ale celého kresťanského 
sveta. Karol Wojtyla si zvolil tie isté mená ako jeho predchodca. „Tým, že som ich prijal, podľa 
príkladu svojho ctihodného predchodcu, chcem podobne ako on zvýrazniť svoju lásku k jedinečnému 
dedičstvu, ktoré Cirkvi zanechali pápeži Ján XXIII. A Pavol VI., a zároveň i ochotu toto dedičstvo 
s Božou pomocou ďalej zveľaďovať.“317 Po voľbe nového pápeža sa podľa tradície kardináli zídu na 
spoločnú svätú omšu v Sixtínskej kaplnke. Po tejto svätej omši Ján Pavol II. predniesol v latinčine 
svoje prvé posolstvo, v ktorom načrtol hlavné línie svojho pontifikátu. „V prvom rade chcel ostať 
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verný smerniciam Druhého vatikánskeho koncilu, a to vo všetkých jeho oblastiach: misionárskej, 
ekumenickej, disciplinárnej a organizačnej. Chce sa usilovať, aby sa jeho normy a smernice 
uskutočňovali a aby si Cirkev i jednotliví veriaci nadobudli akúsi koncilovú mentalitu.“318 Svätý otec už 
vo svojom prvom posolstve, ktoré prečítal pri svätej omši vyjadril, že nechce zabudnúť na bratov 
a sestry z iných cirkví a kresťanských spoločenstiev. „Vec ekumenizmu je taká vznešená a vyžaduje 
toľko múdrosti, že nemôžem o nej teraz mlčať. Často som sa pri modlitbe zamyslel nad poslednou 
vôľou Ježiša Krista, ktorý pre svojich učeníkov vyprosoval od Otca dar jednoty.“319 
V nedeľu 22. októbra 1978 sa na Svätopeterskom námestí zišlo štyristotisíc ľudí a toto sú slová, 
ktorými Svätý Otec oslovil celý svet: „Pomáhajte pápežovi a všetkým, ktorí chcú slúžiť Kristovi a z jeho 
poverenia človekovi a celému ľudstvu. Nebojte sa! Otvorte, ale dokorán otvorte dvere Kristovi. Jeho 
spasiteľnej moci otvorte hranice štátov, politické aj ekonomické systémy, široké pole kultúry, 
civilizácie a pokroku. Nebojte sa! Kristus vie, čo je v človekovi. Iba on to vie.“320 Novinár André 
Frossard ho označuje ako pápeža kresťanskej obnovy a nádeje a zároveň zdôrazňuje, že toto nie je 
pápež z Poľska, ale toto je pápež z Galiley. 
Pápežský úrad sa nepodobá žiadnemu inému úradu na svete. Pápež sa nazýva aj pontifex maximus, 
čo po latinsky znamená staviteľ mosta. Most vedie odniekiaľ niekam. Akým mostom by sa mal stať 
Ján Pavol II.? „Je mostom medzi Bohom a ľudstvom, medzi Rímskokatolíckou cirkvou a inými 
kresťanskými cirkvami a cirkevnými spoločnosťami, medzi Rímskokatolíckou cirkvou a Judaizmom, 
medzi Rímskokatolíckou cirkvou a inými svetovými náboženstvami, medzi Rímskokatolíckou cirkvou 
a svetom politiky, ekonomiky a kultúry, medzi centrom jednoty Cirkvi a kolégiom biskupov 
roztrúsených v miestnych cirkvách po celom svete. Ako strážca pravoverného učenia viery je pápež 
podľa katolíckej teológie aj mostom medzi historickým ľudstvom a pravdou o jeho pôvode, povahe 
a osude.“321 Ján Pavol II. vyrastal na hraniciach medzi rímskym katolicizmom a pravoslávím. 
Prechovával veľkú úctu k východnému kresťanstvu a Európu chápal ako kultúrny celok. Počas celého 
pontifikátu často spomína obraz Európy ako tela s dvoma pľúcami, východnými a západnými. Bola to 
jedna a tá istá kultúra, nie dva rozdelené tábory.  Ján Pavol II. veľmi obohatil ekumenické hnutie. 
Svojim spolupracovníkom sa zdôveril, že od samého začiatku pontifikátu bolo jednou z jeho hlavných 
starostí práve starostlivosť o ekumenizmus. Ján Pavol II. sa stal staviteľom mosta medzi 
náboženstvami, stal sa pápežom ekumenizmu. Dokázal to svojimi apoštolskými cestami, svojimi 
stretnutiami s našimi bratmi, svojimi kázňami, katechézami a príhovormi a jednak svojimi 
encyklikami, kde sa problematike ekumenizmu venuje.  
 
2.7 Ján Pavol II. umiera 

264. námestník svätého Petra Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005. Smrť nastala v dôsledku 
septického šoku a zlyhania srdcovo-cievneho systému. 

 George Weigel, ktorý sledoval a písomne zaznamenal životnú púť pápeža hovorí o ôsmich 
úspechoch jeho pontifikátu: 

1) „oživenie Petrovej služby, 
2) aktualizácia ducha Druhého vatikánskeho koncilu, 
3) zásluhy na páde komunizmu, 
4) spresnenie úloh, ktoré stoja pred Cirkvou stojacou zoči-voči liberálnej spoločnosti dneška, 
5) uvedenie ekumenizmu do stredu katolicizmu, 
6) otvorenie sa dialógu so židovstvom, 
7) nové definovanie medzináboženského dialógu 
8) hlboký pohľad na život človeka a jeho obrana, ktorá zachránila existenciu veľkého počtu 

ľudí.“322 
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Ján Pavol II. bol pápež, ktorý vedel načúvať Kristovi a ako povedal kardinál Angelo Sodano, 
zomrel v pokoji svätých. Prejavy sústrasti prichádzali z celého sveta. Prišli aj od židov a moslimov. 
Moslimovia sa za neho modlili v mešitách a židia pri Múre nárekov, hinduisti a budhisti obkladajú 
obrazy pápeža kvetmi, zapaľujú svetlá. 
Ekumenický patriarcha pravoslávnej cirkvi Bartolomej I. označil úmrtie Jána Pavla II. ako stratu pre 
celé kresťanstvo a spoločenstvo ľudí túžiacich po mieri a spravodlivosti. Pohreb Jána Pavla II. sa konal 
8. apríla 2005. Jeho želanie, aby Cirkev dýchala oboma časťami pľúc, bolo naplnené aj pri pohrebnej 
rozlúčke. K telu pápeža prichádzali predstavitelia východných cirkví a v gréčtine spievali modlitby za 
zosnulých podľa byzantskej liturgie.  
Ján Pavol II. bol otcom mnohých - bol otcom jednoty. 
 
 
3 EKUMENIZMUS V UČENÍ JÁNA PAVLA II. 
 

Už pápež Ján XXIII. udivil svet vyhlásením, že Rímskokatolícka cirkev je otvorená 
ekumenizmu. Ján Pavol II., ktorý nastúpil do úradu s nie veľkými ekumenickými skúsenosťami, 
presadzoval ekumenizmus nečakaným a otvoreným spôsobom. Svedčia o tom stretnutia 
s predstaviteľmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev, iných náboženstiev, modlitbové stretnutia, 
homílie, príhovory, apoštolské listy, či encykliky o ekumenizme, ekumenickom dialógu a pápežove 
cesty do zahraničia.  

Od 22. do 27. apríla 1985 sa v Ríme zišli ekumenické komisie šesťdesiatich troch národných 
biskupských konferencií, aby preskúmali otázku jednoty po vyše dvadsiatich rokoch od skončenia II. 
vatikánskeho koncilu. Ján Pavol II. v príhovore povedal, že „cieľom ekumenizmu naďalej zostáva 
úplné spojenie kresťanov v jednej apoštolskej viere a v jednom eucharistickom spoločenstve v službe 
spoločnému svedectvu, ktoré je výrazom spojenia osôb medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým.“323 
Na zasadnutí zdôrazňoval, že: 

 katolícka Cirkev je neodvolateľne oddaná ekumenickému hnutiu, 

 je potrebné objasniť teologické základy katolíckeho ekumenizmu, 

 zdrojom kresťanskej jednoty je Boh a Duch Svätý, 

 úlohou ekumenizmu je pretaviť túto jednotu do viditeľnej formy, 

 spoločné vyznanie o pravde kresťanskej viery treba hľadať v láske, 

 toto všetko si vyžaduje vzájomnú pokoru inšpirovanú láskou a kultivovanú pravdou, 

 každý katolík je zodpovedný za to, aby prispel k jednote, ktorú si želal Kristus. 
 
3.1 Rozvíjanie vzťahov medzi katolíkmi a židmi 
 

Veľkým ovocím Druhého vatikánskeho koncilu bola zmena v židovsko-katolíckych vzťahoch. 
Otvorením tejto novej kapitoly napomáhal Ján Pavol II. veľmi výrazne. Prispeli k nemu aj 
tieto pápežove aktivity: 

 12. marca 1979 sa pápež prvýkrát stretol s predstaviteľmi rímskych židovských organizácií, 

 v roku 1981 sa pri návšteve rímskych farností stretáva s hlavným rímskym rabínom profesorom 
Eliom Toaffom, 

 v roku 1982 sa stretáva s izraelským ministrom zahraničných vecí Jicchakom Šamirom, 

 v roku 1984 vo svojom príhovore k predstaviteľom Ligy proti hanobeniu zdôraznil, že katolíkov 
a židov spája duchovné puto, 

 15. februára 1985 prijal pápež delegáciu Amerického židovského výboru, 

 19. februára 1985 prijal pozvanie izraelského premiéra Šimona Peresa na návštevu Izraela, 

 19. apríla 1985 sa stretol s účastníkmi kolokvia pri príležitosti 20. výročia deklarácie Nostra 
aetate, 
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 pápež odsúdil teroristické útoky na synagógy vo Viedni a Ríme, 

 Rada pre náboženské vzťahy so židmi vydala 24. júna dokument Inštrukcie k správnej prezentácii 
židov a judaizmu v kázňach a katechézach v Rímskokatolíckej cirkvi, 

 28. októbra 1985 Ján Pavol II. prijal Medzinárodnú katolícko-židovskú komisiu, oficiálny orgán 
dialógu, 

 v roku 1986 sa pápež opäť prihovára predstaviteľom Ligy proti hanobeniu a poznamenáva, že 
tajomstvo všeobecného vykúpenia je spoločnou hranicou medzi židmi a katolíkmi a súčasný 
židovsko-kresťanský dialóg sa musí zaoberať tým, ako sa spasiteľská činnosť Boha prejavuje teraz, 

  Vatikán podáva vyhlásenie v roku 1987, podľa ktorého v katolíckej náuke nejestvujú nijaké 
teologické dôvody brániace nadviazaniu diplomatických vzťahov medzi Izraelom a Svätou 
stolicou, 

 7. apríla 1994 usporiadal v aule Pavla VI. Koncert na pamiatku holokaustu. Orchester dirigoval 
americký žid. Počas koncertu sedel Ján Pavol II. vedľa rímskeho rabína Elia Toaffa. Na koncerte 
bolo dvesto ľudí z dvanástich krajín, ktorí prežili holokaust. 

Pápež veľakrát opakoval, že duchovné puto medzi katolíkmi a židmi vytvorilo vzťah, ktorý 
môžeme nazvať vzťahom rodinným. Zaviedol revolúciu do katolícko-židovských vzťahov. Uskutočnil 
viac zmien k zlepšeniu počas svojho pontifikátu, než sa urobilo za dvetisíc rokov predtým. 
 
3.1.1 Návšteva synagógy 
 

Počas celých dejín cirkvi ani jeden pápež nenavštívil židovskú synagógu. Ján Pavol II. tak 
urobil 13. apríla 1986 a zmenil dejiny. Autom odišiel z Vatikánu cez Tiber smerom na Lungotevere do 
synagógy, v ktorej sa stretol s rímskou židovskou komunitou. Vrchný rímsky rabín Elio Toaff hovoril 
o veľkej satisfakcii a Ján Pavol II. zas prízvukoval spoločnú vieru v jedného Boha, ktorá je pre nás 
spoločná. Vo svojom príhovore v synagóge povedal: „Dnešná návšteva chce znamenať rozhodujúci 
prínos pre upevnenie dobrých vzťahov medzi oboma našimi spoločenstvami. Deje sa tak na popud 
príkladu mnohých mužov a žien, ktorí sa z jednej i druhej strany zasadili o to, aby boli prekonané staré 
predsudky a aby sa dal priestor pre stále plnšie uznanie zväzku a tohto spoločného duchovného 
dedičstva, ktoré vznikajú medzi židmi a kresťanmi.“324 Pápež teda zdôrazňuje, že židovské 
náboženstvo nie je vonkajším, pretože máme spoločné jadro a z toho vyplýva taký vzťah, aký 
nemáme k žiadnemu inému náboženstvu. Svätý otec počas návštevy synagógy niekoľkokrát vyslovil, 
že židia sú našimi vyvolenými bratmi, našimi staršími bratmi. Vo svojom príhovore ďalej odsúdil 
diskrimináciu a útlak židov a predovšetkým holokaust. Odsúdil všetky prejavy antisemitizmu 
spáchané kýmkoľvek a kedykoľvek.325 
 Návštevu zakončil Ján Pavol II. odriekaním 118 žalmu v hebrejčine: 
 

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, 
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, 
že jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Teraz nech hovoria všetci bohabojní: 
jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
Amen.326 

Po skončení pobožnosti Svätý otec a rabín odišli do súkromných priestorov synagógy. Rabín mu 
predstavil osobnosti židovského spoločenstva a potom nasledovala výmena darov. Svätý otec 
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dostáva súbor posvätných kníh a sedemramenný svietnik a Ján Pavol II. daroval rabínovi „Papyrus 
Jozueho“, ktorý bol zo zbierok Vatikánskych múzeí.327 
Celý svet považoval túto pápežovu návštevu synagógy za historickú a nezabudnuteľnú. Bola 
jednoznačným prínosom po takmer dvetisícročnom prerušenom dialógu. Ján Pavol II. urobil 
významný krok na ceste porozumenia medzi židmi a katolíkmi.  

 
3.1.2 Zmluva Svätej stolice a Izraela 
 

Svätá stolica a štát Izrael dňa 29. decembra 1993 v Ríme neoficiálne prijali a na druhý deň 
v Jeruzaleme podpísali Základnú zmluvu, ktorá právne upravovala postavenie Cirkvi v Izraeli 
a napomohla nadviazaniu diplomatických vzťahov medzi oboma stranami. Zmluva je považovaná za 
zvrat v židovsko-katolíckych vzťahoch. Otázka diplomatických vzťahov totiž úzko súvisela aj s otázkou 
židovsko-katolíckych vzťahov. Ján Pavol II. bol iniciátorom tejto zmluvy a zároveň prvým pápežom 
v histórii, ktorý, vyslovil slovné spojenie „štát Izrael“ po roku 1948.  
V zmluve sa obidve strany zaviazali: 

 dodržiavať právo na slobodu vierovyznania a svedomia,  

 spolupracovať v boji proti antisemitizmu, rasizmu a náboženskej intolerancii, 

 odsúdili nenávisť, prenasledovanie i ostatné prejavy antisemitizmu namierenému proti 
židovskému národu a jednotlivým židom. 

Rokovania o zmluve neboli vždy jednoduché a jednoznačné, bol to dlhý proces. Ján Pavol II. počas 
rokovaní, ktorých bolo niekoľko, trval na tom, aby boli informovaní aj miestni pravoslávni vodcovia 
a katolícki vodcovia východného obradu a vlády mnohých arabských štátov. Návrh zmluvy bol 
odoslaný jeruzalemskému patriarchovi latinského obradu a dvom katolíckym patriarchom 
východného obradu. K návrhu boli priložené aj dve otázky: či súhlasia so Základnou zmluvou a s jej 
uzavretím. Odpovede boli kladné. Táto Základná zmluva bola prvým krokom k novým vzťahom medzi 
katolíkmi a izraelskou spoločnosťou a Ján Pavol II. mal rozhodujúci vplyv na jej dosiahnutí. „Riadil sa 
pritom svojím citom pre spravodlivosť, vedomím utrpenia židov a vzťahom židov ku katolicizmu.“328 
3.1.3 Nezabudneme: úvaha o Šoa 
 

16. marca 1998 Pápežská rada pre náboženské vzťahy so židmi vypracovala dokument pod 
názvom „Nezabudneme: úvaha o Šoa.“ Šoa – katastrofa, tak označovali židia holokaust 2. svetovej 
vojny, počas ktorej zahynulo až šesť miliónov židov. Úvod k dokumentu vypracoval Ján Pavol II., bol to 
list kardinálovi Edwardovi Cassidymu, predsedovi Pápežskej rady pre náboženské vzťahy so židmi, 
v ktorom konštatoval, že „holokaust zostáva neodstrániteľnou škvrnou na histórii 20. storočia.“329  
V dokumente sa o Šoa hovorí: 

 išlo o nevýslovnú tragédiu a genocídu, 

 voči tejto tragédii nemôže zostať nikto ľahostajný, 

 holokaust bol pre židov najstrašnejšou tragédiou, 

 mnoho kresťanov pre záchranu židov riskovalo vlastný život, ale našli sa aj „kresťania, ktorí 
neprejavili duchovný odpor v konkrétnom čine, aký by sa očakával od nasledovníkov Krista,“330 

 je potrebné pristúpiť k aktu tešuva – hlbokého pokánia. 
Dokument Nezabudneme mal však aj svojich kritikov, tí tvrdili, že znamená príliš málo a hlavne, že 
prišiel príliš neskoro. Rabín Jack Bemporad, predstaviteľ židovsko-katolíckeho dialógu ho zas označil 
za veľkolepý. Ani kritika tohto dokumentu však neupiera fakt, že Ján Pavol II. počas celého pontifikátu 
odsudzoval holokaust ako symbol zla. Vo Varšave v roku 1987 pri stretnutí so židovskými 
predstaviteľmi vyhlásil: „Cirkev s vami hlboko solidarizuje, keď vidí, akým hrozným spôsobom došlo 
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k vyhladeniu vášho národa. Vďaka tejto strašnej skúsenosti ste sa stali varovným hlasom pre celé 
ľudstvo, pre všetky národy, pre mocnosti tohto sveta, pre všetky systémy a pre každého jednotlivého 
človeka. Stali ste sa týmto spásonosným varovným hlasom väčšmi než ktokoľvek iný.“331 O tom, že 
dokument znamenal krok správnym smerom svedčilo aj viacero predstaviteľov židovskej pospolitosti. 
Hlavným dôvodom bolo, že Cirkev prvýkrát odsúdila antisemitizmus ostro a nekompromisne. Ďalším 
pozitívom bolo otvorenie cesty k významným udalostiam Jubilea, najmä k návšteve Svätej zeme 
a k prosbe o odpustenie.332 
 
3.2 Ekumenické aktivity  

 
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil rok 1983 – 1984 za Svätý rok spásy, ktorý sa konal pri príležitosti 

1950. výročia vykupiteľskej smrti Ježiša. Začal sa 25. marca 1983 a mal zreteľný ekumenický rozmer: 

 Pápež napísal kardinálovi Johannesovi Willbrandsovi, ktorý bol predsedom Sekretariátu na 
podporu jednoty kresťanov list, pri príležitosti 500. výročia narodenia Martina Luthera. V ňom 
zdôrazňuje, že vzájomný dialóg s evanjelickými bratmi sa má začať tým, čo majú evanjelici 
a katolíci spoločné. 

 Na tretiu adventnú nedeľu navštívil pápež Christuskirche evanjelickej spoločnosti v Ríme, 
zúčastnil sa ekumenickej bohoslužby, na ktorej aj kázal. Táto bohoslužba sa skončila spoločným 
odriekaním apoštolského vyznania viery katolíkov a evanjelikov. 

 V apríli 1983 pápež prijal Karekina Sarkissjana, arménskeho katolíka a o mesiac neskôr Ignatiusa 
IV. Hazima, gréckeho patriarchu, ktorý ako prvý absolvoval ekumenickú návštevu Ríma. 

 6. júna prišiel do Vatikánu katolikus sýrskej ortodoxnej Cirkvi z Indie Moran Mar Basileius 
Matheos. 

 30. júna sa Ján Pavol II. stretáva so zástupcom ekumenického patriarchu Dimitriosa 
I. s metropolitom Melitonom z Chalcedonu. 

 11. decembra sa stretáva s evanjelicko-luteránskou komunitou Ríma. 
25. januára 1985 Ján Pavol II. ohlásil mimoriadne zhromaždenie Biskupskej synody, ktorá si 

mala pripomenúť dvadsiate výročie skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Mimoriadna synoda 
zasadala od 24. novembra do 8. decembra 1985. Zaoberala sa dôležitými otázkami súčasnej Cirkvi a 
v záverečnej správe zdôraznila, že „ekumenizmus sa hlboko a nezmazateľne vpísal do vedomia Cirkvi. 
Ján Pavol II. povedal, že rozdiely medzi kresťanmi sú opakom Božích plánov a treba sa usilovať nielen 
o nastolenie dobrých vzťahov s protestantskými a pravoslávnymi kresťanmi, ale o skutočnú jednotu 
Cirkvi, v ktorej by malo už existujúce nedokonalé spojenie s nekatolíckymi Cirkvami a spoločnosťami 
dospieť s Božou milosťou k úplnému spojeniu.“333  
V roku 1991 sa konala Eurosynoda, na ktorej sa po prvý raz v dejinách Cirkvi zúčastnili aj 
predstavitelia iných kresťanských spoločenstiev. Avšak chýbali členovia ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Novozvolený carihradský ekumenický patriarcha Bartolomej I., vyslal na synodu delegáta, 
pravoslávneho vodcu v Taliansku. Počas ekumenickej bohoslužby tento delegát pravoslávnej cirkvi 
zaútočil na Svätého Otca obvinením z násilného obsadenia kostolov na Ukrajine a v Rumunsku. 
V Bazilike nastalo ticho, Ján Pavol II. vstal, metropolitu objal a pobozkal ho starobylým bozkom 
pokoja. Toto pápežovo gesto svedčí o veľkej pokore a ochote, čo najviac pomôcť ekumenizmu 
a priblížiť sa tak k úplnej jednote.  

Ďalšie ekumenické aktivity Jána Pavla II.: 

 26. novembra 1987 sa pápež prihovoril vo Vatikáne biskupom rozličných vyznaní.  

 Do Brazílie posiela pozdravné posolstvo na snem svetového luteránskeho zväzu. 

 V roku 1991 poslal list biskupom európskeho kontinentu, v ktorom ich vyzýva na dialóg 
s pravoslávnymi veriacimi.  

 Zriaďuje Pápežskú radu pre medzináboženský dialóg.  

                                                 
331

 WEIGEL, G.: Svedok Nádeje III., 2001, s. 235. 
332

 Porov. MOSKWA, J.: Pápež, ktorý zmenil svet, 2005, s. 196. 
333

 WEIGEL, G.: Svedok Nádeje II., 2000, s. 172. 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

 V Bazilike svätého Petra sa zúčastňuje na modlitbách s členmi ekumenického hnutia Taizé.  

 5. októbra 1991 sa konala ekumenická slávnosť pri príležitosti 600. rokov kanonizácie svätej 
Brigity Švédskej. Dvaja luteránski biskupi sa modlia spoločne s pápežom a katolíckymi biskupmi 
Štokholmu a Helsínk. Prítomní boli aj kráľ Karol Gustaf s kráľovnou Silviou, ktorá čítala jedno 
z biblických čítaní počas bohoslužby. Aj v októbri 2002 sa konala ekumenická slávnosť vešpier vo 
Vatikánskej bazilike pri príležitosti 700. rokov od narodenia svätej Brigity Švédskej. V Bazilike 
svätého Petra sa pri tejto príležitosti po prvýkrát modlili spoločne katolícki a luteránski vodcovia. 

 V apríli 1994 pápež ďakuje patriarchovi Bartolomejovi I. za napísanie krížovej cesty, ktorá sa 
modlila v Koloseu. O rok neskôr meditáciu napísala sestra Minke de Vriesová zo spoločenstva 
rehoľníčok reformovanej kalvínskej tradície a v roku 1997 meditácie pripravil Karekin I. 
Sarkissjan, katolikos Arménov a hlava Arménskej apoštolskej cirkvi. 

 V apríli 1999 počas vojnového konfliktu v Kosove posiela posolstvo moskovskému patriarchovi 
Alexejovi II, ktorý odchádza do Belehradu. V posolstve zdôrazňuje, že je povinnosťou všetkých, 
ktorí vyznávajú evanjelium, aby nesúhlasili so žiadnou formou násilia a etnických čistiek. 

 V októbri 1999 pri modlitbe Anjel Pána Ján Pavol II. ďakuje za podpísanie Spoločného vyhlásenia 
medzi Katolíckou cirkvou a Svetovou luteránskou federáciou o náuke o ospravodlivení. 

 V januári 2001 bola ekumenická slávnosť v Bazilike svätého Pavla pri príležitosti Týždňa modlitieb 
za jednotu kresťanov. 

 27. novembra 2004 pápež odovzdal ekumenickému patriarchovi Konštantinopolu Bartolomejovi 
I. relikvie svätého Jána Zlatoústeho a Gregora Naziánskeho. Vo vatikánskej bazilike sa konala 
ekumenická bohoslužba za prítomnosti patriarchu Bartolomeja I. Ostatky uložené v alabastrových 
nádobách Ján Pavol II. pobozkal a odovzdal patriarchovi. Svätý otec vysvetľuje akt odovzdania 
relikvií ako príležitosť na očistenie zranenej pamäti.  

3.2.1 Stretnutie svetových náboženstiev 
 

Ján Pavol II. pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za mier zvolal na 27. októbra 1986 do 
Assisi aj nekatolíckych a nekresťanských náboženských vodcov. Toto stretnutie bolo veľkým prínosom 
pre ekumenické hnutie. „Byť spolu a modliť sa znamenalo nájsť formulu, vďaka ktorej by sa mohol 
každý pomodliť svojím vlastným spôsobom a potom spolu s ostatnými.“334 Ján Pavol II. prijal 
náboženských vodcov v Porciunkule v Assisi. Každý z vodcov potom išiel do inej časti mesta 
a deväťdesiat minút sa modlil s tými, ktorí tam prišli. Po modlitbách nasledovalo stretnutie pred 
Assiskou bazilikou a tam sa každý vodca pomodlil v súlade so svojou tradíciou. Na záver stretnutia 
mal príhovor Ján Pavol II. Bolo to historicky jedinečné stretnutie budhistov, šintoistov, 
mohamedánov, židov, pravoslávnych, protestantov a katolíkov. Po jednom boku bol anglikánsky 
arcibiskup Robert Runcie, pravoslávny arcibiskup Metodios, metropolita Kyjeva Filaret, ktorý 
zastupoval celé Rusko, ďalej Pimenus predstaviteľ budhistov. Pápež všetkých privítal a po prejave sa 
odriekali modlitby, čítali posvätné texty z Biblie, Véd, Koránu a Talmudu. Po záverečných modlitbách 
sa Ján Pavol II. poďakoval všetkým prítomným za účasť a prejav zakončil v rozličných jazykoch prianím 
pokoja a mieru na celom svete. 
O mesiac neskôr prijal Svätý Otec na audiencii vo Vatikáne predstaviteľov cirkví, ktorí sa modlili v 
Assisi. A na rozlúčkovej audiencii v Apoštolskom paláci sa potom stretol s predstaviteľmi 
nekresťanských cirkví, ktorí tiež boli v Assisi. Poďakoval im za zavítanie do Ríma a svoj príhovor 
ukončil slovami, že Katolícka cirkev chce pokračovať v úsilí o dialóg so všetkými svetovými 
náboženstvami a neustane v snahách po svetovom mieri. 
Svetový deň modlitieb za mier sa stal dôležitou ekumenickou udalosťou v minulom storočí a mnohí 
ho v dôležitosti a význame stavajú hneď za Druhý vatikánsky koncil. Nebolo to posledné modlitbové 
stretnutie s predstaviteľmi svetových náboženstiev, pretože Ján Pavol II. prišiel do Assisi aj 9. a 10. 
januára 1993, kde sa znova zúčastnil na modlitbách za mier. Rozdiel medzi týmito dvoma 
stretnutiami bol v tom, že druhý krát sa stretávajú predstavitelia svetových náboženstiev len z Európy 
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a to najmä predstavitelia judaizmu a islamu. Židia s moslimami sa zúčastnili na záverečnej liturgii, 
ktorej predsedal Ján Pavol II. 
24. januára 2002 sa konalo v Assisi posledné, tretie modlitbové stretnutie. Ján Pavol II. zvoláva na 
modlitbové stretnutie za mier predstaviteľov svetových náboženstiev, čím reagoval na napätú 
situáciu vo svete po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. „Duch Assisi“ zavial aj na 
Slovensko. Na výzvu k modlitbám za mier reagovali jednotlivé diecézy ekumenickými stretnutiami, 
bohoslužbami, ale i ekumenickým koncertom modlitieb a chvál. 
 
3.2.2 Stretnutie s carihradským patriarchom 
 

Carihradský ekumenický patriarcha Dimitrios I. prišiel do Ríma v decembri 1987 na päťdňovú 
púť, ktorá bola vyvrcholením úsilia Jána Pavla II. o zjednotenie tisíc rokov rozdeleného kresťanstva. 
Dimitrios I. predniesol niekoľko príhovorov a spoločne s pápežom sa zúčastnil na dvoch liturgických 
pobožnostiach: vešperách a sv. omši v Bazilike sv. Petra. Pri vešperách mal kázeň patriarcha i pápež 
a sv. omšu zas slúžil Ján Pavol II. za účasti ekumenického patriarchu. Pri vstupe do baziliky niesli Sväté 
písmo a spoločne pobozkali oltár. Omšu však neslúžili spolu. Sprevádzali ich dvaja diakoni. Jeden 
pravoslávny a jeden latinský. Tí neskôr prečítali aj evanjelium v gréčtine a v latinčine a grécky diakon 
následne prijíma pápežovo požehnanie a latinský požehnanie od patriarchu. Patriarcha ukončil svoju 
kázeň modlitbou, „aby sa Cirkev dožila Pánovho dňa, dňa zmierenia, pokoja, bratstva a jednoty.“335 
Ján Pavol II. zašiel vo svojej homílii o niečo ďalej: „zopakoval vyhlásenie Druhého vatikánskeho 
koncilu, že plné spojenie možno dosiahnuť na základe vzťahu, ktorý existoval medzi Rímom 
a Východom pred rokom 1054, ak sa obnoví situácia pred rozdelením, tradície východnej Cirkvi budú 
plne rešpektované. Skutočnosť, že sa nemôžme napiť z toho istého kalicha je zdrojom veľkej bolesti. 
Ján Pavol II. zakončil kázeň modlitbou, aby Kristus zmenil našu bolesť na stimul k neúnavnej práci, na 
plné a skoré spojenie medzi nami a na to, aby spolu so všetkými ľuďmi na tejto zemi pripravili cestu 
Pánovi.“336 Po homílii nasledovalo spoločné odriekanie nicejsko-carihradského vyznania viery 
v gréčtine a na záver svätej omše udelili požehnanie zhromaždeným. Potom sa odobrali k modlitbe 
pri Petrovom hrobe a po vystúpení na balkón sa prihovorili zhromaždenému ľudu. 
Vyvrcholením tohto ekumenického stretnutia bolo podpísanie spoločného vyhlásenia, v ktorom 
potvrdili pokračujúci dialóg medzi rímskym katolicizmom a pravoslávím. Zaviazali sa tak k spolupráci 
a k snahe nastoliť jednotu medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou.  
Ekumenický patriarcha Dimitrios I. zomrel 2. októbra 1991. Jeho nástupcom sa stal metropolita 
Bartolomej Archondonisa z Chalcedónu. Ján Pavol II. mu posiela blahoprajné posolstvo, v ktorom 
opäť vyjadril svoju túžbu po spolupráci a nastolení plného spojenia medzi našimi cirkvami. 
 
3.2.3 Balamandský dokument 
 

Ján Pavol II. a carihradský patriarcha Bartolomej I. zvolali komisiu pre teologický dialóg medzi 
Rímskokatolíckou a Pravoslávnou cirkvou. Komisia sa zišla v júni 1993 v libanonskom Balamande, kde 
bol Balamandský dokument podpísaný.  
V dokumente bol unionizmus prehlásený za nevhodnú metódu hľadania jednoty, ale zároveň sa 
obidve cirkvi uznali ako sesterské a spoluzodpovedné za jednotu. „Podľa Jána Pavla II. ekumenické 
snahy sesterských cirkví Východu a Západu, založené na dialógu a modlitbe, hľadajú dokonalú a plnú 
jednotu, ktorá nie je ani absorbovaním jednej druhou, ani čírym splynutím.“337 Obidve cirkvi sa zhodli 
na tom, že vyznávajú rovnakú vieru, a preto neprávosti, ktoré priniesla minulosť, sa vyriešia vtedy, 
keď sa naučia spolu žiť a pracovať. Aj napriek snahe Balamandský dokument nepriniesol očakávané 
ovocie a neprispel k výraznému zlepšeniu vzájomných vzťahov.338 
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3.2.4 Spoločná kristologická deklarácia 
 

Ján Pavol II. 11. novembra 1994 ukončil tisícpäťstoročné odcudzenie s Asýrskou cirkvou. 
Prispelo k tomu podpísanie Spoločnej kristologickej deklarácie. Podpísali ju najvyšší predstavitelia 
oboch cirkví Jána Pavol II. i Mar Dinkh IV. Deklarácia uznáva, že „tá istá viera v Krista sa dá vyjadriť 
rozličnými formuláciami a potvrdila, že katolíkov a Asýrčanov spája vyznávanie rovnakej viery 
v Božieho Syna.“339 Pápežova snaha, aby sa spory z minulosti začali riešiť bola úspešná podpísaním 
nielen tejto kristologickej deklarácie, ale aj spoločnými deklaráciami s východnými ortodoxnými 
cirkvami. S Etiópskou ortodoxnou cirkvou podpísal Ján Pavol II. vyhlásenie o tej istej viere v Ježiša 
Krista 11. júna 1993. S najvyšším patriarchom a katholikosom Arménskej apoštolskej cirkvi Karekinom 
I. Sarkissianom deklaráciu podpísal 13. decembra 1996.  

 
3.3 Jubileum 
 

Jubileum je čas, v ktorom si Cirkev pripomína Kristovu cirkev kráčajúcu storočiami. Zároveň je 
to čas k pokániu. Ján Pavol II. k približujúcemu sa Jubileu 2000 hovoril, že: „Svätá brána Jubilea 2000 
bude musieť byť symbolicky väčšia než predošlé, lebo ľudstvo pri dosiahnutí tohto cieľa necháva za 
sebou nielen storočie, ale tisícročie.“340 Jubileum bolo časom na dosiahnutie jednoty medzi všetkými 
kresťanmi rôznych vyznaní, Jubilejný rok 2000 bol presiaknutý ekumenizmom a mal hlboký 
ekumenický rozmer. V bule Incarnationis mysterium bola prednesená túžba, aby sa Jubileum pričinilo 
o pokrok v ekumenickom dialógu a aby si jedného dňa mohli dať v Jeruzaleme znak mieru židia, 
kresťania i moslimovia. Aby sa túžba stala skutočnosťou, podnikol Svätý otec v Jubilejnom roku 2000 
viaceré kroky na ceste k jednote:  

 odchádza na cestu do Svätej zeme, kde sa stretáva so židmi i moslimami,  

 so zástupcom Ekumenického konštantínopolského patriarchátu a prímasom anglikánskej cirkvi 
otvára svätú bránu,  

 pod krížom prosí o odpustenie za viny minulosti,  

 na počesť mučeníkov 20. storočia sa stretáva s pastorkou luteránskej cirkvi Karen 
Bloomquistovou. 

 
3.3.1 Svätá brána 
 

Veľké jubileum roku 2000 sa začalo otvorením Svätej brány na Štedrý večer. V chráme 
svätého Petra bolo prítomných vyše šesťdesiattisíc veriacich a poldruha miliardy ľudí sledovalo 
symbolický prechod do tretieho tisícročia pri televíznych obrazovkách. Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov sa začal obradmi otvárania ďalších Svätých brán. Po Lateránskej bazilike a Bazilike Panny 
Márie Väčšej nasledovala Bazilika svätého Pavla za hradbami a práve v nej sa uskutočnilo najväčšie 
ekumenické zhromaždenie od čias Druhého vatikánskeho koncilu. 18. januára sa pri Svätej bráne 
s Jánom Pavlom II. stretáva pravoslávny metropolita Athanasios a prímas anglikánskej cirkvi 
arcibiskup James Carey. „Traja bratia v Kristovi spolu trikrát silno zaklopali na starobylú bránu, ktorá 
sa otvorila. Na konci druhého tisícročia sa všetci traja kľačiačky modlili na prahu, pamätajúc na 
schizmy Východu i Západu, na kliatby a exkomunikácie, cítiac v duši bolesť rozdelenia.“341 Na obrade 
sa stretlo dvadsaťdva „oddelených bratov“ z kresťanských cirkví , čítania a modlitby zazneli v ich 
jazykoch. Svätý otec v príhovore vyjadril túžbu, aby práve prichádzajúce tretie tisícročie bolo časom 
na zmierenie a spoločné vykročenie k jednote. Každý musí byť zodpovedný za rany minulosti, ktoré sa 
však dajú zahojiť vzájomným dialógom lásky a pravdy.  
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3.3.2 Prosba o odpustenie 
 

12. marec bol dňom prosby o odpustenie Cirkvi. V Bazilike svätého Petra Cirkev po prvýkrát 
prosila svet o odpustenie hriechov. Obrad mal charakter pokánia. O odpustenie postupne prosilo päť 
kardinálov a dvaja biskupi. Po vyznaní každý z nich zapálil sviečku na sedemramennom svietniku. 
Z hriechov, ktoré narušili jednotu Cirkvi sa vyznal kardinál Roger Etchegeray. Odpovedal mu Svätý 
otec: „Milosrdný otče, počas bdenia pred umučením sa tvoj syn modlil za jednotu veriacich, ale oni sa 
postavili proti jeho vôli, navzájom sa odsudzovali a ničili.“342 Predseda Pápežskej rady pre jednotu 
kresťanov Idris Cassidy prosil Boha o odpustenie za hriechy spáchané na židovskom národe. 
„Pociťujeme hlboký bôľ nad konaním všetkých tých, čo v priebehu dejín spôsobili utrpenie 
Abrahámovým synom.“343 Túto modlitbu za odpustenie hriechu antisemitizmu vložil pápež do štrbiny 
v Múre nárekov pri návšteve Izraela. Ostatné odprosenia sa týkali inkvizície, obchodovania s otrokmi, 
vyvražďovania Indiánov, či zranení dôstojnosti ženy. Ján Pavol II. kľačal pri nohách ukrižovaného 
Krista a prosil o odpustenie Boha, o odpustenie ľudí a na záver liturgie povedal: „Nikdy viac!“ 

 
3.3.3 Mučeníci 20. storočia 
 

Obetiam náboženského prenasledovania v 20. storočí vzdal Ján Pavol II. úctu v rímskom 
Koloseu 7. mája 2000. Podľa odhadov v končiacom storočí bolo prenasledovaných a prišlo o život až 
štyridsať miliónov kresťanov. Úcta, ktorú chcel pápež týmto mučeníkom vzdať, nepozná hranice 
a nepozná vierovyznanie, týka sa všetkých kresťanov bez rozdielu, spomínajú sa mučeníci katolícki, 
pravoslávni i protestanti. Pri slávnosti sa stretáva s pastorkou luteránskej cirkvi Karen 
Bloomquistovou. Kresťanov, ktorí zahynuli v mene komunizmu v bývalom Sovietskom zväze 
reprezentoval predstaviteľ pravoslávnej cirkvi, patriarcha moskovský i celého Ruska, Tichoň. Pri 
mučeníkoch Ázie boli spomenutí kresťania anglikánskeho vyznania zavraždení v japonských 
koncentračných táboroch. Svätý otec kládol dôraz na nevyhnutnosť rozšírenia ekumenických svedkov 
viery: „Mučeníci nás zjednocujú. Ich hlas je silnejší ako rozdelenia minulosti.“344 
 
 
4 EKUMENIZMUS NA ZAHRANIČNÝCH CESTÁCH JÁNA PAVLA II. 
 

Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium. Táto Ježišova výzva bola zvlášť blízka 
pápežovmu srdcu. Počas svojho pontifikátu vykonal stoštyri zahraničných ciest, na ktorých 
precestoval cez milión kilometrov. Ani jeden z predchodcov pápeža nepodnikol toľko pastoračných 
ciest ako práve Ján Pavol II. Na cesty sa vydával, aby zvestoval blahozvesť všetkým veriacim a aby ich 
povzbudil v mnohých problémoch a trápeniach dnešného sveta. Právom je označovaný za lietajúceho 
pútnika, alebo atléta na Petrovom stolci. Od pápežskej služby a apoštolských ciest ho neodradili ani 
choroby, atentát a mnohé iné ťažkosti. Keď bol Ján Pavol II. zvolený za pápeža, mnohí pochybovali 
o jeho ekumenizme, no už v prvom roku svojho úradu zahnal všetky tieto pochybnosti. Mnohé z jeho 
pastoračných ciest mali ekumenický charakter. Navštívil moslimské Turecko, Egypt, láme ľady v styku 
s pravoslávnymi veriacimi, v snahe ekumenického zblíženia, s predstaviteľmi anglikánov, či 
evanjelikov. V Ázii sa stretáva s duchovnými vodcami budhizmu, či hinduizmu. Vstupuje do mešity, 
alebo sa modlí pri Múre nárekov. Vedie rozhovory s patriarchami, zasadzuje sa za mier a odprosuje za 
chyby minulosti. Zvlášť blízke nášmu srdcu sú tri pápežove návštevy Slovenska, ktorým tiež nechýbal 
ekumenický rozmer. Bola to výslovná žiadosť Jána Pavla II., aby sa na každej zahraničnej ceste 
uskutočnili aj ekumenické stretnutia a modlitby.  
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4.1 Poľsko 1979 
 

Prvá návšteva Jána Pavla II. v jeho rodnej krajine sa uskutočnila 2. – 10. júna 1979. Pápežova 
cesta do Poľska bola historickým a priekopnickým činom a môžeme tu badať aj dva ekumenické 
aspekty. Prvým bol príhovor v homílii v starom hlavnom meste Poľska v Hnezdne. V príhovore Svätý 
otec vysvetľuje, že jednota Európy je zložená z dvoch tradícii: z Východu a zo Západu. Poliaci si vyvolili 
účasť na západnej tradícii, ale vždy rešpektovali aj kresťanské tradície Východu. Litovci, blízki 
poľskému národu zas naopak rešpektovali našu tradíciu. Obidva národy boli pohostinné k týmto 
tradíciám, ktoré majú pôvod v Ríme a v Carihrade. Je potrebné stále si pripomínať slová apoštola, 
jedna viera, jeden krst, jeden Boh, Otec všetkých. Otec nášho Pána Ježiša Krista. Teraz v dobe 
hľadania novej jednoty kresťanov je zvlášť potrebné, aby sme na to mysleli. Je potrebná vzájomná 
spolupráca na ekumenickom diele, v ktorom je prítomný Duch Svätý. 345 
Druhým ekumenickým aspektom bola návšteva Osviencimu. Pápež neobchádza pri svojej prvej 
návšteve Poľska ani toto miesto hrôzy. Miesto, kde zahynuli milióny ľudí, milióny židov. Svätý Otec sa 
v Osviencime zastavuje na mieste, kde bol väznený kňaz Maximilián Kolbe, stretáva sa s Franciszkom 
Gajowniczekom, ktorému otec Kolbe zachránil život a presunul sa do tábora v Birkenau. Ján Pavol II. v 
tichu kráča miestom tejto neopísateľnej hrôzy a pristavuje sa pri pamätných tabuliach s menami 
obetí nacizmu z dvadsiatich krajín. Najdlhšie stál pri tabuli s menami židovských, ruských a poľských 
obetí. „Kľačím pred všetkými nápismi, ktoré si pripomínajú osvienčimské obete v rodných jazykoch: 
poľštine, angličtine, bulharčine, rómčine, češtine, dánčine, francúzštine, gréčtine, hebrejčine, v jazyku 
jidiš, španielčine, flámčine, srbochorvátčine, nemčine, nórčine, ruštine, rumunčine, maďarčine 
a taliančine. Zastavujem sa najmä pred nápisom v hebrejčine. Tento nápis vyvoláva spomienku na 
národ, ktorého synovia a dcéry mali byť úplne vyhladení. Pôvod tohto národa siaha až k Abrahámovi, 
nášmu otcovi vo viere, ako napísal Pavol z Tarzu. A práve národ, ktorý prijal od Boha prikázanie 
„Nezabiješ!“, musel sám zakúsiť, čo to znamená zabiť. Nikto nesmie prejsť okolo tohto nápisu 
ľahostajný. To, čo sa stalo v Auschwitzi, sa už nesmie nikdy opakovať. Už nikdy nesmie človek konať 
na úkor druhého človeka, za cenu zotročenia druhého, za cenu dobytia, násilia, vykorisťovania 
a smrti.“346 
Prvá pápežova cesta do rodnej zeme mala historický význam, pretože bola nádejou aj pre utláčané 
národy Strednej a Východnej Európy. 
 
4.2 Turecko 1979 
 

Tak ako bolo privítanie pápeža v Poľsku naplnené nadšením, tak bolo chladné v Ankare, 
v hlavnom meste Turecka. Pre cestu do Turecka sa pápež rozhodol, aby vyvrátil obvinenia novinárov, 
že v ekumenickom hnutí nastala stagnácia. „Nemôžem súhlasiť s týmto tvrdením. Jednota, ktorá 
prichádza od Boha, dáva sa nám v znamení kríža. Nesmieme sa vyhýbať krížu a v snahe rýchlo spojiť, 
čo je rozdelené, vylúčiť otázku pravdy. Ale nesmieme sa ani oddeľovať od iných. Zblíženie vyžaduje 
trpezlivú a bolestivú lásku Ukrižovaného. Nedajme sa zviesť z ťažkej cesty a nevyberajme si cesty 
naoko síce ľahšie, ale falošné.“347 Pápež poveril predsedu Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov 
kardinála Johannesa Willebrandsa zorganizovaním návštevy k pravoslávnemu patriarchovi 
Dimitriosovi I. v jeho carihradskom sídle.  
Ján Pavol II. bol druhým pápežom v dejinách cirkvi, ktorý stúpil na tureckú pôdu. Dvetisíc rokov 
predtým tam prišiel prvý apoštol sv. Peter. „Islamský polmesiac a kľúče svätého Petra sa dostali blízko 
seba prvý raz na vlajkách ankarského letiska. Turecká červená zástava a bielo-žltá zástava Vatikánu, 
ktoré držali vysoko nad hlavami dvaja vojaci, sa vlnili a zaplietali do seba pred pápežom a tureckým 
prezidentom, ktorí nehybne sedeli v čestnej lóži a počúvali štátne hymny.“348 Po chladnom ankarskom 
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prijatí nasledovalo dojímavé privítanie v Carihrade s patriarchom pravoslávnej cirkvi Dimitriosom I. 
Duchovní sa objali a pápež nevedel potlačiť široký, spokojný úsmev. V katedrále sv. Juraja vo 
Phanare, sídle ekumenického patriarchu, Ján Pavol II. pripomenul svojim poslucháčom, že napriek 
veľkým sporom vo vierouke tieto dve bratské cirkvi udržiavali v prvom miléniu kresťanských dejín 
spojenie a rozvíjali svoje veľké živé tradície v pevnom zväzku jednoty. Dnes sa stretávajú v tejto 
spoločnej apoštolskej viere, aby vykročili k jednote, ktorú narušili historické okolnosti. Patriarcha 
Dimitrios I. odvetil, že ich stretnutie mieri do Božej budúcnosti, budúcnosti, v ktorej budú opäť 
zjednotení a v ktorej budú opäť spoločne prijímať božskú Eucharistiu. Večer sa pápež stretol 
s patriarchom v katolíckom kostole Ducha Svätého v Istanbule a stretnutie pokračovalo aj na druhý 
deň pri oslavách sviatku sv. Ondreja v ekumenickom kostole. Ján Pavol II. zopakoval svoje 
presvedčenie, že spojenie s Pravoslávnou cirkvou je základom ďalšieho pokroku celého 
ekumenického hnutia. Obidvaja sa rozlúčili na letisku bozkom pokoja a Ján Pavol II. sa pri rozlúčke 
netajil túžbou, aby k tomuto spojeniu prišlo čo najskôr. 
 
4.3 Afrika, Francúzsko, Nemecko 1980 
 

Accra, hlavné mesto Ghany v Afrike, bolo miestom stretnutia Jána Pavla II. s canterburským 
arcibiskupom Robertom Runciem, ktorý sa tiež v tom čase zdržiaval v Ghane. Stretli sa na 
vatikánskom veľvyslanectve a spoločne vydali komuniké, v ktorom tvrdia, že nesmú mrhať časom 
a silami na staré spory, pretože času je málo a úloh je priveľa.  

Ján Pavol II. odchádza do Francúzska, kde bol v tom čase neutešený stav katolicizmu. Vo 
svojich príhovoroch sa dotkol všetkých problémov a a okrem toho sa stretol s vrchným rabínom 
a predstaviteľmi francúzskej židovskej obce, s moslimskými vodcami a politickými predstaviteľmi.  

Pastoračná púť pápeža v Nemecku sa uskutočnila od 15. do 19. novembra 1980. Pápež 
prichádza do Nemeckej spolkovej republiky v roku, keď si evanjelickí bratia a sestry slávnostne 
pripomínali „Confessio augustana“ – Augsburské vyznanie vyhlásené pred štyristopäťdesiatimi rokmi. 
„Nech mi je dovolené povedať, že bolo mojou zvláštnou túžbou byť spolu s vami zvlášť teraz. Kiež by 
sa tu, kde sa začala reformácia, zdvojnásobilo aj úsilie urobiť vo verejnosti jedinému Pánovi cirkvi 
a jeho posolstvu všetko, čo je ľudsky možné, aby sa splnila túžba jeho Srdca a jeho modlitba, aby 
všetci jedno boli. Túto Kristovu modlitbu treba brať veľmi vážne ako naliehavú úlohu, aby sa konečne 
zacelila trhlina kresťanstva.“ 349 Svätý otec zdôrazňuje, že v práci za zjednotenie sa od všetkých 
vyžaduje vernosť pravde, otvorenosť a schopnosť počúvať druhých. Okrem toho je potrebná na ceste 
k vzájomnej jednote láska a citlivosť. Kompromisy tu svoje miesto nemajú, pretože hodnotná je len tá 
jednota, ktorú založil Pán Ježiš a to je jednota v pravde a v láske. Máme byť vďační za to, čo nás spája, 
ale táto vďačnosť nás nesmie zaslepovať pred tým, čo nás ešte rozdeľuje. Je potrebné spoločne o tom 
uvažovať, aby sme vzájomné rozpory preklenuli. Sme povolaní na to, aby sme sa usilovali o plnú 
jednotu vo viere a v dialógu pravdy a lásky. Lebo len takáto plná jednota v zmýšľaní a vo viere nám 
dovolí zasadnúť k jednému Pánovmu stolu. Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme sa zjednotili. Je 
to naša povinnosť pred Bohom i pred ľuďmi, pretože sme povolaní byť svedkami Evanjelia a svedkami 
Krista. To znamená, že jeho posolstvo máme vydávať spoločne v rastúcej pravde a láske.  
 Pápežova návšteva v Nemecku bola úspešná, spravil z tohto stretnutia znak jednoty. Luteránsky 
superintendent z Berlína Martin Kruse povedal o pápežovi, že jeho ekumenický postoj je celkom 
prirodzený a tak môže dialóg vstúpiť do novej fázy. 

 
4.4 Anglicko 1982 
 

Návšteva na Britských ostrovoch mala za cieľ posilniť bratov vo viere. Už pri stretnutí 
s canterburským arcibiskupom Robertom Runciem v Ghane prejavili obaja túžbu stretnúť sa ešte raz 
v canterburskej katedrále a pomodliť sa pri hrobe sv. Tomáša Becketa. Táto túžba sa naplnila v máji 
roku 1982. Na katedre canterburskej katedrály bol položený evanjeliár, ktorý daroval pápež Gregor 
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Veľký Augustínovi, keď ho vyslal na misijnú cestu do Británie. Bolo to ekumenické gesto 
pripomínajúce poslušnosť oboch cirkví Božiemu slovu. Arcibiskup Runcie pozdravil pápeža po poľsky. 
Potom obaja čítali z evanjelia sv. Jána o Kristovej modlitbe za jednotu. Obidvaja spoločne odriekali 
vyznanie viery a dali si znak pokoja. Bola to historicky prvá ekumenická bohoslužba v Anglicku. 
Vrcholom ekumenizmu však bolo podpísanie spoločnej deklarácie o jednote, v ktorej posúdili úroveň 
ekumenického dialógu od Druhého vatikánskeho koncilu a vyjadrili nádej, že tento dialóg bude 
pokračovať aj v budúcnosti. Táto deklarácia bola dôležitým medzníkom v anglikánsko-
rímskokatolíckych vzťahoch po skončení Druhého vatikánskeho koncilu. Arcibiskup Runcie túto 
návštevu nazval historickým dňom, po ktorom túžili stáročia celé pokolenia. Spokojnosť s návštevou 
Anglicka vyjadril aj pápež a po návrate do Ríma povedal novinárom: „Som veľmi spokojný, najmä pre 
kroky, ktoré sa urobili na ceste ekumenizmu. No zvlášť dôležitá je tá cesta pre lásku, ktorá sa 
roznietila medzi ľuďmi, lebo láska je predpokladom každej jednoty medzi kresťanmi. Všetky naše úsilia 
dosiahnuť jednotu kresťanov by boli márne, ak by sme neprenikli ku koreňom, k premene sŕdc, 
k svätosti života a k modlitbe za jednotu, toto je pravá duša ekumenického hnutia.!“350 

 
4.5 Švajčiarsko 1984 

 
Nie všetky pápežove cesty sa stretli s ohlasom a nadšením. Švajčiarsko bolo voči pápežovi 

imúnne počas celého jeho pontifikátu. V roku 1984 sa Ján Pavol II. vydal na šesťdňovú púť do tejto 
krajiny. Pápež bol v malom ekumenickom stredisku neďaleko Bernu a vyslovil „uznanie“ Zwinglimu 
a Kalvínovi, ktorí tu zanechali silnú pečať protipápežských postojov, ale zároveň podotkol, že pokiaľ 
ide o minulosť, máme ju zveriť Božiemu milosrdenstvu. V príhovore pre Svetovú radu cirkví zdôraznil, 
že na vytvorenie skutočného spojenia, je nevyhnutný ekumenický dialóg. Hľadať kresťanskú jednotu 
neznamená len vyjednávať, ale dávať konkrétny, historický výraz jednote, ktorá už existuje medzi 
kresťanmi vďaka spoločnému krstu. To znamená prijať presvedčenie Katolíckej cirkvi, podľa ktorej je 
úrad rímskeho biskupa zárukou jednoty v absolútnej vernosti apoštolskej tradícii a viere cirkevných 
otcov. Byť v spojení s rímskym biskupom znamená byť v spojení s viditeľným služobníkom jednoty 
a vierouky, ktorú Kristus zveril Cirkvi. „Dr. Filip Potter daroval Svätému otcovi na pamiatku návštevy 
kyvadlové hodiny ako symbol želania, aby skoro ohlásili hodinu plnej jednoty všetkých, ktorí veria 
v Krista.“351 Svätý otec povedal o návšteve Švajčiarska, že išlo o veľkú cestu v malej krajine. 

 
4.6 Afrika 1985 
 

19. augusta 1985 sa Ján Pavol II. prihovoril osemdesiatim tisícom moslimským mladým ľuďom 
v Casablanke. Bol to prvý príhovor k moslimom v dejinách. Marocký kráľ Hasan II. ho pozval na 
návštevu krajiny ešte počas návštevy vo Vatikáne. Ján Pavol II. pozvanie prijal, avšak s malou obavou, 
čo povie mladým islamským ľuďom. Od kráľa Hasana dostáva uspokojivú odpoveď: „Vaša Svätosť, vy 
nemáte zodpovednosť len za svoje náboženstvo, ale aj za mravnú výchovu ľudí. Som presvedčený, že 
desaťtisíce najmä mladých Maročanov bude šťastných, keď im porozprávate o mravných zásadách, 
ktoré platia rovnako pre jednotlivcov, spoločenstvá a náboženstvá.“352 Moslimská mládež jeho 
príhovor počúvala veľmi pozorne. Svätý Otec sa im prihovoril vo francúzštine takto: „Prvý raz sa 
stretávam s mladými mohamedánmi. Kresťania a mohamedáni, ako veriaci aj ako ľudia majú mnoho 
vecí spoločných. Veríme v toho istého Boha. Kresťania a mohamedáni musia slovom a činom vydať 
o Ňom svedectvo vo svete.“353 Za základ náboženskej slobody označil vieru spojenú s poslušnosťou 
voči Bohu a láskou k človeku. Ak sa na to nebude zabúdať, tak nepríde k porušovaniu ľudských práv. 
Rešpektovať ľudské práva musíme vo všetkých oblastiach, najmä v oblasti základných slobôd 
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a náboženskej slobody. Rozdiely medzi kresťanmi a moslimami máme prijať s pokorou, úctou 
a vzájomnou toleranciou, pretože veríme v jediného, spravodlivého a milosrdného Boha. Je to 
tajomstvo, ktoré môžeme chápať len svojou vierou a veriť, že jedného dňa nám Boh toto tajomstvo 
objasní. 

 
4.7 Škandinávia 1989 
 

Jednou z najdlhších púti Jána Pavla II. bola pastoračná návšteva Škandinávie v júni 1989. 
Pápež precestoval jedenásťtisícpäťsto kilometrov a navštívil Nórsko, Island, Švédsko, Fínsko a Dánsko. 
Témou púte bol ekumenizmus. Absolvoval stretnutia s luteránskymi biskupmi a veriacimi a navštívil 
hrobku arcibiskupa Söderbloma, priekopníka ekumenického hnutia. Ján Pavol II. pozdravil luteránov 
ako vysoko vážených bratov v Kristu a vyzval ich, aby sa modlili za to, aby raz mohli sláviť Eucharistiu 
spoločne. Ovocie tejto škandinávskej púte nenechalo na seba dlho čakať. Niekoľko mesiacov po 
návšteve pápeža sa uskutočnilo vo Švédsku diskusné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil štokholmský 
katolícky biskup Mons. Hubertus Brandenburg a švédsky luteránsky biskup dr. Jonas Jonson. Obidvaja 
predstavitelia spoločne zhodnotili pápežovu cestu po Škandinávii, predovšetkým však návštevu 
Švédska. Luteránsky biskup Jonson sa k návšteva pápeža vyjadril takto: „Som veľmi šťastný, že 
švédska luteránska cirkev a jej biskupi srdečne a jednohlasne privítali pápeža, že ho prijali s veľkou 
radosťou a uznaním a že sú súčasne otvorení pre dialóg o tom, čo nás rozdeľuje a o tom, čo nás spája. 
Ján Pavol II. prišiel ako brat a priateľ. A jeho návšteva je najväčším doteraz urobeným krokom 
v našom ekumenickom snažení.“354 Druhým ovocím pápežovej škandinávskej návštevy bola 
ekumenická bohoslužba konaná v Bazilike sv. Petra v roku 1991, na ktorej sa spoločne zúčastnili 
katolíci a luteráni, konanej pri príležitosti  výročia svätorečenia sv. Brigity Švédskej.  

 
4.8 Rakúsko, Francúzsko 1988 
 

Druhá návšteva tejto alpskej krajiny sa uskutočnila v júni 1988. Svätý otec označil Rakúsko 
mostom medzi Východnou a Západnou Európou z čoho plynie úloha prispieť k nájdeniu stratenej 
jednoty v Európe. Svätý otec sa vo Viedni stretol s predstaviteľmi židovskej obce. Spoločne 
diskutovali o utrpení židov počas vojny i o štáte Izrael a o jeho uznaní Svätou stolicou. V Salzburgu sa 
konala ekumenická pobožnosť, na ktorej sa zúčastnilo tristo osôb, najmä evanjelikov a pravoslávnych. 
Svätý otec vo svojom príhovore zdôraznil, že „je povinnosťou všetkých nás hľadať a obnoviť 
vzájomnú, plnú a viditeľnú jednotu a vyzval na spoločné „áno životu.“355 

Návšteva Francúzska sa uskutočnila v októbri 1988. V Strasbourgu sa v Kostole svätého 
Tomáša uskutočnilo ekumenické stretnutie a v biskupskej rezidencii sa pápež stretáva s veľkým 
rabínom tohto mesta Reném Gutmannom. V príhovore Svätý otec odsúdil každý druh antisemitizmu 
a rasizmu. V posledný deň pobytu vystúpil na medzinárodnom fóre v Európskom parlamente a vo 
svojom prejave hovoril o zjednotenej Európe.356 

 
4.9 Lotyšsko 1993 
 

V bývalej krajine Sovietskeho zväzu  sa stretol s luteránskym arcibiskupom Rigy Janisom 
Vanagasom. V spoločnej ekumenickej pobožnosti, ktorá mala charakter liturgie slova, vyjadril Svätý 
otec vďaku za spoločnú modlitbu, za novú „ekumenickú jar“, ale i prosbu, aby cesta k jednote 
pokračovala stále ďalej.  „Naša spoločná modlitba je úpenlivou prosbou. Ekumenizmus je milosťou, 
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o ktorú musíme Boha úprimne a naliehavo prosiť. Kresťania sú povolaní, aby si bratsky podali ruky, 
aby upreli svoj zrak na ten istý cieľ, a predovšetkým prehĺbili puto lásky, ktoré ich spája s Kristom.“357 

 
4.10 Bosna a Hercegovina, Česko, Libanon 1997 
 

Svätý Otec navštívil hlavné mesto Bosny a Hercegoviny Sarajevo v dňoch 12. – 13. apríla 
1997. V mene republiky ho privítal predseda prezidentského úradu, mohamedán Alija Izedbegovič. 
Sarajevo, mesto skúšané vojnou, je mestom štyroch náboženstiev: katolíckeho, židovského, 
pravoslávneho a mohamedánskeho. V druhý deň svojej návštevy sa stretáva s predstaviteľmi Srbskej 
pravoslávnej cirkvi. Vo svojom príhovore zdôraznil: „Po rokoch tragickej bratovražednej vojny na 
prahu nového kresťanského tisícročia cítime všetci naliehavú potrebu skutočného zmierenia medzi 
katolíkmi a pravoslávnymi.“358 Na slávnostnej Eucharistii boli prítomní medzi päťdesiatimi tisícmi 
katolíkmi aj mnohí mohamedáni. Po skončení svätej omše sa ešte stretáva v arcibiskupskom paláci na 
individuálnych rozhovoroch so zástupcami všetkých náboženských komunít, ktoré pôsobia v Sarajeve. 

Čechy – pri tretej návšteve tejto krajiny v apríli 1997 prichádza Ján Pavol II. na oslavy tisíceho 
výročia mučeníckej smrti sv. Vojtecha. A práve v Čechách sa uskutočnila ekumenická pobožnosť 
v chráme svätého Víta v Prahe. Všetkých prítomných privítal pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. 
Na pobožnosti bol prítomný i predseda českej Ekumenickej rady cirkví, synodálny senior Evanjelickej 
cirkvi českobratskej Pavel Smatana. Označil pápeža za muža, kresťana, usilujúceho sa o obnovenie 
jednoty kresťanov. Ján Pavol II. vo svojom prejave hovoril o chybách z minulosti: 

 k rozdeleniu kresťanov prišlo z dôvodu vzájomného nepochopenia a často zapríčinenou 
nedôverou, 

 je potrebná ochota k odstráneniu rozdelenia kresťanov, 

 všetci kresťania k blížiacemu sa tretiemu tisícročiu musia urobiť spytovanie svedomia, uznať 
jedinú pravdu a vypočuť si Kristovo želanie vo Večeradle o jednote, 

 treba vymedziť miesto majstrovi Jánovi Husovi medzi cirkevnými reformátormi, 

 musíme poprosiť Boha o odpustenie, vzájomne si odpustiť nespravodlivosti a chyby minulosti.359 
Svätý Otec odchádzal z Čiech spokojný, pretože aj v rámci ekumenizmu sa veci pohli tým správnym 
smerom. 

Krátko po tretej návšteve Čiech je Svätý otec na púti mieru v Libanone. Katolíci v Libanone 
tvoria menšie percento, nachádza sa tam až šesť náboženských spoločenstiev: maronitská 
a melchitská cirkev, arménska, chaldejská a latinská komunita. Svätý otec tu bol vítaný veľmi vrúcne 
a veľkolepo. Na letisku ho čakali biskupi, ale aj patriarchovia z Libanonu i Blízkeho východu 
a maronitský patriarcha Antiochie. Svätý otec navštívil Baziliku Panny Márie, patrónky Libanonu. Do 
tejto svätyne putujú nielen katolíci, ale aj moslimovia. A práve tu sa pápež stretáva s libanonskou 
mládežou. Popri nich boli v bazilike prítomní aj zástupcovia mládeže protestantskej, pravoslávnej 
a skupina moslimov, ako i patriarchovia miestnych cirkví. Svätý otec sa im prihovára takto: „K 
prvkom, ktoré tvoria jednotu národa, patrí schopnosť dialógu so všetkými bratmi, dialógu, ktorý 
rešpektuje rozdielnosť rôznych spoločenstiev, ich citlivosť a minulosť. Tento zásadný postoj 
otvorenosti neoddeľuje ľudí od seba, ale naopak ich spája.“360 Na záver stretnutia sa po arabsky 
odriekala modlitba Otčenáš. Druhý deň návštevy sa slúžila slávnostná svätá omša so všetkými 
patriarchami a biskupmi Libanonu v Bejrúte. Svätého otca v úvode svätej omše privítal maronitský 
patriarcha N. P. Sfeir. Jednotlivé časti bohoslužby odzneli striedavo v šiestich obradoch prítomných 
komunít, v arabskom a francúzskom jazyku. Toto spoločné slávenie nedeľnej Eucharistie duchovne 
spojilo celý Libanon i všetky cirkvi libanonskej krajiny. V závere návštevy sa Ján Pavol II. ešte stretáva 
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s členmi zhromaždenia patriarchov a s predstaviteľmi pravoslávnych komunít v Libanone. A tak pri 
ekumenickom stretnutí stáli vedľa seba patriarchovia i predstavitelia nezjednotených cirkví.  
 
4.11 Kuba, Afrika 1998 
 

Šesťdňová návšteva komunistickej Kuby v januári 1998 sa právom považuje za historickú. 
I v tejto krajine má Svätý otec ekumenické stretnutie. Konalo sa v posledný deň 26. januára – na 
sviatok Obrátenia svätého Pavla, ktorý pripadol na zakončenie Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov. Na ekumenickom stretnutí sa zúčastnilo dvadsaťpäť členov miestnej Ekumenickej rady. Vo 
svojom príhovore im pápež povedal: „Dnešným sviatkom obrátenia svätého Pavla sa končí Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročný sme slávili v znamení hesla Duch Svätý prichádza na 
pomoc našej slabosti. Táto okolnosť mi ponúka príležitosť potvrdiť úsilie nezriekať sa nádeje na úplnú 
jednotu Kristových učeníkov. Žiadna historická situácia nemôže paralyzovať bratské vzťahy medzi 
všetkými veriacimi a cieľom tých vzťahov je výlučná jednota, po akej túži Kristus.“361 Svätý otec prišiel 
na Kubu ako pútnik pokoja, priniesol jej nádej a odvahu na snahu o demokratické zmeny. 

Na druhú apoštolskú cestu do Afriky sa Svätý otec vydal 21. – 23. marca 1998 a vybral si 
najľudnatejšiu krajinu - Nigériu. Cieľom cesty bolo blahorečenie prvého Nigérijčana, otca Cypriána 
Michala Iwene Tansiho. Okrem toho prijíma na nunciatúre v Abuje tridsatich moslimov, ktorí sami 
požiadali o audienciu. Svätý otec v príhovore vyzýval k vzájomnému dialógu a spolupráci, k hľadaniu 
toho, čo zjednocuje islam a kresťanstvo: „ My kresťania a mohamedáni máme spoločnú vieru v Boha, 
v jedného Boha, milosrdného ktorý bude súdiť ľudí v posledný deň. Tento fakt je významný, kdekoľvek 
kresťania a mohamedáni žijú vedľa seba, a osobitne v Nigérii. Z tohto miesta v strede Afriky volám ku 
všetkým mohamedánom, ako som to urobil k mojim spolubratom biskupom a všetkým katolíkom. 
Snažte sa, aby vás viedlo priateľstvo a spolupráca. Pracujme spoločne, aby mohla prísť nová epocha 
solidarity a spoločnej služby. Podujímame sa spoločne vybudovať lepší, spravodlivejší a ľudskejší 
svet!“362 V Nigérii prevláda moslimská komunita a Svätý otec touto návštevou prehĺbil, upevnil pokoj 
a zmieril obyvateľov tejto časti Afriky.  

 
4.12 Rumunsko 1999 
 

Rumunsko – krajina medzi Východom a Západom. Návšteva tejto pravoslávnej krajiny mala 
silný ekumenický akcent. Išlo o prvú návštevu, kde väčšina veriacich je pravoslávna a len jedenásť 
percent tvoria katolíci, ktorí sú ešte rozdelení na latinský a východný obrad. Cesta sa uskutočnila 
v dňoch 7. až 9. mája 1999. Už na letisku pri Bukurešti Svätého otca víta predstaviteľ rumunskej 
ortodoxnej cirkvi patriarcha Teoktist slovami: „Aj Pravoslávna cirkev chce vziať na seba konkrétnu 
úlohu pri zaceľovaní rán na Kristovom tele.“363 Slávnostná liturgia svätého Jána Chryzostóma sa 
konala v byzantskom obrade. Svätý otec sa opäť stretáva s patriarchom Teoktistom v jeho rezidencii, 
za prítomnosti členov Synody, kde vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Koniec 
prenasledovania a začiatok slobody problém cirkevných štruktúr nerieši. Táto oblasť naďalej očakáva 
svoje definitívne riešenie, dialóg, ktorý bude príkladom. Buďme touto viditeľnou jednotou Cirkvi. Práve 
skrze toto svedectvo svet uverí. Ak budeme deliť odev Cirkvi, ktorým bol odetý Ježiš Kristus, nebudeme 
vydávať svedectvo jednoty. V tomto úsilí má Rumunsko mimoriadnu úlohu.“364 Patriarcha potom 
daroval pápežovi biskupský kríž, ikonu svätého Ondreja, prvého ohlasovateľa evanjelia v Rumunsku. 
Svätý otec spoločne s patriarchom na tomto stretnutí vydali vyhlásenie k vojenskému konfliktu 
v Kosove, v ktorom vyzývajú k čo najrýchlejšiemu mierovému riešeniu. V posledný deň návštevy sa 
Ján Pavol II. zúčastnil slávnostnej svätej liturgie, ktorú celebroval patriarcha Teoktist. Pred Nicejsko-
carihradským vyznaním viery si pápež dal bozk pokoja s patriarchom. I patriarcha bol hosťom na 
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svätej omši konanej v mestskom parku Podul Izvor za prítomnosti dvestotisíc veriacich a pri oltári si 
opäť vymieňajú s Jánom Pavlom II. bozk bratského pokoja. Významná bola cesta do Rumunska 
predovšetkým z ekumenického hľadiska. Rumunská ortodoxná cirkev sa ukázala ako 
najpripravenejšia pre ekumenický dialóg a Ján Pavol II. vo svojich príhovoroch napomohol tomuto 
vzájomnému dialógu aj týmto želaním: „Kiež z rumunskej Pravoslávnej a Katolíckej cirkvi vytryskuje 
jediný spev chvály na Pánovo meno! Nech vytvára jedinečnú symfóniu z hlasov, ktoré vyjadrujú 
srdečné bratstvo vzájomných vzťahov a naliehavo prosí o plné spoločenstvo všetkých veriacich.“365 

 
4.13 Poľsko, Slovinsko, India, Gruzínsko 1999 
 

Pri ôsmej pastoračnej ceste sa Ján Pavol II., v rodnom Poľsku v júni 1996, zúčastnil 
ekumenickej bohoslužby v meste Drohiczyn. V príhovore na tému jednoty zdôraznil: „Jednota sa 
v priebehu dejín narušila, najmä v druhom tisícročí. Musíme si spytovať svedomie, pripustiť chyby 
a ospravedlniť sa jeden druhému. Avšak iba modlitbou a skutočnou úprimnou zmenou sŕdc môžeme 
získať silu na zjednotenie všetkých pokrstených.“366 Okrem toho Ján Pavol II. navštívil s poľskou 
Ekumenickou radou svätyňu bratov baziliánov, gréckokatolíkov byzantského obradu. Úctu tu vzdáva 
mučeníkovi svätému Jozafatovi, ktorý bojoval za jednotu Cirkvi. 

Pri pastoračnej návšteve Slovinska bolo hlavným cieľom blahorečenie biskupa Antona 
Martina Slomšeka, horlivého pastiera a predchodcu ekumenického hnutia. Bol jedným z prvých 
Európanov, ktorý začal činnosť na prospech zjednotenia kresťanov. 

V novembri 1999 odchádza Ján Pavol II. na apoštolskú cestu do Indie a odtiaľ do Gruzínska. 
V Indii sa pápež stretáva s reprezentantmi iných náboženstiev, hinduizmu a islamu a v Gruzínsku 
s pravoslávnymi predstaviteľmi. Pápež v Indii hovoril o nevyhnutnosti viesť dialóg, hovoril o stavaní 
nových mostov medzi národmi a kultúrami. Indický prezident Kocheril Raman Narayanan poukázal, že 
táto pápežova návšteva sa časovo zhoduje s hinduistickým Sviatkom svetiel a vyjadril nádej, že pápež 
môže niečo k tomuto svetlu pridať. Svätý otec celebroval svätú omšu pre indických veriacich a vo 
svojej homílii tiež vychádzal zo Sviatku svetla: „Veriaci majú vydávať svedectvo Kristovo, ktorý je 
pravým svetlom, čo osvecuje každého človeka, a to i pred ostatnými kresťanskými komunitami 
a veľkými indickými náboženstvami.“367 Po svätej omši sa Ján Pavol II. stretáva s predstaviteľmi 
ôsmich indických náboženstiev: židovstva, hinduizmu, islamu, sikhimu, budhizmu, parsizmu, 
jamiaizmu a bahaizmu. Všetci členovia predniesli predstavu spolupráce a vyjadrili uznanie pápežovi 
za jeho ekumenickú činnosť.  

Aj cestu do Gruzínska môžeme označiť za ekumenickú, pretože tam prevláda pravoslávne 
náboženstvo. Na letisku Svätého otca okrem predstaviteľov štátu a katolíckej cirkvi víta pravoslávny 
Katolikos, patriarcha Gruzínska, Illia II. V sídle patriarchu sa potom stretáva s členmi posvätnej 
synody, najvyšším pravoslávnym hierarchickým orgánom. Svätý otec vo svojich príhovoroch hovoril 
o slávnej minulosti gruzínskej Pravoslávnej cirkvi a na konci stretnutia pápež a Katolikos podpísali 
spoločnú deklaráciu o pokoji vo svete a na Kaukaze. Návšteva Svätého otca v Gruzínsku priniesla 
nádej na zblíženie katolíckej cirkvi s Pravoslávim. 

 
4.14 Egypt – Sinaj 2000 
 

Svätý otec v jubilejnom roku navštívil miesta, ktoré súvisia s dejinami spásy. Pútnická cesta 
Jána Pavla II. do Egypta sa uskutočnila 24. až 26. februára 2000 a pápež sa na nej vydáva po stopách 
Mojžiša. Deväťdesiat percent obyvateľstva Egypta sú moslimovia, menšie percento tvoria pravoslávni 
veriaci a katolíci. Pápež sa hneď v prvý deň stretol s najvyššou autoritou islamských sunnitov šejkom 
Mohamedom S. Tantawim. Šejk ocenil zásadový postoj Jána Pavla II. pri ochrane ľudského života už 
od počatia. Ďalším ekumenický stretnutím bola návšteva patriarchu ortodoxnej koptskej cirkvi 
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Shenoudu III. v jeho rezidencii. Ekumenické stretnutie sa uskutočnilo v katedrále Našej Panej 
Egyptskej. Svätého otca tu privítala hlava egyptských katolíkov patriarcha Stephanos II. V homílii 
vyslovil pápež myšlienku, že ekumenizmus by mal byť túžbou všetkých kresťanov. Za veľmi významný 
moment tejto pútnickej cesty môžeme považovať návštevu Kláštora svätej Kataríny na hore Sinaj, 
ktorý bol v minulosti miestom stretnutí ľudí z rozličných cirkví. Je to sväté miesto pre tri 
monoteistické náboženstvá: judaizmus, kresťanstvo a islam. V kláštore ho privítal pravoslávny 
arcibiskup Damianos a ukázal mu vzácne relikvie a venoval dar, Desatoro na kamenných tabuliach. 
Pápež pri návšteve kláštora povedal: „Modlím sa, aby v novom tisícročí bol Kláštor svätej Kataríny 
žiariacim majákom, ktorý pozýva cirkvi na lepšie vzájomné spoznanie, aby znovuobjavili to, čo je 
v Božích očiach dôležité a čo nás spája s Kristom.“368 

Význam cesty bol mimoriadny, sám Sväté otec o nej povedal: „Vietor zo Sinaja je výzvou pre 
veriacich všetkých monoteistických náboženstiev k dialógu pre dobro ľudskej spoločnosti.“369 

 
4.15 Svätá zem 2000 
 

Cesta Jána Pavla II. do Svätej zeme 20. až 26. marca 2000 bola navštívením miest 
pozemského života Pána Ježiša, ale bola to zároveň aj cesta veľkého zmierenia. Prispela k zmiereniu 
medzi národmi Blízkeho Východu a mala významný ekumenický rozmer. Ján Pavol II. prejavil snahu 
o zblíženie troch monoteistických náboženstiev: kresťanstva, judaizmu a islamu. 
Cieľom cesty bolo Jordánsko, Izrael a autonómne územia Palestíny. 
Jordánsko – bola prvá zastávka Svätého otca. Na letisku ho privítal kráľ Abdalláh II. a latinský 
patriarcha Jeruzalema Michel Sabbah. Ján Pavol II. tu vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť 
zjednotenia moslimov a kresťanov, aby sme vytvorili rodinu Božích detí. Po privítaní odchádza 
navštíviť kláštor na hore Nebo. Na druhý deň slúžil Svätý otec svätú omšu v Ammane, na ktorej boli 
účastní aj zástupcovia iných kresťanských cirkví. Táto svätá omša bola neskôr označovaná za 
historickú a ekumenickú. Ján Pavol II. ju slúžil v anglickom jazyku, evanjelium sa čítalo v arabčine a aj 
veriaci odpovedali v arabskom jazyku. V homílii vyzval kresťanov Blízkeho Východu k spolupráci 
s moslimami. Po svätej omši navštívil ešte Vádi al Karar, miesto kde Ján Krstiteľ pokrstil Pána Ježiša 
a prítomných požehnal vodou z Jordánu. 
Izrael – Jána Pavla II. vítajú predstavitelia židovského štátu Ezer Weizman – prezident, Ehud Barak – 
premiér a náboženskí predstavitelia štátu. Pápež hneď v úvodnom prejave vyzval k ukončeniu 
predsudkov medzi kresťanmi a židmi a povzbudil k spolupráci všetky tri náboženstvá. Navštevuje 
Betlehem, Baziliku a jaskyňu Narodenia a na námestí pred bazilikou slúži svätú omšu. Ekumenickým 
gestom Jána Pavla II. bolo krátke prerušenie svätej omše, keď muzeín začal vyzývať moslimov 
k poludňajšej modlitbe. Kresťania ocenili toto gesto veľkým potleskom. Ďalšou zastávkou bolo 
navštívenie utečeneckého tábora Dehejša v sprievode Jásira Arafata. Štvrtý deň pápežovej návštevy 
začal svätou omšou v budove Večeradla v Jeruzaleme. Tá je posvätná pre všetky tri náboženstvá. Bola 
to prvá svätá omša pápeža na tomto miesto po dlhých päťsto rokoch. Po svätej omši navštívil pápež 
prezidenta Ezera Weizmana. Ten sa vyjadril o osobnosti pápeža takto: „Vy ste autorita, váš charakter 
a svedectvo zjednocuje ľudí.“370 Medzi vrcholné momenty patrila návšteva židovského pamätníka Yad 
Vašem. Uskutočnila sa tam pietna spomienka na holokaust. Vyjadril žiaľ nad touto tragédiou 
a zároveň zdôraznil, že už nikdy nemôžme dovoliť takéto zlo. Prítomným sa prihovoril: „Prišiel som do 
Yad Vašem, aby som vzdal úctu miliónom židov, ktorí boli pozbavení všetkého, osobitne však svojej 
ľudskej dôstojnosti.“371 Stretáva sa tu aj so svojím židovským priateľom z detstva Jerzy Klugerom. 
Nasledovalo medzináboženské stretnutie za mier, ktoré sa konalo v Jeruzaleme v katolíckom centre 
Notre Dame. Okrem pápeža boli na ňom účastní hlavný rabín Meir Lau a šejk Tamini. Svätý otec sa 
 prihovára obidvom stranám: „Ak vy, členovia rozličných náboženských komunít, dokážete v tomto 
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svätom meste žiť a pracovať vo vzájomnom priateľstve a harmónii, potom to bude nielen výdobytok 
tohto mesta, ale celého regiónu. Jeruzalem sa stane skutočným mestom pokoja všetkých 
národov.“372 Stretáva sa s premiérom Barakom, ktorý označil pápežovu návštevu za lúče slnka 
a zdôraznil že táto hlava katolíckej cirkvi urobila vo vzťahoch medzi katolíkmi a židmi viac ako 
ktokoľvek iný. A v mene svojej vlády sa zaviazal zaručiť slobodu vierovyznania pre všetky náboženstvá 
v krajine. Vyvrcholenie púte bolo v záverečný deň návštevy. Pápež sa stretol s najvyšším moslimským 
muftim, šejkom I. Sabrim, v mešite Al – Aksa v Jeruzaleme. Bol to historický okamih. Pápež prvý krát 
vstúpil do areálu jednej z najvýznamnejších moslimských mešít. Odtiaľ sa presunul k Múru nárekov. 
V tichej modlitbe žiada Boha o odpustenie za utrpenie židov počas minulosti. Vkladá svoju prosbu do 
škáry Múra. Neskôr ju vybrali a uložili v pamätníku Yad Vašem. Návšteva je ukončená svätou omšou 
v Bazilike Božieho hrobu.  

Na púť do Svätej zeme čakal Ján Pavol II. trpezlivo a v modlitbe vyše dvadsať rokov . Ďakoval 
Bohu a Panne Márii, že mohol navštíviť tieto posvätné miesta narodenia, smrti a zmŕtvychvstania 
Pána Ježiša. 

 
4.16 Grécko, Sýria, Malta 2001 
 

Pravoslávne Grécko a mohamedánsku Sýriu navštívil Ján Pavol II. v máji 2001. Pápež 
prichádza do týchto krajín, aby sa vydal po stopách Apoštola národov – svätého Pavla. Svätý otec sa 
po príchode do Atén stretol s pravoslávnym metropolitom Christodoulosom. Pápež prosí 
o odpustenie za spôsobené krivdy minulosti a vyslovuje nádej, že obe cirkvi budú kráčať po stopách 
ekumenického pápeža Pavla VI. a patriarchu Athenagorasa. V areopágu prečítal spoločné vyhlásenie 
o kresťanských koreňoch. Je to dokument - deklarácia hlavy Katolíckej cirkvi a pravoslávnej hlavy 
Grécka. V nej sa vyhlásili za sesterské cirkvi a odsúdili fanatizmus v mene viery. Okrem toho uvádzajú, 
že zintenzívnia úsilie, aby sa dosiahlo zjednotenie Európy. V Sýrii bolo pápežovým cieľom uskutočniť 
dialóg s moslimami a stretnúť sa s patriarchom gréckej Pravoslávnej cirkvi Ignácom IV. a patriarchom 
sýrskej Pravoslávnej cirkvi Morom Ignácom Zakku. Pri nedeľnej bohoslužbe na Abássovskom štadióne 
v Damašku sa okrem kresťanov zúčastnili i skupiny mladých moslimov. Poslednou zastávkou bola 
návšteva Umajovskej mešity. Sprevádzal ho Ahmad Kuftara. V mešite sa nachádza Pamätník svätého 
Jána Krstiteľa, ktorého si uctievajú aj moslimovia. Svätý otec si pri vstupe do mešity vyzul obuv 
a vypočul si úryvok k Koránu. 

 
4.17  Kazachstan, Arménsko 2001 
 

V Kazachstane na letisku Svätého otca privítal prezident, štátni a cirkevní predstavitelia, ale 
i veľký mufti, najvyšší duchovný predstaviteľ mohamedánov v krajine. Prezident Kazachstanu 
pápežovi poďakoval za dialóg s islamom. Pri svätej omši slávenej na Námestí Matky vlasti bolo najviac 
moslimov. V homílii Svätý otec povedal: „Len jeden je Boh. Túto pravdu kresťania zdedili od synov 
Izraela a delia sa o ňu s moslimskými veriacimi.“373 Arménsko bola krajina, ktoré udržiavala 
s katolíckou cirkvou vždy dobré vzťahy a to sa prejavilo aj pri tejto návšteve. Na letisku pápeža víta 
katolikos Arménskej apoštolskej cirkvi Karekin II. A bolo to prvý raz v histórii, keď sa pápež ubytoval 
práve v rezidencii Karekina II., najvyššieho predstaviteľa inej cirkvi. Svätý otec slávil svätú omšu 
súkromne v kaplnke tejto rezidencie. Neskôr sa spoločne modlili pri pamätníku obetiam holokaustu. 
Začiatkom dvadsiateho storočia povraždili Turci jeden a pol milióna katolíckych Arménov. Ján Pavol II. 
a Karekin II. sa spojili v modlitbe za obete a za pokoj vo svete. V katedrále Arménskej apoštolskej 
cirkvi v Jerevane svätého Gregora Iluminátora sa konala ekumenická slávnosť, na ktorej bolo 
prítomných dvadsať predstaviteľov cirkví z celého sveta. Z úst pápeža zazneli tieto slová: „Robme 
spoločne, čo nemusíme robiť oddelene. Spolupracujme pri plnom rešpekte našej odlišnej identity 
a tradícii. Pokračujme v dialógu, aby svet 21. storočia uveril. Už nikdy kresťania proti kresťanom, už 
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nikdy Cirkev proti Cirvi.“374 Po skončení slávnosti podpísal Svätý otec spolu s Karekinom II. spoločné 
vyhlásenie, poukazujúce na utrpenie arménskych kresťanov. Svätý otec sa pri odchode z krajiny lúči 
slovami: „Vyjadrujem svoju vďačnosť vám, Vaša Svätosť, najvyšší patriarcha a katolikos za ducha 
bratskej lásky a spoločenstva, ktoré sme v týchto dňoch spoločne prežili.“375 Význam tejto cesty 
môžeme nájsť v prínose pre ekumenické zblíženie ortodoxných cirkví Ázie s Katolíckou cirkvou. 

 
4.18 Azerbajdžan, Bulharsko 2002 
 

Azerbajdžan, ktorý je bránou medzi Východom a Západom navštívil Ján Pavol II. v máji roku 
2002. Pápež sa pri krátkej návšteve Azerbajdžanu poďakoval predstaviteľom pravoslávnej cirkvi za 
pomoc, ktorú preukázali katolíkom v ťažkých časoch. V príhovore hovoril o zhode a zmierení medzi 
ľuďmi rôzneho náboženského presvedčenia, ktorí veria v jediného Boha. Neskôr sa stretol 
s predstaviteľmi troch náboženstiev v krajine a to so šejkom mohamedánov, s pravoslávnym 
biskupom Kaukazu a s predstaviteľom židovskej náboženskej obce.  

Pri návšteve Bulhraska pápež ocenil snahu zachrániť tisíce bulharských židov počas II. 
svetovej vojny. Svätý otec tu bol prítomný v pravoslávnej patriarchálnej Katedrále svätého Alexandra 
Nevského. Ako dar Pravoslávnej cirkvi priniesol pápež relikvie mučeníka svätého Dasia. Neskôr sa 
stretáva s hlavou Pravoslávnej cirkvi v Bulharsku s patriarchom Maximom v jeho rezidencii. 
Uskutočnila sa aj návšteva s veľkým muftim Selimom Mehmedom a s predstaviteľmi islamu. V závere 
návštevy bola svätá omša, pri ktorej pápež blahorečil troch bulharských mučeníkov. Na blahorečení 
sa zúčastnil Arsenij, plovdivský pravoslávny metropolita. Ján Pavol II. v homílii na podporu 
ekumenického zblíženia kresťanov povedal: „Najpresvedčivejšou formou ekumenizmu je 
ekumenizmus svätcov a mučeníkov.“376 

 
4.19 Návšteva Slovenska 
 

Počas prvých desiatich rokoch pontifikátu Jána Pavla II. bola Cirkev na Slovensku v ťažkej 
situácii. Vládnuci komunistický režim nedovoľoval slobodu vyznania viery. Zasahoval do vnútorných 
záležitostí cirkvi a nezvyčajné nebolo ani samotné prenasledovanie kresťanov, ktoré sa prejavilo 
rôznymi formami. Svätý otec mal veľkú túžbu navštíviť svojich krajanov Slovanov, ale predstava 
príchodu najvyššej hlavy cirkvi bola zo strany štátu neprijateľná. Aj napriek týmto prekážkam udržoval 
Svätý otec kontakt s veriacimi v Československu. Stretáva sa s biskupmi na „ad limina Apostolorum“, 
vyhlasuje slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, navštevuje 
a podporuje Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, pri apoštolských cestách sa stretáva so 
Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V liste pri príležitosti výročia nitrianskej diecézy uisťuje slovenský národ, 
že ho miluje. A slovenský národ ho mnoho krát pozýva na návštevu svojej vlasti. Tá sa nakoniec 
uskutočnila po páde komunistického režimu. Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil Slovensko tri krát. Boli 
to vymodlené návštevy Slovákov verných Bohu, verných cirkvi, verných Petrovmu úradu. Slovákov 
hladných po slovách svojho pastiera, ktorý bol Slovanom ako oni. 

 
4.19.1 Prvá návšteva Slovenska 1990 
 

Prvá návšteva sa konala 21. – 22. apríla 1990 ešte v bývalom Československu. Svätý Otec 
prichádza do Čiech, Moravy a návštevu ukončuje na Slovensku, na letisku Vajnory v Bratislave. 
Lietadlo s pápežom pristálo v Prahe 21. apríla 1990. Svätého Otca vítajú najvyšší predstavitelia českej 
i slovenskej Cirkvi, predstavitelia štátu a tisíce veriacich. Ján Pavol II. sa skláňa a podľa svojich 
zvyklostí bozká českú zem, čím prejavuje lásku a úctu ľuďom, ktorí na nej žijú. Vtedajší 
československý prezident Václav Havel označuje príchod pápeža do našej zeme za zázrak. A ten 
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zázrak je teraz skutočný. Svätý otec navštívil zem, ktorá je po rokoch neslobody a útlaku opäť 
slobodná, a ktorej veriaci si svoju vieru zachovali aj napriek všetkým ťažkostiam a prekážkam. Ján 
Pavol II. sa veriacim prihovoril takto: „Pred niekoľkými chvíľami som s úprimnou láskou a úctou 
pobozkal českú zem. Tento bozk pápeža bol bozkom bratstva, pokoja a zmierenia. Nech pomôže 
zahojiť jazvy minulosti a odstrániť tiene nedôvery, ktoré kedy v minulosti ležali medzi Čechami 
a Rímom. Zaiste je to riadenie Prozreteľnosti, že práve pápež Slovan je prvým pápežom, ktorý vstúpil 
do tejto krajiny a priniesol jej z večného mesta pozdrav pokoja.“377 Po úvodných príhovoroch 
pokračuje pápež cestou na Hradčany a navštevuje Chrám svätého Víta, svätá omša je odslúžená na 
Letenskej Pláni. Na druhý deň ráno sa Svätý otec presúva na Velehrad, ktorý je kolískou kresťanskej 
viery slovanských národov, a ktorý bol srdcom Veľkomoravskej ríše. V homílii sa Svätý otec dotýka 
otázky jednoty Európy a nezabúda ani na východnú cirkev: „Uhoľný kameň európskej jednoty 
nachádzame na Velehrade, kde solúnski bratia natrvalo vštepili do dejín Európy grécku a byzantskú 
tradíciu. Tie dva mocné vklady, obidve tradície, hoci sú odlišné, patria k sebe. Spoločne tvoria 
kresťanskú Európu – niekdajšiu i súčasnú. Príbeh oboch bratov, Cyrila a Metoda, je významným 
príkladom tejto jednoty. Svedectvo, ktoré priniesli našim predkom do slovanskej zeme, je svedectvo 
nerozdelenej Cirkvi – jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej. Oni, Gréci, hľadali rovnako v Ríme 
podporu a potvrdenie svojej misie. V našej dobe, v dobe rozdelenia Európy, v dobe rozdelenia Cirkvi, 
ich svedectvo znamená výzvu k jednote. Sú nám spoloční a majú ekumenický význam.“378 Po skončení 
svätej omše sa pápež odobral k modlitbe do Mariánskej kaplnky, kde bol obraz Panny Márie - Matky 
jednoty. V kráľovskej kaplnke sa modlil pri hrobe arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, priekopníka 
jednoty kresťanov, priekopníka ekumenizmu. Svätý otec sa rozlúčil s veriacimi Čiech a odchádza do 
hlavného mesta Slovenska – do Bratislavy. 

Ján Pavol II. predtým, než vstúpi na Slovensko, si z helikoptéry obzerá národnú svätyňu 
Baziliku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Svätý otec po vystúpení z helikoptéry sa 
skláňa k zemi a vtláča jej bozk, hoci podľa diplomatického protokolu k nemu nemalo dôjsť, keďže už 
deň predtým pobozkal českú zem. Bolo to veľké gesto, bolo to uznanie našej krajiny, vyjadrenie lásky 
Jána Pavla II. k slovenskému národu. Pápeža s nadšením víta milión veriacich. Konečne prichádza 
vytúžený deň, konečne mohol Kristov námestník uskutočniť túto návštevu, na ktorú ho Slováci 
pozývali už roky predtým. A nemožné sa stáva možným. Svätý Otec nezabúda vo svojom príhovore na 
našich svätcov Gorazda, Bystríka, Andreja Svorada a Benedikta Stojislava, ani na svedectvo košických 
mučeníkov. Vyzdvihol vieru ťažko skúšaných kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok i laikov. Vieru rodičov, 
ktorí chceli vštepiť Krista do sŕdc svojich detí. Vieru laikov, ktorí sa nebáli angažovať v hnutiach, ktorí 
sa nebáli evanjelizovať v pohnutej dobe komunizmu. S mimoriadnou láskou sa prihovára chorým 
a trpiacim. Prihovára sa mládeži, do nej vkladá nádej, nádej na lepšiu budúcnosť, na budúcnosť 
s Kristom. Pri rozlúčke povedal: „Keď sa raz z tohto miesta, ktoré leží v srdci Európy rozhliadnem, 
vidím v duchu všetky okolité štáty tohto kontinentu, na západe, i na východe, na severe i na juhu, 
v ktorých žijú národy, ktoré sú dedičmi dvetisícročnej kresťanskej tradície. Kiež sa európskym národom 
podarí prekonať všetky prekážky na upevnenie vzájomnej solidarity a účinnej spolupráce.“ 379 Keď sa 
neskôr novinári vyjadrovali o návšteve Svätého Otca v Čechách a na Slovensku, zdôrazňovali, že bola 
vrcholným momentom európskeho vedomia.  
Svätý Otec po odchode z Bratislavy nedáva krajine zbohom, ale veľavravné dovidenia. 
 
4.19.2 Druhá návšteva Slovenska 1995 
 

Ján Pavol II. svoje „dovidenia“ čoskoro splnil. Jeho druhá návšteva sa konala v dňoch od 30. 
júna do 3. júla 1995 a zároveň to bola prvá návšteva samostatnej Slovenskej republiky. Pretrvávajúce 
zdravotné problémy mu tento krát nedovolili skloniť sa k zemi, ale dvojica mladých ľudí mu podáva 
misku s hlinou, aby ju mohol pobozkať. Hrudky hliny boli zo všetkých miest, ktoré pápež navštívil, 
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teda z Bratislavy, Šaštína, Nitry, Košíc, Prešova a Levoče, ale aj z geometrického stredu Európy, z obce 
Krahule. Celá jeho druhá návšteva sa niesla v duchu známeho hesla: „Nebojte sa!“  
Svätého otca vítajú najvyšší predstavitelia slovenskej cirkevnej hierarchie, arcibiskup–metropolita Ján 
Sokol a kardinál Ján Chryzostom Korec. Prezident republiky Michal Kováč predniesol prvý príhovor, 
v ktorom vyjadril vďačnosť, že Svätý otec prišiel po piatich rokoch opäť na Slovensko. Ján Pavol II. zas 
vo svojom prvom príhovore, ešte na letisku, nezabudol pozdraviť členov rozličných kresťanských 
vierovyznaní a iných náboženských spoločenstiev na Slovensku, s ktorými sa počas tejto druhej 
návštevy aj stretol. Po úvodných prejavoch a pozdravoch sa pápež odobral do Dómu sv. Martina, kde 
na neho čakali kňazi, rehoľníci, seminaristi a novici. V príhovore opäť vyzdvihol hrdinskú vernosť 
Kristovi počas štyridsaťročnej komunistickej diktatúry. 
Ešte v ten istý deň odchádza Svätý otec do Nitry, ktorá sa stala miestom stretnutia s mládežou 
Slovenska. Návšteva Nitry bola výslovnou žiadosťou Svätého otca. Tu prišli vierozvescovia svätí Cyril 
a Metod, spolupatróni Európy. V Nitre bola zriadená prvá diecéza. V Nitre stál prvý kresťanský kostol 
na Slovensku. Svätý otec Nitru nazýva slovenským Betlehemom, Betlehemom kresťanstva na 
Slovensku.380 A práve toto mesto si vyberá Ján Pavol II. na stretnutie s mladými kresťanmi. Podľa 
odhadov sa na letisku v Nitre-Janíkovciach zišlo približne štyristotisíc veriacich. Mladých ľudí vyzval, 
aby mali vždy otvorené oči a aby ich nezlákalo falošné šťastie a falošná sloboda, ktorá by ich mohla 
zbaviť morálnych hodnôt. Ešte pred odchodom Svätý otec neplánovane navštívil Katedrálu svätého. 
Emeráma a zotrval v nej v tichej modlitbe.  
O deň neskôr odchádza do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby pozdravil 
nebeskú Matku a vyprosil hojnosť milostí pre celý slovenský národ. Po skončení svätej omše Ján Pavol 
II. korunoval milostivú sochu Panny Márie. 3. júla navštevuje opäť mariánsku svätyňu, tentokrát 
Bazilku Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore. Po svätej omši v národnej svätyni sa ešte 
v ten istý deň v Bratislave stretol so zástupcami nekatolíckych náboženstiev. Stretnutie sa uskutočnilo 
v Apoštolskej nunciatúre. Pozvanie na toto stretnutie prijal Pavel Procházka - predseda Evanjelickej 
cirkvi metodistickej, Ján Hradil- generálny vikár Cirkvi československej husitskej, Pavol Traubner – 
čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenska, Eugen Mikó – biskup 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Karol Gábriš – dekan Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK, Július Filo – generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Juraj Kohút – predseda 
Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike. Všetci účastníci tohto ekumenického stretnutia 
vyjadrili spokojnosť zo stretnutia a z rozhovorov s Jánom Pavlom II. Evanjelický biskup Július Filo, 
ktorý si uvedomil, že spolupráca medzi cirkvami na Slovensku zaostáva oproti svetu, deň po stretnutí 
vyhlásil: „Dúfajme, že sa situácia v tejto oblasti zlepší. Ján Pavol II. je jednou zo vzácnych postáv 
nášho storočia a vyvinul veľa pozitívneho úsilia v otázkach mieru, pokoja a spravodlivosti vo svete.“ 
381 Pavol Traubner zas zdôraznil, že táto návšteva Svätého otca je významnou nielen pre katolíkov, ale 
je poctou pre celú židovskú komunitu na Slovensku. V Bratislave sa potom večer modlil v kostole 
sestier Uršulínok modlitbu svätého ruženca, ktorú prenášal Vatikánsky rozhlas do celého sveta. 
2. júla pápež Ján Pavol II. v Košiciach svätorečil troch košických mučeníkov: Mareka Križina, Melichara 
Grodeckého a Štefana Pongráca. Na svätorečení boli prítomní aj bratia ekumenických cirkví 
a spoločenstiev. Svätý otec povedal, že „ich mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista – tak 
na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.“382 
Svätý otec odchádza 2. júla do Prešova na stretnutie s gréckokatolíkmi. Vyzýva k objaveniu 
kresťanských koreňov, ktoré priniesli hodnoty a civilizáciu celej Európe nielen na Západe, ale aj na 
Východe. Vo svojom príhovore ku gréckokatolíkom pozdravil aj veriacich pravoslávnej cirkvi a ich 
pastierov. Pripomenul radosť zo stretnutia s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. v Ríme 
a modlitbu za odstránenie všetkých napätí, ktoré vznikli z historických dôvodov, ale aj nádej na 
spoločnú cestu po vzájomnom porozumení, ktorá vedie k plnej jednote. Gréckokatolíkom pripomína 
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skúšky komunistického režimu a vyzdvihuje, že „Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo z tejto skúšky 
obnovené a posilnené aj vďaka svedectvu krvi početných mučeníkov. Živým dôkazom toho je viera 
veľkého počtu laikov, rehoľníkov, rehoľníčok, kňazov a duchovných pastierov. Stačí spomenúť utrpenie 
biskupa Vasiľa Hopku a mučeníctvo biskupa Pavla Gojdiča. Na prahu tretieho kresťanského tisícročia 
je to vzácny príspevok, ktorý vaše spoločenstvo dáva do pokladnice Cirkvi a najmä v prospech 
ekumenizmu. Cesta k plnej jednote zaväzuje každého.“383 Nezabúda ani na bratov a sestry 
východného obradu. „Aj ony sú ako malé jazierka – plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú 
Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem jednotlivých tradícií. Preto je 
povinnosťou všetkých usilovať sa o to, aby sa ani jedno z týchto „plies“ neumenšovalo alebo dokonca 
zmizlo.“384 V závere pripomína list Orientale lumen, venujúci sa problematike ekumenizmu, ale 
i Druhý vatikánsky koncil, ktorý vyzýva k opravdivému dialógu. Návšteva Prešova mala veľmi silný 
ekumenický rozmer. Určite k tomu prispelo aj neplánované zastavenie sa pri pomníku dvadsiatich 
štyroch evanjelických obetí, ktoré boli zavraždené počas Caraffovho krvavého súdu v roku 1687. 
Rozlúčka Svätého Otca so Slovenskom sa konala 3. júla v Poprade na popradskom letisku. Tam ho 
odprevádzala početná skupina veriacich. Ján Pavol II. sa srdečne poďakoval a rozlúčil sa s našou 
vlasťou slovami: „Nech Boh ochraňuje Slovensko a jeho obyvateľov. Dovidenia.“ 
 
4.19.3 Tretia návšteva Slovenska 2003 
 

Tretia apoštolská cesta Jána Pavla II. na Slovensku bola jednou z jeho posledných ciest vôbec. 
Niesla sa v duchu „Verní Kristovi, verní Cirkvi.“ Uskutočnila sa 11. až 14. septembra 2003. Svätý otec 
pred príchodom vyslovil prianie, aby navštívil tie slovenské diecézy, v ktorých ešte nebol. Pápež teda 
zavítal do katedrály v Trnave, do Banskej Bystrice a Rožňavy a cesta končila v Bratislave Petržalke. 
Prišiel vyhlásiť za blahoslavených hrdinov našej viery Mons. Vasiľa Hopku a milosrdnú sestru Zdenku 
Schelingovú. Prichádza opäť na Slovensko, aby nás posmelil vo viere. Prichádza ako pútnik evanjelia, 
ako rozsievač semena Božieho slova. 
11. septembra ho na letisku v Bratislave opäť vítajú najvyšší predstavitelia štátu a samozrejme 
biskupi, kňazi. Hoci na pápežovej tvári je už viditeľná únava, aj napriek svojim zdravotným ťažkostiam 
prišiel vydať svedectvo lásky a pokoja. 
Trnava – malý slovenský Rím je prvou zastávkou tretej pápežovej návštevy. V Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa sa modlí modlitbu svätého ruženca a všetkým prítomným udeľuje svoje pápežské 
požehnanie. 
Na druhý deň navštevuje Banskú Bystricu, kde ho víta takmer päťdesiat tisíc pútnikov. Biskup 
banskobystrickej diecézy Mons. Rudolf Baláž nazval túto návštevu Božím úsmevom. Po homílii pápež 
otvára diecéznu synodu a dostáva krásny dar – rukou prepísaný celý Nový zákon, ktorý prepisovali 
mladí ľudia zo všetkých slovenských diecéz. Po svätej omši sa v priestoroch badinského seminára 
stretáva s predstaviteľmi ôsmich cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku. 
V príhovore vyjadril túžbu chváliť Boha v jednote a láske. Poďakoval sa predstaviteľom šiestich 
protestantských cirkví, Pravoslávnej cirkvi a Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí za to, 
že si našli čas a ochotu na toto ekumenické stretnutie. Členovia Ústredného zväzu židovských obcí na 
Slovensku vyslovili uznanie pápežovmu úsiliu šírenia myšlienok tolerancie, vzájomného pochopenia 
a spolupráce spoločenstiev rôzneho náboženského presvedčenia, ako aj odsúdenia antisemitizmu 
a zdôraznenia, že židia sú našimi staršími bratmi vo viere. Všetci účastníci tohto stretnutia dostali na 
pamiatku od Svätého otca pamätnú mincu. 
V Rožňave 13. septembra slávil Svätý otec Eucharistiu na česť svätého Jána Zlatoústeho. Rozoberá 
podobenstvo o rozsievačovi a vyzýva nás všetkých, aby sme sa stali pôdou, do ktorej bude Pán siať 
semeno svojej lásky. 
Verní Kristovi, verní cirkvi. Tak toto motto našlo svoju realizáciu v závere pápežovej cesty. 14. 
septembra na sviatok Povýšenia Svätého Kríža blahorečí biskupa mučeníka Vasiľa Hopku a mučenicu, 
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rehoľnú sestru Zdenku Cecíliu Schelingovú v Bratislave Petržalke. V homílii hovoril o tajomstve kríža 
v spojení s Božou láskou: „Istotne to bolo práve rozjímanie nad týmto veľkým a obdivuhodným 
tajomstvom, ktoré podržalo blahoslavených biskupa Vasiľa Hopku a rehoľnú sestru Zdenku 
Schelingovú v ich rozhodnutí sa pre zasvätený život. Obaja stoja pred nami ako žiarivé príklady 
vernosti z čias tvrdého a nemilosrdného náboženského prenasledovania.“385 

Keď na sviatok Povýšenia Svätého Kríža odchádza Ján Pavol II. zo Slovenska, opúšťa ho 
s pohľadom upretým na Kristov kríž a na Sedembolestnú Pannu Máriu. Jeho slová hovoria za všetko: 
„Nech Ti Boh žehná, drahé Slovensko! Vďaka za tvoju lásku k Cirkvi a k Petrovmu nástupcovi!“ 
 
 
5 EKUMENIZMUS V DIELE JÁNA PAVLA II. 
 
5.1 Encyklika Ut unum sint  
 

Encyklika Ut unum sint – Aby všetci jedno boli, bola vydaná 25. mája 1995. Encyklika bola 
označená za najústretovejší krok pápeža voči pravosláviu a protestantizmu a prehĺbila katolícke 
chápanie ekumenizmu. Encyklika dáva najavo, že katolícka oddanosť ekumenizmu je nezvratná. Svätý 
otec požiadal katolíkov celého sveta, aby sa opäť zanietili pre ekumenizmus, aspoň tak, ako to bolo 
krátko po Druhom  vatikánskom koncile.  

V úvode encykliky Svätý otec zdôrazňuje, že Kristus volá všetkých svojich učeníkov k jednote. 
Táto cesta bude síce ťažká, ale zároveň aj radostná. Pre ekumenizmus je dôležité obrátiť svoje srdce 
a je potrebná modlitba, ktorá by nás priviedla k očisteniu pamäti našich dejín. Sme vyzvaní prejaviť 
odvahu za pravdu a zároveň preukázať vôľu vzájomne si odpustiť a zmieriť sa. Encyklika má za cieľ, 
aby medzi všetkými kresťanmi rástla jednota až po dosiahnutie plného spoločenstva a zároveň chce 
podporiť námahu tých, čo sa usilujú vo veci jednoty. Ján Pavol II. v encyklike žiada, aby sa „rímsky 
katolicizmus verne a vytrvalo usiloval o dosiahnutie jednoty, v presvedčení, že presne to si Kristus 
želá pre svoju cirkev. Prejsť cestu k tomuto cieľu nebude ľahké. Ján Pavol II. však tvrdí, že inej 
možnosti niet.“386 

Encyklika Ut unum sint je jedinečná a obsahuje odvážny návrh a môžeme s pokojom v srdci 
tvrdiť, že predbehla svoju dobu.  

 
5.1.1 Ekumenické úsilie katolíckej cirkvi 
 

 Ján Pavol II. v tejto prvej kapitole, akoby informuje o tom, že katolícka cirkev vynakladá úsilie 
na zjednotenie. Starosť o obnovenie jednoty sa týka celej Cirkvi, teda veriacich a ich pastierov. Na 
druhej strane zjednotenie nie je len vôľou Cirkvi, ale je to predovšetkým Božia vôľa. Pán Ježiš 
v predvečer svojej smrti prosí, aby všetci boli jedno. Z toho nám vyplýva nielen povinnosť, ale aj 
zodpovednosť za jednotu. Na ekumenickom hnutí, hnutí za jednotu sa zúčastňujú všetci tí, ktorí 
vzývajú trojjediného Boha a Ježiša uznávajú za Pána a Spasiteľa. „Ekumenizmus, hnutie podporujúce 
zjednotenie kresťanov, nie je len nejakým príveskom k tradičným činnostiam cirkvi, ale naopak, je 
organickou súčasťou jej života a pôsobenia a v dôsledku toho ním musí byť celkom preniknutá, 
pretože ekumenizmus má byť plodom zdravého a rozkvitajúceho stromu, ktorý dorastá do svojej 
plnosti“ (UUS 20). Na cestu jednoty je potrebné predovšetkým obrátenie srdca, pretože 
ekumenizmus nemôže existovať bez vnútorného obrátenia. Obrátenie srdca, svätosť života 
a modlitby za jednotu kresťanov tvoria dušu celého ekumenického hnutia. Toto obrátenie je 
potrebné pre jednotlivcov, ale i pre celé spoločenstvá. A všetko musí ísť v súlade s vernosťou 
evanjeliu. Medzi jednotlivými spoločenstvami musí byť vzájomný dialóg – dialóg lásky, pretože dialóg 
nie je len výmena názorov, ale je aj výmenou darov. Vo vzájomnom dialógu sa musíme uznať ako 
rovnocenní partneri. Všetci máme mať vôľu na zjednotenie a zmierenie v pravde. Na to je potrebné, 
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aby sme sa nestavali do opozície, lebo iba tak môžeme prekonať rozdelenie a priblížiť sa 
k zjednoteniu. Povinnosť dialógu nemá začínať a končiť len u Petrovho nástupcu, ale vzťahuje sa aj na 
miestne, partikulárne cirkvi, na biskupské konferencie a synody. Zároveň boli ustanovené osobitné 
komisie, ktoré napomáhajú ekumenickému duchu a ekumenickej činnosti. „Dialóg stimuluje 
zúčastnené strany, aby si vzájomne kládli otázky, aby sa navzájom chápali a podávali si vysvetlenia“ 
(UUS 38). Pri odlišnostiach týkajúcich sa našej viery je potrebné pristupovať s bratskou láskou, úctou, 
pokorou a láskou k pravde. Pri porovnávaní sa treba oprieť o dva základné piliere: o Sväté písmo 
a tradíciu Cirkvi. Spoločná modlitba, vzájomné poznanie a dialóg si okrem toho vyžaduje vzájomnú 
spoluprácu a to na rôznych úrovniach, či už pastoračnej, sociálnej, alebo kultúrnej. „Ekumenická 
spolupráca je okrem toho skutočnou školou ekumenizmu, dynamickou cestou k jednote. Jednota 
v konaní vedie k plnej jednote viery. Pri tejto spolupráci všetci v Krista veriaci môžu sa ľahko naučiť, 
ako sa lepšie vzájomne poznať a vážiť i ako pripraviť cestu jednote kresťanov“ (UUS 40). 

 
5.1.2 Ovocie dialógu 
 

Zo spoločného obrátenia sa k evanjeliu, urobil Duch Boží nástroj ekumenického hnutia. 
Kresťania už nepovažujú iných kresťanov za svojich nepriateľov, ale vidia v nich svojich bratov a svoje 
sestry. Termín oddelení bratia sa postupne nahradil termínom druhí kresťania, kresťania z iných 
spoločenstiev alebo iní pokrstení.. Univerzálne bratstvo kresťanov sa stáva základom ekumenického 
presvedčenia. Bratská láska totiž zahŕňa všetkých učeníkov Krista. Spoločný hlas kresťanov dokáže 
viac presvedčiť, ako hlas jednotlivcov, najmä ak treba zaujať stanovisko k dôležitým problémom, 
napr. povolanie človeka, sloboda, pokoj, spravodlivosť alebo budúcnosť sveta. Dialóg sa nemá týkať 
len učenia, má sa vzťahovať na celú osobu, aby bol naozajstným dialógom lásky. Druhý vatikánsky 
koncil vyslovil: „Je dôležité, aby katolíci uznali s radosťou pravdivé kresťanské dobrá zo spoločného 
dedičstva a vysoko si vážili to, čo sa nachádza i od nás oddelených bratov. Je správne a liečivé uznať 
Kristove bohatstvá a pôsobenie duchovných síl v živote druhých, ktorí vydávajú svedectvo o Kristovi. 
Boh je vždy zázračný a obdivuhodný vo svojich dielach“ (UUS 47). Vzácnym plodom dialógu je vzrast 
spolupatričnosti. Vďaka nej si uvedomujeme prvky viery, ktoré máme spoločné. 

V druhej kapitole encykliky Ut unum sint sa Svätý otec osobitne venuje dialógu s východnými 
cirkvami a dialógu s cirkevnými spoločenstvami západu.  
Práve Druhý vatikánsky koncil má neodškriepiteľnú zásluhu na upevnení spojenia s východnými 
cirkvami. Zástupcovia týchto cirkví sa zúčastnili ako pozorovatelia zasadnutí Druhého vatikánskeho 
koncilu. Posvätný koncil nás vyzýva všetkých, ale najmä tých „ktorí sa usilujú o obnovenie žiadúceho 
plného spoločenstva medzi východnými cirkvami a katolíckou cirkvou, aby náležite uvážili špeciálne 
podmienky vzniku a rastu východných cirkví a tiež povahu vzťahov, ktoré boli medzi nimi a rímskym 
stolcom pred rozštiepením“ (UUS 50). Ekumenické ovocie prinášajú pravidelné kontakty i vzájomná 
účasť na modlitbe. Po skončení Druhého vatikánskeho koncilu sa udiali dve udalosti, ktoré majú svoj 
význam pre vzťahy medzi Východom a Západom. Prvou je vyhlásenie svätého Cyrila a Metoda za 
spolupatrónov Európy. A tak bratia zo Solúna, pochádzajúci z Byzantskej ríše, stoja vedľa zakladateľa 
mníšstva na západe svätého Benedikta. Druhou udalosťou bola oslava tisícročia pokrstenia Rusi 
a venovanie apoštolského listu Euntes in mundum veriacim katolíckej cirkvi. Obnovenie bratských 
vzťahov je znamením, že aj napriek prekážkam, či už kultúrnym, sociálnym, historickým alebo 
politickým, nás navzájom zjednocuje Kristus. 
Dialóg s inými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami Západu má viesť tiež k nastoleniu jednoty. 
Máme spoločné korene, podobné sú i orientácie, máme preto spoločnú západnú charakteristiku. Nie 
je rozhodujúci vplyv kultúrneho pozadia, ale otázka viery. Modlitba Krista nás všetkých oslovuje 
rovnakým spôsobom. Koncil poukázal na niektoré body, ktoré majú byť podnetom a základom pre 
dialóg. Predovšetkým je ním Sväté písmo. „Títo bratia milujú Sväté písmo a vysoko ho uctievajú. 
Vzývajúc Ducha Svätého v samom Svätom písme hľadajú Boha, ako sa im prihovára v Kristovi. 
V Písme rozjímajú o Kristovom živote. V Písme rozjímajú o Kristovom živote a o tom, čo božský 
Majster učil a vykonal pre ľudské spasenie, najmä o tajomstvách jeho smrti a vzkriesenia“ (UUS 66). 
Sväté písmo sa tak stáva pri vzájomnom dialógu výborným nástrojom na dosiahnutie jednoty.  
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Život, či už sociálny, alebo kultúrny nám ponúka široké možnosti na ekumenickú spoluprácu. 
Pri spolupráci sa môžeme navzájom poznávať, mať sa v úcte a pripravovať cestu jednoty. 

 
5.1.3 Quanta Est Nobis Via? 
 

V poslednej kapitole encykliky kladie Svätý otec otázku: Aká dlhá je cesta, ktorá je ešte pred 
nami? Aká je dlhá cesta, ktorá nás delí odo dňa, v ktorom dosiahneme plnú jednotu a budeme 
spoločne sláviť svätú Eucharistiu? Kresťanské spoločenstvá si majú navzájom pomáhať pri hľadaní 
pravdy. Toto hľadanie sa už teraz prejavuje v rôznych dokumentoch a komisiách určených pre dialóg. 
Základná jednota v učení má byť o krste, Eucharistii, úrade a autorite. „Od tejto základnej jednoty 
musíme dospieť k nutnej a dostatočne zviditeľnenej jednote, ktorá sa zapíše do konkrétnej 
skutočnosti tým, že jednotlivé cirkvi naozaj uskutočnia znak plného spoločenstva v jedinej, svätej, 
katolíckej a apoštolskej cirkvi, čo nájde svoj výraz v spoločnom slávení Eucharistie“ (UUS 78). 
Ján Pavol II. vymedzuje témy, ktoré musíme prehĺbiť, aby sme dosiahli súhlas vo viere: 

1) „vzťahy Svätého písma, ako najvyššej autority vo veciach viery a posvätnej tradície, ako 
nevyhnutnej interpretácie Božieho slova, 

2) Eucharistia, sviatosť Kristovho tela a krvi, prinášaná na chválu Otca, pamiatka obety a reálna 
Kristova prítomnosť, posväcujúce vyliatie Ducha Svätého, 

3) vysviacka, ako sviatosť kňazstva v jeho troch stupňoch: biskupský úrad, kňazstvo a diakonát, 
4) Učiteľský úrad cirkvi, zverený pápežovi a biskupom, ktorí sú v spoločenstve s ním, a ponímaný 

ako zodpovednosť a autorita v mene Krista za náuku viery a jej zachovávanie, 
5) Panna Mária, Matka Božia a ikona Cirkvi, duchovná matka, ktorá oroduje za Kristových 

učeníkov a celé ľudstvo“ (UUS 79). 
Na túto cestu je potrebná múdrosť viery, je potrebné sa vyhnúť falošnému irenizmu, 

vlažnosti, či odporu a záporného negatívneho pohľadu a nemáme sa uspokojiť len zo zdanlivými 
riešeniami. Doteraz dosiahnuté výsledky na poli ekumenizmu máme prijať a majú sa stať spoločným 
vlastníctvom. Na tom sa musí podieľať celý Boží ľud rôznymi spôsobmi, formami a kompetenciami.  

Ekumenický záväzok má svoju vážnosť a katolíckych veriacich sa hlboko dotýka. “Svätý Duch 
nás pozýva na vážne spytovanie svedomia. Katolícka cirkev musí vstúpiť do dialógu, ktorý, by sme 
mohli nazvať dialógom obrátenia. V tomto dialógu musí každý hľadať svoju neprávosť, priznať si svoju 
vinu a odovzdať sa do vôle toho, ktorý je orodovníkom u Otca – Ježiša Krista“ (UUS 82). Iba tak sa 
nám podarí nájsť silu, aby sme doviedli ťažkú a dlhú ekumenickú púť až k dobrému koncu. 
 
5.2 Prekročiť prah nádeje 
 

Kniha Prekročiť prah nádeje vyšla v októbri 1994 a veľmi rýchlo sa stáva medzinárodným 
bestsellerom. Bola preložená do niekoľkých desiatok jazykov. Kniha pôvodne vznikla na základe 
televízneho rozhovoru. Mala byť pripomienkou pätnásteho výročia pontifikátu. S pápežom sa mal 
zhovárať taliansky novinár Vittorio Messori. Televízny rozhovor sa však pre pápežovu vyťaženosť 
nikdy neuskutočnil. Svätý otec na novinárove otázky odpovedal písomne, a tak všetko smerovalo 
k vydaniu knihy, ktorej názov dal sám Svätý otec - Prekročiť prah nádeje. V knihe rozoberá viacero 
otázok a tém, či už zo svojej mladosti, z obdobia kňazstva, ale nachádzame v nej aj ekumenické 
nádeje.  
Prekročiť prah nádeje v rámci ekumenizmu môže ponúknuť: 

 odpoveď na otázku prečo je viac náboženstiev, 

 Budhizmus, 

 Islam, 

 Judaizmus, 

 hľadanie stratenej jednoty. 
Novinár Vittorio Messori kladie Svätému otcovi otázku prečo Boh dovolil, že existuje vo svete 

toľko náboženstiev. Ján Pavol II. sa snaží poukázať na to, čo tvorí spoločný základ a spoločný koreň 
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týchto náboženstiev. Cituje deklaráciu Druhého vatikánskeho koncilu Nostra aetate. Cirkev radí úsilie 
za jednotu do prvoradých úloh, lebo: „Všetky národy tvoria len jedno spoločenstvo, majú ten istý 
pôvod, pretože Boh dal prebývať celému ľudskému pokoleniu na celom povrchu zeme, a majú aj 
spoločný konečný cieľ, Boha.“387 Nevyhýba sa ani otázke Ďalekého východu a misionárskym 
ťažkostiam v krajinách Ázie. Deklarácia Nostra aetate je významná aj pri riešení vzťahoch Cirkvi 
a hinduizmu, či budhizmu. Katolícka cirkev to, čo je sväté a pravdivé nezavrhuje. Tradície východu má 
v úprimnej úcte a snaží sa hľadať spoločnú cestu. Ján Pavol II. spomína na svoje cesty do krajín Ázie, 
ktoré prispeli k vzájomnému dialógu, spomína na stretnutia s predstaviteľmi svetových náboženstiev 
a predovšetkým na historické stretnutie v Assisi. 

Budhizmus. Tomuto náboženstvu podľa Jána Pavla II. treba venovať osobitnú pozornosť, lebo 
je tak ako kresťanstvo, náboženstvom spásy. Avšak aj napriek zbližujúcim aspektom je medzi nami 
odlišnosť a to najmä v spôsobe ponímania sveta. 

Islam. Oproti Budhizmu je tu situácia odlišná vďaka tomu, že sa klaniame jedinému 
a všemohúcemu Bohu, ktorý stvoril nebo i zem. Viera v jedného Boha nás robí s islamom blízkymi. 
V Koráne však nie je priestor pre Krista, ani pre vzkriesenie. Ježiš sa spomína len ako prorok, 
ohlasovateľ príchodu Mohameda. Úctu si zasluhuje nábožnosť a vernosť modlitbe. Druhý vatikánsky 
koncil vyzýva cirkev k dialógu s vyznávačmi islamu. „Ak v priebehu vekov vznikli medzi kresťanmi 
a moslimami mnohé rozbroje a nepriateľstvá, tento svätý cirkevný snem vyzýva všetkých, aby zabudli 
na to, čo bolo, a pestovali úprimné vzájomné porozumenie a spoločne chránili a zveľaďovali 
u všetkých ľudí sociálnu spravodlivosť, mravné hodnoty, mier a slobodu.“388 Svätý otec pripomína 
významné kroky k zblíženiu, ktoré sa už urobili, a to: modlitbové stretnutie v Assisi, modlitba za mier 
v Bosne, stretnutia s moslimami na apoštolských cestách v Afrike a v Ázii, stretnutie s moslimskou 
mládežou v Casablanke. Pápež poukazuje však aj na ťažkosti, predovšetkým na fundamentalistické 
prúdy vnucujúce občanom „jedine pravé náboženstvo“. Aj napriek týmto ťažkostiam zostáva Cirkev 
otvorená dialógu a vzájomnej spolupráci. 

Judaizmus. Náboženstvo, ktoré je nám podľa slov Jána Pavla II. najbližšie. Cirkev totiž 
nezabúda na to, že prijala zjavenie Starého zákona prostredníctvom ľudu, s ktorým Boh uzavrel 
zmluvu. Máme spoločné veľké duchovné dedičstvo a podľa Druhého vatikánskeho koncilu je našou 
úlohou spoločný dialóg. Svätý otec si tu spomína na základnú školu vo Wadoviciach, na svoju triedu, 
v ktorej boli aj židovskí spolužiaci a samozrejme na priateľstvo s Jerzym Klugerom. Spomína na 
židovskú synagógu, postavenú za gymnáziom, ktoré navštevoval. Na holokaust židovského národa, 
Osvienčim, ktorý nesmie prestať byť výstrahou v dnešnej dobe. Pri apoštolských cestách opäť 
nezabúda na svojich starších bratov vo viere, ako ich rád a často označuje a nezabudne spomenúť 
návštevu rímskej synagógy. Hovorí aj o svojom presvedčení uznať samostatný štát Izrael. Týmito 
aktivitami Svätého otca prichádza k zblíženiu ľudu Starej a Novej zmluvy.  

Hľadanie stratenej jednoty. Svätý otec pri otázke o priepasti medzi náboženstvami sa 
odvoláva na Druhý vatikánsky koncil a spomína, že už pápež Ján XXIII. hovoril, že je menej toho čo nás 
rozdeľuje, ako toho čo nás spája. Toto tvrdenie tvorí základ ekumenického myslenia. Rozdelenia sú 
v protiklade s tým, čo ustanovil Kristus. Môžeme však pochopiť, že veriaci v priebehu dejín a pod 
vplyvom odlišných kultúr si v evanjeliovom posolstve zdôrazňovali odlišné aspekty. Treba mať dobrú 
vôľu, aby sme mohli povedať, že rôzne výklady viery nás môžu vzájomne dopĺňať. Ale treba aj určiť, 
kde je hranica reálneho rozdelenia a kde by už viera mohla byť ohrozená. Rozpor medzi katolíckou 
a pravoslávnou cirkvou, nie je až taký hlboký. Avšak pri spoločenstvách vzniknutých dôsledkom 
reformácie je tento rozpor oveľa výraznejší už v základných prvkoch, ktoré ustanovil Kristus. Na 
druhej strane sú v pravoslávnej cirkvi oveľa väčšie ťažkosti psychologického a historického rázu ako 
v komunitách, ktoré vznikli z reformácie. Svätý otec zdôrazňuje potrebu osobných kontaktov. Sám sa 
stretáva s predstaviteľmi týchto cirkví a to, že sa môžu spojiť pri spoločnej modlitbe hovorí samo za 
seba. Pred niekoľkými desaťročiami takáto spoločná modlitba neprichádzala v úvahu. Ťažkosti sú 
väčšie v krajinách, kde rozdelenie malo svoj počiatok, napr. v Nemecku, Švajčiarsku, než v Severnej 
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Amerike, či v Afrike. Druhý vatikánsky koncil nesľúbil koniec týmto problémom, ale otvoril nám cestu 
k jednote. „Samotná cesta je procesom, ktorý musí postupne prekonávať prekážky, či už vieroučné 
alebo kultúrne a sociálne, ktoré sa nahromadili v priebehu stáročí. Treba sa zbaviť stereotypov, 
návykov a treba objaviť jednotu, ktorá v skutočnosti už jestvuje.“389 Na ceste k ekumenickému 
dialógu sa už podnikli konkrétne kroky. Cesta k jednote však nebude krátka a nebude ani bez 
prekážok. A otázka jednoty nie je len v ľudských silách. Musí tu ísť o závan Ducha Svätého, On je 
protagonistom, ktorý rozhodne, kedy bude proces jednoty dostatočne zrelý. Nie je ľahké 
predpovedať kedy k tomu dôjde, ale je potrebné, aby nás nové tisícročie našlo jednotnejších a aby 
bola ochota sa na takúto cestu jednoty vydať.  

Vittorio Messori kladie Svätému otcovi aj otázku, prečo sme rozdelení. Ján Pavol II. ponúka 
dve odpovede. Jedna hovorí, že za rozdelením môžeme vidieť trpké ovocie hriechu kresťanov. Druhá 
odpoveď je pozitívnejšia, pretože vidí v rozdelení cestu, ktorá môže Cirkev viesť k tomu, aby 
objavovala bohatstvá v Kristovom vykúpení a v jeho evanjeliu. Pre rozdelenia, ale nehľadajme nijaké 
ospravedlnenie, príde čas, kedy sa prejaví zjednocujúca láska. 

 
5.3 Redemptor hominis 
 

Je to prvá encyklika Jána Pavla II., ktorú napísal na začiatku svojho pontifikátu v roku 1979 
a obracia sa v nej na biskupov, kňazov, rehoľníkov, ale i laikov a všetkých ľudí dobrej vôle. Svätý otec 
už krátko po svojom zvolení spomína ekumenizmus a potvrdil to aj v tejto prvej encyklike, kde sa 
ekumenizmu venuje. Vyzdvihol úsilie svojich predchodcov pápeža Jána XIII., ktorý sa otázke 
ekumenizmu dôsledne venoval a nastolil otázku zjednotenia kresťanov a pápeža Pavla VI., ktorý 
podnikol prvé kroky k dosiahnutiu jednoty. Jednotu je potrebná hľadať a netreba sa dať odradiť ani 
ťažkosťami. Pravá ekumenická činnosť zahŕňa v sebe otvorenosť pre dialóg. Aplikovať to môžeme pri 
stretnutiach s predstaviteľmi nekresťanských náboženstiev, alebo v spoločnej modlitbe.390 

 
5.4 Slavorum apostoli 
 

Pápež Ján Pavol II., ktorý je sám slovanského pôvodu, mal vo svojom srdci úctu voči 
slovanským vierozvestom. Vo svätom Cyrilovi a Metodovi videl veľký význam pre celú Cirkev, celý 
svet, ale i jednotu Európy. Svätý otec vyhlásil dňa 31. decembra 1980 apoštolským listom Egregiae 
virtutis svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. 391  Encyklika Slavorum apostoli bola 
vydaná 2. júna 1985 na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda. Svätý otec v tejto 
encyklike píše, že vo svätom Cyrilovi a Metodovi môžeme vidieť predchodcov ekumenizmu. Cyril aj 
Metod patrili ku gréckej kultúre a mali byzantskú výchovu, no v srdci to boli Slovania. Hoci pôsobili 
v ťažkej dobe, tak nikdy nevnucovali národom, ktoré evanjelizovali byzantskú kultúru alebo grécky 
jazyk. Ich veľkým cieľom bolo spojiť veriacich v Kristovi a snažili sa o budovanie jednej, svätej, 
katolíckej a apoštolskej cirkvi. Obidvaja svätci sa snažili o záchranu jednoty vo viere a láske medzi 
cirkvami, ku ktorým patrili. Boli mostom medzi carihradskou a rímskou cirkvou a zároveň medzi 
cirkvami, ktoré vznikali na území Slovanov. Boli presvedčení, že každá miestna cirkev môže svojimi 
darmi obohatiť plnosť, a že nejednotnosť a nesvornosť nemožno ospravedlňovať. Títo svätci sa snažili 
odstrániť každú roztržku medzi cirkevnými spoločenstvami. Vždy zachovali vernosť pravému učeniu 
a tá im umožnila, aby splnili svoje misijné poslanie a zostali v jednote s rímskou a aj s carihradskou 
cirkvou. Za každých okolností sa usilovali o vzájomný dialóg. Stávajú sa učiteľmi pre tých, čo sa snažia 
urovnávať spory. Ich apoštolát obsahuje v sebe ekumenickú výzvu: znova budovať jednotu, ktorá 
bola poškodená a na prvom mieste jednotu medzi Východom a Západom. Ich misijnú činnosť na 
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Veľkej Morave môžeme teda prirovnať aj k duchovnému mostu, ktorý sa im podarilo vybudovať 
medzi východnou a západnou tradíciou.392 
 
5.5 Redemptoris Mater 
 

Encykliku Redemptoris Mater napísal Ján Pavol II. v roku 1987. Predstavuje v nej Pannu Máriu 
ako prvý a najžiarivejší príklad poslušnosti viery. Kresťania sú si vedomí toho, že jednotu nájdu len 
vtedy, ak tá bude spočívať práve na jednote ich viery. Zároveň je potrebné vyriešiť vážne vieroučné 
rozpory, týkajúce sa aj Máriinej úlohy v diele spásy. Cirkevné spoločenstvá sa zatiaľ zhodujú 
s Katolíckou cirkvou v základných bodoch ohľadom Panny Márie. Je uznaná za Matku Ježišovu 
a pozerajú na ňu ako pod krížom prijíma za syna učeníka Jána a Ján ju prijíma za svoju matku. Všetci 
by sme sa na ňu mali teda pozerať ako na našu spoločnú Matku prihovárajúcu sa za jednotu Božej 
rodiny. Ján Pavol II. zdôrazňuje, že sú to práve Východné cirkvi, ktoré majú Bohorodičku vo veľkej 
láske a úcte. Mária je na poprednom mieste v kulte východných cirkví, dôkazom toho je aj ich 
bohatstvo mariánskych sviatkov a hymnov. Tieto bohatstvá napomáhajú tomu, aby cirkev mohla 
dýchať oboma pľúcami Východu i Západu.393 

 
5.6 Tertio millennio adveniente 
 

Apoštolský list Svätého otca bol vydaný roku 1994 pred blížiacim sa tretím tisícročím. Čas 
pred jubilejným rokom 2000 bude časom a veľkou príležitosťou pre dialóg medzi náboženstvami. Ján 
Pavol II. zdôrazňuje, že popredné miesto v dialógu sa má venovať židom a moslimom. Sú potrebné 
vzájomné stretnutia s predstaviteľmi. Zároveň vyslovuje želanie, aby k stretnutiam prišlo na miestach 
významných pre tieto náboženstvá. Medzi takéto miesta by mal určite patriť Betlehem, Jeruzalem, 
Sinaj. Je potrebné sa vyhnúť nedorozumeniam a nebezpečenstvu synkretizmu a klamlivého irenizmu. 
Vzorom nám má byť Panna Mária dokonalý príklad lásky k Bohu a blížnemu. Svätý otec pripomína, že 
sa končí tisícročie, ktoré zažilo veľa bolestivých roztrhnutí. Je potrebné pokánie a modlitba k Duchu 
Svätému za vyprosenie milosti jednoty kresťanov. Zároveň je potrebné spytovanie svedomia, aby sme 
sa k veľkému Jubileu priblížili čo najviac zjednotení. Nemáme zabudnúť ani na ekumenizmus svätcov 
– mučeníkov. Prvé tri storočia dejín cirkvi sú posvätené krvou mnohých mučeníkov. Prax vyhlasovania 
svätých a blahoslavených je spoločná pre katolícku i pravoslávnu cirkev. Všetci spoločne máme 
obrátiť zrak na Krista v úsilí, aby sme v Ňom boli jedno. 394 

 
5.7 Orientale lumen 
 

„Na východe vychádza každý deň slnko nádeje, svetlo, ktoré vráti ľudskému rodu zmysel jeho 
existencie. Z Východu sa vráti, ako sa to obrazne povie, náš Spasiteľ.“395 Apoštolský list Orientale 
lumen – Svetlo z Východu napísal Svätý otec k stému výročiu apoštolského listu Orientalium dignitas 
od pápeža Leva XIII., ktorým chcel obhájiť význam východných tradícii pre celú cirkev. Katolíci by mali 
poznať tradície východu a mali by byť nápomocnými procesu jednoty. V liste Ján Pavol II. opäť 
vyzdvihuje misijnú činnosť svätého Cyrila a Metoda, ktorí majú byť pre nás vzorom jednoty. Následne 
sa pápež obracia ku kresťanskému dedičstvu Východu. To má pre kresťanskú cirkev privilegovanú 
úlohu. Napomáha v prijímaní viery v Ježiša Krista, pomáha jej porozumieť a aj žiť ňou. Kresťanský 
Východ je schopný prijať hlavné znaky jednotlivých kultúr. Práve Východ rešpektuje iné národy v tom, 
že Božie slovo má zaznieť v každej reči. Má vo veľkej úcte Tradíciu. Celá liturgia je spomienkou 
a prosbou na Pánov návrat. Je to práve tradícia, ktorá dáva nádej tým, čo sú sklamaní z neúspechu, že 
niekto iný zavŕši ich snaženia. Pozitívnym vzorom je pre nás aj mníšstvo, ktoré si uchovalo jednotu. 
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Mníšstvo nie je len individuálnym životom, ale je základňou pre všetkých pokrstených. Máme však 
spoločné rysy, ktoré nás spájajú a vytvárajú most bratstva. Život mnícha v Oriente dokazuje jednotu 
medzi spiritualitou a teológiou. Svätý otec vyslovil prosbu, aby sa ďalej kráčalo po stopách, ktoré 
začal pápež Pavol VI. na ceste jednoty. Vzájomné vzťahy medzi nami nebudú prekážkou, aby sa každý 
cítil vo svojej cirkvi doma. Medzi poznávacie znamenia postoja príkazu, ktorý Pán Ježiš zveril Petrovi 
patrí posilňovať bratov a sestry vo viere a v jednote. Je potrebné stále hľadať cesty, ktoré nás dovedú 
k jednote. Zjednotenie sa môže uskutočniť jedine s Božou láskou. Kristova cirkev na Východe a na 
Západe má byť jedna, jediná a zjednotená. Na to je potrebné plné rešpektovanie zvyklostí a tradícii 
u oboch cirkví a prejavovanie si skutkov spoločnej lásky. Svätý otec vyslovuje prosbu za vzájomné 
návštevy, či už na pôde kláštorov, alebo univerzít, ale aj stretnutia vo farnostiach. V závere listu Ján 
Pavol II. zdôrazňuje, že nesmieme zabúdať na bratov a sestry z Východu a máme túžiť po spoločnej 
jednote.396 

 
5.8 Novo millennio ineunte 
 

Na začiatku tretieho tisícročia, keď sa končí Veľké jubileum Ján Pavol II. ponúka pohľad do 
budúcnosti apoštolským listom zo dňa 6. januára 2001. V liste zdôrazňuje potrebu zamyslieť sa nad 
budúcnosťou, ktorá nás čaká. Zároveň v ňom pripomína veľké udalosti Jubilea týkajúce sa 
ekumenizmu. Predovšetkým „očistenie pamäti“ v jeho prosbe o odpustenie za hriechy všetkých 
synov a dcér Kristovej cirkvi a spomienka na svedkov viery 20. storočia, ktorých si pripomenul 
s predstaviteľmi iných cirkví a cirkevných spoločenstiev v prostredí Kolosea. V apoštolskom liste Ján 
Pavol II. spomína na ekumenický rozmer Veľkého jubilea, ku ktorému prispelo aj spoločné otvorenie 
Svätej brány Petrovho nástupcu, anglikánskeho prímasa a metropolitu konštantinopolského 
ekumenického patriarchátu. Táto udalosť otvorila cestu aj ďalším stretnutiam s pravoslávnymi 
patriarchami a hlavami iných kresťanských vierovyznaní. Ján Pavol II. hovorí, že ekumenická cesta je 
namáhavá, ale je plná nádeje, že nás vedie Vzkriesený Kristus a sila jeho Ducha. V liste sú i spomienky 
na návštevu Svätej zeme, na modlitbu pri Múre nárekov a návštevu mauzólea Yada Vashema. 
Spomienka na posvätné miesta pre kresťanov, židov i moslimov. Ekumenické úsilie podľa slov 
Svätého otca sa má ďalej rozvíjať i v novom tisícročí, pretože Kristova prosba, „aby boli jedno“ je aj 
príkazom. Ekumenický dialóg má prebiehať nielen medzi kresťanmi Východu a Západu, ale aj s bratmi 
a sestrami anglikánskeho spoločenstva i cirkevných spoločenstiev reformácie. Ovocie pre 
ekumenizmus určite prinesú teologické rozhovory, spolupráca v dobročinnej kresťanskej láske 
a predovšetkým ekumenizmus svätosti. Na spoločnej ekumenickej ceste máme napredovať dovtedy, 
kým nebudeme spievať spolu jedným hlasom: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 
113,1) V novom tisícročí v medzináboženskom dialógu by sme mali ísť podľa línie, ktorú naznačil už 
Druhý vatikánsky koncil. Dialóg musí pokračovať aj z toho dôvodu, aby sa zahnala hrôza 
náboženských vojen. Meno Boha sa má stať menom a príkazom pokoja.397 

 
5.9 Ecclesia in Europa 
 

Posynodálna apoštolská exhortácia Jána Pavla II. z roku 2003 je venovaná Cirkvi v Európe. 
Pápež v nej vyslovuje poďakovanie za pokrok na ekumenickej ceste. Pre Európu je to dar Ducha 
Svätého, pretože práve v nej nastali mnohé bolestivé rozdelenia, ktorých následky znášame ešte aj 
dnes. Aj napriek problémom cestu k ekumenizmu nemožno prerušiť, je potrebné v nej pokračovať. 
Zároveň sa vyžaduje pokorné odpustenie si navzájom. Pokrok v ekumenizme je nádejou pre Cirkev 
a jednota medzi nami nás môže navzájom len obohatiť. S radosťou sa treba pozerať už na dosiahnuté 
pokroky s bratmi z ortodoxnej cirkvi a príslušníkmi zo spoločenstiev pochádzajúcich z reformácie. Je 
potrebné napredovať na ceste zjednotenia kresťanov, na ceste k zjednoteniu Európy. Musíme 
pomáhať všetkým cirkvám a cirkevným spoločenstvám k pochopeniu ekumenickej cesty. Na to je 
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potrebná vytrvalosť a úsilie spojené s nádejou. Ďalej je potrebný dialóg, vzájomná konfrontácia, 
zhodnotenie doterajších dosiahnutých výsledkov a nájdenie ďalších podnetov smerujúcich 
k dosiahnutiu jednoty. Aj napriek námahám je potrebné pokračovať v začatom dialógu a vychovávať 
veriacich a mládež, aby využívali priestor na vzájomné stretnutia, ktoré budú pre nich prínosom 
a obohatením. Dialóg je jednou z hlavných úloh Kristovej Cirkvi najmä v Európe, ktorej minulosť je 
poznačená rozdelením. Z ekumenickej cesty sa nesmieme vrátiť, ani na nej zaostať, musíme vytrvať, 
pokračovať a potom ekumenizmus prinesie vytúžené ovocie jednoty. 398 
 
ZÁVER 

 
Nájsť stratenú jednotu – to je snaha katolíckej Cirkvi už od čias rozdelenia. Zjednotenie je 

Božou vôľou. Boh nám poslal svojho Syna, ktorý sa v predvečer svojej obety na kríži modlil, „aby sme 
boli jedno.“  

Svätý otec Ján Pavol II. sa venoval ekumenizmu počas celého svojho života. Svedčia o tom 
zahraničné cesty, príhovory, stretnutia, diela, prosby o odpustenie, konkrétne činy ekumenického 
charakteru. Ján Pavol II. najmä počas svojho pontifikátu vyvinul mnoho aktivít, ktoré smerovali 
k zjednoteniu kresťanských cirkví. Túžbu po jednote a vzájomný dialóg premietol do mnohých 
významných udalostí a činov.   

Ekumenické aktivity Svätého otca nám sú príkladom, ale i nádejou k jednote, po ktorej Cirkev 
túži. V celom živote Jána Pavla II. môžeme pozorovať, že on sám túžil po jednote, ale aj po tom, aby 
to bola spoločná túžba všetkých kresťanov, a aby sa stala svetlom pre neveriacich.  

Rigorózna práca podáva ucelený prehľad o ekumenizme Svätého otca Jána Pavla II. Na poli 
ekumenizmu nás čaká ešte veľa práce, veľa úloh. Je to úloha celej Cirkvi, nielen Svätého otca, ale 
každý jeden z nás má prispieť svojou snahou a úsilím. Ján Pavol II. nám však môže byť na tejto ceste 
k jednote byť a nevyčerpateľným prameňom ekumenického úsilia. 
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Príloha A
 

Michal Chuda 
SVETLO JEDNOTY 

 
Vzlietnite, zvony! Prišiel Svätý Otec z Ríma. 

Čo veky nepoznali, dal nám tento deň. 
Len do snov vstupoval. A prázdna vzdorná klíma 

beznádej ako suchý kvet, čo nedojíma, 
dávala tvojim, Pane. Len sa rozpomeň. 

 
Neživé kvety mrazu odkvitli len včera. 
Po Vzkriesení aj na nás dýchla živá jar. 

Kto verí vo mňa, vravíš, nikdy neumiera. 
Aj tvojho námestníka zvala naša viera – 
vzkrieseného ťa pozve u nás na oltár. 

 
 

Tu u nás doma, na Slovensku, pod Tatrami, 
tvoj najvernejší služobník sťa Boží Syn, 
ktorý na kríži stále s Máriou bol s nami, 

niesol náš bôľ, nás, tichých svedkov tejto drámy, 
on, celý Máriin, z nás sníme ťarchu vín. 

 
On, s Petrovými kľúčmi, Pane, náš brat, Slovan, 

rozjasnil zoru, ovládol už láskou svet 
a večným Slovom vrátil svetlo všetkým slovám. 

K nemu sa s rosou tmy dnes odovzdane schovám 
a pohrúžim sa do ruženca svojich bied. 

 
Tu pod slovenským nebom sluha Božích sluhov 

na paténu si vloží naše životy. 
Viera – dar svätých bratov. Šli sme za ich pluhom. 

A všetci spojení sme brázdou, no i dúhou. 
To Svätý Otec seje svetlo jednoty. 
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Príloha B 
 
Poradové 

číslo 
Rok Kontinent Štát 

1. 1979 Stredná Amerika Stredná Amerika, Mexiko, Bahamy 

2. 1979 Európa Poľsko 

3.  1979 Európa, Severná Amerika Írsko,  USA 

4.  1979 Ázia Turecko 

5. 1980 Afrika Zair, Kongo, Keňa, Burkina Faso,  Pobrežie Slonoviny 

6.  1980 Európa Francúzsko 

7. 1980 Južná Amerika Brazília 

8. 1980 Európa Nemecká spolková republika 

9. 1981 Ázia, Severná Amerika Pakistan, Filipíny, Guam, Japonsko, Aljaška 

10. 1982 Afrika Nigéria, Benin, Gabon, Rovníková Guinea 

11. 1982 Európa Portugalsko 

12. 1982 Európa Veľká Británia 

13. 1982 Južná Amerika Brazília, Argentína 

14. 1982 Európa Švajčiarsko 

15.  1982 Európa San Maríno 

16. 1982 Európa Španielsko 

17.  1983 Stredná Amerika Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvádor,Guatemala, 
Honduras, Belize, Haiti. 

18. 1983 Európa Poľsko 

19. 1983 Európa Francúzsko 

20.  1983 Európa Rakúsko 

21. 1984 Severná Amerika, Ázia Aljaška, Južná Kórea, Papua-Nová Guinea, Šalamúnske ostrovy, Thajsko 

22. 1984 Európa Švajčiarsko 

23. 1984 Severná Amerika Kanada 

24. 1984 Európa, Stredná Amerika Španielsko, Dominikánska republika 

25.  1985 Južná a Stredná Amerika Venezuela, Ekvádor, Peru, Trinidad, Tobago 

26. 1985 Európa Holandsko, Luxembursko, Belgicko 

27. 1985 Afrika Togo, Kamerun, Stredoafrická republika, Zair, Keňa, Maroko 

28. 1985 Európa Švajčiarsko, Lichtenštajnsko 

29.  1986 Ázia India 

30. 1986 Južná a Stredná Amerika Kolumbia, Ostrov svätej Lucie 

31. 1986 Európa Francúzsko 

32. 1986 Ázia, Austrália, Afrika Bangladéš, Singapur, Fidži, Nový Zéland, Austrália, Seychely 

33. 1987 Južná Amerika Uruguaj, Chile, Argentína 

34. 1987 Európa Nemecká spolková republika 

35. 1987 Európa Poľsko 

36. 1987 Severná Amerika USA, Kanada 

37. 1988 Južná Amerika Uruguaj, Bolívia, Peru, Paraguaj 

38. 1988 Európa Rakúsko 

39. 1988 Afrika Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Svazijsko, Mozambik 

40. 1988 Európa Francúzsko 

41.  1989 Afrika Madagaskar, Réunion, Zambia, Malawi 

42. 1989 Európa Nórsko, Island, Fínsko, Dánsko, Švédsko 

43. 1989 Európa Španielsko 

44. 1989 Ázia Južná Kórea, Indonézia, Maurícius 

45. 1990 Afrika Kapverdské ostrovy, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, Čad 

46. 1990 Európa Česko-Slovensko 

47. 1990 Stredná Amerika Mexiko, Curacao 

48. 1990 Európa Malta 

49. 1990 Afrika Tanzánia, Burundi, Rwanda, Pobrežie Slonoviny 

50. 1991 Európa Portugalsko, Azory, Madeira 
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51 1991 Európa Poľsko 

52. 1991 Európa Poľsko, Maďarsko 

53. 1991 Južná Amerika Brazília 

54. 1992 Afrika Senegal, Gambia, Guinea 

55. 1992 Afrika Angola, Svätý Tomáš, Princov ostrov 

56. 1992 Stredná Amerika Dominikánska republika 

57. 1993 Afrika Benin, Uganda, Sudán 

58. 1993 Európa Albánsko 

59. 1993 Európa Španielsko 

60. 1993 Severná  a Stredná Amerika Jamaika, Mexiko,USA 

61. 1993 Európa Litva, Lotyšsko, Estónsko 

62. 1994 Európa Chorvátsko 

63. 1995 Ázia, Austrália Filipíny, Papua-Nová Guinea, Austrália, Sri Lanka 

64. 1995 Európa Česká republika, Poľsko 

65. 1995 Európa Belgicko 

66. 1995 Európa Slovenská republika 

67. 1995 Afrika Kamerun, JAR, Keňa 

68. 1995 Severná Amerika USA 

69.  1996 Severná  a Stredná Amerika Guatemala, Salvádor, Nikaragua, Venezuela 

70. 1996 Afrika Tunis 

71. 1996 Európa Slovinsko 

72. 1996 Európa Nemecko 

73. 1996 Európa Maďarsko 

74. 1996 Európa Francúzsko 

75. 1997 Európa Bosna-Hercegovina 

76. 1997 Európa Česká republika 

77. 1997 Ázia Libanon 

78. 1997 Európa Poľsko 

79. 1997 Európa Francúzsko 

80. 1997 Južná Amerika Brazília 

81. 1998 Stredná Amerika Kuba 

82. 1998 Afrika Nigéria 

83. 1998 Európa Rakúsko 

84. 1998 Európa Chorvátsko 

85. 1999 Severná  a Stredná Amerika Mexiko, USA 

86. 1999 Európa Rumunsko 

87. 1999 Európa Poľsko 

88. 1999 Európa Slovinsko 

89. 1999 Ázia India, Gruzínsko 

90. 2000 Afrika Egypt 

91. 2000 Ázia Jordánsko, Izrael 

92. 2000 Európa Portugalsko 

93. 2001 Európa, Ázia Grécko, Sýria, Malta 

94. 2001 Európa Ukrajina, 

95. 2001 Ázia Kazachstan, Arménsko 

96. 2002 Ázia, Európa Azerbajdžan, Bulharsko 

97. 2002 Severná  a Stredná Amerika Kanada,  Guatemala, Mexiko 

98.  2002 Európa Poľsko 

99. 2003 Európa Španielsko 

100. 2003 Európa Chorvátsko 

101. 2003 Európa Bosna a Hercegovina 

102. 2003 Európa Slovenská republika 

103. 2004 Európa Švajčiarsko 

104. 2004 Európa Francúzsko 
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EKUMENIZMUS A PÁPEŽI 
 

Úvod 
 

V posledných rokoch sa kresťanská literatúra obohatila o nový výraz. Je ním výraz 
ekumenický používaný vo všetkých rodoch a pádoch. Etymologicky slovo pochádza z gréckeho 
oikoumenikos, čo pôvodne znamenalo všeobecný, celosvetový. V tomto zmysle ho použil napríklad aj 
Ján XXIII, keď zvolal ekumenický - všeobecný - celosvetový koncil. 
Ekumenizmus chápeme ako úsilie kresťanov o znovunastolenie stratenej jednoty. Spočíva v trpezlivej 
námahe kresťanov na ceste za Kristom vo svojej Cirkvi, sprevádzanej toleranciou voči bratom v iných 
spoločenstvách, radostným uznaním toho, čo ich už dnes zjednocuje, rozhovorom aj o tom, čo ich 
odlišuje a najmä vzájomnou láskou, pomocou a spoluprácou plnou viery, že ekumenické hnutie je 
darom neba, a preto sa treba s dôverou spoločne modliť, aby Pán, ktorý založil jedinú Cirkev, viedol 
ju k plnej jednote, lebo on sám za ňu prosil Otca:  
„Aby všetci boli jedno” (Jn 17,21).399 
 

Začiatky ekumenizmu v 20. storočí 
 

Vyrovnať rozdiely medzi jednotlivými protestantskými denomináciami mala na mysli už 
Svetová evanjelická aliancia, ktorá v časoch Prvej svetovej vojny začala konať každoročne tzv. svetové 
týždne modlitieb. Duchovným inšpirátorom tejto myšlienky bol švédsky evanjelický biskup Natan 
Söderblom, ktorý prvý použil výraz ekumenický v zmysle zjednocujúci. Neskôr roku 1919 navrhol 
vytvoriť Ekumenickú radu cirkví. Je o ňom známe, že skúšal rozlične spôsoby vzájomného priblíženia 
sa kresťanských cirkvi (okrem protestantských sa začali o dielo živo zaujímať aj niektoré ortodoxné 
cirkvi. Svoje názory a skúsenosti neskôr publikoval v diele Kresťanská jednota /l928/. Treba však 
poznamenať, že katolícka cirkev v tom čase mala voči Ekumenickej rade cirkví mierne povedané 
zdržanlivý postoj, ktorý čiastočne pretrváva dodnes. 

Rím prispel k jednote napríklad v osobe pápeža Leva XIII. apoštolským listom Orientalium 
dignitas /1895/. Ďalej napríklad Pius XI. v encyklike Mortalium animos /l928/ zvýraznil katolícke 
zásady pre jednotu vo viere. V tomto dokumente sa vysoko vyzdvihuje potreba jednoty Kristovej 
cirkvi, ale cestou návratu „odpadnutých kresťanov.“ Tiež sa tu potvrdzuje výslovný zákaz  účasti 
katolíkov na ekumenických bohoslužbách. 
Rímska cirkev vždy hlásala potrebu zjednotenia cirkví, avšak rozhodujúca bola interpretácia, ako sa 
jednota mala uskutočniť. Pred Druhým vatikánskym koncilom to bolo zasadne prostredníctvom 
návratu odpadlíkov späť do lona Cirkvi. Podobne ešte roku 1949 sa zdôrazňovalo, že katolíci s 
nekatolíkmi nesmú viesť teologické debaty /Neuner 1984/. 
Ale aj v katolíckej cirkvi existovali teológovia, ktorí svoje úsilie zameriavali ekumenicky, hoci im vietor 
tých čias fúkal veľmi ostro do tváre. Historicky treba medzi prvých zaradiť konvertitu a neskoršieho 
kardinála Johna Henryho Newmana /1801 - 1890/. Newman ešte v rámci anglikánskeho Oxfordského 
hnutia a neskôr katolíckeho Londýnskeho oratória zdôrazňoval prioritu svedomia, čím chcel priblížiť 
obe denominácie k sebe a to i napriek výhradám kongregácie Propagandy viery. Napísal: „O čo sa 
usilujem, je azda reálne a dobré, ale je hádam Božia vôľa, aby sa to uskutočnilo až o sto rokov." 
K prvým odvážlivcom možno celkom iste pripočítať aj popredného francúzskeho dominikánskeho 
teológa kardinála Yvesa Congara /1904 - 1995/, ktorý v roku 1937 publikoval „Nezjednotení kresťania 
alebo princípy katolíckeho ekumenizmu." Od roku 1954 mal zákaz prednášať teológiu, rehabilitovaný 
bol až pozvaním na Druhý vatikánsky koncil Jánom XXIII. Pápež Pavol VI. sám zdôraznil, že jeho 
ekumenické názory sú inšpirované Congarom. Taktiež možno hlbším štúdiom encykliky Ut unum sint 
zistiť, že aj Ján Pavol II. čerpal z jeho diela /UUS 7,38 a 85/.400 

 

                                                 
399

 STANČEK, Ľ.- BURÍKOVÁ.: Fenomén ekumenizmu, 2002, str. 51 
400

 TOMEK, P.: Od rozdelenia v ústrety jednote, 1997, str. 8  



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

Pápeži a ekumenizmus 
 
Ján XXIII. (1958-1963) 
 

Keď bol zvolený za pápeža, mal už 77 rokov a mnohí ho považovali za prechodného pápeža. 
Ale práve jeho pontifikát znamenal zásadný obrat v cirkevných dejinách.401 
Vlastným menom Angelo Criuseppe Roncalli. Život kňaza a biskupa prežil vo veľkej láske ku všetkým 
ľuďom a na rôznych miestach sveta, takže bolo takmer nemožné, aby sa v ňom vyhol otázkam, 
problémom a pravej podstate úsilia o zjednotenie kresťanov, o čom dostatočne svedčí úsek jeho 
života, keď viedol jemu zverený ľud ako «pontifeg maxirnus». Bol tajomníkom biskupa Radiriho 
Tedeschho v Bergame a zároveň prednášal cirkevné dejiny v diecéznom seminári. V roku 1921 ho 
Benedikt XV. povýšil na národného riaditeľa Kongregácie pre propagáciu viery. Pius XI. zahájil jeho 
diplomatickú kariéru, keď ho v marci 1925 menoval za titulárneho arcibiskupa v Areopolise a za 
apoštolského vizitátora, neskôr 
apoštolského zástupcu v Bulharsku, a od roku 1934 v Turecku a Grécku. Práve v Grécku nadviazal 
priateľské vzťahy s členmi tureckej vlády a predstaviteľmi pravoslávnych cirkví. Po nunciatúre vo 
Francúzsku bol menovaný za kardinála a patriarchu v Benátkach, kde vynikal pastoračným 
zanietením, neoficiálnosťou a pevným odporom voči komunistickým 
maniérom. V roku 1958 bol zvolený v konkláve za pápeža. Deň po svojom zvolení za pápeža ohlasuje 
celému svetu svoje posolstvo: „A ako cirkev západnú, tak objímam s rovnakou otcovskou láskou i 
cirkev východnú a otváram svoje srdce a svoju náruč všetkým, 
ktorí sú odlúčení od tohoto Apoštolského stolca. Veľmi túžim po ich návrate do otcovského domu. 
Nech prídu všetci, zaprisahávam ich, nech sa tento návrat uskutoční čo najskôr. Neprídu do cudzieho 
domu, ale do vlastného, do toho istého, ktorý bol kedysi osvietený vynikajúcou náukou ich predkov a 
ozdobený ich cnosťami.402 
 

Väčšina katolíkov v Európe žila v prvej polovici 20. storočia v konfesionálne polemickom 
prostredí, v ktorom sa o Lutherovi, Kalvínovi, protestantoch či anglikánoch hovorilo prevažne 
negatívne. Teológia a učiteľský úrad viedli skôr k posilneniu katolíckej viery, teda k budovaniu 
konfesionálnej identity a zaujímali zväčša postoj polemický a apologetický. V skrytosti sa však rodili aj 
na pôde Katolíckej cirkvi prvé ekumenické kroky, zvlášť v teologických kruhoch.   

 
Obrovským prekvapením pre celú Katolícku cirkev bolo, keď pápež Ján XXIII. ohlásil v roku 

1959 ekumenický koncil. Tento Druhý vatikánsky koncil /1962 – 1965/ bol síce „ekumenickým 
koncilom“ len v zmysle platného rímskokatolíckeho cirkevného práva, nie v pôvodnom význame 
zhromaždenia biskupov celého kresťanstva, ale priniesol významný „ekumenický obrat“. Boli naň 
pozvaní pozorovatelia z iných cirkví. Mali právo nahliadnuť do všetkých predlôh a dávali 
prostredníctvom Sekretariátu pre jednotu kresťanov rôzne pripomienky a podnety.  403 
 

Ján XXIII ešte ako arcibiskup Roncalli pochopil hodnotu jednoty kresťanov vo svete a v Cirkvi 
počas vojen v Bulharsku, Turecku a Grécku pri pomocných akciách utečencom a prenasledovaným. Je 
známy jeho okrídlený výrok: "Vždy som sa staral viac o to, čo zjednocuje, než o to, čo rozdeľuje a 
vyvoláva kontrasty." /Filkorn/ 
Roku 1959 vydáva pápež Ján XXIII svoju prvú encykliku Ad Petri Cathedram. kde prosí všetkých 
kresťanov, aby sa spoločne modlili za úspech všeobecného cirkevného snemu. Vo svetle vyššie 
spomenutých zaužívaných praktík išlo naozaj o odvážny krok. A tak počnúc týmto dokumentom 
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začínajú sa lámať ľady aj v ekumenických vzťahoch. Následne sa Druhý vatikánsky koncil stáva podľa 
slov kardinála Sucnensa, „každodennou lekciou žitého ekumenizmu.“404 
V encyklike Ad cathedrarn Petri /1959/ sa Svätý Otec dotýka aj otázky zjednotenia. Požaduje, aby sa 
pravda, jednota a mier presadzovali v duchu lásky. Na záver hovorí: „Preto všetkým našim bratom a 
synom, odlúčeným od tohoto Petrovho stolca, opakujeme slová: „Ja som Jozef, váš brat“ (Gn 
45,41).405 Cirkev sa otvára svetu, lebo sa z viacerých dôvodov cíti spojená aj s tými pokrstenými, čo ... 
nezachovávajú jednotu spoločenstva pod Petrovým nástupcom" /GS 15/. Na tieto slová pastorálnej 
konštitúcie o Cirkvi potom nadväzuje dekrét o ekumenizme. ktorý sformuloval hlavné úlohy 
ekumenizmu a sprístupnil ich katolíkom a ostatným kresťanom. 
Zatiaľ čo tendenciou vyjadrenou v Mortalium animos Pia XI. bolo obrátiť a navrátiť "odpadlých" 
bratov, Koncil vyzýva "uznávať a vážiť si ozajstné kresťanské hodnoty prameniace zo spoločného 
dedičstva, ktoré sa u nich nachádza" /UR 4/. Práve tak aj iné aktivity ako spoločná modlitba "s 
oddelenými bratmi nielenže je dovolená, ale priam želateľná" /UR 8/. 
Zdôrazňuje sa tiež, že „pravý ekumenizmus neexistuje bez vnútorného obrátenia“ /UR 6/. Hodnotou 
dialógu presahujúceho hranice ekumenizmu podčiarkuje aj koncilová deklarácia o nekresťanských 
náboženstvách Nostra aedate, kde sa zdôrazňuje spolupráca s ostatnými vyznávačmi aj iných 
náboženstiev, v ktorých duchovné a spoločenské hodnoty treba chrániť a zveľaďovať por. NA 2/.406 
 
 
Pavol VI. (1963 – 1978)  
 

Vlastným menom Giovanni Battista Montini, syn úspešného právnika, bol vysvätený za kňaza 
v roku 1920. Od roku 1922 pracoval v pápežskom štátnom sekretariáte a krátko na varšavskej 
nunciatúre. Od roku 1931 učil dejiny diplomacie na pápežskej akadémii pre diplomatov. Bol blízkym 
spolupracovníkom kardinála Eugenia Pacelliho, ktorý ho vymenoval za milánskeho arcibiskupa. Našiel 
si čas aj na „experimenty“ na poli kresťanskej jednoty, keď napríklad v roku 1956 viedol rozhovory so 
skupinou anglikánov. V roku 1958 ho Ján XXIII. vymenoval za kardinála a ako jeho blízky 
spolupracovník zohral dôležitú úlohu pri príprave Druhého vatikánskeho koncilu. Napriek tomu jeho 
postoj k prvému zasadnutiu bol chladný, ak nie priam kritický.  
Hneď po zvolení za pápeža prisľúbil, že bude v Druhom vatikánskom koncile pokračovať.407 
Pavol VI. začal svoj pontifikát pod mottom dialógu s kresťanskými cirkvami.408 

 
Ako veľký zástanca lásky, stojí Pavol VI. pri úsilí o stály pokoj a vytrvalý záujem o 

ekumenizmus, podľa ktorého len v zjednotení môžu byť kresťania zmierujúcim článkom medzi 
národmi. Historické bolo jeho stretnutie v Jeruzaleme s patriarchom Konštantínopolu v roku 1964. 
Ich bratské objatie vtedy veľmi dojalo katolíkov i pravoslávnych.409  
Účinky tejto pápežovej púti sa čoskoro prejavili. Vzťahy medzi Katolíckou cirkvou a východnými 
patriarchátmi, ktoré boli ešte stále poznačené predsudkami a nedorozumeniami, sa vyjasnili. 
Výsledky sa ukázali hneď: tak carihradský patriarchát, ako aj grécko-pravoslávny patriarchát 
alexandrijský vyslali svojich pozorovateľov na zasadnutie snemu. Desať dni po zahájení tretieho 
snemového zasadnutia došlo k udalosti, ktorá opäť prispela k zlepšeniu vzťahov medzi východnou a 
západnou cirkvou. 20. septembra 1964 sa vrátila vzácna relikvia – hlava sv. Ondreja do Patrasu, 
odkiaľ bola odvezená z obavy pred tureckou okupáciou do Ríma. Kardinál Bea ju odovzdal 
pravoslávnemu metropolitovi Patrasu Konštantinovi, ktorý bol hlboko dojatý a ďakoval za tento 
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vzácny poklad „najblaženejšiemu a najsvätejšiemu pápežovi Pavlovi, tomu, ktorý šťastne predsedá 
tejto cirkvi.“ 410 
 

V septembri 1964 Pavol VI. ukončil tretie zasadanie Druhého vatikánskeho koncilu, keď 
vyhlásil konštitúciu o Cirkvi Lumen gentium, ale z hľadiska ekumenizmu v prvom rade dekrét o 
ekumenizme Unitatis redintegratio, (pozmenil v ňom niektoré pasáže o jeho vlastnej moci) a dekrét o 
východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum. Napriek zdržanlivému postoju mnohých 
koncilových otcov vyhlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Vo svojej prvej encyklike Ecclesiam suam /6. 
august 1964/ venoval podstatnú časť dialógu medzi kresťanmi. Ku koncu roka sa uskutočnili dve 
menšie udalosti ekumenického významu: v októbri sa pozostatky sv. Sába vrátili do východného 
kláštora Mar Saba nad potokom Cedrón v Judskej púšti a začiatkom decembra sa s koncilom a 
pápežom rozlúčili nekatolícki pozorovatelia. 7. decembra 1965 sa odohrala udalosť, zapísaná zlatými 
písmenami do ekumenického hnutia: pápež Pavol VI. a metropolita Meliton ako zástupca 
ekumenického carihradského patriarchu Athenagorasa I. zrušili vzájomnú kliatbu z roku 1054 a tým 
formálne ukončili východnú schizmu.411 
Kroky vpred nastali aj v dialógu s anglikánmi. V roku 1966 sa Pavol VI. stretáva s arcibiskupom 
Canterbury, Michaelom Ramseym a o tri roky neskôr je v Ženeve na návšteve ekumenického výboru 
cirkví.412 
V júni 1969 podnikol Pavol VI. cestu do Ženevy, kde predniesol prejav na Svetovom koncile cirkví a 
modlil sa so zástupcami kresťanských nekatolíckych cirkví. V roku 1970 vyšlo Motu proprio 
Matrinonia mixta, ktoré zmierňovalo nariadenia pre zmiešané manželstvá a bola podpísaná 
Declaratio communis pri príležitosti návštevy patriarchu všetkých Arménov, Vaskena I. katolikosa. V 
tom istom roku napriek protestom anglikánov kanonizoval 40 anglických a welšských mučeníkov. V 
roku 1971 ho navštívil Ignác Jakub III., patriarcha sýrsko-pravoslávnej cirkvi a v roku 1973 patriarcha 
kóptskej cirkvi z Egypta, Senuda III. Veľkú odozvu malo gesto lásky Pavla VI. pri príležitosti 10. Výročia 
zrušenia exkomunikácií medzi Rímom a Carihradom. Vtedy pápež pobozkal nohy carihradského 
zástupcu, metropolitu Melitona, čo symbolizovalo odprosenie za katolícky podiel na rozkole. Po 
krátkom príhovore Melitona predniesla delegácia posolstvo Demetriosa I., v ktorom oznamuje, že 
utvoril dva orgány na rokovanie s Katolíckou cirkvou: Osobitnú teologickú komisiu a Osobitnú 
synodálnu komisiu pre dialógy s Rímom. V roku 1976 prijal Svätý Otec delegáciu Svetovej luteránskej 
federácie. V apríli 1977 vydal spolu s canterburským patriarchom Donaldom Coggaom spoločné 
vyhlásenie, ktorým sa zaviazali k spolupráci na zjednotení, no nezmienili sa o vzájomnom styku cirkví, 
ktorý žiadal arcibiskup.413 
 
Ján Pavol I. (1978 ) 
 

Vlastným menom Albino Luciani. Za kňaza bol vysvätený v roku 1935. Ján XXIII. ho vymenoval 
za biskupa vo Vittorio Veneto, kde vykonával výraznú pastoračnú činnosť a z úzadia ovplyvňoval 
Druhý vatikánsky koncil, no známym sa stal na konferencii talianskych biskupov ako aktívny člen jej 
komisie, ktorá mala na starosti záležitosti dogmy. Po menovaní za benátskeho patriarchu robil 
hostiteľa piatim ekumenickým konferenciám, vrátane stretnutia anglikánsko-rímskokatolíckej 
medzinárodnej komisie, ktorá sa v roku 1976 uzniesla na spoločnom vyhlásení o autorite. Po 
konkláve, v ktorom sa stal rímskym biskupom, oznámil 
kardinálom svoj zámer pokračovať v Druhom vatikánskom koncile a zároveň uchovať vysokú 
disciplínu v Cirkvi v živote kňazov a prostých veriacich. Spontánnejším činom bola tlačová 
konferencia, počas ktorej fascinoval tisíce prítomných novinárov. Jeho ekumenické úsilie, hoci bolo 
veľmi krátke, vystihuje jedna udalosť. 5. septembra 1978 umrel náhle v Ríme metropolita 
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leningradský a novgorodský, Nikodim, ktorý ako stály člen synody pravoslávnej cirkvi a predseda 
výboru svätej synody pre kresťanskú jednotu a medzicirkevné styky, bol v Ríme pri príležitosti voľby a 
intronizácie Svätého Otca Jána Pavla I.414 
 
Ján Pavol II. (1978 – 2005) 
 

Vlastným menom Karol Wojtyla. Narodil sa v roku 1920 vo Wadoviciach pri Krakove. Bol 
robotníkom počas nemeckej okupácie. Za kňaza bol vysvätený v roku 1946 a za biskupa v roku 1958. 
V roku 1964 bol menovaný za krakovského arcibiskupa. Kardinálom sa stal v roku 1967. Za pápeža ho 
zvolili 16. 10. 1978.415 

 
Ján Pavol II. pokračoval na ceste ekumenického dialógu v línii, ktorú nastúpili jeho 

predchodcovia. 
 
Ján Pavol II. vyhlásil s patriarchom Dimitriom I. za svoj cieľ úplnú jednotu katolíckej Cirkvi s 
ortodoxnou /l979/, taktiež pri stretnutí s patriarchom Bartolomejom v Ríme r. 1995 a podobne spolu 
s arcibiskupom Runcie z Canterbury jednotu s anglikánskou cirkvou /1989/.  
K vzájomnému zblíženiu prispeli aj špeciálne strediská pre vzťahy k východnej cirkvi ako je: Orientálny 
inštitút založený v r. 1917 a Russicum zriadený roku 1929; tiež uniostický kláštor Amay-Chevetogne 
založený roku 1925 v Belgicku. 
 

Vo vzťahu k protestantom sotva niečo iné dokázalo výraznejšie odraziť zmenenú klímu ako 
vyjadrenie k otázke Martina Luthera pápežom Jánom Pavlom II., ktorý prisúdil reformátorovi "hlbokú 
religiozitu" a „vášnivú zanietenosť pre otázku večnej spásy" a ktorý sa vo svojej adventnej kázni 
/l983/ v evanjelickom kostole Krista Pána v Ríme programovo vyjadril takto: 
"Prišiel som, lebo nám v našich dňoch ukázal cestu Duch Boží skrze ekumenický dialóg pri hľadaní úpl-
nej jednoty kresťanov. Vidíme seba uprostred všetkých trvajúcich rozdielov v učení a živote, hlboko 
zviazaných v solidarite všetkých kresťanov adventu. Túžime po jednote, preto sa musíme o jednotu 
namáhať, bez toho, žeby sme sa nechali odradiť ťažkosťami, ktoré by sa mohli na dlhej ceste 
nahromadiť." 
Návšteva pápeža v Ženeve v r. 1989 bola znakom vysokého ocenenia práce Ekumenickej rady cirkví. 
Už o dva roky skôr viedla spolupráca teológov v Lime k spoločnému prehláseniu 
o „krste, Eucharistii a úrade" /tzv. Limský dokument/, ktoré bolo potom predložené zúčastneným 
cirkvám na odobrenie. Reakcie boli veľmi pozitívne, avšak tak katolíci, ako aj evanjelici a ortodoxní si 
žiadali ďalekosiahlejšie vysvetlenia.416 
 

Vzťah katolíckej cirkvi k Židom sa počas pontifikátu Jána Pavla II. zlepšil. Veľmi často hovoril o 
vzťahu cirkvi k Židom. V roku 1979 sa stal prvým pápežom, ktorý navštívil koncentračný tábor 
Osvienčim v Poľsku. Krátko na to ako prvý novodobý pápež navštívil synagógu a to synagógu v Ríme. 
V marci 2000 pápež Ján Pavol II. navštívil pamätník holokaustu Jad va-Šem v Izraeli a dotkol sa toho 
pre Židov najposvätnejšieho, Múru nárekov v Jeruzaleme. V októbri 2003 Anti-Defamation League 
(ADL) zagratulovala pápežovi k vstupu do 25. roka jeho pápežstva. 
Dňa 18. januára 2005 na svojom poslednom verejnom stretnutí sa skupina 141 židovských 
predstaviteľov z celého sveta stretla s pápežom v Clementine Hall Apoštolského paláca, aby mu 
poďakovala za všetko, čo spravil pre židovskú komunitu a pre Izrael. Gary Krupp, len siedmy Žid, 
ktorého Jánom Pavol II. pasoval za rytiera Rádu svätého Juraja, osobne poďakoval pápežovi za 
podporu Židom. 
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2. apríla 2005 ADL prehlásila, že Ján Pavol II. zaviedol revolúciu do katolícko-židovských vzťahov: 
„Viac zmien k lepšiemu sa uskutočnilo za posledných 27 rokov ako za 2000 rokov predtým“. Aj keď 
množstvo tém, ktoré rozdeľujú Židov a Vatikán, sa za posledných štyridsať rokov výrazne zmenšilo, 
stále existujú témy na vzájomnú diskusiu, a to ako v doktrinálnych otázkach, tak aj vo veci postoja 
katolíckej cirkvi počas druhej svetovej vojny. 
V máji 1999 Ján Pavol II. navštívil Rumunsko na pozvanie jeho blaženosti Teoctista, patriarchu 
Rumunskej ortodoxnej cirkvi. Bolo to po prvýkrát od východnej schizmy, udalosti, ktorá v roku 1054 
rozdelila cirkev na východnú pravoslávnu a západnú rímskokatolícku, čo pápež navštívil krajinu s 
prevažujúcou časťou obyvateľstva hlásiaceho sa k východnej ortodoxnej cirkvi. Pápeža pri príchode 
privítal patriarcha spolu s prezidentom Emilom Constantinescom. Patriarcha poznamenal, že: „Druhé 
milénium kresťanskej histórie začalo bolestivou ranou jednote cirkvi a na konci tohto milénia je vidieť 
reálnu snahu túto jednotu obnoviť.“ 
9. mája pápež aj patriarcha navštívili spoločne bohoslužby celebrované tým druhým (pravoslávnu 
liturgiu a katolícku omšu). Dav stoviek tisícov ľudí navštívilo tieto bohoslužby, ktoré sa konali na 
otvorenom priestranstve. Pápež povedal zhromaždeným: „Som tu medzi vami iba s túžbou po 
skutočnej jednote. Nie je tomu dávno, čo bolo nemysliteľné, aby rímsky biskup mohol navštíviť 
svojich rumunských bratov a sestry vo viere. Dnes po dlhej zime utrpenia a útlaku si konečne 
môžeme vymeniť bozky mieru a spoločne sa modliť k Pánovi.“ Veľká skupina rumunských 
ortodoxných veriacich ukázala podporu myšlienke znovuzjednotenia. 
O dva roky neskôr, v roku 2001, sa Ján Pavol II. stal prvým pápežom po 1291 rokoch, ktorý navštívil 
Grécko. Návšteva vyvolala kontroverzie a pápež sa stretol s protestmi a ignorovaním zo strany 
čelných predstaviteľov ortodoxnej cirkvi. Žiadny z nich ho neprišiel privítať. 
V Aténach sa pápež stretol s arcibiskupom Christodoulosom, hlavou Gréckej ortodoxnej cirkvi. Po 
súkromnom 30 minútovom stretnutí obidvaja verejne prehovorili. Christodoulos prečítal list „13 
prehreškov“ rímskokatolíckej cirkvi proti ortodoxnej cirkvi od Veľkej schizmy, vrátane drancovania 
Konštantínopolu križiakmi v roku 1204. Takisto povedal, že: „Až doteraz sme nepočuli ani jedno slovo 
ospravedlnenia“ za „nepríčetných križiakov v 13. storočí“. 
Pápež odpovedal, že: „Za prípady minulé a súčasné, keď synovia a dcéry katolíckej cirkvi páchali 
hriechy na svojich bratoch a sestrách z ortodoxnej cirkvi, dúfame v božie odpustenie,“ za čo mu 
Christodoulos okamžite zatlieskal. Ján Pavol tiež povedal, že vyplienenie Konštantínopolu je pre 
katolíkov zdrojom „hlbokej ľútosti“. 
Neskoršie sa Ján Pavol II. a Christodoulos stretli na mieste, kde svätý Pavol udelil požehnanie 
aténskym kresťanom. Vydali spoločnú deklaráciu, hovoriac: „Musíme urobiť všetko, čo je v našich 
silách, aby spoločné kresťanské korene a duša ostali v Európe zachované. ... Odsudzujeme všetky 
prejavy násilia, novoverstva a fanatizmu, ktoré sa konajú v mene náboženstva.“ Obidvaja 
predstavitelia sa potom spoločne pomodlili k Pánovi, prelomiac tak ortodoxné tabu modlenia sa 
spolu s katolíkmi. Pápež sa počas návštevy vyhol zmienke o Cypre, ktorý je stále zdrojom napätia 
medzi týmito dvoma vierami. 
Ján Pavol II. navštívil aj ďalšiu ortodoxnú krajinu, a to Ukrajinu. Napriek chladnému privítaniu 
povedal, že ukončenie schizmy je jedným z jeho najvrúcnejších želaní.. 
Čo sa týka vzťahov so Srbskou ortodoxnou cirkvou, pápež Ján Pavol II. sa nemohol vyhnúť 
kontroverznej náklonnosti chorvátskeho katolíckeho kléru k ustašovskému režimu v Chorvátsku 
počas druhej svetovej vojny. V roku 1998 blahorečil Aloysiusa Stepinaca, chorvátskeho záhrebského 
arcibiskupa vo vojnových časoch, ktorý bol vnímaný negatívne tými, čo verili v jeho aktívnu 
spoluprácu s ustašovým fašistickým režimom. 22. júna 2003 navštívil mesto Banja Luka v Bosne a 
Hercegovine, v ktorom pred vojnou v rokoch 1992-1995 bývali mnohí katolíci, ale odvtedy je 
väčšinovo ortodoxné. Slúžil omšu v kláštore Petričevac, na mieste, ktoré bolo počas druhej svetovej 
vojny ale aj juhoslovanskej vojny kontroverzné a krízové. 
Katolíci v Bielorusku (najmenej 10-15 % obyvateľstva) dúfali, že pápež navštívi aj ich krajinu a on to 
mal aj v úmysle. Odpor Ruskej ortodoxnej cirkvi a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka mu 
to však neumožnil. 
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Pápež často počas svojho pontifikátu spomínal, že jeho veľkým snom je navštíviť Rusko. Vykonal 
mnoho pokusov ako vyriešiť problémy, ktoré sa počas stáročí nahromadili medzi rímskokatolíckou 
cirkvou a Ruskou ortodoxnou cirkvou, napríklad v auguste 2004 vrátil ruskej cirkvi kazaňskú ikonu 
Matky božej. Ale ortodoxná cirkev nezdieľala jeho nadšenie dávajúc prehlásenia ako: „Otázka 
návštevy pápeža v Rusku nie je spojená s problémami medzi cirkvami, ktoré je nereálne vyriešiť, ale s 
vrátením mnohých svätých predmetov, ktoré boli z Ruska ukradnuté.“ (Vsevolod Chaplin). Napriek 
tomu, že Ján Pavol II. precestoval viac ako 100 krajín, navštíviť Rusko mu nebolo súdené.417 
 

26. novembra 1987 Ján Pavol II. prijal vo Vatikáne biskupov rozličných vyznaní a prihovoril sa 
k nim. 5. januára 1989 prijal na audiencii patriarchu rumunskej pravoslávnej cirkvi. Počas návštevy v 
Štokholme v roku 1989 v homílii Svätý Otec povedal, že Cirkev bude vždy 
jednotou v rozmanitosti. V Brazílii roku 1990 zasadal 8. snem svetového luteránskeho zväzu. 
Pápež Ján Pavol II. v pozdravnom posolstve valnému zhromaždeniu evanjelikov s potešením 
konštatoval pokroky vo vzťahoch medzi evanjelikmi a katolíkmi. V auguste 1991 vykonal Ján Pavol II. 
pastoračnú návštevu Maďarska. V Debrecíne sa zúčastnil na ekumenickej bohoslužbe reformovanej 
cirkvi. 31. 6. 1991 Svätý Otec poslal List všetkým biskupom európskeho kontinentu, v ktorom 
zdôrazňuje, že všetky problémy v dialógu s pravoslávnymi, ktoré prináša život aj v oblasti ekumény, 
majú sa riešiť dialógom. Z iniciatívy Jána Pavla II. 9. a 10. januára 1993 prišlo do Assisi 3000 
kresťanov, židov a moslimov na stretnutie za pokoj v Európe. 10. novembra 1994 ohlásil Ján Pavol II. 
svoj apoštolský list Tertio millennio adveniente v súvise s prípravou Jubilea roku 2000, v ktorom 
hovorí, že Cirkev si uvedomuje zodpovednosť za hriech rozdelenia. 25. mája 1995 vydal pápež 
encykliku Ut unum sint. Je to jeho v poradí už dvanásta encyklika, v ktorej robí svoj nový krok na 
ceste za jednotou a zároveň povzbudzuje všetkých, ktorí na tomto poli pracujú. Pripája sa k svojmu 
predchodcovi Pavlovi VI. a prosí za odpustenie toho, čo v minulosti spôsobovalo roztržky. Považuje za 
potrebné hľadať stratenú jednotu, pretože spoločenstvo partikulárnych cirkví s rímskou cirkvou vidí 
ako realitu Božieho plánu. Na záver pobáda k modlitbe za jednotu. Okrem tejto encykliky vydal 
apoštolský list Orientale lumen, v ktorom poukazuje na prvé tisícročie spolužitia kresťanov (dnes už 
oddelených bratov) a zdôrazňuje, že ani „rozvoj rozdielnych skúseností cirkevného života neprekážal 
kresťanom, aby vďaka vzájomným vzťahom 
poznali a prežívali istotu, že sú doma v ktorejkoľvek cirkvi.“ 29. júna 1995 navštívil Jána Pavla II. 
patriarcha Bartolomej. Podpísali Declaratio communis Inter Dominum Apostolicum et Eomium 
Patriarcham Constantinopolitanum.418 
Ekumenizmus je opakovane uvádzaný v mnohých cirkevných spisoch pápeža Jána Pavla II. 
V „Ut unum sint“ (Aby boli v jednote, 1995 Encyklike pápeža Jána Pavla II o ekumenickom  záväzku) je 
nám jasne pripomenuté „na druhom vatikánskom koncile sa katolícka cirkev  neodvolateľne zaviazala 
ísť cestou ekumenizmu“ (kapitola 3).419 
 
Benedikt XVI. (2005) 
 

Benedikt XVI., vlastným menom  Joseph Ratzinger, narodil sa v Marktl (Bavorsko) am Inn 16. 
apríla1927. Je 265. pápežom katolíckej cirkvi. Pred svojím zvolením bol blízkym spolupracovníkom 
svojho predchodcu Jána Pavla II. Dlhú dobu (od roku 1981) zastával úrad prefekta Kongregácie pre 
náuku viery (do r. 1908 nazývanej Posvätná Kongregácia Rímskej a univerzálnej inkvizície, Sväté 
offícium). Pápežom sa stal 19. apríla 2005. Zvolený bol vo veku 78 rokov.420 
 

Počas prvého posolstva zo Sixtínskej kaplnky, deň po svojom zvolení, v „programovom 
posolstve“ oznámil celému svetu, že prvoradým záväzkom Petrovho nástupcu je „pracovať a nešetriť 
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silami na obnovení plnej a viditeľnej jednoty všetkých nasledovníkov Krista.“ Cestou k napĺňaniu 
tohto záväzku musia byť podľa slov nového pápeža „konkrétne skutky, ktoré vstúpia do duší, pohnú 
svedomiami a povzbudia každého k takému vnútornému obráteniu, ktoré je predpokladom každého 
pokroku na ceste k ekumenizmu.“ Benedikt XVI. takto pokračuje v línii svojho predchodcu, 
zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu duchovného ekumenizmu, teologického dialógu, výmenu 
duchovných darov, prehlbovanie historického poznania a pokračovanie v „očisťovaní pamäte“. K 
tomu je potrebná „poslušnosť tomu, čo Duch hovorí cirkvám, odvaha, prívetivosť, pevnosť a nádej na 
dosiahnutie cieľa a neustála modlitba v jednote sŕdc, aby sme prijali od Dobrého pastiera dar jednoty 
pre jeho stádo“ (Príhovor k delegátom iných cirkví, cirkevných spoločenstiev a náboženských tradícií, 
25. apríl 2005).  

 
Súčasný pápež upriamuje Cirkev k jednote v obrátení pozornosti na Krista. Túto orientáciu 

zdôraznil v Kolíne nad Rýnom: „Spolu vyznávame Ježiša Krista ako Boha a Pána. Spolu ho uznávame 
ako jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, zdôrazňujúc našu spoločnú príslušnosť k nemu... 
Najlepšia forma ekumenizmu je v živote podľa evanjelia“ (Príhovor k predstaviteľom iných cirkví a 
cirkevných spoločenstve, 19. august 2005). 
Pápež Benedikt XVI. pri stretnutí s generálnym sekretárom  Svetovej rady cirkví Samuelom Kobiom 
prehlásil, že „angažovanosť Katolíckej cirkvi na ceste k plnej jednote kresťanov je nezvratná“ a uistil o 
pokračovaní spolupráce so Svetovou radou cirkví. Reverend Kobia vo svojom príspevku pripomenul 
„potrebu obnoviť a znovu potvrdiť ekumenickú víziu v jazyku, ktorý bude vierohodný a presvedčivý 
pre cirkvi a kresťanov v 21. storočí.“  
Z dialógu s cirkevnými spoločenstvami Západu môžeme pripomenúť, že sa v septembri 2005 
uskutočnilo stretnutie Medzinárodnej luteránsko-rímskokatolíckej komisie, čím sa finišuje štvrtá fáza 
teologického dialógu, ktorej závery budú zverejnené tento rok v dokumente Apoštolské poslanie 
Cirkvi.421 
 

Začiatok roku 2006 patril oficiálnej návšteve Svetovej aliancie reformovaných cirkví. 
Medzinárodná katolícko-reformovaná komisia pri tej príležitosti predložila príslušným úradom  na 
posúdenie dokument s názvom Cirkev ako spoločenstvo spoločného svedectva o Božom kráľovstve. 
Ide o ovocie 36-ročného dialógu, ktorý sa začal už roku 1970.  
Presne pred rokom sa v Bazilike sv. Pavla za hradbami stretli delegáti ekumenického procesu v 
Európe, aby podnikli prvé kroky na prípravu tretieho Európskeho ekumenického zhromaždenia, ktorý 
sa uskutoční v septembri tohto roku v rumunskom Sibiu. Stretnutie zvolala Rada európskych 
biskupských konferencií a Konferencia európskych cirkví.  

V rámci stredajších audiencií pápež Benedikt XVI. prijal zástupcov Svetovej baptistickej 
aliancie a Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, ktorá si udržiava zvyk pravidelných návštev Ríma. 
Svätý Otec sa stretol aj s predstaviteľmi Gruzínskej pravoslávnej cirkvi, čím nadviazal na priateľské 
vzťahy medzi jej hlavou Iľjom II. a svojím predchodcom Jánom Pavlom II.  
V júli 2006 sa v Moskve uskutočnilo vrcholné stretnutie náboženských predstaviteľov a moskovský 
patriarcha Alexej II. pri tejto príležitosti osobitným posolstvom podnietil aj podporu Svätej Stolice.422 
 

Pápež Benedikt XVI. navštívil v dňoch 28. novembra – 1. decembra 2006 Turecko. Bola to 
jedna z jeho prvých zahraničných ciest. Prvoradým cieľom pápeža bolo navštíviť Istanbul, predtým 
Konštantínopol, čiže druhý Rím. Súvisí to s významom, ktorý Benedikt XVI. prisudzuje východnému 
kresťanstvu pre kresťanskú civilizáciu ako celok. 
Hlavným poslaním návštevy Benedikta XVI. v Turecku bolo stretnutie s konštantínopolským 
patriarchom Bartolomejom I., hlavou Pravoslávnej cirkvi v Konštantínopole a v krajinách, ktoré sa k 
nemu hlásia. Rozdelenie kresťanstva na východné a západné oslabuje kresťanstvo ako celok. Pri 
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posvätnej liturgii Pravoslávnej cirkvi na sviatok sv. Andreja, patróna Konštantínopolskej cirkvi, v 
kostole sv. Juraja v Istanbule pápež povedal, že rozdelenie medzi kresťanmi je škandálom pre svet. 
V spoločnej deklarácii pápeža a patriarcha Bartolomeja I., ktorú prijali 30. novembra 2006 v 
Konštantínopole, obaja potvrdzujú snahu dosiahnuť plnú jednotu medzi Rímskou a 
Konštantínopolskou cirkvou.423 

 
Záver 

 
V tomto všetkom, stále najdôležitejšou ostáva modlitba. Keď sa spoločne modlíme, náš 

vzájomný rešpekt vzrastá, a to isté sa týka našej jednoty. Z tohto vytryskne prúd  
skutočnej ekumenickej spolupráce v oblastiach presadzovania hodnôt Evanjelia, potreby stretnutí, 
protestovania proti nespravodlivosti, a prejavovania vzájomného rešpektu a súčasnej ochoty k 
načúvaniu a dialógu. Pretože svedectvo ktoré dávame, hovorí hlasne ku celej spoločnosti v ktorej 
žijeme, a chce byť počiatkom odpovede na modlitbu Ježiša v Jn 17,21 
„aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty 
poslal.“ 
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PREHĽAD O DIELACH EKUMENIZMU PO ROKU 2000 
 

Úvod 
 

Ekumenizmus je úsilie o zjednotenie všetkých kresťanov, a to tak jednotlivcov, ako aj 
pospolitosti. Jeho dušou je vnútorné obrátenie (ekumenizmus duchovný). O katolíckej pravde sa 
nediskutuje, ale uznáva sa, že vina za rozkol bola neraz na oboch stranách. Na rozkole dnešní 
oddelení bratia nemajú podiel. Mocou sviatosti krstu sú údmi Krista, nie sú bez prvkov a darov, 
ktorými sa buduje Cirkev. Katolícki veriaci modlitbou, slovom a činmi majú účasť na ekumenizme. 
Treba uvážiť, čo je nutne v samej Cirkvi zreformovať, napraviť, vhodne prispôsobiť. Aj tu je zásada: v 
nevyhnutnostiach jednota, v nie nutných liturgických, disciplinárnych veciach, ba aj v teologickom 
spracovaní zjavenia sloboda, vo všetkom láska.424  Problém ekumenizmu sa dotýka každého kresťana, 
preto je fenomén ekumenizmu tak známy medzi veriacimi. V mojej práci som pripravil prehľad diel 
o ekumenizme na Slovensku od roku 2000. Sú to diela ktoré vyšli knižne v rôznych slovenských, či 
zahraničných vydavateľstvách, ale tiež aj diplomové či seminárne práce univerzitných študentov. 

 
1. KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE VYDANÉ VYDAVATEĽSTVAMI 

 
Príručný slovník kresťanstva 

  
Na úvod začínam publikáciou, ktorá síce nie je obsahovo celá o ekumenizme, ale vysvetľuje 

pojmy, ktoré sa v mnohom týkajú aj ekumenizmu. Táto publikácia bola vydaná v roku 2003 
vydavateľstvom Smaragd. Slovník obsahuje 375 strán. Autorom je František Vnuk. 

Príručný slovník chce byť pomôckou pre tých, čo sledujú, alebo sa aktívne zapájajú do 
dialógov cirkvi a spoločnosti. Zároveň chce prispieť k tomu, aby sa náboženská literatúra stala pre 
vzdelaného laika menej cudzia.  Slovník obsahuje asi 2 200 hesiel, ktoré stručne definujú alebo 
vysvetľujú slová, slovné a frazeologické spojenia, s ktorými sa čitateľ stretáva na stránkach 
náboženskej tlače, odbornej literatúry alebo pri sledovaní populárno -  náučných programov.  

Nijaký lexikón alebo slovník nie je taký obsiahly, aby obsahoval všetko, čo by v ňom užívateľ 
chcel nájsť. Preto ani tento slovník si nemôže robiť nárok na úplnosť. Je kompiláciou hesiel vybraných 
z viacerých zahraničných publikácií tohto druhu (anglických, nemeckých, talianskych a českých) 
rozšírenou o slovenské reálie.  

Slovník si nerobí nárok ani na neomylnosť, ani na odborné a vyčerpávajúce vypracovanie 
jednotlivých hesiel, ako sa to oprávnene očakáva od mnohozväzkových encyklopédií. Ide v ňom skôr 
o šírku záberu, než o obsažné a detailné vypracovanie jednotlivých hesiel. Je pokusom o krátke a 
zrozumiteľné vysvetlenie lexiky z rozličných teologických oblastí: dogmatiky, morálky, cirkevných 
dejín, biblických vied, liturgiky, katechetiky, kánonického práva, svetových náboženstiev, 
ekumenizmu a pod., s osobitným dôrazom na pokoncilový vývoj.425 
 
 

Ekumenická biblia 
 

 Najnovšie vydanie Ekumenickej biblie vyšlo v roku 2008, ako prvé opravené vydanie. 
Vydavateľom biblie je Slovenská biblická spoločnosť. Dielo je výsledkom dlhoročného úsilia biblistov. 
Má 1211 strán. Tento prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie neobsahuje deuterokánonické 
knihy. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v dvoch 
stĺpcoch. Biblia obsahuje tiež farebné mapy na tvrdom lesklom papieri.426 
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Objavovanie ekumenizmu 
 

 Táto knižná publikácia je dielom Ľubomíra Stančeka. Knihu vydal Kňazský seminár biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Kniha má 137 strán, do spoločnosti mála 
kníh o ekumenizme, vydaných po roku 2000 na Slovensku sa zaradila v roku 2002. 
 V diele sa autor zaoberá mnohými skutočnosťami v ekumenizme napr.: fenomén 
ekumenizmu, katolícke zásady ekumenizmu, prehľad dokumentov týkajúcich sa ekumény, 
ekumenizmus v živote kresťanov, ekumenizmus v našej dobe, niektoré protestantské cirkvi, sekty 
a nové náboženské hnutia, pápeži 20. storočia a ekumenizmus, aktuálne problémy súčasného 
ekumenizmu, a iné. Kniha chce napomôcť k starostlivosti o ekumenickú činnosť, poznávať 
rozdelenosť, prekážky a poukázať na konkrétne hodnoty ekumenickej činnosti.427 
 

Fenomén ekumenizmu 
 

 Ďalšia publikácia z názvom Fenomén ekumenizmu, vyšla v roku 2002. Vydavateľom je 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Kniha je dielom 
dvoch autorov: Ľubomíra Stančeka a Agnesy Burikovej. Obsahuje 91 strán.  
 Autori sa v knihe zaoberajú „fenoménom ekumenizmu“, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť. 
Hlavnou témou práce je reflexia stavu ekumenizmu na prelome druhého a tretieho tisícročia. 
Analyzujú východiská, situácie a stav, ktoré narušili jednotu medzi veriacimi v Cirkvi, a rovnako po 
analýze ekumenizmu zaoberajú sa skúmaním práce na poli ekumenizmu.428 
 

Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus 
 

 Práca mapuje situáciu a stav cirkví na Slovensku v oblasti ekumenizmu. Predstavuje 
registrované cirkvi okrem Rímskokatolíckej. Autor Ľubomír Stanček sa snaží na 229 stranách, 
napomôcť ekumenizmus rozvinúť, poznať jednotlivo každú cirkev, jej dejiny, osobnosti, učenie, 
súčasnú situáciu, význam cirkvi, jej priority, angažovanosť, prínos pre ekumenizmus tak, ako sa samy 
predstavujú. Práca nielen informuje, podáva čo najviac informácií o cirkvách, ale aj predstavuje 
využitie informácií, ako ich v praxi realizovať. Chce napomôcť pri výchove, tolerancii, rešpektovaní sa 
navzájom v oblasti vierouky, mravouky, liturgii a spolužitia vôbec.429 
 Knihu vydal Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí 
v roku 2002. 

 
Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag 

 
 Autor diela – jezuita Rajmund Ondruš – v roku 2008 spísal životné osudy P. Vendelína Javorku 
SJ. Cieľom tejto knižnej publikácie, vydanej vydavateľstvom Dobrá kniha, je vyplniť medzeru, ktorú 
máme v poznaní významných osobností spomedzi slovenských jezuitov. Páter Vendelín Javorka SJ 
(1882 – 1966) medzi ne dozaista patrí. 

 Okrem jeho pohnutých životných osudov, ktoré ho zaviedli do mnohých krajín, sa dozvieme 
o jeho ekumenickom úsilí. Ideál, pre ktorý žil, pracoval a trpel, bolo zjednotenie pravoslávnej a 
katolíckej Cirkvi. Počas svojho pohnutého života mal páter Javorka mnoho príležitostí presvedčiť sa, 
že je to náročný a čisto ľudsky neuskutočniteľný ideál. Preto sa stal budovateľom a prvým 
predstaveným Pápežského ruského kolégia v Ríme (Russicum). Ekumenizmus patrí k jeho prvoradým 
úloh.430 

Ekumena Košice 
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Publikácia, obsahujúca 120 strán, vyšla v roku 2001 v Košiciach. Vydalo ju vydavateľstvo 

Karnat. Autorský kolektív je zložený zo spektra „zástupcov“ mnohých cirkví. (Konečný A., Filo J., Liba 
J., Lapčák M., Halža P., Kaman B., Havrila D., Dráb P. a iní...)  

Úmysel vydať túto knihu o Ekumenickom spoločenstve v Košiciach sa zrodil onedlho po prijatí 
štatútu v júni roku 2000. V ňom sa odzrkadľuje život spoločenstva, živený namáhavým počúvaním 
jeden druhého a vzájomným rešpektovaním. Stav Ekumeny ako „cirkevnej organizácie“ sa autori 
rozhodli knižne zachytiť, pretože sú si vedomí jeho výnimočnosti – nie je to dielo iba ľudské, ale aj 
Božie. Je predovšetkým Božie a my máme milosť a česť prispievať svojím skromným podielom.431 
 

Ekumenická charta – smernice pre rozvoj spolupráce medzi cirkvami v Európe 
 

 Konferencia európskych cirkví chápe chartu ako spoločný záväzok na dialóg a spoluprácu. 
Charta opisuje základné ekumenické úlohy a z nich odvodzuje aj ďalšie smernice a povinnosti. Na 
všetkých úrovniach život Cirkvi chce podporovať ekumenickú kultúru dialógu a spolupráce 
a predstavovať jej záväzné kritérium. Nemá však dogmaticko – magisteriálny ani cirkevnoprávny 
charakter. Jej záväznosť sa odvodzuje skôr od dobrovoľného záväzku zo strany cirkví a európskych 
ekumenických organizácií.432 
 Chartu knižne vydal Spolok Svätého Vojtecha v Trnave v roku 2001. Zároveň obsahuje aj 
modlitbu za jednotu kresťanov roku 2002. 
 

Pluralita a pluralizmus 
 

 Publikáciu vydal Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach v roku 2002. Autori (Boržík Š., 
Dráb P., Hučko L., Hvozdík S., Jurko J., Sovč C. a Zubko P.) sa na 95 stranách zaoberajú témami ako 
napr.: ekumenizmus a pluralita; Cirkev na Slovensku v pluralitnej spoločnosti a iné... 
 Otázky pluralizmu ako takého sú všeobecne považované za vyriešené a nevyvolávajú veľkú 
diskusiu. Iba okrajové myšlienkové prúdy si s ňou nevedia poradiť. No riešenia nie sú vždy 
jednoznačné, sú často odlišné a nie pre všetkých prijateľné. V praxi vyrovnávanie sa so skutočnosťou 
plurality a jej akceptovanie nie je až také jednoduché, ako sa môže zdať na prvý pohľad.433 
 
 

2. DIZERTAČNÉ A MAGISTERSKÉ PRÁCE 
 

Ekumenizmus ako pastoračný problém súčasnej katolíckej cirkvi na Slovensku 
 

 Túto dizertačnú prácu, v odbore Praktická teológia so zameraním na ekumenizmus, napísal 
v roku 2000   Pavol Tomek, na Univerzite Palackého v Olomouci. 
 Na Slovensku pri nedostatku empiricky podložených informácií neexistuje doteraz 
komplexnejší obraz ekumenického vedomia veriacich. Tieto skutočnosti motivovali autora práce zistiť 
pomocou prieskumu postoje a názory študentov katolíckej teológie k iným denomináciám a na 
základe toho objasniť úroveň ekumenickej senzibilizácie slovenských katolíkov. Rozhodnutie 
realizovať tento zámer posilnil dokument Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov 
s názvom Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov, ktorý odporúča prispôsobiť 
ekumenickú výchovu pastoračným požiadavkám regiónu, zohľadniť históriu a využiť výskum.434 
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Ekumenizmus v kódexe Kánonického práva 1983 
 

 Publikácia je diplomová práca Violy Gazdíkovej z roku 2000. Práca bola vydaná na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského – Teologickom 
inštitúte v Spišskom Podhradí.  
 Cieľom diplomovej práce je podať stručný prehľad možností napĺňania kresťanstva 
v osobnom i spoločenskom živote na základe možností, ktoré každému kresťanovi ponúka kódex 
Kánonického práva 1983.435 
 Autorka sa v práci zaoberá témami ako napr.: definícia ekumenizmu, rozdelenie Cirkvi 
a snahy o ekumenizmus, ekumenické združenia a osobnosti ekumenizmu, ekumenizmus v CIC, 
ekumenizmus v CCEO. 
 

Ekumenizmus, aký budeš zajtra? 
 

 Dielo je magisterská práca Márie Matlochovej, absolventky Teologickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, v roku 2005. 
 Táto práca má za cieľ poukázať na diela a aktivity na poli ekumenizmu tak, aby zdôraznila 
jeho postupnosť, premeny a zároveň očakávania. V širšom zmysle zachytáva ekumenizmus vo svete 
a v užšom zmysle sa zameriava na ekumenické dianie na Slovensku a v súvislosti so vstupom 
Slovenska do Európskej únie. Nový fenomén zjednotenia Európy je svojou novosťou a aktuálnosťou 
dostatočne príťažlivý.436 
 Autorka sa v práci zaoberá témami: pohľad do histórie ekumenizmu, Druhý vatikánsky koncil 
a ekumenizmus, ekumenizmus na Slovensku a perspektívy ekumenizmu. 
 

Ekumenizmus na Slovensku 
 

 Magisterská práca z ekumenizmu absolventky Márie Kompišovej, vypracovaná na Teologickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2004.  
 Cieľom práce je poukázať na život katolíkov žijúcich vo svete, i na Slovensku, na ich vzťahy ku 
kresťanom iných cirkví. Ide tu o hľadanie ciest k jednote, o spoločný ekumenický dialóg.437 
 V práci autorka poukazuje na problémy ako napr.: snahy o zjednotenie Cirkvi vo svete a na 
Slovensku, ekumenizmus a dnešok a iné. 
 

Ekumenizmus na prelome tisícročí 
 

 Autorka Agnesa Buríková vypracovala túto magisterskú prácu v roku 2002, na 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Spišskom 
Podhradí.  
 Keď sa niečo začína, zvlášť keď sa začína nové tisícročie, tým viac si uvedomujeme hodnoty, 
ktoré si musíme všimnúť, keď chceme splniť svoje poslanie, určenie, postavenie. Ekumenizmus – a to 
čo sním súvisí – nie je záležitosť hierarchie Cirkvi, prípadne iných denominácií, ale vec každého 
veriaceho človeka, teda i autorky.438 Natoľko ju zaujal ekumenizmus, že sa rozhodla vplyvom 
osobností na poli ekumenizmu - napr. pápeži Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol II. a iní, písať magisterskú 
prácu z ekumenizmu. V práci rozoberá témy: ekumenizmus a koncily, pápeži druhej polovice 20 
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storočia, Druhý vatikánsky koncil a ekumenizmus, dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, 
Magistérium Cirkvi a ekumenizmus a iné. 
 

Záver 
 O tom, že ekumenizmus je aktuálny, sa nedá pochybovať. Mnoho študentov či 
vysokoškolských profesorov sa zaoberá touto témou. Žijeme v dobe, keď treba urobiť pre jednotu 
kresťanov maximum, lebo celá Cirkev je napádaná mnohými nepriateľmi, ktorí sa ju pokúšajú zničiť. 
Veľmi ťažké bude obstáť, ak sa budeme aj my kresťania vnútorne rozbíjať, hnevať a bojovať proti 
sebe. O tom že jednota kresťanov je možná, musíme byť presvedčení. Ak do svojich životov opravdivo 
prijmeme Krista, nebude nám pripadať ťažké žiť v jednote. Veď sám Kristus prosil Otca za  jednotu 
svojej nevesty - Cirkvi. Útokov zvonku sa obávať v skutočnosti nemusíme, lebo tie nás len zocelia ale 
Cirkvi nemôžu ublížiť. Cirkev je totiž postavená na skale a tú, podľa Kristových slov, ani pekelné brány 
nepremôžu. 

 Knižné publikácie a dizertačné či magisterské práce, ktoré uvádzam v práci zrejme nie sú 
všetky, ktoré vyšli po roku 2000 na Slovensku. K iným prameňom som však nemal prístup, alebo som 
ich jednoducho pri tak bohatom toku informácií prehliadol.  

 
 
 

Ekumenizmus v dielach Jana Pavla II. 
 
 

Až Druhý Vatikánsky koncil (1962-1965) podnietil neobyčajný rozvoj ekumenizmu svojimi 
dokumentmi: Ad gentes, Gaudium et spes, ale predovšetkým dekrétom Unitatis redintegratio, 3 a 
nemožno nespomenúť konštitúciu Lumen gentium. 

 
Ľudský iniciátor II. Vatikánskeho koncilu, pápež Ján XXIII., dnes už blahoslavený, pozval na 

Koncil nekatolíkov a založil Sekretariát pre jednotu kresťanov (5.7.1960). Svoju iniciatívu o jednotu 
vyjadril slovami: Vždy, keď vidím múry medzi kresťanmi, skúšam vyraziť tehlu.439 Nástupca Jána XXIII. 
na Petrovom stolci -Pavol VI., venoval podstatnú časť svojej prvej encykliky Ecclesiam suam 
(6.8.1964) dôležitosti dialógu. Pavol VI. schválil neskôr obe časti Ekumenického direktória (1967, 
1970; prepracované schválil v r. 1993 Ján Pavol II.). Tak nasledovala púť Pavla VI. do Svätej Zeme a 
stretnutie s Carihradským patriarchom Athenagorasom v Jeruzaleme, s ktorým neskôr (7.12.1965) 
spoločne zrušili vzájomnú exkomunikáciu z 11. storočia. Následnú aktivitu Pavla VI. na ekumenickom 
poli, možno považovať za značne bohatú, plodnú a užitočnú, čím sa nielen prelomili stáročné ľady 
vzájomného napätia a neporozumenia, ale prešiel sa i značný kus cesty k vzájomnému zblíženiu, čo sa 
prejavilo najmä rôznymi stretnutiami a spoločnými modlitbami. 

 
Štafetu ekumenického dialógu prevzal v r. 1978 pápež Ján Pavol II, dnes už Boží služobník Ján 

Pavol II., a to v období, keď ekumenizmus prekonával fázu stagnácie. Po pokoncilovom entuziazme, 
pokroku „dialógu v láske", po spoločných modlitbách sa začala konfrontácia na teologickej úrovni, 
menej na očiach ľudí, omnoho náročnejšia a komplikovanejšia. Ján Pavol II. sa najmä vďaka svojim 
cestám pričinil o zblíženie, hoci ako priznal, musel čeliť istým „útokom".440 Už vo svojej inauguračnej 
reči (22.10.1978) adresoval prítomným nekatolíckym predstaviteľom tieto slová: Prosím, oboznámte 
tých, ktorých reprezentujete, že zaangažovanie Katolíckej cirkvi v ekumenickom hnutí je nespo-
chybniteľné, tak ako to slávnostne vyhlásil II. Vatikánsky koncil.441 Kardinál Dziwisz uvádza krédo 
ekumenického dialógu Jána Pavla II., ako ho zachytil pri jednom rozhovore: Ekumenizmus je Kristovou 
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túžbou, ut unum sint, aby všetci boli jedno. Je túžbou Druhého vatikánskeho koncilu a je aj mojim 
programom bez ohľadu na ťažkosti, nedorozumenia a neraz aj útoky.442 

V prvej encyklike Redemptor hominis (1979) sa prihlásil k práci na poli ekumenického dialógu 
k svojim predchodcom Jánovi XXIII a Pavlovi VI. Určitý rozdiel je badateľný: ak sa Pavol VI. pridržiava 
„teórie napĺňania" toho, čo stanovil Koncil, Ján Pavol II., zdôrazňujúci aktívnu úlohu Ducha Svätého v 
náboženských tradíciách, zdá sa byť viac otvorený na prijatie širšej perspektívy, rešpektujúc a 
vychádzajúc z Koncilom stanovených odporúčaní a náuky. 443 Ako uviedol kardinál Edward I. Cassidy, 
prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, v prednáške o zásadách a normách 
ekumenizmu, vyjadrených v Direktóriu, pri návšteve Slovenska v decembri 1993 pre Jána Pavla II.: 
hľadanie jednoty, tvorí pastoračnú prioritu jeho pontifikátu. Dôvod pápežovho zanietenia pre 
ekumenizmus, môžeme prevziať z Listu Efezanom a Druhého listu Korinťanom (5, 18-20), ktoré 
interpretoval kardinál Cassidy takto: Kto bude počúvať výzvy na zmierenie, ak ju hlásajú tí, čo nie sú 
navzájom zmierení?444 Jedine cesta vzájomného zmierenia učiní Kristovo posolstvo účinnejšie 
vnímateľné v tomto svete. Ján Pavol II. žil v pravde vykúpenia každého človeka skrze Ježiša Krista, a 
táto skutočnosť môže v značnej miere objasniť jeho ekumenické iniciatívy. 

 
Ján Pavol II. v iniciatíve o medzináboženský dialóg pamätal na dva dôležité body problému: 1/ 

kresťanstvo potrebuje obnoviť vedomie vlastnej totožnosti; aby mohlo správne 2/ evidovať existu-
júce rozdielnosti. Za určité nóvum ekumenických snažení Jána Pavla II., treba považovať zjednotenie 
vnútrokresťanského dialógu s dialógom medzináboženským, na čo zvlášť poukázal v Apoštolskom 
liste Tertio Millenio Adveniente. Avšak i teraz sa Ján Pavol II. odvoláva na deklaráciu Druhého 
Vatikánskeho koncilu Nostra aetate, ktorá hovorí o vzťahu Cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Ján 
Pavol II. má na mysli predovšetkým dialóg so židmi a s moslimami a zorganizovanie spoločných 
stretnutí na významných miestach monoteistických náboženstiev.445 Pápež sa dotkol aj citlivej otázky 
mesta Jeruzalem, ktoré je svätým mestom pre všetky tri monoteistické náboženstvá: židov, kresťanov 
a moslimov, a v morálnom zmysle, patrí týmto náboženstvám. Vyslovil túžbu, aby bol Jeruzalem 
centrom harmonického spolužitia vyznávačov troch monoteistických náboženstiev.446 Pápež vidí v 
náboženskej identite Jeruzalema centrum pre dialóg a odstraňovanie prekážok na ceste pokojného 
spolunažívania vyznávačov judaizmu, islamu a kresťanstva.447 

 
Veľmi konkrétnym uskutočnením dialógu, pripomínajúcom nové scenáre 21. storočia, bol deň 

modlitieb kresťanských cirkví a veľkých svetových náboženstiev za mier, ktoré usporiadal Ján Pavol II. 
v Assisi v októbri 1986... tento obraz dialógu medzi kresťanmi a nekresťanmi... v ovzduší modlitby 
(ktorá bola silno zakorenená v assiskom františkánskom dedičstve) a starosti o mier sveta, je 
konkrétnym uskutočnením deklarácie Nostra aetate, keďže všetky národy majú svoj pôvod v Bohu a v 
tom istom Bohu majú aj svoj spoločný konečný cieľ.448 Pápežove slová, hodnotiace stretnutie v Assisi, 
boli plné nádeje a ústretovosti: Rozdiely sú menej dôležitými prvkami, ak majú byť porovnané s 
jednotou, ktorá je radikálna, základná a rozhodujúca. Pápež hovorí o aktívnej prítomnosti Ducha 
Svätého v náboženskom živote členov iných náboženských tradícií 449 ešte výraznejšie ako 
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ktorýkoľvek Koncilný dokument.450 Tieto myšlienky zdôraznil Ján Pavol II. v encyklike o Duchu Svätom 
Dominum et vivificantem a neskôr aj v encyklike Redemptoris missio451 Ján Pavol II. zvolal v r. 1999 do 
Assisi aj druhé stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 200 účastníkov, 20 náboženských tradícií. Vo 
svojom príhovore apeloval na spoluprácu bez násilia: Každé použitie náboženstva zväčšiť násilie, je 
zneužitím náboženstva. Náboženstvo nie je a nesmie sa stať zámienkou ku konfliktom, zvlášť vtedy, 
keď sa náboženská, kultúrna a etnická identita ľudí zhoduje. Náboženstvo a mier idú spoločne: 
zapríčiniť vojnu v mene náboženstva je očividný protiklad.452 
Ján Pavol II. v januári 2002 znova zvolal predstaviteľov kresťanských cirkví a veľkých svetových 
náboženstiev a osobne pokračoval v assiskej ceste.453 Zdá sa, že impulzom zbližovania je nevy-
povedané presvedčenie, že Ježiš Kristus je Mesiášom všetkých náboženstiev, a pre svoju vykupiteľskú 
moc ony z neho čerpajú. Preto v nich rozličným spôsobom pôsobí Duch Svätý, skrze ktorého 
dokonáva Ježiš svoje vykupiteľské dielo.454 V časovej následnosti (19.5,1991) vydáva spoločne 
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg a Kongregácia pre evanjelizáciu národov dokument, v 
ktorom sa objavuje dôležitý paragraf, potvrdzujúci vykúpenie všetkých mužov a žien v tajomstve 
výkupnej obety Ježiša Krista skrze Jeho Ducha.455 Upriamenie pozornosti na pôsobenie Ducha 
Svätého je značný prínos Jána Pavla II. do „teológie náboženstva", načo upozornil už vo svojej prvej 
encyklike Redemptor hominis.456 Duch Svätý je prítomný a koná vo svete, v členoch iných nábožen-
stiev aj samotných náboženských tradíciách. Pravdivá modlitba (hoci sa obracia na Neznámeho 
Boha), ľudské hodnoty a cnosti, bohatstvo múdrosti ukryté v náboženských tradíciách, ako aj prav-
divý dialóg a autentické stretnutie medzi ich členmi - to je mnohoraké ovocie aktívnej prítomností 
Ducha.457 
 
Jednota kresťanov 
 

Ak hovoríme o zbližovaní kresťanov a o procese, ktorý by mal smerovať a napokon priviesť k 
vytúženému cieľu jednoty, nemožno z iniciatív Jána Pavla II. vynechať jeho dvanástu encykliku Ut 
unum sint (25.5.1995), ktorá sa dá stručne charakterizovať ako výzva k jednote kresťanov - Kristus 
pozýva všetkých svojich učeníkov do jednoty (Úvod), a je dokumentom, ktorý pokračuje v iniciatíve II. 
Vatikánskeho koncilu a znova definuje dobové požiadavky na poli ekumenizmu. V tejto encyklike Ján 
Pavol II. nanovo pripomenul a vysvetlil dôležitosť ekumenizmu a stanovil určité priority vízie procesu 
zjednocovania kresťanov. 

Encyklika má úvod, tri kapitoly a adhortáciu. V 1. kapitole je opísaná túžba Katolíckej cirkvi 
kráčať s nádejou cestou ekumény, nechať sa viesť vierou a láskou, čo treba považovať za kresťanský 
imperatív svedomia. Primát v tomto úsilí má obrátenie srdca a spoločná modlitba, po ktorých nech 
pokračuje praktická spolupráca na poli pastorálnom, kultúrnom, sociálnom a v dávaní svedectva 
evanjeliu. V 2. kapitole zdôrazňuje pápež nutnosť dialógu a spomína aj niektoré uskutočnené 
ekumenické stretnutia. Pri rozdielnosti náuky je dôležité pokračovať v štúdiu najmä v interpretácii 
zjavenia. Napokon chváli spoluprácu cirkví pri obrane dôstojnosti a práv človeka. V 3. kapitole si Ján 
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Pavol II. položil otázku: Akú cestu ešte máme prejsť?, pokiaľ bude spoločne slávená Eucharistia, pokiaľ 
sa vysvetlí a prijme primát Rímskeho biskupa a nastane i ostatné doktrinálne zblíženie? V závere 
encykliky odprosuje za viny katolíkov a v pripojenej adhortácii vyzval znova všetkých k obnove.458 
Cestu zbližovania načrtol Ján Pavol II. už svojou prvou iniciatívou, návštevou Turecka a stretnutím s 
patriarchom Demetriosom, ktoré Svätý Otec charakterizoval ako cestu Petra k Ondrejovi. V rámci 
návštevy Turecka sa Ján Pavol II. po prvý krát v dejinách pápežov zúčastnil na slávnostnej 
pravoslávnej bohoslužbe v pravoslávnej katedrále vo Fanare. Pri návšteve vydali s patriarchom 
spoločnú deklaráciu.459 
 

Nech sa teda najskôr zídu pri Kristovom kríži rozdelení kresťania, nech sa spoločne modlia v 
duchu Ježišovej modlitby za jednotu, a čas ďalšieho, celkového či jednotlivého približovania-a 
zjednocovania, treba ponechať na Kristovu vôľu. Tým najdôležitejším bodom spoločnej modlitby, ako 
upozorňuje Ján Pavol II, nech je spojivo lásky, nakoľko láska tvorí komúnio osôb a spoločenstiev. Ak sa 
milujeme, usilujeme sa prehĺbiť naše komúnio a činiť ho stále dokonalejším... láska je najhlbším, 
životodarným hnutím procesu zjednotenia?460 Druhým aspektom prehlbovania a prežívania 
ekumenických vzťahov je modlitba: ekumenická modlitba slúži kresťanskému posolstvu a jeho 
vierohodnosti.461 

 
Vzájomne prehlbujúca sa láska, posilňovaná spoločnou modlitbou, pokračuje v úprimnom 

dialógu, v ktorom vzájomný rešpekt a úcta sa považujú za samozrejmosť. Dialóg nech sa vedie medzi 
patrične pripravenými odborníkmi na schôdzkach usporiadaných v náboženskom duchu medzi 
kresťanmi rozličných cirkví a spoločenstiev. Pri tomto dialógu každý dôkladne vyloží svoje učenie a 
jasne podá jeho charakteristické črty, a tak si všetci nadobudnú pravdivejšie poznanie a nestrannejšie 
hodnotenie učenia a života obidvoch spoločenstiev:462 Bez osobného kontaktu a dialógu, ako 
zdôrazňuje kardinál Špidlík, sa ekumenizmus stane len akousi abstraktnou diskusiou.463 

 
Ján Pavol II., pamätajúc na učenie Koncilu, chcel zdôrazniť, ako dialóg obohacuje jednotlivé 

osoby i každé ľudské spoločenstvo. Podľa pápeža, dialóg nemá len poznávací význam (dia - logos), ale 
aj existenciálny v celistvosti, lebo nie je len výmenou myšlienok, ale aj výmenou darov.464 Novým 
prvkom oproti učeniu Koncilu, je pápežovo zdôraznenie, a to práve v procese dialógu, spytovanie 
svedomia. Je to pokorné priznanie si, že všetci sme sa prehrešili proti jednote, takže kvôli posunutiu 
sa dopredu, bude treba premáhať nielen osobné hriechy, ale aj spoločné, a hlavne štruktúry hriechu, 
ktoré ak sa neodstránia, môžu byť aj naďalej príčinou rozdelenia.465 

 
Ďalšou podmienkou úprimného dialógu je láska k pravde, ktorá vyžaduje značnú pokoru, bez 

ktorej sa nemôžu meniť stáročné náhľady a postoje. Ak na jednej strane kladie Ján Pavol II. značný 
dôraz na otvorenosť a ústretovosť, nemá na mysli redukovanie existujúcich problémov, ani rýchle a 
hlavne povrchné riešenia a dohody. Takto by sa problémy nevyriešili a neodstránili, a niekedy v 
budúcnosti, by sa iste znova ukázali.466Tá istá dôslednosť nech sa uskutočňuje pri prípadnej 
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obnovenej či novej doktrinálnej formulácií právd viery. Pápež má na myslí potrebu analyzovania 
obsahu termínov, keďže predpokladá, že problémy mohli vznikať práve pri užívaní rôznych termínov s 
rovnakým obsahom, čiže zainteresované stránky mohli hovoriť o tom istom probléme, ale pre ich 
terminologické nedovysvetlenie dochádzalo k nedorozumeniu a nebolo možné sa odraziť z kritického 
miesta. 

V dialógu s inými kresťanskými cirkvami, neobchádza Ján Pavol II. ani značne delikátnu otázku 
primátu biskupa Ríma. Pozýva všetkých predstaviteľov kresťanských spoločenstiev k hľadaniu takej 
formy služby primátu, ktorá by nezavrhla základné princípy služby a bola by otvorenou na novú 
situáciu, aby bolo jedno stádo a jeden pastier (Jn 10, 16). Je to hľadanie Kristovej vôle v starostlivosti 
o jeho Cirkev.467 

 
K zadefinovaným princípom ekumenického dialógu, pridávam niektoré konkrétne udalosti, 

ktorými sa Ján Pavol II. zaslúžil o zblíženie kresťanských cirkví. Ako prvý pápež v dejinách sa v roku 
1989 vybral do „kráľovstva" reformácie, do škandinávskych krajín. Počas návštevy sa mu podarilo 
preklenúť nepriateľský postoj voči pápežstvu, ktorý v týchto krajinách pretrvával. Prehodnotil 
Lutherovo dielo a cestu napokon skomentoval: Milosťou je už fakt, že sme sa mohli spolu modliť. O 
dva roky neskôr, pri 600 výročí kanonizácie sv. Brigity Švédskej boli v Bazilike sv. Petra v Ríme 
ekumenické vešpery s Jánom Pavlom II, ktoré viedli luteránski prímasi Švédska a Fínska.468 Atmosféru 
prijatia zažil aj pri návšteve Estónska (1991).Nádherná a prorocká scéna sa odohrala pri otváraní 
Svätej brány Jubilejného roka 2000 (18.1.2000) v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Keď prítomní videli, 
ako sa nedarí pápežovi otvoriť bránu, boli v pomykove. Ján Pavol II však čakal, kedy sa k jeho rukám 
pritlačeným na dvere pridajú ruky pravoslávneho metropolitu Athanasia a anglikánskeho prímasa 
Careya. Dvere sa otvorili až pod tlakom šiestich rúk. Všetci traja pokľakli. Napriek prítomnosti 
pravoslávneho patriarchu, vzťah s pravoslávím, bol naďalej značne citlivý. Ján Pavol II. navštívil krajiny 
s pravoslávnou majoritou: Rumunsko, Grécko, Ukrajinu, a aj tu sa mnohé predsudky otupili, alebo 
preklenuli. Kontakt s Moskovským patriarchátom, napriek viacerým iniciatívam, sa mu nepodarilo 
nadviazať.469 
 
Dialóg s judaizmom 
 

Otázky dialógu s judaizmom sa nanovo začali nastoľovať spolu s deklaráciou  II.Vatikánskeho 
koncilu Nostra aetate. Bolo viacero príčin nového prístupu. Najskôr to bolo vedomie reálnej zmeny 
sveta oproti predchádzajúcim dobám, a presvedčenie, o nutnej spolupráci medzi ľuďmi, nakoľko 
žiaden národ nemôže existovať izolovane. Paralelne s dialógom medzi národmi sa nutne rozbiehal i 
medzináboženský dialóg. Zmeny vo vzťahu k judaizmu boli vyvolané veľkou tragédiou Židov počas II. 
svetovej vojny, na ktorú upozorňoval pred vojnou pápež Pius XI., počas vojny pápež Pius XII., ale aj 
existujúcimi prejavmi antisemitizmu v súčasnom svete. 

 
Pri mnohých príležitostiach židovské organizácie a osobnosti verejne ocenili múdru 

diplomaciu pápeža Pia XII. Napríklad 7.9.1945 Dr. Joseph Nathan ako komisár talianskych židovských 
obcí povedal: Predovšetkým vzdávame hold najvyššiemu veľkňazovi a mužom a ženám v Cirkvi, ktorí 
podľa nariadení Svätého Otca uznali prenasledovaných za svojich bratov a rázne a nezištne sa nám 
ponáhľali na pomoc, nehľadiac na hrozné nebezpečenstvá, ktorým boli vystavení (Ľosservatore 
Romano, 8.9.1945, s. 2). Dňa 21. septembra toho istého roku prijal Pius XII. na audiencii generálneho 
sekretára Svetového židovského kongresu Dr. A. Lea Kubowitzkčho, ktorý vtedy vyslovil Svätému 
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 Pórov.: JÁN PAVOL II.: Ut unum sint, 1995,95-96 
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 Na druhý deň sa pri obede jeden z luteránskych arcibiskupov pápeža opýtal, či ich prítomnosť pri oltári po 

jeho boku nemohla znamenať uznanie platnosti ich biskupskej vysviacky. Svätý Otec na ten žart odpovedal iným 

žartom: A nemohlo to, naopak byť tak, že dvaja arcibiskupi stojaci pri mne uznali môj primát? DZIWISZ, S.: 

Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 222. 
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 Pórov.: DZIWISZ, S.: Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s.220-227 
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Otcovi v mene Združenia izraelských obcí úprimnú vďaku za úsilie Katolíckej cirkvi počas  vojny  o 
záchranu  židov   v celej Európe  (Ľosservatore  Romano,) 

V úvode charakterizovania vzťahu Jána Pavla II. k judaizmu, treba uviesť azda najskôr zázemie 
z rodných Wadovíc, kde mal veľa židovských známych a spolužiakov, takže jeho pozitívny vzťah k 
židom možno od prvej chvíle považovať za úplne prirodzený. Za historicky prelomovú treba 
oprávnene považovať najmä jeho historickú návštevu Veľkej synagógy v Ríme v apríli 1986, 
podpísanie „základnej dohody" medzi Svätou Stolicou a štátom Izrael v decembri 1993, modlitbu pri 
Múre nárekov v Jeruzaleme v marci Jubilejného roka 2000 a návštevu pamätníka Yad Vashem. Pri 
svojej návšteve Rímskej synagógy formuloval Ján Pavol II. vrchnému rabínovi Eliu Toaffovi470 
posolstvo novej éry vzájomných vzťahov v troch bodoch: 1/ Kristova cirkev objavuje svoje „puto" k 
židovstvu tým, že „skúma svoje tajomstvo"; 2/ Židom, ako ľudu, nemôžeme pripočítať žiadnu 
kolektívnu vinu zdedenú po predkoch za to, čo sa stalo v priebehu Ježišovho utrpenia. Tento bod je 
zvlášť zdôraznený Koncilom. 3/ Napriek vedomiu, ktoré má cirkev o svojej identite, nie je dovolené 
povedať, že židia sú „zavrhnutí alebo zlorečení", ako to bolo vysvetľované alebo mohlo byť 
odvodzované zo Svätého písma. 

 
Pri návšteve Múra nárekov vložil do štrbiny medzi kameňmi túto modlitbu: Bože našich 

Otcov, Ty si vybral Abraháma a jeho potomstvo, aby tvoje meno bolo prinesené národom. Sme hlboko 
zarmútení správaním sa tých, ktorí im v priebehu dejín spôsobovali utrpenie, tým, ktorí sú tvojimi 
synmi. Prosíme ťa o odpustenie a zároveň sa zo všetkých svojich síl chceme snažiť skutočne žiť ako 
bratia s ľudom Zmluvy. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.471 

 
Častým poukázaním na spoločné korene, začínal Ján Pavol II. svoje príhovory židovskému 

spoločenstvu. Spoločné dedičstvo zahŕňa vieru v jedného Boha, ktorý sa s láskou stará o ľudí; prelí-
najú sa princípy liturgického chápania prejavovania bohopocty; židovská modlitba, najmä Žalmy, 
dodnes tvoria väčšiu časť kresťanského modlitebníka, predovšetkým Liturgie hodín; zo spoločného 
základu viery vychádza i chápanie človeka a sveta; rovnako sa hlásime k pokoleniu Abraháma. Otázky, 
týkajúce sa vzťahu k judaizmu, k našim starším bratom vo viere, a spoločného dialógu, sa dotýkajú 
samotnej identity Cirkvi. Keď sa kresťania zaujímajú o pochopenie judaizmu, lepšie spoznávajú 
vlastné korene, vychádzajúce zo židovského náboženstva. Na druhej strane je tu zas nádej, že 
vzájomný dialóg umožní Židom lepšie porozumieť kresťanstvo a katolícku Cirkev v ich dnešnej 
identite. Naozaj tu nejde len o vrátenie sa do minulosti. Spoločná budúcnosť Židov a kresťanov si 
vyžaduje, aby sme sa rozpamätali, lebo bez pripomínania niet budúcnosti. Aj samotné dejiny sú 
memoria futuri.472 Ak má byť židovsko-kresťanský dialóg skutočne úprimný, musí byť teologickej ši, 
pripomenul Ján Pavol II. pri príležitosti 20. výročia Nostra aetate?473 
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 S hlavným rabínom Eliom Toaffom sa Ján Pavol U. stretol už vo februári 1981 v sakristii farského kostola 

San Carlo ai Catinari. Bolo to súkromné stretnutie, veľmi krátke, no bolo prvé vôbec. Ľady sa prelomili. Pórov.: 

DZIWISZ, S.: Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007, s. 231 
471

 Porov.: SFEIR, N., P.: Ekumenismus a mezináboienský dialóg za pontifikátu Jana Pavla II., 2003. In.: 25. 

výročí pontifikátu papeže Jana Pavla II. Praha: Česká biskupská konfcrence 2004, s. 78-79. Kardinál Dziwisz sa 

zamyslel, ako mohlo zapôsobiť pápežovo gesto na Židov. O niekoľko dní čítal vyhlásenie Elieho Wiesela, Žida, 

nositeľa Nobelovej ceny za mier: Ako dieťa som sa bál prechádzať okolo kostola. Teraz sa všetko zmenilo... 

Pórov.: DZIWISZ, S.: Život s Karolom, 2007, Trnava: SSV 2007 s 234. 
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 Pórov.: JÁN PAVOL II.: modlitba Anjel Pána, 11.6.1995. In.: PÁPEŽSKÁ KOMISIA PRE NÁBOŽENSKÉ 

VZÍAHY SO ŽIDMI: Pripomíname si: reflexia nad šoa, 2006, Trnava: SSV 2006, s. 8. 
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 Pórov.: WEIGEL, G.: Svedok nádeje II. Bratislava: Slovart 2000, s. 182. 
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Náuka o Eucharistii a jej slávenie v učení katolíckej Cirkvi a iných kresťanských cirkví 

 
 
1 Učenie katolíckej Cirkvi 

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na 
hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom 
Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.  

 “Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu 
svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak 
zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť 
milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa 
napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323) 
       Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti, ako aj všetky 
ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou. Obsahuje celé duchovné 
dobro Cirkvi (Porov. KKC 1324). 
      Je zhrnutím a súhrnom našej viery: „Naše presvedčenie [viery] je v súlade s Eucharistiou 
a Eucharistia zasa potvrdzuje naše presvedčenie“ (Porov.1327). 
      V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha 
Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou (Porov. KKC 1333.)  
      Pán ustanovil Eucharistiu ako pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania a prikázal ju 
sláviť až do svojho návratu svojim apoštolom, „ktorých vtedy ustanovil za kňazov Nového 
zákona“(Porov.KKC1337).  
 Tri synoptické evanjeliá a svätý Pavol nám odovzdali opis ustanovenia Eucharistie. Svätý Ján 
zasa uvádza Ježišove slová, ktoré pripravujú ustanovenie Eucharistie: Kristus označuje sám seba za 
chlieb života, ktorý zostúpil z neba (Porov.1338). 
      Ježišov príkaz opakovať jeho úkony a jeho slová „kým nepríde“ nevyžaduje iba spomienku 
na Ježiša a na to, čo urobil. Vzťahuje sa aj na liturgické slávenie - prostredníctvom apoštolov a ich 
nástupcov - pamiatky Krista, jeho života, jeho smrti, jeho zmŕtvychvstania a jeho príhovoru u Otca.  
            Liturgia Eucharistie prebieha podľa základnej štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po 
naše časy. Rozvíja sa v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria v základe jednotu:  

 zhromaždenie sa, liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich; 
 eucharistická liturgia s predložením chleba a vína,  vzdávaním vďaky a prijímaním. 
 Liturgia slova a eucharistická liturgia tvoria spolu „jediný úkon kultu“;   stôl pripravený pre 

nás v Eucharistii je totiž zároveň stolom Božieho slova i stolom Pánovho tela (Porov. KKC 
1341,1346)  

      Ak kresťania už od začiatku slávia Eucharistiu, a to v podobe, ktorá sa napriek veľkej 
rozdielnosti čias a liturgií v podstate nezmenila, je to preto, lebo vieme, že nás viaže Pánov príkaz: 
„Toto robte na moju pamiatku“ (1 Kor 11, 24-25).  
      Tento Pánov príkaz plníme slávením pamiatky jeho obety. Obetujeme Otcovi, čo nám on dal: 
dary jeho stvorenia, chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a mocou Ducha Svätého stali Kristovým 
telom a krvou; takto sa Kristus stáva skutočne  prítomným (Porov. KKC 1356-1367). 
      Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru, keď vyhlasuje: „Keďže... Kristus, náš Vykupiteľ, 
povedal, že to, čo [v tej chvíli] obetuje pod spôsobom chleba, je skutočne jeho telo, v Božej Cirkvi 
vždy vládlo presvedčenie, ktoré tento svätý koncil teraz znovu vyhlasuje: Konsekráciou chleba a vína 
sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty 
vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu svätá katolícka Cirkev nazýva transsubstanciácia 
[prepodstatnenie].“Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým 
jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom 
a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí.  

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=1Kor11,24-25


Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

      V omšovej liturgii vyjadrujeme svoju vieru v skutočnú Kristovu prítomnosť pod spôsobmi 
chleba a vína okrem iného aj pokľaknutím alebo hlbokým úklonom na znak adorácie Pána: „Katolícka 
Cirkev vzdávala a vzdáva tento kult adorácie, ktorý patrí sviatosti Eucharistie, nielen počas slávenia 
omše, ale aj mimo neho tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie, vystavuje 
ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali, a nosí ich v procesii na radosť ľudu zhromaždeného vo 
veľkom počte“(Porov. KKC 1376-1378). 
      Pán sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: 
„Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
život“ (KKC 1384). 
      Aby sme mohli odpovedať na túto výzvu, musíme sa na túto veľkú a svätú chvíľu pripraviť. 
Svätý Pavol povzbudzuje spytovať si svedomie: „Kto by jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, 
previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije 
z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie“ (1 Kor 11, 27-29). Kto si je 
vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia (KKC 1385).  
      Prijímanie prehlbuje zjednotenie veriacich s Kristom. Prijímanie Eucharistie prináša ako 
hlavné ovocie zjednotenie s Ježišom Kristom. Veď Pán hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6, 56). Život v Kristovi má svoj základ v eucharistickej hostine: „Ako 
mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“(Porov. KKC 1391). 
      Východné cirkvi, ktoré nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, slávia Eucharistiu 
s veľkou láskou: „Tie cirkvi, i keď sú oddelené, [majú] pravé sviatosti a najmä - na základe 
apoštolského nástupníctva - kňazstvo a Eucharistiu, ktorými sú s nami ešte stále spojení veľmi 
tesnými zväzkami.“ Preto „je istá účasť in sacris [na svätých veciach] nielen možná ale za vhodných 
okolností a so schválením cirkevnej vrchnosti sa aj odporúča“(KKC 1339). 
      Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie a sú oddelené od Katolíckej cirkvi, si 
nezachovali „pravú a neporušenú podstatu eucharistického tajomstva a najmä preto, že im chýba 
sviatosť posvätného stavu“.   Z tohto dôvodu pre Katolícku cirkev nie je možná vzájomná účasť na 
Eucharistii s týmito spoločenstvami. Keď si však spoločenstvá „pri Svätej večeri pripomínajú pamiatku 
Pánovej smrti a jeho zmŕtvychvstania, vyznávajú, že naznačuje život v spoločenstve s Kristom, 
a očakávajú jeho slávny príchod “(Porov. KKC 1440). 
      Keď sa podľa úsudku ordinára vyskytne naliehavá potreba, katolícki vysvätení služobníci 
môžu udeliť sviatosti (Eucharistiu, sviatosť pokánia a pomazanie chorých) aj iným kresťanom, ktorí 
nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, ak o ne dobrovoľne požiadajú; v takom prípade je 
potrebné, aby vyznávali katolícku vieru, čo sa týka týchto sviatostí, a aby mali potrebné dispozície 
(KKC 1401).  
 
2 Učenie Evanjelickej cirkvi metodistickej  

 
    Pánova večera sa vysluhuje pod obojím spôsobom všetkým, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako 
svojho Pána a Spasiteľa, pričom k Pánovej večeri pozývajú aj členov iných cirkví. Vysluhovanie 
sviatosti sa odohráva len niekoľkokrát do roka.474    

Metodistické články viery majú svoj pôvod vo vieroučných článkoch Church of England 
/anglikánskej cirkvi/. Anglikánska konfesia vznikla v roku 1538 a mala vtedy len 13 článkov. R. 1553 ju 
arcibiskup Thomas Cranmer rozšíril na 42 článkov. Základným prameňom pre prvých 17 článkov bola 
preňho Augustana. V článku o svätej večeri Pánovej /dnes XVIII/ je zreteľný vplyv Bucerov /+ 1551 v 
Anglicku/. Roku 1563 revidoval články canterburský arcibiskup Mathew Parker /1504 - 1575/, a to 
podľa Würtemberskej konfesie Jána Brenza. Článok 16. O sviatostiach hovorí: 
      Kristom zriadené sviatosti nie sú iba znakmi alebo symbolmi kresťanského vyznania, ale skôr 
sú istými znameniami milosti a dobrej vôle Božej k nám. Prostredníctvom nich v nás 
Boh koná neviditeľné dielo a nielen obživuje, ale tiež posilňuje a utvrdzuje vieru v neho. 
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 Porov.: STANČEK, Ľ.: Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie 2002, s. 

104. 
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Sú dve sviatosti nariadené Kristom, naším Pánom v evanjeliu, a to krst a večera Pánova. 
Päť takzvaných sviatostí, a to birmovanie, pokánie, vysviacka kňazov, manželstvo a 
posledné pomazanie sa nemajú považovať za sviatosti podľa evanjelia, lebo sú iba 
neporozumením apoštolskej zvesti, sú to životné stavy, uznávané v Písme, a predsa nie v tej 
povahe ako v prípade krstu a večere Pánovej, pretože pri nich nie je ani viditeľné znamenie, 
ani obrad, nariadený Bohom. 
      Sviatosti neboli Kristom zriadené pre obdiv alebo nosenie okolo, ale k tomu, aby sme ich 
riadne a užívali. A len pri tých, ktorí ich prijímajú správne, majú účinok a pôsobia blahodarne. Tí však, 
ktorí ich prijímajú nehodne, spôsobujú si odsúdenie, ako hovorí Pavol v 1.Korinťanom 11,29. Večera 
Pánova nie je len znamením lásky, ktorú by mali mať kresťania medzi sebou, ale 
je sviatosťou nášho vykúpenia Kristovou smrťou, takže pre toho, kto správne, vážne a s vierou prijíma 
túto sviatosť, je chlieb, ktorý lámeme, účastníctvom Kristovho tela. Podobne kalich dobrorečenia je 
účastníctvom Kristovej krvi. 
      Transsubstanciácia alebo zmena podstaty chleba a vína pri večeri Pánovej nemôže byť 
dosvedčená Písmom Svätým, naopak odporuje jeho jasným slovám, zatemňuje povahu 
sviatostí a dáva príležitosť k mnohým poverám. 
Kristovo telo je dávané, prijímané a požívané pri večeri iba v zmysle nebeskom 
a duchovnom. A prostriedkom, ktorým je Kristovo telo pri večeri prijímané a požívané, je 
viera. Kristus nenariadil, aby bola sviatosť večere Pánovej schovávaná, okolo nosená, 
pozdvihovaná alebo uctievaná. 
      O obidvoch častiach Kalich Pána sa nemá laikom odopierať; lebo obidve časti večere Pánovej 
sa majú podľa 
Kristovho ustanovenia a rozkazu vysluhovať všetkým kresťanom rovnako. 
      O jedinej Kristovej obeti, dokonanej na kríži. Raz vykonaná obeť Kristova je tak dokonalým 
vykúpením, zmierením a zadosťučinením za všetky prvotné aj terajšie hriechy celého sveta, že okrem 
nej nemôže byť žiadne iné 
zadosťučinenie za hriech. Preto omšové obete, pri ktorých, ako sa obvykle hovorí, kňaz 
obetuje Krista za živých i mŕtvych, aby im bol odpustený trest a vina, sú rúhavou bájkou a 
nebezpečným klamom.475 
 
3 Učenie pravoslávnych cirkví 476 
 

Pán Ježíš chce, abychom se ve svaté eucharistii s ním tak úzce a niterně spojovali, jak jsou 
spojeny ratolesti s kmenem. Toto niterné spojení uskutečňuje se nejlépe požíváním. Proto se Pán 
Ježíš rozhodl dávat nám k požívání své tělo a svou krev, abychom žili z něho tak, jako žijeme z pokrmu 
a jako ratolest žije z kmene. Toto své rozhodnutí rozřešil, takže je nemožno učinit to moudřeji. 
Poněvadž by se nám tělo a krev Pána Ježíše ve viditelné způsobě těla a krve mohly protivit, 
ponechává si způsobu chleba a vína a dává se nám tak k požívání. – Kdo hodně přijímá svatou 
eucharistii, spojuje se tak úzce s Pánem Ježíšem, že může říci s apoštolem Pavlem: „Živ jsem pak již ne 
já, ale živ jest ve mně Kristus.“ (Gal. 2, 20.) 
      O nutnosti přijímat svaté dary s čistým svědomím píše apoštol Pavel: „Kdokoli bude jísti chléb 
tento, aneb píti kalich Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně. Zkoušej pak sám sebe člověk a tak 
z toho chleba jez a z kalicha pij; neboť kdo jí a pije nehodně, soud sobě jí a pije, nerozpoznávaje tělo 
Páně.“ (1.Kor. 11, 27-29.) Nehodné přijímání patří mezi ty hříchy, které se nazývají svatokrádežnými. 
      Význam přijímání z jednoho kalicha připomíná se nám i v liturgii svatého Basila Velikého po 
posvěcení a proměnění svatých darů, když se tam praví: „Nás pak všecky, z jediného chleba a kalicha 
přijímající, sjednoť vespolek v obcování jediného Ducha svatého.“ (Sborník, str. 190/174.) 
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      Nikdy se nepřihodilo v dějinách pravoslavné církve, že by se byl kdokoliv při svatém přijímání 
nakazil nějakou nemoci. Nestalo se to nikdy ani žádnému knězi nebo jáhnovi, třebas oni po všech 
věřících, kteří byli u svatého přijímání, po svaté liturgii požívají zbylé svaté dary.  
 
      Pravoslavná církev nedovoluje, aby kněz sloužil svatou liturgii sám bez věřících, ani aby ji 
sloužil tiše, jen pro sebe. Také není v pravoslavné církvi dovoleno, aby kněží – je-li jich více – sloužili 
svatou liturgii u různých prestolů, ať současně nebo střídavě, nebo tak, že jeden teprve začíná, zatím 
co druhý jest už v polovině svaté liturgie a pod., nýbrž nařizuje, aby kněží sloužili společně u jednoho 
a téhož prestolu a aby sloužili hlasitě, by přítomní spolu s nimi svatou oběť přinášeli. Konečně 
zakazuje pravoslavná církev při svaté liturgii zpěv různých písní, ať mešních nebo jiných a předpisuje 
zpěv textů liturgických, aby věřící nebyli od kněze bohoslužebně odděleni, nýbrž tvořili s ním 
modlitební jednotu. Tiché mše, sloužené u různých oltářů, jakož i neliturgické mešní písně považuje 
pravoslavná církev za zjevy úpadkové a úplně cizí duchu doby apoštolské a prvokřesťanské. 
 
      Pravoslavná církev při službách božích netrpí hru varhan a jiných hudebních nástrojů, 
poněvadž hra nástrojů jednak ruší soustředění mysli k obsahu služeb božích, jednak snadno nabývá 
pouze koncertního nebo i světského rázu, jednak též svádí přítomné k duchaprázdnému a jedině 
citům lahodícímu snění, jež s opravdovou zbožností a s činnou účastí na službách božích nemá nic 
společného. V některých krajinách, zvláště ve větších městech zašlo se tak daleko, že při službách 
božích je slyšet jen zvuk varhan, na nichž varhaník hraje nějakou píseň beze slov, vplétaje do preludií 
nezřídka motivy ze světských skladeb, při čemž věřící buď se modlí určité své modlitby, ať z paměti, ať 
podle modlitební knížky, nebo se oddávají snění a pouze na znamení zvonku se sklánějí nebo 
poklekají, žehnají se a případně bijí se v prsa. V takových případech už sotva lze mluvit o společné 
bohoslužbě a spíše by se to mohlo nazvat soukromými a různě usměrněnými modlitbami určitého 
počtu lidí za doprovodu varhan. 
 
      Z naprosté neznalosti vyslovují se někteří lidé, že v pravoslavné církvi je samým rázem jejich 
bohoslužeb lid vyloučen z přímé účasti na nich. Naopak, pravoslavná církev stále zdůrazňuje svým 
členům povinnost a nutnost, aby se služeb božích zúčastnili přímo a činně. Proto právě jsou ve všech 
místních pravoslavných církvích konány bohoslužby jenom v národních jazycích, ať starých nebo 
moderních. Není případu, že by který jazyk byl v pravoslavných bohoslužbách přehlížen, jestliže v 
příslušném národě jsou aspoň nějaké skupiny pravoslavných křesťanů. Toto stanovisko vyvěrá z 
vědomí, že věřící se mají bohoslužeb zúčastnit činně. – Pravoslavný kněz koná bohoslužby společně s 
věřícími.  
      Není-li kněze, mohou pravoslavní věřící konat ve chrámě bohoslužebná shromáždění i sami, 
aniž by se tím proviňovali proti zásadám církevním, jestliže se při tom řídí příslušnými předpisy. 
Nesmějí ovšem sloužit svatou liturgii ani udělovat si vzájemně svaté tajiny (kromě křtu z nouze), ale 
mimo tento rámec mají značné možnosti konat společné pobožnosti, jakož i předčítat Písmo svaté, 
když není kněze. 
 
      Již ve Starém Zákoně předpověděl prorok Malachiáš, že přijde doba, kdy na všelikém místě 
bude Bohu přinášena oběť čistá. (Mal. 1, 11.) Tato prorokova slova vztahovala církev vždy na 
liturgickou oběť Pána Ježíše, která je bez jakýchkoliv pochybností čistá a neposkvrněná, a přinášena je 
stále na více a více místech na zeměkouli. Církev věří, že přijde doba, kdy všude, kde budou lidé 
bydlit, bude též svatá liturgie sloužena. Již nyní je sloužena na všech světadílech, i na těch, kde 
pohané jsou dosud ještě ve většině. Víra křesťanská a současně s ní i svatá liturgická oběť proniká 
stále více i do takových zemí. Blíží se pomalu, ale jistě doba, o níž pravil v témže verši prorok 
Malachiáš, že od východu až na západ bude veliké jméno Hospodinovo mezi národy. 
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4 Učenie reformovaných kresťanských cirkví 
      
      U Zwingliho sú sviatosti len znakmi príslušnosti k cirkvi. Sviatosť oltárna je len chlebom 
a vínom a pripomína len zjednotenie s Kristom, podobne ako snubný prsteň pripomína manželke 
neprítomného manžela477 
      Podľa Kalvína nie je Kristus v Sviatosti oltárnej prítomný skutočne, ale len podľa sily, ktorá 
vychádza z jeho tela. Kristus je skutočne a reálne prítomný iba v nebesiach.478  Znameniami 
prítomnosti Pána sú chlieb a víno. Nimi Pán sprítomňuje pravé, zároveň však iba duchovné 
spoločenstvo svojho tela a krvi.479  

Kalvín, na rozdiel od Luthera nabádal veriacich, aby Krista hľadali hore v nebi, 
v Jeho moci a sláve. Elementy im majú pomôcť v tomto duchovnom hľadaní a spojení s 
osláveným Kristom v nebi. Cieľom je teda povzniesť sa hore, nad túto zemskú realitu, nad 
realitu hmoty a tela, nad to, čo je konečné a pominuteľné – a to v spojení ľudskej duše s 
nebeským Kristom v moci Ducha Svätého. Filozofický princíp, podľa ktorého konečné 
nemôže obsiahnuť nekonečné, je nadradený evanjeliovej pravde o tom, že večný Syn (Logos) 
sa stáva časným človekom (Ježišom) v konečnom a smrteľnom tele. S takýmto riešením reformátori 
nemôžu súhlasiť. Obávajú sa toho, že pod zámienkou zbožných slov sa nakoniec stráca pravý význam 
Kristových slov a sme ponechaní len s ľudskými racionalizujúcimi špekuláciami.480 
      Večera Pánova je  ustanovenie Pána Ježiša Krista. To znamená, že je to niečo, čo nám k 
zachovávaniu zveril sám Kristus, nie je to výmysel ľudí. Kvôli tomu je potrebné brať Večeru Pánovu 
veľmi vážne, správne jej porozumieť a pravidelne sa jej zúčastňovať. 
Pripomína nám smrť a obeť zmierenia nášho Pána Ježiša Krista. Je to zemský predobraz budúcej 
veľkej svadobnej hostiny, kde sa bude nevesta, t. j. cirkev radovať so svojím ženíchom, t. j. Ježišom. Je 
to stolovanie spolu s Pánom. Je to volanie k Pánovi, aby opäť prišiel a ustanovil svoje kráľovstvo. 
Zobrazuje rovnosť nášho postavenia pred Bohom skrze Krista. Zobrazuje jednotu a jednotu aj 
nepriamo zachováva. Zobrazuje vieru a vieru nepriamo udržuje (je to prostriedok milosti). 
      Počas Večere Pánovej jeme všetko „čo sa [nám] predloží“ (Lukáš 10:8). Vo všeobecnosti je 
možné priniesť ľubovoľné pokrmy, o ktorých vieme, že ich aspoň niekto okrem mňa jedáva (vyhnúť sa 
treba ultrapikantným a iným individuálnym chutiam).   
       Nie každé spoločné požívanie pokrmu je Večerou Pána. Dôvody sú hneď tri. Večera Pánova 
má byť: 1) takto pomenovaná vopred [nie za behu]; 2)oznámená včas dopredu, aby sa na nej mohol 
zúčastniť každý; 3) na Večeri Pánovej sa láme chlieb a pije z kalicha, zatiaľ čo pri bežnom jedle to 
nerobíme. 
      Dá sa povedať, že na Večeru Pánovu sa pripravujeme tak ako na každé iné stretnutie s 
kresťanmi, napr. ako na nedeľné zhromaždenie. Celý týždeň hľadáme Pána, modlíme sa, čítame si 
jeho slovo, túžime byť s Božím ľudom. Nie je však na škodu, ak si v sobotu pred Večerou Pánovou 
prečítame biblické texty o ustanovení a zamyslíme sa nad nimi. Ak som zhrešil, tak hriech vyznám 
Pánovi, resp. i ľuďom proti ktorým som sa previnil. Hospodin odpúšťa každému, kto sa úprimne kajá, 
a preto nezostáva prekážka byť na Večeri Pánovej. 
      Takisto deti obrátených rodičov môžu zostávať na Večeru Pánovu, ktorá pre nich nebude nič 
iné ako normálny pokrm. Deti treba inštruovať, aby rešpektovali priebeh Večere Pánovej a najmä 
osobu toho, kto ju vedie. Môžu jesť a piť spolu s nami, pričom sa ale nezúčastnia na lámaní chleba a 
pití z kalicha. Účasť na chlebe a kalichu patrí iba znovuzrodeným. Neobrátený človek, teda nie dieťa 
už obrátených rodičov sa na Večeri Pánovej zúčastniť nemôže. Je potrebné týmto ľuďom zdvorilo 
vysvetliť, prečo je Večera Pánova iba pre tých, čo vyznávajú vieru v Krista. 
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      Večera Pánova je tiež jedinečná príležitosť, aby tí, ktorých Boh požehnáva dostatkom 
pokrmov prejavili lásku a starostlivosť o tých, ktorí môžu byť v núdzi. Vždy sa navzájom rozdelíme o 
všetko, čo je na stole. Jedlo chápeme ako spoločné, každý prispel podľa svojich možností. Účasť nie je 
podmienená príspevkom – ale samozrejme – ak nikto nič neprinesie, nebude žiadna Večera Pánova. 
Nech nám táto sloboda nie je zámienkou na sebeckosť a život bez zdieľania. 
      Na večeru Pánovu sa treba naučiť prichádzať pravidelne. Potrebujeme sa naučiť 
zodpovednosti a vzájomnému spoločenstvu. Veľmi hmatateľne sa to prejavuje vo vzťahu k Večeri 
Pánovej. Nie je dobré, ak tí, ktorí môžu byť na Večeri Pánovej, namiesto toho volia obed s rodinou, či 
v reštaurácii alebo inú nedeľnú aktivitu. Samozrejme, že choroba, odcestovanie, rodinná kríza, 
imobilnosť a podobné závažné príčiny môžu účasť na Večeri Pánovej znemožniť. Plne tomu 
rozumieme. 
      Treba spomenúť, že napríklad v korintskom zbore bohatší kresťania nečakali na chudobných a 
všetko pojedli. Pavol ich napomína, že majú jeden na druhého čakať a dodáva, že ten kto je veľmi 
hladný, nech sa pred Večerou Pánovou naje lepšie doma. V našej situácii to znamená nasledovné. 
Ten, kto je veľmi hladný, nech sa dobre naje doma na raňajky, alebo nech si vezme desiatu na cestu a 
zje ju hneď po zhromaždení. Podčiarkujem ale, že tento problém u nás vidím ako hypotetický, v našej 
praxi sme sa s ním zatiaľ nestretli. 
      Náš postoj k tým  kresťanom, ktorí majú Večeru Pánovu ako lámanie chleba a pitie z kalicha, 
avšak bez riadneho jedla je takýto: Pokiaľ zachovávajú ustanovenie o chlebe a kalichu pre všetkých 
veriacich (na rozdiel od Rímskej cirkvi), nie je žiadny dôvod na akékoľvek rozdelenia, konflikty či 
polemiku. Tieto zbory a veriacich v nich plne rešpektujeme a prijímame v láske. Nakoniec, chlieb a 
kalich sú skutočne centrom a vyvrcholením Večere Pánovej. 
      To najdôležitejšie pri zúčastnení na Večeri Pánovej v inom zbore kresťanov je uistiť sa, či daný 
zbor verí v evanjelium milosti a prijíma Písmo za výlučnú autoritu. Pokiaľ tomu tak je a stôl Pánov je v 
danom zbore otvorený aj pre hostí (nie v každom zbore to tak je; existujú spoločenstvá, ktoré k 
pamiatke Pánovej púšťajú iba členov zboru), je možné po zrelom uvážení zúčastniť sa. Osobne by 
som sa ale rozhodne nezúčastnil Večere Pánovej v zbore, ktorý vyučuje a praktizuje luteránske 
chápanie tohto ustanovenia. Je dôležité, aby daný zbor zastával evanjelikálne/baptistické chápanie 
Večere Pánovej. 
      V našom zbore ponúkame účasť pri Večeri Pánovej aj hosťom. V takej situácii pastor, starší, či 
iný zrelý brat absolvuje s takýmto človekom krátky rozhovor. Pokiaľ je výsledkom rozhovoru 
poznanie, že ide o znovuzrodeného človeka, radi mu umožníme účasť. V prípade pochybnosti o viere 
takéhoto hosťa mu účasť odoprieme, samozrejme v láske. Odoprenie Večere Pánovej však 
neznamená, že s istotou vieme, či ide alebo nejde o spasenú ovečku. To vie iba sám Pán. Máme však 
zodpovednosť zachovávať stôl Pánov ako spoločenstvo znovuzrodených. Iba cirkev má účasť na 
kalichu a chlebe a je spolu s Pánom.481 
 
5 Učenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
 
      Sviatosť oltárnu pokladajú za sviatosť. Konštatujú, že ju ustanovil Pán Ježiš a že Eucharistia je 
opravdivé telo a krv Ježiša Krista podávané pod spôsobom chleba a vína. V ich teológii sa nehovorí 
o prepodstatnení, ale držia sa výlučne Kristových slov ustanovenia. Zo strany prijímajúcich sa 
zdôrazňuje viera, ktorá umožňuje hodné prijímanie zo stola Pánovho. Tvrdia, že si táto sviatosť 
vyžaduje vieru a bez viery sa prijíma zbytočne. Luther učil o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii len 
v čase prijímania.482  
       Pre Luthera a ostatných reformátorov súvisela otázka: „Kto je Kristus?“ veľmi úzko s 
otázkou: „Ako môže byť tento Kristus aj mojím Spasiteľom?“ Mať skutočného Krista – 
Spasiteľa bolo pre Luthera všetkým. Nemať Ho, znamenalo nemať nič, znamenalo to 
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zotrvávať v pochybnostiach a hrôzach vlastného svedomia. Aby si človek mohol byť istý 
svojou pozíciou pred Bohom, musel si byť istý, že Kristus je tu pre neho, že tu chce byť pre 
neho, v tomto svete, dosiahnuteľný pre telo a myseľ obyčajného človeka. 
      Luther  preto súhlasil (aj keď s určitými výhradami) s rímskokatolíckou tézou, že 
sviatosti sú nevyhnutné pre spásu. Bezprostredne sa totiž dotýkajú spasenia tým, že ho 
prinášajú konkrétnemu človeku – vzbudzujú, posilňujú a obnovujú v ňom vieru, ktorá jediná 
spája hriešnika s Kristom, privlastňuje si všetky Jeho dobrodenia a tak ho ospravedlňuje pred 
Bohom. V tomto živote hľadá ľudská myseľ vždy pomoc u zmyslov. Viera vo sviatostiach 
nehľadá inú milosť, ani iné zasľúbenie, ako už pred tým našla v Slove. Je to tá istá milosť – 
milosť toho istého Krista, pretože je to ten istý Kristus, ktorý je prítomný v Slove aj 
v sviatostiach. 
       Slová ustanovenia Večere Pánovej nás uisťujú práve o tejto úžasnej pravde.  Pravé učenie 
o Večeri Pánovej musí byť podľa reformátorov odvodené priamo zo slov Ježiša Krista, ktoré svojim 
učeníkom hovoril „v tú noc, keď bol zradený“. Toto sú neomylné, isté a jednoznačné slová Božieho 
Syna. Je potrebné interpretovať ich doslovne, v ich špecifickom kontexte. 
       Evanjeliovo vysvetlené slová ustanovenia nájdeme v 10. článku AV: „O Večeri 
Pánovej učíme, že je v nej pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomné a prisluhuje 
a prijíma sa pravé telo a krv Kristova. Preto zavrhujeme tomu odporujúce učenie.“ 
Vzhľadom na dôležitosť problematiky sa môže stručnosť tohto článku AV zdať prekvapujúca. 
Článok 13. odmieta preduchovnené (spiritualistické) aj stredoveké (scholastické) chápanie Večere 
Pánovej a vracia sa ku intímnemu prepojeniu Božieho Ducha, hovoreného slova a elementov. 22. 
článok obraňuje prisluhovanie sviatosti pod obomi spôsobmi, argumentujúc okrem iného tým, že to 
tak bolo zaužívané aj v najstaršej cirkvi apoštolov a cirkevných otcov. 24. článok zas popiera obetný 
charakter omše, ktorý z Večere Pána robí ľudský skutok nekrvavej obete za aktuálne hriechy človeka. 
      Keď teda vieme, že vo Večeri Pánovej je „pod spôsobom chleba a vína skutočne 
prítomné a prisluhuje a prijíma sa pravé telo a krv Kristova“, sme týmito slovami uistení, že 
v tomto výnimočnom momente sa hriešny človek stretáva osobne so svojím Pánom, 
Vykupiteľom, ukrižovaným Mesiášom, vzkrieseným Kristom. Dôraz je položený na skutočnú 
prítomnosť Kristovho tela a krvi „v chlebe a víne“, „s chlebom a vínom“, „pod chlebom 
a vínom“. On sám je tu „pre mňa“, skutočne, úplne celý aj so svojím telom, bez ktorého by 
naše spasenie ostalo len duchovnou fikciou. 
      Hriešnici, ktorí túžia prísť k prameňu života, si vďaka tomu, že Boh prijal ľudskú 
prirodzenosť, môžu byť istí, že Kristovo životodarné telo bude zdrojom života aj pre ich 
porušené a pominuteľné telá. Boh nechce zničiť, prekonať, opustiť ľudské telo v Ježišovi – 
prijíma ho, posväcuje a prináša ho na stretnutie s nami. Večera Pánova je veľmi konkrétnym 
a osobným spôsobom prijímania Božej milosti a odpustenia, na rozdiel od všeobecnej kázne, 
ktorá nemá ten konkrétny, osobný, „hmatateľný charakter“. 
      Aj sviatosť Večere Pánovej je teda Slovom Božím, ale viditeľným a hmatateľným, 
skonkrétneným. Je to Božie rozhodnutie, skrze ktoré nám Boh pripomína, že našu záchranu vykonal 
skrze hmotu a že aj v našich životoch chce pôsobiť celkom konkrétne, skrze stvorené veci (vodu, 
chlieb a víno). 
      V slovách ustanovenia Večere Pánovej – „toto je moje telo“ – sa stretávame s takým istým 
typom vyjadrenia ako vo vete „Syn človeka je Synom Božím“. Pri interpretácii týchto Kristových slov 
môžeme preto vyvodiť dôsledky, ktoré budú analogické ku dôsledkom v už spomínanom 
kristologickom učení. 
       Teológovia v stredoveku sa omylom nazdávali, že učenie o prepodstatnení elementov 
(transsubstanciácia) môže byť odvodené z kristologického učenia o spojení Boha 
a človeka v Ježišovi. Ľudská prirodzenosť Ježiša Krista však nebola v rámci zjednotenia s 
božskou prirodzenosťou pohltená, premenená, ani zničená, ale bola zachovaná jej úplná 
integrita. Učenie o transsubstanciácii je nielen biblicky nepodložiteľné, terminologicky cudzie 
a filozoficky zastaralé, ale je tiež nezlučiteľné s kristologickou zásadou, podľa ktorej Božia 
prítomnosť (prítomnosť božskej prirodzenosti v Kristu) neničí stvorenie (ľudskú 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

prirodzenosť), ale ho vykupuje, privlastňuje si ho a spája sa s ním bez toho, aby bolo zničené, 
či premenené (transsubstantiatio). 
      Chybná kristológia vyúsťuje do chybného učenia o Večeri Pánovej a nepriamo k    
exegetickému „znásilňovaniu“ Písma. Jedná sa tu o určitú humanistickú racionalizáciu viery, ktorá 
vychádza z istých – ľuďmi vymyslených – predpokladov o tom, čo je pre Boha možné a čo je pre Boha 
vhodné vykonať, aby bol človek spasený.   
       Stredovekí teológovia sa líšili vo svojich predstavách, ako pôsobí Božia milosť vo 
Večeri Pánovej. Prikláňali sa k názoru, že sa jedná o nadprirodzenú duchovnú moc, ktorá je spojená 
s vonkajšími elementmi a ktorá sa prostredníctvom prijímania dostáva (vlieva) do duše človeka. Táto 
predstava úzko súvisí so scholastickým učením, že sviatosti sú účinné samé o sebe, bez nutnosti viery 
zo strany prijímajúceho – „ex opere operato“. Takéto učenie by znamenalo, že Večera Pánova priamo 
nesúvisí s Kristovou osobou a Jeho prítomnosťou, ale je účinná vďaka akejsi nadprirodzenej sile, ktorú 
elementy obsahujú po posvätení. Dochádza tu k zhubnému oddeľovaniu Božej milosti, ktorá je 
vnímaná neosobne, ako nadprirodzená sila, od osoby Syna Božieho. Je to tak, ako keby sme chceli 
oddeliť Kristove dobrodenia (Jeho spravodlivosť, svätosť, život, odpustenie, atď.) od Neho 
samotného. Deje sa tak bez toho, aby dotyčný musel vstúpiť do životodarného vzťahu so svojim 
Stvoriteľom, skrze Krista, v moci Božieho Ducha. Sviatosť sa tak vlastne stáva skutkom človeka – 
kňaza, ktorý má zmierujúci charakter – preto obetný charakter omše. 
      Scholastické myslenie definované termínom ex opere operato so sebou prináša neblahé 
dôsledky pre učenie o spasení. Ak totiž človek prijme Božiu milosť – ako nadprirodzenú, efektívnu, 
avšak neosobnú silu – pri svojom krste a následne na to vykoná nejaký smrteľný hriech, táto sila v 
ňom prestáva byť účinná a to aj napriek tomu, že krst (podobne ako konfirmácia a vysviacka) majú 
nezmazateľný charakter. To znamená, že človek musí pristúpiť k novej sviatosti, ktorou je pokánie, 
kde musí formou zadosťučinenia (satisfactio) napraviť, či zadosťučiniť za svoj hriech. Boh síce dáva 
túto možnosť, alebo inak povedané: ustanovuje potrebný „systém spásy“, ale bremeno 
zodpovednosti a s ním celá ťarcha ostáva na človeku. Takéto myslenie nás okamžite vedie do 
skutkárstva a záslužníctva, oberá človeka o radosť zo slobody v Kristu a berie mu istotu Božieho 
prijatia. Je to preto, lebo človek sa v danom „systéme“ stretá s Božími prikázaniami a s pravidlami 
cirkvi a dokonca aj s Božou milosťou, ktorá mu údajne pomáha v onom systéme zotrvať a 
napredovať. Avšak chýba tu moc a prítomnosť Vzkrieseného, ktorý ako jediný môže a chce človeka 
znovuzrodiť 
a oslobodiť pre nový život vo vzťahu dôvery voči Stvoriteľovi. Namiesto toho sa pestujú 
neužitočné zvyky, ktoré z kresťanstva robia mágiu – napr. prax uchovávania posvätených 
hostií a ich následného uctievania. 
      Ak je sviatosť Večere Pána „viditeľné slovo,“ aj toto „slovo“, ako každé Božie Slovo, 
vyžaduje vieru (Žid 4:2). Sviatosť neobsahuje vnútornú silu, ale zasľubuje Božiu prítomnosť. 
Aj keď prítomnosť pravého Kristovho tela a krvi nie je závislá od viery človeka, dobrodenia 
Ježišovho tela a krvi nie sú človeku dávané automaticky (ex opere operato). Sviatosť Večere Pána 
človeka pozýva do vzťahu a zjednocuje ho s Kristom, ktorý je osobou. Zdôraznený je tu 
správny postoj srdca, teda viera, oproti predstavám akejsi vnútornej sily, ktorá pôsobí ako 
súčasť prijímanej sviatosti. Boh neustanovuje nejakú „sviatostnú schému“, ale sľubuje 
špecifický a mimoriadne výnimočný spôsob svojej spásonosnej prítomnosti. V každom 
prípade však moc Slova človeka pozýva a uschopňuje ku vzťahu. Reformátori spájajú Božiu 
milosť vo sviatostiach s prítomnosťou a osobným angažovaním sa trojjediného Boha. Otec 
mocou vyrieknutého Slova spája veriaceho s Kristom skrze Ducha Svätého práve v akte 
prijímania Večere Pánovej. Božia milosť je podľa reformátorov pretrvávajúcim milostivým 
postojom Boha k hriešnikovi. Boh je vždy túto milosť dávajúci a človek je neustále 
prijímajúci, aby mohol byť lepšie, plnšie a dokonalejšie spojený s Kristom. Tento Boží postoj 
je zosobnený a „stelesnený“ v príchode Božieho Syna do tohto nášho sveta – povedané 
slovami apoštola Jána „A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami.“ (J 1:14) 
       Nielen z interpretačného, ale ani z pastorálneho hľadiska nemôžeme slová ustanovenia 
Večere Pána ignorovať, ani v nich hľadať nejaký skrytý, nejasný, duchovný význam, ktorý si každý 
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prispôsobí v súlade so svojimi pocitmi a predsudkami. Buď máme reálne slová reálneho Krista, ktoré 
nám zasľubujú Jeho reálnu prítomnosť v chlebe a víne Jeho svätej večere, alebo nemáme vôbec nič, 
žiadnu istotu Kristovej prítomnosti, nijaké dobrodenia Jeho tela a krvi, žiadne uistenie o odpustení 
hriechov, len svoje vlastné teologické konštrukcie. Pravého, skutočného a milostivého Boha môže 
človek stretnúť jedine v Bohu, ktorý sa stal telom. 
      „Toto je moje telo... Toto je moja krv, vyliata za vás na odpustenie hriechov“ – hovorí 
inkarnovaný Kristus. Kristus odovzdáva seba samého do takého intímneho zjednotenia, že sa 
s človekom spája prostredníctvom tej prirodzenosti, podľa ktorej je naším bratom a 
prostredníctvom ktorej dosiahol dielo našej spásy a zmierenia.483 
 
 
 

Eucharistia ako fenomén oslovenia 
 
  
 Eucharistia je nevyspytateľným tajomstvom našej viery. Jej slávenie je prameňom a vrcholom 
všetkého diania v Cirkvi a vo svete (porov.: LG 11). „Jej dobrodenie znamená pre celý svet život 
a nádej. Eucharistiu však nestačí sláviť, treba ju žiť. Jej tajomstvo zasahuje celý život kresťana a dáva 
mu novú kvalitu. Ovplyvňuje jeho život vo všetkých situáciách a životných prejavoch.“484 Sám Kristus 
hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. 
A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja 
v ňom“ (Jn 6, 51. 56).  

Aby Eucharistia mohla i naďalej žiariť v celej kráse svojho tajomstva485, na začiatku tretieho 
milénia, pápež Ján Pavol II. vytvoril pre nás, kresťanov, „spomaľovací prah“ na ceste nášho 
duchovného života v podobe slávenia roka Eucharistie. Vyzval všetkých veriacich k osobnému 
zastaveniu sa a zamysleniu sa nad svojim životom vo víre každodenných povinností pred tvárou 
živého Krista v Eucharistii. Práve táto výzva i osobná zaangažovanosť v danej problematike ma 
motivovala, aby som si zvolil tému diplomovej práce o Eucharistii. Chcem v nej poukázať na 
vznešenosť a duchovné bohatstvo, ktoré nám Eucharistia ponúka. Pokúsim sa v nej súčasnému 
veriacemu človeku odpovedať na tieto predkladané otázky: Chápeme dostatočne, čo sa deje pri 
svätej omši, čím je Kristova obeta a aký význam má pre nás? Ako zapadá tajomstvo a skutočnosť 
Eucharistie do nášho dnešného života? Ako ju včleňovať čo najopravdivejšie do našich dní? Je to 
možné? Alebo je to po dvoch tisícročiach ťažké? Aké miesto má, môže mať a má mať Eucharistia 
v procese posväcovania nášho života? 

Pri skúmaní, či už niekto predo mnou nepísal na túto tému, som bol prekvapený, pretože som 
objavil spracované len útržky mojej problematiky. Konkrétne to bolo Eucharistia v živote Bohu 
zasvätených a laikov a slávenie svätej omše a nedeľa. Tieto práce hľadia na túto problematiku 
prevažne z liturgického a historického hľadiska. Ja chcem v tejto práci priblížiť pastoračný a duchovný 
pohľad.  

Pri hľadaní odpovedí na predložené otázky sa budem opierať o Božie zjavenie, o výroky 
cirkevných otcov a o dokumenty učiteľského úradu. Zvlášť sa opieram o encykliku pápeža Jána Pavla 
II. Ecclesia de Eucharistia, o knihy: Henry Evers - Život a náuka sv. Pierra – Juliena Eymarda; J. CH. 
Korec - O Eucharistii; Emil Krapka – Tajomstvá svätej omše; L. Kuchař - Vždyť jsem to já. Popri týchto 
prameňoch budem využívať aj iné štúdie, ktoré sú dielom prevažne súčasných autorov a ktoré 
uvádzam v bibliografii práce. 

Pri spracovávaní tejto problematiky, budem postupovať najmä analyticko-syntetickou 
metódou. 
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Prácu som rozdelil na tri kapitoly, z ktorých v prvej sa zameriavam na svätú omšu, ako 
prameňu Eucharistického posvätenia. Ako miestu, kde sa Eucharistia rodí a z ktorého je nám 
ponúkaná ďalej, aby silou svojej svätosti posväcovala náš život. V druhej kapitole rozoberám spôsoby 
Eucharistického posvätenia, čiže to, ako a kde človek môže čerpať posilu a milosti, ktoré nám táto 
Sviatosť ponúka. V tretej kapitole sa zameriavam na subjekt Eucharistického posvätenia, čiže na to, 
v akom vzťahu je Eucharistia v živote konkrétnych skupín ľudí. 
 
 

1. SVÄTÁ OMŠA – PRAMEŇ EUCHARISTICKÉHO POSVÄTENIA 
 
 „Svätá omša je našou vrcholnou slávnosťou, oslavou Boha v Ježišovi Kristovi.“486 Keď si bližšie 
všimneme liturgiu svätej omše, zbadáme, ako sa celá rozvíja vo vedomí oslavy. Aj samotný úkon 
nazývame slávenie, slávnosť. Svätú omšu slávime. To platí rovnako o kňazovi i o veriacich. Teda svätú 
omšu neodbavujeme! Nestačí len počúvať, čítať, spievať – svätú omšu slávime, slúžime, konáme. 
V liturgických textoch sa veľmi často hovorí o „slávení svätých tajomstiev“, o „slávnostnej službe“. 
Ako kresťania si vo svätej omši nepripomíname len Kristovu poslednú večeru, ale všetko to, čo pre 
nás Boh prostredníctvom svojho Syna vykonal. Predovšetkým si však pripomíname jeho smrť 
a zmŕtvychvstanie, ktorými vyvrcholilo celé jeho myslenie a konanie. Práve v dnešných časoch, ktoré 
odmietajú minulosť a nechcú už spomínať, je dôležité sláviť pamiatku vykúpenia. Dnešná neochota 
spomínať sa prejavuje v povrchnosti, zhone, opojení, zabudnutí a v nezáujme o minulosť. Známy 
rabín Baal-Shem Tov raz povedal: „Zabúdanie vedie do vyhnanstva, ale spomínanie je tajomstvom 
vykúpenia“.487 „Vždy a nanovo musíme skúmať, čo Eucharistiou slávime a prečo vlastne do kostola 
ideme. Inak sa nám stane rutinou a už to nebudeme môcť sprostredkúvať ďalším pokoleniam. 
Budeme sa schovávať za všeobecné frázy, ktorými len zakryjeme vlastné pochybnosti.“488 Chrám, do 
ktorého sa schádzame, je domom Božím, domom Božieho ľudu. Keď prichádzame do kostola, máme 
prežívať radosť z toho, že zasa raz ideme domov, do otcovského domu, do rodinného kruhu. Aj svoje 
správanie v kostole pretvorme týmto duchom. Odložme strnulosť, strach, bojazlivosť, pocit cudzoty 
a otvorme cestu kresťanskému sebavedomiu, pocitu, že tu sme doma, že máme právo tu byť a právo 
konať.489 „Kým nebudeme prežívať účasť na svätej omši aspoň s takou živou a bezprostrednou láskou, 
akú prežívame vo svojom rodinnom živote, dovtedy nepochopíme z nej to najhlavnejšie.“490 
Nenechávajme svoj konkrétny život vonku, pred bránou kostola. Vari nechápeme často náboženský 
život tak, že tam vonku sa žije, a tu v kostole sa konajú obrady, bez nášho najvlastnejšieho života, bez 
našej účasti? „So všednými šatami odkladáme aj tie ozajstné problémy a potom prestrojení a prázdni 
prichádzame do kostola: bez problémov, bez záujmu, nič neočakávame, v nič zvláštneho nedúfame. 
A preto často aj odchádzame prázdni. Kto nič neočakáva, v nič nedúfa, po ničom netúži, ten ani nič 
nezíska.“491 „Do Pánovej obety sa máme vkladať osobne. Máme do nej vkladať celú svoju lásku, 
utrpenie, prácu a život. Naplno a celým srdcom ju slávia len tí, pre ktorých sa stane aj ich osobným 
činom a osobnou spoluobetou v Kristovi. Účasť na svätej omši sa neviaže len na chvíľku, keď 
obetujeme s kňazom svätú omšu.“492 Sv. Pavol hovorí, že sa máme vložiť do Kristovej obety nielen pri 
svätej omši, lež v celom živote: „S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ 
(Gal 2, 19-20). Nielen v krátkych chvíľach slávenia Eucharistie má byť Cirkev obetovaná s Kristom, lež 
cez celé dejiny, až do konca sveta, od východu slnka až po západ (porov.: Mal 1, 11). „Naša účasť na 
Eucharistii a na ostatných sláveniach obradov Cirkvi nemôže pozostávať len v čisto pasívnej 
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prítomnosti, ale má byť pravým výrazom viery a krstnej hodnosti.“493 „Preto sa na svätú omšu treba 
pripraviť – myslením, srdcom i celým spôsobom života. Ježiš slávil len jednu svätú omšu v živote. Ale 
venoval tri roky formovaniu komunity, ktorú chcel zvolať k sláveniu tohto tajomstva.“494 „Tajomstvo, 
ktoré sa sprítomňuje vo svätej omši, to nie je len jednoducho jeho telo a krv, to je jeho telo, ktoré sa 
vydáva, obetuje sa za nás; to je krv Novej zmluvy, krv, ktorá sa vylieva za nás a za mnohých na 
odpustenie hriechov.“495 „Ak chceme objaviť ústredný bod a srdce svojho kresťanstva, musíme ho 
hľadať tam, kde je živý Kristus, prítomný s celým svojím dielom a poslaním. Týmto srdcom je 
Eucharistia, sviatostná obeta i obetná sviatosť.“496 „Cirkev žije z Eucharistie. Živý sa týmto živým 
chlebom. Ako necítiť potrebu vyzvať všetkých, aby sa to pre nich stalo stále novým zážitkom?!“497 
Pápež Ján Pavol II. nazýva svätú omšu „nebom na zemi“; vysvetľuje, že „liturgia, ktorú slávime na 
zemi, je tajomnou účasťou na nebeskej liturgii.“498 „V omši je totiž vrchol činnosti, ktorou Boh 
posväcuje svet v Kristovi, a v nej vrcholí kult, ktorý ľudia preukazujú Otcovi, keď sa mu klaňajú skrze 
Krista, Božieho Syna, v Duchu Svätom.“499  
 

1.1 Stôl Božieho slova 
 
 Slávenie Eucharistie bolo od najstarších čias spojené nielen s modlitbou, ale aj s čítaním 
Svätého písma. Pri každej svätej omši liturgia Božieho slova predchádza liturgiu Eucharistie, v jednote 
dvoch stolov – stola slova a stola chleba. Táto kontinuita vyniká v eucharistickej reči v Jánovom 
evanjeliu, kde Ježišovo hlásanie predchádza od základného predstavenia jeho tajomstva až po 
zobrazenie výslovne eucharistického rozmeru: „Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“ 
(Jn 6, 55).500 Pri eucharistickom slávení sa teda vždy znova a znova ponárame do príbehov Starého 
a Nového zákona. Sú pre nás oázou v púšti, v ktorej sa možno nadýchnuť...501 Preto je potrebné, aby 
hlásanie slova prebiehalo so starostlivosťou, s predchádzajúcou prípravou, v zbožnom počúvaní 
a meditatívnom tichu, ktoré sú nevyhnutné, aby sa Božie slovo dotklo života a osvetľovalo ho.502  

Slová v čítaniach nám v prvom rade nechcú povedať, čo máme robiť, ale kým v skutočnosti 
sme. Chcú nám vysvetliť tajomstvo nášho vlastného života. V evanjeliu vstupuje Ježiš Kristus priamo 
medzi nás. On sám sa ku nám prihovára a vykonáva na nás presne to, o čom hovorí aj text. Prv, než 
kňaz začne evanjelium čítať, označí knihu a tiež svoje čelo, ústa a prsia znakom kríža a veriaci to po 
ňom zopakujú. Tým vyjadrujeme, že každé slovo je výrazom lásky, ktorou nás Kristus miloval až do 
krajnosti a že túto lásku si chceme vryť do nášho myslenia, do našich slov a do našich citov.503 „State 
zo Svätého písma nečítame počas bohoslužby len ako historické doklady o dávnej minulosti, ako opis 
a spomienku na dávne udalosti, ale prednášame a počúvame ich vo vedomí prítomnosti, ako práve 
znejúce a zjavujúce Božie slovo tu, na tomto mieste a v tejto chvíli.“504 Zakaždým, keď sa čítajú Sväté 
písma, Boh hovorí priamo k nám, našou rečou, do našej situácie; ohlasované tajomstvá sa 
uskutočňujú teraz, medzi nami, na nás a v nás. „Kristovo slovo preniká celý život Cirkvi. Ono žije 
v evanjeliu, ktoré ohlasuje Cirkev všetkému stvoreniu.“505 Jeden z dôvodov, prečo nám vlastná účasť 
na Eucharistii zovšednie, je nedôslednosť a povrchnosť v načúvaniu Ježišovmu slovu v Písme. Ono má 
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moc nad naším srdcom, keď ho prijímame s otvorenosťou, poslušnosťou a dôverou. Je treba učiť sa 
žiť pod Božím slovom a nechať ho rozsudzovať i najtajnejšie myšlienky a priania svojho srdca (porov.: 
Hebr 4, 12), nielen o ňom diskutovať, používať ho pre potvrdenie svojich vlastných názorov alebo ním 
ospravedlňovať svoje postoje a návyky. Jedine tak bude i naše srdce vo svetle a bude horieť vrúcnou 
láskou, bude schopné dôverného stretnutia s Ježišom.506 „Je vážnou povinnosťou nás všetkých, tak 
kňazov, ako i veriacich, aby naša bohoslužba slova zažiarila znovu v plnej kráse a opravdivosti, aby 
naše modlitby, spevy, čítania zo Svätého písma, aj naše kázne boli opravdivým stretnutím s Bohom, 
rozhovorom s Otcom, aby v nich naplno zažiarila prítomnosť samého Krista, sila a vznešenosť jeho 
slova.“507 Lebo Kristus je prítomný vo svojej Cirkvi aj svojím slovom, pretože on sám hovorí, keď sa 
v Cirkvi čítajú sväté Písma (porov.: SC 7). Origenes, jeden z veľkých teológov rannej Cirkvi, naliehal na 
kresťanov, aby verili v Kristovu prítomnosť v evanjeliu tak, ako veria v jeho prítomnosť v hostii. „Vy, 
čo sa pravidelne zúčastňujete na božských tajomstvách, viete, že keď prijímate Pánovo telo, chránite 
ho so všetkou pozornosťou a úctou, aby azda z neho ani kúsok nespadol, aby sa nič s posvätného 
daru nestratilo. Pretože veríte, a je to tak správne, že by ste sa za svoju nedbanlivosť zodpovedali. 
Keď si teda dávate taký pozor, aby ste uchránili jeho telo, myslíte si, že máte menšiu vinu, keď 
nedbáte na Božie slovo?“508 A podľa sv. Hieronyma dokonca prijímame jeho telo a pijeme jeho krv 
nielen v Eucharistii, ale tiež vo svätom Písme.509  

„Liturgia slova osvetľuje Eucharistiu, pomáha preniknúť do nevyčerpateľných hĺbok 
tajomstva, ktoré sa ide sláviť. Liturgia slova pri obetnom stole je prípravou na stolovanie pri chlebe; 
vyvoláva túžbu, zväčšuje náklonnosť ku Kristovi. Tak to bolo i počas zvláštnej liturgie, ktorú zažili 
emauzkí učeníci: pri vysvetľovaní Písma zahorelo učeníkom srdce, a takto pripravení boli potom 
schopní spoznať Pána pri lámaní chleba.“510 Božie slovo nielen disponuje veriacich k prijatiu 
Eucharistie, ale ono samo spôsobí premenenie chleba v Kristovo telo a vína v jeho krv. Každé Božie 
slovo môže teda spôsobiť aj našu premenu ak sa vystavíme jeho moci a prijmeme ho bez výhrad. 
V tomto zmysle sa každý z nás môže a má stať eucharistiou, môže a má byť mocou slova evanjelia 
premenený v Krista, v jeho mystické telo. Mocou Božieho slova sme tak premieňaní a posväcovaní 
k účasti na Ježišovom živote a poslaní.511 „Mať účasť na Eucharistii znamená počúvať Pána s cieľom 
uskutočňovať to, čo nám hovorí, čo od nás žiada a čo od nášho života očakáva. Ovocie počúvania 
Boha, ktorý k nám hovorí, keď sa v chráme číta sväté Písmo dozrieva v každodennom živote.“512 
„Písmo a Eucharistia sú teda úzko spojené, pretože biblia je jedným zo spôsobov „vtelenia“ Božieho 
Slova. V prvej časti svätej omše sa vteľuje pod spôsobom ľudského slova, v druhej časti omše pod 
spôsobmi chleba a vína. V oboch častiach sa jedná o príchod medzi nás – a to tajomným 
spôsobom.“513 
 

1.2 Stôl Pánovho chleba 
 
 „Naše stretnutie s Bohom v slove, zjavenie Božích tajomstiev a náš vstup do nich, to všetko sa 
završuje priliehavým činom, úkonom darovania, darom lásky. A tak naša bohoslužba slova prechádza 
do bohoslužby obety, v ktorej predkladáme Otcovi náš večný dar – našu Eucharistiu.“514                   „S 
obetnými darmi prinášame i svoje vlastné utrpenie a ťažkosti, ale s vedomím, že základným 
princípom obety nie je utrpenie, ale láska. Len láska môže dať zmysel utrpeniu a tiež ho premeniť 
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v obetu milú Bohu.“515 Svätá omša je obeta Kristova a obeta naša. A predsa nám ostáva často táto 
obeta taká vzdialená. Stoji pred nami ako obeta, ktorú iba sledujeme, ktorej sa iba prizeráme. No 
práve tu si musíme uvedomiť, že obetu nemožno pochopiť obdivom, že sa na nej nemôžeme 
zúčastniť iba zvonku. Obetu pochopíme len osobným úkonom, keď vstúpime do nej s celým svojím 
osobným životom.516 „Preto v obete omše prosíme Pána, aby prijal predloženú duchovnú obetu 
a s nás samých učinil večný obetný dar“ (SC 12). „Veriaci kresťania majú obetovať nepoškvrnenú 
obetu nielen rukami kňaza, ale aj spolu s ním, a tak nech sa učia obetovať samých seba“ (SC 48).  

Samotné prijatie Eucharistie predchádza eucharistická modlitba, ktorá má trinitárny 
charakter517, a lámanie chleba, ktorému je potrebné zvlášť venovať patričnú pozornosť. Lámanie 
chleba je totiž vyjadrením, že Ježiš nežil pre seba samého, ale že sa celou svojou existenciou pre nás 
rozlomil, aby sa o seba a o svoju lásku s nami podelil. Delením sa vzájomne posväcujeme 
a uzdravujeme. Každým delením sa uzdraví kúsok našej rozorvanosti. Chlieb, ktorý lámeme jeden pre 
druhého, nám dáva nádej, že aj to zlomené v nás bude uzdravené. Úlomky nášho života sa dajú znova 
dohromady. Lámanie chleba je súčasne pozvaním, aby sme sa jeden pre druhého otvorili, aby sme 
rozlomili pancier, pod ktorým schovávame naše pocity a aby sme pre toho druhého otvorili svoje 
srdce.518  

„Spásonosná pôsobnosť tejto obety sa v plnosti uskutočňuje, keď sa prijíma Pánovo telo a 
krv.“519 Treba pamätať, že Eucharistia ako stôl Pánovho chleba je neprestajným pozvaním ako to 
vyjadrujú liturgické slová celebranta: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú 
pozvaní na hostinu Baránkovu“ (porov.: Jn 1, 29; Zjv 19, 9). Ježiš pre našu spásu vylial svoju krv 
a zomrel. To však nestačí. Teraz je rad na nás. Tak to bolo v Starom zákone, tak je to aj v Novom. Ak 
chceme potvrdiť, spečatiť a obnoviť svoju zmluvu s Bohom, musíme jesť Baránka – veľkonočného 
Baránka, ktorý je naším nekvaseným chlebom. Je to analógia Kristových slov: „Ak nebudete jesť telo 
Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53).520 „Svätá omša vyzýva k najhlbšej 
účasti: Vezmite a jedzte! (porov.: Mt 26, 26). Svätá omša má privádzať k Ježišovi – lepšie ho poznať, 
lepšie ho chápať, byť mu oddanejší, žiť z neho.“521 „Prijať Eucharistiu znamená vstúpiť do hlbokého 
spoločenstva s Ježišom. „Ostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4).“522 Sväté prijímanie teda chápeme 
ako osobné spojenie s Kristom. Preto sa na sväté prijímanie chystáme osobne čo najstarostlivejšie a 
so všetkou zodpovednosťou. No prijímanie Eucharistie je i čosi viac. Prijímaním Chleba života sa 
buduje Tajomné telo Kristovo, ktorým je Cirkev. A to tak, že nie Kristus sa rozdeľuje medzi nás, ale my 
sa zjednocujeme s ním, pretvárame sa na neho; a tak postupne napĺňame jeho želanie i úlohu: Ut 
omnes unum sint – Aby všetci jedno boli! (porov.: Jn 17, 21)523 „Pri svätom prijímaní sa deje čosi 
obrátené – eucharistický duchovný pokrm sa v nás nerozplynie, ani si ho neasimilujeme pre svoj 
telesný život, lež tento pokrm si asimiluje skôr nás, a to tým, že nás premieňa na svoju podobu. 
Stávame sa stále podobnejší tomu, ktorého prijímame. Kristus premieňa postupne náš život na svoj 
život.“524 V tomto zmysle mohol sv. Pavol povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). 
„Tu, v sviatosti, sám prichádza vpísať svoj zákon do našich sŕdc. Do srdca prijímajúceho vpisuje zákon 
svätosti a pravdy, nepíše ho svojimi rukami, ale svojím srdcom, preukazuje mu svoju lásku, aby mu 
sprostredkoval svoje mravy, svoj vlastný život a aby človek žil životom samého Boha, a pritom si 
zachoval svoj vlastný život.“525 Ako to povedal sv. Pavol, takto je do nás vpísaný zákon svätosti 
(porov.: Ef 4, 24). „Sväté prijímanie posväcuje nielen dušu, ale i naše telo. Ono sa na chvíľu stáva 
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priamo fyzickým chrámom pre fyzickú, telesnú Kristovu prítomnosť v nás – kým trvajú spôsoby chleba 
a vína, Kristus v nás doslovne prebýva vo svojej osobnej a telesnej prítomnosti.“526 „Sväté prijímanie 
je pre nás veľké pestovanie kresťanských čností, kráľovský úkon lásky, ranný dážď. Preto treba ísť na 
sväté prijímanie ako k vrcholnej milosti posvätenia.“527  „Eucharistia nech sa dáva veriacim aj ako 
protiliek, ktorý nás zbavuje všedných hriechov a chráni pred smrteľnými.“528 „Eucharistia má byť 
našim pravidelným duchovným pokrmom, aby sme si udržali duchovné sily a duchovný život – 
bezprostredné spojenie s Božím životom v Kristovi.“529 Pritom nejde o metaforický pokrm: „Lebo 
moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“ (Jn 6, 55). Sv. Ambróz († 397) o prijímaní hovorí: 
Kristus v Eucharistii je prítomný dokonalým spôsobom,  je to telo z Panny, o ktorom rozprávajú 
evanjeliá. Tí, ktorí požívali mannu na púšti, pomreli. Tí, ktorí budú jesť skutočný Chlieb, Kristovo telo, 
budú žiť naveky. A ten, kto prijíma neumrie smrťou hriešnika, lebo tento chlieb dáva odpustenie 
hriechov. Prijímaj ho každodenne, veď každodenne ti môže udeliť milosť. Ži tak, aby si mohol prijímať 
každý deň. Ak má niekto na tele ranu, potrebuje lekára. Rana je to, že sa oddávame hriechu 
a lekárom je Najsvätejšia Sviatosť.530 „Necítiť v našich podmienkach potrebu Eucharistie – svätej 
omše s prijímaním – je znamením poruchy duchovného života.“531  

V posledných rokoch sme svedkami jedného zjavu. V niektorých, ba v dosť častých prípadoch 
všetci účastníci eucharistického zhromaždenia pristupujú k svätému prijímaniu, hoci niekedy sa 
nevynaložila starosť o to, aby si očistili svedomie sviatosťou pokánia. Tento zjav si vyžaduje bedlivú 
pozornosť.532 „My sami najlepšie vieme, aký je náš vzťah k Eucharistii. Najlepšie poznáme svoje 
nedostatky. Aké úbohé sú niekedy naše sväté prijímania. Prijímame Pána, akoby sa takmer nič 
nedialo.“533 Ak sa niekto nechce zrieknuť hriechu a chodí na prijímanie „je a pije si odsúdenie“, 
napísal sv. Pavol, pretože „nerozoznáva telo“ Pánovo (1 Kor 11, 29).534 Svätý farár z Arsu hovorieval, 
že síce nie sme hodní prijímať Pánovo telo, ale potrebujeme ho prijímať.535 Vo svätom prijímaní sa 
naozaj spája nebo so zemou, čas s večnosťou, človek s Bohom.536 „Ten, čo sa v Eucharistii živí Kristom, 
nemusí čakať, kým bude na druhom svete, aby prijal večný život: vlastní ho už tu na zemi, s 
prvotinami budúcej plnosti, ktorá sa bude týkať človeka v jeho celistvosti. V Eucharistii totiž 
prijímame aj garanciu vzkriesenia nášho tela na konci sveta: „Kto je moje telo a pije moju krv, má 
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54).“537 Po prijímaní je vhodné zachovať krátku 
chvíľku ticha, aby zjednotenie s Kristom vstúpilo aj do srdca a mohlo preniknúť všetky zmysly.538 Kto 
prežil túto skúsenosť Vzkrieseného, živiac sa jeho telom a krvou, nemôže si nechať sám pre seba 
radosť, ktorú zakúša, ale má ju naplno vnášať do všetkých sfér svojho každodenného života.539 

 
1.3 Posvätnosť Eucharistie 

  
 „Cirkev má posvätiť celého človeka, preto jej vplyv preniká a zjavuje sa nejakým spôsobom vo 
všetkých oblastiach ľudskej činnosti. No svoje najvlastnejšie, svoju najhlbšiu podstatu a svoje poslanie 
najjasnejšie uskutočňuje a zjavuje práve vo svojej verejnej bohoslužbe – v posvätnej liturgii.“540 Cirkev 
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totiž prijala Eucharistiu od Krista, svojho Pána, nie len ako jeden spomedzi cenných darov, ale ako dar 
par excellence, lebo je to Kristov dar seba samého, jeho osoby v jej svätej ľudskosti, ako aj jeho diela 
spásy.541 Najmä z Eucharistie, sťa z prameňa, prúdi do nás milosť a čo najúčinnejšie sa dosahuje to 
posväcovanie ľudí a oslavovanie Boha v Kristovi, ku ktorému ako k svojmu cieľu smeruje všetka 
ostatná činnosť Cirkvi (porov.: SC 10). A práve prostredníctvom Cirkvi je svet postupne posväcovaný, 
aby na konci časov bol Kristus dokonale prítomný vo všetkom. Eucharistia ako sviatosť reálnej 
prítomnosti Pána je už teraz v záverečnom a dovŕšenom štádiu, je anticipáciou nového neba a novej 
zeme už z cela posvätenej.542 „Život Cirkvi v tom-ktorom kraji je natoľko silný a zdravý, nakoľko 
hlboko a vedome sa slávi eucharistické tajomstvo.“543  

„Eucharistia nás robí svätými a neexistuje svätosť, ktorá by nebola založená na 
eucharistickom živote. „Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“ (Jn 6, 57). Túto pravdu dosvedčuje sensus 
fidei celého Božieho ľudu. No osobitne o nej svedčia svätí, v ktorých žiari Kristovo veľkonočné 
tajomstvo.“544 Spojme sa pevne s naším božským Spasiteľom, s týmto slnkom spravodlivosti; 
odstráňme všetky prekážky, čo by mohli zabrániť božským lúčom dopadnúť až k nám, preniknúť nás, 
urobiť s nás ďalšie slnká svätosti, zmeniť nás na živé obrazy Svätej Trojice. Ježiš je nielen život, ale aj 
úspech našej svätosti; bez Ježiša nemôžeme urobiť nič, s ním môžeme všetko (porov.: Fil 4, 13).545 
„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na 
viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia“ (Jn 15, 4-5). Eucharistia je formou celého kresťanského života. Bohu sa páči, keď 
sa usilujeme o svätosť a sme zapálení láskou, ktorú čítame a vidíme v eucharistickom Kristovi.546 „Pri 
starých obetných hostinách túžili Izraeliti po tom, aby boli vtiahnutí do tej istej Božej svätosti, do akej 
prešiel obetný dar na oltári. Túžili po tom, aby všetci okolo posvätného rodinného stola obety utvorili 
jediné posvätné obetné spoločenstvo. Toto všetko sa spĺňa v Eucharistii. V nej sme účastní na 
svätosti, sláve a moci vzkrieseného Pána, v nej sa zjednocujeme, z nej čerpáme Boží život, ktorým je 
naplnený vzkriesený Ježiš.“547 Práve cez Eucharistiu smieme posväcovať a posilňovať svoje bojazlivé 
srdcia plodmi lásky jeho kríža.548 „Eucharistia nás premieňa. Môžeme robiť všetko to, čo aj predtým, 
ale zbožstvené v Kristovi: každý náš skutok, myšlienka a cit budú vyjadrením lásky k Otcovi, skutkom 
Syna v nás.“549 Ako život potrebuje pokrm, aby bol zachovaný, tak v Eucharistii prijímame pokrm, 
ktorý nás posilňuje v duchovnom živote, aby sme nezomreli od hladu. Dekrét Florentského koncilu 
jasne hovorí, že Eucharistia slúži pre vzrast posväcujúcej milosti v tých, ktorí ju už majú. Pokrm 
neslúži mŕtvym, ale živým, preto sa Eucharistia nazýva aj sviatosťou živých.550 „Prijímanie Eucharistie 
vo svätej omši je iste vrchol nášho dňa. Ale svätosť a sila tohto vrcholu sa má rozlievať na všetky 
hodiny nášho dňa a týždňa.“551 „Týmto sviatostným pokrmom sa nový Boží ľud nielen nasycuje, ale 
neustále aj očisťuje. Tu je prameň čistoty a svätosti Cirkvi.“552 Veriaci sú nazvaní „svätými“ preto, že 
majú účasť na veci, ktorá je svätá, a preto, že majú účasť na tele a krvi Toho, ktorého prijímajú.553 
Tým sa naše telo stáva svätostánkom, pripodobňujeme sa tak Božej Matke v tajomstve vtelenia.554 
„Eucharistia, to je Kristova láska v praxi. Eucharistia, to je Božia starostlivosť o nás. Eucharistia je 
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našou zárukou na ceste k večnému šťastiu.“555 Eucharistia svojou vlastnou mocou mení to, čo človek 
sám zmeniť nemohol: vnáša do srdca človeka Božiu lásku (porov.: Rim 5, 5) a tým ho uschopňuje 
milovať mierou, akou by sám od seba nebol schopný.556  

„Ježiš je učiteľ svätosti. Prišiel na zem len preto, aby nám ukázal cestu, aby nám povedal, 
v čom spočíva tá svätosť. Svätosť, to je Ježiš. Nebeský Otec nám dáva svojho Syna ako jediného 
učiteľa, ktorého máme počúvať. „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho“ (Lk 9, 35).“557 Vstúpme 
teda do školy svätých, veľkých interpretov pravej eucharistickej zbožnosti. V nich dosiahla teológia 
Eucharistie plnú krásu, prenesenú do života.558 „Dôležité je, aby sa Eucharistia chápala nielen ako 
súčasť liturgického slávenia, ale aj ako životný program a stala sa základom opravdivej eucharistickej 
spirituality.“559  
 
 

 SPÔSOBY EUCHARISTICKÉHO POSVÄTENIA 
 
 Ako sme mali možnosť vidieť slávenie Eucharistie v obete svätej omše je naozaj prameňom 
a cieľom úcty, ktorá sa Oltárnej sviatosti preukazuje mimo omše. „Sväté spôsoby sa po omši 
uchovávajú preto, aby sa veriaci, ktorí sa nemôžu zúčastniť na omši, najmä chorí a starí, spájali 
sviatostným prijímaním s Kristom a jeho obetou, ktorá sa prináša v omši.“560 Toto uchovávanie okrem 
toho, umožňuje aj klaňať sa tejto veľkej Sviatosti a preukazovať jej takú úctu, aká patrí Bohu. Treba 
teda veľmi podporovať určité formy kultu a poklony, a to nielen súkromné, ale aj verejné a spoločné, 
ktoré ustanovila alebo schválila samotná Cirkev.561 „Ľudová zbožnosť, ktorá nachádza výraz 
v rozličných a rozšírených formách, keď je rýdza, má svoj prameň vo viere a preto musí byť docenená 
a podporovaná.“562 Úcta, ktorú preukazujeme Eucharistii mimo svätej omše, je v Cirkvi neoceniteľnou 
hodnotou. Spôsoby eucharistického posvätenia sú obsiahnuté práve v tejto úcte, ktorou tento 
eucharistický kult praktizujeme. „Preto nech sa verejná alebo súkromná úcta k najsvätejšej Eucharistii 
aj mimo omše veľmi odporúča, aby veriaci uctievali kultom adorácie skutočne a reálne prítomného 
Krista, ktorý je „veľkňazom budúcich darov“ (porov.: Hebr 9, 11).“563 „Úlohou pastierov je, aby 
povzbudzovali, aj osobným príkladom, eucharistický kult, zvlášť vystavenie najsvätejšej sviatosti, ako 
aj spočinutie v adorácii pred Kristom prítomným pod eucharistickými spôsobmi.“564 Oživenie 
a prehĺbenie eucharistického kultu je uskutočnením opravdivej obnovy, ktorú si Druhý vatikánsky 
koncil určil za cieľ. No v horlivosti o liturgickú obnovu, ktorá sa svojou povahou zameriava viac na 
spoločenstvo a obrady než na osobnú zbožnosť, sa na tradičnú eucharistickú zbožnosť pozabudlo. 
Zanedbala sa aj pre určitý prehnaný naivný sociologizmus a sekularizmus.565  

Eucharistická zbožnosť sa teda musí vychovávať k tomu, aby vystihla dve základné 
skutočnosti: 
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 - hlavným východiskom eucharistickej zbožnosti je Pánova Veľká noc, pretože je sviatkom 
Eucharistie, ktorá je predovšetkým slávením Paschy – Veľkonočného tajomstva; 
 - že každá forma eucharistickej zbožnosti má vnútorný vzťah k eucharistickej obete či už 
preto, že pripravuje na jej slávenie, alebo preto, že predlžuje kultové a životné usmernenia, ňou 
vzbudené.566 Teda pravým zmyslom mnohých foriem osobnej modlitby, ako aj rôznych prejavov 
ľudovej zbožnosti je v skutočnosti disponovať sa na slávenie Eucharistie a rozšíriť účinky jeho 
pôsobenia do života.567 Preto nech sa veriaci podľa možnosti naplno, uvedomele a aktívne zúčastňujú 
na najsvätejšej Eucharistii, a nech ju uctievajú s láskou, so zbožnosťou a dobrým životom (porov.: SC 
14), pretože cesta kresťanskej dokonalosti vedie od tajomstiev ku kontemplácii a od kontemplácie ku 
skutkom. Na to aby sme sa pripodobnili ku Kristovi, nám nestačí iba jesť jeho Telo a piť jeho Krv; je 
potrebné o tomto tajomstve tiež kontemplovať. Ako o tom píše i sv. evanjelista Lukáš o Panne Márii: 
„Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19). V tomto sa javí 
ako najdokonalejší vzor to, čo myslíme pod eucharistickou kontempláciou. Takto má konať kresťan, 
ktorý prijal Ježiša v Eucharistii.568  
 
 

2.1 Adorácia 
 

Adorácia Najsvätejšej sviatosti by mala byť základom života každého kresťana. Adorácia, ako 
jeden z mnohých postojov veriaceho človeka, vyjadruje na jednej strane absolútnu zvrchovanosť 
Boha a na druhej strane úplnú závislosť človeka na Bohu.569 Adorácia vyjadruje vieru Cirkvi v božstvo 
Ježiša Krista a v jeho reálnu prítomnosť v Eucharistii, teda podstatné hľadisko eucharistického 
tajomstva, ale sama osebe nestačí. Eucharistická kontemplácia má viesť k eucharistickej praxi, čo 
znamená, že má byť spojená so službou lásky. Eucharistická adorácia napomáha človeku nasledovať 
Krista v tichosti a pokore. Človek, ktorý sa o toto usiluje, stáva sa požehnaním pre iných, lebo vnáša 
do spoločenstva pokoj a radosť. Keď máme pred očami premenený chlieb, začíname sa na svet 
pozerať novými očami. Keď sa v adorácii s touto hostiou úplne zjednotíme, zistíme, že Kristus je aj v 
nás. Adorácia Eucharistie je liturgiou srdca.570 Aké je krásne, keď môžeme spočinúť na Ježišovej hrudi 
ako milovaný učeník (porov.: Jn 13, 25) a nechať sa preniknúť nekonečnou láskou jeho srdca. Ako 
necítiť novú potrebu dlhšie sa utiahnuť v duchovnom rozhovore, v tichej adorácii, v postoji lásky pred 
Kristom, prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Medzi všetkými pobožnosťami je adorácia sviatostného 
Ježiša po sviatostiach prvá, Bohu najmilšia a pre nás najužitočnejšia.571  

Je potrebné, aby každý veriaci v osobnej a spoločnej meditácii prijal hodnoty, ktoré 
Eucharistia vyjadruje, postoje, ktoré podnecuje, a životné predsavzatia, ktoré vyvoláva.572 
„Zotrvávajme dlho na kolenách pred Ježišom prítomným v Eucharistii, odčiňujúc našou vierou 
a našou láskou toľké zanedbania, zabudnutia, ba aj urážky, ktoré náš Pán musí zakúšať v toľkých 
častiach sveta.“573 Kresťan prostredníctvom adorácie tajomným spôsobom prispieva k radikálnej 
premene sveta a k šíreniu evanjelia. Každý človek, ktorý sa modlí k Spasiteľovi, ťahá za sebou celý 
svet a pozdvihuje ho k Bohu. Z tohto dôvodu pápež Ján Pavol II. povzbudzuje kresťanov, aby 
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pravidelne konali návštevy Krista prítomného v najsvätejšej Sviatosti oltárnej.574 Aj sám Ježiš Kristus 
pozýva ľudí, aby prichádzali k nemu a čerpali silu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 
preťažení a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Niekedy sa nám môže javiť naša eucharistická poklona len 
ako strata času, ako hľadieť a nevidieť; avšak aká sila a svedectvo sú v nej ukryté! Môžeme odísť 
a robiť sto iných vecí, ktoré by nám boli oveľa milšie, ale my zostávame tu a nadarmo mrháme svoj 
čas. Keď sa nedokážeme modliť dušou, stále sa môžeme modliť telom a toto je modlitba telom.575 
„Prítomnosť Ježiša vo svätostánku by mala byť príťažlivá akoby magnetickým pólom pre čím väčší 
počet duší zamilovaných do Krista a schopných byť pri ňom dlho, aby tu počúvali jeho hlas a takmer 
cítili pulz jeho srdca.“576 Rozjímanie o Eucharistii predlžuje sväté prijímanie a dovoľuje nám trvalo 
stretať Krista, pravého Boha a pravého človeka, umožňuje nám, aby na nás hľadel a aby sme 
zakusovali jeho prítomnosť. Keď o ňom, prítomnom v najsvätejšej Oltárnej sviatosti, rozjímame, 
Kristus sa približuje k nám a stáva sa nám dôvernejším, než sme mu my. Robí nás účastnými na jeho 
božskom živote v jednote, ktorá premieňa a prostredníctvom Ducha nám otvára bránu, ktorá nás 
vedie k Otcovi, ako to sám povedal Filipovi: „Kto vidí mňa, vidí Otca“ (Jn 14, 9).577  

 
Poklona pred Eucharistiou mimo samotnej eucharistickej liturgie je nedišpenzovateľným 

prvkom katolíckej spirituality, lebo celý náboženský život by mal - určitým spôsobom - viesť k 
Eucharistii.578 Ján Pavol II. vyjadruje dôležitosť adorácie slovami: „Cirkev i svet veľmi potrebujú 
eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa  s ním 
stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny 
sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestane.“579  

 
Zakladateľ kongregácie Najsvätejšej sviatosti, sv. Pierre Julián Eymard, nádherným 

spôsobom navrhuje hodinovú adoráciu rozdeliť na štyri diely a venovať každú štvrťhodinku jednej 
časti, z ktorých sa skladá svätá omša, totiž klaňaniu, chvále, odproseniu a prosbám.580 

 
Prvá štvrťhodina: Klaňanie 
Začínajme svoje klaňanie vonkajšou úctivou poklonou tela. Vrhnime sa na kolená, akonáhle sa 

objavíme pred Ježišom v svätej hostii. Padnime mu k nohám na vyznanie svojej úplnej závislosti na 
ňom a na znamenie našej lásky k nemu. Po tomto tichom a takmer samovoľnom prejave úcty, 
vzbuďme úkon viery: ten je nám neobyčajne prospešný, lebo otvára zmysly, srdce i ducha k zbožnej 
modlitbe pred Eucharistiou. Otvorí nám i Božie Srdce a jeho milostivé poklady, preto je dobré 
venovať sa mu vytrvalo a pokiaľ možno riadne a zbožne. Potom mu dávajme na dôkaz svojej úcty 
samých seba – a to každú mohutnosť duše zvlášť: ducha k lepšiemu poznávaniu, srdce k väčšej láske, 
vôľu k lepšej službe, telo s jeho zmyslami k lepšej oslave Sviatostného Pána; zvlášť svoju myseľ 
s túžbou, aby  sa Najsvätejšia Sviatosť stala ústrednou myšlienkou nášho života; odovzdajme mu 
svoje city, aby nimi on vládol, náš Kráľ a Boh, svoju vôľu s vrúcnou túžbou, aby nemala nad sebou iný 
zákon a cieľ, než jeho službu, lásku a slávu; konečne mu odovzdajme i svoju pamäť, aby nám 
pripomínala jedine jeho, tak budeme živí z neho, skrze neho a pre neho.  
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Druhá štvrťhodina: Chvály 
Dobrorečme Pánovi Ježišovi za jeho nesmiernu lásku k nám v tejto Sviatosti. Ďakujme mu teda 

z celého srdca a všetkými svojimi schopnosťami v spojení so všetkými svätými. Aký je dobrý  
Sviatostný Pán Ježiš! Prijíma ťa v každú hodinu rannú i nočnú: jeho láska si nikdy nedá pokoja; stále sa 
o teba nežne stará. Keď prichádzaš k nemu, zabúda na tvoje hriechy a nedokonalosti pre samú radosť 
a nežnosť lásky. A prijíma tvoju návštevu tak, že by sa skoro mohlo povedať, že on teba potrebuje 
k svojmu obšťastneniu. Pozoruj sviatostný stav, v ktorom Pán Ježiš z lásky k tebe zostáva a snaž sa 
osvojovať si ducha jeho čností a života. Vo Sviatosti je tiež taký chudobný ako v Betleheme – ba 
chudobnejší, lebo tam mal aspoň svoju Matku, tu ju nemá; z neba si neprináša so sebou nič, iba svoju 
lásku a svoje milosti. Spoj sa s chválami, ktoré vzdávala blahoslavená Panna Mária po vtelení Božieho 
Syna v nej a zvlášť tiež po svojich svätých prijímaniach. Hovor s ňou Magnifikat svojej vďačnosti a 
lásky a neustávaj opakovať: Aký si dobrý, aký milostivý, aký láskyplný si môj Ježišu vo Sviatosti! 

 
Tretia štvrťhodina: Odprosenie 
Choď k adorácii ako na návštevu Pána Ježiša osamelého a opusteného vo Sviatosti jeho lásky . 

Na všetko majú ľudia čas, len nie na návštevu svojho Pána a Boha, ktorý na nich čaká a túži po nich vo 
svätostánku. Ulice a zábavné miesta sú plné, ale dom Boží je prázdny. Tí, ktorých obzvlášť 
vyznamenal, najviac miloval a svojimi milosťami obohatil, tí ho najviac urážajú a potupujú 
nedostatkom úcty na svätom mieste, znova  ho ukrižujú vo svojom tele a v svojej duši 
svätokrádežným prijímaním a zapredávajú ho takto diablovi, pánovi svojho srdca a života. Beda – vari 
si mám niečo takého vyčítať? Môj Ježišu, mohol som tušiť, že tvoja nesmierna láska sa stane 
predmetom zloby, ktorá použije tvoje milosti a vzácne dary dokonca ako zbraň proti mne? A nebol 
som ti ja tiež niekedy neverný? Adoráciou nahrádzaj Pánovi Ježišovi toľko nevďaku, znesvätenia a 
svätokrádeží páchaných tak často na Najsvätejšej Sviatosti všade po celom svete. Obetuj mu na ten 
úmysel všetky utrpenia celého dňa, celého týždňa. Ulož si nejaké úkony na zadosťučinenie za urážky, 
ktorých si sa dopustil ty sám, tvoji príbuzní a tí, ktorým si dal svojou neúctivosťou a nezbožnosťou na 
svätom mieste zlý príklad.  

 
Štvrtá štvrťhodina: Prosby 
Klaňaj sa Pánu Ježišovi prosiacemu vo Sviatosti neustále za nás; ukazuje tu nebeskému Otcovi 

svoje rany, aby ho pohol k zľutovaniu a nám tu ukazuje svoje Srdce otvorené pre nás. Spoj svoje 
prosby s ním, pros, za čo on prosí. Pán Ježiš prosí Otca, aby žehnal Cirkev, aby ju chránil a vyvýšil, aby 
mohla vždy lepšie učiť ľudstvo poznávať Boha, milovať ho a slúžiť mu. Pros teda i ty za Cirkev  tak 
trpko skúšanú a prenasledovanú v osobe pápeža, aby ho Boh vyslobodil od nepriateľov, aby sa ich 
dotkol, obrátil ich a aby ich kajúcich a skrúšených priviedol k trónu Božieho milosrdenstva a jeho 
starostlivosti. Pán Ježiš prosí ustavične za všetkých kňazov, aby boli plní horlivosti pre Jeho česť a 
slávu a obetovali pre spásu duší vykúpených za drahú cenu Jeho krvi a života. Nakoniec pros sám za 
seba, aby si bol lepší a aby si dobre strávil tento svätý deň. Prines Pánu Ježišovi, svojmu Kráľovi a 
svojmu Bohu kyticu zo svojich darčekov a pros, aby ťa od seba neprepúšťal bez požehnania. 581 

Keď prišli mudrci do Jeruzalema, pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme 
jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“ (Lk 2, 2). A teda, keď králi putovali takú ďalekú 
cestu, aby sa mohli pokloniť a vzdať úctu Kristovi, čo bráni nám, aby sme ho navštívili v kostoloch 
a poklonili sa mu tam?! „Nech teda veriaci nezabúdajú počas dňa na návštevu Najsvätejšej sviatosti, 
lebo je to dôkaz vďačnosti, prejav lásky a povinnosť náležitej poklony.“582 Majme na pamäti slová, 
ktoré aj pre nás vyslovil Pán Ježiš: „Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a 
počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi 
ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako 
Šalamún!“ (Mt 13, 17; 12, 42). 
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2.2 Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti s eucharistickým požehnaním 
 

 Často sa pojem adorácie zamieňa s pojmom vyloženie Najsvätejšej Sviatosti. Adorácia 
je síce podstatnou súčasťou vyloženia, ale nie je na ňom závislá. Adoráciu môžeme vykonávať aj 
vtedy, keď Eucharistia nie je vyložená slávnostným spôsobom. Cieľom vyloženia je to, aby miestne 
spoločenstvo intenzívnejšie meditovalo o eucharistickom tajomstve a klaňalo sa mu. Vyloženie 
najsvätejšej Eucharistie v cibóriu alebo v monštrancii vedie veriacich k živému vedomiu, že je v nej 
Kristus obdivuhodne prítomný a vyzýva ich, aby svoje srdcia zjednotili s ním.583 Eucharistia nie je na 
prvom mieste pravdou, ktorá sa má skúmať, ale skutočnosťou, ktorou je treba sa nechať uchvátiť. 
Nakoniec nestojíme pred niečím, ale pred Niekým.584 Telo a krv Pána nemožno pochopiť zmyslami, 
ale jedine vierou, ktorá sa opiera o Božskú autoritu.585 Viera v prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii sa 
v minulosti jasnejšie a zreteľným spôsobom prejavovala práve tým, že kňazi vykladali Sviatosť oltárnu 
na rôzne príležitosti, keď spoločne prosili za nejaké potreby. Vo vonkajšej forme vyloženia sa treba 
vyhnúť všetkému, čo by hocijakým spôsobom malo zatieniť Kristovu túžbu pri ustanovení najsvätejšej 
Eucharistie, ktorú v prvom rade ustanovil preto, aby nám bola pokrmom, liekom a útechou.586 

Vyloženie Sviatosti oltárnej sa zvykne ukončiť eucharistickým požehnaním, pritom vôbec 
nezáleží na tom, či ide o vyloženie v cibóriu alebo v monštrancii. Vyloženie sviatosti výlučne len pre 
požehnanie po omši sa zakazuje587, lebo v eucharistickej slávnosti veriaci prijali Krista prítomného 
pod svätými spôsobmi. Teda znova vykladať sviatosť po svätej omši a dávať ňou požehnanie, by bolo 
popretím dôležitosti Eucharistiu prijímať, k čomu ju aj sám Ježiš Kristus ustanovil. Tiež nie je dovolené 
vykonať len požehnanie bez vyloženia. Sú však aj prípady, kedy sa požehnanie so Sviatosťou oltárnou 
nedáva. Je to na Veľký piatok a Bielu sobotu, lebo vtedy má spoločná adorácia kajúci ráz. Ďalšou 
výnimkou je prípad, keď sa vyloženie nekončí, ale iba prerušuje. 

Za pozornosť stojí ešte spomenúť, že sme mnohokrát odstránili tradičné návyky pri príprave 
na sväté prijímanie, akými je i vyloženie Najsvätejšej sviatosti s požehnaním, bez toho, aby sme sa 
naučili niečomu lepšiemu. Možno sa tak stalo z všeobecného odporu voči formalizmu, alebo v obave 
zo zastaralých foriem, možno i v akejsi ilúzii o našej kresťanskej zrelosti, ktorá pre svoj vzťah k Bohu 
žiadne prostriedky nepotrebuje. Nieje ale isté, že sme dnes schopnejší osobnejšieho a hlbšieho 
prežívania Eucharistie. Iste, ťažko sa budeme vracať k formám, ktoré nám niesu vlastné, ale možno by 
sme mali hľadať nové. V každom prípade je potrebné pripraviť svoje srdce na stretnutie s tým, ktorý 
nás miluje a dáva sa nám. Tam, kde človek zapojí svoje srdce, kde dá priestor láske, úcte a vďačnosti, 
vytvorí sa iste i primeraná forma, ako tento vzťah prejaviť.588 Týmto chcem povedať, že by sme 
nemali ľahkovážne vynechávať tieto pobožnosti, pri ktorých sa klaniame Kristovi prítomnému 
v Eucharistii. V mnohých farnostiach pretrváva prax nedeľných popoludňajších pobožností práve za 
účelom vyloženia Najsvätejšej sviatosti, spojenej s adoráciou a s eucharistickým požehnaním. No 
v mnohých farnostiach sa od toho upúšťa a práve tu treba prehodnotiť, či je to opodstatnené a čo je 
toho dôvodom?! V tejto súvislosti nás pápež Ján Pavol II. napomína: „Nech nás Boh chráni, aby sme 
postupovali ináč, aby sme oslabovali túto úctu, odvykajúc sa od rozličných prejavov a foriem 
eucharistického kultu, v ktorých sa vyjadruje azda „tradicionálna“, ale zdravá nábožnosť a nadovšetko 
zmysel pre vieru, patriaci celému Božiemu ľudu.“589  
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2.3 Eucharistické procesie 
 

     Eucharistická procesia je formou eucharistickej nábožnosti, ktorou sa verejne 
prejavuje úcta Kristovi a viera v jeho prítomnosť vo Sviatosti oltárnej.590 Procesie nachádzame aj v 
samotnom Svätom písme. V Starom zákone vidíme procesiu s archou zmluvy okolo mesta Jericha. 
„Noste archu zmluvy, … choďte a obíďte mesto“ (porov.: Joz 6, 1-27). Aj Dávid zhromaždil tridsaťtisíc 
Izraelitov, aby niesli Božiu archu. Za sprievodu „Dávid a celý Izrael tancoval z celej sily pred Pánom pri 
piesňach citár, hárf, bubnov, zvončekov a cimbalov…“ (porov.: Sam 6, 1-23) a preniesli archu do 
Jeruzalema, kde vzniklo náboženské stredisko Izraelských kmeňov.591 V Novom zákone sám Pán Ježiš 
išiel spolu s veľkým zástupom ľudu. Bol to slávny vstup do Jeruzalema a do chrámu (porov.: Mk 11, 1-
11). Procesie vyjadrujú základnú situáciu veriaceho ľudu, ktorý putuje životom. Aj my sme pútnici, 
nemáme tu trvalé prebývanie. Celá Cirkev je takto Cirkvou putujúcou.592 Je vhodné, aby procesia 
vychádzala z jedného kostola a smerovala do iného. Takýto priebeh jasnejšie zvýrazňuje teologický 
význam procesie. 

Z týchto rôznych procesií treba vzhľadom k eucharistickej úcte vyzdvihnúť a poukázať na 
teoforické, počas ktorých sa nesie v sprievode Sviatosť oltárna. Sú verejným prejavom úcty voči Bohu 
a viery v trvalú prítomnosť Krista v Eucharistii.593 Benedikt XVI. nám predkladá za vzor pre konanie 
eucharistických procesií Pannu Máriu: „S Ježišom, ktorého práve prijala do svojho lona, sa Mária 
vydala na cestu a navštívila svoju staršiu sesternicu Alžbetu... Panna Mária bola vtedy ešte mladé 
dievča, ale nemala strach, pretože Boh bol s ňou – dokonca v nej. Istým spôsobom môžeme povedať, 
že jej putovanie bolo prvou eucharistickou procesiou v dejinách.594 

Najdôležitejším zmyslom teoforických sprievodov je bezpochyby oslava Boha. Oslavovať Boha 
a vzdávať mu vďaky je povinnosťou každého veriaceho človeka. Vždy treba mať na pamäti tento 
prvotný cieľ, teda všetko, čo sa počas procesie odohráva; procesia má byť nasmerovaním veriacich na 
oslavu Ježiša Krista prítomného vo Sviatosti oltárnej. Všetko to, čo by nespĺňalo túto podmienku, 
musí byť odstránené.595 Teoforická procesia okrem toho, že je oslavou Boha, má aj sociálny význam, 
lebo je verejná. Boh je Pánom a Stvoriteľom celej zeme a všetkých ľudí, preto by bolo málo oslavovať 
Boha len za zatvorenými dverami chrámov a kaplniek, alebo len v malých spoločenstvách. Okrem 
Boha vzdávanie úcty Všemohúcemu a zvlášť takýmto verejným spôsobom, akým je eucharistická 
procesia, je úzko spojené s vierou prítomných. Z toho jasne vyplýva, že nie zanedbateľným a tiež 
dôležitým cieľom a zmyslom eucharistických procesií je verejný prejav katolíkov v prítomnosť Krista 
vo Sviatosti oltárnej. Samozrejme s tým súvisí aj prehĺbenie a rozvoj tejto viery.596 Vieru v Boha, ktorý 
sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní, treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách 
a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.597 
Eucharistická procesia je teda aj prehlbovaním a utvrdzovaním viery. V neposlednom rade treba 
spomenúť aj to, že teoforické procesie sú aj vzdávaním vďaky Bohu za dar Eucharistie, lebo je 
najvznešenejšou sviatosťou, v ktorej je prítomný a obetuje sa Pán Ježiš. Cirkev z Eucharistie ustavične 
žije a rastie.598 Je prameňom celého kultu a kresťanského života (porov.: LG 11). Teoforická procesia 
je vďakou za dar sv. omše a sv. prijímania, je zároveň poďakovaním Kristovi aj za milosti, ktoré Cirkev 
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cez ňu dostáva. Môže sa konať ako slávnostné gratiárium po svätom prijímaní. Na zakončenie 
teoforickej procesie sa udeľuje požehnanie Najsvätejšou Sviatosťou v kostole, do ktorého procesia 
došla, alebo na inom vhodnom mieste.599 

Eucharistické procesie sa v súčasnosti konajú na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 
v našich krajoch na oslavu vzkrieseného Pána vo Veľkonočnej vigílii alebo v deň Veľkej noci a pri 
príležitosti konania eucharistických kongresov. Ak chceme poukázať na význam eucharistickej 
procesie na sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi, treba vidieť charakter tohto sprievodu. Na prvý pohľad 
sa odkrývajú dve základné roviny: rovina prosebná a rovina vzdávania vďaky. „Sprievod na Božie Telo 
je podľa dosiaľ používaného obradu u nás vzdávaním vďaky (spievajú sa oslavné hymny k Oltárnej 
sviatosti), ale aj prosebným sprievodom na odpustenie hriechov, za mier, za ochranu proti 
nepriateľom Cirkvi, za ochranu pred chorobami a katastrofami.“600 Čoho dôkazom je aj zvyk v našich 
krajoch sa počas procesie zastaviť pri štyroch oltárikoch, kde sa vykonajú tieto modlitbové úkony, 
ktoré Rímsky rituál nepozná. Po návrate do chrámu sa spieva hymnus Te Deum.601 Procesia na oslavu 
vzkrieseného Pána, je slávnostným zvestovaním Kristovho zmŕtvychvstania a výzvou celému 
stvoreniu, aby sa pripojilo k triumfu víťazstva nad smrťou a zároveň je aj prejavom veľkej radosti 
kresťanov z prázdneho hrobu, ktorý je symbolom premoženia vzkrieseným Pánom. 

 
2.4 Eucharistické kongresy 

 
 Každý eucharistický kongres, či už na farskej, diecéznej, národnej alebo zvlášť na 

medzinárodnej úrovni, ako prejav eucharistickej úcty je zameraný na prehĺbenie vzťahu k najsvätejšej 
Eucharistii na celom svete. Takýto kongres sa zaraďuje do veľkej tradície Cirkvi, ktorou uznáva každý 
pokrstený Ježiša prítomného v Eucharistii za Spasiteľa a Vykupiteľa, svojho Pána a Boha.602 K tomu, 
aby celý svet pod istým zorným uhlom lepšie spoznával tajomstvo Eucharistie, je nutná a potrebná 
dôsledná príprava. Táto príprava má byť celosvetová, na určitých úrovniach národnej, diecéznej a 
farskej.603 Svätý otec Ján Pavol II. sa 11. marca 1988 prihovoril národným delegátom týmito slovami: 
„Eucharistický kongres musí zachytiť každú diecézu, každú farnosť, každé rehoľné spoločenstvo, 
cirkevné hnutie. Všetci sa musia cítiť povolaní duchovne sa zúčastniť tejto prípravy intenzívnou 
katechézou o Eucharistii.“604 Teda Medzinárodný eucharistický kongres nie je zameraný len na tých 
ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia, ale pre všetkých veriacich na celom svete. „Veriaci sa majú duchovne 
pripraviť na túto veľkú udalosť a aspoň v duchu byť prítomní na tomto zastavení.“605 Zastavením sa tu 
myslí stretnutie, ku ktorému pozýva miestna Cirkev, aby sa plnšie poznávalo tajomstvo Eucharistie.  

Pri príprave Eucharistického kongresu treba klásť veľký dôraz na tri veci. V prvom rade je to 
dôsledná katechéza o Eucharistii, ktorá má prehĺbiť tajomstvo živého a v Cirkvi pôsobiaceho Krista. 
Na druhom mieste ide o aktívnu účasť na posvätnej liturgii, ktorá zároveň napomáha počúvaniu 
Božieho slova a privádza k vedomiu bratského spoločenstva. A po tretie je to hľadanie vhodných 
spôsobov pomoci, uskutočňovanie sociálno-humanitárnych akcií, podľa vzoru prvokresťanských obcí, 
aby sa z každého eucharistického stola šíril kvas evanjelia, ktorého silou je dnešná spoločnosť,  a 
ktorý je zárukou budúcej spoločnosti.606 Každé hlbšie poznanie Eucharistie sa prejavuje nielen v 
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individuálnom prežívaní kresťanstva, ale aj v spôsobe, akým veriaci uskutočňujú Božiu lásku k blížnym 
a odovzdávajú prítomného Krista vo svete do sŕdc ľudí.607 Eucharistické kongresy vyzývajú Cirkev, aby 
sa zhromaždila okolo Sviatosti lásky, aby vystúpila k Otcovi v Duchu Svätom, aby sa všetci veriaci stali 
synmi v Synovi a aby sa čo najplnšie a najhlbšie zapojili do hlásania evanjelia, a to na základe 
svedectva slova a celého svojho života. Eucharistia a evanjelizácia sú skutočnosťami nerozlučne 
spojenými s podstatou Cirkvi a sú úzko zjednotené v božskej Osobe vteleného Slova.608 Kardinál Paul 
Poupard tento rozmer eucharistických kongresov vyjadruje vo svojom príspevku slovami: 
„Eucharistické kongresy sa dokonale zapájajú do obnoveného hlásania evanjelia teologickou a 
pastoračnou úlohou, prehĺbením viery v Eucharistiu a verejnou manifestáciou náboženstva. Týmito 
činnosťami pomáhajú siať semeno evanjelia medzi najrozličnejšími kultúrami na celom svete. Je to 
ich vlastné poslanie.“609 Eucharistické kongresy sú teda jedným z účinných prostriedkov evanjelizácie, 
ktorá je v dnešnom svete zvlášť potrebná. 

„Zavŕšením Medzinárodných eucharistických kongresov je slávnostná svätá omša nazývaná 
„statio orbis“, čiže svetové zastavenie. Veriaci z celého sveta sa zhromaždia na jednom mieste, kde si 
spoločne uctia veľké eucharistické tajomstvo, upevnia sa vo viere v Kristovu reálnu prítomnosť 
v Oltárnej sviatosti.“610 K sláveniu eucharistického kongresu patrí i teoforická procesia, pri ktorej sa 
má verejne za spevu a modlitieb niesť po uliciach mesta najsvätejšia Sviatosť. Eucharistická procesia 
ako súčasť kongresov je vydávanie svedectva úcty a zbožnosti. Má sa konať dôstojne, aby bola 
skutočne prejavom živej viery a úcty voči eucharistickému Spasiteľovi.611 

 
2.5 Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

 
 Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vyplýva z kultu Eucharistie a je k nemu aj 
nasmerovaná.612 Táto úcta má dvojaký predmet: predkladá nám k úcte, k adorácii predovšetkým 
telesné srdce Pána Ježiša a potom i nekonečnú lásku; ktorou horelo Srdce Pána pre nás a ktoré sa 
stále pre nás stravuje vo Sviatosti oltárnej. Táto úcta je dušou celého nášho náboženstva, jeho 
stredom, lebo náboženstvo nieje ničím iným než zákonom lásky, čnosti lásky, dokonalou láskou 
a Najsvätejšie Srdce nám k tomu poskytuje milosť a vzor života.613 A tak, keď budeme uctievať Božské 
Srdce Ježišovo, budeme sa zvláštnym spôsobom cvičiť v Božskej láske, pretože toto Srdce je nielen  
symbolom lásky ale i sídlom lásky. A keďže Najsvätejšia Sviatosť je viditeľnou a trvalou zárukou lásky, 
v nej máme hľadať a nachádzať Srdce Pána, ktoré nás tak veľmi milovalo, z nej máme živiť našu 
lásku.614 Tu, v sviatosti, nás Ježiš ochraňuje: prítomný v nepatrnej hostii, zdá sa, akoby bezmocne 
spal, ale jeho Srdce bdie: „Spal som, ale moje srdce bdelo“ (Pies 5, 2). Bdie, keď na neho myslíme 
i keď na neho nemyslíme; nedopraje si odpočinku, ale stále vysiela k Otcovi povzdychy za odpustenie 
našich hriechov. Zakrýva nás svojím Srdcom ako ochranným štítom pred Božím hnevom, ktorý stále 
vyzývajú naše hriechy. Jeho Srdce je tu otvorené ako na kríži a prúdy  milosti a lásky sa z neho na nás 
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rozlievajú.615 Svätý evanjelista Ján poznamenáva: „Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody... Ak je 
niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije“ (Jn 7, 38. 37). V Eucharistii Ježiš vnáša 
svoje Srdce do nášho srdca. Tak sa stáva Eucharistia, sväté prijímanie, každodenným darom jeho 
Božského Srdca.616 Je jeho neustálim pozvaním: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás  posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a 
pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 28-29).   

Pius X. 23. augusta 1886 ustanovil dekrétom sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú 
Cirkev a nariadil, aby sa v tento sviatok vykladala Sviatosť oltárna a bolo verejne vykonané zasvätenie 
sa Božskému srdcu.617 Pápež Pius XI. zavŕšil Jubilejný rok 1925 ustanovením Sviatku Krista Kráľa a 
nariadil bulou Quas primae z 11. decembra 1925, aby sa v tento sviatok vo všetkých farských 
kostoloch pred vyloženou Sviatosťou oltárnou konala obnova zasvätenia ľudského pokolenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.618  

Dôvody, z ktorých boli zavedené sviatok Božského Srdca i prvé piatky a spôsob a okolnosti, za 
ktorých zjavil Pán Ježiš svoje Srdce, nás ešte dôraznejšie poučujú, že ho máme uctievať a hľadať jeho 
lásku práve tu, v Najsvätejšej Sviatosti. Veď práve pri vystavení Eucharistie zjavil Pán Ježiš sv. Margite 
Márii Alacoque svoje Srdce. Práve vo svätej hostii sa jej zjavil držiac v ruke svoje Srdce a povedal jej 
tie presväté slová obsahujúce v sebe dôkaz o jeho prítomnosti v nej: „Viď to Srdce, ktoré ľudí tak 
milovalo!“ Teda účelom prvých piatkov je horlivejšia úcta a pobožnosti k Ježišovi za jeho lásku s akou 
za nás trpel a že ustanovil pre nás sviatosť svojho Tela a Krvi. Aby sme ďakovali Pánu Ježišovi za 
všetko, čo za nás vytrpel, a dávali mu takto náhradu za všetok nevďak, ktorému sa teraz vo Sviatosti 
oltárnej deň čo deň dostáva; pretože v žiadnu chvíľu Ježišovho utrpenia sa mu nedostalo toľko 
pokorenia, ako v jeho Sviatosti: zem sa mu stala od jej ustanovenia druhou potupnou Kalváriou.619 
Nedovoľme, aby nám svet vytlačil náš jediný poklad – Krista v Eucharistii z nášho života kdesi nabok. 
Majme vždy na pamäti Ježišove slová: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Nech 
teda naše srdce spočinie na Ježišovom Božskom Srdci. Aby mohli skutočne a pravdivo iní o nás 
hovoriť a zmýšľať, že v našich farnostiach sa Eucharistia nie len slávi, ale aj žije. 

 
2.6 Odpustky spojené s úctou Najsvätejšej Sviatosti 

 
Eucharistická adorácia a eucharistická procesia 
 § 1 Udeľujú sa plnomocné odpustky veriacemu, ktorý: 

► vykoná návštevu Najsvätejšej sviatosti a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny; 
► na Zelený Štvrtok počas vystavenia Najsvätejšej sviatosti po svätej omši na spomienku Pánovej 

poslednej večere sa zbožne pomodlí Tantum ergo (Ctíme túto Sviatosť slávnu...); 
► sa zbožne zúčastní eucharistickej procesie, ktorá má veľký význam zvlášť na slávnosť Tela 

a Krvi Ježiša Krista, sprievod sa môže konať vo vnútri posvätnej budovy alebo vonku; 
► sa  zbožne zúčastní slávnostného obradu, ktorý sa obyčajne koná na záver Eucharistických 

kongresov. 
§ 1 Udeľujú sa čiastočné odpustky veriacemu, ktorý: 

► Navštívi Najsvätejšiu sviatosť, aby sa poklonil;  
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► sa obracia na Ježiša prítomného v Najsvätejšej sviatosti slovami právoplatne schválenej 
modlitby (napríklad hymnus Adoro te devote alebo modlitba O sacrum convivium alebo slohy 
Tantum ergo).620 
Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 

Udeľujú sa plnomocné odpustky veriacemu, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho verejne pomodlí text úkonu zadosťučinenia (Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu...); 
v ostatných prípadoch sa jedná o čiastočný odpustok.621 

Udeľujú sa plnomocné odpustky veriacemu, ktorý sa na slávnosť nášho Pána Ježiša Krista 
Kráľa sveta verejne pomodlí text zasvätenia ľudstva Ježišovi Kristovi Kráľovi (Ježišu, Vykupiteľ 
ľudského pokolenia...); v ostatných prípadoch sa jedná o čiastočný odpustok.622 

K získaniu plnomocných odpustkov je nutné vykonať skutok, na ktorý sú odpustky viazané, 
a splniť ďalšie tri podmienky: vykonať si svätú spoveď, pristúpiť k Pánovmu stolu, pomodliť sa na 
úmysel najvyššieho veľkňaza. Okrem toho sa požaduje vylúčiť akúkoľvek náchylnosť k hriechu a to 
i ku ľahkému.623  

 
 

3. SUBJEKT EUCHARISTICKÉHO POSVÄTENIA 
 
 Z Eucharistie čerpáme silu ku plneniu nášho poslania vo svete. „Žiadne kresťanské 
spoločenstvo sa nedá budovať, ak nemá koreň a stredobod v slávení najsvätejšej Eucharistie.“624 
„Práve preto, že Eucharistia je srdcom kresťanského života, neuzatvára sa medzi stenami kostola, ale 
vyžaduje, aby bola pretransformovaná do života toho, kto má na nej účasť.“625 „Treba sa vrátiť 
k prameňu života. Ježiš musí vyjsť zo svojho ústrania, aby sa znova dostal na čelo kresťanských 
spoločnosti, ktoré treba riadiť a zachrániť. Treba mu obnoviť palác, kráľovský trón, pripraviť dvor 
verných služobníkov, rodinu priateľov, adorujúci ľud.“626 Nebojme sa hovoriť o Bohu. Kultúra 
Eucharistie je hybnou silou kultúry dialógu, ktorý v nej nachádza silu a pokoj.627 V dnešnom svete 
zmietanom nepokojmi a teroristickými útokmi, je potrebné Eucharistiu prežívať ako veľkú školu 
pokoja, v ktorej sa muži a ženy formujú a stávajú sa tvorcami dialógu a spoločenstva na rôznych 
stupňoch zodpovednosti za kultúrny a spoločenský život.628 Ich práca, modlitby a apoštolské úsilie, 
ich obyčajný manželský a rodinný život, každodenná námaha, duchovný i telesný odpočinok, zábava 
i smútok... všetko to sa stalo duchovnou obetou milou Bohu skrze Ježiša Krista. Počas slávenia 
Eucharistie sa tieto obety s veľkou láskou predkladajú Otcovi spolu s Pánovým telom.629 Z chrámov by 
sme mali vychádzať z túžbou, aby všetko čo tvorí náš každodenný život, všetko akoby od Boha 
vzdialené a jemu cudzie, všetko profánne uprostred našich dedín a miest, bolo posvätené tým 
jediným Svätým, ktorý prebýva v našich srdciach. Chodíme nepozorovaní medzi ľuďmi, podieľame sa 
s ostatnými na ich každodennom živote, ale s tým rozdielom, že v sebe nesieme toho, ktorý má moc 
zachrániť a premeniť celý svet.630 „Stretnutie s Kristom a prijatie jeho evanjelia mení život a vedie 
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k odovzdávaniu vlastnej skúsenosti ostatným.“631 „Sviatosť Kristovho Tela je nám darovaná s 
perspektívou budovania Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Eucharistické postoje, ku ktorým nás 
slávenie vedie, treba pestovať i v duchovnom živote, berúc ohľad na povolanie a životný stav každého 
jednotlivca. Eucharistia je v skutočnosti základným pokrmom všetkých veriacich v Krista, bez rozdielu 
veku a stavu.“632 Ak by nám k odpusteniu hriechov a k posväteniu stačil iba krst, neustanovil by Pán 
sviatosť zmierenia a toľko nevyhnutných spôsobov nášho posvätenia. Ak by nám stačilo jedno sväté 
prijímanie, nemuseli by sme túto sviatosť prijímať stále znova. Náš život je stály zápas, v ktorom 
znovu klesáme a vstávame, hrešíme a je nám odpustené, sme hriechom zraňovaní a musíme byť stále 
znovu uzdravovaní.633 A v tomto našom ustavičnom zápase je nám Eucharistia veľkou posilou 
a liekom. V Eucharistii sa hriešnikovi ponúka prijatie a odpustenie, blúdiacemu svetlo, klesajúcemu 
sila na ďalšiu cestu, opustenému priateľstvo samého Božieho Syna a chorému uzdravenie.634 
„Eucharistická spiritualita by mala preniknúť naše dni - našu prácu, vzťahy, tisíce vecí, ktoré robíme; 
naše úsilie plniť si povolanie manželov, rodičov, detí; naše venovanie sa službe, či už biskupa, kňaza 
alebo diakona; naše svedectvo zasvätených osôb; náš kresťanský „zmysel“ fyzickej bolesti a 
morálneho utrpenia; našu zodpovednosť za budovanie pozemskej obce s rozličnými stránkami, ktoré 
zahŕňa, vo svetle evanjeliových hodnôt.“635   
 

 
3.1 Eucharistia a kňazstvo 

 
 Sotva by sme našli dve sviatosti patriace tak k sebe ako Eucharistia a kňazstvo. Obidve boli 
ustanovené pri Poslednej večeri. Výzvou k sláveniu Eucharistie: „Toto robte na moju pamiatku“ (Lk 
22, 19), Kristus založil a ustanovil kňazstvo Nového zákona, ktoré už neprináša mnoho obiet ako tomu 
bolo v Starom zákone, ale prináša Bohu od východu slnka až po západ jedinú, čistú obetu (porov. Mal 
1, 11). „Ak je Eucharistia vrcholom a centrom života Cirkvi, podobne je ním aj v kňazskej službe. Preto 
s vďakou voči Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, potvrdzujem, že Eucharistia je základný a ústredný 
dôvod existencie sviatosti kňazstva, ktorá sa skutočne zrodila vo chvíli ustanovenia Eucharistie 
a spolu s ňou.“636 Pápež Ján Pavol II. pri návšteve Večeradla vyzval všetkých kňazov: „Musíme sa v 
duchu často vracať do tohto Večeradla, kde sa najmä my, kňazi, môžeme cítiť v istom zmysle „doma“. 
O nás by sa mohlo vo vzťahu k Večeradlu povedať to, čo žalmista hovorí o národoch vo vzťahu k 
Jeruzalemu: „Pán zaznačí do knihy národov: Títo sa tam zrodili“ (Ž 87, 6).“637  

„Spoločenstvo zhromažďujúce sa na slávení Eucharistie absolútne nutne potrebuje 
vysväteného kňaza, ktorý mu predsedá, aby sa mohlo stať skutočne eucharistickým.“638 Úlohou kňaza 
je, aby sa najsvätejšia Eucharistia stala stredobodom farského zhromaždenia veriacich; má sa 
usilovať, aby sa veriaci sýtili nábožným slávením sviatostí a osobitne, aby často pristupovali k 
sviatostiam najsvätejšej Eucharistie a pokánia.639 Len vďaka kňazovi môžu veriaci sláviť a prijímať 
Eucharistiu a milosti s tým doprevádzané. Služobný kňaz koná eucharistickú obetu v osobe Krista 
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a obetuje ju Bohu v mene celého ľudu.640 Preto je prvoradou úlohou kňazov vypestovať si lásku 
k Eucharistii. Táto formácia by sa mala uskutočňovať už v seminári, lebo Eucharistia je pre bohoslovca 
zdroj posily a svätosti. „Kňazi, majúc stále na pamäti, že v tajomstve eucharistickej obety sa trvalo 
uskutočňuje dielo vykúpenia, majú ju často sláviť; ba sa im nástojčivo odporúča každodenné slávenie, 
ktoré aj vtedy, keď veriaci nemôžu byť prítomní, je úkonom Krista a Cirkvi, v ktorom kňazi, keď ho 
konajú, spĺňajú svoju hlavnú úlohu.“641 Preto je potrebné, aby srdce kňaza bolo vždy pripravené prijať 
Kristovo Telo a Krv, aby mu nebolo, ako hovorí Ján Zlatoustý, nazývaný tiež doktorom Eucharistie, na 
odsúdenie, muky a vzrast trestov.642 „Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr ako pristúpi 
k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.“643 Z uvedeného možno pochopiť veľkú zodpovednosť, akú 
majú pri slávení Eucharistie kňazi, ktorým prináleží predsedať mu in persona Christi.  

„Všetky úkony pri slávení majú svoj význam. Prirodzene, treba sa vyhýbať škrupulanstvu, ale 
nech Boh chráni, aby sa v kňazovom správaní prejavoval akýkoľvek nedostatok úcty, zbytočné 
náhlenie alebo pohoršlivá netrpezlivosť.“644 Ján Pavol II., apoštol Eucharistie, povzbudzuje kňazov 
k sláveniu Eucharistie nielen slovom, ale i svedectvom vlastného života, keď hovorí: Celebrujme svätú 
Eucharistiu vždy s nadšením. Zotrvávajme často     a dlhšie v poklone pred eucharistickým Kristom. 
Vstúpme nejakým spôsobom „do školy“ Eucharistie. Mnohí kňazi v priebehu storočí našli v nej posilu, 
ktorú sľúbil Ježiš pri Poslednej večeri, tajomný prostriedok na prekonávanie pocitu samoty, oporu pri 
znášaní svojich utrpení, posilu na pokračovanie v ceste po každom znechutení a vnútornú silu na 
upevnenie vlastného rozhodnutia byť verný. Svedectvo, ktoré budeme vedieť dať Božiemu ľudu 
slávením Eucharistie, veľmi závisí od tohto nášho osobného vzťahu k Eucharistii.645 „Prvou 
eucharistickou katechézou pre ľud je to, ako stojí kňaz pri oltári a prichádza pred Najsvätejšieho. 
Spôsob ako si kľakne pred svätostánkom môže zavážiť viac ako celá kázeň o skutočnej 
prítomnosti.“646  

„Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou sa stáva nevyčerpateľným zdrojom svätosti 
i v kňazskom živote.“647 Spočinúť pred eucharistickým Ježišom, v istom zmysle využívať kňazskú 
samotu, aby sa naplnila touto prítomnosťou, znamená dať svojmu zasväteniu žiaru intimity s Kristom, 
od ktorého čerpá život kňaza radosť a zmysel.648 Čas na to, aby kňaz zotrvával v Božej prítomnosti, je 
skutočnou pastoračnou prioritou, v konečnom dôsledku tou najdôležitejšou.649 Slovami, ktorými sa 
Pán Ježiš obrátil na Petra, prihovára sa denne aj ku kňazom, povolaným k eucharistickému bdeniu: 
„Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?“ (Mk 14, 37).650  

Pre celú Cirkev neustále znejú slová: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 
2). Kniha Levitikus nám pripomína milosť a cieľ každého veriaceho a zvlášť každého vysväteného 
služobníka: svätosť, ktorá je intímnym vzťahom s Bohom, bezvýhradnou láskou k Cirkvi a ku všetkým 
dušiam. Povolanie ku kňazstvu „je v podstate povolaním k svätosti, a to vo forme, ktorá má pôvod vo 
sviatosti kňazstva.”651 „Kto dovolí vstúpiť Kristovi, nestratí absolútne nič z toho, čo robí život 
slobodným, krásnym                           a veľkolepým. Nie, iba v tomto priateľstve sa otvárajú brány 
života dokorán. Iba v tomto priateľstve sa otvárajú obrovské možnosti človeka. Iba v tomto 
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priateľstve zakúšame to, čo je pekné a čo nás oslobodzuje.“652 Sme povolaní „stále znovu sa vracať ku 
koreňu nášho kňazstva. Tento koreň, ako dobre vieme, je len jeden: Pán Ježiš Kristus.“653 Tomuto 
eucharistickému, kňazskému životu v spoločenstve s Cirkvou sa učíme, keď prežívame skúsenosť vo 
večeradle „s Máriou, Ježišovou Matkou“ (Sk, 1, 14). Ju môžeme nasledovať v jej zmýšľaní zladenom s 
Ježišovým kňazským srdcom, ona je našou Matkou, pretože je Matkou jediného a najvyššieho Kňaza. 
Práve z nášho zjednotenia s Kristom a jeho panenskou Matkou čerpáme pokoj a dôveru, ktoré všetci 
tak veľmi potrebujeme tak pre našu apoštolskú prácu, ako aj pre náš osobný život.654   

Dnes nehrozí natoľko nebezpečenstvo, že sa Eucharistia zneuctí, ale že zovšednie, stane sa 
len „bežnou“ vecou, s ktorou možno zaobchádzať ľahkomyseľne a povrchne. Kňazi to musia 
pripomínať predovšetkým sami sebe, pretože oni denne prichádzajú do styku s Kristovým Telom 
a Krvou. Oni sú správcami poverenými Cirkvou a oni sú najviac vystavení nebezpečenstvu zvyku, 
riziku zabúdať, že ide o Boha a Boha si treba ctiť.655 U kňaza nikdy nesmie zovšednúť tato sviatosť 
lásky. Nech je vždy jeho stredom, centrom. Nech má vždy na pamäti slová biskupa v deň jeho 
vysviacky: „Pán Ježiš, ktorého Otec pomazal Duchom Svätým a mocou, nech ťa ochraňuje, aby si 
mohol posväcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu... Prijmi obetné dary svätého ľudu a obetuj 
ich Bohu. Uvedom si, čo budeš konať; pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život 
tajomstvom Pánovho kríža.“656 Každý kňaz by mal sláviť každú svätú omšu tak, akoby to bola jeho 
prvá a zároveň posledná. Má sa úplne stotožniť s Kristom. Nech si počas dňa pripomína: „Ráno, počas 
omše, som ja kňazom a Ježiš je obetou; počas dňa je kňazom Ježiš a ja som obetou.“657 „Takýmto 
spôsobom je kňaz schopný zvíťaziť nad každým pokušením rozptýlenia, nachádzajúc v eucharistickej 
obete pravý stred svojho života a svojej služby, duchovnú energiu potrebnú na to, aby mohol plniť 
rozličné pastoračné úlohy. Jeho dni sa tak stanú skutočne eucharistickými.658 

Preto ďakujme za dar kňazstva a modlime sa za nové povolania. Akých kňazov si vymodlíme, 
takých budeme mať. Agar plakala v púšti, že nemala čím nasýtiť a občerstviť svojho synčeka, ktorý 
zomieral od vysilenia. Takou matkou, ktorá nemôže ukojiť hlad svojich detí je židovstvo 
a protestantské cirkvi. „Deti si prosili chlieb, a nebolo nikoho, kto by im ho lámal“ (Nár 4, 4). Preto 
prosme aj za týchto bratov a sestry, aby netrvalo dlho a mohli aj oni pristúpiť k oltáru. Buďme vďační 
za našich kňazov, nech sú už akýkoľvek, lebo len prostredníctvom nich môžeme mať účasť na 
Pánovom stole. 

 
3.2 Eucharistia a rehoľníci 

 
 V Novo millennio ineunte vyzýva pápež Ján Pavol II. k tomu, aby sa celá pastoračná cesta 
Cirkvi niesla v perspektíve svätosti. Eucharistia nás robí svätými a neexistuje svätosť, ktorá by nebola 
založená na eucharistickom živote. „Ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa“ (Jn 6, 57).659 A táto svätosť 
Cirkvi sa neprestajne prejavuje a má prejavovať v ovocí milosti, ktoré Duch Svätý prináša vo veriacich; 
nachádza mnohotvárne zvýraznenie u jednotlivcov, čo smerujú k dokonalej láske vo svojom životnom 
stave, a tým sú na povzbudenie ostatným; osobitným spôsobom sa prejavuje v praktizovaní rád, 
ktoré sa zvyčajne volajú evanjeliové rady. Toto uskutočňovanie rád, na ktoré sa na podnet Ducha 
Svätého podujímajú mnohí kresťania, buď súkromne, alebo v cirkevne schválenom povolaní a či 
životnom stave, podáva a má podávať vo svete skvelé svedectvo a príklad tejto svätosti (porov.: LG 
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39). Život evanjeliových rád sa najplnšie prejavuje v zasvätenom živote, čiže v živote každého 
rehoľníka. Zasvätený život bez Krista je nemysliteľný, pretože práve Kristus je ten, ktorý do neho 
povoláva. „Tí, čo sa zaväzujú zachovávať evanjeliové rady, nech predovšetkým hľadajú a milujú Boha, 
ktorý si prv zamiloval nás (porov.: 1 Jn 4, 10), a nech sa za každých okolností usilujú viesť život skrytý s 
Kristom v Bohu (porov.: Kol 3, 3), ktorý je zdrojom a podnecovateľom lásky k blížnemu na spásu sveta 
a povznesenie Cirkvi. Táto láska oživuje a usmerňuje i samo zachovávanie evanjeliových rád“ (PC 6). 
Základným účinným prostriedkom posväcovania a posilňovania spoločenstva s Kristom je 
nepochybne posvätná liturgia, najmä slávenie Eucharistie a liturgia hodín.660  

„Liturgia hodín predlžuje na rozličné hodiny dňa chválu a vzdávanie vďaky, ako aj pamiatku 
tajomstiev spásy, prosby i predbežné zakúšanie nebeskej slávy, čo všetko je obsiahnuté v 
eucharistickom tajomstve, ktoré je ohniskom a vyvrcholením celého života kresťanského 
spoločenstva. Je teda aj výbornou prípravou na samo slávenie Eucharistie, pretože vzbudzuje a živí 
vieru, nádej, lásku, nábožnosť a ducha sebazapierania a to všetko sú nevyhnutné predpoklady na 
osožné slávenie Eucharistie.“661 Slávenie liturgie hodín v spojení s modlitbou Cirkvi, vyjadruje 
zasväteným osobám vlastné povolanie zvelebovať Boha a modliť sa za iných.662 „Nech preto členovia 
inštitútov vytrvalo a horlivo pestujú ducha modlitby i modlitbu samu, čerpajúc z rýdzich prameňov 
kresťanskej duchovnosti. Najmä nech každodenne berú do rúk sväté Písmo, aby si čítaním a 
rozjímaním svätých spisov získali „nesmierne vzácne poznanie o Ježišovi Kristovi (porov.: Flp 3, 8)“ 
(PC 15).  

Ako to už bolo v práci viackrát spomenuté, v eucharistickej obete sme s Kristom zapojení do 
Božej lásky. V nej má každé spoločenstvo svoj stredobod. Čím viac je rehoľník živšie a opravdivejšie 
zapojený do svojho spoločenstva, tým hlbšie sa zapája aj do eucharistického diania. Nie je to nič 
nové, len inými slovami vypovedané slová Pána Ježiša: „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si 
spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv 
zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23-25). Preto otcovia koncilu 
vyzývajú: „Rehoľníci, ako údy Kristove, nech sa v bratskom nažívaní navzájom predbiehajú v úctivosti 
(porov.: Rim 12, 10) a nech si pomáhajú jeden druhému znášať bremená (porov.: Gal 6, 2). Keď sa 
totiž Božia láska  skrze Ducha Svätého rozlieva v srdciach (porov.: Rim 5, 5), komunita ako opravdivá 
rodina zhromaždená v mene Pána sa teší jeho prítomnosti (porov.: Mt 18, 20). Veď láska je náplňou 
zákona (porov.: Rim 13, 10) a spojivom dokonalosti (porov.: Kol 3, 14)“ (PC 15).  

Eucharistia je srdcom cirkevného života a tým samým aj zasväteného života. Mohla by sa 
azda osoba, povolaná na to, aby zachovávaním envajeliových rád urobila Krista jediným zmyslom 
svojej existencie, neusilovať o neustále prehlbovanie komúnia s ním každodennou účasťou na 
sviatosti, ktorá ho sprítomňuje, na obete, ktorá obnovuje jeho dar lásky na Golgote, a na hostine, 
ktorá dáva pokrm a silu putujúcemu Božiemu ľudu?663 Preto nech rehoľníci podľa úmyslov Cirkvi 
srdcom i ústami slávia posvätnú liturgiu, zvlášť presväté tajomstvo Eucharistie a nech týmto 
výdatným prameňom udržujú svoj duchovný život. Takto posilňovaní pri stole Božieho slova a 
svätého oltára nech v stále plnšej miere žijú a cítia s Cirkvou a nech sa úplne zasvätia jej poslaniu 
(porov.: PC 6). Zo svojej povahy je teda Eucharistia centrom zasväteného života - osobného i v 
spoločenstve. Je každodenným viatikom a prameňom duchovnosti jednotlivca i celého inštitútu. 
Každá zasvätená osoba je povolaná, aby v nej prežívala Kristovo veľkonočné tajomstvo, zjednocujúc 
sa s ním v obete vlastného života Otcovi prostredníctvom Svätého Ducha. Horlivá a dlhotrvajúca 
adorácia Krista, prítomného v Eucharistii, istým spôsobom umožňuje okúsiť to, čo prežil Peter počas 
premenenia: „Rabbi, dobre je nám tu“ (Mk 9, 5).664 V adorácii rehoľník nanovo prežíva Božiu velebu 
i Božiu blízkosť, Božie darovanie i Boží nárok na jeho srdce.665 S Eucharistiou je hlboko spojené aj 
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neustále úsilie o obrátenie a nevyhnutné očisťovanie sa v sviatosti zmierenia. Keď sú zasvätené osoby 
často v styku s Božím milosrdenstvom, očisťujú, obnovujú si srdcia a pokorne si priznávajú svoje 
hriechy, vtedy jasne prejavujú svoj vzťah k nemu: radostná skúsenosť sviatostného odpustenia, 
prežívaná spoločne s bratmi a sestrami, robí ľudské srdce poddajnejším a vedie ho k úsiliu o stále 
väčšiu vernosť.666 
  Slávením tajomstva Kristovho Tela a Krvi sa posilňuje a vzrastá jednota a vzájomná láska tých, 
ktorí zasvätili svoj život Bohu. Rehoľníci a všetci tí, ktorí bývajú na miestach, v ktorých je kaplnka, žijú 
akoby pod jednou strechou s Ježišom.667 Preto aj mnohé reguly a stanovy rehoľných spoločenstiev 
obsahujú v hojnej miere obsiahnutý i eucharistický kult. Ako príklad uvádzam reguly Milosrdných 
sestier sv. Kríža: „Nech sa sestry zúčastňujú na obete nášho Pána Ježiša Krista a prijímajú jeho Telo 
a Krv s veľkou pokorou a úctou, pričom pamätajú na slová Pána: „Kto je moje Telo a pije moju Krv má 
večný život“ (Jn 6, 54). Všetku úctu a česť akej sú vždy len schopní majú prejavovať najsvätejšiemu 
Telu a Krvi.“668 „Pri slávení Eucharistie nás Kristus zapája so všetkými bratmi a sestrami do svojej 
obety.“669 Teda právom sa žiada, aby rehoľníci v plnosti žili tajomstvo Eucharistie a ukazovali jej 
význam, aby sa priblížilo Kristovo kráľovstvo a svetu bola zjavená Božia sláva. 

Eucharistický program každého rehoľníka a člena zasväteného života veľmi dobre zvýraznila 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo svojich odporúčaniach z príležitosti prežívania Roka 
Eucharistie: Keďže existuje úzke spojenie medzi Eucharistiou a zasväteným životom, musí Rok 
Eucharistie viesť na osobnej úrovni i na úrovni spoločenstva ešte k hlbšiemu zakotveniu v srdci 
vlastného povolania a poslania. 
• Rok Eucharistie je príležitosťou naplánovať si čas na reflexiu a preverenie: 
– kvality slávenia Eucharistie vo vlastnej komunite; 
– vernosti liturgickým normám; 
– dedičstva eucharistickej tradície vlastného inštitútu a jeho súčasného stavu; 
– stavu osobného uctievania Eucharistie. 
• Znovu odhaliť v živote a v dielach zakladateľov či zakladateliek danej rehole spôsoby, akými 
praktizovali eucharistickú úctu a učili ju. 
• Pýtať sa, aké svedectvo života s Eucharistiou vydávajú zasvätené osoby, ktoré pôsobia vo 
farnostiach, v nemocniciach, v domoch sociálnej starostlivosti, vo vzdelávacích a v školských 
zariadeniach, vo väzniciach, v duchovných centrách, v centrách pomoci, na pútnických miestach, v 
kláštoroch. 
• Overiť, či sa dodržujú usmernenia niekoľkokrát dané Učiteľským úradom o účasti na nedeľnej 
svätej omši vo farnosti a o súlade s pastoráciou v danej diecéze. 
• Rozširovať chvíle adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou.670 
 

3.3 Eucharistia a deti 
 

 Pán Ježiš hovorí: „Poďte ku mne všetci!“ (Mt 11, 28). A na inom mieste: „Nechajte 
deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14). Už 
starozákonný Žalmista ospevuje: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu“ (Ž 8, 3). Dokonca 
Pán Ježiš urobil dieťa vzorom: „Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde 
doň. (Lk 18, 17), alebo na inom mieste: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, 
nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom 
kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 3-5). Ježiš urobil 
dieťa vzorom, pretože dieťa verí bez toho, aby pochybovalo, pretože miluje bez toho, aby stratilo 
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čisté srdce. I on sám ako dieťa chodieval každoročne do chrámu. Prvýkrát ho priniesli rodičia do 
chrámu po ôsmych dňoch, aby ho dali obrezať a aby mu dali meno Ježiš (porov.: Lk 2, 21). Tento 
úryvok by sme mohli prirovnať k nášmu krstu, ktorý sa slávnostným spôsobom vysluhuje práve vo 
svätej omši. Po uplynutí štyridsiatich dní priniesli Ježiša opäť do chrámu, aby ho predstavili, zasvätili 
Pánovi (porov.: Lk 2, 22-24). Po skončení sa vrátili do Nazareta a Ježiš rástol a mocnel, plný múdrosti, 
a Božia milosť bola na ňom (porov.: Lk 2, 39-40). To sú účinky, ktoré získavame i po prijatí Eucharistie. 
Ako dvanásťročný vyjavil svoju vôľu, byť vždy tam, kde je prítomný Boh: „Nevedeli ste, že mám byť 
tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49). A práve vo sviatosti Eucharistie je Ježiš - Boh skutočne, reálne 
a podstatne prítomný671. Odtiaľ vychádza nástojčivá Ježišova výzva: „Nechajte deti prichádzať ku mne 
a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18, 16). 

Pápež Pius X. už ako dieťa veľmi túžil po eucharistickom Spasiteľovi. Vždy viac a viac bol 
priťahovaný k svätému tajomstvu, pred ktorým v kostole horelo večné svetlo. Stále uvažoval nad tým, 
prečo musia deti tak dlho čakať, aby mohli pristúpiť k Pánovmu stolu. V jeho dobe to bol vek 14-tich 
rokov. On sám sa dočkal povolenia od biskupa a prijal Eucharistiu ako 12-ročný. Keď sa stal pápežom, 
dekrétom Quam singulari 8. augusta 1910 ustanovil, aby kňazi na celom svete dovolili deťom prijať 
Eucharistiu od siedmych rokov.672 Predsa však, ak sa stane, že sa niektoré dieťa vzhľadom na vek 
výnimočne pokladá za zrelé na prijatie sviatosti, netreba mu odoprieť sväté prijímanie, len nech je 
dostatočne poučené.673 Čiže, aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od 
nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali 
Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo Telo.674 Avšak deťom, ktoré sa 
nachádzajú v nebezpečenstve smrti možno vyslúžiť najsvätejšiu Eucharistiu, ak môžu rozoznať 
Kristovo Telo od obyčajného pokrmu a prijímanie úctivo prijať.675 Pričom je potrebné zdôrazniť, že 
pre deti prijímanie Eucharistie nie je k spáse nutné.676 No pre koľké deti v dejinách Cirkvi bola 
Eucharistia prameňom duchovnej sily, niekedy až hrdinskej!677 Stačí spomenúť mená ako: sv. 
Tarzícius – právom nazývaný mučeník Eucharistie, sv. Dominik Savio alebo Miško Magone a mnoho 
ďalších.  

Ak si bližšie pozrieme ich životopis, zistíme, že základ svojho príkladného svätého života 
získali v rodine. Pretože, rodičia sú prvými ohlasovateľmi evanjelia svojim deťom. Preto aj Kódex 
kanonického práva ukladá túto povinnosť rodičov vychovávať svoje deti vo viere sub gravi. „Je 
povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu 
náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským 
pokrmom.“678 Z tohto jasne vyplýva, že najväčšia úloha pri upevňovaní týchto hodnôt pripadá práve 
kresťanskej rodine679, čo si mnohí rodičia neuvedomujú a myslia si, že je to povinnosťou kňaza alebo 
katechétu v škole. Preto je potrebné sa v tejto súvislosti v pastorácii zamerať na katechézu rodín.  Na 
mnohých miestach k tomu vyzýva i pápež Ján Pavol II. keď hovorí: „Nejestvuje iná sila a iná múdrosť, 
prostredníctvom ktorých môžeme byť zachránený a môžeme zachrániť iných. Niet inej sily a inej 
múdrosti, prostredníctvom ktorých vy, rodičia, môžete vychovať svoje deti a tiež seba samých. 
Výchovná sila Eucharistie sa potvrdila na mnohých generáciách a počas mnohých storočí.“680 Aj páter 
Julian Eymard, ktorý horlivo vnášal do povedomia veriacich potrebu prijímania i pre deti, poučuje 
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rodičov: „Chcete urobiť svoje deti šťastnými? Dajte im solídnu kresťanskú výchovu. To je najkrajšie 
dedičstvo, čo im môžete zanechať, lebo nik im ho nemôže vziať: toto dedičstvo pôjde s nimi všade, 
prežije aj čas pohromy, poteší v nešťastí a urobí šťastnými vo všetkých okolnostiach života.“681  

K tomu je však potrebné vypestovať v rodine vzťah k spoločnej a vytrvalej modlitbe. 
„Dôležitým cieľom modlitby v domácej cirkvi je uviesť deti prirodzeným spôsobom do liturgickej 
modlitby, ktorá je vlastná celej Cirkvi, a to tak, že ich na ňu pripravujú a ďalej, že ju vnášajú do oblasti 
osobného, rodinného a spoločenského života.“682 „Pretože si ťažko možno predstaviť opravdivý 
kresťanský život bez účasti na liturgických úkonoch, pri ktorých veriaci vedno zhromaždení slávia 
veľkonočné tajomstvo, neslobodno tento cieľ zanedbávať ani pri uvádzaní deti do náboženského 
života.“683 „Preto je potrebné, aby každý člen rodiny postupne mal účasť na Eucharistii, najmä 
v nedele a sviatky, ako aj na iných sviatostiach, najmä tých, čo uvádzajú deti do kresťanského 
života.“684 „Keď sa takto deti už od útleho veku pripravujú a kedykoľvek chcú byť na omši, zúčastňujú 
sa na nej spolu s rodinou, začnú aj v liturgickom spoločenstve spievať a modliť sa, ba určitým 
spôsobom budú vopred vnímať eucharistické tajomstvo.“685 Účasťou na slávení Eucharistie sa deti 
nielen posväcujú, ale aj vychovávajú k bratskému spolunažívaniu a k uplatňovaniu evanjelia vo 
svojom živote. To nakoniec vyzývajú i eucharistické modlitby za účasti detí: „Naozaj si svätý, Otče, 
a požehnaný je tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorého si nám poslal, ako priateľa malých a chudobných. On 
nás naučil, ako máme milovať teba, nášho Otca, a ako sa aj my navzájom máme milovať ako bratia 
a sestry.“686 „Svätý Otče, ty si nás pozval k tomuto stolu, aby sme s radosťou, ktorou nás napĺňa Duch 
Svätý, prijali Kristovo telo a krv; daj, aby sme silou tohto pokrmu vždy konali to, čo sa tebe páči. ... 
Udeľ nám, svojim deťom, milosť konať každý deň skutky tvojej lásky, aby sme sa stali svetlom sveta 
a príkladom dobroty pre všetkých.“687  

 
3.4 Eucharistia a mládež 

 
 „Drahí mladí priatelia, vy ste nádejou spoločnosti. Nebojte sa byť opravdivými 

priateľmi Ježiša. Od neho sa naučíte správne milovať tento svet, s jeho pomocou vybudujete kultúru 
lásky.“688 Takto často vyzýval mládež svätý otec Ján Pavol II. kdekoľvek sa s ňou stretol na celom 
svete. Ak by sme chceli nájsť nejaký ucelený traktát o vzťahu mládeže k Eucharistii, pravdepodobne 
by sa nám to nepodarilo. Asi jediný zdroj nám zanechal už spomínaný pápež vo forme posolstiev 
z príležitosti Svetových dní mládeže a jeho príhovorov z týchto stretnutí. Preto túto kapitolu 
usporiadam do formy posolstva, odkazu alebo závetu Jána Pavla II. mládeži o vzťahu k Eucharistii.  

 
„Drahí mladí, Cirkev potrebuje autentických svedkov novej evanjelizácie: mužov a ženy, 

ktorých život sa zmenil po stretnutí s Ježišom; mužov a ženy, ktorí sú schopní odovzdať svoju 
skúsenosť ostatným. Cirkev potrebuje svätých. Všetci sme povolaní na svätosť, lebo len svätí môžu 
obnoviť ľudstvo.“689 Táto cesta je namáhavá, no predsa všetko môžeme v tom, ktorý je náš Vykupiteľ. 
Preto sa neobracajte na iných než na Ježiša. Nehľadajte inde to, čo len on vám môže dať, keďže v 
nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť 
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spasení (porov.: Sk 4, 12). S Kristom sa svätosť - Boží plán pre každého pokrsteného - stáva 
uskutočniteľnou. Ježiš kráča s vami, obnovuje vaše srdce a utužuje vás silou svojho Ducha.690 
„Nemajte teda strach ísť cestou, ktorú prešiel Pán ako prvý. Svojou mladosťou vtlačíte otvárajúcemu 
sa tretiemu tisícročiu znamenie nádeje a nadšenia, ktoré sú charakteristické pre váš vek. Ak necháte v 
sebe pôsobiť Božiu milosť, ak neochabne vaše každodenné úsilie, urobíte toto nové storočie lepším 
časom pre všetkých.“691 Budúcnosť sveta a budúcnosť Cirkvi patrí mladej generácii. Kristus očakáva 
mladých, tak ako čakal mladíka, ktorý sa ho spýtal: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný 
život?“ (Mt 19, 16). Mladí ľudia akéhokoľvek postavenia a v ktorejkoľvek časti sveta kladú neustále 
Kristovi otázky: stretávajú sa s ním a hľadajú ho, aby sa ho znova pýtali. Ak pôjdu cestou, ktorú im 
ukazuje, budú sa môcť radovať, že prispeli k tomu, aby bol Kristus prítomný vo svete až do skončenia 
vekov.692 „Dôležité je uvedomiť si, že medzi mnohými otázkami, ktoré sa vám v duchu vynárajú, sa tie 
rozhodujúce nepýtajú na „čo?“. Zásadnou otázkou je „kto?“: ku „komu?“ ísť, „koho?“ nasledovať, 
„komu?“ zveriť vlastný život.“693 Kresťanstvo to je Kristus! Je to osoba, a to živá osoba! Stretnúť 
Krista, milovať ho a usilovať sa, aby bol milovaný, to je kresťanské povolanie.694 Jedine Ježiš pozná 
vaše srdce a vaše najtajnejšie želania. Iba on, ktorý vás miloval až do krajnosti (porov. Jn 13, 1), 
dokáže splniť vaše túžby. On má slová večného života, slová, ktoré dávajú životu zmysel. Nikto okrem 
Krista vám nemôže priniesť skutočné šťastie.695 „Ako soľ zeme ste povolaní uchovať vieru, ktorú ste 
prijali a odovzdávať ju ďalej nedotknutú. Vaša generácia je obzvlášť postavená pred úlohu zachovať 
poklad viery neporušený (porov. 2 Sol 2, 15; 1 Tim 6, 20; 2 Tim 1, 14).“696  

„Túžim, aby sa mladí zhromaždili okolo Eucharistie, tohto životodarného centra, a živili 
z neho svoju vieru a svoj entuziazmus.“697 Najvznešenejšou stránkou dôstojnosti človeka je práve 
jeho povolanie na komunikáciu s Bohom prostredníctvom hlbokej výmeny pohľadov, ktorá dokáže 
zmeniť jeho život. Aby sme mohli vidieť Ježiša, najskôr musíme umožniť jemu, aby na nás hľadel! 
Túžba vidieť Boha prebýva v srdci každého človeka. Umožnite Ježišovi zahľadieť sa vám do očí, aby vo 
vás vzrástla túžba uvidieť Svetlo a okúsiť nádheru Pravdy. Či sme si toho vedomí, alebo nie, Boh nás 
stvoril preto, lebo nás miluje, a na to, aby sme ho aj my milovali. Odtiaľ pramení tá neuhasiteľná 
túžba po Bohu, ktorú človek nosí vo svojom srdci: „Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár 
odo mňa” (Ž 27, 8). Túto tvár – ako vieme – nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi.698 Ak sa naučíte objaviť 
Ježiša v Eucharistii, dokážete ho objaviť aj vo vašich bratoch a sestrách, najmä v tých 
najchudobnejších. Eucharistia prijímaná s láskou a adorovaná s vrúcnosťou sa stáva školou slobody a 
lásky, ktoré vedú k naplneniu prikázania lásky. Ježiš k nám hovorí nádherným jazykom sebadarovania 
a lásky siahajúcej až po obetu vlastného života. Je to ľahké? Dobre viete, že nie! Nie je ľahké 
zabudnúť na seba, ale ak to urobíme, zbaví nás to vlastníckej a samoľúbej lásky a otvorí nás to pre 
radosť z lásky, ktorá sa darúva. Táto eucharistická škola slobody a lásky nás učí prekonávať povrchné 
pocity a pevne zakotviť v tom, čo je pravé a dobré; oslobodzuje nás od naplnenia sebou samým a 
pripravuje nás na otvorenie sa druhým, učí nás prejsť od afektívnej lásky k efektívnej láske. Pretože 
milovať, to nie je len cit; je to akt vôle, ktorý spočíva v neustálom uprednostňovaní dobra druhých 
pred svojím vlastným dobrom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich 
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priateľov“ (Jn 15, 13).699 „Všetkými prostriedkami sa usilujte, aby ste umožnili toto stretnutie, a 
hľaďte na Ježiša, ktorý vás vášnivo hľadá. Aj vy ho hľadajte svojím fyzickým zrakom v udalostiach 
vášho života a v tvárach druhých ľudí; no hľadajte ho i očami duše v modlitbe a v meditácii Božieho 
slova, lebo uvažovanie o Kristovej tvári sa musí inšpirovať tým, čo o ňom hovorí Sväté písmo.“700 
Študujte hlbšie Božie slovo a dovoľte mu, aby ožiarilo vašu myseľ a vaše srdce. Čerpajte silu z milosti 
sviatosti Eucharistie. Často sa stretávajte s Pánom v onom „stretnutí sŕdc“, ktorým je eucharistická 
adorácia. Deň po dni obdržíte nový elán, ktorý vám dá silu prinášať útechu trpiacim a pokoj svetu. Je 
toľko ľudí zranených životom, vylúčených z ekonomického rozvoja, bez strechy nad hlavou, bez 
rodiny či bez práce; mnohí sa strácajú vo svete falošných ilúzií alebo už stratili akúkoľvek nádej. Keď 
budete kontemplovať svetlo, ktoré ožaruje tvár zmŕtvychvstalého Krista, naučíte sa žiť ako synovia 
svetla a synovia dňa (1 Sol 5, 5) a ukážete tak všetkým, že ovocie svetla je v každej dobrote, 
spravodlivosti a pravde (Ef 5, 9).701 Treba tiež, aby ste znova a veľmi dôkladne pouvažovali o význame 
sviatosti krstu a birmovania. V týchto dvoch sviatostiach je totiž obsiahnutá podstatná náplň 
kresťanského života a poslania. Z nich vedie cesta k Eucharistii, ktorá obsahuje plnosť sviatostných 
darov, ktoré kresťan dostáva: celé bohatstvo Cirkvi je sústredené v tejto sviatosti lásky. Ďalej treba - 
ale ešte vždy vo vzťahu k Eucharistii - uvažovať o sviatosti pokánia, ktorá má nenahraditeľný význam 
pre stvárňovanie kresťanskej osobnosti.702 

Svätá omša je skutočným stretnutím lásky s tým, ktorý sa úplne vydal za nás. Neváhajte mu 
odpovedať, keď vás pozýva na „Baránkovu svadobnú hostinu“ (Zjv 19, 9). Počúvajte ho, náležito sa 
pripravujte a pristupujte k svätému prijímaniu.703 „Sláviť Eucharistiu prijímaním jeho Tela a Krvi 
znamená prijať logiku kríža a služby. To znamená dosvedčiť vlastnú ochotu obetovať sa pre druhých, 
tak ako to urobil on.“704 „Tak ako mudrci aj vy ponúknite Pánovi zlato vášho života, totiž slobodu 
nasledovať ho z lásky, verne odpovedajúc na jeho volanie; nechajte k nemu vystupovať kadidlo vašej 
modlitby na jeho chválu a slávu; darujte mu myrhu v cite plnom vďačnosti voči nemu, pravému 
človeku, ktorý nás až tak miloval, že zomrel za nás na Golgote ako zločinec.“705 Rovnako ako mudrci z 
evanjelia buďte i vy pútnikmi, hnanými túžbou stretnúť sa s Mesiášom a pokloniť sa mu. Odvážne 
hlásajte, že Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je víťaz nad zlom a nad smrťou! V tejto dobe, 
ohrozovanej násilím, nenávisťou a vojnou, dosvedčujte, že len on môže darovať pravý pokoj srdcu 
človeka, rodinám a národom na zemi. Usilujte sa hľadať a napomáhať pokoj, spravodlivosť a bratstvo. 
A nezabúdajte na slová evanjelia: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ 
(Mt 5, 9).706 „Cirkev na vás hľadí s dôverou a očakáva, že sa stanete ľudom blahoslavenstiev!“707 
Takéto svedectvo naša spoločnosť krajne potrebuje, potrebujú ho viac ako kedykoľvek predtým 
mladí, ktorí sú často pokúšaní preludom ľahkého a pohodlného života, drogami a hedonizmom, aby 
sa potom ocitli v zákrutách beznádeje, nezmyselnosti, násilia. Je naliehavé zmeniť cestu a vydať sa 
Kristovým smerom, ktorý je i smerom spravodlivosti, solidarity, nasadenia sa pre spoločnosť a pre 
budúcnosť človeka. To je naša eucharistia, to je odpoveď, ktorú Kristus od nás, od vás, mladí, 
očakáva. Ježiš nemá rád priemernosť a neváha nám z naliehavosťou položiť otázku: „Aj vy chcete 
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odísť?“ Spolu s Petrom chceme pred Kristom, chlebom života, i my zopakovať: „Pane, a ku komu by 
sme išli? Ty máš slová večného života! (porov.: Jn 6, 67-68).708 

Drahí mladí priatelia, buďte horlivými svedkami Kristovej prítomnosti na našich oltároch. Kiež 
Eucharistia formuje váš život a život rodín, ktoré vytvoríte. Nech riadi všetky vaše životné 
rozhodnutia. Postavte Eucharistiu do stredu vášho osobného i spoločenského života: milujte ju, 
adorujte ju a slávte ju, zvlášť v nedeľu, v deň Pána. Prežívajte Eucharistiu a dosvedčujte tak Božiu 
lásku k ľuďom. Z Ríma, z mesta sv. Petra a Pavla, vás vrúcne pozdravuje, sprevádza a požehnáva 
pápež a hovorí vám slová sv. Kataríny Sienskej: „Ak budete naplno tým, čím máte byť, zapálite 
svet!“709 

 
3.5 Eucharistia a muži a ženy 

 
 Ženy a muži žijú vo svete buď ako slobodní, ako manželia, alebo ako Bohu zasvätení. Vzťah 
zasvätených osôb k Eucharistii som už opísal v prvých dvoch kapitolách tejto časti. Vzťah manželov – 
rodiny k Eucharistii  som načrtol v kapitole Eucharistia a deti. A o vzťahu slobodných k Eucharistii sa 
v istom zmysle písalo v predchádzajúcej kapitole – Eucharistia a mládež. Teda môžeme vidieť, že táto 
kapitola je obsiahnutá vo všetkých predchádzajúcich. No predsa považujem za potrebné, z dôvodu 
úplnosti, zmieniť sa i o tejto skupine. 
 „Ak chceme objaviť intímny vzťah, ktorý spája Cirkev s Eucharistiou, v celom jeho bohatstve, 
nemôžeme zabudnúť na Máriu, Matku a vzor Cirkvi.“710 Ak chceme hovoriť o vzťahu ženy 
k Eucharistii, práve Mária sa nám javí ako dokonalý vzor. Na hlboké prežívanie zmyslu 
eucharistického slávenia, ktoré by poznačilo aj náš život, nám nič neposlúži lepšie, ako nechať sa 
„poučiť“ od Márie, „eucharistickej ženy“.711 Tu je vhodné pripomenúť, čo hovorí pápež Ján Pavol II. v 
apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae o pripodobňovaní sa Kristovi po boku Márie: „Ona nám 
umožňuje prirodzeným spôsobom vstúpiť do Kristovho života, akoby precítiť jeho najhlbšie pocity.“712 
„Žiť v Eucharistii pamiatku Kristovej smrti zahŕňa aj stále prijímať tento dar. Znamená to vziať podľa 
Jánovho príkladu so sebou tú, ktorá je nám vždy znova darovaná ako Matka. Zároveň to značí prijať 
úlohu pripodobňovať sa Kristovi, dať sa do Matkinej školy a nechať sa ňou sprevádzať. Mária je 
prítomná – s Cirkvou a ako Matka Cirkvi – pri každom z našich eucharistických slávení“713 „Mária 
uskutočňovala svoju eucharistickú vieru ešte skôr, ako bola Eucharistia ustanovená, a to pre samotnú 
skutočnosť, že ponúkla svoje panenské lono na vtelenie Božieho Slova. Keď Eucharistia poukazuje na 
utrpenie a vzkriesenie, zároveň je v kontinuite s vtelením.“714 Jestvuje teda hlboká analógia medzi 
fiat, ktorým Mária odpovedala na anjelove slová, a amen, ktoré vyslovuje každý veriaci, keď prijíma 
Pánovo telo. V kontinuite s vierou Panny Márie sa od nás v eucharistickom tajomstve žiada, aby sme 
uverili, že ten istý Ježiš, Boží Syn a Syn Márie, sa stáva s celým svojím božsko-ľudským bytím prítomný 
pod znakmi chleba a vína.715 Keď Mária zvolá „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom 
Spasiteľovi“ (Lk 1, 46-47), nesie vo svojom lone Ježiša. Chváli Otca za Ježiša, no chváli ho aj v Ježišovi 
a s Ježišom. A presne to je pravý eucharistický postoj. Eucharistia je nám daná, aby sa náš život, tak 
ako Máriin, celý stal magnifikatom716, vďakyvzdávaním – eucharistiou. V tom sa nám Mária javí ako 
vzor nášho eucharistického prežívania. 
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 No v evanjeliu sa stretávame aj z inými ženami, ktoré nám môžu poslúžiť ako vzor pre 
vyjadrenie vzťahu ženy k Eucharistii. Pri obetovaní Pána sa spomína prorokyňa Anna. Sv. Lukáš píše: 
„Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie 
Jeruzalema“ (Lk 2, 38). Táto žena prišla v pravý čas do chrámu, aby stretla samého Boha, velebila ho 
a zvestovala jeho meno. Kiež by sa v tomto zmysle stali všetky ženy prorokyňami, ktoré prichádzajú 
do chrámu, aby sa stretli s Ježišom, velebili ho v oltárnej sviatosti a zvestovali jeho tajomnú 
prítomnosť vo svätostánku, predovšetkým vo svojej rodine.717 Ďalej môžeme spomenúť Máriu, sestru 
Lazára a Marty z Betánie, ktorá sa posadila k Ježišovým nohám a načúvala jeho slovám. Jej sestra ju 
preto okríkla, ale Ježiš jej povedal: „Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 42). 
Náš čas strávený v adorácii nie vždy nájde pochopenie u druhých. Spočinutie pri Ježišových nohách je 
často hodnotené ako strata času, no postoj Ježiša je iný. On chváli tých, ktorí počúvajú jeho slovo, 
pretože pri adorácii nehovoríme len my s ním, ale i on s nami. Znova sa tu potvrdzujú slová Ježiša, že 
v jeho očiach má rozjímavá modlitba väčšiu cenu než bezduchá alebo čistá vonkajškovitá 
zaneprázdnenosť.718 Nakoniec spomeniem i iné ženy, ktoré boli blízko Ježiša a ktoré sa o neho starali 
so svojich prostriedkov (porov.: Lk 8, 2-3). Tieto ženy nekázali a nekonali zázraky. Boli v Ježišovej 
blízkosti, pracovali preňho a platili za neho svojimi peniazmi. Tu si môžeme spomenúť na mnohé 
ženy, ktoré sa pred bohostánkom po celom svete starajú o čistotu chrámov, zdobia oltáre kvetmi 
a sviečkami. Ani ony nekážu slovom, ale dosvedčujú svojím príkladom eucharistickú prítomnosť. 
Obetujú svoj čas, svoje sily a často i svoje úspory. Sú v Kristovej blízkosti a doprevádzajú jeho 
eucharistický život nenápadnou a jednoduchou službou. Klaňajú sa srdcom a rukami.719  

„Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Jeho potomstvo bude 
mocné na zemi, pokolenie spravodlivých bude požehnané. V jeho dome bude úspech a bohatstvo, 
jeho spravodlivosť ostane naveky“ (Ž 112, 1-3). Týmito slovami žalmu chcem začať uvažovať o vzťahu 
muža k Eucharistii. Z týchto slov môžeme vybadať tri najdôležitejšie povolania muža, okrem 
zasväteného života. A to: muž – kresťan, muž – manžel a muž – otec. 

 
Muž – kresťan. Niekedy počujeme, že kresťanstvo je náboženstvo pre deti a staré ženy. Ale 

sám Ježiš sa stal človekom ako muž, býval medzi nami a stále prebýva vo svätostánkoch našich 
chrámov. Určil a vyvolil mužov za apoštolov a za oporné piliere svojej Cirkvi. Muž je teda Kristovým 
viditeľným zástupcom na zemi. Bolo by preto nemožné, aby sa muž za svoju vieru hanbil.720 A to 
zvlášť, ak ide o vieru v Eucharistiu. Muž je ten, ktorý má kresťanský život nie len vysvetľovať, ale 
svojím správaním a skutkami aj dosvedčovať, zvlášť členom svojej rodiny. Ako príklad nám môže 
poslúžiť kafarnaumský veliteľ, ktorý hoci bol pohan, Ježiš ho pochválil a dal za vzor (porov.: Mt 8, 5-
13). Tento vojak urobil to, čo by sme mali konať i my. Prišiel k Ježišovi, hovoril s ním, uznal jeho 
veľkosť a veril v jeho moc. Nehanbil sa vyprosiť si od neho zázrak. Nebol vo svojej viere ani 
malicherný, ani zbabelý.721 

 
Muž – manžel. Väčšina mužov žije v manželstve. Pred oltárom dali jedinej žene na celý život 

svoje ÁNO. Sila tejto sviatosti sa nezmenšuje, počas rokov neslabne, nestráca nič zo svojich milosti. 
Tak sa manžel môže stať uvedomelým kresťanom i skrze manželstvo. Keď sa muž so svojou ženou 
modlí, keď sa spoločne a pravidelne stretávajú pred Pánom, nerozdvojí sa ich cesta a nerozpojí sa ich 
jednota. Pri svätej omší, v adorácii, v modlitbe je ukrytý vyžarujúci, neviditeľný prúd milosti, ktorý 
ochraňuje a upevňuje všetky kresťanské manželstvá.722 
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Muž – otec. Boh povolal ľudí k životu, aby boli nielen Božími tvormi, ale i tvorcami, ktorí na 
tomto svete s Bohom spolupôsobia a spolupracujú. K tomu nás zaväzuje Boží príkaz: „Ploďte 
a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju!“ (Gn 1, 28). Sme v Božej službe a tak všetko, čo konáme, 
i práca na pracovisku i starosť o rodinu, sa stáva výrazom viery, bohoslužbou a činnou modlitbou. 
Duša dieťaťa pochádza priamo od Boha, ale i ona je zverená rodičom. I dušu je potrebné živiť, starať 
sa o ňu a chrániť ju. Keď otec prináša svoje dieťa ku krstu (k Eucharistii, k sviatostiam), začína pre 
neho druhé otcovstvo. Stvorením duše v dieťati sa Boh zvláštnym spôsobom stáva rodinným 
príslušníkom, preto nesmie byť vykázaný, ale stále prítomný v srdciach tých, ktorí ho prijímajú 
v Eucharistii. Ježiš je otec, ktorý svoje deti nikdy neopusti a nesklame: I keby matka zabudla na svoje 
dieťa, ja nezabudnem. Hľa, do dlaní som si ťa vryl (porov.: Iz 49, 15-16). Muž teda má byť mužom 
kresťanskej odvahy a vernosti.723 
 

3.6 Eucharistia a starí a chorí 
 

 V živote starých ľudí je často neodmysliteľnou súčasťou choroba a s ňou spojené 
utrpenie. No Ježiš nezabudol ani na týchto svojich verných. Zanechal im príklad svojho vlastného 
života, čím ukázal ako ho majú prijímať oni. Aby to boli schopní zvládnuť, znášať ťažkosti na tejto 
Ježišovej bolestnej ceste, ktorá vedie k blaženému stretnutiu s Bohom v nebeskom Jeruzaleme, 
zanechal im aj seba samého – ako pokrm na cestu (viatikum) – vo sviatosti lásky, v Eucharistii. 
„Pekným obrazom toho je jedlo, ktoré dostal Eliáš, aby pokračoval vo svojom poslaní a nepodľahol 
ťažkostiam cesty: „Posilnený týmto pokrmom, išiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu 
Horeb“ (1 Kr 19, 8).“724  

Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých každého druhu sú výrazným 
znamením toho, že „Boh navštívil svoj ľud“ (Lk 7, 16) a že sa celkom priblížilo  Božie kráľovstvo. On je 
ten lekár, ktorého potrebujú nemocní. Jeho súcit s trpiacimi ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožní: „Bol 
som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25, 36).725 Kristus trpí s nami a dáva nám tak možnosť podeliť sa o 
naše trápenia s ním. Ľudské utrpenie v spojení s Kristovým sa stáva prostriedkom spásy. Preto môže 
veriaci človek spolu so svätým Pavlom povedať: „Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom 
tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 1, 24). Bolesť 
prijatá s vierou sa stáva bránou, ktorou vstupujeme do tajomstva Pánovho spásneho utrpenia.726 
Niektoré duše môžu celé patriť Bohu len vďaka utrpeniu a zjednotiť sa s ním môžu len 
prostredníctvom kríža. To je ich podiel na živote Božej lásky. Boh im ho dal, aby ho vzali do svojich 
pekných a láskavých rúk. Táto cesta je niekedy krvavá, ale je veľká, vznešená, dôstojná veľkých duší. 
Duša, čo miluje Boha, potrebuje obetu a utrpenie, inak jeho samotná láska, pripravená o takéto 
pôsobenie, jej prináša veľké trápenie. Napokon trápenia takú dušu oddeľujú, vyzliekajú ju zo starého 
človeka, vyvolávajú v nej túžby po vlasti, vedú ju k tomu, aby sa pritlačila na srdce ukrižovaného 
Ježiša prebývajúceho v Eucharistii, ktorého nazve svojím Bohom a všetkým.727 Aj sv. apoštol Pavol nás 
uisťuje, že: „Utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má 
zjaviť“ (Rim 8, 18). 

„Ježiš často žiada nemocných, aby verili. Nemocní sa ho snažia dotknúť, „lebo vychádzala z 
neho sila, ktorá uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19). Tak aj vo sviatostiach sa nás Kristus „dotýka“,  aby 
nás uzdravoval.“728 Veď v Eucharistii je prítomný ten istý Ježiš, ktorý chodil po tejto zemi. V Eucharistii 
je možné sa s ním stretnúť tak, ako ho stretávali ľudia vtedy, a je možné tiež zakúšať to, čo zakúšali 
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oni. Preto mohla sv. Terézia z Avily napísať: „Ak za svojho života na zemi uzdravoval chorých, ktorí sa 
dotkli jeho šiat, ako je možné pochybovať, že keď je v nás prítomný osobne, nevykoná žiadny zázrak, 
ak budeme mať vieru? Áno, vyslyší každú prosbu, pokiaľ prebýva vo mne, lebo nemá vo zvyku zle 
zaplatiť za príbytok, ktorý je mu poskytnutý, ak je skutočne dobre prijatý.“729 Kristova láska a 
uprednostňovanie nemocných neprestali ani po stáročiach budiť osobitnú pozornosť kresťanov voči 
všetkým, ktorí trpia na svojom tele i na svojej duši.730 Teda jedným z dôvodov, prečo prinášame 
Eucharistiu chorým je v tom, že Eucharistia je liekom nesmrteľnosti, liek neduhov duše i tela.731 

 
„Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na svätej omši televízny alebo rozhlasový prenos tvorí 

vzácnu pomoc, najmä keď sa to dopĺňa šľachetnou službou mimoriadnych rozdávateľov, ktorí nosia 
Eucharistiu chorým a odovzdávajú im aj pozdrav a spoluúčasť celého spoločenstva.“732 Odporúča sa, 
aby sa sväté prijímanie chorým a nevládnym nosilo najmä počas veľkonočnej oktávy733, no je 
chvályhodné ak sa tak koná počas celého roka. Sviatosť Eucharistie je pre chorého oveľa bližšia ako 
pomazanie nemocných (ktoré často vníma už ako posledné pomazanie z dôvodu nesprávneho 
používania názvu tejto sviatosti), a veriaci ju prijímajú s väčším pokojom, radosťou a otvorenosťou. 
Neuzatvárajú sa tak pred ňou. „Môžeme teda povedať, že podobne ako sviatosti krstu, birmovania a 
Eucharistie tvoria jednotu sviatostí „uvádzanie do kresťanského života“, tak pokánie, pomazanie 
nemocných a Eucharistia ako viatikum - keď kresťanský život dochádza na hranicu, sú „sviatosťami, 
ktoré pripravujú na nebeskú vlasť“, alebo sviatosti, ktorými sa končí putovanie na zemi.“734  

 
„Na cestách našich problémov a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých sklamaní, chce 

nám byť božský „pocestný“ naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním Svätého písma uvádzal do 
chápania Božích tajomstiev. Keď sa stretnutie stáva plným, do svetla slova vstupuje svetlo 
vychádzajúce z chleba života, ktorým Kristus v najvyššej forme napĺňa svoj prísľub: „Ja som s vami po 
všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).“735 To nakoniec vyjadruje i obrad svätého prijímania 
mimo svätej omše. Po ľútosti nad svojimi nedostatkami, nasleduje Božie slovo, ktoré nám otvorí 
srdce pre prijatie Ježiša v Eucharistii. Prijímanie Tela a Krvi Ježiša Krista vo chvíli odchodu k Otcovi má 
osobitný význam a závažnosť. Je semenom večného života a moci zmŕtvychvstania podľa Pánových 
slov: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54). 
Ako je Eucharistia sviatosťou mŕtveho a vzkrieseného Krista, máme tu pred sebou sviatosť prechodu 
zo smrti k životu, z tohto sveta k Otcovi.736 Sv. Ján Zlatoustý priaznivo posudzoval podávanie 
prijímania umierajúcim: „Tí, ktorí odchádzajú, ak majú v sebe vhodné podmienky k prijatiu 
posvätných tajomstiev s čistým svedomím, v okamžiku, kedy vydychujú (svoju dušu), budú vovedení 
z našej hĺbky k najväčšej milosti, to znamená k tomu, koho prijali.“737 A tak celý život veriaceho má 
byť ponorený do Kristovej obety, má byť obetou v Kristovi, má byť svätou omšou. On sám nás pozýva 
„aby sme svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 
12, 1). Keď nakoniec veriaci zomiera vo viere a v láske, slávi svoju poslednú obetu. Táto naša 
posledná svätá omša by mala byť s milosťou Božou najsvätejšia a najpravdivejšia. Mala by to byť naša 
najskutočnejšia účasť na Kristovom zomieraní.738  
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Záver 

 
 Cez Cirkev prijímame a vyznávame určité pravdy, ktoré nie sme v stave naplno 

preniknúť čisto prirodzeným rozumovým poznaním. Sú to tajomstvá. Tieto tajomstvá sú 
skutočnosťou, z ktorej by sme mali ako kresťania žiť. Musíme si však dávať pozor, aby nám tajomstvá 
nevybledli, aby sme ich neprijímali len zo zotrvačnosti a bez osobného záujmu. Náš duchovný život by 
sa zmechanizoval, strácal by presvedčivosť, lebo by sme nerozumeli tomu, čo sa nám predkladá a čo 
máme prežívať ako najposvätnejšiu skutočnosť. Cez celý svoj život by sme sa preto mali zaujímať o to, 
čomu veríme a z čoho máme žiť. Mali by sme stále hlbšie vnikať do Božích právd a tajomstiev a tým 
do skutočnosti svojej viery.739 Takýmto veľkým tajomstvom je i Eucharistia. 

 
V tejto práci som sa snažil toto tajomstvo Eucharistie dnešnému veriacemu človeku priblížiť. 

V prvej kapitole som voviedol čitateľa do tajomstva svätej omše, ktorá je našou vrcholnou 
slávnosťou. Je Kristovým pozvaním na jeho svadobnú hostinu, kde nás nasycuje z bohato prestretého 
stola – stola Božieho slova a zo stola Pánovho chleba. Oboje je pre náš duchovný rast potrebné – aj 
chlieb večného života i slová večného života. A takto posilnení odchádzame do svojho bežného 
života, v ktorom sa s naším pričinením má táto sila a svätosť Eucharistie rozlievať na všetky hodiny a 
okolnosti nášho dňa. V druhej kapitole som sa snažil priblížiť, ako túto milosť, obsiahnutú vo svätej 
omši, prostredníctvom eucharistického kultu prehĺbiť a rozmnožiť. Ako tieto účinky pôsobenia 
Eucharistie rozšíriť do života a tak sa lepšie disponovať na jej slávenie. V záverečnej kapitole som 
ponúkol veriacemu človeku návod, aký postoj zaujať k tomuto tajomstvu v stave akom sa nachádza; 
či už ako kňaz alebo rehoľník, ako dieťa alebo mladí človek, ako muž či žena, alebo ako chorý a trpiaci. 
Každého istým spôsobom tajomstvo Eucharistie zasahuje, vychováva, posilňuje a posväcuje. Práve 
z Eucharistie čerpáme silu ku plneniu nášho poslania vo svete. Eucharistia je teda našim veľkým 
prostriedkom spásy – je našim evanjeliom, našou knihou, našim zákonom, našim životom – našim 
všetkým. Eucharistické tajomstvo je skutočným stredom liturgie a celého kresťanského života. 

 
Ak som v úvode postavil pred seba otázky typu: Či chápeme dostatočne, čo sa deje pri svätej 

omši, čím je Kristova obeta a aký má pre nás význam? Ako zapadá tajomstvo a skutočnosť Eucharistie 
do nášho dnešného života? Ako ju včleňovať čo najopravdivejšie do našich dní? Alebo aké miesto má, 
môže mať a má mať Eucharistia v procese posväcovania nášho života?, myslím si, že ak nie úplne, tak 
aspoň vo veľkej miere som sa  snažil na ne nájsť odpoveď. Dnešný veriaci človek, ktorý hľadá 
vysvetlenie na mnohé otázky týkajúce sa jeho vzťahu k Eucharistii a opačne, Eucharistie k nemu, tu 
môže nájsť na väčšinu odpoveď. 

 
Ak hovorím, väčšinu, hovorím to preto, lebo ani táto práca nieje úplným zodpovedaním 

a vysvetlením celého tajomstva Eucharistie. Je skôr takým zorientovaním sa v danej problematike. 
Vedel by som si živo predstaviť každú podkapitolu tejto práce ako tému pre diplomovú prácu. 
Zaujímavé by boli aj témy ako: Panna Mária a Eucharistia alebo Ján Pavol II. a Eucharistia. Týmto by 
som chcel povzbudiť ostatných, aby sa téma Eucharistie nezanedbávala, pretože je to jedno s  
ústredných tajomstiev našej viery, ktoré si zasluhuje našu pozornosť. Je to prameň, ktorý nikdy 
nebudeme môcť vyčerpať a úplne pochopiť. 
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POMAZANIE CHORÝCH 
 
 

Úvod 
 

Sviatosť je predovšetkým znakom Božej milosti. Samotný Boh sa ponúka nám ľuďom a  túži, 
aby sme mali účasť na Božom živote. Božiu milosť možno chápať aj ako vnútornú silu, ktorá človeka 
oslobodzuje a daruje mu pravú lásku. Vylieva sa na všetkých, ktorí o ňu prosia, na všetkých 
hriešnikov. Božia milosť nie je udeľovaná podľa zásluh a činov človeka. 
Vo sviatosti žije zmŕtvychvstalý Kristus. On Sám v tajomstvách svojho života založil to, čo 
prostredníctvom svojej Cirkvi udeľuje vo sviatostiach.  Sviatosť naznačuje, že Ježiš je a chce byť 
prítomný medzi nami, sprevádzať nás životom, a pri každej dôležitej životnej udalosti.   

Pomazanie chorých ( po latinsky: unctio infirmorum) je jedna zo siedmich sviatostí katolíckej 
cirkvi, ktorá sa udeľuje tým veriacim, ktorí vážne ochoreli alebo ktorý sa v dôsledku choroby či 
staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Túto sviatosť udeľuje kňaz 
tak, že vkladá ruky na chorého a potom hovorí modlitbu viery a chorého pomaže olivovým olejom 
posväteným Božím požehnaním na čele a na rukách. Väčšina protestantských cirkví toto pomazanie 
neuznáva za sviatosť. 
 
Pomazanie  chorých v dejinách 
 

O tom, ako vyzeral vývoj pomazania chorých v období po biblickej dobe, teda hlavne v prvých 
storočiach, vieme len veľmi málo.  
 
Starovek  
  Čo sa týka prvých štyroch storočí, nemáme veľa správ o tom, ako bol olej pre chorých 
používaný, ale za to v liturgických dokumentoch nachádzame mimoriadne poučné modlitby pre 
posvätenie oleja. Jednu z modlitieb teraz v jednoduchosti ponúkam, tak ako ju zachytil svätý 
Hippolyt: „Tak ako skrze posvätenie tohto oleja, ktorým si mazal kráľa, kňaza a prorokov, daruješ 
zdravie tým, ktorí ho (teda olej) prijmú, nech prinesie posilu tým,            ktorí ho okúsia, a zdravie tým, 
ktorí ho použijú".  
  Zo staroveku sa nám potom hlavne zachovali modlitby pre posvätenie oleja. Posvätenie bolo 
čoraz viac vyhradené biskupom. Hlavne na západe sa vlastný sviatostný úkon videl práve v posvätení 
oleja.  

Z kresťanského staroveku sa nám zachovalo aj niekoľko textov. Vyniká medzi nimi 
posväcujúca modlitba v "Euchologionu" od biskupa Serapiona z Thmuis (4. storočie) z Dolného 
Egypta. Texty nám podávajú tento obraz: Možnými prijímateľmi pomazania chorých sú všetci chorí, 
trpiaci ľahšími i ťažšími chorobami ako aj tí, ktorí trpia psychicky  alebo nejakou inou ujmou. Očakáva 
sa bezprostredná úľava a pomoc. Pomazanie chorých môžu taktiež okrem biskupov a kňazov 
udeľovať aj laici a dokonca aj chorí sami. Čo sa týka odpustenia hriechov, tak zmienky sú len zriedka.  

Modlitba biskupa Serapiona z Thmuis, ktorá je zachytená v Euchologiu znie takto:  
"Voláme k tebe: ty máš všetku moc a silu, záchranca všetkých ľudí, a prosíme ťa, aby si zoslal z neba 
spasiteľné silu svojho Jednorodeného na tento olej, aby tým, ktorí ním budú pomazaní, poskytol si 
ochranu proti každej chorobe a slabosti ..., dobrú myseľ a odpustenie hriechu, liek života a záchrany, 
zdravie a neporušenosť duše, tela i ducha, dokonalé zdravie."  
Z tejto modlitby môžeme vidieť, že cieľom pri pomazaní olejom chorých bolo ako telesné tak i 
duchovné zotavenie. Nenachádzame tu žiadne stopy o sviatosti umierajúcich alebo o posvätení smrti. 
Nielen Eucholog Serapiona z Thmuis, ale aj iné dokumenty dokazujú, že ako v Sýrii, tak i v Egypte aj 
inde existovalo posvätenie oleja. 
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Tieto zachované liturgické texty nám vyvažujú nielen nedostatok iných dokumentov z prvých 
štyroch storočí, ale tiež obohacujú našu znalosť, čo sa týka sviatosti chorých v tejto dobe. Je tu totiž 
naznačené, že olej musel byť pred svojim použitím posvätený.  

Od konca 6. storočia sa potom vyvíjala tendencia stanoviť svätenie oleja na Zelený štvrtok. V 
8. storočí poriadky stanovujú, že olej svätí pápež spolu s biskupmi a kňazmi v spoločnom úkone. To 
bolo v čase, keď bola v Ríme koncelebrácia obvyklá. Keď potom koncelebrácia v Ríme zmizla, 
presunul sa úloha svätiť olej na biskupa a súčasne aj na Zelený štvrtok. To bol rímsky spôsob, ku 
ktorému sa postupne pripájali aj ostatné miestne cirkvi. Z rovnakého prameňa vieme, že už v 
staroveku bolo pomazanie chorých olejom veľmi rozšírené. Ch. Didier uvádza k úkonu svätenie oleja 
zaujímavú poznámku, že do 7. storočia, bolo možné svätiť olej v ktorýkoľvek deň. Olej bol totiž 
prinášaní veriacimi, a keď bol posvätený, brali si ho ľudia opäť domou a používali ho potom, keď ho 
bolo treba. Dnes je však Zelený štvrtok jediným dňom v roku, ktorý je na to vyhradený. 

  
Stredovek  
  Svedectvá cirkevných Otcov, čo sa týka pomazania chorých, veľa nie je. Napriek tomu sa nám 
niektoré svedectvá zachovali. Napríklad Cesarius z Arles (+542) napomína veriacich, aby v prípade, že 
ochorie, nepožadovali čarodejníkov a nehľadali u nich uzdravenie, ale aby sa radšej obrátili na cirkev. 
Aby tiež prijali Telo a Krv Pána a nechali sa od kňazov pomazať posväteným olejom.  

Beda Ctihodný (+735) a potom aj spisovatelia karolínskej doby nám dosvedčujú, že 
pomazanie chorých bolo udeľované kňazmi, tak ako to vyžadoval svätý Jakub vo svojom liste. Biskupi 
a synody od karolínskej doby tiež napomínali ľud, aby nezanedbával pomazanie chorých. Napriek 
tomu, že svedectvo Otcov nie je veľa, môžeme vidieť, že pomazanie chorých pre nich bolo dôležitou 
súčasťou života. Olej, ktorým sa chorý pomazával, bol pre nich obrazom Božieho milosrdenstva. 
Môžeme ho všimnúť už v liste Prokopa z Gazy (525), ktorý píše: "Olej je obrazom radosti, ktorú 
čerpáme z božskej nádeje. Ide o znamenie rýchleho a bezpečného prístupu k Bohu."  

Už od raného stredoveku však dochádza k veľkému posunu. Pomazanie chorých sa v tejto 
dobe stáva sviatosťou umierajúcich, alebo ak sviatostným požehnaním, tak v poslednej hodine. Ak v 
staroveku mohol pomazanie chorých udeľovať aj laik, tak v stredoveku je to najprv obmedzené a od 
9. storočí dokonca zakázané. Počnúc karolínskou epochou, začínajú vznikať početné pastoračné 
inštrukcie pre pomazanie chorých kňazom. 
 Od raného stredoveku sú tiež liturgické predpisy pomazania chorých spájané so spoveďou smrteľne 
chorého a s podaním viatika (Eucharistia podaná na poslednú cestu).  
V čase 8. - 10. storočia sa pri pomazaní chorých nepoužívalo vkladanie rúk.  

Keď sa v predchádzajúcej dobe udeľovalo pomazanie, pomazávali sa väčšinou miesta, ktoré 
boleli, aby zmizli bolesti a slabosti. Pre pomazanie sa vyskytovala len jediná formula.       

V priebehu času však bolo v liturgickej tradícii spresnené, ktoré miesta sa majú pomazať 
svätým olejom. Tiež bolo pridané viac formúl modlitieb, ktoré pomazanie sprevádzali.           

V 8. storočí, teda v čase karolínskej teológie bolo pomazanie chorých udeľované ako doplnok 
pokánia a tiež ako príprava na smrť. Veľká zmena je aj v tom, že od 8. storočia sa objavujú písomne 
zachytené obrady. 8. storočie prinieslo prelom v dejinách užívania oleja. Ak sa v skorších dobách olej 
užíval aj vnútorne, tak teraz tento spôsob užívania rýchlo mizne. Používanie oleja laikov je 
obmedzenejší a čoraz viac sa rysuje rozdiel medzi pomazaním laickým a kňazským. Pomazanie 
chorých čoraz viac začínajú udeľovať kňazi, ktorí tak majú povinnosť viac ako doteraz, byť chorým k 
dispozícii. V tejto dobe potom tiež vznikajú obrady                                   
pomazania chorých. 
 
  V ranom stredoveku boli kňazi povinní si brať na cestu Eucharistiu a olej, aby mohli 
kedykoľvek udeliť sviatosť pomazania chorých, ktorá bola v čase stredoveku dosť zanedbávaná. Z 
veľkej časti to bolo dané tým, že za udelenie sviatosti sa muselo platiť a tak sviatosť bola poskytovaná 
hlavne rehoľníkom, ale aj veriacim z vyšších spoločenských vrstiev, ktorí si ju mohli zaplatiť. Obyčajný 
ľud potom prijatie sviatosti odkladal až takmer na koniec života. 
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 Od 12. storočia sa potom pre označenie sviatosti začína používať názov "posledné 
pomazanie". Pomazanie chorých tak bolo premenované na sviatosť umierajúcich, aj napriek tomu, že 
tento názov mal iba konštatovať, že sviatosť pomazania chorých je posledným pomazaním, v časovej 
rade všetkých predchádzajúcich sviatostných pomazaní, ktorými boli krst, birmovanie, kňazské 
svätenie.  

Od 14. storočia potom dochádza k tomu, že pápež začal udeľovať odpustky pre okamih smrti. 
Táto právomoc bola udelená aj všetkým kňazom a to pápežom Benediktom XIV.V stredoveku bolo aj 
pomazanie chorých oveľa slávnostnejšie ako predtým. Väčšinou sa pomazávalo na siedmich rôznych 
častiach tela. Na chorého, ktorý bol raz pomazaný touto sviatosťou, sa vzťahovali tvrdé záväzky. 
Čiastočne ho totiž toto pomazanie vyčleňovalo z normálneho života (Pomazaný nesmel napr. už nikdy 
jesť žiadne mäso, nesmel už nikdy tancovať alebo mať nejaký manželský styk). Dôvody, prečo tomu 
tak bolo, sú podľa Michaela Kunzlera tieto: V stredoveku sa začínala praktizovať súkromná spoveď 
miesto skoršieho verejného pokánia a zároveň sa pomazanie chorých začínalo chápať ako "posledné 
pomazanie". Ak sa chorý uzdravil, potom bolo pomazanie chápané ako nezmazateľné znamenie 
podobne ako birmovania. Pomazaný chorý (teraz uzdravený) bol už takmer zasvätený smrti, a preto 
sa nemal poškvrňovať hriechom. Pomazaním chorých prakticky vstupoval do stavu ľútosť, čo okrem 
iného znamenalo, že "konsekrovanými nohami" sa nesmelo tancovať. Táto zmena so sebou však aj 
prinášala zmenu povedomia. Pomazanie chorých, ktorého uzdravujúca účinky hrali v telesnej oblasti 
už len menšiu úlohu, bolo úplne vytesnené na poslednú hodinu umierania.  

V dobe stredoveku sa tiež objavujú bludári a sekty (valdénci, katari, husiti), ktorí podceňovali 
pomazanie chorých a tiež zanedbávali jeho prijímanie. Jeho sviatostnosť potom popierali 
predovšetkým reformátori, ktorí vyhlasovali, že je to iba zvyk prevzatý od otcov.  
  Florentský koncil, ktorý sa konal v rokoch 1439 - 1445, potom vymedzil podstatné prvky 
pomazania. Sviatosť mala byť udelená len chorým, u ktorých bolo potrebné báť  sa     
o ich život. Poskytovateľom bol len kňaz. A ako látka sa používal olej, ktorý bol posvätený biskupom. 
Mazal sa na všetkých piatich zmysloch. Účinkom je uzdravenie duše, a ak je to prospešné, potom sa 
uzdraví aj telo. 

 
Novovek  
  To, čo ustanovil Florentský koncil o pomazaní chorých, sa praktizovalo až do Tridentského 
koncilu, ktorý bol v rokoch 1545 - 1563, a kde sa tiež jednalo o sviatostiach. Na tomto koncile bolo 
zadefinované, že pomazanie chorých je skutočná sviatosť, ktorú ustanovil Ježiš Kristus a ktorú ďalej 
zvestuje list svätého Jakuba. Ďalej bolo stanovené, že táto sviatosť nie je určená len tým, kto 
umierajú, ale má slúžiť aj tým, ktorí sú nebezpečne chorí. Sviatosť potom prináša milosť, maže 
hriechy a povzbudzuje chorého. Čo sa týka opakovaného prijatia sviatosti, hovorí Tridentský koncil, že 
nejde o vtlačenie nezmazateľného znaku, teda môže byť opakovane prijaté.  
  Ďalej Tridentský koncil hovorí, že olej by mal byť posvätený biskupom. Dôvod, prečo 
posvätenie oleja je vyhradené biskupovi je ten, že účinkom pomazania má byť plné uzdravenie duše a 
teda posvätenie oleja má vykonať ten, kto má plnú moc a to je biskup. Ak ale nie je biskup prítomný, 
môže olej posvätiť aj kňaz.  
  Po Tridentskom koncile sa potom pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých stále maže na 
piatich častiach na ľudskom tele - sú to zmysly a niekedy sa pripájalo ešte aj pomazanie nôh. 
Používala sa jedna modlitebné formula, ktorá sa však prispôsobovala práve mazanému miestu. 
Základné formule potom znie: "Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje preláskavé milosrdenstvo nech 
ti Pán odpustí všetko, čímkoľvek si sa previnil zrakom, sluchom, čuchom, rečou, dotykom, prípadne pri 
mazaní nôh i chôdzou." Amen.  
  Druhý Vatikánsky koncil, ktorý prebiehal v rokoch 1962 - 1965, potom ešte výraznejšie 
vymedzuje a definuje sviatosť pomazania chorých. Išlo tu predovšetkým o zmenu názvu sviatosti. Od 
12. storočia, kedy sa začala sviatosť označovať ako posledné pomazanie, bol tento názov používaný 
až doteraz. Na sneme potom bol prijatý názov "pomazanie chorých". K tejto zmene došlo na základe 
toho, že ľud veľmi často túto sviatosť odkladal na poslednú chvíľu svojho života, lebo z názvu 
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vyznievalo, že ide o sviatosť odchodu na večnosť, čo však odporovalo samej podstate tejto sviatosti. 
Veď predsa Kristus neustanovil sviatosť k tomu, aby ľud desil, ale naopak, aby ho posilňoval.  
  Podľa biblickej správy, rovnako ako podľa svedectva tradície, vo sviatosti pomazania chorých 
nejde o sviatosť, ktorá by pripravovala na smrť, ale ide skôr o službu fyzického a duševného zotavenia 
a posilnenia. Rovnako totiž ako každá iná sviatosť, tak aj sviatosť pomazania chorých stavia chorého 
do blízkosti Pána a zabezpečuje mu tak jeho pomoc a lásku. Okúsená blízkosti Boha, dáva chorému 
posilu vo viere a nádeji. Chráni ho aj pred malomyseľnosť a zúfalstvom, ktoré na chorého muža 
doliehať a obdarúva ho svojím pokojom a miernosťou. Mnoho Otcov sa tiež veľmi prihováralo za 
zjednodušenie spôsobu udeľovania pomazania chorých. Žiadali o zníženie počtu mazaní a to iba na 
čelo a na ruky, alebo potom len jediné mazanie a to na čelo. Odkaz na zmenu rítu týkajúce sa prijatia 
sviatosti môžeme tiež nájsť v konštitúcii Sacrosanctum Concilium v článku číslo 75.  
  Ďalšia vec, ktorá prešla úpravou, sa týkala opakovaného prijatie sviatosti chorých. Jednalo sa 
o tom, či je vôbec možné túto sviatosť opakovať a ak áno, tak za akých podmienok. Otcovia dospeli k 
záveru, že pomazanie chorých je možné v chorobe opakovať v prípade, že dôjde k zhoršeniu stavu. 
Na sneme sa tiež mení pohľad na chorého človeka, kedy sa prihliada ku zdraviu celej osoby. Prihliada 
sa ako k potrebám duchovným, tak i hmotným. Cirkev vo svojich modlitbách prosia za občerstvenie 
pre ducha, ale aj za telesnú úľavu.  
  V chorobe je viac vnímaný kristologický pohľad. Stále totiž máme byť ochotní doplniť na 
svojom tele to, čo zostáva ešte vytrpieť do plnej miery Kristovho utrpenia, ako o tom píše svätý Pavol 
v liste Kolosanom. 
 Pomazanie chorých je tiež teraz možné udeľovať v rámci spoločnej slávnosti (napr. v spojení so 
svätou omšou) väčšiemu počtu chorých. Aby bola ešte lepšie vyjadrená povaha a účinok sviatosti, 
vydal v roku 1972 pápež Pavol VI. apoštolskú konštitúciu s názvom Sacrae Unctionem infirmorum, v 
ktorej stanovuje novú sviatostnú formulu s odvolaním sa na list Jakubov, a potvrdzuje aj novo 
upravené Obrady pomazanie chorých. Pri udeľovaní sviatosti je pomazané len čelo, ako sídlo 
myslenie a ruky, ako sídlo činnosti. Tieto dve miesta však zahŕňajú celú osobu. Nová sviatostná 
formula potom znie: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán 
pomáha milosťou Ducha Svätého a  oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“ 
  Z toho, čo je tu napísané môžeme vnímať, že Boh aj naďalej pôsobí vo svojej Cirkvi. On stále 
vo sviatosti navštevuje chorých, berie na seba všetky naše slabosti a choroby, ako to môžeme čítať 
napríklad v knihe proroka Izaiáša: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil.“ (Iz 
53,4) 
 
1.Rímskokatolícka cirkev 
 

Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám 
udeľuje Boží život. Sviatosti prinášajú ovocie v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými  dispozíciami. 
/KKC 1131/ 
Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus.   
Rozlišujeme:      a) sviatosti uvádzania do kresťanského života  
                                                          (krst, birmovanie, Eucharistia) 
                            b) sviatosti uzdravenia (pokánie a pomazanie nemocných) 
                            c) sviatosti služby spoločenstvu (kňazstvo a manželstvo) 
 

Medzi sviatosti živých patrí okrem sviatosti pomazania chorých aj sviatosť Eucharistie, 
birmovania, manželstva a kňazstva.  Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku 
nezmazateľný znak. 
 
       V priebehu storočí sa pomazanie chorých udeľovalo najčastejšie len v posledných chvíľach života, 
preto sa zaužíval názov „posledné pomazanie“. Tým, že ju prijímali ako poslednú sviatosť v živote 
človeka, bola chápaná ako sviatosť „zomierajúcich“ – teda akýsi rozsudok smrti.  
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Apoštolská konštitúcia „Sacram unctionem infirmorum“ z 30. novembra 1972, na základe 
uznesení Druhého vatikánskeho koncilu zaviedla, že vhodný čas na prijatie pomazania chorých je pre 
veriaceho katolíka už vtedy, keď začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Teda 
sa začala zdôrazňovať uzdravujúca funkcia sviatosti – preto sa zaužívalo pomenovanie = „Uzdravenie 
chorých“. To však tiež ľudia doviedli do extrému, kde vždy očakávali od tejto sviatosti automaticky 
telesné uzdravenie. Preto dnes zaužívaný termín pre túto sviatosť je: „Pomazanie chorých“.  Preto 
vo farnostiach každoročne pred Veľkou nocou vyzývajú chorých a starých farníkov, aby sa zúčastnili  
v kostole spoločného udeľovania pomazania chorých. Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou 
v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum - eucharistia na prechod zo smrti do života 
k Otcovi. 
 
KKC a Pomazanie chorých 
Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý je ťažko chorý alebo 
starý. /KKC 1527/ 
Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto 
vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v 
nebezpečenstve smrti. /KKC 1514/ 
Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby 
znova prijať túto sviatosť. 
Môže ju prijať aj vtedy, keď sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou 
operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. /KKC 1515/ 
 
Účinky sviatosti pomazania chorých: 

 Udelenie posväcujúcej a pomáhajúcej milostí 

 Spojenie s Kristovým utrpením 

 Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti 

 Prijatie duchovnej úľavy - chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení 

 Odpustenie hriechov 

 Posilňuje proti pokušeniam zlého ducha a pripravuje na prechod do večného života 

 Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človeka 

 Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia 
 

Sviatosť pomazania chorých je sviatosť, v ktorej sa vážne chorému veriacemu skrze mazanie 
olejom a modlitbu kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj prirodzené zdravie tela.  Môže 
sa vysluhovať počas sv. omše pre zvýraznenie spätosti tejto sviatosti s Veľkonočným tajomstvom 
Krista. Najčastejšie sa udeľuje v dome chorého alebo v nemocnici.  

Pomazanie chorých nás vychováva k láske voči chorým a trpiacim. V chorých vidíme tvár 
trpiaceho Krista a ochotne im slúžime. Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá 
Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje 
ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho 
ľudu.  
 
Matéria a forma:  
Matériou sviatosti pomazania chorých je olej, pomazanie olejom a vkladanie rúk.  
Forma spočíva v slovách sviatostnej formuly, ktorá sprevádza pomazanie:  
 
„Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha 
Svätého a  oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“ 
 
Mazanie čela a rúk znamená, že sa sviatosť vzťahuje na človeka v jeho celistvosti ako mysliacu a 
konajúcu bytosť (hlava = rozum, ruky = činy).  
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VYSLUHOVATEĽ POMAZANIA CHORÝCH 
Kán. 1003 - § 1. Pomazanie chorých platne vysluhuje každý kňaz a jedine kňaz. 
§ 2. Povinnosť a právo vysluhovať pomazanie chorých majú všetci kňazi, ktorým je zverená 
starostlivosť o duše voči veriacim, zvereným ich pastoračnému úradu; z rozumného dôvodu môže 
túto sviatosť vysluhovať každý iný kňaz s aspoň predpokladaným súhlasom kňaza, o ktorom sa hovorí 
vyššie. 
§ 3. Každému kňazovi je dovolené nosiť so sebou požehnaný olej, aby v prípade potreby mohol 
vysluhovať sviatosť pomazania chorých.  
 
PRIJÍMATELIA POMAZANIA CHORÝCH 
Kán. 1004 - § 1. Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa po dosiahnutí používania 
rozumu začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve. 
§ 2. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak 
sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším. 
Kán. 1005 - V pochybnosti, či chorý dosiahol používanie rozumu, či je nebezpečne chorý alebo 
zomrel, táto sviatosť sa má vysluhovať. 
Kán. 1006 - Táto sviatosť sa má udeliť chorým, ktorí keby boli pri vedomí, aspoň implicitne by si ju 
žiadali. 
Kán. 1007 - Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom 
hriechu. 
 
Obrad POMAZANIA CHORÝCH  (viď Príloha) 
 
 
2. Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 

Jej základom je viera a Sväté Písmo, nie tradícia. V roku 1999 sa dosiahol konsenzus v učení 
o ospravedlnení z viery, ktorý hovorí, že človek sa voči Bohu nijakým spôsobom nemôže odvolávať na 
svoje snahy a dobré skutky. Je odkázaný len na spásnu milosť Boha. „Len z milosti vo viere 
v spásonosný čin Krista a nie z dôvodov našich zásluh nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, 
ktorý obnovuje naše srdcia a robí nás schopnými dobrých skutkov a povoláva nás k nim.“ Vychádzajú 
z prijatia univerzálneho kňazstva, ktoré sa dostáva pri krste, preto ho nemajú ako sviatosť.  

Zo sviatostí si zachovali len dve a to krst a eucharistiu. Veria v prítomnosť Krista len 
v okamihu prijímania. Na Slovensku bola v roku 2001 podpísaná dohoda o vzájomnom uznávaní krstu 
medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou na Slovensku. Nemajú ani sviatosť zmierenia. Veria, že stačí 
ak kresťan uzná svoje hriechy pred Bohom. Modlia sa za chorých, ale podľa ich učenia to Kristus 
neustanovil za sviatosť. Manželstvo nie je tiež sviatostné, je len sprevádzané modlitbou 
spoločenstva. Jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je Kristus, preto svätí sú len svedkovia 
viery. Panne Márii patrí tiež len úcta ako k Matke Ježiša Krista a nemá úlohy sprostredkovateľky 
milostí. Jednotlivé cirkvi vytvárajú spolu Svetový luteránsky zväz. 

Birmovanie a posledné pomazanie sú obrady, prevzaté od Otcov, ktoré však ani cirkev 
nepokladá za potrebné k spáse, lebo ich neustanovil Boh. Preto je užitočné rozlišovať tieto obrady 
od prv spomenutých, ktoré výslovne Boh ustanovil, a ktoré majú jasné zasľúbenie milosti. 
 
 
3. Gréckokatolícka cirkev 
 
Kánon 737 CCEO 
§ 1Sviatostnym pomazaním od kňaza, spojeným s modlitbou ťažko chorí a v srdci skrúšení prijímajú 
milosť, ktorej nádejou na vecnú odmenu a oslobodenie od hriechov sú pripravení k náprave života a k 
odolávaniu chorobe a jej trpezlivému znášaniu. 
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§ 2V Cirkvách, kde je obyčaj udeľovať sviatosť pomazania chorých súčasne viacero kňazmi, je 
potrebné ju pokiaľ možno zachovať. 
 
Kánon 738  
Veriaci s ochotou prijímajú pomazanie chorých, kedykoľvek ťažko ochorejú; pastieri a blízki príbuzní 
chorých sa starajú, aby boli touto sviatosťou vo vhodnom čase posilnení. 
 
Kánon 739 
§ 1Pomazanie chorých môžu platne udeľovať všetci kňazi a iba oni. 
§ 2Udeľovať pomazanie chorých prislúcha farárovi, farským vikárom a ostatným 
kňazom, ktorým je úradom zverená starostlivosť; s ich aspoň predpokladaným dovolením má právo a 
povinnosť túto sviatosť dovolene udeľovať v prípade potreby ktorýkoľvek kňaz. 
 
 
Kánon 740 
U ťažko chorých veriacich, ktorí stratili vedomie alebo užívanie rozumu, sa predpokladá, že si želajú 
túto sviatosť v nebezpečenstve života prijať, v iných prípadoch je na úsudku kňaza. 
 
Kánon 741 
Olej, ktorý sa používa vo sviatosti pomazania chorých posvätí kňaz, ktorý túto sviatosť 
udeľuje, ak nestanoví partikulárne právo cirkvi vlastného obradu inak. 
 
Kánon 742 
Pomazanie chorých sa vykonáva slovami, postupom a spôsobom presne podľa predpisov liturgických 
kníh; v prípade nevyhnutnosti však postačuje jedno pomazanie s 
príslušnou modlitbou. 
 
 
4. Pravoslávna cirkev 
 
Svätá tajina pomazania olejom  

Je to osobitná modlitba Cirkvi za uzdravenie jej členov. Isus Christos kvôli tomu prišiel na 
tento svet, aby "uzdravoval všetky neduhy a všelijaké choroby v ľude"  /Mt 4, 23/.      

Jedným z prejavov Jeho Božieho mesiášstva bolo uzdravovanie chorých. A ako On sám cez 
Svätého Ducha prebýva v Cirkvi, tak aj Jeho uzdravujúca sila ostáva s nami. Ak je viera verných 
kresťanov dostatočne silná a ak je to aj Božia vôľa, môžeme sa nádejať, že Pán uzdraví nemocných /Jk 
5, 14-16/.  

Cieľom svätej tajiny pomazania olejom je uzdravenie a odpustenie hriechov, avšak vo svojej 
hĺbke je to Christova modlitba o plnení Božej vôle. Cez túto tajinu sa utrpenia nemocného posväcujú 
a spájajú s Christovými utrpeniami. Posvätenie telesných rán dáva nemocnému silu, aby jeho nemoci 
neboli na smrť, ale pre večnú spásu vo vzkriesení a živote Božieho kráľovstva.  

Uzdravenie nemocného nie je samocieľom; je to iba znamenie, prejav Božej lásky a 
milosrdenstva, ktoré dávajú človeku ešte čas na to, k čomu apoštol Pavel vyzýva, aby 
s  bázňou a trasením konal svoje spasenie /Fil 2, 12/, t. j. pracoval na svojej spáse.  

Tajina pomazania olejom je tajinou duchovného, duševného a telesného uzdravenia 
trpiaceho človeka nezávisle na ťažkostiach jeho nemoci.  

Sväté tajiny nie sú prosté ľudské úkony či činnosti a vo svojej podstate boli, sú a budú vždy 
prejavmi Päťdesiatnice, dejmi Svätého Ducha, ktoré potvrdzujú Christove slovo a pričleňujú nás k 
nepostihnuteľnému duchovnému bohatstvu, skrytému v ňom a tajomne nás zjednocujúceho s Telom 
zmŕtvychvstalého Christa, aby sme sa tak stali účastníkmi diela, ktoré On vykonal pre tento svet.
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V pravoslávnej cirkvi majú všetkých sedem sviatostí; krst a birmovanie vysluhujú naraz, na 
hodnosť kňaza môže byť vysvätený aj ženatý muž. 
 
 
5. Evanjelická cirkev metodistická  
 

Kristom zriadené sviatosti nie sú iba znakmi, alebo symbolmi kresťanského vyznania, ale skôr 
sú istými znameniami milosti a dobrej vôle Božej k nám. Prostredníctvom nich v nás Boh koná 
neviditeľné dielo a nielen obživuje, ale tiež posilňuje a utvrdzuje vieru v neho. Sú dve sviatosti 
ustanovené Kristom, naším Pánom v evanjeliu, a to krst a Večera Pánova.    

Päť takzvaných sviatostí, a to birmovanie, pokánie, vysviacka kňazov, manželstvo a posledné 
pomazanie sa nemajú považovať za sviatosti podľa evanjelia, lebo sú iba neporozumením 
apoštolskej zvesti, sú to životné stavy, uznávané v Písme, a predsa nie v tej povahe ako v prípade 
krstu a Večere Pánovej, pretože pri nich nie je ani viditeľné znamenie, ani obrad, nariadený Bohom. 
Sviatosti neboli Kristom zriadené pre obdiv, alebo nosenie okolo, ale k tomu, aby sme ich riadne 
užívali. A pri tých, ktorí ich prijímajú správne, majú účinok a pôsobia blahodarne. Tí však, ktorí ich 
prijímajú nehodne, spôsobujú si odsúdenie, ako hovorí Pavel v 1. Korintským 11,29. 
 
 
6. Apoštolská cirkev  
 
Božie uzdravenie 

Veríme, že Starý a Nový zákon zjavuje Boha, ktorý zázračne uzdravuje. Veríme, že Pán Ježiš v 
čase svojej pozemskej služby nadprirodzene uzdravoval chorých a táto Jeho služba je stále 
prítomná, je prejavom Jeho súcitu s chorými a prejavom jeho milosti pri napĺňaní našich fyzických 
potrieb a je zásahom Jeho všemohúcnosti do nášho života, ktorá stále pokračuje prostredníctvom 
modlitieb, skladania rúk, pomazania olejom v mene Pánovom a darov Duch Svätého. Pri Jeho 
druhom príchode vykúpenie zahrnie celú našu bytosť. 
 
 
7. Starokatolícka cirkev 
 

Sviatosti sú viditeľné, Ježišom Kristom ustanovené a z Ducha Svätého pôsobivé znamenia, s 
ktorými je spojená neviditeľná milosť božia. Sviatostná milosť je pôsobivá živou vierou, nádejou a 
láskou. Sviatosťami sa kresťan podieľa na vnútornom agapiálnom tajomstve Svätej Trojice.  

Počet sviatostí je sedem: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna (eucharistia), pokánie (svätá 
spoveď je ušná, ale i spoločná v rámci svätej omše), pomazanie nemocných, posvätenie kňazstva, 
manželstvo. Najdôležitejšie pre spasenie sú krst, eucharistia a pokánie. Sviatosti sú mystériom lásky 
Najsvätejšej Trojice a kresťanského života. 

V sviatosti pomazania nemocných prichádza Kristus k nemocnému, starobou alebo iným 
utrpením postihnutému kresťanovi (v zmysle nemoci) na pomoc tým, že pomazaním svätým olejom 
nemocných a slovom kňazskej modlitby cirkvi v Duchu svätom mu otvára milosť spasenia a život 
večnej lásky. 
 
 
8. Cirkev československá husitská 
 

Cirkev československá husitská sa vo svojom učení dáva viesť svedectvom a zvesťou Biblie. 
Z cirkevnej tradície prijíma to, čo je s Písmom Svätým zhodné. Biblická orientácia jej otvorila dôležité 
poznanie, že existuje jediná cirkev Kristova na celom svete, ktorá je zložená z kresťanov vo všetkých 
organizáciách kresťanských cirkví. 
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Základom cirkevného života sú pravidelné nedeľné bohoslužby. Bohoslužba má dva vrcholy – 
zvestovanie biblického posolstva Božieho slova a sprítomnenie Krista ako živého Pána cirkvi 
a skrytého Pána dejín v spoločenstve pri večeri Pánovej. Cirkev vysluhuje sedem sviatostí – krst, 
birmovanie, večera Pánova, pokánie, manželstvo, útecha nemocných a kňazstvo. Duchovní a ich 
spolupracovníci sa tiež starajú o osobnú duchovnú starostlivosť a to najmä návštevami v rodinách, pri 
nemocných i osamelých. 
 
Záver 
 
EKUMENICKÉ ZÁSADY PODĽA KÁN. 844 CIC 
 
§ 1. Katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sviatosti iba katolíckym veriacim, ktorí ich takisto 
dovolene prijímajú iba od katolíckych vysluhovateľov pri neporušení predpisov § 2, 3 a 4 tohto 
kánonu, ako aj kán. 861, § 2. 
 
§ 2. Kedykoľvek to potreba vyžaduje alebo sa to odporúča z hľadiska pravého duchovného osohu a 
len keď sa vyhne nebezpečenstvu omylu alebo indiferentizmu, je dovolené veriacim, ktorým je 
fyzicky alebo morálne nemožné dostať sa ku katolíckemu vysluhovateľovi, prijať sviatosti pokánia, 
Eucharistie a pomazania chorých od nekatolíckych vysluhovateľov, v cirkvi ktorých sú uvedené 
sviatosti platné. 
 
§ 3. Katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sviatosti pokánia, Eucharistie a pomazania chorých 
členom východných cirkví, ktoré nemajú s katolíckou cirkvou plné spoločenstvo, ak to z vlastnej vôle 
žiadajú a sú riadne disponovaní; platí to aj o členoch iných cirkví, v ktorých uvedené sviatosti sa 
uznávajú za platné a sú podľa úsudku Apoštolskej stolice v rovnakom položení ako uvedené východné 
cirkvi. 
 
§ 4. Ak hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ak podľa úsudku diecézneho biskupa alebo Konferencie 
biskupov nalieha iná vážna potreba, katolícki vysluhovatelia tie isté sviatosti dovolene vysluhujú aj 
ostatným kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s katolíckou cirkvou a nemôžu sa dostať k 
vysluhovateľovi svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle, pod podmienkou, že k týmto 
sviatostiam prejavujú katolícku vieru a sú riadne disponovaní. 
 
§ 5. Pre prípady, o ktorých sa hovorí v § 2, 3 a 4, diecézny biskup alebo Konferencia biskupov nemajú 
vydávať všeobecné normy, ak sa neporadia aspoň s miestnou kompetentnou vrchnosťou nekatolíckej 
cirkvi alebo spoločnosti, ktorá má o to záujem 
 
 
Ježiš Kristus, ktorý je Pravda sama, nás učí pozerať sa pravde priamo 
do očí. On nepovedal, že prišiel zmazať utrpenie a smrť. On liečil a uzdravoval, 
pomáhal, ale neklamal nás, že nebudeme trpieť, že vymaže smrť. Povedal nám: 
Som s vami aj v utrpení, ba dokonca som s vami i v smrti. 
Ježiš často žiada od chorých, aby verili. Na uzdravenie 
používa znaky: slinu a vkladanie rúk, blato a umytie. Chorí sa ho snažia 
dotknúť, lebo vychádzala z neho sila, ktorá uzdravovala všetkých. Tak sa nás 
Kristus vo sviatostiach aj naďalej „dotýka“, aby nás uzdravoval. Kristus je 
tu s nami. Ako sme povedali – dotýka sa nás a my sa môžeme dotknúť jeho 
vierou v sviatostiach. A On, náš Pán, ktorý vedel, čo je to utrpenie a smrť a sám 
všetko prežil, On nám zanechal sviatosť aj pre tieto ťažké chvíle nášho života. 
Voláme ju sviatosť pomazania chorých. Veľmi nesprávne sa niekedy nazýva 
i posledné pomazanie. Áno. Niekedy je to aj posledné pomazanie, ale nie je 
pravdou, že ten, kto ho prijal, už bude musieť zomrieť. Je to sviatosť, ktorá nám 
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všetkým dáva pomoc v bolesti a chorobe, dáva silu v zomieraní. Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby 
ho nasledovali tak, že aj oni vezmú 
na seba svoj kríž. Keď ho nasledujú, nadobúdajú nový pohľad na chorobu 
a chorých. 
 
Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho 
olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil 
hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 5,14-15) 
 
Zoznam bibliografických odkazov: 
 
Codex iuris canonici. (Latinsko-slovenské vydanie). Bratislava. Konferencia biskupov    
   Slovenska, SSV, 1996. 
Codex canorum ecclesiarum orientalium. (Auctoritate Ioannis Pauli PP.II promulgatus.     
   Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. 
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI: Trnava : SSV, 1998. 
STANČEK, Ľ.: Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus, Spišská Kapitula : 2002 
 
 
Bibliografické odkazy z internetu: 
/Všetky použité odkazy z internetu sú zo dňa 21.4.2010/ 
 
http://www.patmos.sk/ecavpo/web/sk/oav.jsp?por=3&id=50349#13 
http://www.slovenskikatolici.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=34 
http://www.bbdieceza.sk/download/uvahy2/2/Uzdravenie-VI..pdf 
http://www.liptsliace-fara.sk/?page_id=84 
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Manželstvo v kresťanských cirkvách a židovstve 
(Ekumenizmus) 

 
 

Úvod 
 
O manželstve sa toho už napísalo veľmi veľa. Vo svojej práci sa pokúsim predstaviť manželstvo 

z pohľadu kresťanských cirkví. Zameriam sa na rozdiely a spoločné prvky a chápanie manželstva, 
taktiež na právnu stránku uzavretia manželstva, na otázku rozvodov a ich možnosti a taktiež sa 
pokúsim dotknúť etiky manželského života a prípravy na uzatvorenie manželstva.  

Sväté písmo sa začína stvorením muža a ženy na obraz a podobu Božiu a končí sa videním 
"Baránkovej svadby" (Zjv 19,7-9). Od začiatku až do konca Sväté Písmo hovorí  o manželstve a jeho 
"tajomstve", o jeho ustanovení a význame, ktorý mu dal Boh, o jeho pôvode a cieli, o jeho  rozličných 
realizáciách počas dejín spásy, o jeho  ťažkostiach, ktoré vyplývajú z hriechu a o jeho obnovení "v 
Pánovi" (1Kor 7,39) (v novej zmluve) v novom zväzku  Krista a Cirkvi.740 

                                                 
740

 Katechizmus katolíckej Cirkvi, Trnava, 1998, bod 1602. 
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Manželstvo je spojenie dvoch ľudí.741 Na tejto strohej definícii sa zhodnú myslím všetky 
kresťanské cirkvi. Postupne v práci preberiem pohľady jednotlivých cirkví a ich pohľad na 
manželstvo.  

Pri písaní práce som si pomáhal literatúrou a internetovskými odkazmi a niekde, zvlášť 
pri internetovských zdrojoch uvádzam celé state, ktoré som prevzal a zdroj uvádzam 
v poznámke pod čiarou a v použitej literatúre. V závere práce dávam prílohy a to liturgické 
texty slávenia manželstva a obraz židovskej svadobnej zmluvy.  

 
Manželstvo u katolíkov 
 
U katolíkov sa táto sviatosť odvodzuje od textu: A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na 

Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte 
sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad 
všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!" (Gn 1, 27-28). A taktiež od slov: čo Boh stvoril, človek 
nech nerozlučuje ( porov. Mt 19,6). 

Manželstvo sa definuje ako zmluva, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo 
celého života, ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. 
Kristus túto sviatosť založil a povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti (kán.1055742). Tento cieľ 
nepochádza z ľudského rozhodnutia, ale svojou prirodzenosťou je daný Božím plánom, aby sa 
manželia navzájom ako osoby dopĺňali a zdokonaľovali a odovzdávali i formovali nový život. 
Základom manželstva je Božia vôľa, ktorá z manželstva urobila zmluvu i sviatosť spolu. Preto sa 
manželstvo katolíkov, hoci by iba jedna stránka bola katolícka, riadi nielen božským, ale aj 
kanonickým (cirkevným) právom.  

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nebráni. Aby mohlo manželstvo vzniknúť je 
potrebný súhlas muža aj ženy. Týmto úkonom sa navzájom odovzdávajú a prijímajú. Takto vzniknutá 
zmluva je neodvolateľná. Môže vzniknúť len medzi právne spôsobilými osobami a súhlas musí byť 
slobodný (kán.1057). Podstatnými znakmi manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť. Pred uzavretím 
manželstva je nutná predmanželská príprava a taktiež ohlášky, aby sa predišlo niektorej prekážke 
(kán. 1062 a 1063). Pred prijatím manželstva je potrebná sviatosť birmovania (kán. 1065). Manželstvá 
sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko, 
alebo sa tam mesiac zdržiava (kán. 1115). S tým súvisí aj kán. 1071, ktorý hovorí o sobášení kde je 
pochybnosť o spôsobilosti k prijatiu sviatosti.  

Kódex kanonického práva rozoznáva zneplatňujúce prekážky (v tomto prípade manželstvo 
nevznikne).743 Okrem týchto prekážok je potrebné rešpektovať ďalšie predpisy kán. 1108-1123, ktoré 
hovoria o potrebe kanonickej formy k platnosti manželstva.  

O miešaných manželstvách sú kán. 1124-1129. Tieto kánony hovoria o potrebe dišpenzu 
k sláveniu takéhoto manželstva a upozorňujú na dôsledky a nebezpečenstvá takéhoto manželstva 
z pohľadu zľahostajnenia vo viere až k odpadu od viery vplyvom druhej stránky. A taktiež stanovujú 
požiadavky na katolícku aj nekatolícku stránku, ako je výchova detí a podobne. 

                                                 
741

 Zámerne nehovorím muža a ženy, lebo už aj niektoré kresťanské cirkvi povoľujú uzatvoriť manželstvo medzi 

osobami rovnakého pohlavia. 
742

 Pri skratke kán sa myslí Kódex kánonického práva. 
743

 Medzi tieto prekázky patria: muž pred dovŕšením šestnásteho roku života a žena pred dovŕšením štrnásteho 

roku; trvalá impotencia mať styk buď zo strany muža, alebo ženy, buď absolútna, alebo relatívna; kto je 

viazaný zväzkom predchádzajúceho manželstva; medzi dvoma osobami, z ktorých jedna je pokrstená v 

katolíckej cirkvi alebo do nej prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, a druhá je nepokrstená; tí, ktorí 

boli ustanovení v posvätných rádoch; tí, ktorých viaže verejný doživotný sľub čistoty v rehoľnom inštitúte, 

medzi mužom a unesenou alebo aspoň zadržiavanou ženou so zámerom uzavrieť s ňou manželstvo; kto so 

zámerom uzavrieť manželstvo s istou osobou spôsobí smrť jej manželskej stránke alebo vlastnej manželskej 

stránke; pokrvenstvo; švagrovstvo; mravopočestnosti; príbuzenstvo; nedostatočné užívanie rozumu; omyl 

v osobe; podvodom; vylúčením podstatnej vlastnosti manželstva; s podmienkou do budúcnosti; pod nátlakom 

a v strachu; (kán 1083-1107) 
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Manželstvo je výlučný a doživotný vzťah medzi mužom a ženou a obaja majú v tomto zväzku 
rovnaké povinnosti a práva. Čo sa týka rozviazania manželstva, jasne o tom hovorí kán. 1141: 
Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého 
dôvodu, okrem smrti. Avšak ďalšie kánony hovoria o niektorých mimoriadnych prípadoch, v ktorých 
môže Rímsky veľkňaz rozviazať toto puto, alebo miestny ordinár môže dovoliť odluku (kán. 1142-
1155). Už Florentský snem v roku 1437 prehlásil dogmou manželstvo za sviatosť a vyhlásil jeho 
nerozlučiteľnosť.  

Pokiaľ ide o etiku spoločného manželského života, katolícka cirkev jednoznačne odmieta všetko, 
čo ničí ľudskú dôstojnosť a život. Teda odmieta všetky umelé antikoncepčné prostriedky, taktiež 
umelé prerušenie tehotenstva, taktiež umelé oplodnenie. Jednoducho všetko, čo znižuje dôstojnosť 
človeka. Tieto konkrétne veci už uviedol pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae z roku 1995. 

 
 

Manželstvo v pravoslávnych cirkvách 
 

Prvotné cirkvi povstali na Východe odmietnutím vieroučných doktrín prvotných koncilov, 
zvlášť Efezského a Chalcedónskeho. Neskôr prerušili unitu cirkevného spoločenstva s Rímom a 
svojimi východnými patriarchátmi. Vtedy sa od Ríma oddelilo niekoľko národných Cirkví, ktoré 
si niektoré doposiaľ zachovali svoju identitu. Tieto cirkvi majú bohaté liturgické, spirituálne a 
zvlášť mníšske skúsenosti. Z praktického a logického hľadiska ich môžeme rozdeliť podľa toho, 
koľko uznávajú všeobecných cirkevných koncilov. Sú to predovšetkým: 

A: Starobylé orientálne cirkvi 5. storočia: zvlášť Asýrska cirkev Východu, miesta pôsobenia: Sýria, 
Libanon, India, Irán, Irak; akceptuje prvé dva koncily ako ekumenické 

B: Orientálne cirkvi do Chalcedónskeho koncilu:1. Kopstská ortodoxná cirkev miesta pôsobenia: 
Egypt, 2. Sýrska ortodoxná cirkev - miesta pôsobenia: Sýria, Libanon, Jordánsko, India, 3. 
Arménska apoštolská cirkev - miesta pôsobenia:, Arménsko, Irán, Irak, India, Etiópia, 4. Etiópska 
ortodoxná cirkev - miesta pôsobenia:, Etiópia, Jeruzalem, 5. Malankarsko-sýrska ortodoxná cirkev 
- miesta pôsobenia: India, Tieto cirkvi akceptujú prvé tri ekumenické koncily.  

Každá z vymenovaných ortodoxných cirkví má akoby dvojníka –katolícku cirkev, ktorá žije v úplnej 
jednote s Rímom. 

C: Autokefálne ortodoxné cirkvi rešpektujú len prvých sedem koncilov, ktoré pokladajú za 
ekumenické. Na konci novoveku a hlavne v 20. storočí sa oslabila dôležitosť a vplyv 
carihradského patriarchátu na celú ortodoxnú cirkev a ťažisko primárneho patriarchátu 
ortodoxnej cirkvi sa presúvalo postupne do Moskvy, ktorá sa sama doteraz pokladá za 
zákonného dediča ortodoxie. Medzi autokefálne ortodoxné cirkvi zaraďujeme: 1. 
Konštantinopolský ekumenický patriarchát (Turecko, Grécko, USA, Austrália), 2. Alexandrijský 
patriarchát (Afrika, zvlášť Egypt), 3. Jeruzalemský patriarchát (Izrael), 4. Antiochijský 
patriarchát (Libanon, Sýria, USA, Irán, Irak), 5. Patriarchát Moskvy a celej Rusi (Rusko a krajny 
bývalého Sovietskeho zväzu, Ukrajina, Bielorusko), 6. Srbský patriarchát (Srbsko, Bosna, USA), 
7. Rumunský patriarchát (Rumunsko, Severná Amerika), 8. Grécka ortodoxná cirkev (Grécko 
okrem Kréty a Athosu).744 Toto delenie uvádzam na objasnenie zložitosti východných cirkví 
a tiež na poukázanie rôzneho vývoja či už rítu alebo teológie.  

 
Čo sa týka učenia pravoslávnej cirkvi o manželstve, budem citovať pravoslávny katechizmus745, 

uvádzam jednotlivé body učenia z Gorazdovho pravoslávneho katechizmu: 732. Co se uděluje ve 
svaté tajině manželství? 
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 http://studentka.sms.cz/referat/charakteristika_vychodnych_cirkvi_podza_unitatis_redintegratio z 9.3.2010 
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 Znenie nechávam pôvodné v českom jazyku, tak ako som ho našiel v: 

http://pravoslavi.cz/katechismus/iii.html  
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Ve svaté tajině manželství se uděluje milost, která spojuje ženicha a nevěstu tak, aby oba 
sjednoceni s Pánem Ježíšem: 1. žili spolu v oddané lásce a věrnosti po celý svůj život, 2. sobě 
vzájemně pomáhali, 3. dítek na Bohu si vyprošovali a dobře vychovávali. 

733. Odkud víme, že manželství je svatou tajinou 
Že manželství je svatou tajinou, víme ze slov apoštola Pavla, který nazývá manželství velikým 

tajemstvím neboli tajinou. (Ef. 5, 32) 
734. Kdy bylo manželství ustanoveno? 

Manželství bylo ustanoveno hned v ráji po stvoření lidí, a Pán Ježíš povýšil je na svatou tajinu 
735. Jak se mají ženich a nevěsta připravit na svatou tajinu manželství? 

Ženich a nevěsta mají se připravit na svatou tajinu manželství takto: 1. mají se dobře obeznámit s 
učením víry, aby mohli učit své děti, 2. mají vše dobře uvážit, nežli vstoupí do stavu manželského, 3. 
mají přijmout před tím svaté tajiny pokání a eucharistie. 
736. Kterak se koná svatá tajina manželství? 

Svatá tajina manželství se koná takto: 1. ženich a nevěsta prohlašují před knězem, že dobrovolně 
vstupují ve sňatek manželský, 2. kněz jim žehná a modlí se nad nimi: „Pane Bože náš, slávou a ctí spoj 
a korunuj je.“  
737. Může-li kdo vstoupit v manželství z donucení a proti své vůli? 

Nikdo nemůže vstoupit v manželství z donucení a proti své vůli, neboť takové manželství by bylo 
neplatné. 
738. Co překáží uzavření manželství? 

Uzavření manželství překáží hlavně: 1. duchovní nebo pokrevní příbuzenství, 2. švagrovství, 3. 
neplnoletost ženicha nebo nevěsty, 4. rozdílnost náboženství. 
739. Co je to manželství smíšené? 

Manželství smíšené je manželství mezi křesťanem pravoslavným a nepravoslavným. 
740. Proč je třeba varovat se manželství smíšeného? 

Manželství smíšeného je třeba se varovat, poněvadž rozdíl v náboženství vyvolává v rodině často 
různice nebo vede členy rodiny k náboženské lhostejnosti, ba i ke zradě víry. 
741. Čeho má především dbát, kdo hodlá vstoupit ve svazek manželský? 

Kdo hodlá vstoupit ve svazek manželský, má dbát především toho, aby osoba, kterou si míní vzít, 
byla stejné víry, zbožná a řádná. 
Poznámky: 
I. Okamžik, kdy se koná tajina manželství, jmenuje se „oddavky“. II. Při oddavkách musejí být dva 
svědkové. III. Manžely ve svaté tajině manželství spojuje Bůh; proto Pán Ježíš pravil: „Co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj.“ (Mat. 19, 6) Z toho důvodu pravoslavná církev velmi zřídka povoluje rozloučení 
manželství a činí to jen, když v manželství z viny jednoho manžela vyvinuly se poměry tak, že je 
nenapravitelně zničen mravní a náboženský základ manželského spolužití a znemožněno dosažení 
účelu jeho. Takovým důvodem je na příklad nepolepšitelná nevěrnost a zlomyslné trvalé opuštění. V 
tom případě církev pravoslavná vyslovuje souhlas s rozloučením manželství, ukládajíc vinné straně 
církevní trest a povolujíc nevinné uzavření nového manželství s osobou, u níž není církevně 
zákonných překážek. O věci té rozhoduje duchovní soud, jehož rozsudek nabývá platnosti, když jest 
potvrzen příslušným biskupem. Toto stanovisko zaujímala křesťanská církev od samého počátku, a to 
na základě slov Pána Ježíše, obsažených v evangeliu svatého Matouše (Mat. 5, 52; a Mat. 19, 9.) Slova 
ta znějí: „Kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny smilstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdo 
propuštěnou pojme, cizoloží.“ Z toho původní církev vyvozovala, že pro nepolepšitelné smilstvo nebo 
cizoložství je rozloučení manželství přípustno. IV. Svatby nemají se konat v zakázané době, zvláště ne 
během půstu. V. Všichni lidé nejsou povinni vstoupit v manželství. Naopak jest nejen dovoleno, nýbrž 
i záslužno, jestliže kdo pro boží nebo jinou šlechetnou věc zůstane svobodným a zřekne se výhod i 
starostí manželského života, aby se dobré věci mohl zcela věnovat. Ale k tomu nesmí být nikdo 
nucen, nýbrž musí se sám a ze své vůle pro to rozhodnout. Není správné, když některá církev zakazuje 
manželství svým kněžím. Tímto zákazem je zlehčována a snižována svatá tajina manželství, jako by 
pro kněze nebyla důstojná. V prvotní církvi bylo kněžstvo většinou ženato. Apoštol Pavel ve své I. 
epištole k Timoteji (1.Tim 4, 1-3) praví, že zabraňovat někomu ženění, případně vdávání je ďábelská 
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nauka a pokrytectví. Týž apoštol zůstal sám sice ze své vlastní vůle svobodným, ale byl proti zákazu 
ženit se nebo vdávat a pouze radil, aby – kdo se chce Bohu zasvětit úplně – zůstal podle jeho 
příkladu, ovšem dobrovolně, svobodným. Apoštolské pravidlo 5. stanoví, že knězi, který by svou ženu 
vypudil, třebas i z důvodu pobožnosti, má být zakázáno vykonávat bohoslužby, a nevezme-li ženu 
zpět, že má být takový kněz svržen se svého úřadu. Ve druhý sňatek však kněz, když ovdověl, vstoupit 
nesměl, aby dal příklad mravní opravdovosti a sebekázně, jak to stanoví apoštolské pravidlo 17. a též 
příklad věčné věrnosti. Tímto pravidlem řídí se stále církev pravoslavná. VI. Smíšený sňatek dovoluje 
církev pravoslavná jen tehdy, když nepravoslavný ženich, případně nepravoslavná nevěsta písemně 
se zaváže, že pravoslavnému manželu, případně pravoslavné manželce nebude nikdy a nijak překážet 
ve vykonávání náboženských povinností, a že všechny dítky, jež se z toho manželství narodí, budou 
pravoslavně pokřtěny a pravoslavně vychovány. Lépe je však, když pravoslavná strana je tak pevná a 
uvědomělá, že buď nepravoslavnou stranu jasnými a přesvědčivými důvody získá pro pravoslavnou 
církev anebo – když důvody zůstanou nepovšimnuty – se s nepravoslavnou stranou ještě před 
sňatkem rozejde. To jest charakterní a důsledné. Kdo je v náboženství bezcharakterní a nedůsledný, 
stane se bezcharakterním a nedůsledným i v jiných oborech životních. – Sňatek s nekřesťanem není 
pravoslavnému křesťanu vůbec dovolen746. 
Toľko právne a pastoračné predpisy k pravoslávnemu uzatváraniu manželstva. Čo sa týka 
vysluhovateľa, katolícky kňaz môže byť prítomný a zúčastniť sa na liturgii sobáša, vysluhovaného vo 
východnom kostole pre východných kresťanov podľa východných pravidiel alebo pre dve osoby, z 
ktorých jedna je katolík a druhá je východný kresťan, ak ho na to vyzve autorita východnej cirkvi a ak 
zachová normy, ktoré sú predpísané pre miešané manželstvá. Osoba patriaca do východnej cirkvi 
môže byť svedkom pri uzatváraní manželstva v katolíckom kostole. Taktiež osoba patriaca do 
katolíckej cirkvi môže byť svedkom pri uzatváraní manželstva v kostole východnej cirkvi, podľa 
nariadení východnej cirkvi. Vo všetkých prípadoch tento spôsob postupu musí byť v súhlase s 
disciplínou obidvoch cirkví, ktorá sa týka účasti na takých sobášoch. 

Ohľadom rozvodov tolerentnejšia prax pravoslávnej cirkvi mala pôvod v civilnom práve: 
carihradský cisár zveril cirkvi aj civilnú kompetenciu nad manželstvom už v IX. storočí, s tým 
dôsledkom, že sa tak ocitla donútená požehnať druhý sobáš toho, kto bol rozvedený civilným súdom, 
a ak následne jej bola pridaná aj súdna moc, musela vynášať rozsudky o rozvode, uznané civilným 
zákonom. Určite nebolo pre kanonickú legislatúru ľahké akceptovať rozvod. 
Okrem toho je potrebné mať na pamäti, že východná prax nie je taká jednotná a zdieľaná. 
Pravoslávni teológovia priznávajú, že aj vo vnútri pravoslávnej Cirkvi nie je názorová jednota ohľadom 
možnosti uzavrieť nové manželstvo po rozvode, pokiaľ žije prvý manžel.747 
 
Manželstvo u evanjelikov augsburského vyznania 
 

Sobáš dvoch evanjelikov v evanjelickom kostole sa považuje za nerozlučiteľné manželstvo. Sobáš 
sa koná za prítomnosti dvoch svedkov, ktorí musia byť konfirmovaní evanjelici augsburského 
vyznania. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. 
Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan. Sobáše sa neodporúčajú v advente, pôste, 
v predvečer výročných slávností a kajúcich dní. Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je 
možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom. 
Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je 
potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom (aj preto je treba žiadať o sobáš v dostatočnom 
časovom predstihu). Aj niektorý zo snúbencov nie je pokrstený – t. j. je bez vyznania, alebo odmietne 
konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu pre nekresťanského 
partnera. Podobný postup sa zachová pri sobáši, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než 
kresťanského náboženstva. 
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 Pravoslávny katechizmus, Praha 1950. 
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 PARDEL, D.: Skúmanie slobodného stavu snúbencov v interkonfesných vzťahoch, Lublin, 2010. 
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Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov), do ktorého (ktorých) 
prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas zborového farára jedného z nich. Ak bol 
sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva 
evanjelicko-kresťanským spôsobom. Evanjelická cirkev augsburského vyznania pripúšťa len sobáš 
osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako 
aj spolužitia druha a družky. 

Obrad sa v podstate sa nelíši od sobáša katolíckeho. Svadobné zvony, slávnostný príchod do 
kostola, hudba, modlitba, kázeň, sobášny sľub, výmena prsteňov, požehnanie - tieto najdôležitejšie 
prvky svadby sú v kresťanských cirkvách podobné. Ak je sobáš civilný, môžu manželia požiadať 
o uzavretie manželstva evanjelickym spôsobom748. V tom keď sa snúbenci rozhodnú pre evanjelický 
sobáš, mali by najskôr dohodnúť termín sobáša na príslušnom farskom úrade, aspoň dva – tri 
mesiace pred sobášom. Zvyčajne totiž nasleduje niekoľko predsobášnych rozhovorov, kde sa 
snúbenci oboznámia s významom manželstva a ostatnými okolnosťami (napr. poriadkom sobášneho 
obradu a zmyslom jeho jednotlivých častí, s výchovou detí). Každý sobáš (aj požehnanie manželstva) 
sa zapisuje do zborovej matriky sobášených. O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie 
s podpisom sobášiaceho farára. Do poznámok sa uvedie, či išlo o sobáš, alebo požehnanie 
manželstva. O každom sobáši (i požehnaní manželstva) napíše sa osobitná zápisnica, podpísaná 
manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom úrade.  

Uzavretia manželstva v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania obsahuje: príhovor na základe 
Biblie, sobášne otázky, slávnostný sľub, vyhlásenie manželstva za právoplatné, modlitby, záverečné 
požehnanie a nakoniec podpísanie Zápisníc o uzavretí manželstva.749 

V protestantských cirkvách je možný nový cirkevný sobáš, ale len pre tú stránku v manželstve, 
ktorá je z ľudského hľadiska na rozvode nevinná a stala sa len obeťou rozvodu zo strany druhého 
manželského partnera. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. 
Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského a seniorského úradu, po predložení 
rozsudku o rozvodovom konaní.750 

Čo sa týka manželstva miešaného, uvádzam niektoré normy Evanjelickej cirkvi a.v. vyznania. Vo 
veci krížnych manželstiev žiada katolícke cirkevné právo uzavretie manželstva pred katolíckym 
kňazom, katolícky krst a výchovu detí. Manželstvo medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom je 
zásadne nedovolené. Je ho možné uzavrieť len so súhlasom biskupa. Bez súhlasu biskupa je také 
manželstvo (uzavreté v evanjelickom kostole) síce platné, ale nedovolene uzavreté. Je teda 
rozvediteľné. Predpokladom pre udelenie dišpenzu je, že katolícky partner sa zaviaže ku katolíckej 
výchove detí. Od evanjelika sa taký záväzok žiadať nebude. Ruší sa podpisovanie reverzov, kde sa 
musel evanjelik písomne zaviazať, že sa zrieka evanjelickej výchovy svojich detí. Avšak evanjelik musí 
byť oboznámený s tým, že takýto záväzok katolíckej výchovy detí vzal na seba jeho katolícky partner v 
manželstve. Záväzok katolíka môže byť ústny alebo písomný podľa (obyčají) v rôznych krajinách. 
Miešané manželstvá musia byť uzatvárané kánonickým spôsobom (teda podľa Kódexu kanonického 
práva), inak sú nedovolene uzavreté. Z cirkevného hľadiska je možný rozvod, ak boli uzavreté v 
evanjelickom kostole alebo len na matričnom úrade. Ordinár (biskup) môže vydať vo výnimočnom 
prípade dišpenz od sobáša v katolíckom kostole. Také manželstvo už nie je nedovolene uzavreté a je 
nerozlučiteľné a platné. Katolícka strana aj v takomto prípade musí dať sľub katolíckej výchovy detí.  

Pre sobáš miešanej dvojice v katolíckom chráme je zvláštny agendálny poriadok. Výnimočne za 
zvláštnych okolností možno krížne manželstvo uzavrieť aj normálnym spôsobom čiste katolíckych 
párov, t. j. „infra missam“. Evanjelik však nemôže prijímať hostiu. Len výnimočne sú povolené tzv. 
ekumenické sobáše za asistencie evanjelického duchovného, ktoré dovoľovala Inštrukcia kardinála 
Ottavianiho ako aj sobáše v dvoch kostoloch. U povolených ekumenických sobášov platí, že 
posledným sobášiacim musí byť katolícky kňaz a deti sú sľúbené katolíkom. Exkomunikácia tých, ktorí 
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 V prilohe uvádzam kompletné texty evanjelického sobáša, ktoré som prebral z: AA.VV.: Agenda Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Trenčín, 1995, str.162-166. 
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 http://www.svadba-slovensko.sk/VseobecneInformacie/EvanjelickySobas.htm z 9.3.2010 
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 http://www.ecavrbk.szm.com/cl-cirk-eku/manzelstvo.htm z 9.3.2010 
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uzavreli manželstvo v evanjelickom kostole a dali si evanjelicky krstiť a vychovávať deti je zrušená. To 
sa vzťahuje aj na tých, ktorí sa už dostali v minulosti pod exkomunikáciu. Tá sa ruší. Ak ide o zmiešaný 
pár, evanjelická cirkev nevyžaduje prestup neevanjelického snúbenca. Otázka detí z takto 
zmiešaného manželstva sa rieši buď zásadou, že všetky deti sú evanjelického vyznania, alebo 
nasledujú rodičov podľa pohlavia.751 

V evanjelickej etike niet zákazu používania nielen prirodzenej metódy proti oplodneniu, ale ani 
umelých prostriedkov, ktoré ľuďom poskytuje moderná veda na zabránenie oplodnenia, pokiaľ ide 
o zdraviu neškodné prostriedky, pokiaľ je to robené v zodpovednosti a pokiaľ sú použité po 
vzájomnom súhlase oboch manželov, aby to nenarúšalo ich vzájomné spolunažívanie. Evanjelická 
etika teda nerozlišuje medzi metódami na zabránenie počatia, ktoré by boli dovolené a umelými, 
ktoré by boli zakázané. Keď možno jedným spôsobom sa lvyhnúť oplodneniu (prirodzená metóda), je 
možné podľa evanjelickej etiky vyhnúť sa mu aj iným spôsobom. Rozhodujúci je cieľ, ktorí manželia 
sledujú. Akt manželskej lásky je totiž podľa evanjelickej etiky Bohom určený nielen na plodenie 
potomstva, ale aj na upevnenie vzájomného manželského spolunažívania. Možno teda byť 
konzumentom vzájomnej lásky v manželstve aj bez úmyslu a obáv zo splodenia ďalších detí, ktoré si 
manželia zo zdravotných alebo ekonomických dôvodov už nemôžu dovoliť. Evanjelická etika teda 
súhlasí s princípmi zodpovedného rodičovstva a s princípom priamej zodpovednosti rodičov - či si 
prajú alebo neprajú mať ďalšie deti. Použitie aj umelých antikoncepčných prostriedkov pri splnení 
vyššie menovaných podmienok sa nepovažuje za hriešne. Jasne to hovoria príslušné články 
v evanjelických teologických lexikónoch na túto tému, ďalej príručky evanjelickej teologickej etiky, 
prípadne vyhlásenia niektorých evanjelických cirkví v tejto otázke. Pochopiteľne, výnimočne sa môžu 
nájsť aj v evanjelických cirkvách skupiny, ktoré hlásajú odmietanie umelých antikoncepčných 
prostriedkov, ale tie sú výslovne menšinové. Zákaz používania antikoncepčných prostriedkov 
v manželstve by bol v rozpore nielen s evanjelickým pochopením manželstva, podľa ktorého cieľom 
manželskej lásky nie je len plodenie detí, ale aj upevňovanie manželského zväzku a to aj 
prostredníctvom sexuálnej lásky v manželstve, ale malo by to aj nežiaduci sociálny dopad. Prehnané 
mnohodetstvo by totiž znamenalo ďalší rast biedy v mnohých krajinách, ktoré trpia prílišnou 
populačnou explóziou. Bolo by to rodenie sa detí do hladu a sociálnej biedy a ich zväčšovanie. Preto 
aj dokumenty Organizácie spojených národov zastávajú v podstate toto evanjelické stanovisko 
k používaniu antikoncepcií ako rozumné východisko v súčasnej svetovej situácii. Ale sú tu aj ďalšie 
dôvody: Pretože manželia žijú spolu a majú k sebe lásku, bolo by manželstvo pre mnohých nútenou 
príležitosťou k hriechu. Manželia by museli kňazovi pri spovedi hovoriť o intímnostiach svojho 
manželského života, čo evanjelická etika nepripúšťa a nepovažuje za vhodné. Manželom by potom 
zostal sexuálny život spojený s úzkosťou a obavou, že dôjde k nechcenému otehotneniu, namiesto 
radostného odovzdania sa jeden druhému. Pre mladých manželov s častým sexuálnym životom by 
bol takýto príkaz o zákaze antikoncepcií takmer neuskutočniteľný. Mohlo by to viesť k rozvratu ba 
i k rozchodu manželov, keby jeden z manželov takýto rozkaz cirkvi na zákaz antikoncepcií tvrdo 
presadzoval ako vec svojho kresťanského svedomia a druhý by to striktne odmietal. Zachovať 
manželstvo musí byť v cirkvi najvyššou hodnotou a cestou k jeho zachovaniu je aj vzájomný súhlas 
s použitím antikoncepcií kresťanskými manželmi. Je psychicky neprirodzené umele mať rozdelený čas 
na doby, kedy možno pohlavne žiť podľa prirodzenej metódy a kedy nie, bez ohľadu na náladu 
a túžby, takže sa manželia spájajú len preto, aby neprepásli priaznivý čas. A čo potom s manželmi, 
ktorí sú celý týždeň od seba vzdialení z dôvodov zamestnania a znemožňuje im to vzájomný akt lásky, 
lebo prirodzená metóda práve nechráni pred oplodnením? V takýchto ťažko riešiteľných otázkach by 
sme mohli pokračovať ďalej. Evanjelická cirkev, ak by bola proti antikoncepciám, by sa dostala do 
slepej uličky. Z týchto dôvodov evanjelická etika zásadne súhlasí s používaním antikoncepčných 
prostriedkov v manželstve. Ak nejde o zvlášť zdôvodnené prípady evanjelická etika sa stavia zásadne 
odmietavo k umelému prerušeniu tehotenstva, pretože je to v rozpore s Božou vôľou zachovať život. 
Je to zásah do Božej stvoriteľskej právomoci a previnenie sa proti prikázaniu: „Nezabiješ!“. zákon o 
umelom prerušení tehotenstva v štáte musí byť. Aj keď z hľadiska kresťanskej etiky so svojvoľným 

                                                 
751

 http://www.ecavrbk.szm.com/cl-cirk-eku/manzelstvo.htm z 9.3.2010 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

a egoistickým umelým prerušením tehotenstva nemožno súhlasiť, treba si uvedomiť, že v štáte žijú 
nielen kresťania. Nemôžeme naše ideálne etické zásady nanucovať aj ľuďom iného presvedčenia. Z 
etického hľadiska môže byť určitá vec nesprávna, ale legislatívne je treba usmerniť ju pre prípady, 
keď si treba  vybrať menšie zlo. Ktoré sú výnimočné prípady, keď evanjelická etika (napriek svojmu 
odporu k umelým potratom) predsa tieto v svetskom zákonodarstve pripúšťa? Budeme sa tu opierať 
o dokument príslušnej komisie Evanjelickej cirkvi v Nemecku v tejto otázke.  

 Je to predovšetkým vtedy, keď by narodenie budúceho dieťaťa mohlo ohroziť život matky. Tu 
stojí život proti životu. Buď zomrie dieťa alebo zomrie matka. Prerušenie tehotenstva sa v 
takomto prípade javí ako menšie zlo a je eticky prípustné na základe lekárskej indikácie.  

 O lekárskej indikácii možno hovoriť aj vtedy, keď lekárska prenatálna prehliadka ukáže, že 
budúce dieťa bude dokázateľne geneticky ťažko postihnuté. Lekári v tomto prípade 
odporúčajú matke tehotenstvo prerušiť a matka má morálne právo sa pre to rozhodnúť. 
Môže však aj ťažko postihnuté dieťa prijať a dať sa mu narodiť.  

 Tretím prípadom lekárskej indikácie je, keď tehotná matka prekoná v ranom tehotenstve 
nejakú nemoc alebo sa dostala pod vplyv nejakých chemikálií, kedy je vysoké riziko, že plod 
sa môže narodiť poškodený. Aj vtedy lekári odporúčajú matkám tehotenstvo prerušiť a matka 
má právo túto lekársku radu uposlúchnuť. Môže však dieťa aj prijať s rizikom, že sa naozaj 
narodí postihnuté.  

 Slobodu matky pre dieťa alebo proti nemu treba rešpektovať aj vtedy, keď došlo ku 
kriminálnemu počatiu dieťaťa (znásilnenie matky). Matka sa musí sama rozhodnúť, či takéto 
dieťa prijme alebo nie. Tak je tomu aj v prípade incestu (krvismilstva).  

Ako však postupovať vtedy, keď dieťa by z etického hľadiska malo byť zachované, ale matka prežíva 
psychickú krízu a nijako nevie dieťa prijať (hrozí prípadne samovraždou, ak by sa dieťa malo narodiť). 
Ide o tzv. psychickú indikáciu. Možno takú matku zákonne donútiť, aby dieťa prijala a umelý potrat jej 
odmietnuť? Túto otázku rieši vyhlásenie nemeckých evanjelických cirkví o umelom prerušení 
tehotenstva asi takto: Zachovať život dieťaťa je možné len so súhlasom matky, nie bez neho. Zákon 
musí dať teda možnosť v takomto prípade tehotenstvo legálne prerušiť, aj keď etické hľadisko by 
dávalo prednosť zachovaniu života. Možno to chápať ako morálnu vinu, ale nie ako niečo zákonne 
neprípustné. Evanjelická etika sa stavia k IVF752 kladne. Roku 1985 sa konala v Palerme na Sicílii 
špeciálna konferencia evanjelických a katolíckych etikov o IVF, kde sa prítomných asi 35 evanjelických 
etikov postavilo súhlasne k novej metóde dosiahnutia oplodnenia u neplodných žien. Obrovská túžba 
ženy mať svoje vlastné dieťa vedie evanjelických etikov k tomu, že dávajú súhlas k tejto praxi. Pomôcť 
trpiacemu blížnemu, dokázať mu lásku odstránením jeho bolesti v dôsledku bezdetnosti, to je pre 
evanjelických etikov hlavný motív súhlasu s touto praxou. Dochádza tu totiž ku konfliktu povinností. 
Na jednej strane je povinnosť zvyšné embryá nezabíjať. Na druhej strane je povinnosť odstrániť 
hlbokú bolesť ženy, ktorá túži po dieťati. Musí sa voliť menšie zlo. Menším zlom je v tomto prípade 
to, že zomrie zvyšné embryo, ale zato vznikne nový život, ktorý by inak nevznikol. Láska k blížnemu (k 
psychicky trpiacej bezdetnej žene) má z etického hľadiska prednosť pred prípadnou smrťou zvyšného 
embrya. Veď sa aspoň narodí nový človek. To nie je služba smrti, to je služba životu. Ako ukázali 
výskumy, tak to chápe aj morálny cit väčšiny obyvateľov Slovenska. Najnovšie sa uvažuje o využití 
zvyšných embryí na terapeutické ciele odstraňovania ťažkých ochorení. Zásah upevňuje aj manželské 
vzťahy. Zlepšujú sa vzťahy manželov. Manželia dostávajú životný cieľ. Deti takto narodené sú deti 
milované, lebo boli vytúžené. Mnohí muži totiž opúšťajú takú ženu, ktorá svojmu manželovi nie je 
schopná priniesť potomka. Na Slovensku sa robil výskum 200 rodín, ktoré už majú dieťa zo skúmavky. 
Zistilo sa, že sa zatiaľ vyskytol len jeden prípad rozvodu takejto rodiny, ktorá však už aj predtým bola 
v rozklade. Evanjelická etika však súhlasí s IVF len vtedy, ak otcom dieťaťa je manžel danej ženy. 
Odmieta sa oplodnenie, keď otcom dieťaťa, ktorý daroval spermiu na oplodnenie, je neznámy muž. 
Otcom nemôže byť anonymný darca. Evanjelická etika nesúhlasí ani s praxou náhradných 
(surogátnych) matiek. Táto prax sa zjavila v USA, kde bohatí rodičia si nájdu chudobnú Mexičanku, 
ktorá im dieťa vynosí a po pôrode odovzdá biologickým rodičom. To je riskantná prax, pretože 
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náhradná matka si na dieťa za 9 mesiacov nosenia zvykne a potom v niektorých prípadoch odmieta 
splniť zmluvu, na ktorú sa zaviazala. Okrem toho dochádza tu k novej forme vykorisťovania 
chudobných žien, pretože náhradná matka dostáva z dojednanej sumy len malú časť a ostatné 
peniaze dostávajú obchodné spoločnosti, ktoré takéto náhradné matky sprostredkujú. Tak isto 
evanjelická etika nesúhlasí s praxou voľby pohlavia budúceho dieťaťa, ktoré je na základe IVF možné, 
ale bolo by neetické. Z hľadiska evanjelickej etiky by bolo neprípustné urobiť tento zásah pri starších 
ženách medzi 50. až 60. rokom, ktoré by chceli mať ešte dieťa. Ženy sa musia pre tento zásah 
rozhodnúť vo veku, v ktorom môže dôjsť k tehotnosti aj normálnym spôsobom. Tak isto je 
neprípustné robiť tento zásah u nevydatých žien. Evanjelická etika odmieta možnosť klonovania 
pomocou umelého oplodnenia. V tomto prípade sa vajíčko neoplodní spermiou manžela, ale robia sa 
pokusy oplodniť ho ľudskou bunkou, aby vznikol identický človek. Takéto pokusy sú však vo väčšine 
civilizovaných krajín zakázané, lebo vedú iba k hazardom.753 
 
 
Manželstvo v Anglikánskej cirkvi 
 
Chápanie manželstva u anglikánov je odlišné od katolíckeho a to hneď z toho dôvodu, že anglikáni 
ako väčšina protestantov, nepovažujú manželstvo za sviatosť. Hovorí o tom článok 25 „O sviatostiach: 
Sviatosti boli ustanovené Kristom nielen na znamenie kresťanovej príslušnosti, ale hlavne aby boli 
svedkami a znameniami milosti a dobrej Božej vôle k nám, skrze ktoré v nás On neviditeľne pôsobí a 
nielen oživuje, ale tiež upevňuje a potvrdzuje našu vieru v Neho.  V evanjeliách sú dve sviatosti  
ustanovené Kristom, naším Pánom, ktoré sú krst a Večera Pánova. Ďalších päť takzvaných sviatostí, 
ktoré sú: konfirmácia, pokánie, celibát, manželstvo, posledné pomazanie sa nemajú počítať medzi 
sviatosti z evanjelia, lebo sú iba nepochopením po apoštolskej zvesti a chápeme ich ako životné stavy 
o ktorých sa v Písme hovorí, ale nemajú povahu sviatostí ako Krst a Večera Pánova, nakoľko tieto 
nemajú viditeľné znamenie a rituál ustanovený Bohom. Sviatosti neboli ustanovené Kristom na to, aby 
sme ich uctievali, ale aby sme ich  riadne užívali. A ako také pre toho kto ich riadne užíva majú plný 
význam a účinok. Tí, ktorí ich užívajú nehodne na vlastné odsúdenie ich prijímajú, ako aj sv. Pavol 
hovorí“754. 
Avšak, čo sa týka rozvodu, cirkvi anglikánskej komunity, v ich doktrinálnej pozícii, uznávajú 
manželstvo ako skutočnú sviatosť. Čo sa týka nerozlučiteľnosti, za posledných tridsať rokov tu vidieť 
istý vývoj proti liberalizácii rozvodu v civilných zákonodarstvách. Prevládajúce doktrinálne tendencie 
v súčasnom anglikanizme sa približujú predsa len k princípu nerozlučiteľnosti. Od zavedenia civilného 
rozvodu v Anglicku (1857), anglikánska cirkev bola jednotná v uplatňovaní princípu nerozlučiteľnosti 
manželstva.755 
 
 
Manželstvo v židovstve  
 

U židov je pozitívna povinnosť oženiť sa a mať deti. Dokonca ani štúdium Tóry nie je dôvodov 
pre celibát. Teda manželstvo a plodenie detí je pre židov naplnenie príkazu Jahveho z Gn 1,28 plodiť 
sa a množiť. Svadba nie je viazaná na synagógu. Vekom na uzavretie manželstva je 18-20 rok, no 
spôsobilosť uzavrieť manželstvo je už od 13. roku života pre chlapcov. Častá je prax dohadzovania 
partnerov vo forme dohôd, výhodných pre obe rodiny. Svadobná zmluva (Ketuba) je písaná po 
aramejsky, je zdobená a podpísaná dvoma svedkami. A číta sa pri obrade. Zmluva obsahuje aj 
finančné kompenzácie pre prípad rozvodu. Minimálna čiastka je stanovená tak, aby zabezpečila 
živobytie ženy na jeden rok. Pri rozvode odovzdáva muž žene, v prítomnosti dvoch svedkov, 
rozvodový list, ktorý musí zodpovedať prísnym formálnym požiadavkám; zvyčajne tento obrad 
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prebieha pred tribunálom.756 Ketuba je teda platný dokument právne ochraňujúci ženu, ktorý u seba 
žena ponecháva po celú dobu manželstva. V prípade, že muž nedodrží to, k čomu sa vo svadobnej 
zmluve zaviazal, má žena právo sa obrátiť na židovský súd, tzv. bejt din. Pokiaľ bejt din zistí, že je žena 
v práve, môže na jej žiadosť povoliť rozvod manželstva. 
Záver 

 
V práci som sa snažil podať pohľad jednotlivých kresťanských cirkví a židovstva na manželstvo. 

Verím, že táto práca pomôže čitateľovi sa zorientovať v tejto problematike, aj keď by sa mnoho vecí 
dalo ešte rozviesť, spresniť a doplniť, no táto práca, ako som už spomenul, má dať len krátky pohlaď 
na problematiku manželstva.  

Najväčší problém spôsobovalo popísať manželstvo v protestantských cirkvách, keďže oni 
manželstvo za sviatosť nepovažujú. A aj preto, že nemajú jasnú hierarchiu v zmysle jednotných 
predpisov, keďže jednotlivé zbory sa môžu v týchto otázkach líšiť. Preto som si z protestantských 
cirkví zvolil Evanjelickú cirkev augsburského vyznania a Anglikánsku cirkev.  

Verím, že čitateľovi poskytne potrebné základné informácie, aby sa vedel orientovať 
v ekumenickom dialógu v témach manželstva. 
 
Prílohy: 
 
A: Katolícke uzavretie manželstva 
 
Priebeh sobášneho obradu: 
Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je 
to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu. V 
deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred 
dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Kňaz príde 
snúbencov privítať ku vchodu do kostola a sprevádza ich pred oltár. Svedkovia sa postavia sa za nich. 
Svedkom môže byť občan SR spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. 
Svedkovia majú pri sebe občiansky preukaz.  
Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov. 
Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niektorý zo snúbencov alebo niekto z prítomných 
hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po 
ktorom nasleduje krátky príhovor. Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva. Kňaz oslovuje 
snúbencov krstnými menami (M.):  
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus 
Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás 
pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? 
Snúbenci odpovedia (každý zvlášť): Áno.  
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? 
Snúbenci: Áno. 
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti 
ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi? 
Snúbenci: Áno. 
Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom 
a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. 
Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá 
môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú, alebo si celú formulu 
manželského sľubu čítajú sami.  
Prvá forma manželského sľubu: 
Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku? 
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Muž: Beriem. 
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte 
ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni 
svojho života? 
Muž: Sľubujem. 
Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela? 
Žena: Beriem. 
Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy 
neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po 
všetky dni svojho života? 
Žena: Sľubujem. 
Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: 
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. 
Všetci: Amen. 
Druhá forma manželského sľubu: 
Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem 
verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že 
ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. 
Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem 
vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že 
ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. 
Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:  
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.  
Všetci: Amen. 
Prísaha 
Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. 
Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí:  
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh 
pomáhaj.  
Manželka potom hovorí: 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh 
pomáhaj.  
Požehnanie a odovzdanie prsteňov  
Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie:  
Teraz vám požehnám snubné prstene.  
Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia. 
Kňaz hovorí:  
Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali 
neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do 
smrti. Skrze Krista, nášho Pána.  
Novomanželia: Amen.  
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou. 
Manžel potom nastokne prsteň manželke a hovorí:  
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
Podobne aj manželka nastokne prsteň manželovi a hovorí:  
M., príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
Modlitba za novomanželov:  
Kňaz: 
Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých 
pokrstených a za celú Cirkev. 
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Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána. 
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás. 
Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, 
prosme Pána.  
Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.  
Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.  
Kňaz hovorí:  
Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím 
požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom 
spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby 
sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. 
V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im 
chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na 
bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi 
drahými v nebeskom kráľov-stve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ: 
Všetci: Otče náš ...  
Požehnanie.  
Po záverečnom požehnaní idú novomanželia a svedkovia podpísať sobášne zápisnice. Svedkovia majú 
so sebou občiansky preukaz. Ostatní prítomní zatiaľ vytvoria stredom kostola slávnostný špalier, 
ktorým prejdú novomanželia po podpise zápisnice pred kostol, kde môžu byť gratulácie. 
 
B: Evanjelický obrad uzavretia manželstva 
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C: Židovská svadobná zmluva 
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Sviatosť birmovania 
 

Rímskokatolícka cirkev  
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do 
kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie 
sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania 
dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví 
Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“.  
 
Slávenie birmovania 
Dôležitým úkonom, ktorý predchádza slávenie birmovania, ale istým spôsobom je jeho súčasťou, je 
posvätenie svätej krizmy. Svätí ju biskup na Zelený štvrtok v omši svätenia olejov pre celú svoju 
diecézu. V niektorých Východných cirkvách je toto svätenie dokonca vyhradené patriarchovi: 
Antiochijská liturgia vyjadruje epiklézu posvätenia svätej krizmy (po grécky myron) takto: „[Otče…, 
zošli svojho Svätého Ducha] na nás a na tento olej, ktorý je tu pred nami, a posväť ho, aby bol pre 
všetkých, ktorí ním budú pomazaní a poznačení, svätým myronom, kňazským myronom, kráľovským 
myronom, rúchom svetla, plášťom spásy, ochranou života, duchovným darom, posvätením duše i 
tela, radosťou srdca, večnou slasťou, nehynúcim šťastím, nezmazateľnou pečaťou, štítom viery a 
ochrannou prilbou proti všetkým úkladom Protivníka.“  
Keď sa birmovanie slávi oddelene od krstu, ako je to v rímskom obrade, liturgia sviatosti sa začína 
obnovením krstných sľubov a vyznaním viery birmovancov. Z toho jasne vidno, že birmovanie sa dáva 
do súvisu s krstom. Keď sa krstí dospelý, udeľuje sa mu hneď aj birmovanie a má účasť na Eucharistii.  
V rímskom obrade biskup vystrie ruky nad všetkých birmovancov. Tento úkon je už od čias apoštolov 
znakom daru Ducha. Biskup pritom prosí o vyliatie Ducha takto: „Všemohúci Bože, Otec nášho Pána 
Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich 
od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha 
rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho 
Pána.“  
Nasleduje podstatný obrad sviatosti. V latinskom obrade „sa sviatosť birmovania udeľuje pomazaním 
krizmou na čele, ktoré sa koná vkladaním ruky a slovami: ,Prijmi znak Daru Ducha Svätého: – ,Accipe 
signaculum doni Spiritus Sancti.‘“ Vo Východných cirkvách byzantského obradu sa pomazanie 
myronom (krizmou) koná po modlitbe epiklézy na významnejších častiach tela: na čele, na očiach, na 
nose, na ušiach, na perách, na prsiach, na chrbte, na rukách a na nohách. Každé pomazanie sa 
sprevádza formulou: „Pečať daru Svätého Ducha,“ „Sfragis doreas Pneumatos Hagiou“ (po grécky), 
„Signaculum doni Spiritus Sancti“ (po latinsky). 
Bozk pokoja, ktorým sa končí obrad sviatosti, je znakom a prejavom ekleziálneho spoločenstva s 
biskupom a so všetkými veriacimi. 
 
Znaky a obrad birmovania  
V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča – 
duchovnú pečať. Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom 
hojnosti a radosti; očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom) a robí pružným (natieranie atlétov a 
zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany; spôsobuje, že človek vyžaruje 
krásu, zdravie a silu.  
Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom živote. Pomazanie pred 
krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie; pomazanie chorých vyjadruje 
uzdravenie a posilu. Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom 
posvätenia. Kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní 
Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý ich život vydával 
„Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2Kor 2,15).  
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Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, 
znakom jej autority, jej vlastníckeho práva na nejaký predmet (tak napr. vojakov označovali pečaťou 
ich veliteľa a otrokov pečaťou ich pána). Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho 
robí tajným.  
Sám Kristus vyhlasuje, že ho Otec označil svojou pečaťou. Aj kresťan je označený pečaťou: „Boh nás i 
vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok 
Ducha“ (2Kor 1,21-22). Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je 
navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške. 
 
Účinky birmovania  
Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, 
aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc. 
Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:— prehlbuje naše zakorenenie v Božom 
synovstve, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8,15);— pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;— 
zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;— zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;— dáva nám osobitnú 
silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby 
sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž: „Pripomeň si teda, že si dostal 
duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha 
svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca 
Ducha ako závdavok.“  
Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do 
duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana 
pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.  
„Charakter“ zdokonaľuje spoločné kňazstvo veriacich prijaté v krste a „birmovaný dostáva silu 
verejne vyznávať slovami vieru v Krista akoby z úradného poslania [quasi ex officio]“. 
 
Kto môže prijať túto sviatosť?  
Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, 
birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, 
lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do 
kresťanského života ostáva neúplné.  
Latinský zvyk už od stáročí určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania „vek usudzovania“. Ale v 
nebezpečenstve smrti sa má deťom udeliť birmovanie, aj keď ešte nedosiahli vek usudzovania.  
Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o „sviatosti kresťanskej zrelosti“, nemal by sa pri tom zamieňať 
vek dospelosti vo viere s dospelým vekom prirodzeného vývinu. Ani by sa nemalo zabúdať že krstná 
milosť je milosť darovaného a nezaslúženého vyvolenia, ktorá nepotrebuje „ratifikáciu“ (schválenie), 
aby sa stala účinnou. Pripomína to svätý Tomáš: „Telesný vek nepodmieňuje dušu. Preto človek môže 
aj v detskom veku dosiahnuť dokonalosť duchovného veku, o ktorej hovorí Múdrosť: ,Nie dlhé roky 
robia starobu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom rokov‘ [4, 8]. Preto mnohí v detskom veku 
vďaka sile Ducha Svätého, ktorú prijali, udatne bojovali až po preliatie krvi za Krista.“ 
Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s 
Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba 
apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie 
vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, 
ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.  
Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa 
očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a 
ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého.  
Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo 
birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri 
krste. 
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Vysluhovateľ birmovania  
Prvotným vysluhovateľom birmovania je biskup. Vo východných cirkvách kňaz, ktorý krstí, zvyčajne 
hneď udeľuje aj birmovanie v rámci toho istého slávenia. Robí to však svätou krizmou, ktorú posvätil 
patriarcha alebo biskup, čo vyjadruje apoštolskú jednotu Cirkvi, ktorej zväzky sviatosť birmovania 
posilňuje. V Latinskej cirkvi sa zachováva taká istá disciplína (postup) pri krste dospelých alebo keď sa 
do plného spoločenstva s Cirkvou prijíma pokrstený z iného kresťanského spoločenstva, ktoré nemá 
platnú sviatosť birmovania 
V latinskom obrade je riadnym vysluhovateľom birmovania biskup. Hoci biskup môže v prípade 
potreby dať kňazom splnomocnenie vysluhovať birmovanie, má ho udeľovať on sám, aby sa 
nezabudlo, že práve z tohto dôvodu slávenie birmovania bolo časovo oddelené od krstu. Biskupi sú 
nástupcami apoštolov, dostali plnosť sviatosti posvätného stavu. Keď sviatosť birmovania vysluhujú 
oni, vhodne sa tým naznačuje, že účinok tejto sviatosti je užšie spojenie tých, čo ju prijímajú,  s 
Cirkvou, s jej apoštolským pôvodom a s jej poslaním vydávať svedectvo o Kristovi. 
Ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, môže mu birmovanie udeliť ktorýkoľvek kňaz. Cirkev totiž chce, 
aby ani jedno, ani to najmenšie z jej detí neodišlo z tohto sveta bez toho, aby ho Duch Svätý 
nezdokonalil darom Kristovej plnosti.757 
 
 
Gréckokatolícka cirkev 
 
Myropomazanie 
Pokrstení sa pomažú svätým myrom, aby boli pečaťou Svätého Ducha označení  
za svedkov a stali sa spolubudovateľmi Kristovho kráľovstva. (porov. CCEO,  kán. 692) 
Trvalo dosť dlho, kým sa myropomazanie začalo jasnejšie rozoznávať ako osobitná, od krstu odlišná 
sviatosť. Vskutku tvorilo spolu s krstom celkový obrad iniciácie, prijatia do Cirkvi. Nie je možné krst 
a myropomazanie od seba odlišovať tom zmysle, že krst sa vzťahuje na Ježiša Krista a myropomazanie 
na Svätého Ducha. Krst a myropomazanie nemajú k sebe vzťah ako Pascha a Zoslanie Svätého Ducha, 
ako keby krst dával človeku účasť na tajomstve Paschy, na živote zmŕtvychvstalého, 
a myropomazanie na tajomstve a živote Svätého Ducha. Je potrebné si uvedomiť, že všetky sviatosti 
stoja v znamení Paschy  a sviatku Zoslania Svätého Ducha. 
 
myropomazanie a spása  
Čo sa týka spásonosnej účinnosti sviatosti myropomazania, nie je ľahké rozlišovať ju od účinnosti 
krstu, nakoľko sa tieto sviatosti vo východnej Cirkvi udeľujú spolu ako jediný obrad uvedenia do 
kresťanstva a preto sa v mnohom špecifická účinnosť myropomazania nevykryštalizovala. 
V dobe cirkevných Otcov sa myropomazanie označovalo ako korunovanie a zavŕšenie krstu. Otcovia 
mu pripisovali plnosť Svätého Ducha a  vyniesli tak na povrch osobný aspekt. Súčasne videli 
v myropomazaní zdokonalenie účasti na úlohách Ježiša Krista. Svätému Duchu Otcovia pripisovali tú 
úlohu, že odstránil neschopnosť a slabosť kresťanov a dal im rozumnosť a silu, ktorou premáhajú 
protivenstvá a organizujú Božiu Cirkev. 
Tomáš Akvinský poukazuje na význam myropomazania pre život v spoločenstve. Svätý Duch totiž 
posilňuje pokrsteného, aby neohrozene vydával svedectvo o Ježišovi Kristovi. Myropomazaný kresťan 
sa stáva apoštolom, aby ohlasoval radostnú zvesť slovami a skutkami: „Buďte vždy pripravení obhájiť 
sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.“ (1 Pt 3,15). Ani prví kresťania 
nemali ľahký život pri evanjelizácii. Museli čeliť politickému a náboženskému nepriateľstvu. Učiteľ 
povedal: „Ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15,20). Utrpenie je zložkou 
kresťanského života, svet poznačený hriechom, odmieta toho, kto žije podľa logiky lásky a pravdy. 
Ježiš Kristus premohol hriech sveta tým, že sa obetoval na kríži. Aj vo sviatosti myropomazania sa 
zračí tieň kríža, cesta kresťanov je vyznačená mučeníctvom. To isté vyplýva i zo skutočnosti, že 
pripodobnenie kresťana Ježišovi Kristovi nastáva vtedy, keď dostane pečať Svätého Ducha. Lebo 
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poznačenie Svätým Duchom je poznačenie láskou. Svätý Duch nás učí rásť v láske. A na základe 
tohoto poznania si každý myropomazaný kresťan nielenže  uvedomuje svoju zodpovednosť za svet, 
v ktorom žije, ale sa stáva aj spôsobilým túto zodpovednosť realizovať. 
Aj v sviatosti myropomazania si môžeme všimnúť spoločné pôsobenie osôb Najsvätejšej Trojice.  
Boh Otec potvrdzuje pokrsteného ako „svedka“, posiela mu Ducha, ktorý oživuje charizmy, zaktivuje 
v ňom nový spôsob života na základe kresťanskej viery 
Boh Syn dáva myropomazanému účasť na svojom tajomstve smrti a zmŕtvychvstania a naplno ho 
potvrdzuje za svojho „svedka“ 
Boh Svätý Duch vedie a podporuje myropomazaného v službe, pobáda ho, aby zužitkoval prijaté 
charizmy a aby bol naplno činný v Cirkvi. 
Podstata Otca, svedectvo Syna a pôsobenie Svätého Ducha sú neoddeliteľné. Kto sa stal novým 
stvorením (krst), ohlasuje všetkým túto novinu slovom a životom (myropomazanie). Kto sa stal 
členom nového Božieho ľudu, stáva sa činným údom  Kristovej Cirkvi. 
 
Evanjelická cirkev Augsburského vyznania 
 
V Evanjelickej cirkvi je sviatosť birmovania nazývaná Konfirmácia  
Konfirmácia organicky súvisí s krstom detí a s prvým pristupovaním k Svätej Večeri Pánovej. Ak 
hľadíme na ňu v súvislosti s krstom, potom konfirmácia je príležitosťou, keď dorastajúce dieťa vyzná, 
že spoznalo a spoznáva milosť, ktorú prijalo vo svojom krste a že v tejto milosti chce naďalej zotrvať a 
napredovať. Pokrstené dieťa je Božím dieťaťom, preto cieľom konfirmačnej prípravy je snaha 
prebudiť a posilniť vieru, ktorá si prisvojuje v krste svätom darované spasenie. Z tohto hľadiska 
konfirmačná príprava je dnešným pokračovaním starokresťanskej výchovy katechumenov. Pri skúške, 
ktorá bezprostredne predchádza samotnú konfirmáciu, konfirmandi svojimi odpoveďami dosvedčujú 
svoju vieru a vzápätí sami odriekajú to Apoštolské vierovyznanie, ktoré pri krste nad nimi odriekali 
rodičia, krstní rodičia a aj celý ich cirkevný zbor. Vyjadrujú tým svoju vôľu a ochotu včleniť sa svojou 
uvedomenou vierou do spoločenstva veriacich celej kresťanskej cirkvi. Formou osobného 
konfirmačného vyznania sami vyznávajú svoju vieru. To nie je prísaha, záväzok, sľubovanie, 
zaverovanie sa, ale dosvedčenie toho, že poznajú učenie našej cirkvi. Je to úprimné vyjadrenie viery v 
Spasiteľa Ježiša Krista a nádeje ochotne v nej pomocou Ducha Svätého zotrvať. Je to vzácna 
príležitosť pre znovuprijatie Ducha Svätého, lebo znovuzrodenie z vody a Ducha spolunáležia. 
Konfirmácia v evanjelickej cirkvi je aj prvou príležitosťou pristúpiť k Večeri Pánovej a prijať túto 
sviatosť. Bez konfirmácie evanjelická cirkev nepripúšťa svojich členov k Večeri Pánovej. Aj pre túto 
okolnosť je veľmi dôležité nielen konfirmačné vyznanie, ale aj konfirmačné vyučovanie a konfirmačná 
skúška. Evanjelická cirkev vo svojich dejinách vždy požadovala od tých, ktorí pristupujú k stolu 
Pánovmu, aspoň základnú znalosť evanjelického učenia, ktoré je obsiahnuté v Malom katechizme. 
Konfirmačná skúška je teda aj nadviazaním na niekdajšiu spovednú skúšku, ktorú ako povinnú 
zaviedli reformátori a požadovali ju pred prijímaním Svätej večere. Je samozrejmé, že prípravu k nej 
považovali za veľmi významnú a dôležitú. Ako dobre vedeli, že krst nie je len obyčajná voda, ktorá ak 
neosoží, tak neškodí, rovnako dobre vedeli i to, že Večera Pánova, nie je obyčajné jedenie a pitia a 
preto nemožno k nej pristupovať len tak, bez náležitej prípravy. Každé dieťa pri krste bolo vložené do 
smrti Ježiša Krista, čiže bolo zaštepené do tej lásky Božej, ktorá bola dokázaná na kríži, kde bolo 
nalomené telo Ježiša Krista a kde bola preliata Jeho nevinná krv. Každé pokrstené dieťa takto sa stalo 
dieťaťom Božím. Preto ani jedno pokrstené dieťa by nemalo zostať nekonfirmované a tak odlúčené 
od Svätej večere, v ktorom sa nám dostáva prepotrebného odpustenia našich hriechov skrze telo a 
krv nášho Spasiteľa Krista.  
 
Pravoslávna cirkev 
 
Myropomazanie je sviatosť, pri ktorej je pokrstenému darovaný dar Ducha Svätého pomazaním 
svätým myrom (pravoslávny termín pre krizmu). V pravoslávnej cirkvi vykonáva sviatosť 
myropomazania každý kňaz na rozdiel od rímskokatolíckej cirkvi, kde birmovanie vykonáva biskup. 
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Pravoslávny kňaz však svätý myron nikdy sám nepripravuje ani nesvätí, ale dostáva ho od biskupa už 
posvätený. Myron môže svätiť iba hlavný predstaviteľ miestnej pravoslávnej cirkvi. V praxi ju svätia 
iba patriarchovia a rozdávajú ju ostatným biskupom a predstaviteľom menších pravoslávnych cirkví. 
Myropomazanie sa uskutočňuje spravidla hneď po krste a to i u malých detí. Pokrstený a myrom 
pomazaný pravoslávny kresťan sa stáva plným členom cirkvi a smie pristupovať, nehľadiac na svoj vek 
aj k eucharistii. 
 
Cirkev československá husitská 
 
Birmovanie je sviatosť, v ktorej Duch Svätý oživuje a upevňuje vieru pokrsteného, ktorý bol riadne 
vzdelaný v evanjeliu, vedie ho k uvedomelému vyznaniu viery a sľubu vernosti evanjeliu a obdaruje 
ho radosťou a nadšením Kristovho vyznávača. Birmovanie zvýrazňuje všeobecné kňazstvo v cirkvi, 
preto má byť kladený dôraz na aktívne povinnosti viery a začlenenie birmovancov do praktických 
služieb v náboženskej obci. Vonkajší úkon birmovania spočíva v tom, že biskup, alebo ním poverený 
duchovný, ktorý sviatosť vysluhuje, kladie birmovancovi na hlavu ruky so slovami: „Prijmi pečať darov 
Ducha Svätého.“ Ku sviatosti birmovania pristupuje obec po náležitej príprave pokrstených v kurzoch 
duchovnej starostlivosti. Skúška birmovancov sa koná v závere prípravy v osobitnom zhromaždení za 
účasti rodín a za účasti biskupa. Slávnosť birmovania sa odporúča konať v rámci bohoslužby. 
Jednotlivé časti sú preto zaradené na príslušné miesta v Liturgii. 
 
Novoapoštolská cirkev 
 
Z učenia zvestovaného Ježišom Kristom Novoapoštolská cirkev odvodzuje 3 sviatosti. 
Svätý krst vodou 
Sväté zapečatenie 
Svätá večera 
 
Sväté zapečatenie 
Sviatosť Sväté zapečatenie je prijatie Ducha Svätého. Uskutočňuje sa skrze modlitbu a položením rúk 
apoštola na pokrsteného. Krst vodou a sväté zapečatenie spoločne tvoria znovuzrodenie z vody a 
Ducha. Toto sprostredkúva spoločenstvo Božích detí.  
 
Sväté zapečatenie môžeme chápať ako alternatívu k sviatosti birmovania v rímskokatolíckej cirkvi. 
 
Starokatolícka cirkev 
 

Sviatosti sú viditeľné, Ježišom Kristom ustanovené a z Ducha Svätého pôsobivé znamenia, s 
ktorými je spojená neviditeľná milosť božia. Sviatostná milosť je pôsobivá živou vierou, nádejou a 
láskou. Sviatosťami sa kresťan podieľa na vnútornom agapiálnom tajomstve Svätej Trojice.  

Počet sviatostí je sedem: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna (eucharistia), pokánie (svätá 
spoveď je ušná, ale i spoločná v rámci svätej omše), pomazanie nemocných, posvätenie kňazstva, 
manželstvo. Najdôležitejšie pre spasenie sú krst, eucharistia a pokánie. Sviatosti sú mystériom lásky 
Najsvätejšej Trojice a kresťanského života. 

Starokatolícka cirkev nemá nijaké podstatné odlišnosti vo vysluhovaní sviatosti birmovania 
oproti  Rímskokatolíckej cirkvi. 
 
Evanjelická cirkev metodistická 
 

Kristom zriadené sviatosti nie sú iba znakmi, alebo symbolmi kresťanského vyznania, ale skôr 
sú istými znameniami milosti a dobrej vôle Božej k nám. Prostredníctvom nich v nás Boh koná 
neviditeľné dielo a nielen obživuje, ale tiež posilňuje a utvrdzuje vieru v neho. Sú dve sviatosti 
ustanovené Kristom, naším Pánom v evanjeliu, a to krst a Večera Pánova.    
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Päť takzvaných sviatostí, a to birmovanie, pokánie, vysviacka kňazov, manželstvo a posledné 
pomazanie sa nemajú považovať za sviatosti podľa evanjelia, lebo sú iba neporozumením apoštolskej 
zvesti, sú to životné stavy, uznávané v Písme, a predsa nie v tej povahe ako v prípade krstu a Večere 
Pánovej, pretože pri nich nie je ani viditeľné znamenie, ani obrad, nariadený Bohom. Sviatosti neboli 
Kristom zriadené pre obdiv, alebo nosenie okolo, ale k tomu, aby sme ich riadne užívali. A pri tých, 
ktorí ich prijímajú správne, majú účinok a pôsobia blahodarne. Tí však, ktorí ich prijímajú nehodne, 
spôsobujú si odsúdenie, ako hovorí Pavel v 1. Korintským 11,29. 
 
Historický vývoj sviatosti birmovania  
 
Dve tradície východná a západná  
 V prvých storočiach birmovanie zvyčajne tvorilo jednojediné slávenie s krstom a podľa vyjadrenia 
svätého Cypriána tvorilo s ním „dvojsviatosť“. Ale čoraz väčší počet krstov detí, a to v každom ročnom 
období, a rozmnoženie (vidieckych) farností a tým aj zväčšenie diecéz už nedovoľovalo, okrem iných 
dôvodov, aby bol biskup prítomný na všetkých sláveniach krstu. Keďže na Západe chceli vyhradiť 
dovŕšenie krstu biskupovi, zaviedli časové oddelenie týchto dvoch sviatostí. Východ si zachoval 
obidve sviatosti spojené, takže birmovanie udeľuje kňaz, ktorý krstí. Ale aj on to môže robiť iba 
krizmou (po grécky myron), ktorú posvätil biskup.  
 Jeden zvyk rímskej cirkvi – dvojité pomazanie krizmou po krste – uľahčil rozvoj západnej praxe: prvé 
pomazanie, ktoré na novopokrstenom, keď vyšiel z krstného kúpeľa, vykonal už kňaz, bolo dovŕšené 
druhým pomazaním, ktoré vykonal biskup na čele každého novopokrsteného. Prvé pomazanie svätou 
krizmou, ktoré udeľuje kňaz, ostalo spojené s krstným obradom a znamená účasť pokrsteného na 
Kristovom prorockom, kňazskom a kráľovskom poslaní. Keď sa krst udeľuje dospelému, po krste sa 
dáva iba jedno pomazanie, a to birmovné.  
Prax Východných cirkví vyjadruje viac jednotu uvádzania do kresťanského života. Prax Latinskej cirkvi 
jasnejšie vyjadruje spoločenstvo nového kresťana s jeho biskupom, ktorý je ručiteľom a služobníkom 
jednoty svojej Cirkvi, jej katolíckosti a jej apoštolskosti a tým aj spojivom s apoštolským pôvodom 
Kristovej Cirkvi. 
Po nástupe reformácie a odlúčení sa Evanjelickej cirkvi od Katolíckej sa sviatosť birmovania 
v Reformovanej cirkvi podstatne zmenila. Hlavnú zmenu môžeme vidieť hlavne v tom, že odvtedy sa 
obrad nazývaný Konfirmácia nepokladá za sviatosť. V iných odlúčených kresťanských cirkvách, ktoré 
si túto sviatosť zachovali môžeme vidieť podobné zmeny. Zaujímavé je, že Cirkev československá 
husitská si túto sviatosť zachovala. 
 
Vysluhovateľ sviatosti birmovania 
V katolíckej cirkvi latinského obradu je vysluhovateľom sviatosti birmovania biskup. V ostatných 
kresťanských cirkvách sviatosť birmovania vysluhujú kňazi, hlavne z toho dôvodu, že sviatosť 
birmovania sa udeľuje hneď pri krste a pre veľký počet krstov nie je možné, aby biskup bol účastný 
pri každom krste. V Novoapoštolskej cirkvi túto sviatosť udeľuje apoštol. 
 
Záver 
Kresťanských cirkví vo svete existuje veľké množstvo, ale iba päť z nich má sedem sviatostí, tak ako 
Katolícka cirkev. Ostatné kresťanské cirkvi neuznávajú všetky sviatosti. Môžeme si však všimnúť, že 
v cirkvách kde sa sviatosť birmovania udeľuje v období dospievania či dospelosti hrá veľmi dôležitú 
úlohu príprava na prijatie tejto sviatosti. Aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kde nie je 
konfirmácia považovaná za sviatosť ale za potvrdenie krstu a úkon pred pristupovaním k  Večeri 
Pánovej, predsa sa príprave na jej prijatie venuje veľká pozornosť. Pomerne zaujímavé je, že 
Evanjelická cirkev metodistická nepovažuje birmovanie za sviatosť ale len za životný stav a učí, že táto 
takzvaná sviatosť je len nepochopením apoštolskej zvesti ako aj ďalšie takzvané sviatosti.  
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Bohoslužby v kresťanských Cirkvách na Slovensku 
 

1 Úvod 
 Filozofia nás učí, že človek zo svojej prirodzenosti je „homo religiosus“ – človek náboženský. 
Človek – bytosť Bohom stvorená, cíti svoju závislosť na svojom Pôvodcovi – Stvoriteľovi ako na 
svojom konečnom cieli. Túto pravdu prežíva celá psychofyzická prirodzenosť človeka  a dáva to 
najavo, keď svoje vnútorné cítenie prejavuje navonok ustálenými gestami, postojmi, modlitbou 
a pod. Pretože ten istý človek je aj bytosť spoločenská, ktorá cíti potrebu vzdávať Bohu česť 
v spoločnosti, tak tá verejná česť, ustálená podľa platného poriadku sa nazýva liturgickým obradom, 
a tento je prirodzenou potrebou človeka.758. Liturgia je vrchol, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi.759 
Liturgické zhromaždenie má mať jednotu zo „spoločenstva Ducha Svätého,“ ktorý spája Božie deti do 
jediného Kristovho tela. Toto zhromaždenie presahuje všetky ľudské, rasové, kultúrne a spoločenské 
príbuznosti.760  

Preto sa chcem zaoberať bohoslužbami v jednotlivých cirkvách na Slovensku. Cirkvi 
rozdeľujem na dve veľké skupiny. Do prvej patria cirkvi, ktoré majú eucharistiu – to znamená, že veria 
v skutočnú prítomnosť Krista v chlebe a víne a pri bohoslužbách sa stretávajú denne. Do druhej 
skupiny zaraďujem spoločenstvá, ktoré eucharistiu neuznávajú a bohoslužby mávajú zväčša raz do 
týždňa. Ďalej sa zaoberám sakrálnym priestorom, oblečením a hudbou. 
 

 
2 Cirkvi ktoré majú eucharistiu 

 
 Patria sem historicky najstaršie cirkvi (rímskokatolícka a pravoslávna) a čo sa týka obradu 
úzko z nich vychádzajúce (gréckokatolícka a starokatolícka). Od cirkví v druhej skupine sa odlišujú 
zložitejšou a náročnejšou liturgiou a to zo strany i prítomných veriacich i predsedajúceho (kňaza 
alebo biskupa) a tiež tým, že sa slávi denne. Liturgia je plná symbolov a historicky sa vyvíjala.  
 

2. 1 Rímskokatolícka cirkev  
Najpočetnejšou z kresťanských cirkví je práve Rímskokatolícka cirkev. Má hierarchické 

usporiadanie - na čele stojí pápež, potom biskupi, kňazi, diakoni a ostatní veriaci ľud.  
2. 1 .1 Bohoslužby 
Prvý kto slávil sv. omšu (katolícky názov bohoslužby) bol Ježiš Kristus pri poslednej večeri. 

Prvé kresťanské spoločenstvá postupne rozvíjali formu kultu. Na konci 3. storočia je rímska omša už 
natoľko vyvinutá a ustálená, že sa vo svojej podstate a priebehu veľmi podobá dnešnej.761 Kam 
kresťanstvo prichádzalo, kult sa obohacoval o rozličné prvky určitých regiónov, tak vznikli liturgické 
rodiny obradov (severoafrická, rímska, ambroziánska, galská, španielska, keltsko-ísrsko-anglosaská.762 
Rovnako rehole mali svoje charakteristické praktiky a zvyky pri liturgii. Sv. omša sa spočiatku slúžila 
iba v bielom rúchu. Ďalšie liturgické farby sa začali zavádzať v 9. storočí. Pápež Inocent II. zaviedol päť 
liturgických farieb, ktoré ako bohoslužobné nariadil misál pápeža Pia V.763 V r. 1570 bol ako výsledok 
prác Tridentského koncilu promulgovaný Rímsky misál, ktorý mal byť návratom k starej liturgii mesta 
Ríma a svojimi predpismi zmenil tvár katolíckej bohoslužby. V tom čase vládla v liturgii veľká 
rôznorodosť , ktorá spôsobovala veľa zmätkov, škandálov a nedorozumení. Zaviedla sa síce 
uniformita, ale aj veľmi potrebná zhoda.764 Liturgia vo svojej štruktúre zostala nezmenená až do 
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Druhého vatikánskeho koncilu. Nastala tak dlhá doba nehybnosti liturgie.765 Koncil upravuje liturgiu 
v konštitúcii Sacrosanctum concilium. Zámerom koncilu bola reforma liturgie v kontexte celého života 
Cirkvi. Obnova spočíva na činnej účasti veriacich na Božích tajomstvách, ktoré sa uskutočňujú 
v liturgii. Konštitúcia odporúča: Návrat k prameňom, bohatšiu ponuku Božieho slova, návrat k zdravej 
tradícii pri zachovávaní vlastných národných prvkov, používanie národnej reči a zjednodušenie 
obradov.766 

Teológia liturgie: Liturgia je činnosť úplného Krista. Tí, čo ju slávia povznesení nad znaky sú už 
v nebeskej liturgii, kde je slávenie naplno spoločenstvom a sviatkom.767 Sviatostnú liturgiu slávi celé 
spoločenstvo, Kristovo telo zjednotené so svojou Hlavou. Liturgické slávenia nie sú súkromné, ale 
spoločné slávenia. Liturgia je teda úkonom Krista, Kristovho kňazstva sviatostného i všeobecného. 
Vnútornú stránku liturgie tvorí totiž Kristovo kňazstvo, ktoré j e však navonok preukazované 
vonkajšími a zároveň účinnými znameniami a symbolmi. Liturgické slávenie takto sprítomňuje 
vykupiteľské dielo Ježiša Krista, počas ktorého sa jeho dielo aktualizuje, sprítomňuje a uskutočňuje.768 
Liturgia má pevný kristologický základ a je účinnou spomienkovou činnosťou spásonosnej udalosti.769 

Štruktúra liturgie: Sv. omša sa skladá z liturgie slova a liturgie obety. V prvej časti veriaci 
počúvajú čítania zo Sv. písma – Starého i Nového zákona, potom nasleduje homília a spoločné 
modlitby veriacich. V druhej časti kňaz, alebo biskup prináša nekrvavú obetu. Na slová premenenia 
vchádza do chleba a vína živý Kristus. Tento akt sa nazýva transubstácia. Potom sa veriacim rozdáva 
Kristovo telo. Na konci je požehnanie a prepustenie veriacich. 

2. 1. 2 Oblečenie 
Klerici, Bohu zasvätené osoby sa pri liturgii líšia od ostatných špeciálnym odevom. Základným 

odevom je alba – dlhé biele rúcho. Označením kňaza  diakona je štóla. Kňaz ju má okolo krku rovno 
a diakon od ľavého pleca k pravému boku šikmo. Diakon nosí ako vrchné rúcho dalmatiku, kňaz  
a biskup ornát. Ornát sa vyvynul z profánneho rímskeho odevu.770 Označením biskupa je mitra, 
bacula, prsteň a pektorál – kríž na hrudi  na retiazke. Arcibiskup má pálium – kruhový pás zhotovený 
z bielej vlny so štyrmi čiernymi krížikmi. Pápež má namiesto biskupskej baculy baculu, na vrchu ktorej 
je kríž. V minulosti ešte nosil tiaru – neliturgickú čiapku s troma obručami. Okrem toho kedysi nostil 
na ľavej ruke manipal alebo rationale na pleciach. Podobali sa starozákonnému efódu. Bol to ozdobný 
pás na pleciach, niekedy zakončený zvončekom. Pozostatok z toho môže dnes pozorovať v podobe 
zvisklých pásov na ornáte ako aplikácie, či výšivky, alebo ako cingulá zakončujúce náplecný štít, či 
pozostatok kapucne na pluviáli, či bývalej cyppe alebo na mantuse. 771 

2. 1. 3 Chrám 
Na eucharistickú bohoslužbu sa Boží ľud schádza spravidla v kostole. Patrí sa, aby kostoly boli 

slávnostne konsekrované. Veľký zmysel má pôdorys každého katolíckeho kostola. Jeho čiara kostol 
najprv od vonkajšieho sveta oddelí, aby sa sakrálne s profánnym nemiešalo, aby sa od seba jasne 
odlíšilo: toto je priestor svojou podstatou určený pre kult, pre bohoslužbu, eucharistickú obetu, 
a vonku je svet, s profánnym zmyslom a cieľom.772 Kostoly boli obrátené na východ. V chráme nesmie 
chýbať oltár, na ktorom sa slávi eucharistická obeta. Má byť pevný, konsekrovaný a zakrytý 
plachtami. V predkoncilovej liturgii bol pri stene a kňaz bol obrátený v smere ľudu.773 Pokoncilová 
liturgia obrátila kňaza tvárou k ľudu. Ďalej je tu bohostánok, kde sa odkladá Eucharistia, ambona – 
vyvýšené miesto, odkiaľ sa číta Božie slovo, sedes – sedadlo pre kňaza, lavice pre veriaci ľud. Vo veži 
sú zvony, ktoré svojim hlasom zvelebujú Boha a zvolávajú veriacich.  
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2. 1. 4 Hudba  
Sv. Augustín povedal: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Hovorí sa, že Bach nám dal Božie slovo, 

Mozart Boží smiech a Beethoven Boží oheň. A Boh nám dal hudbu, aby sme sa mohli modliť bez 
slov.774 Hudba má komunikačnú funkciu. Aby bola hudbou, musí zaznieť (sonare), potom spôsobí 
v poslucháčovi odozvu (re-sonare) ktorá sa neskôr prejaví vo vzájomnej pospolitosti pri hudobnom 
zážitku (con-sonare) Hudba slúži k vyjadrenie nezmyslových, duševných a duchovných skutočností. 
Radosť vyjadrená spevom vzbudí radosť u toho, kto je schopný rezonancie a vytvára tak spoločenstvo 
radosti. Schopnosť sa sonancie a rezonancie vedie k spoločenstvu. Preto neprekvapuje, že sa 
s hudbou a spevom stretávame vo všetkým náboženských kultoch.775 

Hudba je integrálnou časťou liturgie. Spievajú sa piesne z obdobia jestvovania celej cirkvi. 
Typickým a jedine katolíckym druhom umenia je gregoriánsky chorál. Je to spoločné pomenovanie 
pre jednohlasné, beznástrojové, široko diatonické hudobné vyjadrenie latinských liturgických textov 
rímskej liturgie. Je svojou podstatou liturgickou modlitbou.776 Cirkev podporuje ľudový náboženský 
spev, aby pri pobožnostiach a náboženských sláveniach, ba pri samých liturgických úkonoch mohli 
zaznievať hlasy veriacich.777 Cirkev si uvedomuje špecifickú užitočnosť súčasnej hudby pri prístupe 
k mládeži.778 V poslednej dobe sú veľmi obľúbené piesne chvál. Vychádzajú z gregoriánskeho chorálu, 
lebo ak porovnávame hudobné prostredie inšpirácii a infiltrácii rôznych hudobných zdrojov, ranný 
kresťanský chorál vznikal v lone pozostakov starej antickej kultúry a židovskej tradície, tak praise 
a worship vzniká v synkréze európskej a anglo-americkej hudobnej kultúry.779 

Z hudobných nástrojov katolícka cirkev používa hlavne organ, zvon, ľudský hlas, ale aj 
orchester a všetky ostatné hudobné nástroje, ktoré nenarušujú posvätnosť liturgie.  

Organ: hudobný nástroj so stacionárnym zvukom780 sa prvýkrát objavuje v 3. storočí pred 
Kristom. Prvotná cirkev ho neprijímala, ako o tom svedčí sv. Hieronym, lebo ho považovali za 
pohanský nástroj, keďže sa používal aj v cirkuse. V liturgii sa začal používať od 10. storočia, na 
Slovensku je prvá zmienka z r. 1327 o organe pre kláštorný chrám v Lelese. Obľuba organa sa 
neobmedzovala len na cirkevné kruhy. Významný svetskí hodnostári si obstarávali malé prenosné 
nástroje do svojim sídel.781 Požiadavky, ktoré boli kladené na organ pri liturgii (schopnosť pléna, 
doprovodu, charakteristikácia sólového hlasu) odpovedali estetickým požiadavkám katolíckej 
bohoslužby.782 O organe hovorí aj Sacrosanctum concilium: Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi 
vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom 
obdivuhodný lesk a mohutne povznáša myseľ k Bohu a k nebeským veciam.783 

 
2. 2 Pravoslávna cirkev 
Pravoslávna cirkev (gréckeho ὀρθός orthos  - správny, pravdivý a δόξα doxa - sláva, názor, 

učenie) je kresťanská cirkev zložená z viacero územných cirkví, ktoré spolu tvoria pravoslávne 
spoločenstvo. Pravoslávne cirkvi majú svoje počiatky v prvotnej kresťanskej obci v Jeruzaleme a ďalej 
vo východnej časti rímskej ríše. Už v staroveku sa hlavné typy kresťanskej liturgie na Východe i 
Západe pomerne ustálili a postupne tiež zjednocovali. V dôsledku rozdelenia ríše a neskôr veľkej 
schizmy v r. 1054 sa však východná a západná liturgie ustálili v odlišnej podobe. 784  
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2. 2. 1 Bohoslužby 
Bohoslužby v pravoslávnej cirkvi sú najzložitejšie a najdlhšie, no na druhej strane  sú plné 

symbolov a duchovnej hĺbky. Z tohto dôvodu im venujem viac priestoru. Vrcholom duchovného 
života je božská liturgia, ktorá pozná tri rôzne formy - liturgia sv. Jána Zlatoústeho (najčastejšie 
používaná), sv. Bazila Veľkého (slávi sa 10 ráz v roku) a liturgia vopredposvätených darov (slúži sa vo 
Veľkom pôste, nie je pri nej premenenie eucharistie). Veriaci sa zvyknú v nedeľu modliť spoločne 
v chráme večiereň a utiereň.785 Žiadna liturgia sa nekoná na Veľký piatok. 

Dlhé bohoslužby sú menej postavené na porozumení, poskytujú viac slobody pre osobné 
prežívanie. Ich cieľom je najmä byť s Bohom, zakúšať nebo a stotožniť sa so sláveným tajomstvom.  

Príprava na liturgiu zahŕňa:  
1. duchovnú – kňaz má byť morálne čistý a má si očistiť svedomie od hriechov. Preto má často 

pristupovať k sv. spovedi, zbaviť sa hnevu, nepriateľstva, nesmie upadnúť do zúfalstva a má 
sa tešiť na liturgiu. 

2. Telesnú – z večera nemá konzumovať nadbytočné množstvo jedla a pitia a od polnoci nič 
nejesť, nepiť a nefajčiť. Deň pred sv. liturgiou nesmie sexuálne žiť so ženou.  

3. Modlitebnú prípravu – modlitby pravoslávnych kňazov sa veľmi podobajú breviáru v rímskej 
cirkvi.786 
Liturgia je spoločná bohoslužba a preto ju kňaz nikdy nesmie vykonávať sám (to sa netýka 

večierňe a utrierne). Liturgiu môže vykonávať biskup alebo kňaz. Kňaz môže konať sv. liturgiu iba raz 
do dňa a musí na nej prijímať. Koná sa predpoludním. Ak chce kňaz vykonať liturgiu v cudzom 
chráme, musí mať na to povolenie miestneho farára.  

Božská liturgia sa začína tým, čím sa to všetko jedného dňa skončí – Božím kráľovstvom: 
„Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha…” Týmto zvolaním sa začína každá eucharistická 
slávnosť v byzantskej tradícii. Tieto slová ohlasujú cieľ každej liturgie – nebeskú hostinu.  

Postoj očakávania a trvania vyjadrujú mnohé prvky byzantskej liturgie. Kňaz a diakon stoja 
tvárou na východ. Pohľadom a orientáciou majú viesť ľudí za sebou. Svätyňa je oddelená 
ikonostasom, ktorý ukazuje, že tajomstvo slávené v eucharistii je nielen pre tých, ktorí sa zišli na 
slávenie. Cirkev nie je iba zhromaždenie tých, ktorí žijú tu a teraz, ale znázorňuje tiež Nebeský 
Jeruzalem.  
  Príprava na liturgiu: Skôr ako sa môže začať príchod do kráľovstva, ľudia musia byť 
pripravení. Nemôžeme plánovať stretnutie s Bohom, ale môžeme sa na neho pripravovať. Prípravná 
časť sa začína tým, že sa kňaz a diakon spájajú v modlitbe pred ikonostasom pred začiatkom liturgie. 
Pred vstupom do svätyne svätých sa otočia k zhromaždeniu a poklonia sa ľuďom – tým sa snažia 
zmieriť so všetkými a zároveň vyznávajú prítomnosť Krista v zhromaždení. Keď vstúpia do svätyne, 
bozkom si uctia prestol – symbol Krista, ktorý zjednocuje všetkých viac ako stôl s jedlom, ktorý 
zjednocuje tých, čo sa zišli na hostinu. Kňaz a diakon sa začínajú obliekať. Svetlý stichár je vlastne 
oblečenie, ktoré všetci dostávajú pri krste. Epitrachil symbolizuje Božiu milosť, ktorú v hojnosti 
vylieva „na svojich kňazov. Je to sťa vzácny olej, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na 
okraj jeho rúcha.” (Ž 133, 2) Nakoniec si kňaz oblieka felón, ktorý ohlasuje radosť a jas života v Božom 
kráľovstve. Diakon si na stichár dáva orár, jeho pozdvihnutím vyjadruje naliehavosť diakonátu – 
služby Božích sluhov. Jeho funkcia pri liturgii je slúžiť, vykonávať manuálne práce. Tak v liturgii 
pokračuje v práci, ktorú vykonáva v každodennom živote: obsluhovať pri stoloch a starať sa 
o núdznych.  
  Proskomídia (prothesis) svojimi modlitbami a gestami vopred pripravuje mnoho spoločných 
tém, ktoré sa viažu na verejnú časť eucharistie. Pamiatka, služba, posvätenie, obetovanie: toto všetko 
sa naznačuje, keď kňaz pripravuje dary chleba a vína. Kopijou krája prosfory (chleby) a usporadúva 
častice tak, že znázorňujú cirkev na čele s Kristom. Dary sa zakrývajú osobitnými prikrývkami. Potom 
sa kňaz modlí za ich prijatie. Po okiadzaní týchto darov sa slúžiaci presunú k svätému prestolu. 

                                                 
785

  http://www.slovinky.estranky.cz/clanky/vychodna-spiritualita/liturgia z 29. 04. 2010.  
786

  http://www.tahaky-referaty.sk/Pravoslavna-sv.-liturgia/19001/ z 24. 04. 2010.  



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

Liturgia katechumenov: Diakon okiadza prestol, ikony a všetkých, ktorí sa zišli, aby sa pokúsili 
o jednotu s Jediným v tele Cirkvi. Tento úkon slúži ako forma pozdravu. Okiadzaním chrámu sa tiež 
pretvára bežný vzduch, ktorý dýchame. Znovustvorenie nášho sveta sa začína ako voňavý dym, ktorý 
sa vznáša nad tvárami zhromaždených ako Svätý Duch vznášajúci sa nad tvárou zeme. Prvá tichá 
modlitba kňaza je modlitba k Svätému Duchu. Modlitbou „Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, 
ktorý si všade a všetko naplňuješ…” slúžiaci prosia o dar Ducha.  Diakon sa otočí ku kňazovi a 
polohlasne hovorí: „Nadišiel čas konať Pánovi. Vladyka, požehnaj!” Nesmieme nikdy zabúdať na to, 
že kresťanskú bohoslužbu od pohanských obradov odlišuje to, že kresťania oslavujú príchod Boha 
k nám. To sa vyplnilo v Ježišovi Kristovi. Boh cez Krista a v Svätom Duchu nás v tejto liturgii vťahuje do 
dôverného styku trojičného spoločenstva. Po úvodnom dobrorečení „Požehnané kráľovstvo…” sa 
začína modliť za potreby cirkvi a sveta.  

Antifóny a malý vchod: Antifóny sú žalmové verše s refrénmi, ktoré rozprávajú o slávenom 
tajomstve. Niektoré sviatky majú svoje vlastné antifóny, ktoré zosilňujú naše chápanie a oslavujú 
tieto jednotlivé sviatky. Hymnus „Jednorodený Synu i Božie Slovo…” je jedným z nosných spevov 
bohoslužby slova. Zložil ho v roku 535 byzantský cisár Justinián a slúži ako isté vyznanie viery. Vchod 
s evanjeliárom (nazývaný Malý vchod) pôvodne znamenal vchod do chrámu. Druhý verš tretej 
antifóny hovorí: „Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.…” (Ž 94, 2) 
V každom prípade v praxi slúži Malý vchod na to, aby poukázal na dôležitosť Božieho slova. Aby sa 
zvýraznila dôležitosť evanjeliára, kňaza a diakona sprevádzajú svetlonosi, ktorí nesú sviečky. Na záver 
diakon pozdvihuje evanjeliár a zvolá: „Premúdrosť! Stojme úctivo!” Ľud odpovedá sklonením hláv a 
spevom: „Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom…”  

Trojsvätá pieseň: Po tropári a kondaku, ktoré hovoria o slávenom kňaz intonuje: „Pretože si 
svätý, Bože náš, a my ti vzdávame slávu…” Ostatní veriaci spolu s anjelskými zbormi odpovedajú  
spevom: „Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.” Toto je jedna z najstarších 
častí byzantskej liturgie, slúžila ako vstupná pieseň.  

Čítania a homília: Po odchode k hornému stolcu sa kňaz po prvý raz otočí k ľuďom a zvolá: 
„Pokoj všetkým!” Je to pozdrav žijúceho Krista, ktorým po svojom vzkriesení pozdravil apoštolov. V 
časoch Jána Zlatoústeho sa tento pozdrav udomácnil aj v liturgii. Po prokimene  sa číta z listov alebo 
Skutkov svätých apoštolov „Aleluja” je vlastne logickou odpoveďou na ich slová. Tento spôsob 
poďakovania za ohlasovanie dobrej zvesti patrí k najstarším prvkom bohoslužby. Diakon znova 
okiadza chrám. Je to príprava na slávnostný okamih ohlasovania evanjelia.  
Od raných čias cirkevní otcovia poukazovali na dvojitú funkciu prestola pri liturgii - prestol evanjelia a 
prestol eucharistie. Počas čítania evanjelia svetlonosi držia sviečky, čo symbolizuje, že Kristus je 
„svetlo sveta”. Na čítanie evanjelia všetci odpovedajú: „Sláva tebe, Pane, sláva tebe.” 

 Suhubaja (vrúcna) ekténia: Táto ekténia poskytuje zhromaždenej cirkvi príležitosť, aby sa 
modlila za mnohé zvláštne potreby. Po nej nasleduje ekténia za katechumenov - tých, ktorí sa 
pripravujú na krst.  

Liturgia verných (veriacich): Slávnostné prenesenie darov (Veľký vchod) je charakteristickým 
úkonom byzantskej liturgie. Diakon a kňaz sprevádzaní sviečkami kráčajú na ambón. Počas vchodu sa 
spomína celá hierarchia a členovia cirkvi.  

Bozk pokoja a symbol viery: Diakon sa otáča k veriacim a zvoláva: „Milujme sa navzájom, aby 
sme jednomyseľne vyznávali,” na čo ľudia dokončujú: „Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu 
jednopodstatnú a nedeliteľnú.” Slúžiaci si dávajú bozk pokoja. Potom sa začína recitovať symbol – 
slávnostné vyznanie viery, ktoré je čiastočne zahrnuté aj v anafore (eucharistickej modlitbe).. 

Anafora: Kňaz potom vyzýva k milosrdenstvu, láske a spoločenstvu s Bohom: „Milosť nášho 
Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.” Kňaz 
potom vyzýva, k vďačnosti Pánovi. Ľud odpovedá: „Je dôstojné a správne…” Teraz sme sa dostali k 
jadru liturgie , veď eucharistia znamená „vďakyvzdávanie”.  Začína sa vzývanie Svätého Ducha 
(epikléza). Je to prosba k Otcovi, aby poslal Posvätiteľa, ktorý premenil dary na Kristovo telo a krv, 
aby boli „na občerstvenie duše, na odpustenie hriechov, na spoločenstvo v tvojom Svätom Duchu, na 
uskutočnenie nebeského kráľovstva…” V závere liturgie je prosba o zachovanie plnosti cirkvi. 
Eucharistia je koinónia (spoločenstvo), pretože Duch Pravdy zostupuje na cirkev a na sväté dary. 
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Účasťou na týchto daroch veriaci prekonávajú všetky formy odcudzenia a rozdelenia aj osobného aj 
spoločenského. V záverečnej časti anafory je potrebné spomenúť svätých, hierarchov, kňazov, 
diakonov, svetských predstaviteľov a všetkých núdznych.  
  Účasť na Kristovom tele a krvi: Modlitba „Otče náš“ slúži ako určité očistenie. Tradícia tiež 
poukazuje na prosbu o „chlieb náš každodenný” a dáva ju do súvisu s eucharistickými darmi. Potom 
nasleduje „Vnímajme! Sväté svätým.” Potom veriaci prijímajú Kristovo Telo a Krv. Na rozdiel od 
Západnej liturgie, tu sa používa kvasený chlieb. Pri prijímaní kňaz hovorí: „Drahocenné, presväté 
a prečisté telo a krv Pána a Boha a Spasiteľanášho Ježiša Krista podáva sa Božiemu služobníkovi 
(povie meno) na odpustenie hriechov a večný život. Amen.” 

Prepustenie: Po ďalšej ekténii sú veriaci vyslaní odísť v pokoji. V zaambónnej modlitbe sa 
prosí za jednotu cirkvi a sveta a udeľuje sa záverečné požehnanie.  
V niektorých krajinách ešte veriaci po konci liturgie pristupujú dopredu a berú si z požehnaného 
chleba - antidoru (nekonsekrovanej prosfory). Je to pozotatok agapé - prvokresťanských hodov lásky. 
Zároveň idú pobozkať kríž, ktorý drží v ruke kňaz. Na jeho pozdrav „Kristus medzi nami,” sa odpovedá 
„Je aj bude.”787 
 

2. 2. 2 Oblečenie 
Každý svjaščenoslužiteľ ( Biskup, Kňaz, Diakon, Čtec) má pri vykonávaní bohoslužieb určité 

rúcho, ktoré má vyšší duchovný význam. Kňaz vyššej hodnosti má rúcha aj nižšej hodnosti. Kňaz 
mimo kňazského rúcha nosí aj diakonské. Biskup nosí aj diakonské a kňazské rúcha.  

Oblečenie čteca: (lektora) Krátky felon – je to prvé oblečenie čteca, ktoré sa dáva iba v ten 
deň v ktorý sa posväcuje. Stichar – priamy, dlhý odev zo širokými rukávmi, znamená čistotu a 
spokojné svedomie.  

Oblečenie ipodiakona a diakona – základné rúcho to isté ako čtec - stichar, mimo toho : 
Orár, (z lat. oro – prosiť, modliť sa) je dlhý široký pás, ktorým sa niekedy diakon opasuje krížom cez 
plecia, alebo mu visí cez ľavé plece. Je znakom čistoty a preto ipodiakon po vysvätení nemôže 
vstupovať do manželstva. Nárukavnice (poruči) znamenajú nádej na pravicu Božiu a jeho pomoc, 
význam majú podobný ako putá.  

Oblečenie kňaza – epitrachiľ, dáva sa na krk, znamená posväcujúcu milosť kňazstva, pri 
oblečení hovorí žalm 142, 2. Pojas je pás, opasok a znamená silu, pri obliekaní modlitba Ž 17, 33-34. 
Nabedernik a palica: dáva sa kňazovi na bedrá a znamená duchovný meč, zbraň , ktorou je slovo 
Božie, ktorým sa bojuje proti hriechom. Pri obliekaní je modlitba Ž 32, 4.  Nabedernik nosí sa na ľavej 
strane. Palicu, najvyššie vyznamenanie kňaza nosí na pravej strane. Felón (rizy) je plášť, ktorý prikrýva 
celé telo, oblieka ho pri žalme 131, 9 a posledným liturgickým oblečením je isusov – plášť.  

Oblečenie biskupa: stichar, podsakosnik, pojas, poruči, epitachiľ, palica (to, čo ciakon a kňaz) 
pridáva sa sakos, (hebr. vrecovina), podobá sa na diakonský stichar, ale má krátke rukávy.  Význam 
má taký istý, ako felón pre kňaza. Veľký omofor (plece), symbolizuje zablúdenú ovečku a robili ho z 
ovčej vlny. Malá mitra znamená tŕňovú korunu. Veľký omofor sa oblieka pred začiatkom liturgie, dole 
sa dáva pri spievaní prokinena. Malý omofor sa počas liturgie viac ráz oblieka a zoblieka. 788 

Kňaz bez epitrachiľa, ako diakon bez orára, nevykonáva ani jednu bohoslužbu. Kňaz v 
epitrachili vykonáva bohoslužby, ktoré sú menej slávnostné: Malá večerňa, Povečerie, Polnočnica, 
Časy – obyčajné, rôzne modlitby, keď číta v domoch. 

 
2. 2. 3 Chrám 
Označenie pravoslávneho chrámu je cerkev alebo cerkov. Cerkov je zvyčajne postavená tak, 

že je orientovaná smerom na východ. Na Slovensku je na cerkvách umiestnený trojramenný kríž, 
ktorý má dve ramená vodorovné a spodné rameno šikmé.789  
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  http://www.grkat.nfo.sk/Texty/vyklad_liturgie.html z 27. 04. 2010.  
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 http://cs.wikipedia.org/wiki/Cerkev z 21. 04. 2010  
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Charakteristickým znakom cerkova je ikonostas (gr. eikón - obraz a stásis - pozícia, 
umiestnenie) je stena s ikonami, ktorá v cerkvi delí časť pre veriacich od presbytéria (sanktuária) – 
časti pre kňaza. Ikonostas symbolizuje nebo, miesto prebývania Boha. V ikonostase je trojo dverí. Cez 
stredné, tzv. cárske (kráľovské) dvere môže prechádzať iba kňaz alebo kráľ (cár). Počas liturgie cez ne 
kňaz vynáša Telo a Krv Kristovu. Bočné dvere (severné a južné) sa nazývajú diakonské. Na ikonostase 
je umiestnených niekoľko ikon (Panny Márie, Spasiteľa, Archaniela Gabriela, Jána Krstiteľa, štyroch 
evanjelistov, apoštolov, Sv. Štefana, patróna chrámu…). Kompletný ikonostas má päť radov, každý 
rad (jarus) má ustálený zoznam ikon. V strede ikonostasu v treťom rade je ikona Poslednej večere 
Pána a ikony dvanástich veľkých sviatkov. Vo štvrtom rade v strede je ikona Panny Márie s Dieťaťom, 
po oboch stranách sú starozákonní proroci. V piatom rade sú ikony zmŕtvychvstania a novozákonných 
svätcov. Na samom vrchu ikonostasu sa nachádza kríž a tabuľky Desatora.790 

Liturgia sa nemôže sa konať bez antiminsa (gr. antimension) je obdĺžniková textilná šatka (v 
praxi cca 70x50 cm) Je na nej zobrazené snímanie Krista z kríža. V rohoch sú zobrazení evanjelisti. 
Antimins svätí biskup výhradne pri svätení nového oltára a pomazáva ho svätým myrom. Preto i nový 
vyzerá niekedy zašpinený. Biskup podpisuje, eventuálne i pečiatkuje, uvádza dátum svätenia a 
následne chrám a mesto, kam je antimins určený. V slovanskej praxi je zo zadnej strany kapsička s 
uloženou časťou svätých ostatkov, ak je to možné, tak mučeníka. Nahradzuje vlastne staroveký hrob 
mučeníka (kde sa slávila eucharistia), preto sa používajú tie ostatky. Je zároveň licenciou biskupa 
chrámu, že je v ňom možno konať liturgiu.791 Na jednom antiminse sa môže konať len jedna liturgia. 
Ďalším podstatným prvkom liturgického priestoru je oltár, na ktorom sa slávi liturgia.  

Veriacich k liturgii pozývajú zvony, ktoré sú vo zvoniciach. 
  
2. 2. 4 Hudba 

Keďže grécko-byzantský rítus prijali viaceré národy (slovenské i neslovanské), je prirodzené, 
že hudba a spev do určitej miery odráža umelecký a hudobný temperament každého z týchto 
národov. Byzantská liturgická hudba je neodmysliteľnou súčasťou byzantskej liturgie. Byzantský 
bohoslužobný spev sa formoval pod vplyvom starého gréckeho spevu. Ide o hudbu formulaickú, čiže 
hudba je zložená z hudobných formúl (teda melodických vzoriek), ktoré sa ukladajú jedna za druhou 
podľa potreby (podľa dĺžky textu). Za sebou uložené melodické vzorky vytvárajú melódiu. Melodické 
vzorky, teda samotné melódie, sú organizované podľa ôsmich modov (v slovanských cirkvách 
nazývaných hlasy). Spev v byzantskej cirkvi, zvlášť viachlasný zborový spev počas liturgie pôsobí 
hlbokým dojmom. Svätý Ján z Damašku rozdelil cirkevný spev na osem hlasov - nápevov. Tak vznikli 
rozličné hlasy a ich podobeny, vytvorené s väčšou alebo menšou umeleckosťou.  

Do byzantskej hudby patrí aj viachlasná hudba, avšak vždy bez nástrojového sprievodu. 
Pôvodný liturgická hudba bola vždy monofonická, avšak pod vplyvom západnej kultúry prenikol 
viachlas aj na Východ. Dnes sa viachlasnej hudbe venujú spevácke zbory. Vo väčšine krajín ide najmä 
o pôvodné chorály upravené a doplnené o ďalšie hlasové skupiny, ale vznikali (a vznikajú) aj nové 
kompozície, ktoré už neparafrázujú pôvodné chorálne melódie.792 

Najvýraznejším príkladom byzantskej hudby sú hymny. Vznikali z krátkych odpovedí 
(troparia) medzi veršami žalmov a ich hudba pochádzala z melódií či melodických typov prevzatých 
pravdepodobne zo Sýrie. Tieto doložky postupne nadobúdali väčší rozsah, až sa z nich vyvinuli 
samostatné hymny. Delia sa na kontakion (obdobie rozkvetu 6. storočie) a kánon, ktorého tvorba 
vrcholila v 8. až 10. storočí. Texty byzantských kánonov neboli pôvodné diela, ale skôr komentáre, či 
variácie na modely textov a udalostí zo Svätého Písma. Podobne ani ich melódie neboli celkom 
originálne. Hudobný materiál kánonov pozostával zo súboru melodických motívov, z ktorých si mohol 
spevák vybrať a ich kombináciou vytvárať novú melódiu. 
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Byzantská hudba vo svojej podstate je pôvodnou hudbou, ktorej všetky charakteristiky 
doposiaľ nie sú celkom objasnené a prebádané, lebo na jej vývoji sa podieľalo mnoho vplyvov.793  

 
2. 3 Gréckokatolícka cirkev 
 
Bohoslužobný priestor, oblečenie i hudba sú rovnaké s pravoslávnou cirkvou. Malé rozdiely 

sú v liturgii, lebo ako cirkev zjednotená s Rímom spomína pápeža v modlitbách. 
 

 
2. 4 Starokatolícka cirkev 
 
Bohoslužby vykonávajú tak isto ako katolícka Cirkev, s tým rozdielom, že pápeža uznávajú len 

ako seberovného medzi biskupmi a neuznávajú jeho neomylnosť a jurisdikciu nad celou cirkvou. 
Uznávajú všetkých sedem sviatostí, celibát u kňazov i biskupov je dobrovoľný. Sv. prijímanie 

rozdávajú pod obidvoma spôsobmi.794  
Biskupské, kňazské a diakonské svätenia starokatolíckej cirkvi sú platné, lebo majú apoštolskú 

postupnosť.795 
 

 
3 Cirkvi ktoré nemajú eucharistiu 

 
 Patria sem protestanské cirkvi a ich odnože. Cirkvi sú zoradené podľa zložitosti liturgie. 
Viacero cirkví má bohoslužby veľmi podobné a preto sa nevenujem každej, ale viacerým naraz. 
Nespomínam tu sekty.  

 
1 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
 

 3. 1. 1 Bohoslužby 
 Nazývajú sa služby Božie. Reformačné liturgie sa  snažili vyhnúť všetkým poverám 
a zneužitiam rímskej liturgie, aby dal bohoslužbe evanjeliový smer. Zaviedol štrukturálne zmeny vo 
sv. omši. Zachoval omšový kánon, ale už neskôr vynechal prefáciu. V snahe oživiť liturgiu zaviedol 
ľudovú reč, spev piesní a žalmov. Luther chápal liturgiu ako Božie pôsobenie na človeka skrze slovo  
a sviatosť. On sám uznával skutočnú prítomnosť Krista v eucharistii.796 Omša sa podľa Luthera mala 
naďalej slúžiť po latinsky. Čítania a evanjelium sa mali čítať po nemecky. Sv. prijímanie sa malo 
udeľovať pod oboma spôsobmi. Podstatnou časťou bohoslužby boli kázne. Z tradičnej rímskej liturgie 
zostal liturgický odev, kadidlo, pozdvihovanie, ale slová premenenia z kánonu, ktoré hovorili o sv. 
omši ako o obete, boli vynechané. Spevy žalmov boli nahradené spevom náboženských hymnov.797  

Služby Božie sa konajú každú nedeľu a v ostatné sviatky, na ktorých sa prisluhuje sviatosť – 
Pánova večera. Pre Luthera bola Večera Pánova prirodzenou súčasťou hlavných nedeľných služieb 
Božích. Luther i Melanchton ich nazývali omšou. Čo však reformátori ostro odmietali, bolo chápanie 
omše (Služieb Božích, Večere Pánovej) ako obete.798 Luther v tom videl sfalšovavanie evanjelia. 
Kriticky píše, že z Božieho daru človeku (sviatosti) sa stal dar človeka Bohu (záslužná obeť). Kritika 
reformátorov teda nebola namierená proti omši, ale proti ponímaniu omše ako obete. Reformácia a 
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ňou obnovená cirkev, odlúčiac sa od Ríma, sa neodlúčila od ranokresťanskej cirkvi, ale navrátila sa k 
nej. Reformátori sa usilovali očistiť stredovekú cirkev od cudzích, protibiblických prvkov a vrátiť ju k 
ranokresťanským (novozmluvným) základom. To platí aj v otázke Služieb Božích.799 

 
Teológia protestantskej liturgie:  Luther síce nebol za scholastickú náuku o transsubstanciácii 

– teda o premenení chleba a vína, napriek tomu podáva výklad o konsubstaciácii, teda o Kristovej 
prítomnosti "v podobe posväteného chleba a vína"..., ktorý je bližší slovám Evanjelia a dáva viac 
priestoru Bohu, než ľudským špekuláciam. Ale aj tak je mnoho „deklinácií“, ktoré časom vznikli, a tak 
zastreli obraz slávenia a predovšetkým obraz milosrdného Boha, skláňajúceho sa k nám. A tento Boh 
sa k nám skláňa, kedykoľvek Ho vo viere prosíme, hľadáme, vzývame, či priamo zvolávame 
prostredníctvom Jeho zasľúbenia v Jeho Svätom Slove. A túto zvesť Slova by sme mali zakaždým 
korunovať slávením Pánovej Večere ( Sk 4), „aby sa Slovo stávalo telom“ (Jn 1, 14).  K tomu sa viaže 
niekoľko momentov, z nich ten najdôležitejší je, že toto všetko sa pri slávení deje mocou Božieho 
Slova, že to Boh, ktorý je všemohúci - Zjv 1, 8 („Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý 
bol a ktorý príde, Vševládny.“); Vševládny, ten ktorý je Alfa a Omega, ten koná skrze vyslovené Slovo 
Evanjelia o ustanovení Večere Pánovej. Z toho dôvodu je jasné, že keď sláviaci povie: "Vezmite a 
jedzte, toto je moje telo..." a "pite z neho všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za 
vás", tak v tom momente to je Kristovo telo a Kristova krv, On, všemohúci Boh zostupuje k nám, k 
maličkým hriešnikom a vo svojej Svätej Večeri nás prijíma a objíma, takých akí sme. Toto je podstatou 
Lutherovho chápania skláňajúceho sa milosrdného Boha.800 

 
 3. 1. 2 Chrám 

Chrámy sa architektúrou zvlášť nelíšia od katolíckych. V strede je oltár a kazateľňa. Ako jedna 
z málo protestantských cirkví používajú zvony. 

 
 3. 1. 3 Oblečenie 
 Predsedajúci má čierny talár s dvoma prúžkami pri krku. Biskup používa aj pektorál a štólu. 
Dôležitosť liturgických farieb spočíva v tom, že môže dopomôcť k upevneniu vizuálneho charakteru 
nedele, či sviatku. V ECAV sa liturgické farby používajú pri oltárnych rúchach a na menších rúchach na 
kazateľnici. V luteránskych cirkvách v zahraničí kňazi používajú štólu a niekedy i prikrývku kalicha v 
liturgických farbách.  

1. Biela je farbou sviatočnou, slávnostnou farbou nebeskej radosti a úplnosti v Kristu  
2. Modrá/Fialová je farba neba, diaľky a túžby po živote a svetle. Napomína nás k stíšeniu, 

pokániu a používa sa (namiesto čiernej) i ako farba smútku.  
3. Červená je farbou ohňa Ducha Svätého a farbou Cirkvi, krvi a martýrov.  
4. Zelená znamená život, sejbu, rast a tým i nádej.  

  
 3. 1 .4. Hudba 
 
 Hudba je v liturgii veľmi podstatným prvkom. Používajú mnohé hudobné nástroje, Najviac 
však organ. V protestantskom prostredí má organ dôležitejšie miesto ako v katolíckom. Nároky 
kladené na organistu i organ nebolo len viesť a zakončiť bohoslužby. Organista musel uvádzať 
a odprevádzať ľudový spev, prípadne s ním alternovať (chorálna predohra a fantázie) alebo hrať na 
mnohých neliturgických slávnostiach (predludia, fúgy, fantácie, tokáty).801 Z tohto dôvodu sa organ 
hlavne v nemeckej oblasti veľmi zdokonalil. Aj dnes sú hlavne v nemeckej oblasti lepšie organy 
v protestantských chrámoch, lebo katolíci mali aj gregoriánsky chorál, čo evanjelické cirkvi nepoznajú 
a spev sa odvíja hlavne od organového doprovodu.  
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 http://www.evanjelik.sk/node/176 z 20. 04. 2010.  
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 http://www.evanjelik.sk/node/3976 z 25. 04. 2010.  
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 BĚLSKÝ, V.: Nauka o varhanách, Editio Bärehreiter, Praha : 2000, s 11. 
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3. 3. Evanjelická cirkev metodistická  
 

Cirkev uznáva dve sviatosti: krst a Pánovu večeru.802 Pánova večera sa vysluhuje pod obojím 
spôsobom všetkým, ktorí vyznávajú J.Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, pričom k Pánovej večeri 
pozývajú aj členov ostatných cirkví.803 Bohoslužby sú veľmi podobné evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania.  
 

3. 4. Cirkev československá husitská 
3. 4. 1 Bohoslužby 
 

 Štruktúra je podobná katolíckej omši. Pred začiatkom sa kňaz modlí prípravné modlitby. 
Potom je  čítanie zo Svätého písma, kázeň, vyznanie viery, ďakovná eucharistická modlitba, prijímanie 
a prepustenie veriacich. Všetko je to popretkávané piesňami.  
  

3 .4. 3 Oblečenie  
 

 Pri bohoslužbách má predsedajúci oblečené dlhé čierne rúcho, na hrudi s kalichom červenej 
farby a štólu. 804 

 
3. 5 Ostatné protestanské cirkvi a ich odnože 
Patria sem: Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Reformovaná kresťanská cirkev a 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 
3. 5. 1 Bohoslužby 
Základným prvkom bohoslužby reformovaných cirkví je kázanie. Večera Pána sa veľmi často 

slávi prvú nedeľu v mesiaca, pri príležitosti cirkevných sviatkov, ako sú Vianoce, Veľká noc a Zoslanie 
Ducha Svätého.  Liturgia je veľmi jednoduchá a tiež variabilná. bohoslužby nie sú viazané pevnou 
liturgiou. Každý zbor môže upravovať formu svojich bohoslužieb. Stredom nedeľných zhromaždení je 
čítanie Biblie, kázanie, modlitby, piesne, osobné svedectvá viery a slávenie svätej Večere Pánovej.  
Bránia sa "systému jedného muža" a snažia sa o zapojenie veriacich do spoločnej bohoslužby.  

3. 5. 2 Oblečenie 
Predsedajúci liturgii (napr. pastor) nemá žiadne osobitné oblečenie. Veriaci sú oblečení podľa 

vlastného uváženia.  
 

3. 5. 3 Chrám 
V slovenských pomeroch chrámy väčšinou nemajú vežu a zvony. V strede kostola je 

kazateľnica. Chrámy nemajú pevne stanovené predpisy o zariadení. Nechýba tam však Kristov kríž, 
a ako je zvykom u protestantov – bez korpusu.  

 
3. 5. 4. Hudba 
Spev je veľmi dôležitý. Vypĺňa takmer polovicu bohoslužby. Spievajú piesne staršie, ale zvlášť 

sú obľúbené chválové piesne. Sú to piesne zamerané na uctievanie. Zväčša nemajú dlhý text, niekedy 
je to veľmi ľahko zapamätateľná veta. Melodika je založená na ľahkej zapamätateľnej melódii. 
Piesňam takéhoto typu sa často vyčíta malá umelecká hodnota.  
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 http://www.umc.sk/index.php?page=metodisti z 28. 04. 2010.  
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 http://www.tahaky-referaty.sk/Cirkevn%E9-spolo%E8enstv%E1-na-Slovensku/20842/ z 28. 04. 2010.  
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 http://www.ccsh.cz/ z 25. 04. 2010.  
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09.15–10.00:  Profil osobnosti K. M. Hofbauera 
 (P. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., CM, Spišská Kapitula, SR) 
 
 

 Hlavní promluvy: P. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., CM, Spišská Kapitula, SR 
 
 
Milý přátelé, 
ANO 
Slavkovská iniciativa smíření (SIS) je hnutím, které hledá a také nalézá cesty, jak v duchu křesťanské 
lásky zmírňovat rozpory mezi církvemi, mezi lidmi i národy, aby nemohly přerůst v nesmiřitelnou 
nenávist, končící až krveprolitím nevinných lidí, jak tomu bylo například v Bitvě u Slavkova. Právě tato 
historická událost byla impulsem ke vzniku hnutí, které během osmiletého působení přesáhlo hranice 
regionu i státu a to nejenom v rámci křesťanských církví, ale nachází odezvu i v občanské  společnosti. 
 
ANO 
Všichni pociťujeme potřebu převést tyto ušlechtilé snahy, které jsou morálním imperativem pro 
prohlubující se majetkové i rasové rozdíly, a mnohdy i vyznání, mezi laickou veřejnost. Je to pozvání 
ke společné diskusi, do  společenství, ve kterém  se nabízí cesta smíření místo rozporuplného 
rodového dědictví příslušnosti k různým vyznáním Je to cesta, kterou  přijali za svou především 
starostové obcí sdružených ve Svazku Ždánického lesa a Politaví, kteří spolu s SIS a představiteli 
místních církví ovlivňujících život a morálku v jejich obcích, chtějí dát lidem v tomto konzumně 
roztříštěném světě  nadějnější pohled lásky a tolerance, úcty k druhým i sobě samému, k životu, jehož 
hrozící duchovní prázdnota by mohla být nenásilně naplněna duchem naděje, kterou máme v živém 
Bohu. 
Je to samozřejmě hledání, ale hledání vedené ušlechtilými cíli, které bez církevní, a tedy i Vaši účasti a 
Vašeho přínosu, nemohou dojít určení. 
Proto se na Vás obracíme s prosbou o podporu a účast na letošních Dnech smíření. Odkaz kněze 
Klementa M. Hofbauera (1751 – 1820), rodáka z Tasovic u Znojma, jehož skromnost a obětavost, 
láska k bližním, zejména nemocným a nejubožejším, ale i nepřátelům, nezůstala bez odezvy. Nejen že 
byl prohlášen katolickou církvi za svatého, ale příklad jeho víry je pro nás všechny hodný následování.  
Součásti Dnů smíření 2003 budou odborné semináře budou věnované osobnosti Klementa M. 
Hofbauera  a aplikaci jeho optimistického křesťanství do současných vztahů křesťanských církví i 
občanské společnosti v nově rodících se evropských strukturách.  
 
 
NIE 
Rovněž letos proběhnou dvě ekumenické bohoslužby. Pro první z nich bylo zvoleno příznačné místo, 
jež se nachází na historické obchodní cestě Těšance a nese název Na Svaté. Tady pod širým nebem, 
obklopeni Ždánickým lesem, se sejdou občané okolních obcí, aby spolu s představiteli církví i 
samosprávy, společně hledali cestu jeden k druhému skrze odpouštějící lásku Kristovou. 
Druhá ekumenická bohoslužba se uskuteční jako obvykle v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. 
Součásti pozvánky je podrobný program. 
Věříme proto, že naši pozvánku ke společnému dílu přijmete.  
 
Za slavkovskou iniciativu smíření: 
Mons. Jiří Mikulášek,  generální vikář brněnské diecéze 
Rev. Jaroslav Kratka, předseda o.s. Slavkovská iniciativa smíření 
Jaroslav Šimandl, předseda Dobrovolného sdružení obcí Ždánický les – Politaví  
 
 
Ve Slavkově u Brna, 11. září 2003 
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Klement Maria Hofbauer (1751–1820) 
křesťan žijící ve společenství národů Evropy 

 
 
Slavkovské dny smíření 2003  

 
27. září 2003 – Bošovice, Na Svaté ho 

 
3. – 4. října 2003 – Slavkov u Brna  

 
 
27. září 2003:  Setkání starostů a zástupců samosprávy – obecní úřad Bošovice 
 
 

13.00–13.30: Evropské společenství – nový jev v životě obcí a církví (P. Pavel Habrovec) 
13.30–14.00: Smíření – nový fenomén komunální politiky (Rev. Jaroslav Kratka) 
 Osobní zkušenosti spolupráce se zástupci samosprávy (Kaz. František Marek) 
14.00–14.30:  Diskuse  
14.30–15.00:  Přesun k místu konání ekumenické bohoslužby Na Svaté 
15.00–16.30:  Ekumenická bohoslužba smíření za účasti církevních představitelů: 
 
 P. Václav Slouk, děkan brněnský, předsedající  
 Rev. Jaroslav Kratka, SCEAV, moderátor 
 P. Milan Vavro, děkan slavkovský, moderátor 
 Bp. Vratislav Štěpánek, CČSH 
 P. František Trtílek, Církev římskokatolická 
 Farářka Jarmila Řezníčková, ČCE 
 P. Pavel Habrovec, Církev římskokatolická  
 Kazatel František Marek, Církev bratrská  
 Kazatel Martin Žůrek, CASD 
 Farář Miroslav Kubíček, CČSH 
 
Při bohoslužbě budou zpívat místní pěvecké sbory a hrát dechová hudba Zlaťanka. 
Doprava vlastními prostředky či hromadně je řešena jednotlivými obcemi. 
Odbočky ze státní silnice Brno-Kyjov a z obcí v blízkosti Svaté budou označeny. 
Vstup na Těšanku a okolní cesty je povolen po dobu akce Lesy České republiky. 
                   
16.30–17.00:  Přesun do Bošovic 
17.00–18.00:  Neformální setkání účastníku na obecním úřadě 
 
 
3. října 2003:  Odborný seminář v Historickém muzeu, Slavkov u Brna 
 
09.00–09.15: Zahájení a biblický úvod (Biskup Petr Šandera, CČSH) 
09.15–10.00:  Profil osobnosti K. M. Hofbauera 
 (P. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., CM, Spišská Kapitula, SR) 
10.00–10.45: K. M. Hofbauer – křesťan nadčasového horizontu 
 (Doc. ThD. Pavel Ambros, S.J., CMTFUP, Olomouc) 
10.45–11.00: Přestávka 
11.00–13.00: Dědictví obětavého života K. M. Hofbauera z pohledu: 
  a) českého – zástupce české provincie redemptoristů P. Josef Michalík, rektor 

kláštera na Svaté hoře 
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  b) slovenského – 
  c) polského – Dr. Marian Brudzisz, CssR, Krakow 
  d) rakouského – prof. Bruno Primetzhofer, CssR, univerzita Vídeň 
13.00–14.30: Společný oběd 
14.30–15.00: Aplikace optimistického křesťanství K. M. Hofbauera do současných vztahů 

jednotlivých křesťanských církví (Mons. Jiří Mikulášek, gen. vikář brněnské diecéze) 
 
15.00–15.45: Klement Maria Hofbauer a současná situace v ekumenickém hnutí 
v Evropě z pohledu evang. Teologa (Mgr. Jan Cieslar, náměstek biskupa SCEAV,Český Těšín) 
 
Současně se uskuteční oddělené setkání starostů a zástupců samosprávy: 

 
14.00–14.15: Zahájení, představení programu – zástupci Sdružení obcí Ždánický les – Politaví 
 
14.15–15.00: Vystoupení předsedy Ekumenické rady církví v ČR biskupa Vladislava Volného 
 
15.00–15.45: Smíření, nový fenomén komunální politiky (PhDr. Jan Šolc,předseda Etického fóra 

v ČR, Liberec)
15.45–16.00: Přestávka 
16.00–17.00: Aplikace optimistického křesťanství K. M. Hofbauera ve vztahu k současné 
 občanské společnosti (Doc. Rudolf Smahel, CMTFUP Olomouc) 
17.00–17.30: Diskuze a závěr 
17.30–18.30: Společná večeře 
18.30–19.00: Volno 
19.00–20.30: Koncert na zámku 
 
 
4. října 2003:  Panelová diskuse a ekumenická bohoslužba, Slavkov u Brna 
 
08.30–09.30: Přijetí starostou a představiteli města Slavkov u Brna na radnici 
09.30–09.45: Zahájení a vystoupení biskupa brněnské diecéze Mons. Vojtěcha Cikrleho 
09.45–10.00: Střípky ze života Klementa Marii Hofbauera 
10.00–12.00:  Panelová diskuse za účastí představitelů církví a samosprávy 
12.00–13.30:  Oběd 
13.30–14.00: Volno 
14.00–16.00: Ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříšení Páně 
 Předsedající: Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

 Hlavní promluvy: P. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., CM, Spišská Kapitula, SR 
 a Mgr. Jan Cieslar, náměstek biskupa SCEAV, Český Těšín    
 Pozdravy zástupců samosprávy a zúčastněných církví  
 Hudební vystoupení: Vokální soubor ADASH z Ostravy 

  Dirigent: Tomáš Novotný 
zve   

vvvšššeeeccchhhnnnyyy   lll iiidddiii    dddooobbbrrrééé    vvvůůů llleee  bez rozdílu  věku, vyznání i přesvědčení 
na 
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Ekumenickou bohoslužbu v sobotu dne 27. září v 15 h 
Na Svatou v krásném prostředí v blízkosti Těšanky 

ve Ždánickém lese. 
 

Budou zde všichni starostové obcí Svazku, církevní představitelé, vzácní hosté i ze zahraničí. 
Při bohoslužbě budou zpívat místní pěvecké sbory a hrát živě krojovaná dechová hudba Zlaťanka. 

Doprava vlastnímími prostředky či hromadně je řešena   
jednotlivými obcemi. Odbočky ze státní silnice Brno-Kyjov a z obcí v blízkosti Svaté budou označeny. 

Vstup na Těšanku a okolní cesty je povolen po dobu akce  
Lesy České republiky 

 
V případě nepřízně počasí se tato akce uskuteční v kostele sv. Stanislava v Bošovicích. 

Doba trvání asi 1 hodinu. Nezapomeňte zvolit vhodné oblečení podle počasí. 
 
 
19.05.2003  
Při čem všem Hofbauer ani brvou nehnul  
Podle E. Dudela zpracoval Jiří Hrdý  
 
Němečtí redemptoristé jsou ve Varšavě!  
Ve Varšavě existovalo od 17. století bratrstvo sv. Benona, které mělo za cíl podporovat cizozemské 
cestující, ošetřovat nemocné a starat se o cizozemské děti bez rodičů. Protože většina cizinců toho 
druhu byli Němci, bylo vedení tohoto charitativního díla vždy v rukou Němců. Mluvívalo se dokonce 
přímo o německém bratrstvu sv. Benona. Když Hofbauer přišel do Varšavy, hledali právě pro svůj 
kostel nějakého kněze.  
 
Doslechli se o příchodu tří německých řeholníků a hned se proto obrátili na nuncia, aby je namísto 
pro Stralsund určil pro bratrstvo u sv. Benona.  
 
Němci ve Varšavě, i když byli převážně katolíci, neměli mnoho náboženských zájmů a Poláci zase 
nechtěli mít nic společného s cizími Němci. Němec znamenalo pro ně Prus a Prusové se roku 1772 
spolu s Rusy a Rakušany rozdělili o celou zemi. Německé bohoslužby a německá škola se považovaly 
za německou propagandu...  
 
Klement jako by odpor Poláků vůbec neviděl. Věnoval se zcela své úloze. A bylo toho dost, co bylo 
třeba dělat a pořizovat, ba až příliš mnoho, jak sám píše. Jako první bylo tam třeba zřídit školu pro 
chudé děti. Brzy jich bylo na dvě stě, německých, polských i ruských, a to různých náboženství. 
Protože Hofbauer nedostával ve Varšavě žádné peníze, obracel se na své přátele ve Vídni. Byl to 
především baron Penckler, který mu pomáhal značnými obnosy. Jistě právě on se postaral o učební 
pomůcky. Po rakouských školních příručkách byla tehdy po celé Evropě velká poptávka, rakouský 
učební plán byl pro mnohé země směrodatný.  
 
Brzo se ukázalo, že je nutné zřídit sirotčinec pro zvlášť ohrožené děti. Zprvu byly k dispozici jen domy. 
Protože Hofbauer neměl žádný personál, převzal péči o děti sám. Zpočátku bylo dětí jen dvanáct. "To 
byla práce!" vyprávěl později často a musel se smát, když podrobně líčil, co všechno dělal. Ale 
pracoval a ani brvou nehnul, oddán tomuto úkolu jako všemu, co se jevilo být vůlí Boží.  
 
Jeho námaha nezůstala bez úspěchu. Nálada lidí se ponenáhlu měnila...  
 
*** Ukázka z knihy Erwina Dudela "Klement Maria Hofbauer"***  
 
Další texty k tématu naleznete zde, v hesle Evangelizace, misie  
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Klement M. Hofbauer (Erwin Dudel)  
 
U svatého Bena  
 
Polský nuncius Saluzzo pocházel z Neapole a byl osobním přítelem Alfonse z Liguori. Rozhodl, aby se 
tři redemptoristé odebrali do tehdejších švédských Pomořan, na Stralsund, protože na Bílé Rusi byl v 
tu dobu kněží dostatek.  
 
Na místo určení se měli vydat až v pozdním jaru, kdy bude příznivější počasí. K cestě však nedošlo. Ve 
Varšavě existovalo od 17. století bratrstvo sv. Benona, které mělo za cíl podporovat cizozemské 
cestující, ošetřovat nemocné a starat se o cizozemské děti bez rodičů.  
 
Protože většina cizinců toho druhu byli Němci, bylo vedení tohoto charitativního díla vždy v rukou 
Němců. Mluvívalo se dokonce přímo o německém bratrstvu sv. Benona. Když Hofbauer přišel do 
Varšavy, hledali právě pro svůj kostel nějakého kněze. Doslechli se o příchodu tří německých 
řeholníků a hned se proto obrátili na nuncia, aby je namísto pro Stralsund určil pro bratrstvo u sv. 
Benona.  
 
Protože i král Stanislav Poniatowski byl věci nakloněn, vymohl Hofbauer, ač nepříliš nadšený, od 
řádového generála, aby směli zůstat ve Varšavě. Nejdřív zamýšleli zůstat tam jen rok. Ve skutečnosti 
se tento čas protáhl na dvacet roků a když r. 1808 opouštěli Varšavu, činili tak nedobrovolně a neradi 
jako oběti pronásledování.  
 
Nuncius i král naslibovali všemožnou pomoc, ten první duchovní, druhý zas hmotnou. Ve skutečnosti 
se však musel Hofbauer sám se svými společníky starat v největší nouzi o všechno.  
 
K dispozici mu byl kostel sv. Benona ve varšavském Novém Městě. Stál na levém vyvýšeném břehu 
Visly naproti předměstí Praga a vedle něho byly dva baráky, jeden zděný, druhý dřevěný. V nich 
nebylo nic kromě jediného stolu a několika stoliček. První noci spali dva příchozí na stole a třetí 
dřímal na stoličce. Vaření převzal bratr Emanuel, ač se v tom ještě vůbec nevyznal.  
 
Lžíce vyřezal ze dřeva a kuchyňské náčiní si vypůjčil od dobrých lidí, protože Hofbauerova počáteční 
hotovost byly jen tři tolary. Zpočátku šlo o to, vyčistit aspoň trochu kostel i přístřeší. Nebyla to 
maličkost. Potom museli shánět nejnutnější inventář a to bylo ještě těžší. Ale Klement byl právě zde 
ve svém živlu. Vždy dovedl organizovat a učinit z ničeho něco.  
 
To probouzelo jeho síly. Doslova nebe i země byly proto uvedeny do pohybu. Když se vše zdálo z 
lidského hlediska bezvýchodné, Hofbauer se vrhl na kolena, takže vícekrát jim přišla nečekaná 
pomoc.  
 
Po stránce duchovní bylo v prvním období práce málo. Němci ve Varšavě, i když byli převážně 
katolíci, neměli mnoho náboženských zájmů a Poláci zase nechtěli mít nic společného s cizími Němci. 
Němec znamenalo pro ně Prus a Prusové se roku 1772 spolu s Rusy a Rakušany rozdělili o celou zemi. 
Německé bohoslužby a německá škola se považovaly za německou propagandu. Na ulicích oběma 
otcům nadávali luteránů a Němců. Rovněž i katolický klérus se choval odmítavě. Ve městě bydlící 
biskup (Varšava se stala biskupstvím až r. 1798) dokonce zakázal Němcům založit klášter.  
 
Klement jako by odpor Poláků vůbec neviděl. Věnoval se zcela své úloze. A bylo toho dost, co bylo 
třeba dělat a pořizovat, ba až příliš mnoho, jak sám píše. Jako první bylo tam třeba zřídit školu pro 
chudé děti. Brzy jich bylo na dvě stě, německých, polských i ruských, a to různých náboženství. 
Protože Hofbauer nedostával ve Varšavě žádné peníze, obracel se na své přátele ve Vídni. Byl to 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

především baron Penckler, který mu pomáhal značnými obnosy. Jistě právě on se postaral o učební 
pomůcky. Po rakouských školních příručkách byla tehdy po celé Evropě velká poptávka, rakouský 
učební plán byl pro mnohé země směrodatný.  
 
Brzo se ukázalo, že je nutné zřídit sirotčinec pro zvlášť ohrožené děti. Zprvu byly k dispozici jen domy. 
Protože Hofbauer neměl žádný personál, převzal péči o děti sám. Zpočátku bylo dětí jen dvanáct. "To 
byla práce!" vyprávěl později často a musel se smát, když podrobně líčil, co všechno dělal. Ale 
pracoval a ani brvou nehnul, oddán tomuto úkolu jako všemu, co se jevilo být vůlí Boží.  
 
Jeho námaha nezůstala bez úspěchu. Nálada lidí se ponenáhlu měnila.  
/…/  
 
"Nepřetržitá misie"  
 
Varšavané pozorovali s radostným zadostiučiněním, co všecko ten cizí otec Hofbauer se svými 
většinou německými otci už dokázal. Ale nebyly to jen ústavy pro mládež, co Sv. Benona proslavilo a 
učinilo oblíbeným. Byly to spíš slavné bohoslužby. Takovou bohatost a krásu bohoslužebných 
slavností město ještě nevidělo. Nám dnes tato plnost bohoslužeb připadá skoro přehnaná, ale to už si 
mysleli mnozí lidé i tehdy. Papežský nuncius a pozdější kardinál Litta měl pravdu, když psal 
generálnímu představenému redemptoristů: "Ke své radosti jsem viděl, jak dům nejsvětějšího 
Vykupitele stále víc rozkvétá... Nával na bohoslužby je velký a u mnohých je patrna náprava mravů, to 
je dobré ovoce. Snad se někomu zdá, že konají příliš mnoho. Ale vzhledem na velké potřeby této 
země, kde se jiní málo starají o vinici Páně, není to příliš mnoho."  
 
Z města i z venkova přicházeli věřící i jinověrci k Sv. Benonovi ve stále větším počtu. Ve velké politické 
a sociální nouzi, jakou trpělo Polsko, vydrancované všemi sousedy, se stal Sv. Beno jakousi národní 
svatyní a zdrojem útěchy.  
Nebyla to jen osobní podnikavost, která Klementa nutila, aby bohoslužby u Sv. Benona stále 
zveleboval. Měl spoustu spolupracovníků. Jeho stanovisko bylo toto: čím obsažnější a krásnější je 
bohoslužba, tím víc se rozehřívají srdce pro náboženství a tím důkladnější bude mravní obnova 
Polska. Bůh žehnal Hofbauerovu dílu. I velké věcné a peněžní dary mu umožnily kdysi tak zanedbaný 
kostelík povznést na krásnou svatyni /.../.  
 
Po počáteční pochopitelné zdrženlivosti se Varšavanů zmocnilo opravdové opojení a nadšení pro 
tento kostel. Co všechno dokázal jediný člověk, jakým byl Hofbauer, když nezištně myslel jen na slávu 
Boží a blaho lidí! On sám a jeho spolubratři chtěli žít víc než skromně. Všechny peníze věnovali pro 
Boha a chudé. Pro chudé a pro Boha! Za daných okolností bylo samozřejmé, že nejdřív začal pomáhat 
chudým a pak teprve zkrášloval kostel. Byla to bohoslužba starocírkevního druhu a svou liturgickou 
rozvinutou nádherou dodávala obřadům jakýsi teplý lidský ráz, který získával srdce.  
 
Poslyšme zprávu pozdějšího Hofbauerova sekretáře ve Vídni, otce Sabelliho. Na jeho výklady se 
můžeme tím víc spolehnout, že tento otec Sabelli nebyl nijak zvláštním ctitelem otce Hofbauera. 
Naopak, velmi mu ztěžoval život. Ale přece sám píše: "Po ranním rozjímání, které končilo o páté 
hodině (v klášteře se vstávalo o čtvrté), byly už zpovědnice obležené, a nepočítáme-li dvě polední 
hodiny, zpovídalo se bez přestávky až do večera... Každé ráno byly tři mše svaté zpívané a s asistencí. 
Při první zpíval lid polské kostelní písně, při druhé zpívali pánové z bratrstva svatého Josefa a třetí 
(latinská - pozn. překl.) byla se slavným hudebním doprovodem. Hudebníci se našli, i když nedostávali 
žádný zvláštní plat, a z lásky k církvi bývalo jich tolik, že jen housle bývaly obsazeny až 24 muži. Celou 
mzdou hudebníků byla jen snídaně…  
/…/  
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Friedrich Schlosser  
 
Na Vídeňský kongres přijel vyslanec města Frankfurtu, jazykovědec Friedrich Schlosser. Pocházel ze 
starousedlické patricijské frankfurtské rodiny a byl vzdáleným příbuzným Goethovým. Tento jemně 
cítící a i tělesně jemně stavěný muž poznal Hofbauera u Pilata. Právě po dvou měsících vstoupil dne 
27. prosince 1814 i se svou manželkou Sofií do katolické církve.  
 
Myšlenka přestupu ho už asi delší dobu zaměstnávala poté, co jeho vroucně milovaný bratr, umělec 
Christian Schlosser, se roku 1812 studiem Danta stal katolíkem. A tak s ním Hofbauer neměl už 
mnoho práce. Schlosserova paní píše: "Upřímné a pevné přesvědčení, které se přestupem 
milovaného bratra tak připravovalo a koncem roku 1814 se známostí s P. Hofbauerem stalo v něm 
ještě živější, ho podnítilo ke konverzi. Byl si pevně vědom, co činí. Když P. Hofbauer přijal jeho vyznání 
víry, choval se k nám jako ke svým dětem. Neprožila jsem nikdy šťastnější hodiny, než když jsme po 
mši svaté u něho snídali/…/. Stávalo se to častěji a tu on, obklopen svými žáky, byl nejveselejší, 
opravdu jako dětsky se radující otec v domácnosti."  
 
A po padesáti letech psala Sofie Schlosserová krátce před svou smrtí: "Není snad ani možné vylíčit 
dojem, jakým působil tento bohabojný muž. Základní tón jeho života byla láska k Bohu a k svaté církvi 
a rovněž touha přivádět duše k Bohu. To mluvilo z celé jeho bytosti, z jeho slov a skutků i z jeho 
kázání. Ta byla prostá a jednoduchá tak jako on sám, a přece působila neodolatelným dojmem.  
 
Když mluvil o nádheře katolické církve a dodal: `Jen ti ji mohou znát, kdo jsou v ní a mají to štěstí být 
jejími dětmi', tu se zmocňovala srdce touha být dítětem církve. A tak jsem to i učinila, aniž bych 
přesně věděla, co mi nabídne, a vstoupila jsem do církve. Jasně jsem cítila, že jen tam najdu 
uspokojení, jaké mi kalvinismus nikdy nedal... Přejete si můj úsudek o zbožnosti P. Hofbauera?  
 
Ale jak bych si mohla troufat posuzovat muže, jehož celá bytost byla taková, že se na ni nedá použít 
žádné měřítko? Kdo se k němu přiblížil, musel cítit, že v něm přebývá duše, která je nejen beze vší 
falše, ale je také zároveň naplněna tak velkolepou láskou, že člověk musí považovat za štěstí přijít s 
ním do styku a poznat muže, jehož způsob života byl už zde na zemi životem světce."  
 
Po dobu Vídeňského kongresu pracoval Schlosser ve smyslu Hofbauerově proti Wessenbergovu plánu 
německé národní církve a po kongresu v byl tomto směru činný také ve Frankfurtu. Jeho dům byl 
středem katolické obnovy. Ve své literární činnosti pokračoval nyní ve službách víry. Zasloužil se 
především o přebásnění latinských hymnů a duchovní lyriky Západu.  
 
Jeho překlady z angličtiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny a italštiny tvoří jakýsi protějšek k 
Herderovým Hlasům národů v písních, anebo k pracím Augusta Wilhelma von Schlegela. Zůstal s 
Hofbauerem po celý život v písemném spojení. Klement sledoval jeho práce a povzbuzoval ho k 
stálému tvoření. (...)  
/…/  
 
Zachariáš Werner  
 
Nejzajímavější hlava v Hofbauerově okolí byl nepochybně básník Friedrich Ludwig Zacharias Werner, 
narozený v Královci 1768. Jeho stále churavý otec byl profesorem rétoriky a dějin, racionálně 
vyrovnaný úředník, osobní přítel svého kolegy Kanta. Když předčasně zemřel, převzala ke škodě 
dítěte výchovu nervově zatížená a hystericky dráždivá matka. Nábožensky byla pravým opakem 
manžela, oddaná pietistickému mysticismu. Po těžké chorobě hocha se stala matčina láska 
bezmeznou. Chlapec vyrůstal rozmazlený, se slabou vůlí, rozkolísaný a rozervaný. /…/ Blouznivá 
matka mu namluvila, že je povolán stát se prorokem nového lepšího světa, vyššího lidstva.  
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A vskutku už jako chlapec shromažďoval kolem sebe mladé lidi, s oblibou děvčata, kterým přednášel 
jako apoštol životní názory. (...) Brzy začal vést nevázaný život, třikrát se oženil a třikrát se rozvedl. 
Ani studium práva ani úřednické zaměstnání mu nepomohlo k řádnému životu /…/. Potom se vzdal 
služby a úřadu, aby se uvolnil pro své básnické tvoření, ale pro svou labilitu neuspěl ani v tom. V jeho 
literární tvorbě ho podporoval zpočátku sám Goethe, ale když později zpozoroval, že se Werner kloní 
ke katolicismu, nechal ho padnout. (...)  
 
Mnohé cesty vedou do Říma. To, jak se Werner dostal ke konverzi, se čte jako román. Jak milosrdně a 
moudře vedl Bůh tohoto obtížného a dědičně zatíženého člověka! Jeho život ukazuje jednu z 
nejútěšnějších vlastností Božích, totiž tu, že Bůh dovede čekat. To svědčí o správnosti Kristových slov: 
"Kdo hledá, nalezne, kdo klepe, tomu bude otevřeno", anebo, jak to říká Goethe: "Kdo v stálé snaze 
vytrvá, ten vykoupen být může." O Wernerově umění veršů si můžeme myslet, co chceme. Lze ho 
nazvat excentrickým anebo dokonce hysterickým, můžeme se mu vysmát anebo se od něho odvrátit, 
jak to také učinili někteří z Hofbauerova kruhu - ale z tohoto lidského života můžeme vyčíst, co 
znamenají slova: Bůh je milosrdný.  
 
Goethe nechal Wernera padnout, ale Bůh se ho ujal. Také Hofbauer poznal dobré jádro v celé té 
chaotické temnotě Wernerovy duše. Hofbauer, který měl tak jemný cit ve věcech čistoty, necítil se od 
Wernera odpuzován, ba stal se spíš jeho důvěrným otcovským přítelem, vždyť to viděl na Kristu, který 
se stýkal s celníky, hříšníky a o hříšnici řekl, že se jí mnoho odpouští, protože mnoho miluje.  
 
(...) Zde bylo místo, kde se zcela jinak uzpůsobený Hofbauer přesto cítil co nejhlouběji spojen s 
Wernerem, takže zde mohlo povstat opravdové skutečné přátelství.  
 
Jako Werner musel bojovat po celý život o čistotu a zakoušel v tom i Boží milosrdenství, což ho činilo 
pokorným, vděčným a radostným, tak zase Hofbauer zápasil například se svou výbušnou drsností, 
která mohla zranit každého, kdo ho neznal. Co u Wernera bylo tichým plodem pozdějšího poznání, to 
Hofbauer poznal zavčas jako svůj životní úkol a heroicky jej uvedl ve skutek. Každý výbuch 
temperamentu ho činil pokornějším a podněcoval ho velebit Boha, který je milosrdný k hříšníkovi. 
Tak se stal Hofbauer svatým a tak poznal ve Wernerovi, při vší rozdílnosti charakteru, duchovně 
příbuzného v Kristu. Je zde jednota Boha milujících v Kristu.  
 
Werner musel jistě kráčet trnitou cestou, dlouhou cestou do Říma. Navenek vedla tato cesta přes 
lóži, do které Werner vstoupil, protože mu protestantismus a časová filozofie Kanta, ba i Fichteho, 
dávaly málo. Vůči katolické církvi měl výchovou získané předsudky, její obřady a symboly mu byly jen 
vítanými symbolickými možnostmi k básnickému tvoření. Že uctíval Pannu Marii víc než jeho jiní 
bratři ve víře, tehdy, zdá se, neříkalo mnoho: pro mnohé básníky tehdejší doby byla Panna Maria 
symbolickou postavou nejšlechetnější ženskosti. Nejkrásnější tehdejší mariánská báseň pochází od 
Schlegelova nekatolického přítele Novalise (Vidím tě v tisíci obrazech). Werner se v nouzi svého srdce 
ovšem k Panně Marii modlil už dříve, a to nejen tehdy, když se k ní v jedné básni z roku 1797 po 
ztroskotání prvního manželství úpěnlivě utíkal: "Přiveď mi sesterskou duši, jež čistá jako ty mi věnec z 
myrty vije." (...)  
 
V církvi nalezl uskutečněno to, co tak dlouho hledal, nové, vyšší lidství, sjednocené v lásce k Bohu a 
bližnímu. Pro sebe samého doufal a získal přestupem do katolické církve po desetileté trýznivé 
rozervanosti ve všech životních oblastech konečně pokoj a mír s Bohem a se sebou samým. Stal se 
zcela novým člověkem, pokojným, cílevědomým, pevným. Ryzost jeho konverze se ukazuje 
především ve dvojím: že ode dne své konverze, dne 19. dubna 1810, se stal pánem své smyslnosti, a 
že on, který byl předtím tak zmatený a mlhavý, dospěl k jasně načrtnuté, dogmaticky nepředpojaté, 
přísně církevní a prosté víře. Poté, co byl roku 1814 vysvěcen na kněze, brával často na kazatelnu 
katechismus, ukazoval jej a říkal: "Zde to stojí, toho se musíme držet!"  
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Werner často a bez obalu říkal, že správně katolickým se stal až Hofbauerovým prostřednictvím. Do 
Vídně a tím k Hofbauerovi přišel v srpnu 1814. Chtěl tam vlastně jen pohovořit s nunciem o některých 
věcech, týkajících se německé církve a potom cestovat dále do Berlína, přestože jej Prusko poněkud 
roztrpčilo, neboť mu nevyplácelo žádný důchod. Potom však přece zůstal ve Vídni celých devět roků, 
až do své smrti. (...)  
 
V jednom z literárních kruhů narazil Werner na Hofbauera. Jeho osobnost ho hned upoutala, zejména 
když slyšel a pozoroval, jaké náboženské impulzy od Hofbauera vycházejí, šíří se po městě a pak 
prostřednictvím jeho lidí po celém kraji. Werner si spontánně vyvolil o sedmnáct roků staršího 
Hofbauera za svého duchovního vůdce. Bylo to osudové rozhodnutí, neboť Hofbauer byl právě ten 
muž, jakého Werner po své konverzi potřeboval, rádce, vůdce, přítel a otec. I když se Werner svou 
konverzí v mnohém změnil od základu, zůstával v životě trochu "levý" a bezmocný, smíme-li to tak 
říci, skoro dítětem.  
 
Hofbauerův poměr k Wernerovi asi nejlépe označíme, když řekneme, že to byl poměr otcovského 
přítele. Jako u mnohých, ukázalo se i u Wernera, že Hofbauer při vší příležitostné drsnosti byl dětsky 
dobrý, od základu dobrák. On si mohl tuto drsnost dovolit, protože, ať už to zní jakkoli paradoxně, 
byla to výrazová forma jeho lásky. Se všemi lidmi si takříkajíc tykal a často tomu bylo tak i ve 
skutečnosti. A počínal si vždy bezstarostně, jak to přinášel s sebou okamžik. Protože byl dobrý a o 
jiných dobře smýšlel, nedělal si starosti, co si o něm jiní myslí. Věřil, že o něm budou právě tak 
loajálně smýšlet jako on o nich.  
 
V tom připomíná papeže Jana XXIII: Bůh je dobrý, svět je dobrý, a tam, kde se svět nezdá být dobrý, 
tam ho musím dobře milovat. Byl to velmi jednoduchý a vždy vítězný světový názor světla a lásky!  
 
Protože Hofbauer miloval Boha a lidi prostě, viděl lidem a věcem až na dno. Werner instinktivně cítil, 
že Hofbauer nejhlouběji prohlédl jeho bytost a že jej, i když z mnohých stran vysmívaného a 
pranýřovaného, posuzuje dobrotivě a že mu důvěřuje.  
 
To, co Werner od Boha už nyní natrvalo očekával, když zvlášť před svou konverzí z vnitřní trýzně a 
rozervanosti volal k Bohu De profundis - vědomě či nevědomě - to ho potkalo v lidské podobě v 
Hofbauerovi: ohromná duševní síla, která nedrtila, ale budovala: moc, moudrost a dobrota, to je 
milosrdenství.  
 
A tak se Werner svěřil člověku Hofbauerovi, jako by se odevzdával Bohu: pokorně, vděčně, poslušně a 
bezpodmínečně. I když mu Hofbauer řekl občas něco tvrdého, neotřáslo jím to - téměř bychom mohli 
říci: právě naopak ho to připoutalo ještě pevněji k mistrovi, jako když člověk milující Boha právě v 
utrpení vyslovuje Bohu svou důvěru.  
 
O všem s ním pohovořil, i o věcech, jaké by jiní snad ze studu zamlčeli a v pýše by to považovali za 
svou nejvlastnější věc, do které nikomu nic není, ani zpovědníkovi. To se ukázalo, když roku 1818 
Hofbauer poslal Wernera na knížecí zámek do Janova v Polsku, aby tam prozkoumal možnosti 
založení kláštera, které podněcovala a chtěla podporovat hraběcí rodina Choloniewských. (...)  
 
Kde by jiní měli pro Wernera jen úsměv, tam ho Hofbauer bral vážně. Zato mu tu a tam mohl říci i 
něco tvrdého a trpkého, anebo žádat od něho něco těžšího. Když řekl Werner na kazatelně něco, co 
podle mínění Hofbauera nebylo správné, musel to nejbližší neděli napravit. O Wernerově 
"veršotepectví" neměl Hofbauer příliš vysoké mínění a to mu také řekl. Básníkovi to nebylo vždycky 
zcela vhod. Jednou se pohněval: "To mi ještě nikdo neřekl..." (...)  
 
Hofbauer si cenil Wernera především jako kazatele a často ho zvával ke Sv. Voršile. Exaltovaný 
přednes Wernerův při kázání tu a tam tlumil, jinak však se domníval, že Werner jako kazatel má právě 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

v době Vídeňského kongresu splnit jisté poslání. Skutečně se Werner stal daleko spíše než Hofbauer 
na jediný ráz kazatelem Vídně a Hofbauer byl dost nesobecký, aby na to hleděl a dokonce to 
podporoval.  
 
Když se Werner objevil na kazatelně ve Vídni, byla to senzace. Celý svět chtěl vidět a slyšet tohoto 
Božího dobrodruha. Před jeho kázáním bývala vždy velká tlačenice a ulice byly přeplněny, když se 
vyrojily vozy. Bylo třeba přijít hezky zavčas, aby si člověk zajistil místo. Kostely, ve kterých kázal, byly 
vždy přeplněny a lidé vystupovali dokonce na boční oltáře. Na kázání se dostavil prostý lid i urozené a 
vlivné osobnosti, jako pruský král, korunní princ z Wiirttemberku, princ August Pruský a jiní.  
 
Byla to v prvé řadě asi lákavá senzace, že to je právě slavný Zachariáš Werner; pak to ale byl i 
originální způsob, jakým kázal: napodoboval poněkud Abrahama od Sv. Kláry, který sto let před ním 
kázal ve Vídni, ale Werner přitom zapomínal, že není dobré jednoduše kopírovat jiné. (...)  
 
Začátek byl pro Wernera těžký. Vídeňané poznali Prusa jako cizince a mnozí cizí kongresoví hosté o 
něm trousili pomluvy, jaké o něm už dvacet let kolovaly po celém Německu od doby, kdy stál ještě ve 
světle ramp veřejnosti. Byl stále v křížové palbě kritiky, kterou vyvolávala jeho originální bytost. "Bůh 
mě vždycky vedl tak zvláštním způsobem", řekl kdysi ke konci svého kázání, "že trýzeň byla vždy se 
mnou a zdání proti mně."  
Působily to zvláště dvě skupiny odpůrců. Až na malé výjimky šlo o jeho spolubratry v duchovním 
úřadě a pak o policii a její zaměstnavatele, vládní úřady. Obě dvě skupiny odpůrců bojovaly proti 
němu z téhož důvodu, že totiž byl málo osvícenský a příliš katolický. (...)  
 
Prostý lid (…) poznal brzy, koho ve Wernerovi má: Božího muže, který má odvahu katolickou pravdu 
přednášet v řeči nové doby - a právě to rozčilovalo odpůrce. Vnější teatrálností se věřící nedali klamat 
a přes všechno barokní balení poznávali pravé jádro: přesvědčení, s jakým Werner - podobně jako 
Hofbauer - hovořil.  
Tento muž věřil v to, co říkal, a lidem imponovalo, že se tak známý básník s tak pověstnou minulostí 
probil ke zcela jiné víře. (...) A tak to zůstalo až Wernerovy smrti v r. 1823. (...)  
 
Když byl po Hofbauerově smrti r. 1820 řád redemptoristů v Rakousku povolen a ve Vídni dostal kostel 
Maria Stiegen, P. Maria Na nábřeží, přihlásil se i Werner s mnoha jinými do kláštera. Zdá se, že 
Hofbauer s ním o případném vstupu nikdy nemluvil. Zřejmě ho nepovažoval za vhodného, to 
znamená, nedůvěřoval mu, že by se mohl vpravit do pevného pořádku.  
 
Také členové nově založeného kláštera zapřísahali Wernera, aby nevstupoval do kongregace, ale aby 
bydlel mezi nimi jako jejich přítel. A po jistou dobu tomu tak bylo. Ale žádné prosby nepomáhaly, 
Werner trval na tom, že se chce stát redemptoristou. Začal noviciát, ale stalo se, co se dalo předvídat. 
Sám poznal, že to nejde a po několika týdnech vystoupil (...)  
 
Zanedlouho po svém vystoupení Werner onemocněl a zemřel po deseti dnech dne 17. ledna 1823, 
kněžsky činný až do posledního okamžiku, jak sám píše: "Ušlechtilému bojovníku se sluší, aby zemřel 
na bojišti." V jedné zprávě o jeho smrti stojí: "Vznešení i nízcí, jemně vzdělaní i lidé z nižších tříd se k 
němu tiskli a vděčně mu líbali ruce, ale nejen tímto chováním, ale i hlasitě a otevřeně přede všemi 
vyznávali, že se skrze něho znova dostali na cestu spásy a k poznání pravdy."  
Joseph von Eichendorff k tomu poznamenal: "To je ohnivý náhrobní nápis, který by mu nejeden 
básník mohl v poslední hodině závidět."  
Se svolením převzato z knihy Erwina Dudela "Klement Maria Hofbauer", kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. 
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Klement Hofbauer  
 
      Svätý Klement sa narodil 26. decembra 1751 v Tasoviciaciach na Morave. Ako bolo vtedy zvykom, 
v ten istý deň bol pokrstený. Novonarodenému chlapcovi dali za patróna sv. Jána Apoštola. Meno 
Klement prijal neskôr, ako pustovník v Tivoli, v okolí Ríma.  
      Už od detstva Klement túžil zasvätiť svoj život Bohu. Avšak finančná situácia jeho rodiny mu 
nedovoľovala študovať a zabezpečiť si na to potrebné vzdelanie. Chcel ísť za Božím hlasom, ale všetky 
dvere vedúce do kňazstva zdali sa byť zatvorené. V tomto vnútornom utrpení videl iba jedno 
východisko. Klement urobil rozhodnutie, aké dokážu urobiť len veľkí ľudia. Zaumienil si zasvätiť sa 
Bohu ako pustovník.  
      Božia ruka však spravila, že Klement spolu so svojím priateľom Tadeášom Hüblom počas jednej zo 
svojich púti do Ríma, trafili do kostola sv. Juliána, v ktorom pracovali kňazi Najsvätejšieho Vykupiteľa. 
Dňa 24. októbra 1784 Klement Hofbauer a Tadeáš Hübl si obliekli rehoľné habity a 19. marca 1785 
zložili svoje sľuby. Pravdepodobne už 29. Marca 1785 v biskupskom sídle Allatri boli vysvätení na 
kňazov.  
      Po vysviacke Klementa a Tadeáša sa udali do kláštora vo Frosignone a tam strávili pol roka, aby si 
doplnili teologické štúdium. V ich hlavách čoraz väčšmi dozrievala myšlienka preniesť, alebo 
presnejšie, rozšíriť svoju kongregáciu za Alpy. Generálny predstavený rehole o. De Paola, prebývajúci 
v Ríme, bol nadšený a sama myšlienka sa mu páčila. Preto sa rozhodol poslať ich na sever, aby tam 
pracovali nad rozšírením kongregácie a pre dobro tamojšieho ľudu. V októbri 1785 dvaja novokňazi 
bez peňazí, bez bližšie určeného cieľa „tiahli“ na sever, do neznáma. Cez Loreto a neskôr Tyrol prišli 
do Viedne, kde sa pokúšali založiť rehoľný dom a pracovať v diele spásy. Politická situácia bola však 
nepriaznivá nielen pre Redemptoristov, ale pre všetky rehole. Panujúci cisár Jozef II: zrušil v tom čase 
viac ako 800 kláštorov, nadto boli prísne zakázané ľudové misie a práve toto dielo je prvoradou 
úlohou Redemptorisov aj dnes.  
      V septembri 1786 opustili Viedeň. Ccheli putovať cez Poľsko ďalej na sever. Ich cieľom mali byť 
terény dnešného Bieloruska, alebo Stralsund na pobreží Švédska. Keď prišli nad Dunaj, Klement 
stretol svojho dávneho priateľa z Tivoli Emanuela Kunzmana, ktorý sa pridal k nim a stal sa prvým 
rehoľným bratom - redemptoristom za Alpami. Spolu pokračovali v ceste cez tasovice, kde Klement 
prežil svoje detstvo. Tam Klement navštívil príbuzných a hrob svojej milovanej matky.  
      Po dlhej a namáhavej štvormesačnej ceste sa vo februári 1787, traja redemptoristi ocitli v 
hlavnom meste Poľska - vo Varšave. Tam sa Klement so spolubratmi zastavil a na prosbu 
predstaveného Bratstva sv. Benona, pápežského nuncia i samého kráľa Stanislava II. tam zostal. 
Prečo? Bratstvo sv. Benona bol spolok, ktorý by sme dnes nazvali charitatívnym. Staral sa o 
chudobných pútnikov a tulákov ako aj o siroty emigrantov. Kostol tohto spolku bol zároveň aj 
národným kostolom varšavských Nemcov. Klement so spolubratmi sa usadil v tomto kostole, keďže 
všetci vedeli dobre po nemecky. Ale to nebol hlavný dôvod. Redemptoristi boli vždy tam, kde boli 
chudobní a opustení ľudia. Benoniti, pod takým menom začali byť vo Varšave známi, sa však stretli aj 
s nenávisťou, námietkami a odmietnutím. Pomimo toho sa v krátkom čase „sv. Benon“ stal centrom 
náboženskej výchovy a planúcim ohniskom cirkevného života pre celú Varšavu.  
      Činnosť Benonitov bola nesmierna. Pri kláštore bola škola pre chudobných chlapcov a dievčatá, 
latinská škola (čosi ako gymnázium) a remeselnícka škola, pre chlapcov i dievčatá, nespomínajúc o 
sirotinci, ktorý existoval od samého začiatku. Klement často chodil pre svoje siroty žobrať. Nie vždy 
ho ľudia prijímali priazdnivo. Raz pri takejto príležitosti mu jeden „pán“ poriadne vynadal a v zlosti 
mu dokonca napľul do tváre. Klement zachoval pokoj, otrel si tvár a povedal: „Áno, to je pre mňa. 
Teraz si prosím niečo pre moje siroty.“ Brutálny chlapík bol tým tak zaskočený, že bez slova vtisol 
Klementovi do dlane peknú sumu peňazí.  
      Časy však boli ťažké. Napoleonská vláda vo Varšave dňa 20. júna 1808 vyhostila varšavských 
mníchov. Boli vyvezení, uväznení v pevnosti Kostrzyń a potom rozpustení po dvoch o svojích rodných 
domov. Hnev ľudí sa držal vo Varšave dlho. Na uliciach mesta vtedy znela pieseň na oslavu Benonitov, 
ktorú môžeme ešte dnes v Poľsku počuť. Môžeme sa tiež pýtať, prečo sa tak stalo? Istý opát z 
Roggenburgu trafil do čierneho, keď o Hofbauerovi a jeho spolubratoch napísal: Oni príliš výrazne 
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pracujú proti duchu tohto sveta. A to je ten trestný čin, pre ktorý sú vyháňaní a prenasledovaní.  
      Po prepustení z Kostrzynia Klement sa vydal na cestu do Viedne s bohoslovcom Martinom 
Starkom. Koncom septembra 1808 generálny vikár prišiel do Viedne, kde našiel oslabenú Cirkev. Vo 
svojom misionárskom cítení odkryl duchovné potreby veľkého hlavného mesta a vyvinul nový typ 
misijnej pastorácie. Tak sa stal „apoštolom Viedne“. Ale prizrime sa bližšie týmto faktom.  
      Hneď po príchode Hofbauera zatkli. Neskôr jeho starý priateľ gróf Jozef von Penkler mu vybavil 
miesto kňaza - pomocníka v chráme minoritov. Tam slúžil štyri roky. Až v apríli 1813 svitlo nové 
svetlo. Arcibiskup Viedne Zigmund von Hohenwart menoval Klementa spovedníkom sestier 
Uršulíniek a rektorom chrámu sv. Uršule. To bol moment zmeny jeho života i rakúskeho katolicizmu. 
Náš svätý mal konečne svoj vlastný dom, vlastný chrám, ambónu a spovedelnicu.A to mu dovolilo 
rozvinúť originálne dielo. Najviac obrátení dokonal ako spovedník. V spovedelnici prebýval celé 
hodiny, niekedy až do úplného vyčerpania. Mal dar poznania ľudí, každého prijímal s láskavosťou, 
vžíval sa do jeho mysle a každého bral individuálne. Veril v dobro človeka. Skoro každý deň 
navštevoval chudobných prinášajúc im obživu a v jeho dome žobráci, chudobní vojaci a študenti boli 
stálymi hosťami, ktorých sám obsluhoval. Dokonca aj keď on sám nebol doma, každý mohol do tohto 
kláštora vojsť, bol otvorený pre všetkých. Takýmto spôsobom sa dom Klementa pomaly stal 
náboženským centrom Viedne s nezvyklým misijným zápalom. Praláti i umelci, chudobní a šľachta, 
vojaci i profesori - navštevovali tu pravdivého redemptoristu. Jeho byt sa stal miestom stretnutia 
predovšetkým mládeže, teda študentov univerzity.  
      Liturgia a hlásanie Božieho slova boli pomimo spovedania a duchovných rozhovorov účelnými 
prostriedkami pre obnovu viery a cirkevnej reformy. Do kostola sv. Uršule prichádzalo veľa ľudí, 
pretože tam boli najslávnejšie bohoslužby v celej Viedni.  
      Veľkou úlohou Hofbauera bolo vzdelávanie uvedomelých svetských apoštolov. Jeho učeníci a 
vychovanci, ako aj penitenti (tí, pre ktorých bol spovedníkom) všade pracovali v jeho duchu. A 
pracovali vo všetkých oblastiach života, i vo všetkých spoločenských vrstvách. Takto sa teda 
dokonávala pomalá, ale neodvratná premena v meste, i poza jeho hranicami.  
      Dňa 15. marca 1820 nadišiel pre svätého deň smrti. Bolo práve poludnie. Podobne ako jeho 
milovaný založiteľ Kongregácie Alfonz Mária de Liguori, tak aj Klement Mária Hofbauer za zvuku 
zvona na Anjel Pána sa pokojne postavil pred tvár Najvyžšieho.  
 
křesťanská víra:  

- má dialogický charakter (Bůh mluví, člověk naslouchá a v postoji víry odpovídá, 
člověk ale také mluví, ptá se a Bůh skrze Písmo, skrze církev nebo v osobní modlitbě 
odpovídá)  
- je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka  
- je vyznáním naší odkázanosti na Boha - křesťanská víra vlastně vyznává, že je 
omylem domnívat se, že si člověk stačí sám  
- popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit vlastními silami 
(tedy popírá sebevykoupení)  
- spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako spasitele (jako toho, kdo 
nás má moc zachránit a přivést k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke 
vzkříšení. 

 
ZÁKLADNÍ  KROKY  
 
Základní kroky, kterými se člověk stává křesťanem, je uvěření (ve výše uvedeném smyslu, tedy 
především uvěření v Krista - spasitele) a křest. Kdo je pokřtěn, patří do společenství křesťanů, do 
církve. Ta je prostorem, ve kterém křesťan svou víru přijal a žije ji ve společenství křesťansky věřících 
lidí.  
 
Královskou cestou pro poznání obsahu křesťanské víry je Bible, tedy Písmo svaté starého a nového 
zákona.  
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ROZDÍL V CÍRKVÍCH ?  
 
Víra křesťanů z církví protestantských, evangelikálních, letničních, pravoslavných a katolické církve  
 
se shoduje v tom, že všichni vyznávají:  

- Ježíše Krista jako Božího syna a jediného a nezbytného vykupitele člověka  
- Nejsvětější Trojici - tedy jednotu Otce, Syna i Ducha svatého  
- Starý a Nový zákon jako základní pramen víry  
- křest jako cestu k začlenění do církve a k podílu na spáse  
- víru jako nezbytnou odpověď člověka na Boží sebesdělení (zjevení) 

 
se liší v zásadě:  

- v pohledu na Písmo, je-li totiž považováno za základní (katolíci, pravoslavní) nebo 
jediný (protestanté) zdroj obsahů víry  
- v pohledu na význam nejstarší tradice, tedy nepsaného, ale žitého podání v církvi  
- v počtu uznávaných svátostí  
- ve významu církve a představených v nich 

Víra je pro křesťany:  
- přístupová cesta k Bohu a jeho spáse  
- osobní životní cesta  
- stále otevřený pramen poznání Boha a jeho díla  
- skutečnost, která je navzájem sjednocuje  

Křesťanská víra není libovolně utvořené osobní přesvědčení, ale odpověď člověka na Boží slovo, 
sdělované Duchem svatým, zapsané v Bibli a opatrované, chápané a žité v církvi.  
 
„Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Lv 11, 44).  
 
Takto ustavične pozýva Boh človeka od okamihu, keď ho stvoril. Povolal ho 
ku svätosti, k večnému šťastiu a k tomu, aby človek navždy prebýval s 
Bohom. Počas dejín stále rástli v Cirkvi zástupy svätých a blahoslavených 
vyznávačov, mučeníkov, mužov a žien, pápežov, biskupov, kňazov, 
rehoľníkov, rehoľníčok i veriacich laikov. 
 
Medzi nich minulú nedeľu v čase svojej pastoračnej návštevy na Slovensku 
Svätý Otec Ján Pavol II. zaradil nových blahoslavených: gréckokatolíckeho 
biskupa, vášho rodáka, biskupa Vasiľa Hopka a sestru Zdenku Schelingovú z 
Kongregácie sestier svätého Kríža. 
 
Dnes sme sa zhromaždili pri pozostatkoch blahoslaveného biskupa Vasiľa 
Hopka, ktoré budú slávnostne prenesené do vašej katedrály. Dnes sú rovnako 
prevezené pozostatky sestry Zdenky Schelingovej do rehoľného Kostola 
Povýšenia svätého Kríža v nemocničnom areáli v Podunajských Biskupiciach. 
Teším sa spolu s celou Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku a blahoželám 
k novému blahoslavenému, ktorý sa bude spolu s blahoslaveným biskupom 
Pavlom Petrom Gojdičom osobitým spôsobom prihovárať za vás u Boha a 
vyprosovať potrebné milosti.  
 
Spolu so všetkými zhromaždenými na tomto mieste ďakujem Bohu za dar nového 
blahoslaveného. On je príkladom nezlomnej viery v Boha a hrdinskej lásky, 
ktorá sa nezľakla mučeníckej smrti. Lásky, ktorá je mocnejšia ako smrť. 
Mocou tejto lásky prekonal blahoslavený biskup Vasiľ tortúry, bitky a 
ponižovania. Človek môže druhého človeka zbaviť slobody, dať ho do okov, 
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zosmiešniť, pokoriť, ale nie je schopný zabiť v ňom ducha, jeho 
dôstojnosť, jeho vieru a človečenstvo, lebo ony pochádzajú priamo od Boha, 
ktorý je Pánom ľudského života, a to jedine on, Stvoriteľ a Darca tohto života. 
 
„Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12, 24).  
 
Takým zrnom vhodeným do zeme, pošliapaným a pokoreným v očiach sveta sa 
stal biskup mučeník Hopko. Ale on ožil a dnes je uprostred nás. Jeho 
príklad nás oživuje, posilňuje, priťahuje k Bohu a pozýva do neba. Vďaka 
jeho mučeníckej smrti sa gréckokatolícka cirkev stala ešte mocnejšou, 
bohatšou a svätejšou. To je ovocie zrna, ktoré odumrelo, aby iným dalo život. 
 
Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko je pre nás všetkých veľkou výzvou. Veď my 
sme dnes neprišli na toto miesto obdivovať jeho hrdinský kresťanský a 
kňazský život, ale prišli sme sa posilniť jeho vierou a jeho láskou. 
Prišli sme sa od neho učiť milovať Boha viac ako všetko ostatné, viac ako 
vlastný život. Jeho hlas je zosúladený s hlasom Božím a pozýva nás: „Buďte svätí“.  
 
Keď dnes hovoríme o svätosti, musíme si dať otázku, čo máme robiť, aby sme 
tú svätosť dosiahli. Čo máme robiť, aby sa naše domovy, školy, pracoviská, 
dediny a mestá, ba celá naša krajina stali príbytkami ľudí svätých, ktorí 
svojou dobrotou, láskou, milosrdenstvom, svedectvom každodenného života a 
vernosťou Kristovmu učeniu vplývajú na okolie? Čo máme robiť, aby 
pribúdalo dobroty a ubúdalo zloby, aby bolo viac starostlivosti o človeka 
a o jeho práva?  
 
Potrebné je len jedno: aby sa v ľudských srdciach udomácnila túžba po 
svätosti, ktorá stvárňuje nielen súkromný život, ale ovplyvňuje podobu 
celej spoločnosti. Svätý Otec v Liste rodinám napísal, že „prostredníctvom 
rodín plynú dejiny človeka, dejiny spásy ľudstva. Rodina je postavená do 
stredu veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi životom a smrťou, medzi 
láskou a tým, čo sa prieči láske“ (GRS 23).  
 
Spolu s blahoslaveným biskupom Vasiľom vás všetkých prosím: Každá 
slovenská rodina nech zachová vernosť Kristovi. Ostávajte v Kristovi, aby 
on ostával vo vás. Nedovoľte, aby vo vašich srdciach, v srdciach matiek a 
otcov, v srdciach synov a dcér, zhaslo svetlo svätosti. Nech lesk tohto 
svetla stvárňuje budúce pokolenia svätých na slávu Božieho mena.  
Dnešný svet azda omnoho viac než pred rokmi potrebuje svätých otcov a 
sväté matky. Verím, že ešte stále vám v srdciach znie hlas Svätého Otca, 
ktorý nás pozýval, aby sme boli verní Kristovi a verní jeho náuke. Pozýval 
nás, aby sme obnovili svoje obyčaje, aby sme si počínali ako skutoční 
kresťania. Vernosť Kristovi znamená svätosť života. Blahoslavený biskup 
mučeník Vasiľ bol verný Bohu až do konca, a preto sa stal pre nás 
príkladom svätosti. 
 
Bratia a sestry, na orodovanie blahoslaveného Vasiľa prosme Boha o dar 
svätosti, prosme o dar dôstojného a verného života. 
Nebojte sa chcieť stať sa svätými!  
Nebojte sa byť svätými! 
Urobte tento národ rodinou ľudí svätých! 
Blahoslavený biskup Vasiľ, vypros nám milosť svätosti. Amen.“ 
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Židovský boh neodpúšťa za ľudí 
SME 
 
Aj židia páchajú hriechy. Ich náboženstvo však z hriechu nerobí takú 
centrálnu otázku, ako napríklad kresťanstvo, a ani toľko nestraší peklom 
Najhlavnejší židovský sviatok, ktorý svätia aj mnohí veľmi vlažní veriaci, 
je o odpustení hriechov. Židia sú presvedčení, že Boh je milosrdný. Odpúšťa 
však len hriechy spáchané proti nemu. Ak žid zhreší proti inému človeku, 
Boh mu neodpúšťa, odpustiť musí poškodený. Aj preto je vražda 
neodpustiteľný hriech. Jej obeť totiž už odpustiť nemôže. 
 
Tri základné skupiny 
Židia neveria, že človek sa rodí s dedičným hriechom a ani tomu, že 
niektorí ľudia k zlu inklinujú viac ako iní. Človek je len človek a nie je 
dokonalý. Narodí sa so slobodnou vôľou a je na ňom, či sa dá zviesť na zlé 
chodníčky, alebo sa bude snažiť konať dobro. Od židovského veriaceho sa 
očakáva, že si vyberie druhú možnosť. Ak pochybí, môže prísť k náprave. Sú 
však hriechy, ktoré sa naprávajú len veľmi ťažko. Judaizmus za hriech 
považuje porušenie Božích zákonov. Židia rozlišujú tri základné skupiny 
hriechov a tri stupne ich závažnosti. Žid môže zhrešiť proti Bohu 
(napríklad tak, že dá sľub, o ktorom vie, že ho nemôže alebo nechce 
splniť), proti človeku (klamstvo, úmyselné ublíženie), alebo proti sebe 
(závislosti od návykových látok, ale podľa niektorých rabínov aj depresia 
či smútok, ktoré bránia človeku naplno sa venovať konaniu dobra). 
 
Stupne závažnosti 
Za najvážnejší hriech sa považuje vedomý a plánovaný útok proti Božiemu 
učeniu. Učiteľka židovskej etiky z dievčenskej náboženskej školy v 
Jeruzaleme Chaya Levinsonová za taký považuje modlárstvo, rúhanie, 
vyslovovanie Božieho mena, ale aj vraždu alebo smilstvo. Menej vážnymi 
hriechmi sú hriechy, ktoré boli spáchané vedome a ktorých sa človek 
dopustil, lebo nemohol ovládať svoje emócie alebo žiadze. Najmenej závažné 
sú hriechy nevedomé, skutky, čo človek nespáchal úmyselne alebo také, čo 
vznikli ako dôsledok nesprávneho odhadu situácie. Hriechy tiež môžu byť 
aktívne ak niečo vykonáme, a pasívne - ak, naopak, nepomôžeme človeku v 
núdzi alebo nezasiahneme proti neprávosti. 
 
Detský príklad 
Judaizmus sa však viac ako kategorizáciou hriechov zaoberá tým, ako ich 
oľutovať a viac nepáchať. Chaya Levinsonová, ktorá učí dievčatá z 
nábožných rodín vo veku šesť až osem rokov, používa tento príklad: 
„Predstavte si, že sa hráte na dvore a vaša lopta padne do susedovho dvora 
a rozbije kvetináč. Najprv si treba uvedomiť, že sme urobili zle a treba to 
oľutovať. Potom zájdeme za susedom a poprosíme ho o odpustenie. Keďže sme 
mu spôsobili škodu, musíme mu kúpiť nový kvetináč alebo mu to nahradiť 
inak. Ďalším krokom je to, že sa nabudúce budeme veľmi snažiť, aby sme 
nespôsobili škodu." Tento detský príklad pomerne presne vystihuje ľútosť a 
dosiahnutie nápravy, ako ich vníma judaizmus. Dôležité, ak nie úplne 
najdôležitejšie je, aby človek všetky kroky smerujúce k odpusteniu hriechu 
robil skutočne úprimne. 
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Rituály a obete 
Judaizmus je tiež náboženstvo praktické, a tak v minulosti vznikli 
rituály, ktoré mali pomôcť sňať z človeka hriechy. Patrili k nim zápalné a 
zvieracie obete. Tie sa však vzťahovali len na niektoré hriechy a zďaleka 
sa nimi nedali zahladiť vážne previnenia. V istej forme a na zdesenie 
ochrancov zvierat sa v ultraortodoxných komunitách používajú dodnes. V 
predvečer sviatku Jom kippur (Deň zmierenia) ultraortodoxní veriaci 
„prenášajú" svoje hriechy na kura, ktoré potom zabijú a darujú ho 
chudobným, aby sa najedli pred veľkým jomkippurským pôstom. Tento zvyk, 
ktorý je skôr folklórom ako skutočným náboženským zákonom, má však jeden 
háčik. Existujú názory, že rituálnym zabíjaním sa veriaci môže dopúšťať 
hriechu krutosti na zvieratách. Niektorí veriaci používajú na zmytie 
hriechov menej násilné praktiky. Hádžu do tečúcej vody zvyšky chleba alebo 
iného jedla. Tak ako ich voda berie so sebou, tak sa z nich zmývajú 
hriechy. Tento rituál sa robí na Nový rok. Obdobie od Nového roka do 
sviatku zmierenia trvá desať dní a je prioritne o ľútosti, odpúšťaní, 
uznávaní hriechov a neprávostí, o hľadaní lepšieho ja. Židia veria, že 
každý rok ich Boh zapíše do knihy života alebo knihy smrti. Týchto desať 
dní je šancou, ako cez ľútosť a hľadanie odpustenia zvrátiť Božie 
rozhodnutie. Za osobitne dôležité sa považuje dať si do poriadku vzťahy s 
ľuďmi. Levinsonová hovorí, že židovská tradícia silne zavrhuje ohováranie, 
urážky, posmešky, konanie za chrbtom iného. Niektorí učenci hriechy tohto 
typu považujú za mimoriadne závažné a hoci judaizmus príliš neoperuje s 
výrokom „za toto pôjdeš do pekla", takéto činy sú už v predpeklí. 
 
Šanca nájsť dobro 
Židia nepoznajú spoveď v katolíckom ponímaní, lebo neveria, že s Bohom sa 
dá komunikovať cez prostredníka. Poznajú však inštitút priznania hriechov, 
v ktorom všetci hromadne priznajú, že zhrešili. Modlitba sa prednáša v 
pluráli, lebo zodpovednosť padá na celú komunitu. Židia ju odriekajú na 
Deň zmierenia, v svadobný deň a ak sa dá, odporúča sa aj umierajúcim. Na 
rozdiel od spovede, kde sa priznávajú konkrétne hriechy spáchané 
konkrétnou osobou, židia sa k hriechom priznávajú všeobecne. Existuje aj 
kratšia, aj dlhšia listina hriechov. Židovský postoj k hriechu a spôsob, 
akým sa s nimi veriaci aj celá komunita vysporadúvajú, má podľa sociológov 
vplyv aj na fungovanie spoločnosti. Židia a ich učenci hovoria, že veci, 
ktoré nás vedú k hriechu, môžu sa použiť aj pre dobro. Bez sexuálnej túžby 
by nebolo detí, bez veľkých ambícií by nebolo verejnej služby či 
filantropie, bez túžby po obdive by nebolo umenia, bez primeraného 
sebectva by nebolo vlastníctva. Hriech sa v judaizme nepovažuje za 
definitívny pád, ale za šancu nájsť v sebe dobro a neopakovať chyby. Jeden 
z koreňov hebrejského slova hriech je minúť terč. Judaizmus učí, že to 
neznamená, že treba prestať strieľať. Práve naopak. 
Jana Shemesh 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
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Ako končia synagógy 
Pravda 
 
Na Slovensku je vyše sto synagóg, ale už len päť z nich slúži pôvodnému účelu. Náboženské obrady sa 
konajú v bratislavskej, košickej, prešovskej, novozámockej a komárňanskej synagóge. V bývalých 
centrách židovského náboženského života sídli však aj fitnescentrum, pekáreň, domov dôchodcov, 
obchod s textilom alebo reštaurácia. 
 
Do bývalej synagógy v historickom centre Komárna sa už nechodia modliť 
Židia. Nahradili ich vyznávači kultu tela. Už dvanásť rokov je v nej totiž 
fitnescentrum. Predtým tam bol sklad zeleniny. Minulosť budovy pripomína 
jej tvar, pamätná tabuľa a historická fotografia z roku 1850. „Chceli sme, 
aby sa budova aspoň zvonka podobala pôvodnej stavbe," hovorí prevádzkar 
fitnescentra Jakub Litva. Mnohí Komárňania o histórii budovy ani len 
netušia. Židovskej obci nepatrí od päťdesiatych rokov minulého storočia. 
Ortodoxná synagóga v Komárne je zase súčasťou domova dôchodcov. Podľa 
kunsthistorika a riaditeľa Slovenského centra židovského kultúrneho 
dedičstva Maroša Borského ide o architektonicky citlivý príklad začlenenia 
synagógy do novostavby. Z ďalšej komárňanskej synagógy už zostali iba okná 
a jediná stena s pamätnou tabuľou. Stojí v Európskom dvore. „Zhodou 
okolností alebo iróniou osudu je momentálne nemeckým domom," hovorí Judita 
Haasová zo Židovskej náboženskej obce v Komárne. Keďže žiadna z troch 
pôvodných synagóg neslúži pôvodnému účelu, komárňanskí Židia sa chodia 
modliť do bývalého židovského starobinca Menház. V bývalej synagóge v 
Krupine je dnes ubytovňa a reštaurácia. Aj pôvodne išlo o súkromný dom, 
ktorý prestavali na synagógu nemala však zvláštne architektonické prvky. 
Cez vojnu chrám zničili a viackrát vyrabovali. Ani skalická synagóga na 
prvý pohľad návštevníka mesta nezaujme. „Je to taký domček v hradbách, 
vôbec nevyzerá ako modlitebňa. Keď ľudí upozorním, že to bola kedysi 
synagóga, sú dosť prekvapení. V súčasnosti je tam garáž alebo sklad," 
hovorí sprievodkyňa Ľubica Rozborilová. V Studienke na Záhorí sídli v 
budove bývalej synagógy obecný úrad, v Huncovciach veľkosklad bytového 
textilu, v Borskom Mikuláši pekáreň. Bývalá synagóga v Spišskej Belej je v 
súkromnom vlastníctve a funguje ako obytný dom. Kino v žilinskej synagóge 
dopremietalo vlani v novembri a chystá sa jeho rekonštrukcia. 
Snaha je, peniaze chýbajú 
Či už je zo synagógy pekáreň alebo galéria, rozhodnutie o využití budovy 
je na majiteľoch. Ani predstavitelia židovskej obce necítia ľútosť za tým, 
že budovy už neslúžia ako židovské chrámy. „Synagógu, kde nie je tóra, už 
Židia nepovažujú za vysvätené alebo sväté miesto. Tým je navždy len 
židovský cintorín. Aj v Izraeli som bol v obchode a vôbec som nevedel, že 
ide o bývalú synagógu," hovorí Juraj Turčan z Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí. Židovskí veriaci sú radi, ak sa bývalé synagógy 
premenia na kultúrne stánky. „Nemáme nič proti galériám, kultúrnym domom, 
múzeám či koncertným sálam. Protestovali sme však proti rekonštrukciám, 
ktoré viedli k tomu, aby sa z nich stali pohostinstvá, krčmy a diskotéky. 
To sme chápali ako znesvätenie," vraví hovorca Ústredného zväzu židovských 
obcí v Slovenskej republike Jaroslav Franek. O osude synagóg rozhodujú 
finančné možnosti ich vlastníka. Ústrednému zväzu židovských náboženských 
obcí ich patrí dvanásť, na odkúpenie ďalších nemá prostriedky. Celkovo je 
synagóg na Slovensku podstatne viac, ako by ich tu mohli Židia využiť. „V 
mnohých mestách stoja významné židovské pamiatky, ktoré však neplnia svoj 
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účel, nie je tam komunita ani nikdy nebude," tvrdí kunsthistorik Maroš 
Borský. Mnohí súkromní majitelia, najmä mestá a obce, by aj chceli bývalé 
synagógy reprezentatívne zrekonštruovať, ale nemajú na to dosť peňazí. 
Strecha synagógy v obci VeľkáIda je polorozpadnutá. „Chceli sme tu otvoriť 
obecné múzeum a pamiatku na holokaust, ale nezohnali sme financie. A 
synagóga stále chátra. Snahu máme, ale peniaze nie," hovorí zástupca 
starostu Peter Nagy. Nedostatok financií na opravu židovských pamiatok 
pociťujú aj v Senci, Šuranoch, Spišskom Podhradí či Ružomberku. Mestá a 
obce najskôr riešia akútne problémy ako infraštruktúru či nezamestnanosť. 
„Nemôžeme čakať, že budú obnovovať finančne náročnú pamiatku," tvrdí 
Borský. Pozitívnymi príkladmi sú podľa neho zrekonštruované synagógy v 
Trnave, Nitre a Rohožníku. 
 
Kedy opravovať a kedy nie 
Peňazí na opravu synagóg nemá dosť ani ministerstvo kultúry. „Ministerstvo 
má záujem, aby synagógy boli priebežne obnovované. Židovská obec ako ich 
vlastník má však len obmedzené finančné prostriedky a pokiaľ nie je 
vyriešené budúce využitie týchto objektov, tak obnova pokračuje pomaly," 
povedal Andrej Piško z ministerstva kultúry. V rámci podprogramov programu 
Obnovme si svoj dom ministerstvo prispelo napríklad na obnovu synagógy v 
Bytči a v Trenčíne a na neologickú synagógu v Žiline. O rozvoj židovských 
pamiatok sa snaží aj projekt Slovenská cesta židovského kultúrneho 
dedičstva. Zahŕňa 24 pamiatok, nielen aktívne a bývalé synagógy, ale aj 
expozície múzea a židovské cintoríny. Ide napríklad o synagógu v 
Liptovskom Mikuláši, Trnave, Šamoríne, Stupave, Nových Zámkoch, Bardejove 
či Prešove. „Využitie tých objektov môže byť do budúcna rôzne. Z 
niektorých miest budú ľudia odchádzať, a tak miestne stavby vrátane 
synagóg budú chátrať. Bez toho, aby do nich chodili ľudia, je zbytočné ich 
opravovať," myslí si Borský. 
Do chrámu na klavír 
Do malackej synagógy chodia žiaci základnej umeleckej školy. „Bývalá 
modlitebňa je predelená na dve časti - na prízemí je výtvarný ateliér, na 
poschodí zasa koncertná sieň. V triede na poschodí sa vyučuje klavír," 
povedala Tatiana Búbelová z Mestského úradu Malacky. Synagógu môžu 
navštíviť aj turisti. Šamorínsku synagógu si prenajala súkromná spoločnosť 
a využíva sa na kultúrno-spoločenské účely, podobne aj v zrekonštruovanej 
synagóge v Trnave je zriadená súkromná galéria. Synagóga v Príbeníku je 
majetkom obce, už vyše päť rokov je zrekonštruovaná a dnes v nej sídli 
Galéria národov. Okrem výstav sa tam konajú aj prednášky. 
Zmena na evanjelický kostol 
Zo synagóg sa postupom času stávajú aj náboženské centrá a chrámy iných 
vierovyznaní. Jedným z prípadov je haličská synagóga. Evanjelický biskup 
Miloš Klátik ju vysvätil v októbri 2009. Evanjelici v obci vlastný kostol 
nemali, predtým sa stretávali v priestoroch obecného úradu a katolíckeho 
kostola. „Židovská obec bola rada, že sa pamiatka zachová a evanjelici 
túžili po mieste, kde by sa stretávali. Je zachovaná v pôvodnom stave, ale 
slúži evanjelickej cirkvi. V oltárnom priestore je výklenok, kde sa 
ukladala tóra. Momentálne je tam obraz Krista," hovorí bývalá farárka v 
Haliči Katarína Trtolová. „V Nemecku je na predaj dvetisíc bývalých 
kostolov, lebo sa zmenšujú kongregácie, farnosti sa spájajú. V New Yorku 
mnoho synagóg funguje ako adventistické kostoly," uzatvára Borský. 
Židia na Slovensku Pred druhou svetovou vojnou žilo na Slovensku 137-tisíc 
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Židov. Počas holokaustu ich zahynulo 105-tisíc. Dnešnú židovskú komunitu na 
Slovensku tvorí asi tritisíc ľudí. 1500 sa k nej priamo hlási a sú jej 
členmi. Najmenšia židovská obec má sídlo v Piešťanoch, najväčšie sú v 
Bratislave a v Košiciach. Synagógy sú vďačným priestorom pre výtvarné umenie. Snímka je z výstavy 
„Z miesta" Andrása Csefalvaya v Šamoríne.  Eva Okoličániová 
 
-------------------------------------- 
 
Ekum so Židmi 
 
Pápež Benedikt XVI. o spolupráci katolíkov a židov (TK KBS, H2O dj; pz) 
 
Pred katolíkmi a židmi je veľký priestor pre spoločnú prácu, aby ukázali súcitnú tvár Boha, zmiernili 
chudobu, bojovali proti nespravodlivosti a diskriminácii. Uviedol to Benedikt XVI. pri štvrtkovom 
stretnutí s medzinárodnou židovskou delegáciou vo Vatikáne. 
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110513011 
 
-------------------------------------- 
 
Pápež sa stretol s členmi B’nai B’rith International 
TK KBS, RV ľr; dj 
 
Vatikán (12. mája, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes stretol s 
reprezentantmi B’nai B’rith International, židovskej organizácie založenej 
v New Yorku v r. 1843, ktorá má medzi svojimi hlavnými cieľmi boj proti 
rasizmu a antisemitizmu. Svätý Otec im vo svojom príhovore povedal: 
„Je veľa spôsobov, akými môžu židia a kresťania spolupracovať pre lepší 
svet, v súlade s Božou vôľou a pre dobro ľudstva. Ako prvé nám hneď 
napadnú rôzne typy charitatívnej pomoci a služby chudobným. No jednou z 
najdôležitejších vecí, ktoré židia a kresťania môžu spolu urobiť, je 
spoločné svedectvo o hlboko zakorenenej viere, a hlavne skutočnosť, že 
každý muž a každá žena boli stvorení na Boží obraz a majú tak neodňateľnú 
dôstojnosť. Práve toto presvedčenie je tým najistejším základom pre úsilie 
ochraňovať a podporovať základné ľudské práva každej ľudskej bytosti.“ 
 
Svätý Otec ďalej pripomenul stretnutie Medzinárodného židovského výboru 
pre medzináboženské konzultácie (IJCIC) a Komisie pre náboženské vzťahy so 
židovstvom, ktorá pôsobí pri Svätej stolici. Toto stretnutie sa konalo vo 
februári v hlavnom meste Francúzska a bola počas neho vyjadrená spoločná 
vôľa katolíkov a židov po spolupráci v „nesmiernych výzvach sveta, ktorý 
sa rapídne mení“ a „náboženská povinnosť bojovať proti chudobe, 
nespravodlivosti, diskriminácii a popieraniu základných ľudských práv“. 
Pápež ďalej v príhovore spomenul aj marcové stretnutie Komisie Vrchného 
rabinátu Izraela a Komisia Svätej stolice pre náboženské vzťahy so 
židovstvom, ktoré sa uskutočnilo v Jeruzaleme. Témou tohto stretnutia boli 
výzvy, ktoré dáva sekularizovaná spoločnosť náboženským predstaviteľom. 
 
„Život a práca všetkých veriacich“, povedal Svätý Otec, „by mali neustálym 
vydávaním svedectva o transcendentne. Mali by sme smerovať k neviditeľným 
skutočnostiam, ktoré sa nachádzajú nad nami a byť si vedomí toho, že 
láskyplná a milosrdná Prozreteľnosť riadi dejiny sveta.“ 
Svoj príhovor ukončil úryvkom z Knihy proroka Jeremiáša: «Veď ja poznám 
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zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie 
súženia: dám vám budúcnosť a nádej.» 
 
B’nai B’rith International je najstaršia židovská dobrovoľnícka 
organizácia, ktorá je ešte dodnes aktívna. Je dokonca jednou z najstarších 
dodnes existujúcich amerických organizácii. Jej názov znamená „Synovia 
zmluvy“ a bola založená Henrym Jonesom a ďalšími 13 ľuďmi s cieľom podpory 
práv židov, asistencie v nemocniciach a napomáhaniu obetiam rôznych 
katastrof, ako aj odmeňovania talentovaných študentov židovských škôl. 
Okrem svojich sociálnych aktivít je B’nai B’rith silným odporcom 
antisemitizmu a podporovateľom Izraelského štátu. 
 
-------------------------------------- 
 
Ako prijali Židia katolíckeho pápeža v Izraeli? 
TA3, 19:55 
 
MODERÁTOR: Peter Bielik  
HOSTIA: Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux  
Peter Bielik, moderátor: "Pápež Benedikt XVI. strávil dnešný predposledný 
deň svojho 8-dňového blízkovýchodného turné v Nazarete na severe Izraela. 
V meste, v ktorom podľa kresťanskej tradície vyrastal Ježiš Kristus, 
odslúžil pápež omšu pod holým nebom."  
Ivo Kunsch, reportér TA3: "Do Nazaretu prišlo viac ako 40 tisíc pútnikov z 
celého sveta. V dave bolo vidno vlajky veriacich z Talianska, Španielska, 
Británie, Austrálie, Indie, Brazílie a iných krajín."  
Natočené:  
Rehoľná sestra Mária: "V živote som nič také nezažila."  
Katolícky kňaz: "Chceme sa modliť spolu s pápežom za mier na Blízkom východe." 
  
***********  
Ivo Kunsch, reportér TA3: "Pápež sa v Nazarete na rozdiel od jeho 
predchádzajúcich verejných vystúpení na Blízkom východe vyhol silným 
politickým posolstvám. Namiesto toho sa podujal brániť inštitút tradičnej 
rodiny."  
Natočené:  
Pápež Benedikt XVI.: "Rodina sa musí vrátiť na svoje prominentné miesto 
ako hlavný kameň usporiadanej a vľúdnej spoločnosti."  
 
***********  
Ivo Kunsch, reportér TA3: "Pápež odslúžil omšu pri útese Mount Precipice, 
z ktorého chcel podľa evanjelií nahnevaný dav zhodiť Ježiša Krista. 
Nazaret je jedno z najvýznamnejších kresťanských pútnických miest v 
Izraeli. Žije v ňom najväčšia izraelská komunita Arabov. Nazaret má okolo 
70 tisíc obyvateľov, z nich 40 % tvoria kresťania a zvyšok sú moslimovia. 
Práve v Nazarete sa pápež stretol s izraelským premiérom Benjaminom 
Netanyahuom. Diametrálne sa rozchádzaj v názore na vznik palestínskeho 
štátu. Kým pápež ho podporuje, Netanyahu je proti. Pápež odsúdil izraelskú 
ofenzívu v Gaze, Netanyahu ju obhájil ako nevyhnutnú operáciu proti 
palestínskym extrémistom. Ivo Kunsch, TA3."  
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Peter Bielik, moderátor: "V štúdiu TA3 už je s nami Lucia Hidvéghyová z 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Dobrý večer, vitajte u nás."  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Dobrý večer."  
Peter Bielik, moderátor: " Ako aj Ľudovít Malík z televízie Lux, redaktor 
televízie Lux. Vitajte u nás, dobrý večer."  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Dobrý večer."  
Peter Bielik, moderátor: " No a priamo v Izraeli hneď na začiatku 
prostredníctvom telefonickej linky je s nami v spojení aj šéfredaktor 
Katolíckych novín Ivan Šulík. Dobrý večer aj vám pán šéfredaktor."  
Telefonuje (naživo), Izrael: "  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Dobrý večer na Slovensko."  
Peter Bielik, moderátor: " Pán šéfredaktor, podľa toho čo sme doteraz 
videli z Izraela prostredníctvom agentúrnych správ, obrazových agentúr, sa 
pápežovi dostalo skutočne veľkej pozornosti a vrelého prijatia. Vnímate to 
tak priamo na mieste aj vy?"  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Áno, môžem potvrdiť, že 
Svätému Otcovi sa skutočne dostalo vrelého prijatia tak zo strany 
kresťanov, ako aj zo strany príslušníkov iných náboženstiev. Predovšetkým 
kresťania, ktorí sú tu v Izraeli, teda vo svätej zemi v obrovskej menšine, 
sa veľmi potešili, že prišiel Svätý Otec, aby ich osobným svedectvom a aj 
svojou prítomnosťou podporil. Ako sme sa dozvedeli aj z osobných 
svedectiev prítomných ľudí, kresťanov na svätej omši dnes v Nazarete, 
mnohí odchádzajú zo svätej zeme, pretože sa tu necítia bezpeční a podľa 
ich slov tento trend bude pokračovať aj ďalej. Pápež, nástupca apoštola 
Petra prišiel, aby vlastne takýmto spôsobom plnil úlohu, ktorou Ježiš 
poveril Petra a jeho nástupcov a upevňoval svojich bratov vo viere. Pre 
kresťanov to bola skutočne veľká vzpruha, že niekto sa s nimi konečne 
rozprával ako s rovnými. Rovnako však prítomnosť Benedikta XVI. tu v 
Izraeli ocenili aj príslušníci iných náboženstiev, napríklad dnešné jeho 
posolstvo v Nazarete, ktoré odznelo počas svätej omše keď poukázal na 
skutočnosť, že prišiel ako posol jednoty a pokoja a rovnako tiež 
pripomenul, že pokoj je možné budovať len cez srdcia, ktoré vyrastajú v 
zdravej rodine inšpirovanej svätou rodinou, ktorá žila práve tu v Nazarete 
a teda povzbudil všetkých ľudí, aby osobne prišli do Nazaretu sa povzbudiť 
a posilniť vo svojej viere a aby takto budovali skutočne zdravé rodiny. 
Takže môžem naozaj potvrdiť, že Svätému Otcovi sa tu v Nazarete dostalo 
mimoriadne vrelého prijatia."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Predsa len ale objavili sa aj slová kritiky, 
zazneli po pápežovej návšteve pamätníka holokaustu Jad Vašem, údajne teda 
preto, že pápež jasne neoznačil a neodsúdil nacistov ako pomocou 
holokaustu, údajne sa to očakávalo najmä vzhľadom na to, že je sám 
nemeckého pôvodu, má nemeckú národnosť. Sú Izraelčania naklonení pápežovi 
priaznivo aj napriek tomu, že napríklad on sám v minulosti a je to o ňom 
známe, bol členom takzvanej Hitlerjugend?"  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Pozrite sa, návšteva Svätého 
Otca Benedikta XVI. prichádza 9 rokov po tom, čo v roku 2000 navštívil 
Izrael pápež Ján Pavol II. a Jána Pavla II. tu majú všetci naozaj v 
obrovskej úcte a to cítiť skutočne na každom kroku, či sú to Židia alebo 
moslimi. A preto všetko, čo robí Benedikt XVI., je automaticky porovnávané 
so slovami a činmi Jána Pavla II., ktorého tu nazývajú aj veľkým priateľom 
židovského národa. A je jasné, že dvaja ľudia nemôžu nikdy robiť veci 
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rovnako, rovnakým spôsobom, rovnako v úvodzovkách ak chceme povedať dobre. 
Aj tu možno vidieť možno nejaký ten koreň kritiky, ktorá zaznieva, ale 
myslím si, že v porovnaní s tým prijatím, ktoré Svätý Otec má, je to 
marginálna kritika. Na margo spomínanej Hitlerovej mládeže. No pozrime sa, 
kto z nás nebol pionierom vo svojom útlom detstve, alebo vo svojich mladých 
časoch? Nikto sa nás nepýtal na to, či chceme byť pioniermi, jednoducho sme 
sa nimi stali. A nemožno povedať, že preto by sme ešte podporovali 
komunizmus. Rovnako aj Benedikt XVI., teda Josef Ratzinger keď bol 
teenagerom ako 13 - 14 ročný, vstúpil povinne do tejto organizácie, ale to 
ešte neznamená, že by podporoval nacizmus alebo jeho ideológiu, to jasne 
niekoľkokrát odmietol a verejne odmietol. Na margo toho ospravedlnenia, 
Benedikt XVI. sa ospravedlnil na svojej návšteve v Poľsku v Osvienčime za 
všetky krivdy, ktoré spôsobil nemecký národ židovskému národu. Hovoril, že 
pre Nemca je veľmi ťažké stáť na miestach, ktoré sú poznačené takou krutou 
históriou. Hovoril skutočne naozaj vtedy veľmi otvorene. Rovnako aj tu pri 
pamätníku Jad Vašem odmietol všetko to, čo sa dialo počas rokov nacizmu. 
Naozaj myslím si, že na každom kroku sa ospravedlňovať môže byť niekedy 
spôsob, ktorý sa potom v konečnom dôsledku míňa účinku, takže postoj 
Benedikta XVI. k otázke holokaustu a k otázkam spojeným s tými hroznými 
vecami, ktoré sa diali počas II. svetovej vojny, je skutočne veľmi jasný a odmietavý."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Ak sa ešte pozrieme ďalej na celkový zmysel 
tejto návštevy, počas návštevy sa uskutočnil aj pokus o nie teda 
dvojstranné rozhovory medzi kresťanmi a Židmi, ale o trojstranné 
rozhovory, na ktorých sa mali zúčastniť aj moslimovia. Prečo tieto 
rokovania stroskotali?"  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Pozrite sa, ja nie som 
politický analytik, ja som kňaz. Môžem povedať to, čo tu vnímam, alebo v 
čom vidím akýsi taký kameň úrazu o tom, čo hovoríte. Ako som už spomínal, 
Benedikt XVI. povedal, že prišiel sem ako posol jednoty a pokoja a v 
Betleheme poukázal na to, že pokoj nie je možné realizovať bez 
spravodlivosti, ale spravodlivosť nie je možná bez odpustenia. Táto 
krajina bola skutočne zmietaná v dejinách po stáročia nepokojom, násilím a 
vojnami. Pokoj je možný len cez spravodlivosť, teda to znamená dať každému 
to, čo mu patrí, čo je jeho. Ale tieto národy sú tak zaťažené krivdami 
minulosti, že spravodlivosť je jednoducho nemožná bez odpustenia. Inak 
každý bude prezentovať len neprávosti, ktorými bol postihnutý a cesta k 
pokoju sa jednoducho neposunie ďalej. Takže ja by som z môjho pohľadu a z 
toho čo vidím tu aj v rozhovoroch s miestnymi ľuďmi, videl problém 
stroskotania týchto rozhovorov práve tu, že chýba ešte tá ochota a 
otvorenosť v odpustenie."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Ja len pre našich divákov pripomeniem, že pápež 
opustil tieto rokovania po slovách jedného z predstaviteľov moslimov, ktorý 
naznačil možné tvrdé zaobchádzanie s palestínskym obyvateľstvom zo strany 
Izraela, hovoril niečo o vraždení matiek a detí a práve preto v tej chvíli 
sa pápež postavil a opustil tieto rokovania. Ak dovolíte ešte poslednú 
otázku, akú odozvu mali pápežove slová o nároku Palestínčanov na vlastný 
štát medzi židovským obyvateľstvom Izraela?"  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Tak samozrejme Palestínčanov 
tieto slová povzbudili, židovskí obyvatelia Izraela sa k nim stavajú istým 
spôsobom zdržanlivo, ale keď sa s nimi človek naozaj úprimne rozpráva, tak 
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sú si vedomí, že je len otázkou času kedy aj Palestínčania budú mať svoj 
vlastný štát. Jednoduchí bežní ľudia, nehovorím teraz o politikoch, 
vnímajú túto skutočnosť veľmi reálne a uvedomujú si, že tá situácia, ten 
status, ktorý tu je momentálne, nie je udržateľný. Takže sú možno aj oni 
sami naklonení k takémuto riešeniu, aby nastal konečne pokoj v tejto tak 
ťažko skúšanej krajine."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Pán šéfredaktor, samozrejme uvidíme ako sa táto 
situácia bude vyvíjať ďalej, teraz má na mysli najmä vývoj ohľadne 
samostatného palestínskeho štátu, veľmi dôležité budú pravdepodobne 
rokovania nového premiéra Netanyahua v Spojených štátoch amerických, kam 
sa má odobrať už o niekoľko dní. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše 
čerstvé a priame informácie z Izraela, no a želám vám pokojnú cestu späť 
na Slovensko. Príjemný večer."  
Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín: "Ďakujem pekne, aj vám všetko dobré." 
  
************  
Peter Bielik, moderátor: " Pani Hidvéghyová, vy skúmate vzťahy medzi 
kresťanstvom a judaizmom, alebo židovstvom, z dlhodobého hľadiska. Predsa 
len sú to stáročia, roky, kedy sa tieto dve vierovyznania navzájom 
dotýkajú. Odkedy datujeme oficiálne kontakty medzi kresťanskou a židovskou 
náboženskou obcou a aký je tento vzťah povedzme v súčasnosti, kam sa až 
dostal?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Keď hovoríme 
o kresťanoch a Židoch, predovšetkým si musíme uvedomiť, že to nie sú dve 
rovnocenné skupiny v tom zmysle, že by sme hovorili o členoch dvoch 
náboženstiev. Na kresťanskej strane áno, kresťanov spája viera v boha, ale 
keď hovoríme o Židoch a hovoríme aj o sekulárnych Židoch, ktorí v boha 
neveria, aj o Židoch, ktorí sa hlásia k viere a medzi nimi ešte tiež 
existuje veľká pestrosť, rôznorodosť a judaizmus nepozná isté centrálne 
usporiadanie, kde by bola na vrchole autorita, ktorá reprezentuje navonok 
celú náboženskú obec, čiže keď uvažujeme o týchto vzťahoch je dobré si 
uvedomiť, že na jednej strane napríklad katolícka cirkev má výraznú 
reprezentáciu, ale niečo také, nejaký ekvivalent na židovskej strane 
neexistuje."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Takže niečo ako najvyšší rabín, ktorý by sa 
stretol na najvyššej úrovni s pápežom, také niečo nie je možné?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Je vrchný 
rabín, ale nereprezentuje, alebo nie je autoritou rovnako pre všetkých 
Židov, to znamená, že stretáva sa Svätý Otec s jednotlivými vrchnými 
rabínmi, alebo potom určitá skupina Židov, rabínov, môže podpísať, urobiť 
nejaké vyhlásenie, dokument a niekto ich reprezentuje navonok, ale znova 
nenárokujú si na prijatie u všetkých Židov."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Kde je teda taký priestor, kde sa vlastne tieto 
dve vierovyznania môžu stretnúť v dialógu, čo môže im ako kultúrnym 
spoločenstvám, ako náboženským spoločenstvám pomôcť v nejakom ďalšom 
rozvoji a v prípadnej nejakej ďalšej spolupráci?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Myslím, že 
takúto pôdu otvára medzinárodná rada Židov a kresťanov, ktorá zlučuje, 
spája teda množstvo menších organizácií, v ktorých sa stretávajú Židia a 
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kresťania, tí, ktorí majú o vzájomné vzťahy a ich rozvíjanie záujem. 
Žiadna z týchto organizácií nepatrí výlučne jednej cirkvi, ale práve 
otvára priestor pre dialóg, pre tých, ktorí majú záujem."  
 
Peter Bielik, moderátor: " No a v akej fáze je momentálne ten dialóg? 
Dokázali už napríklad obe náboženské obce preniesť sa cez utrpenie Židov 
počas II. svetovej vojny, prípadne cez tie podozrenia z kolaborácie 
Vatikánu s fašistickými predstaviteľmi, nastal už čas, aby sa tieto vzťahy 
posunuli za túto hranicu? Hovoril pán šéfredaktor o tom, že samozrejme na 
niektoré tie veci bude potrebné aj odpustenie, samotná spravodlivosť asi 
nie je dostatočným fenoménom na to, aby vyriešila všetky tieto 
záležitosti."  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Myslím, že 
je to veľmi bolestná otázka, jedna vec je vyriešiť niečo na rovine 
teoretickej, urobiť určité vyhlásenia a druhá vec je tá ľudská stránka, aj 
odpustenie, aj predsa len ešte stále žije generácia, ktorá si veľmi živo 
tie krivdy pamätá, ktorá to čo sa udialo zasahuje do ich súkromného 
života. Mohli by ste sa ale vrátiť ešte na začiatku čo ste hovorili?"  
 
Peter Bielik, moderátor: " či sa táto otázka už posúva povedzme ďalej, či 
sú obidve tieto spoločenstvá schopné preklenúť sa cez ňu a posunúť sa 
ďalej už aj cez tú možno nedôveru, ktorá vznikla koncom II. svetovej 
vojny, možno v obdobiach potom."  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Ďakujem, 
áno, na to som chcela nadviazať, že hneď bezprostredne po konci II. 
svetovej vojny, aj keď to nebolo akosi oficiálne fórum, bolo to na pôde 
tejto rady medzinárodnej Židov a kresťanov, vydali spoločné vyhlásenie, 
takzvaných 10 bodov zo Selisbergu, kde sa vyjadrili práve k tomu, čo sa 
udialo cez II. svetovú vojnu a potom postupne katolícka cirkev na 2. 
vatikánskom koncile odsúdila akúkoľvek formu antisemitizmu a ďalšie 
vyhlásenia či už Svätého Otca alebo pápežskej rady pre náboženské vzťahy 
so Židmi, naďalej sledujú túto líniu a akýkoľvek antisemitizmus je 
neprijateľný pre cirkev a všetko to, čo súvisí s II. svetovou vojnou a 
prenasleduje nejakým spôsobom Židov len preto, že sú Židia a aj Svätý Otec 
sa istým spôsobom za to ospravedlnil a aj jednotlivé biskupské konferencie 
prijali dokument, pamätáme, kde sa vyjadrujú o týchto záležitostiach. Ale 
bude to ešte nadlho, pretože ako hovorím, jedna vec je oficiálne 
vyhlásenie a druhá vec je to, čo sa odohráva medzi ľuďmi a tam bude ešte 
treba veľmi dlhý čas."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Pán Malík, súčasný pápež vyjadril svoje 
posolstvo, ktoré priniesol do svätej zeme, do Izraela a samozrejme na 
palestínske územia, že ktokoľvek môže byť iba ťažko zároveň katolíkom a 
zároveň antisemitom. Je to v duchu toho, o čom hovorila teraz pani 
doktorka, to znamená určitým naozaj veľmi presným dodržiavaním toho, z 
čoho sa už cirkev poučila, aké boli výsledky jej poznatkov po II. svetovej 
vojne?"  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Ja úplne súhlasím s tým, čo uviedla pani 
doktorka. Ten dialóg, ten proces pokračuje, možno nie je taký rýchly ako by 
sme si všetci priali, ale keď si predstavíme, že II. vatikánsky koncil, 
ktorý sa konal v 60. rokoch a svojím kľúčovým dokumentom ... vlastne 
zmenil tento postoj katolíckej cirkvi voči židovskej obci a Židom ako 
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takým a odvtedy sa dá povedať, že nastúpil taký nový dialóg, nová cesta 
dialógu, tak za tých pár desaťročí nie je možné dôjsť k nejakej úplnej 
zhode keďže dovtedy v podstate sme boli dve náboženstvá a dve kultúry, 
ktoré išli úplne takým opačným smerom a pomaly, pomaly sa to prelamuje, 
všetko závisí tiež aj od toho, že kto vystupuje v mene židovstva, pretože 
skutočne za katolícku cirkev môže hovoriť pápež, ale za Židov, či už za 
náboženskú obec, alebo za sekulárnych Židov môže v podstate hovoriť 
ktokoľvek a tam nastáva taký problém, že teda kto je oficiálny nejaký 
predstaviteľ, kto vyjadruje oficiálnu líniu a kto nie. Katolícka cirkev sa 
veľmi jasne a tento pápež to niekoľkokrát zdôraznil, povedala, že 
jednoducho antisemitizmus v katolíckej cirkvi nie je prijateľný a nie je 
vítaný a platí napríklad aj v prípade posledných sporov, ktoré boli pred 
pár mesiacmi."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Sú tam takisto známe pápežove slová z tejto 
návštevy o tom, že Židia sú bratmi kresťanov a smeruje teda tento dialóg, 
o ktorom aj hovoríme, to znamená zatiaľ hovoríme o dialógu medzi kresťanmi 
a Židmi, k tomu, aby sa jednoducho tieto dve spoločenstvá zmierili, 
dohodli, podali si možno definitívne ruky, nejakým spôsobom sa vyrovnali s 
tou minulosťou, ťažkou minulosťou, ktorú prežili tak jedni, ako aj druhí?" 
 
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Určite to smeruje k tomu, ale koľko času 
bude treba prejsť a koľko krokov, to si netrúfa odhadnúť vôbec nikto. Musí 
byť v prvom rade dobrá vôľa na obidvoch stranách a mnohokrát sa aj jedna, 
aj druhá strana budú musieť preniesť cez isté veci, jednoducho nájsť to 
vzájomné odpustenie, bez toho sa skutočne nepohneme ďalej."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Ako sa vy pozeráte na to, čo robí súčasný pápež 
a prípadne na to, čo robil pápež bývalý, Ján Pavol II., ktorého máme všetci 
v živej pamäti. V otázke zmierenia jednotlivých náboženských obcí sa práve 
on, Ján Pavol II. výrazne angažoval, dokonca vieme z jeho životopisných 
filmov, že sa vedel pomodliť po židovsky, že sa vedel pomodliť po 
moslimsky. Nadväzuje súčasný pápež na túto politiku alebo si razí nejakú 
vlastnú cestu a hovorilo sa o ňom ako h...lajnerovi keď nastupoval do 
svojho úradu."  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Myslím, že tento pápež je v tom ešte 
explicitnejší ako Ján Pavol II., možno nie je, nedokáže byť taký mediálny 
ako bol Ján Pavol II., ale je skutočne jedným z naj intelektuálov v 
súčasnosti na svete, teológov, filozofov a niekedy je veľmi ťažké a 
zložité pochopiť čo vlastne chce povedať, ale minimálne čo sa týka vzťahov 
s kresťanskými cirkvami, pravoslávnymi predovšetkým, tak tento dialóg veľmi 
preferuje a veľmi sa snaží ho posunúť dopredu, rovnako ale podľa mňa to 
platí aj o dialógu s islamom a so židovstvom napriek tomu, že sa môže na 
prvý pohľad zdať, že má za sebou viac problémových situácií ako úspechov 
na tomto poli a neviem či sa práve tomuto pápežovi podarí doviesť tento 
dialóg do úspešného konca, ale určite ide dobrou cestou."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Ako to vidíte vy? Pokračuje súčasný pápež 
Benedikt XVI. v šľapajach Jána Pavla II. čo sa týka tohto 
medzispoločenského alebo medzikultúrneho dialógu?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Myslím, že 
celkom určite, aj pokiaľ ide o neho ako o osobnosť, ale predovšetkým si 
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treba uvedomiť, že on je pápežom a jednoducho musí pokračovať v tej línii, 
ktorú cirkev oficiálne vo svojom učení vyjadrila a naďalej zastáva. Ani 
Svätý Otec nemôže sám od seba iniciatívne akosi meniť to učenie, na ktorom 
sa zhodol koncil a všetci predchádzajúci svätí otcovia, takže tá kontinuita 
určite je, ale chcela by som upozorniť na jednu inú vec, my zatiaľ hovoríme 
o kresťanoch a o Židoch len v medziach medzináboženského dialógu, ale 
žijeme v spoločnosti, ktorá nás obklopuje a ktorá nie je ani kresťanská, 
ani židovská a kde práve môžeme na tejto pôde nájsť spoločné ciele, to čo 
nás zjednocuje ako Židov a kresťanov, sú to otázky etické, ochrana úcty k 
životu, k človeku, k životnému prostrediu, kultúrne, spoločenské ciele, 
kde sa veľmi dobre môžeme stretnúť a kde je možno menej tých konfliktných 
plôch ako v niektorých."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Takže to môže byť aj taký pragmatickejší 
dialóg, nielen teda hľadanie o tom, ktorý boh je ten správny, alebo kto 
bol skôr, kto bol neskôr, ale aj možno smerom do budúcnosti čo bude 
ďalej?"  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Myslím, že dnes otázka nestojí na tom, 
že ktorý boh je ten správny a či teda Židia majú sa stať kresťanmi alebo 
naopak. Myslím si, že vôbec, ale vôbec nejde v tomto dialógu o to. Pápež a 
kresťania, katolícka cirkev rešpektuje vieru vyznania všetkých 
náboženstiev. Vôbec nie je cieľom niekoho obracať, konvertovať na 
katolícku vieru alebo na kresťanstvo, takže o tom to vôbec nie je."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Takže také to slovíčko tolerancia už sa zrejme 
nachádza aj v slovníkoch, ktoré sa používajú pri podobných rozhovoroch. 
Poďme ešte k tej kontinuite. Predsa len aký bol vplyv vtedy ešte kardinála 
Ratzingera, dnes pápeža Benedikta XVI. na politiku Jána Pavla II.?"  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Tak určite ako jeho jeden z najbližších 
spolupracovníkov, bol 25 rokov prefektom kongregácie pre náuku viery, 
ktorá patrí medzi najdôležitejšie kongregácie a kde všetky veľké problémy 
cirkvi prechádzajú cez túto kongregáciu. Bol jeho veľmi blízkym 
spolupracovníkom, už dávno sa chcel stiahnuť do úzadia, chcel ísť teda na 
dôchodok do Nemecka, ale na osobné žiadosti Jána Pavla II. tak neurobil a 
ponechal ho v tom úrade teda až do svojej smrti. Aký bol vplyv? Určite 
ešte ako kardinál Ratzinger "mal prsty" v niektorých pápežových textoch, 
dokumentoch, príhovoroch, presne teraz nebudem vedieť odcitovať, ale jeho 
rukopis je cítiť v niektorých dôležitých dokumentoch."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Tak ako správne spomínala pani doktorka, ten 
vzťah nie je už v súčasnosti len dvoj, ale aj trojstranný, musíme doňho 
rátať už aj moslimov keďže vo svätej zemi, počuli sme, v samotnom Nazarete 
až 60 % obyvateľstva tvoria Palestínčania. V čom vidíte najväčší kameň 
úrazu čo sa týka tohto trojstranného dialógu? Počuli sme ako dopadol pokus 
o trojstranný rozhovor priamo počas návštevy pápeža Benedikta XVI. vo 
svätej zemi, kde je problém? Vidíte ho podobne ako pán šéfredaktor v tom, 
že moslimovia ako keby nevedeli sa vtesnať do medzí, že sa bude rozprávať 
iba o pragmatických záležitostiach a už sa nebudú pripomínať krivdy 
minulosti?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Možno 
neodpoviem presne na túto otázku, ale uvedomujem si, že je veľký rozdiel 
hovoriť o trialógu keď ste v Izraeli, kde sa to naozaj týka každého iným 
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spôsobom a je iné hovoriť o týchto vzťahoch niekde inde. Z vlastnej 
skúsenosti viem, že v Anglicku sme sa stretávali Židia, kresťania, 
moslimovia na pôde náboženskej, čítali sme svoje posvätné texty a nikdy 
sme nemali problém a myslím, že čiastočne to bolo aj preto, že sme do toho 
nemiešali politiku, vedeli sme oddeliť náboženské otázky od politických, 
ale v Izraeli je to veľmi ťažké, pretože tam je to váš dom, vaša sloboda a 
tam sa to ťažšie oddeľuje."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Samozrejme takisto určité politikum je tam aj v 
súvislosti s tým, o čom hovoril Benedikt XVI., samostatným palestínskym 
štátom. Pán Malík."  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: "Je jasné, že počas tejto cesty sa 
Benedikt XVI. nemohol vyhnúť politickým záležitostiam, aj keď on od 
začiatku a stále hovorí, že tam v prvom rade prichádza ako pútnik, ako 
veriaci človek, ktorý prichádza putovať po miestach, ktoré sú spojené s 
kresťanstvom, so životom Ježiša Krista, ale jednoducho nedalo sa tomu 
vyhnúť. Tiež je pravdou to, že každá zo stránok sa ho snaží ako keby 
potiahnuť za tú reverendu na svoju stranu, čo je celkom pochopiteľné v tej 
situácii aká tam je, ale nakrátko by som sa vrátil akoby k tomu pokusu. V 
podstate nešlo ani o pokus, bolo to jednoducho stretnutie organizácií, 
ktoré nejako pôsobia na poli medzináboženského dialógu. A stala sa tam 
taká vec, že vystúpili s príspevkami podľa programu, tak ako to bolo, 
vystúpil zástupca nejakej židovskej organizácie, vystúpil pápež a po ňom 
keďže on vždy v podstate hovorí ako posledný, po ňom už nemal nikto 
vystúpiť a zrazu sa stalo to, že zástupca moslimov si zobral sám slovo bez 
toho, aby niekto mu ho dal, jednoducho zobral si to slovo a začal po 
arabsky rozpráva v podstate proti Izraelu a bolo to na izraelskej pôde, v 
izraelskom štáte a pápež keďže nemal v tej chvíli žiadneho tlmočníka, tak 
zostal vo veľkom pomykove, nevedel čo urobiť a skončilo tak, že latinsky 
patriarcha Jeruzalema sa snažil zastaviť toho moslimského predstaviteľa, 
ale nešlo to. Jednoducho vtedy sa niektorí izraelskí židovskí 
predstavitelia zdvihli a odišli preč a vlastne na nasledujúci deň 
vatikánsky hovorca uviedol, že toto skutočne, tento prejav, nebol prejavom 
nejakého dialógu, že jednoducho bolo to porušenie akéhokoľvek vôbec 
spoločného, spoločnej reči. Takže takto to asi bolo a potom sa to nejakým 
spôsobom obrátilo viac-menej aj proti tým moslimom na nasledujúci deň."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Pre našich divákov možno pre niektorých je 
svätá zem príliš ďaleko, poďme teda na Slovensko. Aký vplyv konkrétne môže 
mať takéto stretnutie, takáto cesta pápežova do svätej zeme aj smerom k 
Slovensku? Nemusím teda pripomínať, že Slovensko teda konkrétne napríklad 
v Bratislave je tiež miestom stretu rôznych kultúr a vierovyznaní, okrem 
Dómu svätého Martina, kde boli korunovaní rôzni králi, cisári, tu máme 
napríklad aj hrob Chatama Sofera, to je jeden z najvýznamnejších 
židovských filozofov, ako sa teda presadzuje dialóg medzi kresťanmi a 
Židmi, medzi našimi náboženskými obcami tu na Slovensku? Pani doktorka, 
ako to vidíte?"  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Trošku ťažko 
sa mi o tom hovorí, lebo som tu niekoľko rokov nebola na Slovensku, len 
teraz som sa vrátila, ale pamätám si pred pár rokmi bola konferencia, tie 
boli po celom svete v podstate, keď bolo 40. výročie od dokumentu Nostra 
Eta, aj na Slovensku bolo stretnutie oficiálnych predstaviteľov katolíckej 
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cirkvi a židovskej náboženskej obce a vtedy som pochopila, že je tu ešte 
veľa čo urobiť aby ten dialóg prerástol, aby bol otvorený aj neformálny, 
aby prerástol naozaj z tých takých reprezentatívnych."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Oficiálnych."  
Lucia Hidvéghyová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity: " Oficiálnych 
rozmerov smerom nadol, aby to bola vec jednotlivcov a aby sa tieto vzťahy 
rozvíjali veľmi spontánne. Myslím, že v tomto smere ešte väčšina práce leží pred nami."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Pán kolega, ako to vidíte vy?"  
Ľudovít Malík, redaktor TV Lux: " Tiež treba veľmi rozlišovať, že či 
napríklad zástupcovia židovskej obce sú veriaci Židia, alebo či sú to iba 
v podstate nejakí reprezentanti, od toho sa odvíja teda veľmi veľa, 
pretože tak ako predstavitelia katolíckej cirkvi a veriaci ľudia majú vo 
veľkej úcte rabína ako predstaviteľa náboženskej obce veriacich, rovnako 
samozrejme aj tých povedzme zástupcov iných tých politických alebo 
sekulárnych Židov, ale predsa je to trošku na inej úrovni potom už ten 
samotný dialóg, ale na Slovensku je to všetko tak trochu nie spomalené, 
ale predsa k nám pokiaľ niečo príde, tak to chvíľku trvá. Ale to platí pre 
všetky oblasti, nielen pre tento dialóg."  
 
Peter Bielik, moderátor: " Takže je ešte čo rozvíjať. Dáma a pán, veľmi 
pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas, prišli nám objasniť aj možno 
spirituálne, aj iné záležitosti, ktoré súvisia s návštevou pápeža vo svätej 
zemi. Želám vám príjemný večer." 
 
Pod "ekumenickým hnutím" sa rozumejú diela a podujatia, ktoré skŕsajú podľa rozličných potrieb 
Cirkvi a časových okolností a zameriavajú sa na jednotu kresťanov. Medzi ne patria na prvom mieste 
všetky úsilia o odstránenie slov, náhľadov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy 
nezodpovedajú položeniu bratov, a preto hatia vzájomné styky s nimi. Ďalej sem patrí "dialóg" medzi 
patrične pripravenými odborníkmi na schôdzkach usporiadaných v náboženskom duchu medzi 
kresťanmi rozličných cirkví a spoločenstiev. Pri tomto dialógu každý dôkladne vyloží svoje učenie a 
jasne podá jeho charakteristické črty, a tak si všetci nadobudnú pravdivejšie poznanie a nestrannejšie 
hodnotenie učenia a života obidvoch spoločenstiev. Vtedy tieto spoločenstvá dosiahnu aj užšiu 
spoluprácu v akejkoľvek činnosti za spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťanské svedomie. Kde 
je to možné, schádzavajú sa aj k spoločnej modlitbe. Napokon všetci skúmajú svoju vernosť vôli 
Kristovej, čo sa týka Cirkvi, a odhodlane sa podoberajú na dielo obnovy a reformy. 
 
-------------------------------------- 
 
Evanjelický pastor v Bavorsku prestúpil do Katolíckej cirkvi  
TK KBS, RV CZ;ml 
 
Nemecko 14. augusta (RV CZ) - "Nevidím dôvod, prečo naďalej podporovať 
rozdelenie Cirkvi. Už dávno panuje zhoda v tom, čo bolo príčinou 
reformácie, a preto sa vraciam do Katolíckej cirkvi, z ktorej reformátori 
kedysi odišli," napísal na farskej webovej stránke evanjelický pastor 
žijúci v Nemecku, keď oznamoval svoj prechod do Katolíckej cirkvi. Jeho 
osobné rozhodnutie bolo široko komentované, pretože tesne predtým vydal 
knihu, v ktorej vysvetľuje svoje rozhodnutie a navrhuje ostatným 
protestantom podobný krok.  
Pastor Andreas Theurer z malého mesta Göttelfingen v Schwarzwalde 
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zdôraznil, že ho k tomuto rozhodnutiu neviedli žiadne organizačné otázky či 
konflikty s jeho evanjelickou obcou. "Je to výsledok mnohoročného 
teologického hľadania," povedal v rozhovore pre evanjelickú tlačovú 
agentúru. Katolícke učenie je totiž často bližšie než protestantské 
postoje. Ako príklad uviedol pastor Theurer okrem iného zásadu odvolávania 
sa výlučne na Sväté písmo - sola scriptura. Táto zásada podľa neho sa 
odvoláva na bohatú skúsenosť Cirkvi prvých storočí.  
 
Do Katolíckej cirkvi ho pritiahlo tiež zvláštne spojenie cirkevného úradu a 
kňazstva. Svoje teologické úvahy opísal pastor Theurer v knihe Prečo sa 
nestať katolíkmi? Táto publikácia však spôsobila okamžité uvoľnenie autora 
zo všetkých funkcií v evanjelickej obci. Tlačový hovorca katolíckej diecézy 
Augsburg potvrdil v rozhovore s Vatikánskym rozhlasom, že Andrea Theurer 
bude od novembra pracovať v tamojšom Inštitúte pre novú evanjelizáciu. 
Diecéza zatiaľ nechce komentovať žiadosť bývalého pastora o kňazské svätenie.  
 
Andrea Theurer je ženatý a má dve deti. Do Katolíckej cirkvi prechádza 
spoločne s celou rodinou. Jeho prípad nie je úplne bežný, ale ani v Nemecku nie je ojedinelý.  
 
Zdroj: RV CZ 
 
-------------------------------------- 
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov; Prosba zo strany indických študentov 
TK KBS, RV jm; pz 
 
Vasai 25. júla (RV) Každý rok je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
sprevádzaný nejakým osobitným úmyslom – podporou ekumenickej snahy v 
niektorej krajine. Budúci týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý 
začne v januári 2013, bude venovaný Indii. V ekumenickom diele sú tu 
zaangažované Hnutie kresťanských študentov Indie, ktoré tvoria okolo 
10-tisíc študentov, a Federácia katolíckych univerzít celej Indie. Rázne 
odsúdenie systému kastovníctva, utláčania skupiny tzv. „nedotknuteľných“, 
spoločenskej diskriminácie kresťanov a iných náboženských menšín. To sú 
témy zahrnuté v prosbe za Indiu, ktorú formulovali kresťanskí študenti. 
Kresťania predstavujú 3,5% obyvateľstva a hoci je náboženská sloboda 
zaručená ústavou, nie je vždy rešpektovaná. Indická Cirkej v ťažkej 
situácii zohráva chúlostivú úlohu: vytvoriť kultúru dialógu a porozumenia. 
Ako hovorí Felix Machado, biskup Vasai:„Vláda dáva privilégia všetkým 
„nedotknuteľným“ s výnimkou tých, ktorí sú kresťanania alebo moslimovia. 
Zdá sa mi to nespravodlivé a Cirkev neúnavne protestuje, pretože podľa 
zákona v Indii neplatí žiadne štátne náboženstvo.“ 
Okrem prosby za Indiu je v úmysle na osem dní modlitieb zahrnútá aj séria 
rozjímaní, ktorá vychádza zo slov proroka Micheáša: „Čo chce od nás Boh?“ 
Mons. Mechado odpovedá: 
„Je to téma zameraná nie len na Indiu, veď vidíme, že v našej spoločnosti 
máme sociálne marginalizovaných, podceňovaných z politického a ekonomického 
hľadiska či vykorisťovaných tými, čo z kultúrneho hľadiska dominujú. Keď v 
našej Cirkvi, v našej spoločnosti, máme takýto druh postoja, ktorý mnohí v 
Indii majú voči „nedotknuteľným“, povedal by som, že nasledovať cestu 
spravodlivosti, milosrdenstva a pokory, ako hovorí predkladaný text, a byť 
s nimi solidárni.“ 
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Schválené prvé liturgické knihy pre bývalých anglikánov  
TK KBS, RV CZ; ml 
 
Vatikán 4. júla (TK KBS/RV CZ) - Svätá stolica schválila prvé dve 
liturgické knihy pre bývalých anglikánov, ide o sviatosť manželstva a 
pohrebné obrady. Novopromulgované texty zakotvené v anglikánskej tradícií 
obohacujú liturgiu Katolíckej cirkvi. V tomto zmysle je to prejav dobre 
fungujúceho ekumenizmu, komentoval udalosť P. Keith Newton, najvyšší 
predstavený ordinariátu pre bývalých anglikánov vo Veľkej Británii. Ako 
tento bývalý anglikánsky biskup pripomenul, nedávno celý svet obdivoval 
krásny svadobný obrad v britskej kráľovskej rodiny. Teraz je táto veľmi 
podobná a nemenej krásna liturgia dostupná aj v Katolíckej cirkvi.  
 
Predstavený bývalých anglikánov v USA a Kanade P. Jeffrey Seenson vyjadril 
potešenie nad tým, že promulgácia schválených obradov sa začala práve od 
manželstva a pohrebu. Ako povedal, že ide o najviac cenené a nezabudnuteľné 
texty anglikánskeho rituálu, ktoré prinášali požehnanie a posilu viacerým 
generáciám anglofónnych kresťanov, zdôraznil bývalý biskup episkopálnej 
cirkvi. V súvislosti s promulgáciou obradu bolo tiež oznámené, že spoločnú 
komisiu Vatikánu a ordinariátu zaoberajúcu sa prípravou liturgických textov 
pre bývalých anglikánov naďalej povedie arcibiskup Augustine Di Noia OP, 
ktorý donedávna pôsobil ako sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu 
sviatostí a v súčasnosti je podpredsedom Pápežskej komisie Ecclesia Dei.  
 
Zdroj: RV CZ  
 
-------------------------------------- 
 
Kardinál Koch: Najväčším ekumenickým partnerom by mali byť letničiari 
TK KBS, RV CZ job,ml; pz 
 
Vatikán, 8. novembra (RV CZ) – Hlavným ekumenickým partnerom Cirkvi by mali 
byť letničiari. Po katolíkoch sú totiž dnes najväčším kresťanským vyznaním. 
Bohužiaľ sú zároveň preslávení svojimi antikatolíckymi postojmi – a my sa 
zase musíme vyvarovať preberaniu ich kontroverzných metód evanjelizácie, 
povedal predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, kardinál Kurt Koch. 
Ekumenická bilancia, ktorú predstavil pri svojej ceste do Spojených štátov 
amerických, je pomerne negatívna. Nielen preto, že letničiari odmietajú 
dialóg, ale dokonca často ani neuznávajú katolícky krst, čo je základom 
všetkého ekumenizmu.  
 
Nové roztržky sa objavujú medzi katolíkmi a tradičnými protestantskými 
komunitami, naznačil kardinál Koch. Tento raz majú však podtext etický, 
nie doktrinálny. Vo vzťahoch s anglikánmi sa napríklad ukázal ako problém 
vzťah k homosexualite, povedal kardinál Koch. Ako dodal, inak je tomu vo 
vzťahoch s pravoslávnymi, kde dialóg prebieha za úplne inej úrovni. Jeho 
zásadnou otázkou je primát pápeža. Napriek množstvu problémov kardinál 
nestráca optimizmus. Verí, že ekumenizmus je stále ešte možný. Všetky 
problémy sa dajú riešiť na ceste dialógu, uistil kardinál Koch. Vyzval 
tiež amerických kresťanov k väčšej solidarite s prenasledovanými 
vyznávačmi Krista v Číne a na Blízkom východe. 
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Obzvlášť ďakujem metropolitovi Augustinosovi za jeho slová plné nádeje. Aj v tejto 
chvíli by som rád zopakoval, čo som už povedal na inom mieste: spomedzi 
Cirkví a kresťanských spoločenstiev je nám Pravoslávie teologicky 
najbližším. Katolíci a pravoslávni mali tú istú štruktúru prvotnej Cirkvi. 
Preto aj môžeme dúfať, že nie je vzdialený ten deň, keď budeme môcť znovu 
spoločne sláviť Eucharistiu (porov. Svetlo sveta. Rozhovor s Petrom 
Seewaldom, str. 129n). 
 
Katolícka cirkev sleduje so záujmom a sympatiou vývin v pravoslávnychkomunitách v západnej 
Európe, ktoré zaznamenali značný rast. Odvtedy – svojimi dokumentmi týkajúcimi sa pastorálnych a 
praktických otázok podporuje – vzájomné pochopenie a prispieva k upevneniu a k rozvinutiu 
katolícko-pravoslávnych vzťahov v Nemecku. 
 
Zostáva taktiež mimoriadne dôležitá práca pre objasnenie teologických 
rozdielov, keďže ich prekonanie je nevyhnutnou podmienkou pre obnovenie 
plnej jednoty, po ktorej túžime a za ktorú sa modlime. Ide predovšetkým o 
otázku primátu, o ktorej správne pochopenie sa musíme snažiť. Myšlienky o 
rozpoznávaní medzi podstatou a formou vykonávania primátu, ktoré nám 
ponúkol pápež Ján Pavol II. v encyklike Ut unum sint (č. 95), nám aj dnes 
môžu ponúknuť plodné impulzy k diskusii. 
S vďačnosťou hľadím aj na prácu Medzinárodnej zmiešanej komisie pre 
teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnymi cirkvami. Som 
rád, Vážené Eminencie a reprezentanti Pravoslávnych cirkví, že môžem spolu 
s vami stretnúť predstaviteľov cirkví zapojených do tohto dialógu. Dosiahnuté výsledky umožnia 
rozvinutie vzájomného pochopenia a priblíženia jedných k tým druhým.  
 
Aktuálnou tendenciou súčasnej doby je takpovediac „oslobodiť“ verejný 
život od Boha, no kresťanské cirkvi v Nemecku – medzi nimi aj pravoslávni 
kresťania – na základe viery v jediného Boha a Otca všetkých ľudí spolu 
napredujú na ceste pokojného vydávania svedectva k vzájomnému pochopeniu a 
spoločenstvu medzi národmi. Tak konajúc nezabúdajú vkladať zázrak Božieho 
vtelenia do centra ich ohlasovania. Vedomí si toho, že na tomto zázraku sa 
zakladá všetka dôstojnosť ľudskej osoby, snažia sa spolu o ochranu ľudského 
života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Viera v Boha, Stvoriteľa 
života a absolútna vernosť dôstojnosti každej osobe posilňuje kresťanov v 
rozhodnutí jednoznačne sa vzoprieť akémukoľvek zákroku, ktorý by bol 
manipulatívnym a selektívnym voči ľudskému životu. Okrem toho, vedomí si 
hodnoty manželstva a rodiny, na ktorých nám kresťanom veľmi záleží, musíme 
ochraňovať integritu a jedinečnosť manželstva medzi mužom a ženou od 
akejkoľvek pomýlenej interpretácie. Odtiaľto vychádza spoločné úsilie 
kresťanov – medzi nimi i toľkých pravoslávnych, ktoré je vzácnym 
príspevkom pre budovanie spoločnosti, ktorá má budúcnosť a v ktorej požíva 
ľudská osoba potrebný rešpekt. 
 
Obraciame na záver náš pohľad na Máriu, Hodegetria, teda „Tú, ktorá ukazuje cestu“ a ktorá je na 
Západe uctievaná ako „Naša Pani putovania“. Najsvätejšia Trojica darovala ľudstvu Máriu, Pannu a 
Matku, aby ona svojím orodovaním nás viedla časom a ukazovala nám cestu k naplneniu. Ku nej sa 
obraciame s našou prosbou o to, aby sme sa v Kristovi stali spoločenstvom, 
ktoré bude vnútorne vždy viac zjednotené. Chvála a sláva jeho menu. Nech 
vás všetkých žehná Boh! 
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Bahaizmus: viera intelektuálov? 
SME 
 
V západnom svete majú dvere otvorené, v Iráne, kde ich viera vznikla, sú 
popravovaní 
V roku 1817 sa v Teheráne narodil chlapík, ktorý bol najskôr zbožným 
moslimom, ale neskôr pod menom Bahá´ u'lláh tak zreformoval šiitsky islam, 
že vzniklo nové náboženstvo. Vo svete dnes žije okolo šesť miliónov 
bahaistov, na Slovensku asi 250. Od roku 2007 sú registrovaní aj 
oficiálne. Bahá'u'lláha vnímajú ako posla Božieho. On, Kristus, Mojžiš, 
Krišna, Zoroaster, Budha či Mohamed sú považovaní za jednu osobu, ktorá k 
nám prichádzala v rôznych časoch. „V ich telách sa nachádzal ten istý 
duch. Keď sa pozriete na sväté spisy, ktoré priniesli, vidíte v nich 
rovnaké autorstvo," tvrdil pred časom v rozhovore pre SME Ian Semple, 
bývalý člen najvyššieho voleného orgánu bahaistov na svete. Peter Srpoň, 
zástupca bahaistického spoločenstva na Slovensku tvrdí, že Bahá'u'lláh bol 
výnimočnou bytosťou, ktorá zanechala viac ako stovku kníh. „Pochádzal zo 
šľachtickej rodiny. Žil v období proroka Bábu, ktorý ohlasoval blízky 
príchod mesiáša. Keď ho neskôr popravili, jeho verného nasledovníka z 
Perzie vyhnali do Osmanskej ríše." Za mesiáša tesne pred odchodom sa však 
označil práve on. 
 
Vo vlasti ich likvidujú 
Podľa religionistu Zdeňka Vojtíška z Husitskej teologickej fakulty 
Karlovej univerzity patria bahaisti medzi nové náboženské hnutia. „Vo 
vlasti, teda v Iráne, sú vnímaní negatívne. Prenasledujú ich a popravujú, 
okrem iného aj preto, lebo ich viera nadväzuje na šiitsky islam. Nové 
vnútromoslimské hnutia nemajú práve v obľube." Ariane Sabet žije na 
Slovensku, otca má Iránca. Pre SME povedala, že kontrast ich viery s 
prostredím, v ktorom vznikla, je zjavný. „Hlása napríklad rovnoprávnosť 
mužov a žien, jedna z nasledovníčok bahaizmu Táhirih ako prvá na 
verejnosti prestala nosiť povinný závoj. Pre tento ideál aj zomrela. 
Moslimom sa tiež nepáči, že kladieme dôraz na vzdelávanie dievčat, navyše 
u nás existuje princíp samostatného hľadania pravdy. Dieťa, ktoré sa 
narodí do bahaistickej rodiny, sa nestáva automaticky bahaistom. Má právo 
vybrať si svoju vieru samo a v čase, keď to bude považovať za správne." Na 
Západe, naopak, majú bahaisti rešpekt, vysvetľuje Vojtíšek. „Ich viera sa 
považuje za vieru intelektuálov, sú dobre etablovaní v profesorských 
zboroch takmer na každej univerzite. Vieru totiž neprezentujú ako 
reformovaný islam, ale ako niečo, čo spája všetky náboženské tradície do 
jedného celku. Pre Západ je to lákavé, lebo hlásajú, že všetky náboženstvá 
majú pravdu." Peter Srpoň nepriamo súhlasí. „Všetky svetové náboženstvá 
možno považovať za kapitoly jednej veľkej knihy. Žiadne náboženstvo 
neprezentuje celú pravdu, spolu vytvárajú len jej časť. 
 
Peniaze od štátu nechcú 
Spoločenstvo bahaistov u nás nie je členom Ekumenickej rady cirkví. Tie 
väčšinové k nim majú rezervovaný postoj, niektoré ich označujú za sektu. 
Srpoň tvrdí, že s tým nemá problém. „Všetci by sme mali hľadať, čo nás 
spája. Je pravda, že nás označujú rôzne, ale nepovažujem to za zlé, lebo 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

svet aj tak speje k tomu, že zasadá k jednému stolu, a cirkvi nie sú 
výnimkou. Opozičné názory sú normálna vec." Podľa Vojtíška sú síce ohlasy 
veľkých cirkví na bahaistov rôzne, „s ortodoxným kresťanstvom sa však ich 
viera vylučuje, keďže v ňom má Kristus výsadné postavenie. Nie je len 
jedným z prorokov, ale jediným prorokom rovnako, ako má pre moslimov 
jedinečné postavenie Mohamed a nie Bahá'u'lláh." Bahaisti peniaze od štátu 
nechcú. „Jeden z princípov viery hovorí, že príspevky na naše spoločenstvo 
možno prijať len od členov. Každý sa sám rozhoduje, či niečo dá. 
Dôležitejší než výška príspevku je aj tak postoj k viere a život v láske k 
Bohu. Jeden z odkazov v bahaistických spisoch znie, že človek žijúci v 
prepychu si ho nebude môcť v pokoji užívať, ak vedľa neho bude žiť niekto 
v biede. Kto duchovne dospeje, ten si to uvedomí a podelí sa," vraví Srpoň. 
 
„Vatikán" v Izraeli 
Veriacich zastupujú volené orgány 
- miestna a národná duchovná rada. Prvú majú právo anonymne voliť všetci 
veriaci, druhú nimi vybraní delegáti. Nemajú kňazov, ich kalendár sa 
skladá z 19 mesiacov po 19 dní. Práve v posledný deň v mesiaci sa konajú 
stretnutia veriacich, kde sa okrem duchovných vecí riešia aj praktické. 
Okrem toho v rodinách oslavujú bahaistické sväté dni. Je ich deväť a 
týkajú sa historických míľnikov ich viery. Veľký dôraz kladú na duchovné 
vzdelávanie, prísť môžu aj inoverci. Webová stránka bahaistov uvádza, že 
ide o aktivity, kde sa môžu študovať aj spisy iných náboženstiev, pričom 
sa debatuje o tom, ktoré uplatňovať v praxi." Najvyšším orgánom je Svetový 
dom spravodlivosti v Haife. Ide o duchovné a administratívne centrum, 
tvorené deviatimi členmi. „Vydávajú sa tam však stanoviská k problémom 
doby či k témam, ktoré nastolia národné rady," hovorí Srpoň. 
Veda vyvráti omyly 
Bahaisti hľadajú univerzálny jazyk pre celý svet. Kedysi to bola 
perzština, esperanto zlyhalo bez ohľadu na nich, aktuálne dominuje 
angličtina. Peter Srpoň vysvetľuje, že jeden jazyk je základným 
predpokladom jednoty ľudstva. „Ak si ľudia nerozumejú a nie sú schopní 
vzájomne si vymieňať informácie, vznikajú problémy. Chceme, aby sa každý 
dorozumel s každým. Cieľom teda je, aby sa na všetkých školách na svete 
okrem materinského vyučoval aj jeden spoločný jazyk pre všetkých." Ďalšou 
veľkou aktivitou je snaha o súlad medzi vedou a náboženstvom. Poviem 
príklad 
- ak dospejem k nejakej skutočnosti cestou náboženského poznávania, ale 
veda to vyvráti, mal by som zvážiť svoje postoje, lebo sa zrejme mýlim." 
Karol Sudor 
Z učenia bahaistov 
- veria v Boha, spoločného pre všetky ostatné náboženstvá 
- veria v nesmrteľnosť duše a v život po smrti 
- Boh ľudstvu postupne odhaľuje pravdu cez zakladateľov jednotlivých 
náboženstiev, ktorých nazývajú „poslovia Boží" 
- výber manželského partnera je na snúbencoch, môže ísť aj o veriaceho 
iného náboženstva, je však potrebný súhlas žijúcich rodičov 
- rozvod je povolený, ale partneri majú vyvinúť nadľudské úsilie, aby mu 
zabránili 
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Tretina ľudstva je prenasledovaná pre vieru 
TK KBS, RV ľr; dj 
 
USA/Taliansko (12. augusta, RV) - Tretine svetovej populácie nie je 
garantovaná náboženská sloboda. Taký je výsledok poslednej správy 
washingtonského študijného centra Pew Research Center's Forum on Religion 
and Public Life. Správa, zaoberajúca sa rokmi 2006-2009, poukazuje na 
tendenciu vlád prijímať stále reštriktívnejšie normy, týkajúce sa 
vierovyznania, a taktiež na rastúce číslo prejavov násilia alebo 
nepriateľstva voči veriacim. Podľa výsledkov výskumu je viac než 2 
miliardám ľudí nejakým spôsobom sťažené praktizovať vieru. Sociológ 
Massimo Introvigne z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE), zaoberajúci sa rasizmom, xenofóbiou a náboženskou diskrimináciou, 
pre Vatikánsky rozhlas povedal: 
„Tieto údaje potvrdzujú aj výsledky, ktoré priniesli organizácie Pomoc 
Cirkvi v núdzi a Open Doors. Sú to fakty, ktoré sú známe, avšak je 
dôležité, aby nám ich niekto občas pripomenul, pretože – ako tvrdí 
Benedikt XVI. vo svojom Posolstve k Svetovému dňu pokoja 2011 – problém 
náboženskej slobody je jeden z najvážnejších problémov súčasnosti. Je to 
však aj problém, o ktorom sa hovorí najmenej.“ 
 
Na otázku, aká je situácia kresťanov, s ohľadom na ich prenasledovanie, povedal: 
„Štatistiky Davida Barretta, ktorý je ozajstným majstrom štatistík, pokiaľ 
ide o fakty týkajúce sa náboženstiev, hovoria: je pravdou, že aj iné 
náboženské menšiny sú prenasledované, avšak v 20. a 21. storočí tri 
štvrtiny zo všetkých usmrtených kvôli vierovyznaniu boli kresťania. 
Druhými sú moslimovia. Štatistiky však zdôrazňujú ešte ďalší fakt: 
kresťania sú najčastejšie vraždení totalitnými režimami alebo 
fundamentalistickými nasledovníkmi iných náboženstiev; moslimovia – 
prenasledovaní napríklad v Indii hinduistickými fundamentalistami – sú 
však najčastejšie obeťami svojich vnútorných konfliktov medzi sunitmi a 
šiitmi. Podľa Barretta, od ukrižovania Ježiša Krista až po rok 2000 
približne 70 miliónov kresťanov zomrelo mučeníckou smrťou. Je veľmi 
význačné, že z týchto 70 miliónov ich najviac – približne 45 miliónov – 
zomrelo v 20. storočí. V prvom desaťročí 21. storočia zomrelo násilnou 
smrťou 160.000 kresťanov každý rok. V súčasnosti toto číslo kleslo na 
100-105 tisíc, vďaka ukončeniu – alebo zmierneniu – niektorých mimoriadne 
zložitých konfliktov, napríklad toho v Sudáne, kde našťastie počet 
zavraždených kresťanov klesol. Akokoľvek sú to však veľmi vysoké čísla.“ 
 
-------------------------------------- 
 
„Dejiny i náboženstvo nás učia, že existuje len jedna jediná budúcnosť – 
tá spoločná. Je dôležité, aby nedošlo k prerušeniu dialógu a aby naša púť 
pokračovala smerom k pravde nie s presvedčením, že veci sú zložité a tak 
sa ich ani nebudeme snažiť vyriešiť, ale naopak: sú zložité, pretože my 
ich ani neskúšame riešiť!“  
 
Ekumenizmus je podmienený istými prienikmi v základných pravdách viery. 
Ťažko o ňom hovoriť, ak chýba viera v Trojjediného Boha, prijímanie Nového 
zákona, viera v Krista, ktorý je človek a zároveň Boh. Avšak s kresťanmi, 
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hoci rôznych denominácií, sa napriek rozdielom môžeme spolu modliť Otče 
nás, môžeme spolu čítať Sväté Písmo. Prakticky môžeme ekumenizmus 
uskutočňovať pri komunikovaní a presadzovaní hodnôt, ako je voľná nedeľa 
alebo ochrana života, tiež v pomoci blížnym prostredníctvom charity. 
Ekumenizmus nás pozýva k porozumeniu tých druhých, k túžbe zlepšiť svoje 
poznanie viery, napríklad častejším čítaním Biblie.  
 
-------------------------------------- 
 
Európski katolíci sú za inkulturáciu islamu 
TK KBS, TS ČBK jz; pz 
 
V Turíne sa od 31. mája do 2. júna konalo stretnutie zástupcov európskych 
biskupských konferencií zodpovedných za komunikáciu s islamom. 
Na konci svojho stretnutia si delegáti biskupských konferencií Európy 
všímali predovšetkým súčasný vývoj, ktorý by mohol viesť k zrodu islamu 
čistejšieho, tj. viac náboženského než politického. Cirkevní zástupcovia 
zodpovední za dialóg s islamom vyjadrili svoje sympatie ľuďom z rôznych 
arabských národov, ktorí túžia po demokracii a slobode, a svoju nádej, že 
v súčasnom duchu zmien dôjde k nastoleniu naozajstnej náboženskej slobody 
v ich krajinách. Nakoniec, po kritickom zhodnotení termínu “islamofobie”, 
vyzvali moslimov, aby rozvíjali pozitívne a úprimné vzťahy v prostrediach, 
v ktorých sa v Európe budú pohybovať. 
Záujem, s ktorým katolícka cirkev sleduje dynamiku začleňovania obyvateľov 
a občanov moslimského náboženstva do Európskeho kontextu, ako na 
individuálnej, tak aj na spoločenskej rovine, bol potvrdený počas 
stretnutia delegátov pre vzťahy s islamom z európskych biskupských 
konferencii. Jedná sa o komplexný proces, v ktorom nechýbajú nejasnosti a 
z ktorého vyplýva výzva postupnej inkulturácie islamu v Európe a následné 
prejavovanie jeho skutočného náboženského a morálneho rozmeru skôr než 
jeho rozmeru politického. Všetky kultúrne a teologické iniciatívy, ktoré 
sú výrazom akejsi "teológie inkulturácie", sú sledovane s veľkým záujmom, 
pretože otvárajú nové a posilňujú zabehnuté spôsoby pozitívneho zapájania 
sa do európskeho spoločenského a kultúrneho života, teda do pluralitného 
kontextu otvoreného medzináboženskému a medzikultúrnemu dialógu. 
V tomto rámci cirkev so zaujatím sleduje očakávanie a iniciatívy, ktoré sa 
rodia v srdciach moslimských komunít a smerujú k poskytovaniu 
zodpovedajúcej teologickej a kultúrnej formácie vlastným náboženským 
vodcom – imámom a učiteľom, aby sa efektívne zhostili svojej náboženskej 
poslania v európskom prostredí. Cirkev dúfa, že takéto iniciatívy, vrátane 
 ustanovenia katedier islamskej teológie na verejných univerzitách v 
krajinách, kde teológia je zastúpenou disciplínou v univerzitných 
systémoch, môžu byť s vhodným prispôsobením upravené v zákonnom rámci 
existujúcich vzťahov medzi štátom a cirkvami. Z tohto pohľadu vidí cirkev 
ako pozitívnu skutočnosť, že konfesné náboženské vzdelávanie v štátnych 
školách môže zahrňovať tiež ostatné náboženské tradície, vrátane islamu, 
za dodržania požiadaviek stanovených v rôznych štátoch pre sledovanie 
takýchto zámerov. 
Pri pohľade na širší horizont Stredomoria sympatizujú delegáti biskupských 
konferencii s túžbou po demokracii a slobode a apelmi na úctu k dôstojnosti 
ľudskej osoby, ktoré vyjadrili mladí ľudia v rôznych arabských krajinách v 
posledných mesiacoch veľkých politických zmien. Dúfajú tiež, že 
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naštartované procesy povedú k získaniu náboženských práv a slobôd v týchto 
krajinách, a to tak, aby sa im mohli podstatnou mierou v rámci ozajstné 
rovnosti občianstva tešiť tiež kresťania. 
Delegáti potom ponúkli kritické zhodnotenie termínu "islamofobie", ktorým 
sú interpretované nepriateľské reakcie voči islamu prítomnému v európskej 
spoločnosti, a uprednostnili užívanie kategórii "strach" a 
"nepriateľskosť". Potvrdili snahu cirkvi o prekonanie takých reakcii, 
ktoré vedú k intolerancii, na druhej strane však nabáda moslimov, aby v 
rôznych smeroch rozvíjali pozitívne a úprimné vzťahy, aby takéto 
interpretácie vyvrátili. 
Nakoniec delegáti potvrdili presvedčenie katolíckej cirkvi v Európe, s 
ktorým obnovuje svoj záväzok viesť dialóg s moslimami podľa náuky II. 
vatikánského koncilu a učenia pápeža Benedikta XVI., teda dialóg, v ktorom 
sú kresťania aj moslimovia povolaní čeliť trom problémom: problému identity 
(vedieť a akceptovať, kto a čo sme), problému odlišnosti (naše rozdielnosti 
nesmú viesť k nenávisti, ale majú byť považované za zdroj vzájomného 
obohatenia) a problém úprimnosti, ktorý v sebe v pluralitnom kontexte a s 
ohľadom na dialóg nesie prejavovanie vlastnej viery bez jeho vnucovania. 
Práca vedená podpredsedom Rady európskych biskupských konferencii a 
arcibiskupom z Bordeaux, kardinálom Jean-Pierrom Richardom, prebiehala za 
prispenia predsedu Pápežskej rady pre mezináboženský dialóg, kardinála 
Jean Luisa Taurana. 
Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, obohatené chvíľami modlitby 
a každodenným slávením svätej omše. 
 
TS ČBK, Jan Zasadil 
 
-------------------------------------- 
 
v posolstve, ktoré bolo adresované „budhistickým priateľom“, 
zdôrazňuje vzťah medzi pokojom, pravdou a slobodou. Hovorí o „zlatej 
ceste“, ktorá poukazuje na vyššie hodnoty a všeobecné blaho. A to je 
cesta, ktorou je potrebné kráčať vo vzájomnej úcte a rešpekte. Toto 
svedectvo je ponukou svetu, príležitosťou ukázať, že rôzne národy a 
vierovyznania môžu žiť v harmónii. Posolstvo uzatvára slovami: 
„Vážení budhistickí priatelia, modlíme sa, aby váš sviatok Vesakh bol 
zdrojom duchovného obohatenia a príležitosťou dať nový impulz k hľadaniu 
pravdy a dobra, impulzom k prejaveniu súcitu voči všetkým, ktorí trpia, 
ako aj k posilneniu snahy žiť spolu v pokoji a harmónii.“  
 
-------------------------------------- 
 
Svetový deň modlitieb 
3. marec 2011, WDPIC 
Kresťania vo vyše 170 krajinách sveta, vrátane Slovenska sa zapojili do Svetového dňa modlitieb. 
Ekumenické podujatie, ktoré sa koná každoročne v prvý marcový piatok, pripravujú kresťanské ženy 
vždy z inej krajiny. V tomto roku ho pripravili ženy z Čile. V jednotlivých krajinách modlitby 
organizačne zabezpečili členky národných prípravných výborov. Ústrednou témou tohtoročného 
stretnutia bola otázka z evanjelia: Koľko máte chlebov? Veriace ženy z Čile ňou pozvali kresťanov na 
celom svete k čítaniu Biblie a k zamysleniu nad životnými situáciami. Do programu zároveň 
zakomponovali informácie o krajine. História Svetového dňa modlitieb sa píše od roku 1887, keď sa 
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v USA stretlo vyše 300 žien z 11 kresťanských cirkví a založili misijné združenie na pomoc chudobným 
prisťahovalcom. 
 

Výzva, zbožšťovať sa v jednote. Zlo sveta, ako aj zlo duší a Cirkvi v jej kňazoch, pochádza iba 
z nedostatku jednoty, zo skutočnosti, že sa oddeľujú od svojho stredu a vrhajú sa na iné vidiny, 
pretože sa vzďaľujú od svojho podstatného základu, od toho, čo musí byť ich jediným centrom, od  
jednoty! Kvetom v gombíkovej dierke, ktorý charakterizuje moju Cirkev, je jednota: jednota, ktorú 
mnohí nepoznajú a iní málo doceňujú. Ona však tvorí odblesk božstva, a nie je iba jedným z atribútov 
Boha, ale oveľa viac: je samotnou podstatou Boha, Jednoty! Preto, ak kňazi chcú byť jednotní so 
svojím cieľom, so svojím božským povolaním, musia sa zbožšťovať v jednote. 
Snívam o dokonalosti tejto jednoty kňazov vo mne a o tejto jednote medzi nimi a s ich delegátmi na 
zemi. Zjednotenie z poslušnosti, áno; ale ešte viac je zjednotenie úmyslov, citov, duší a túžob na moju 
slávu.805 
 

Kňazstvo, sila zjednotenia je mentom. Jednota kňazov s biskupmi sa v dnešných časoch 
vyžaduje o to viac, že v našej dobe pre rozličné príčiny apoštolské podujatia nielen nadobúdajú 
mnohoraké formy, ale aj musia prekročiť rámec farnosti alebo diecézy. 
Preto nijaký kňaz nie je schopný plne uskutočniť svoje poslanie, ak pracuje sám a ak svoje sily nespája 

s ostatnými kňazmi pod vedením tých, ktorí stoja na čele Cirkvi.  
Každý kňaz je spojený so svojimi spolubratmi putom lásky, modlitby a všestrannej spolupráce. Takým 
spôsobom sa prejavuje tá jednota, ktorou chce mať Kristus svojich dokonale spojených v jedno, aby 
svet poznal, že Syn bol poslaný od Otca (porov.:PO 7-8). 
 
 
V našich dňoch je aktuálna duša ekumenického hnutia. 
 
Pravý ekumenizmus nejestvuje bez vnútorného obrátenia. (...) Preto prosme Božieho Ducha o milosť 
úprimného sebazaprenia, poníženosti, pokornej služby a bratskej veľkodušnosti voči iným... Aj o 
previneniach proti jednote platí svedectvo sv. Jána: „Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme 
luhárom a nie je v nás jeho slovo“ (1 Jn 1,10). Preto v pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha i 
bratov, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 
Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba dokonca uskutočňovať jednotu 
kresťanov, čím bezúhonnejšie sa usilujú žiť podľa evanjelia. Toto obrátenie srdca a túto svätosť života 
treba spolu so súkromnými a s verejnými modlitbami za jednotu kresťanov pokladať za dušu celého 
ekumenického hnutia a možno ich právom nazvať duchovným ekumenizmom. 
 
Prečo to ? Aby svet uveril, že rozdelenie, ktoré existuje medzi kresťanmi, je pohoršením pre svet a 
prekážkou pre ohlasovanie evanjelia. V predvečer svojho utrpenia a smrti sa Pán v kruhu apoštolov 
vrúcne za nich modlil, aby boli jedno tak, aby svet mohol uveriť (porov. Jn 17, 21). 
Posolstvo Božej lásky ku každému človeku sa stane hodnoverným prostredníctvom bratského 
spoločenstva medzi kresťanmi a prostredníctvom vzájomnej lásky. Ktokoľvek sa realisticky pozrie na 
dnešný kresťanský svet, objaví naliehavosť takéhoto svedectva. 
 
Jediná dôstojnosť, jediné dielo musia sa viac uvádzať do konkrétneho života. Vyvolený Boží ľud je 
teda len jeden: „Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (Ef 4,5). Všetky údy získavajú svojím 
znovuzrodením v Kristovi rovnakú dôstojnosť, spoločnú milosť Božích detí, spoločné povolanie na 
dokonalosť, tú istú spásu, tú istú nádej a nerozdielnu lásku. V Kristovi a Cirkvi teda niet nijakej 
nerovnosti, čo sa týka pôvodu, národnosti, spoločenského postavenia ani pohlavia, pretože ...„už niet 
Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi 
Ježišovi“ (Gal 3,28 gréc.; porov. Kol 3,11). I keď v Cirkvi nekráčajú všetci tou istou cestou, predsa 

                                                 
805

 Porov.: CONCHITA, C, De Armida, :  Sacerdoti di Cristo. Città Nuova, Roma 2008, s. 469 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

všetci sú povolaní na svätosť a Božou spravodlivosťou dostali tú istú vieru (porov. 2 Pt 1,1). Hoci sú 
niektorí z Kristovej vôle ustanovení pre iných za učiteľov, vysluhovateľov tajomstiev a pastierov, 
predsa je medzi všetkými ozajstná rovnosť z hľadiska dôstojnosti a spoločnej činnosti všetkých 
veriacich na budovaní Kristovho tela (LG 32). 
 
Boží zákon neprestáva platiť. Pánov nepoškvrnený zákon je láska, ktorá nehľadá vlastné záujmy, ale 
záujmy čím viacerých. Je nazvaná zákonom Pána jednak preto, že on z nej žije, jednak preto, že nikto 
ju nevlastní, ak nie ako jeho dar... Čo naozaj udržuje tú najvyššiu a nevýslovnú jednotu v tej najvyššej 
a blaženej Trojici, ak nie láska? Je teda zákonom, a to zákonom Pánovým, táto láska, ktorá Trojicu 
úzko spája a uzatvára ju vo zväzku pokoja... A je to samotná podstata Boha. Toto je večný zákon, 
ktorý tvorí a riadi vesmír.806 
 
Zásada: Hlavná charakteristika jednoty. Ako sa volá tá sila spolunažívania schopná udržať pospolu 
farské spoločenstvo, ľudstvo túžiace po tom, aby bolo zjednotené v Kristovi? Všetci to vedia: volá sa 
láska. Úžasný dar, nevýslovná moc! Vychádza z Boha; pretože je to jeho láska odovzdaná ľuďom a šíri 
sa od jednotlivca k jednotlivcovi. Zostupuje z neba ako kráľovská a blahodarná rieka, táto Božia 
dobrota, ktorá miluje ľudí a pozýva ich, akoby z vnútorného podnetu, aby sa mali radi aj medzi sebou. 
Je to veľký ústavný zákon Cirkvi. Ak – teoreticky – je lásku ľahké vyjadriť, pekné preukazovať, zvyčajné 
vyznávať, v praxi je to naopak veľmi náročné a ťažké. A predsa to nie je iba možné a vždy 
uskutočniteľné, ale je to práve hlavná charakteristika spôsobilá ukazovať stupeň cirkevného života. 
 
Nijaký boj o moc pred Bohom nič neznamená, ak chýba láska. „Pretože sú všetky služby a charizmy 
rôzne a komplementárne, sú všetky, zodpovedajúce svojmu druhu, potrebné pre rast Cirkvi“ 
(Christifideles laici 27). „My všetci, pastieri a veriaci, sme zaviazaní k tomu, aby sme vo vzájomnej 
úcte, dobroprajnosti a ochote na spoluprácu medzi rozličnými formami združení laikov podporovali a 
živili trvalé zväzky a bratské vzťahy (ChL 31). 
Aby sa táto žiadaná spolupráca stala a zostala skutočnosťou, je žiaduce, aby kňazi a laici boli zameraní 
na Krista a nie na seba samých. Sú povolaní zveľaďovať Kristovo kráľovstvo, nie vlastné záujmy alebo 
záujmy svojej skupiny. Nemajú sa považovať za angažovaných v boji o moc. Svätý Pavol mal iba jediný 
záujem: aby bol ohlasovaný Kristus (porov. Flp 1, 15-19). 
Odrádzal Korinťanov, aby hovorili o strane Pavla alebo Apola alebo Kéfasa alebo Krista (porov. 1Kor 1, 
10-16). Pán Ježiš ukáže kňazovi ten najlepší spôsob vzťahov k laikom prostredníctvom modlitby, 
trvalej pokory a ducha pripravenosti plniť Božiu vôľu.807 
 
Áno, Duch privádza k podstatnej hodnote. Žijeme v dobe, v ktorej sa zdá, že Duch Svätý z viacerých 
strán ruší rozhodujúce schémy ako sú uzavreté duchovné triedy, skoro nesúvisiace malé svety 
v jestvujúcom historicko-spoločenskom svete. Dá sa povedať, že v spoločnosti, ktorá rástla v 
odlišnosti organizmov hľadajúcich vlastnú individualitu a s osobnými cieľmi, Duch Svätý sa usiluje 
znova priviesť ľudskú bytosť k podstatnej hodnote, ktorej dal Boh prostredníctvom Ježiša absolútne 
prvenstvo: vzťah lásky spoločenstva medzi osobou a osobou, medzi "stavom dokonalosti" a tým, 
ktorý Igino Giordani nazval "duchovný proletariát.“ 
Boh je trojičné spoločenstvo a vzhľadom na ľudí, ktorých stvoril, nemá iný hlavný cieľ, než usporiadať 
ich do spoločenstva podobného svojmu. 
 

Memento o prepojenie časti jedného tela. Isteže celá Božia Cirkev je zložená z odlišných 
hierarchických stupňov tak, že rozličné časti z nej vytvára posvätné telo v jeho úplnosti. Ale "všetci – 
ako hovorí apoštol Pavol – sme jedno v Kristovi", preto nikto nie je oddelený od činnosti zverenej 
inému a niet časti, akokoľvek malej, ktorá by nebola v priamom spojení s hlavou. Je to teda jednota 
viery a krstu, na čom sa zakladá nerozdeliteľné spoločenské puto, ktoré je medzi nami, a dôstojnosť, 
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ktorá nám všetkým patrí podľa tak váženého a svätého vyjadrenia svätého apoštola Petra: „Dajte sa 
vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali 
duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“ (1Pt 2,5); a ďalej: „Ale vy ste vyvolený rod, 
kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud vykúpených“ (porov. 1Pt 2, 9). 
 
Riflessioni sul sacerdozio 
LEV, Città del Vaticano 2008, s. 94 
 
------------------------------------------------- 
 
Saudská Arábia propaguje islam na amerických univerzitách 
TK KBS, RV pd; dj 
 
USA (13. marca, RV) - Približne 100 miliárd dolárov investovala Saudská 
Arábia v posledných tridsiatich rokoch na propagáciu islamu v západných 
krajinách. Podľa analytikov je to dvakrát viac než Sovietsky zväz 
vynaložil na svoju propagandu v období celej studenej vojny. Najviac 
prostriedkov saudských šejkov ide na americké univerzity. Rekordné sumy 
boli zaznamenané v roku 2005. Harvard a Georgetown v tomto roku dostali po 
tridsať miliónov dolárov. Dotácie sú určené islamským ústavom týchto 
slávnych univerzít. Investície sa začínajú pomaly vracať. Ako uvádza 
taliansky denník Il Foglio, takto podporované centrá pri univerzite 
Georgetown sú dnes najaktívnejšími strediskami antiizraelskej a 
antiamerickej propagandy vo Washingtone. 
 
Na druhej strane Saudská Arábia, taká štedrá voči západným intelektuálom, 
patrí medzi krajiny s veľmi nízkou gramotnosťou. Čítať a písať vie len 
necelá polovica populácie. S podobným úsilím, s akým podporuje šírenie 
islamskej kultúry v zahraničí, Saudská Arábia potláča akékoľvek prejavy 
kresťanstva na vlastnom území. I keď sa počet kresťanov odhaduje na viac 
než dva milióny, teda viac ako 7% obyvateľov, nemajú ani jediný kostol, 
kaplnku alebo dom vyhradený na modlitbu. V Saudskej Arábii, ktorá v 
západnom svete podporuje stavbu mešít a často sa odvoláva na ideu dialógu, 
platí prísny zákaz praktizovania akéhokoľvek iného náboženstva než islamu. 
Do tejto krajiny nie je povolené priviesť náboženské symboly, ako sú 
kríže, ružence a predovšetkým Bibliu. Na dodržiavanie prísnych 
nábožensko-morálnych pravidiel dozerá osobitná polícia. Zmena náboženstva 
je trestaná smrťou 
 
Štatistika členstva Svetového luteránskeho zväzu  
Ženeva, 21. február 2011 (LWI)  
Svetový luteránsky zväz zverejnil v týchto dňoch štatistiku členstva za rok 2010. Podľa nej 
zaznamenala táto celosvetová organizácia nárast o vyše 213 000 členov. Cirkví v Afrike, Latinskej 
Amerike, Karibiku a Ázie hlásia nárast, avšak cirkví v Európe a Severnej Amerike opätovný pokles. Zo 
štatistiky vyplýva, že veriacich v evanjelických cirkvách vo svete je spolu takmer 74 miliónov. 
Najväčšie cirkví sú vo Švédsku, Tanzánii, Etiópii a Dánsku. Podrobnú štatistiku možno nájsť na 
webovej stránke Svetového luteránskeho zväzu. 
  
Budúcnosť ekumenických vzťahov a medzináboženskej spolupráce 
Ženeva, 18. február 2011 (WCC) 
Svetová rada cirkví na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2011 diskutovala o charaktere modernej 
doby a jej vplyvu na život kresťanov. Centrálnou bola otázka, ako cirkví reagujú na ekumenické zmeny 
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a ako prebieha medzináboženská spolupráca v jednotlivých krajinách sveta. Povzbudením pre 
zúčastnených bolo vystúpenie predstaviteľa kresťanskej cirkvi na Srí Lanke, ktorý poukázal na zdravé 
vzťahy v krajine medzi cirkvami a náboženstvami. Ich základom je dialóg medzi jednotlivými 
skupinami. Na stretnutí prítomní členovia zároveň konštatovali, že v mnohých krajinách sú kresťania 
prenasledovaní, čo bráni vzájomnému dialógu a spoločným aktivitám. Predstavitelia cirkví však 
v závere dodali, že centrom a základom úspešných ekumenických vzťahoch a medzináboženského 
dialógu, ako aj existencie samotnej Svetovej rady je spoločenstvo s Ježišom Kristom. 
 
-------------------------------------- 
 
Kardinál Tauran: Bhatti - autentický svedok viery 
TK KBS, RV jak; dj 
 
Vatikán (7. marca, RV) - Kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej 
rady pre dialóg s náboženstvami, celebroval včera v Pápežskom kolégiu sv. 
Petra v Ríme zádušnú svätú omšu za zavraždeného pakistanského ministra 
Shahbaza Bhattiho. V príhovore poznamenal, že Bhatti zostáva v spomienkach 
ľudí ako autentický svedok viery a mučeník, ktorý obetoval svoj život za 
bratov. 
 
„Viem, že ma zabijú, obetujem svoj život za Krista a za medzináboženský 
dialóg“ – tieto slová spomenul kardinál v homílii ako posledné slová 
zavraždeného ministra a dodal: „Dnes máme pred sebou príkladný život 
Shahbaza Bhattiho. Zvolil si Krista ako Spasiteľa, Cirkev ako matku a 
každého človeka ako brata“. 
 
Kardinál Tauran ďalej citoval z Bhattiho duchovného testamentu: 
„Nechcem mocenské pozície, chcem iba miesto pri nohách Krista, chcem, aby 
môj život, môj charakter, moje iniciatívy hovorili za mňa, že slúžim 
Ježišovi Kristovi“. V závere homílie vyzval medzinárodné spoločenstvo na 
pomoc v prospech katolíckej menšiny v Pakistane a pripomenul slová pápeža 
Benedikta XVI. z jeho posolstva k Svetovému dňu pokoja na začiatku tohto 
roku: „Ochrana náboženských menšín nie je hrozbou pre väčšinu populácie, 
ale je príležitosťou pre dialóg a vzájomné kultúrne obohatenie“. 
 
Na včerajšej zádušnej svätej omši za Shahbaza Bhattiho v Ríme sa z 
iniciatívy Asociácie pakistanských kresťanov v Taliansku zúčastnili kňazi, 
rehoľníci, rehoľné sestry a laici z Pakistanu, ktorí žijú a pracujú v 
Taliansku, alebo v rôznych úradoch Vatikánu, ďalej príslušníci 
náboženských kongregácií a cirkevných spoločenstiev, rovnako ako misionári 
pracujúci v ázijských krajinách. Katolíckych veriacich pakistanského pôvodu 
je v Taliansku okolo 200, navyše sú tu stovky veriacich iných kresťanských 
denominácií.  
 
-------------------------------------- 
 
Kardinál Erdő k zachovaniu národnej identity v procese integrácie 
TK KBS, RV jak; dj 
 
Srbsko (19. februára, RV) – Národná identita vo vzťahu k procesu európskej 
integrácie. Toto bol jeden z bodov diskusie, ktorou sa v sobotu v 
Belehrade zaoberali účastníci zasadnutie spoločného výboru zástupcov Rady 
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európskych biskupských konferencií (CCEE) a Konferencie európskych cirkví 
(KEK). Kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomu - Budapešti a predseda 
CCEE v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na túto otázku povedal: 
„Po prvé musíme povedať, že o tejto téme možno hovoriť na niekoľkých 
úrovniach. Z hľadiska spoločenského a verejného života sú viditeľné zmeny 
v mentalite jednotlivých európskych krajín a v Nemecku, Anglicku a vo 
Francúzsku sa začína hovoriť o porážke tzv. „multikultúry". V týchto 
krajinách je národná kultúra chránená, pretože to so sebou prináša mnohé 
hodnoty. Na druhej strane je nepopierateľné právo jednotlivcov, rovnako 
ako migrantov na ich dôstojnosť a slobodu prejavu v oblasti kultúry a 
náboženstva. A v tejto oblasti hľadáme rovnováhu na teologickej úrovni. 
Ale môžeme povedať viac: ak rešpektujeme biodiverzitu a hodnoty stvoreného 
sveta, máme o dôvod viac na to, aby sme rešpektovali kultúru, jednotlivé 
tradície národov, pretože oni reprezentujú hodnoty veľmi sofistikované, 
nádheru Božích stvorení, ktorá má byť nielen rešpektovaná, ale aj 
rozvíjaná a chránená. Existuje samozrejme viac praktických dôvodov. Potom, 
sme sa v Srbsku, v krajine, ktorá sa usiluje o vzťahy s Európskou úniou, 
ktorá sa snaží o európsku integráciu a zároveň si je vedomá hodnoty svojej 
tradície, svojej kultúry, svoje identity. Iste, zložitejšia situácia je na 
Balkáne, ktorý je stále v napätí. To ešte viac zdôrazňuje našu 
zodpovednosť za mier a spravodlivosť. Z tohto dôvodu je v názve našej 
konferencie tiež slovo pokoj, mier v spoločnosti, ale aj medzinárodný 
mier.“  
 
-------------------------------------- 
 
„Drahí bratia a sestry, podľa príkladu Ježiša, ktorý sa v predvečer svojho 
utrpenia modlil k Otcovi za jeho učeníkov: «aby všetci boli jedno» (Jn 
17,21), kresťania aj naďalej neustále prosia Boha o dar jednoty. Toto 
prosebné volanie sa stáva intenzívnejším počas Týždňa modlitieb, ktorý sa 
dnes končí, počas ktorého Cirkvi a cirkevné spoločenstvá meditujú a 
spoločne sa modlia za jednotu všetkých kresťanov. Tohtoročná téma, 
ponúknutá pre naše meditácie, bola navrhnutá kresťanským spoločenstvom v 
Jeruzaleme, ktorému by som chcel vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť, 
sprevádzanú uistením o láske a modlitbe. Kresťania svätého mesta nás 
pozývajú na obnovu a posilnenie našich záväzkov voči plnej jednote. 
Pozývajú nás premýšľa o živote podľa vzoru prvých učeníkov Ježiša Krista, 
ktorí sa zhromažďovali v Jeruzaleme: «Oni» - čítame v Skutkoch apoštolov – 
«sa venovali učeniu apoštolov, spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám» 
(porov. Sk 2,42). To je portrét prvej komunity, ktorá sa narodila v 
Jeruzaleme v deň Turíc, inšpirovaná kázaním apoštola Petra, naplneným 
Duchom Svätým, ktoré bolo adresované všetkým, čo prišli do svätého mesta 
na sviatky. Komunita kresťanov nie je uzavretá do seba, ale od svojho 
vzniku katolícka, univerzálna, schopná prijať ľudí rôznych jazykov a 
kultúr, ako svedčí kniha Skutkov apoštolov. Spoločenstvo, ktoré nie je 
založené na dohodách medzi jeho členmi, alebo jednoduchom zdieľaní 
projektu alebo ideálu, ale na hlbokom spoločenstve s Bohom, ktorý sa 
zjavil vo svojom Synovi, a na stretávaní s ukrižovaným a vzkrieseným 
Kristom.“ 
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Ročníkové práce z ekumenizmu 2010,  študenti 3. ročníka na SK 
 

 
1)Eucharistia a ekumenizmus (Ktoré cirkvi ako a kde slávia a si pripomínajú Poslednú večeru, 
Napríklad: Evanjelická c a v. Večeru Pána...Pravoslávna c., Kalvíni..., historický podklad, odkedy 
odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť...) 
 
2) Krst v jednotlivých cirkvách..., (dohody medzi cirkvami.. kto môže krstiť, kedy, .. podstata krstu, 
záväzky, kto môže krstiť, aký materiál na krst sa používa..., sú aj krstní rodičia... historický podklad, 
odkedy odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť.. Pravoslávna cirkev, Židia, protestanti....) 
 
3) Birmovka a jej obdoby (konfirmácia) u cirkví na Slovensku...(príprava na tento dôležitý životný 
okamih..., kto vysluhuje..., kedy, čo sa odohráva.. historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to 
pričinil, prečo a súčasnosť...) 
 
4) Sviatosť zmierenia a jej obdoby v cirkvách na Slovensku... (podstata odpustenia, kto môže 
odpúšťať hriechy, akým spôsobom prebieha odpustenie aké sú obrady... Pravoslávna cirkev, Židia, 
protestanti... historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
5) Pomazanie nemocných (rôzna posila u cirkvi ľuďom zomierajúcim... Pravoslávny, Jehovisti,... 
historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
6) Pohrebné i iné rozlúčky zo zomrelými...(do zeme, spaľovanie, občianske rozlúčky, koho pochovajú 
a koho nie... obradoslovie..., veria v očistec?... historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to 
pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
7) Sviatosť kňazstva a obdoba v iných cirkvách. (Muži, ženy, ako dlho študujú či pripravujú sa 
vzdelanie je potrebné... čo chápu pod ordináciou, čo nosia oblečené, kde a kedy...rôzne 
pomenovania, aj nižšie svätenia?, čo vykonávajú... historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to 
pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
8) Manželstvo. (Kto s kým môže uzavrieť, od kedy, kde, rôzne prekážky existujú?, rozvod, rozluka, 
koľko razy môže uzavrieť manželstvo, prístup jednotlivých cirkví ku zväzku muža a ženy..., u Židov..., 
historický podklad, odkedy odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
9) Byť biskupom (ordinácia, podmienky kto ich spĺňa, na aký dlhý čas, historický podklad, z čoho 
vychádzajú, muž a či žena, ako sa volajú v Pravoslávnej cirkvi, u Židov, postoj k ženám odkedy sú 
ordinované, čo nosia ako liturgický oblek, čo môžu a čo nemôžu...historický podklad, odkedy 
odlišnosť, kto sa o to pričinil, prečo a súčasnosť..) 
 
10) Ekumenická dovolenosť a nedovolenosť. (Čo je možné a čo nie rímokatolíkovi u iných cirkvách 
a čo členom iných cirkvi je možné u Rímskokatolíckej Cirkvi. Pri krste, birmovaní - konfirmácii, 
uzatváraní manželstva,... čo a kde to dovoľuje a nedovoľuje, ktoré dokumenty..., kto dáva súhlas, 
kedy a v čom...) 
 
11) Vzťahy medzi Vatikánom a Svetovou radou cirkví. (ERC...historický pohľad - všeobecný, európske 
iniciatívy po roku 1970, stretnutia cirkvi v Európe..., významné osobnosti na oboch stranách, dnes už 
sú úspechy v čom..., čo je medzi KEK a CCEE - protestantmi a Vatikánom?) 
 
12) Ministerstvo kultúry a ekumenizmus na Slovensku. (ročne vydáva knihy z oblasti cirkvi na 
Slovensku, ročníky o cirkvách...postoje cirkvi, rôzne údaje, dohľad nad ich činnosťou...,podujatia, 
financovanie,...) 
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13) Ľubovoľnú tému: Predložiť a prekonzultovať jej obsah s prednášajúcim do konca mesiac 
február. 
 
Napríklad: Sekta: X a jej pôsobenie na Slovensku. (učenie, historický profil, vzťah k ekumenizmu, 
(Modrá cirkev, Cirkev Ducha Svätého...,  
 
 
Materiál ako pomôcka k spracovaniu témy. 
 
Bibliografický materiál na internete najmä na Slovensku, Českej republike, Vatikáne, Poľsku, ale aj 
inde...: napríklad: 
 
http:// www. sweb.cz 
                    ekumena.sk 
Využiť:!!! 
Bibliografický zoznam odkazov: Všimni si mnohé a rôzne odvolávania... 
 
DRÁB, P.: Ekumenizmus na Slovensku. Rôzny materiál... (vydal viac kníh), 
FILO,J.: Ekumenický dialóg. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 1997, ISBN 80 7165-080-3. 
STANČEK, Ľ.: Cirkví na Slovensku a ekumenizmus... Rôzny materiál (viac kníh). 
 
 
 
 

Ročníkové práce z ekumenizmu 2008/2009 diaľ. študenti 
 

1. Rrímskotatolícka cirkev a cirkvi na Slovensku a duch ekumenizmus 
 

2. O čom je ekumenizmus? 
 

3. História ekumenizmu. 
 

4. Klady a zápory ekumenického hnutia (šeobecne) 
 

5. Ekumenizmus ako výzva 
 

6. Prečo ekumenizmus? 
 

7. Ekumenizmus na Slovensku 
 

8. Ježišovo: Aby všetci jedno boli... 
 

9. Ekumenizmus v okolí 
 

10. Pravoslávna cirkev a ekumenizmus 
 

11. Protestanti a ich cirkvi a duch ekumenizmu 
 

12. Slovenská republika ako štát a cirkvi ako jeho súčasť. 
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Ročníkové práce z ekumenizmu 2008/2009 

 
1. Ekumenizmus včera (informačne: historický pohľad na svetové dianie, Druhý vatrikánsky koncil,...) 
2. Ekumenizmus dnes (predstaviť súčastné tendencie, stav, ...) 
3. Ekumenizmus zajtra (predpoklad do budúcnosti v čom,...) 
4. Vatikán v procese ekumenizmu (poslanie, postavenie vo svete, úrady, bez pápežov,) 
5. Ekumenizmus a pápeži včítane Jána XXIII.(hľadanie cesty k jednote...) 
6. Ján Pavol II. muž ekumenizmu (osobnosť, diela, cesty...) 
7. Benedikt XVI. pápež ekumenizmu (pred zvolením za pápeža, teraz...) 
8. Ekumenizmus v Katolíckych novinách za posledných deväť rokov (včítane roka 2000 zmapovať, kto, 
čo kedy písal, čo sa robilo, ...) 
9. Ekumenizmus v Duchovnom pastieri od roku 1990 (prehľad, o čom, o kom, podujatia, osobnosti, 
...) 
10. Prehľad o dielach ekumenizmu po roku 2000 (vydavateľstva, fakulty, práce študentov...) 
 
Úprava: Podľa D. Katuščáka: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 
Konzultácie v utorok pred a po hodine. 
Rozsah: Okrem úvodu a záveru od šesť do desať strán. 
Na adresu: stancek@kapitula.sk 
 
 
Duša ekumenického hnutia 
 
Pravý ekumenizmus nejestvuje bez vnútorného obrátenia. (...) Preto prosme Božieho 
Ducha o milosť úprimného sebazaprenia, poníženosti, pokornej služby a bratskej 
veľkodušnosti voči iným... 
Aj o previneniach proti jednote platí svedectvo sv. Jána: "Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo" (1 Jn 1, 10). Preto v 
pokornej modlitbe prosíme o odpustenie Boha i (...) bratov, ako i my odpúšťame 
svojim vinníkom. 
Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba dokonca uskutočňovať 
jednotu kresťanov, čím bezúhonnejšie sa usilujú žiť podľa evanjelia. 
(...) Toto obrátenie srdca a túto svätosť života treba spolu so súkromnými a s 
verejnými modlitbami za jednotu kresťanov pokladať za dušu celého ekumenického 
hnutia a možno ich právom nazvať duchovným ekumenizmom. 
 
Druhý vatikánsky koncil 
Unitatis redintegratio 7-8 
 

V dnešnej dobe sa dosť často stretávame s pomenovaním „ekumenizmus“. Čo rozumieme 
pod pojmom „ekumenizmus“? Pod ekumenizmom rozumieme trvalú snahu všetkých kresťanských 
cirkví a spoločenstiev o vzájomnú jednotu, alebo tiež spoločné spojenie do jednej veľkej Cirkvi. Všetci 
sme sa v minulosti dopustili mnohých chýb a niektoré boli dosť závažné. Či to bolo rozdelenie jednej 
„VEĽKEJ CIRKVI“ na východnú a západnú, alebo ešte ďalšie rozdelenie východnej cirkvi na 
grekokatolícku a pravoslávnu. Dnes hľadáme pravdu o sebe, chceme si navzájom odpustiť a byť k 
sebe bližšie. Nie je to len ľudské snaženie. Inšpiráciu kresťanom dáva sám Kristus, keď sa modlí k 
Otcovi, aby sme boli jedno. Ježišova modlitba za jednotu nebola len krátkou modlitbou. Vyjadrovala 
túžbu, aby jeho nasledovníci boli zhromaždení v jednom Božom ľude, kde to Božie bude vždy silnejšie 
ako to ľudské. Dejiny pripomínajú, že často krát to bolo naopak.  

Ján Pavol II. sa snažil počas svojho veľkého pontifikátu o zjednotenie cirkvi a podstupoval 
rôzne pastoračné cesty a silne presadzoval ekumenizmus. Jeho veľkou túžbou bolo, aby už neboli 
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rozdelenia, ale aby Cirkev bola jednotná. Jeho túžba sa prejavila i v napísaní encykliky Ut Unum Sint, 
kde na konci vyslovuje svoju veľkú túžbu: “Zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako 
zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami…” Čiastočne jeho veľké úsilie bolo 
podporované mnohými duchovnými osobami a aj laikmi. Veď neraz ste mohli v televízii vidieť ako sa 
sv. Otec snažil zblížiť katolícku cirkev s mohamedánskym svetom. Nebál sa vstúpiť do synagógy a ani 
navštíviť židovskú obec, dokonca odpustil i človeku, ktorý spáchal naň atentát a ten neskôr sa dal 
i pokrstiť. Jeho ekumenizmus sa prejavoval všade, v jeho skutkoch a pastoračných návštevách. 
Nerobil rozdiely medzi veriacimi a neveriacimi ale snažil sa ich práve zjednotiť. 

Veď neraz celými dejinami sa stretávame s pojmom ekumenický koncil. Práve na týchto 
konciloch sa stretávali rôzne osoby, spoločenstvá, vedecké obce a cirkvi, kde sa snažili cestou dialógu 
nájsť vo svojich postojoch a učení jednotu alebo aspoň cestou dialógu zmierniť to, čo môžeme vidieť 
aj dnes. Veď vďaka týmto ekumenickým koncilom máme dnes niektoré pravdy podané tak aby boli 
prijateľné a spoločné všetkým.  

Ekumenizmus nie je len túžba niečo zjednotiť, ale veľká snaha urobiť spoločný krok v niečom 
aby sa niečo rozličné stalo spoločným. Určite sa každý z nás už stretol aspoň s pojmom ekumenizmus, 
alebo mal možnosť zúčastniť sa na nejakej ekumenickej pobožnosti. Cieľom tohto ekumenického 
stretnutia je priblížiť spoločné zblíženie a zjednotenie. Aj v súčasnej dobe sa na Slovensku v mnohých 
mestách a dedinách stretávame s tým, že sa uskutočňujú ekumenické pobožnosti, na ktorých sú 
prítomné rôzne cirkevné obce ktoré sa na danom území nachádzajú. Raz ročne v marci je takáto 
ekumenická pobožnosť v meste Krompachy. Kde sa stretnú veriaci rímskokatolíckej, grekokatolíckej, 
pravoslávnej a evanjelickej cirkvi, aby spoločne prežili duchovný most zjednotenia a modlili sa za 
zjednotenie Cirkvi. Každý rok sa to deje v inom kostole tej ktorej cirkevnej obce. Je príjemným 
zážitkom spoznať a prežiť priebeh pobožnosti týchto cirkevných spoločenstiev a dozvedieť sa viac 
o živote a programe tej komunity, ktorá je hostiteľom ekumenickej pobožnosti. 

Dnes je na Slovensku oficiálne zaregistrovaných 17 cirkví. V súčasnej dobe je aj ťažké preto na 
niektorých územiach hovoriť o ekumenizme, alebo sa oň aspoň pokúšať. Lebo medzi niektorými 
cirkevnými obcami prevláda mierne napätie, ktoré nedovoľuje zjednotenie alebo tiež stretnúť sa na 
ekumenickej pobožnosti a tým sa aspoň pokúsiť o ekumenizmus alebo utíšenie tých ktorých vzťahov. 
Myslím si, že aj keď takáto situácia niekde prevláda, treba sa pokúsiť o napravenie a viesť dialógy na 
uzmierenie. Nesmieme zabúdať aj na modlitby a ich úmysel predkladať Bohu aby vyslyšal naše 
prosby. Len tak dosiahneme to o čo budeme prosiť. 

S týmto problémom sa nestretneme len na Slovensku ale aj v mnohých iných krajinách. 
Najme v moslimských štátoch je budovanie ekumenizmu myslím si dosť nemožné alebo aspoň sa oň 
pokúšať.  Tam sa veriaci musia skrývať a nesmú povedať alebo dať najavo vedieť, že sú veriacimi, lebo 
to v tej ktorej krajine nie je možné. Títo veriaci by mohli mať dosť závažný problém, ktorý je náročné 
aj riešiť. Nie vždy bol aj sv. Otec privítaný v takýchto krajinách a mali sme možnosť dokonca vidieť, že 
na niektorých miestach sa konali protestné zhromaždenia proti príchodu najvyššieho rímskeho 
biskupa.  

V súčasnej dobe pomôže napraviť svet od krívd a hriechu zjednotenie v cirkvi a tiež jednota 
medzi ľuďmi a náboženstvami. Preto by sa aj jednotlivci z rôznych skupín a náboženstiev mali pokúšať 
alebo aspoň mať snahu o zjednotenie. Mali by sme sa modli za jednotu kresťanov a svoje úmysly 
venovať Bohu s úprimnosti. Z jeho pomocou sa tento svet určite zmení a môže nastať veľké 
zjednotenie. 
 
Pravoslávni: „Pápež je prvým patriarchom“. Otvára sa cesta k možnému zjednoteniu 
TK KBS, La Repubblica lm; pz 
 
Pápež je „prvým medzi patriarchami“, Rím je „prvým sídlom“, Cirkev v Ríme 
„predsedá v láske“. Spoločný dokument Katolíckej cirkvi a Pravoslávnych 
cirkví definitívne a jednoznačným spôsobom  určuje primát rímskeho pápeža, 
čím pripravuje cestu k opätovnému zjednoteniu katolíkov a pravoslávnych, 
ktorých rozdelila schizma v roku 1054. 
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Dokument je ovocím októbrového stretnutia v Ravenne, ktoré položilo 
základy diskusie na tému prehĺbenia otázok, ktoré treba vyriešiť, aby 
došlo k opätovnému nastoleniu jednoty. Dokument má 46 paragrafov a je 
doslova „cestovnou mapou“. Je tu uznanie Rímskeho primátu, hneď potom sa 
ale píše, že je potrebné študovať „úlohu biskupa prvého sídla“ v prostredí 
cirkevnej komunity. Inými slovami, je potrebné definovať, aké sú 
„prednostné práva“ Rímskeho biskupa a pritom brať do úvahy, že na túto 
otázku existujú veľmi rozdielne názory. 
 
Aby sa dosiahla dohoda, zdôrazňuje dokument, je potrebná spolupráca medzi 
všetkými. Všetci biskupi musia byť zjednotení medzi sebou nielen vo viere, 
ale „majú spoločnú aj rovnakú zodpovednosť a rovnakú službu v Cirkvi“. 
Koncil, je „hlavným nástrojom“, prostredníctvom ktorého sa vyjadruje 
spoločenstvo Cirkvi. Stručne povedané, Pravoslávna cirkev jasne 
zdôrazňuje, že Rímsky biskup nie je „absolútnym monarchom“. Okrem iného, 
pápež je v dokumente nazývaný ako Rímsky biskup, alebo ako jeden z piatich 
historických patriarchov. Benedikt XVI. už od svojho zvolenia prejavuje 
vôľu ku „konkrétnym krokom“, ktoré by priblížili obidve kresťanské Cirkvi. 
Aj keď je na ceste k zjednoteniu ešte veľa prekážok, tento dokument dáva 
nádej, že raz k nemu skutočne dôjde. 
 
 
Cirkvi sú (ne)rovné 
SME 
 
Doteraz tu mohla byť cirkev zaregistrovaná vtedy, keď predložila zoznam 
20-tisíc "plnoletých osôb", ktoré sa k nej hlásia. Po prijatí novely 
poslancov Podmanického a Muškovej, bude musieť k žiadosti priložiť zoznam 
20-tisíc svojich "plnoletých členov". Keďže posunutie novely do druhého 
čítania odhlasovalo 111 poslancov, parlamentné strany s výnimkou SMK 
zjavne nemajú s jej podporou problém. Štát vraj musí predísť financovaniu 
recesistických skupín, ktoré by si podpismi "plnoletých osôb" vymohli 
status cirkvi a čerpali z toho "značné množstvo výhod". Lenže spôsob, akým 
sa tomu "štát" snaží predísť, problémy nerieši, ale zhoršuje. Slovenská 
republika je podľa ústavy konfesijne neutrálna a jej právny poriadok musí 
zabezpečiť rovnosť medzi cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Zásada 
rovnosti však mohla byť porušená, lebo povinnosť predložiť 20-tisícový 
zoznam sa netýkal všetkých cirkví, ale iba tých, ktoré neboli 
zaregistrované či povolené v roku 1991. Preto podal generálny prokurátor 
podnet na Ústavný súd. Jeho druhý podnet súvisí s tým, že dnes platná 
norma neposkytuje cirkvám rovnú možnosť nadobudnúť právnu subjektivitu, a 
to bez ohľadu na ich veľkosť. Právna subjektivita totiž vzniká až 
registráciou a bez nej nemajú cirkvi nárok na finančný príspevok štátu. 
Ale bez právnej subjektivity nemôžu žiadať ani oslobodenie od miestnych 
daní, nemôžu zriaďovať cirkevné školy, sociálne a charitatívne zariadenia, 
nesmú sobášiť a pochovávať atď. Navrhnutá novela neodstraňuje právnu a 
faktickú nerovnosť medzi cirkvami, ale ju ešte viac posilňuje, lebo dvíha 
bariéru medzi registrovanými a ostatnými. Ak "štát" nechce platiť každého, 
kto sa vyhlási za cirkev, tak by mal zaviesť dvojstupňovú registráciu. Ale 
nesmie upierať menším cirkvám ich ústavný nárok na právnu subjektivitu.  
Marián Leško 
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odzneli čítanie Božieho slova, kázne 
Božieho slova a predovšetkým modlitebné chvíle a tie modlitebné chvíle 
boli veľmi vrúcne. Vždy nás to milo prekvapí, veľmi vrúcne sa tí ľudia 
modlia, radi sa modlia, cítia potrebu modlitieb, vidia ich zmysel, na 
záver tých stretnutí sme ešte pokračovali vždy takým spoločenským 
stretnutím, mali sme nejaké pohostenie i my evanjelici, oni rímski 
katolíci všetkých pozvali, boli sme spolu v kostole, rozprávali sme sa, 
rastú medzi nami neformálne priateľstvá, vidíme veľký zmysel tohto." 
 
Budúcnosť vidí Šabo v kombinácii 
talianskeho a španielskeho modelu financovania cirkví. V oboch krajinách 
využívajú asignačnú daň, v Španielsku však štát naďalej dotuje cirkvi, ak 
výber dane nedosiahne dohodnutú úroveň. Na Slovensku štát vyčlenil tohto 
roku na priame dotácie cirkvám a náboženským spoločnostiam približne 930 
miliónov korún. Z týchto peňazí sa financujú predovšetkým platy a odvody 
asi 3 500 duchovných a okolo 300 pracovníkov cirkevných ústredí či 
biskupských úradov. V roku 1999 poskytol štát cirkvám takmer o polovicu 
menší príspevok, len 475 miliónov korún. Odvtedy však počet duchovných 
vzrástol o viac ako štvrtinu a výraznejšie sa zvýšili aj ich nástupné a 
priemerné platy. Počet duchovných má v najbližších rokoch ešte vzrásť na 
vyše 4-tisíc.  
 
Ako štát prispieva cirkvám  
Koľko peňazí dostali cirkvi a cirkevné spoločnosti od štátu v roku 2006* (v Sk)  
Apoštolská cirkev 9 483 000  
Cirkev bratská 606 000  
Bratská jednota baptistov 5 424 000  
Evanjelická cirkev a. v. 95 862 000  
Evanjelická cirkev metodistická 6 040 000  
Pravoslávna cirkev 43 594 000  
Reformovaná kresťanská cirkev 45 856 000  
Cirkev československá husitská 2 389 000  
Židovské náboženské obce 3 450 000  
Starokatolícka cirkev 2 203 000  
Rímskokatolícka cirkev 504 943 000  
Gréckokatolícka cirkev 87 750 000  
Cirkev adventistov siedmeho dňa 550 000  
Konferencia biskupov Slovenska 3 856 000  
Ekumenická rada cirkví 1 881 000  
Slovenská katolícka charita 63 375 000  
Diakonia Evanjelickej cirkvi a. v. 5 563 000  
Konferencia vyšších predstavených ženských reholí 9 883 000  
 
*z vieroučných dôvodov si nárok na štátny príspevok neuplatňujú 4 
registrované cirkvi  
 
Ako sa dnes financujú cirkvi  
- štát dotuje platy a odvody duchovných, čiastočne aj prevádzku cirkevných ústredí  
- štát prispieva na výstavbu a údržbu kostolov, podstatnú časť však hradia cirkvi  
- štát umožňuje zvýhodnenia pre cirkvi v oblasti daní a colných poplatkov 
- cirkvi si zo zbierok samy financujú prevádzku farností  
- ďalším zdrojom samofinancovania sú výnosy z cirkevného majetku  
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Rast štátneho príspevku na financovanie cirkví (v Sk)  
1999 - 475 508 000  
2000 - 519 607 000  
2001 - 587 371 000  
2002 - 645 634 000  
2003 - 676 573 000  
2004 - 686 877 000  
2005 - 875 477 000  
2006 - 898 708 000  
2007 - 929 000 000 
 
aká je citeľná túžba po jednote v stretnutiach, ktoré som mal s rôznymi 
predstaviteľmi cirkví a cirkevných komunít počas týchto rokov. 
Cesta 
k jednote je zaiste dlhá a neľahká, ale jednako je potrebné nenechať sa 
odradiť a pokračovať v jej zdolávaní, počítajúc v prvom rade s bezpečnou 
oporou toho, ktorý pred vstúpením na nebesia, sľúbil: hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Jednota je dar od Boha a 
plod pôsobenia jeho Ducha. Preto je dôležité modliť sa. Čím viac sa 
približujeme ku Kristovi a nechávame sa pretvárať jeho láskou, tým viac sa 
približujeme k sebe navzájom.“ 
cieľom podporiť poznanie a úctu a zveľadiť vzťah vzájomného 
priateľstva medzi kresťanskou a židovskou komunitou. Vzťah, ktorý sa 
pozitívne rozvíja po II. Vatikánskom koncile a po historickej návšteve 
Božieho sluhu Jána Pavla II. v Rímskej synagóge. Aj židovsko-kresťanské 
priateľstvo, aby rástlo a bolo plodné, musí byť založené na modlitbe. 
Pozývam preto všetkých, aby sa aj dnes obrátili na Pána s naliehavou 
výzvou, pretože židia a kresťania sa rešpektujú, majú voči sebe úctu a 
spolupracujú na dosiahnutí spravodlivosti a pokoja vo svete.“ 
téma, ktorá poukazuje na dva misijné aspekty 
každej kresťanskej komunity – ohlasovanie evanjelia a svedectvo lásky – 
zdôrazňuje dôležitosť odovzdávania Kristovho odkazu v rámci konkrétnych 
iniciatív v oblasti solidarity. „Toto napomáha ceste k jednote, pretože sa 
dá povedať, že každá pomoc, hoci aj malá, ktorú kresťania prinášajú v 
súvislosti s utrpením svojho blížneho, prispieva k tomu, aby sa ich 
spoločenstvo a ich vernosť príkazu Pána stávali viditeľnejšími. Modlitba 
za jednotu kresťanov sa však nemôže obmedzovať iba na jeden týždeň v roku. 
Spoločné volanie k Pánovi, aby On uskutočnil plnú jednotu svojich učeníkov- 
v čase a spôsobom, ktoré sú Jemu známe - sa má rozšíriť na celý rok. Okrem 
harmónie úmyslov v službe k uľahčeniu ľudského utrpenia sú objavovanie 
pravdy Kristovho posolstva, konverzia a zmierenie nevyhnutnými etapami, 
pomocou ktorých sa kresťan - hodný svojho mena - má zjednotiť so svojím 
bratom, aby tak prosili o dar jednoty a spoločenstva. Povzbudzujem vás 
teda prežiť tieto dni v atmosfére modlitby a počúvania Božieho Ducha, aby 
sa tak uskutočnili dôležité kroky na ceste k plnej a dokonalej jednote 
Kristových učeníkov.“ 
 
text apoštola 
Pavla z Listu Filipanom a naznačil, aké prostredie a podmienky predpokladá 
spoločná modlitba: jednomyseľnosť, obliecť si Krista, stretávať sa v jeho 
mene. Potom hovoril bližsie o modlitbe, pričom uviedol množstvo príkladov 
z pastoračnej praxe 
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Ekumenické stretnutie v máji v Stuttgarte 
TK KBS, bn; pz 
 
12. mája 2007 sa v nemeckom Stuttgarte uskutoční stretnutie s názvom 
Kresťanské hnutia a komunity „Spoločne za Európu“.  
 
Iniciatíva „Spoločne za Európu“ zahŕňa katolícke, pravoslávne, 
evanjelické, anglikánske a iné kresťanské hnutia a komunity, ktoré chcú 
vedome a slobodne medzi sebou vytvárať spoločenstvo. Každé z nich si 
zachováva svoju autonómiu, ale príležitostne sa stretávajú, aby pracovali 
pre spoločné ciele. Každý prináša svoj príspevok podľa svojej osobitnej 
charizmy a spirituality. 
 
Nejde o žiadnu novú organizačnú štruktúru. Iniciatíva „Spoločne za Európu“ 
sa pokúša ponúknuť odpoveď na toľko pociťovanú potrebu vzťahov 
vytvárajúcich spoločenstvo a kultúru vzájomnosti.  V nej sa môžu národy a 
jednotlivci vzájomne poznávať, zmierovať sa a učiť sa jeden druhého 
rešpektovať. 
 
Vzťahy spoločenstva medzi jednotlivými skupinami, komunitami a hnutiami sa 
vyjadrujú aj v praktickej solidarite, čím sa ich kresťanská skúsenosť stáva 
zdrojom pre celú občiansku spoločnosť. Snažia sa tak čeliť starým aj novým 
formám chudoby. 
 
Angažujú sa na rôznych poliach života spoločnosti: rodina, práca, výchova, 
mládež, ekonomika, zdravotníctvo, komunikačné prostriedky, politika, 
umenie, životné prostredie, šport, kultúra, aktivity za mier. Ich 
synergická spolupráca je šancou, aby sa novým spôsobom ukázala vitalita 
kresťanskej skúsenosti v dnešnom svete a najmä v Európe. 
 
Realizáciou evanjeliovej zvesti sa snažia prispievať k naplneniu toho, čo 
sa dá všeobecne nazvať „Európa ducha“. Ich angažovanosť je zakorenená v 
kresťanskej identite a ako kresťania rôznych denominácií, rešpektujúci aj 
ľudí iných náboženstiev a kultúr, sa snažia nastoliť vzťahy vzájomnej úcty 
a účinnej spolupráce so všetkými.  
 
Prvé veľké spoločné stretnutie iniciatívy „Spoločne za Európu“ sa 
uskutočnilo 8. mája 2004 v Stuttgarte za účasti deviatich tisícov ľudí z 
celej Európy. Prítomní boli aj predstavitelia cirkví a občianskej 
spoločnosti, medzi nimi kardinál Walter Kasper, arcibiskup Stanislav Rylko 
ako zástupcovia Katolíckej cirkvi,  luteránsky biskup Johannes Friedrich, 
vtedajší predseda Európskej komisie Romano Prodi a iní. 
 
V závere stretnutia bola vyslovená túžba, aby toto svojím obsahom 
výnimočné podujatie malo svoje pokračovanie. V nasledujúcom období sa ešte 
ďalej zintenzívnila spolupráca medzi jeho účastníkmi a organizátormi a z 
ich strany vyšiel návrh, aby druhé podobné stretnutie, ktoré nebude jeho 
opakovaním, ale ďalším myšlienkovým rozvinutím, sa konalo taktiež v 
Stuttgarte, a to 12. mája 2007. Bude zároveň slúžiť ako príprava na III. 
ekumenické zhromaždenie v Sibiu (Rumunsko) v septembri 2007. 
 
Aj slovenskí členovia kresťanských hnutí sa k tejto akcii pripájajú.  Ich 
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delegácia zložená zo zástupcov rôznych cirkví sa zúčastní na stretnutí 
priamo v Stuttgarte. Priamy prenos bude možné sledovať cez satelit (napr. 
TV Noe) alebo na internete. Okrem toho sa na Slovensku uskutoční niekoľko 
následných akcií s cieľom, aby sa v duchu výzvy „Spoločne za Európu“ 
spojilo čo najviac kresťanov. 
 
Podrobnejšie informácie sa dajú získať na  www.europ2007.org 
Kontakty na Slovensku: czf@nextra.sk,  02/544 33 880 
 
„Židia a kresťania musia znova objaviť spojenectvo voči súčasným svetovým 
drámam. Keď Benedikt XVI. pred dvoma rokmi v Kolíne nad Rýnom hovoril, že 
židovsko-kresťanské vzťahy sa zakladajú na Mojžišovom zákone, na Desatore 
a jeho ústrednom význame pre život ľudí i národov, rozhodli sme sa vybrať 
si za tému spoločných úvah práve Dekalóg. Nebudeš mať iných bohov okrem 
mňa znamená predovšetkým, že človek je stvorenie a nesmie sa stavať na 
Božie miesto. Keď dnes uvažujeme o etických problémoch, chápeme aktuálnosť 
tohto príkazu. Idoly ako moc, peniaze, ekonómia atď. nám ukazujú, ako veľmi 
potrebujeme duchovný vzťah k absolútnemu Božiemu primátu, aby sme mohli 
svetu ponúknuť víziu pokoja.“ 
 
V akom bode sa židovsko-kresťanský dialóg nachádza v súčasnosti? Odpovedá 
rabín Roberto Della Rocca, riaditeľ Oddelenia pre vzdelávanie a kultúru 
Únie talianskych židovských obcí: 
  
„Židovsko-kresťanský dialóg urobil veľký pokrok. My židia sme menšinová 
kultúra, ktorá bojuje za to, aby tu vždy boli menšinové kultúry. Dialóg je 
plodný a osožný iba vtedy, keď každý rešpektuje druhého pre to, čím je a čo 
hovorí, a nie pre to, čo by sme my chceli, aby bol a hovoril. Netreba sa 
ponáhľať, lebo vecí, ktoré si treba povedať, je mnoho a bude potrebné 
hovoriť si ich postupne, úprimne, ale nie unáhlene, lebo aj čas plní svoje úlohy...“ 
 
Židovsko-kresťanský dialóg môže slúžiť aj v boji proti antisemitizmu, 
ktorý je, ako sa zdá, v našej kultúre stále prítomný... 
  
„Antisemintizmus je zlá zelina, ktorá nevyhynie, ale musíme ju trhať, a to 
na dvoch frontoch: na fronte predsudkov, kde môže dialóg pomôcť veľmi 
účinne, a na fronte ľahostajnosti. O múre ľahostajnosti nás poučujú najmä 
historické udalosti 20. storočia, lebo, žiaľ, totalitárne a rasistické 
idey často nachádzajú úrodnú pôdu tam, kde vládne ľahostajnosť, 
egoizmus... Ako hovorí jedna rabínska zásada, človek nie je súdený ani tak 
za to, čo urobil a čo robí, ako za to, čo neurobil a mal urobiť. Preto musí 
každý robiť to, čo môže, splniť svoju úlohu, lebo predsudkov je, žiaľ, ešte 
stále mnoho a  každý, kto môže, sa musí pričiniť o ich odstránenie a o 
vytvorenie novej atmosféry úcty k blížnemu, aj keď ten blížny nezmýšľa tak 
ako my!“ 
 
Cirkvi zohrávajú dôležitú úlohu pri zjednocovaní Európy 
TK KBS, RV ej; pz  
 
Nemecko (18. januára, RV) – „Cirkvi zohrávajú významnú úlohu v procese 
zjednotenia Európy,“ vyhlásil nemecký minister zahraničných vecí 
Frank-Walter Steinmeier pri príležitosti pondelkového stretnutia Nemeckého 
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predsedníctva Rady Európy s cirkvami. Podľa neho sú cirkvi vďaka svojim 
nespočetným ekumenickým stretnutiam a orgánom na európskej úrovni úzko 
prepojené. To ich stavia do pozície dôležitých účastníkov dialógu o 
spoločných európskych hodnotách a o budúcnosti zjednocujúcej sa Európy. 
 
Rozhovory medzi nemeckými predstaviteľmi a európskymi cirkvami sa týkali 
predovšetkým Berlínskej deklarácie plánovanej na 25. marca 2007, ktorá má 
oživiť diskusiu o euroústave. Nemecký minister zdôraznil, že v čase 
pripravovania euroústavy cirkvi obzvlášť vyzdvihovali hodnoty ako 
napríklad ľudská dôstojnosť, spravodlivosť či solidarita. Komisia pre 
cirkev a spoločnosť konferencie európskych cirkví spolu s Komisiou 
biskupských konferencií Európskej únie nedávno podnikla ďalšie iniciatívy 
v oblasti mieru, politickej bezpečnosti, enviromentálnej ochrany, ale aj v 
európskej politike v oblasti migrácie. 
 
 
Katolícko-luteránska komisia otvorila nové obzory v ekleziológii 
TK KBS, RV te; pz 
 
Vatikán (18. januára, RV) – Dnes sa začína Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov a Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti oslovil reverenda 
Matthiasa Turka, ktorý má v Pápežskej rade pre podporu jednoty kresťanov 
na starosti vzťahy medzi Katolíckou a Luteránskou cirkvou. Medzinárodná 
luteránsko-katolícka komisia pre jednotu vydala minulý rok študijný 
dokument o ekumenickej ekleziológii. Reverenda Turka sme sa preto spýtali 
na otázky apoštolského pôvodu v Cirkvi a apoštolskej postupnosti od jej 
založenia, na apoštolský charakter jej sviatostného kňazstva a na 
nástroje, ktorými Cirkev disponuje pri ochrane viery a vyučovaní tých 
právd, ktoré apoštoli zanechali raz a pre všetky cirkvi. 
 
„Čo sa týka apoštolského charakteru Cirkvi, dialóg pokračuje po trase 
vymedzenej katolíkmi a protestantmi vo vyhlásení o ospravedlnení z 
Kristovej milosti, kde spoločne vyznali, že je to Duch Svätý, kto 
zjednocuje veriacich v Cirkvi. Na tomto základe dosiahli katolíci a 
luteráni napriek odlišnostiam, ktoré pretrvávajú, podstatnú zhodu v tom, 
čo tvorí apoštolský charakter Cirkvi, a spoznali – každý s vlastným a 
špecifickým dôrazom – pravú apoštolicitu tradície toho druhého.“ 
 
Aké zbližovanie nastalo medzi katolíkmi a luteránmi v oblasti sviatostnej 
kňazskej služby? 
  
„Študijný dokument spomína bohaté biblické svedectvo a vysvetľuje 
najvýznamnejšie zmeny osvedčené v priebehu stáročí na úrovni 
inštitucionálneho kňazstva a teológie kňazskej služby. Dnes luteráni aj 
katolíci zhodne chápu všeobecné kňazstvo veriacich a kňazstvo ako službu 
zriadenú Bohom pre ľud, diferencovanú ako na cirkevnej, tak na územnej 
rovine. Hoci teda na jednej strane nemožno poprieť, že Druhý vatikánsky 
koncil hovoril o nedostatkoch obsiahnutých v podstate protestantského 
kňazstva, na druhej strane katolícko-luteránsky dialóg stavia do 
pozornosti aj ďalšie koncilové vyhlásenia, ktoré signalizujú v súlade s 
učením o ospravedlnení pozitívnejšie uznanie luteránskeho kňazstva z 
katolíckeho pohľadu.“ 
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Veľmi citlivý je problém vzťahu medzi Písmom a Tradíciou... 
  
„Pokiaľ ide o nástroje, ktorými Cirkev disponuje na ochranu pravosti 
apoštolského evanjelia, týka sa dialóg odlišností v biblickom kánone a vo 
vzťahu medzi Písmom a Tradíciou. Komisia nepopiera pretrvávanie významných 
rozdielov ohľadom doktrinálnych úradov a magistéria, ale zároveň 
upozorňuje, že luteráni a katolíci sa zásadne zhodujú v uznávaní 
nevyhnutnosti doktrinálnych úradov medzi rozličnými inštitúciami 
venovanými svedectvu o apoštolskom evanjeliu a jeho vplyve na vieru, na 
kult a na život súčasných kresťanov.“ 
  
Aká je vaša celková mienka o novom dokumente Medzinárodnej 
luteránsko-katolíckej komisie o ekumenickej ekleziológii? 
  
„Týmto dokumentom komisia naznačuje, ako posilniť rozličné prvky v živote 
luteránskych a katolíckych spoločenstiev a tak v konečnom dôsledku 
prehĺbiť skutočné, hoci ešte nedokonalé spoločenstvo, ktoré už existuje 
medzi katolíkmi a luteránmi na svetovej úrovni.“ 
 
 
Arcibiskup Migliore definoval v OSN náboženskú toleranciu a slobodu 
TK KBS, RV te; pz 
 
Vatikán (28. októbra, RV) – Tému náboženskej tolerancie a náboženskej 
slobody rozvinul na zasadnutí OSN v New Yorku na tému ľudských práv a 
základných slobôd včera stály pozorovateľ Svätej Stolice arcibiskup 
Celestino Migliore. „Výrazná náboženská intolerancia v niektorých 
krajinách vedie k alarmujúcej polarizácii a diskriminácii,“ konštatoval 
apoštolský nuncius a upozornil, že na zvrátenie tohto nebezpečného trendu 
treba jasne rozlišovať potreby dneška. 
 
„Kým náboženská tolerancia znamená akceptovať alebo strpieť opačné 
náboženské presvedčenia a praktiky, prišiel čas posunúť sa ďalej a 
namiesto tohto typu náboženskej tolerancie prijať princípy skutočnej 
náboženskej slobody,“ vyhlásil arcibiskup Migliore pred plénom OSN. 
Náboženstvo nazval „viac ako vnútorným spôsobom zmýšľania a presvedčenia“. 
Ide podľa neho o „silu, ktorá nás môže zjednotiť ako rovných a cenných 
členov ľudskej rodiny“. „Náboženstvo je živá sila vedúca k dobru, zhode a 
pokoju medzi všetkými ľuďmi, zvlášť v ťažkých časoch,“ povedal pápežský 
stály pozorovateľ. 
 
Náboženskú slobodu, ku ktorej dnešný svet potrebuje dospieť, definoval ako 
„právo veriť, vyznávať a šíriť svoju vieru a svedčiť o nej“. „Zaručuje 
ľuďom možnosť a vytvára príležitosť slobodne hlásať zásady svojej viery. 
Navyše, obsahuje právo zmeniť svoje náboženstvo a slobodne sa združovať s 
druhými pri vyznávaní náboženských presvedčení. Náboženská tolerancia je 
jednoducho štartovnou pozíciou, základom univerzálnej náboženskej slobody 
a plná náboženská tolerancia nemôže existovať bez účinného uznania 
náboženskej slobody“. 
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Vážená akademická obec, predstavitelia mesta Košice, predstavitelia cirkví, vážení vo všetkých 
hodnostiach, stupňoch, postavení, milí študenti, bratia a sestry.  
 
Tradičný dátum Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je 18. – 25. január. Snaha o jednotu kresťanov 
však nie je limitovaná na jeden týždeň v roku. Preto vedenie KU v Ružomberku má radosť, že TF je 
aktívnym článkom hľadania ďalších príležitostí na vyjadrenie miery spoločenstva, ktorú už cirkvi 
dosiahli, a pozýva na modlitby za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou i počas celého 
akademického roka. Dnešný svet potrebuje ušľachtilé mladé srdcia našich študentov, ktorí sa cez 
ekumenické cítenie spájajú. Ale cesta, ktorá vedie k jednote medzi cirkvami, nie je taká samozrejmá a 
ani sa po nej nekráča ľahko. Duch ekumenizmu a spoločného poslania medzi kresťanmi a 
kresťanskými spoločenstvami tu v Košiciach vedie k spoločnému úsiliu o jednotu, čo si zasluhuje 
právom uznanie, čo sa vyplatí nasledovať, za čo všetkým organizátorom patrí vďaka. 
 
Mám radosť osobnú, i radosť za KU v Ružomberku, že aj akademická obec mesta Košice sa aktívne 
angažuje a má podiel na zodpovednosti pri hľadaní jednoty, kde zvlášť akademická mládež môže 
v budúcnosti zohrávať vážnu úlohu. Považujeme za správne, že na našich fakultách sa venuje 
pozornosť ekumenizmu a rovnako keď sa na jednotlivých katedrách prednáša veda o ekumenizme. 
Veríme, že v budúcnosti budú katedry viesť profesori, ktorí sa špeciálne zaoberajú otázkami 
ekumenizmu. Nebudú to pritom len členovia katolíckej cirkvi, ale aj profesori z cirkví reformácie 
a ďalších cirkví. Táto iniciatíva sa rodí v súvislosti s pripravovanou konvenciou o budúcnosti Európskej 
únie. 
Aj toto dnešné stretnutie poukazuje na mimoriadnu úlohu, ktorú náboženstvá zohrávali v minulosti 
a budú aj v budúcnosti, čo nechcú a neopomínajú univerzity, ktoré konajú svoju úlohu v meste 
Košice. 
 
Je pravdou, že naše univerzity majú za úlohu rozvíjať vedu, umenie, kultúru, ale sme presvedčení 
u nás na Slovensku, že akademickej mládeži je potrebné venovať pozornosť v oblasti viery 
i ekumenizmu. Začiatok akademického roka 2005/2006 je príležitosťou obzrieť sa späť, zhodnotiť 
predchádzajúce obdobie a zároveň sa smieme pozrieť dopredu a chystať sa na nové úlohy, ktoré nás 
čakajú. Tieto dva pohľady nemožno od seba oddeliť. Vedú nás k otázkam: Ako využiť spoločné 
skúsenosti a možnosti, ktoré sú pred nami? Ako môžeme my kresťania cez naše cirkvi byť ešte lepším 
svetlom sveta a soľou zeme? Ako spoločne pomôcť k prekonaniu napätí, chorôb transformácie 
a prispieť k rozkvetu Slovenska?  
V Slovenskej republike je zaregistrovaných 15 cirkví a náboženských spoločností. Prajeme si, aby naši 
študenti a pracovníci na všetkých stupňoch riadenia, pedagogickej, vedeckej a inej činnosti, popri 
svojich povinnostiach, úlohách si mohli plniť aj osobné i spoločenské tak duchovné ako i náboženské 
veci.  
 
Na záver všetkým Vám chcem tak v mene svojom i vedenia KU v Ružomberku poďakovať za Vaše 
iniciatívy v oblasti ekumenizmu a popriať všetko potrebné k práci v novom akademickom roku 
2005/2006. 
 
Nech Boh žehná Vás a Vašu prácu. 
Ďakujem za pozornosť. 
Martin Luther Bund – Spolok Martina Luthera – to znie tak jednoznačne konfesionálne, 
evanjelicko-luteránsky. Dochádza vo vašej práci v rôznych krajinách aj ku kontaktom s inými 
vierovyznaniami? 
 
Najprv chcem povedať, že je to naozaj tak. Za tým si stojíme. Nazdávame sa, že je dôležité, že celá 
cirkev Ježiša Krista sa môže mnoho naučiť práve z toho, že vieme, že jestvuje Martin Luther a že aj 
dnes sú ľudia, ktorí jeho názory presadzujú v každodennom živote. Ale nerobíme to takým spôsobom, 
pri ktorom by sme si tých druhých vôbec nevšímali. Partnersky spolupracujeme napríklad so Spolkom 
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Gustáva Adolfa. Viaceré aktivity robíme spoločne a sme tak prepojení so spolkom, ktorý má podobné 
poslanie ako my, ale zahŕňa aj reformovaných kresťanov. Pri našej v práci, napríklad v Rumunsku sa 
stretávame s ľuďmi, ktorí sa hlásia ku reformovanej cirkvi. Táto skutočnosť však neznamená pre našu 
prácu žiadnu prekážku. Mám zásadu, že pri návštevách partnerských cirkví, kde tuším, že dôjde 
k stretnutiu s predstaviteľmi iných cirkvi, tak sa snažím o tejto veci hovoriť s hostiteľmi vopred. 
Naznačím, že keby bolo možné do programu zaradiť ekumenické stretnutia, bolo by to dobré. 
Podobne reagujem aj na možnosti stretnutí s predstaviteľmi štátu. Považujem za dôležité, aby sme 
stretali s mužmi a ženami, ktorí nesú zodpovednosť v obciach regiónoch. Ale vždy mi záleží na tom, 
aby sme kroky vedúce k takýmto stretnutiam podnikali spoločne s  partnerskými cirkvami, ktoré sú 
našim hostiteľom a nie bez nich. Rád by som na záver ešte spomenul jednu príhodu. Pred nedávnom 
som sa zúčastnil na zasadnutí synody Evanjelickej cirkvi v Kazachstane. Pri otvorení synody bol ako 
hosť aj arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi, ktorý je Poliak. Bol tam aj archimandrit ruskej pravoslávnej 
cirkvi, ktorý bol len pred niekoľkými týždňami uvedený do funkcie. Títo predstavitelia rozličných cirkví 
sa po prvý krát stretli na pôde evanjelického kostola. Na záver synody sme mali obhliadku mesta, 
ktorá sa končila návštevou rímskokatolíckej katedrály. Viedol nás sám arcibiskup. Pri tejto obhliadke 
rímskokatolíckej katedrály som si všimol niečo veľmi pozoruhodné: Boli s nami dvaja, veľmi starí 
členovia evanjelickej cirkvi, ktorí boli aj členmi synody, a boli to tiež ľudia, ktorí si zachovali vieru cez 
celé ťažké obdobie prenasledovania kresťanov v Sovietskom zväze. Títo ľudia po vstupe do katedrály 
podišli dopredu, kľakli si pred oltárom a modlili sa tam. Mal som dojem, že rímskokatolícky arcibiskup 
si to veľmi dobre všimol. Keď som sa potom stretol s evanjelickým biskupom Kretschmarom, ktorý 
má na starosti všetky evanjelické cirkvi na území Spoločenstva nezávislých štátov, povedal som mu, 
že toto gesto na mňa zapôsobilo veľmi hlbokým dojmom. Je jasné, že každá cirkev kráča svojou 
cestou. Ale ako cirkvi sa navzájom uznávame. Rešpektujeme cestu tých druhých a hľadáme to, čo 
môžeme robiť spoločne. Myslím, že taká modlitba, akú som videl v tej rímskokatolíckej katedrále, 
ktorú prednášali evanjelickí kresťania pred katolíckym oltárom, môže byť základom, na ktorom 
možno nádherne budovať. 
 
V záverečnom posolstve členovia hnutí a spoločenstiev katolíckej, 
evanjelickej, pravoslávnej, reformovanej a anglikánskej cirkvi vyjadrili 
svoju zodpovednosť za zjednotenú Európu a dôverujúc v Božiu pomoc 
pomodlili sa v rôznych jazykoch Ježišovu modlitbu za jednotu z Evanjelia 
podľa Jána.   
Zo Slovenska do Stuttgartu  prišlo 60 účastníkov spolu s  tromi biskupmi z 
rímsko-katolíckej cirkvi a šiestimi priateľmi z Ukrajiny, ktorí 
reprezentovali rôzne cirkvi, hnutia a spoločenstvá (Hnutie fokoláre, ERKO, 
Áno pre život a iné). Osobitné pozvanie organizátorov v Stuttgarte  
prijalo Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území 
mesta Košice, ktorí zastupovali tieto cirkví: Dušan Havrila – ECAV a 
moderátor Ekumenického spoločenstva, Pavol Dráb – rímsko-katolícka cirkev 
a zástupca moderátora Ekumenického spoločenstva, Anton Konečný – dekan 
Teologickej fakulty, Miroslav Dancák – Gréckokatolícka cirkev, Tibor 
Farkaš a  Ján Liba – Apoštolská cirkev, František Kaleja – Cirkev bratská, 
Bohumil Kaman – Cirkev československá husitská, Jaroslav Széles – 
Reformovaná kresťanská cirkev, Ladislav Kiráľ – Pravoslávna cirkev. Spolu 
s nimi mesto Košice reprezentovali: Rudolf Bauer – predseda Košického 
samosprávneho kraja, Zdenko Trebuľa – primátor mesta Košice, František 
Knapík – námestník primátora, Ján Dolný – prednosta Krajského úradu v 
Košiciach. 
 
 
Kardinál Kasper: Zle chápaný ekumenizmus vedie k relativizmu 
ZE/-zg-TK KBS 
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„Proces ekumenizmu napreduje v posledných rokoch iba pomaly. Treba to 
pripísať na vrub problémom v chápaní identity kresťanských spoločenstiev, 
ktoré viedli k relativizmu,“ vyhlásil predseda Pápežskej rady pre 
napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper. Túto bilanciu 
rozvoja ekumenizmu vyslovil pri preberaní čestného doktorátu na Pápežskej 
univerzite v Comillas.  
Svoj príhovor začal otázkou, prečo v súčasnosti postupuje proces 
ekumenizmu pomalšie a dospel k výsledku, že to spočíva v aktuálnosti 
otázky identity:  
„Otázka identity sa týka jednotlivcov ako aj kultúr, etnických skupín i 
náboženstiev. Nájdeme ju aj v rámci kresťanských cirkví, kde nesprávne 
chápaný ekumenizmus občas vedie k relativizmu a ľahostajnosti. Správne 
chápaná má otázka identity zásadnú hodnotu a je konštitutívna pre osobu 
človeka, pre Cirkev, aj pre ekumenický dialóg. Iba partneri s jasne 
ohraničenou identitou dokážu viesť dialóg bez toho, že by sa museli 
obávať, že stratia vlastnú identitu,“ zdôraznil kardinál Kasper a v 
súvislosti s ekumenizmom s východnými cirkvami povedal: „Môžeme 
konštatovať, že sme si vo viere i vo sviatostnom živote veľmi blízki, 
avšak dochádza k problémom v dorozumievaní v oblasti kultúry a mentality. 
Jedinou teologickou otázkou, o ktorej sa s Pravoslávnou cirkvou diskutuje, 
je otázka rímskeho primátu. Encyklika Jána Pavla II. Ut unum sint (1995) 
pozvala už vtedy k bratskému dialógu o budúcom výkone rímskeho primátu. 
Toto je dosť revolučné gesto pre pápeža! 
Po politických prevratoch v rokoch 1989 a 1990 v strednej a východnej 
Európe sa vzťahy s pravoslávnymi cirkvami stali problematickejšími. Aj keď 
budúcnosť skrýva ťažkosti a problémy, mám dojem, že sa nachádzame na 
začiatku nového a veľmi sľubného obdobia.“ 
V súvislosti so vzťahmi s reformovanými cirkvami sa kardinál vyslovil, že 
možno pozorovať zblíženie v tradične kontroverzných otázkach, vznikajú 
však nové problémy v oblasti etiky:  
„Čo sa týka diskusie o etických otázkach v našej západnej kultúre, je v 
protestantskom a anglikánskom svete hlboký rozkol – potrat, homosexualita, 
eutanázia a mnohé iné – to všetko vyvoláva nové rozdiely v názoroch, ktoré 
sťažujú alebo niekedy dokonca znemožňujú vydávať spoločné svedectvo, ktoré 
by svet tak veľmi potreboval.“ 
 
Svoj pokoj vám zanechávam, ktorá pochádza zo slov Ježiša pri 
poslednej večeri a povedal: „Istým spôsobom je to duchovný testament.“ 
Svätý Otec ďalej pripomenul:  
„Svet prahne po pokoji, svet potrebuje pokoj – dnes rovnako ako včera – 
ale často ho hľadá nevhodnými prostriedkami až po použitie sily alebo 
rovnováhou zbraní opozičných mocností. V tejto situácii žije človek s 
ustarosteným srdcom v strachu a neistote. Kristov pokoj však zmieruje 
duše, očisťuje srdcia a prináša obrátenie.  
Hlboká špiritualita je dnes veľmi potrebná nielen pre tých, ktorí sú 
priamo zapojení do diela ekumenizmu, ale pre všetkých kresťanov. Naša 
jednota sa týka všetkých veriacich, ktorí sú povolaní tvoriť jeden ľud z 
ľudí vykúpených Kristovou krvou kríži.  
Je povzbudzujúce, že hľadanie jednoty kresťanov sa stále viac šíri vďaka 
vhodným iniciatívam v rôznych aspektoch ekumenizmu,“ povedal Svätý Otec. 
Medzi týmito znameniami nádeje menoval rast bratskej lásky a pokroky v 
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teologickom dialógu s rôznymi cirkvami o významných témach, ktoré boli v 
minulosti veľmi kontroverzné a zdôraznil:  
„Keď myslíme na tieto pozitívne znamenia, nemali by sme sa dať odradiť 
starými i novými ťažkosťami, s ktorými sa stretávame, ale musíme im čeliť 
s trpezlivosťou a porozumením a vždy rátať s Božou pomocou.“ Na záver 
Svätý Otec ubezpečil prítomných, že pokoj a jednota medzi kresťanmi, ktorí 
môžu poskytnúť rozhodujúci prínos k tomu, aby ľudstvo prekonalo príčiny 
rozdelenia a konfliktov, vychádza so vzájomnej lásky a vyzval:  
„Spolu s modlitbou, drahí bratia a sestry, sa aj veľmi usilujme, aby sme 
boli skutočnými podnecovateľmi pokoja v prostredí, kde žijeme.“ 
Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Agnesy Ján Pavol II. potom 
požehnal dva baránky, ktorých vlna sa použije na páliá pre metropolitných 
arcibiskupov, ktorí budú menovaní na sviatok apoštolov sv. Petra a sv. 
Pavla 29. júna. 
 
 
Svetový luteránsky zväz 
 
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov 

 
 

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení 
 

Spoločné oficiálne stanovisko 
 

Dodatok k Spoločnému oficiálnemu stanovisku 
 
Preklad z anglického a nemeckého originálu 
 
Pripravila spoločná komisia Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
 
Preklad z anglického a nemeckého originálu 
Pripravila spoločná komisia Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku 
 
Anglický a nemecký originál možno nájsť na www.vatican.va a www.lutheranworld.org 
 
Slovenský preklad možno nájsť aj na www.kbs.sk a www.ecav.sk 
 
©Konferencia biskupov Slovenska, 2004 
©Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 2004 
 
Predslovy k slovenskému vydaniu 
 
Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista 
(Rimanom 5,1) 
S vďakou voči Pánu Bohu Vám chcem týmto odporúčať tieto materiály. „Spoločné vyhlásenie k 
učeniu o ospravedlnení“ a ďalšie dva doplňujúce dokumenty sú prvým spoločným vieroučným 
krokom Katolíckej a Evanjelickej cirkvi od reformácie v 16. storočí. Korunujú záver dvadsiateho 
storočia, ktoré bolo mnohými nazvané ako storočie ekumenizmu. Tieto dokumenty majú teda 
význam historického medzníka, ktorý v sebe nesie nádej pre budúcnosť. 
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Jeho živý a aktuálny význam je však najmä v tom, že sa vyjadruje k otázke, ktorá je skutočne articulus 
standis et cadendis ecclesiae. Cirkev stojí a padá na tom, ako chápe ospravedlnenie hriešneho 
človeka, ako sa človek stáva spravodlivým pred Bohom. Konštatovanie, že sme ospravedlnení iba na 
základe spasiteľného diela Ježi ša Krista, teda milosťou Božou a že toto naše ospravedlnenie možno 
prijať iba vierou, ktorá si nerobí zo seba žiadne zásluhy, je tou rozhodujúcou vieroučnou 
skutočnosťou. 
Spoločné vyhlásenie konštatuje konsenzus v základných pravdách ohľadom učenia o ospravedlnení, a 
preto tiež dosvedčuje, že na toto spoločné vieroučné stanovisko sa nevzťahujú vzájomné zavrhnutia 
vyslovené v 16. storočí. 
Naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku ako členská cirkev Svetového 
luteránskeho zväzu schválila podpísanie spoločného vyhlásenia rozhodnutím synody. 
Súlad v základných pravdách tejto centrálnej otázky kresťanskej viery vytvára novú klímu vo vzťahoch 
našich cirkví. Je potrebná najmä pre svedectvo jednotlivých cirkví, cirkevných zborov a kresťanov v 
prostredí dnešnej pluralistickej občianskej spoločnosti. Jednota v chápaní centrálnosti diela Ježiša 
Krista znamená svedectvo o jednote v Kristovi, ktorý je skutočnou hlavou jednej všeobecnej svätej 
cirkvi. 
Náš svet sa pýta na to, ako jednotlivé cirkvi so svojimi liturgickými, organizačnými a vieroučnými 
špecifikami, myslia pozvanie k nasledovaniu Ježiša Krista, ktoré je základným cieľom kresťanskej 
misie. Keď spoločne vyznávame hodnotu diela záchrany v Ježišovi Kristovi, keď prežívame skutočnosť, 
že on je Boží Syn, jeden v Svätej Trojici s Otcom a Svätým Duchom, má pozvanie ku Kristovi spoločný 
jednotiaci charakter. 
To pokladám za najdôležitejší dôsledok spoločného vyhlásenia. Podporuje misiu kresťanov 
v dnešnom svete. Zároveň nesie v sebe nádej na nové ďalšie kroky vo vzájomných vzťahoch, o 
ktorých tieto dokumenty tiež svedčia. 
Preto odporúčam rád tieto dokumenty a som vďačný Pánu Bohu, že som mohol ako viceprezident 
Svetového luteránskeho zväzu spolu s ďalšími podpísať toto spoločné vyhlásenie. 
Július Filo, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 
 
Aby všetci boli jedno 
(Ján 17, 21) 
Slovenskej veriacej verejnosti, tak zo strany Evanjelickej cirkvi a. v., ako aj zo strany Katolíckej cirkvi, 
sa dostáva do rúk Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení, ktoré 31. októbra 1999 v Augsburgu 
podpísali zodpovední predstavitelia Katolíckej cirkvi a Svetového luteránskeho zväzu. 
Toto Spoločné vyhlásenie je výsledkom mnohoročných rozhovorov teológov z obidvoch strán. Nie 
však iba rozhovorov. Aj modlitieb na obidvoch stranách všetkých tých, ktorí boli do veci 
zainteresovaní. Cesta ekumenizmu je dielom Ducha Svätého. Ako sa z textu dozvedáme, náuka o 
ospravodlivení patrí k podstatným pravdám viery obidvoch cirkví. Veď Kristus „pre nás ľudí a pre našu 
spásu zostúpil z nebies“. Konsenzus v chápaní tejto základnej pravdy viery na obidvoch stranách je 
veľkým krokom na ťažkej a iste ešte veľmi dlhej ceste ekumenizmu. Spoločné vyhlásenie z Augsburgu 
vyvolalo radosť na celom svete. 
Ako som už spomenul, jeho konečná podoba je výsledkom mnohoročnej práce a teologického 
bádania. Vyžadovala si pozorný výber slov a formulácií. Teológie oboch cirkví majú vlastné formulácie 
o tej istej veci. Duchovné a nadprirodzené skutočnosti sa veľmi ťažko vyjadrujú ľudskou rečou. Avšak 
aj Boh sa k nám mohol prihovoriť len ľudskou rečou, ináč by sme mu vôbec nerozumeli. Ďalší 
problém ľudskej reči spočíva v tom, že na svete je mnoho jazykov. Preklad do iného jazyka už 
nevystihne všetko do posledných podrobností a vnímania. Do istej miery je už aj exegézou. Musí ňou 
byť, ak chce byť čo najpresnejší. 
Spoločné vyhlásenie podlieha tým istým problémom. Prekladateľské skupiny na oboch stranách 
používali rozdielne originály – anglický a nemecký. Trvalo to dlho, pokiaľ sa zhodli na rovnakom texte. 
Najväčším problémom bolo slovo, ktoré má vystihnúť podstatu veci. Ide o predmet Spoločného 
vyhlásenia. Nemecký originál používa výraz Rechtfertigung, anglický Justification. 
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V slovenskom jazyku ide o výraz ospravedlnenie alebo ospravodlivenie. Donedávna teológie obidvoch 
cirkví používali výraz ospravedlnenie. Prekladatelia Katechizmu Katolíckej cirkvi začali používať výraz 
ospravodlivenie, ktorý v gramatickom pohľade je výstižnejší. Ide tu o proces, ktorým sa človek z 
hriešnika stane spravodlivým. Ospravedlnenie je skôr tolerancia toho, že som niečo neurobil. 
Keďže obidve cirkvi donedávna používali prvý výraz, KBS súhlasila, aby sa v Spoločnom vyhlásení 
podržal, ale s jasným poukázaním na to, že ide o označenie tej skutočnosti, v ktorej sa človek z 
hriešnika stáva spravodlivým tak, ako je to v texte Spoločného vyhlásenia vysvetlené. 
Samotný text je teologicky veľmi náročný. Je určený odborníkom, teológom a duchovným pastierom, 
ktorí ho majú prístupným spôsobom vysvetľovať Božiemu ľudu. 
Nakoniec si dovolím vysloviť želanie, aby toto „Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení“ v 
slovenskom jazyku, bolo živou platformou ďalších ekumenických podujatí na ceste k splneniu 
Ježišovej túžby – „aby všetci boli jedno“ (Ján 17,21). 
František Tondra, predseda Konferencie biskupov Slovenska 
 

 
 
Predslov 
 
Rímskokatolícka cirkev a Svetový luteránsky zväz s veľkou radosťou predkladajú oficiálny text 
Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. 
 
Slávnostné potvrdenie Spoločného vyhlásenia v Aug sburgu 31. októbra 1999 prostredníctvom 
Spoločného oficiálneho stanoviska s Dodatkom (Annexom) je ekumenickou udalosťou historického 
významu. 
Teologickým školám, cirkevným zborom a farnostiam odporúčame, aby tieto texty pozorne študovali. 
Jednotlivých kresťanov povzbudzujeme, aby ich dôkladne čítali. Prosíme, nech spoločné ekumenické 
zamýšľanie sa nad biblickým svedectvom o ospravedlnení a jeho význame pre cirkev a život 
jednotlivca a spoločnosti pokračuje a prehlbuje sa. 
 
Ďakujeme Bohu, že rozhovory, ktoré trvali niekoľko desaťročí, dospeli k tomuto výsledku. Máme 
nádej, že dosiahnutý výsledok je dobrým základom na ďalšie zblíženie sa ekumenických partnerov a 
prispeje aj k ekumenizmu vôbec. 
 
Kardinál Edward Idris Cassidy, 
predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov 
 
Biskup Walter Kasper, 
tajomník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov 
 
Christian Krause, 
krajinský biskup, prezident Svetového luteránskeho zväzu 
 
Dr. Ishmael Noko, 
generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu 

Spoločné vyhlásenie Svetového luteránskeho zväzu 
a Katolíckej cirkvi k učeniu o ospravedlnení 

 
Preambula 
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(1) Učenie o ospravedlnení808 malo ústredný význam pre evanjelickú809 reformáciu 16. storočia. 
Pokladalo sa za „prvý a hlavný článok“810 a zároveň za „vládcu a sudcu nad všetkými ostatnými 
časťami kresťanského učenia“811. Učenie o ospravedlnení vo svojej podobe z čias reformácie a jeho 
osobitný význam sa zdôrazňovali a obhajovali ako protiklad voči súdobej rímskokatolíckej teológii a 
Rímskokatolíckej cirkvi. Tá zo svojej strany zdôrazňovala a obhajovala inak formované učenie o 
ospravedlnení. Z pohľadu reformácie sa ospravedlnenie pokladalo za jadro všetkých sporov. V 
evanjelických Symbolických knihách812 i na Tridentskom koncile Rímskokatolíckej cirkvi boli 
vyrieknuté vzájomné odsúdenia učenia. Tieto odsúdenia platia ešte aj dnes a spôsobujú rozdelenie 
cirkví. 
 
(2) Učenie o ospravedlnení si v evanjelickej tradícii zachovalo svoje osobitné postavenie. Preto od 
samého začiatku zaujímalo dôležité miesto aj v oficiálnom evanjelicko-rímskokatolíckom dialógu. 
 
(3) Osobitnú pozornosť treba venovať nasledujúcim správam: Evanjelium a cirkev (1972)813 a Cirkev a 
ospravedlnenie (1994)814 spoločnej evanjelicko-rímskokatolíckej komisie; Ospravedlnenie z viery 
(1983)815 z evanjelicko-rímskokatolíckeho dialógu v USA a štúdii Odsúdenia reformačnej doby – ešte 
stále rozdeľujú cirkvi? (1986)816 Ekumenickej pracovnej skupiny protestantských a katolíckych 
teológov v Nemecku. Niektoré z týchto správ o rozhovoroch boli oficiálne prijaté cirkvami. Dôležitým 
príkladom takéhoto prijatia je záväzné stanovisko Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka k 
štúdii o odsúdeniach učenia (1994) na najvyššom možnom stupni cirkevného uznania spolu s inými 
členskými cirkvami Evanjelickej cirkvi v Nemecku.817 
 
(4) V diskusii k učeniu o ospravedlnení vykazujú všetky správy o rozhovoroch, ako aj ohlasy na ne 
vysoký stupeň súhlasu v prístupe i v záveroch. Preto nadišiel čas zhodnotiť a zhrnúť výsledky dialógov 
o ospravedlnení tak, aby naše cirkvi boli náležite presne a stručne informované o celkovom výsledku 
tohto dialógu a tak boli schopné urobiť záväzné rozhodnutia. 

                                                 
808

 Vysvetlenie významu a používania termínu „ospravedlnenie“, „ospravodlivenie“, ako aj ďalšie 

terminologické upresnenia pozri v Terminologickej poznámke, str. 46 
809

 Anglická a nemecká verzia dokumentu používa výraz „Lutheran“, „lutherisch“. V slovenskom preklade sa 

používa výraz „evanjelický“, ktorý sa v minulosti i v súčasnosti používa v súvislosti s Evanjelickou cirkvou a. v. 

na Slovensku a je zároveň zaužívaným výrazom na pomenovanie členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu 

aj inde vo svete. 
810

 Šmalkaldské články, II,1; 
811

 „rector et iudex super omnia genera doctrinarum“, Weimarské vydanie Lutherových spisov; WA 39, I, 205. 
812

 Treba poznamenať, že viaceré evanjelické cirkvi medzi svoje záväzné symbolické spisy zahŕňajú len 

Augsburské vyznanie a Lutherov Malý katechizmus. Tieto texty neobsahujú žiadne odsúdenia učenia o 

ospravedlnení vo vzťahu k Rímskokatolíckej cirkvi. 

Poznámka k prekladu: Výrazom evanjelické Symbolické knihy je prekladaný výraz „lutherische 

Bekenntnisschrifften“ alebo „Lutheran Confessions“. 
813

 Správa Spoločnej luteránsko-rímskokatolíckej študijnej komisie Das Evangelium und die Kirche, 1972 

(„Malta Bericht“): Dokumente wachsender Übereinstimmung (DwÜ). Všetky správy a konsenzuálne texty 

interkonfesionálnych rozhovorov na svetovej úrovni. Zväzok I. 1931-1982, vyd. v. H. MEYER (Paderborn-

Frankfurt 19912), 248-271. Anglická verzia zverejnená v Growth in Agreement, 168-189. 
814

 Gemeinsame Römisch-katholische/Evangelisch-lutherische Kommission (vyd.), Kirche und Rechtfertigung. 

Das Verständnis der Kirche im Licht der Rechtfertigungslehre (Paderborn-Frankfurt 1994). 
815

 Lutherisch/Römisch-Katholischer Dialog in den USA: Rechtfertigung durch den Glauben (1983): 

Rechtfertigung im ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung, vyd. v. H. Meyer u. G. Gassmann = 

ÖkPer 12 (Frankfurt 1987), 107-200. 
816

 Lehrverurteilungen – kirchentrennend? I. Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation 

und heute = DiKi 4, hg. v. K. Lehmann u. W. Pannenberg (Freiburg-Göttingen 1988).3 
817

 Gemeinsame Stellungnahme der Arnoldshainer Konferenz, der Vereinigten Kirche und des Deutschen 

Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes zum Dokument „Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“, 

Ökumenische Rundschau 44 (1995), 99-102. Pozri tiež stanoviská, ktoré podčiarkujú túto rezolúciu, v 

Lehrverurteilungen im Gespräch, Die ersten offiziellen Stellungnahmen aus den evangelischen Kirchen in 

Deutschland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. 
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(5) Predkladané Spoločné vyhlásenie má tento zámer: ukázať, že na základe vzájomných rozhovorov 
sú podpisujúce evanjelické cirkvi a Rímskokatolícka cirkev818 teraz schopné vyjadriť spoločné 
chápanie nášho ospravedlnenia Božou milosťou skrze vieru v Krista. Toto vyhlásenie neobsahuje 
všetko, čo jedna či druhá cirkev učí o ospravedlnení; zahŕňa však konsenzus v základných pravdách 
učenia o ospravedlnení a ukazuje, že zostávajúce rozdiely v jeho vysvetľovaní už viac nie sú dôvodom 
na vzájomné odsúdenia učenia. 
 
(6) Naše Vyhlásenie nie je novým, samostatným výkladom popri správach a dokumentoch 
z doterajšieho dialógu a už vôbec nie je ich náhradou. Skôr sa znova a znova odvoláva – ako svedčí 
príloha o prameňoch – na uvedené texty a ich argumentáciu. 
 
(7) Podobne ako samotné dialógy, aj toto Spoločné vyhlásenie je založené na presvedčení, že 
prekonaním doterajších kontroverzných otázok a odsúdení učenia ich cirkvi ani neberú na ľahkú 
váhu, ani sa nespreneverujú vlastnej minulosti. Práve naopak, toto vyhlásenie spočíva v presvedčení, 
že naše cirkvi, každá vo svojich dejinách, dospeli k novým názorom. Prebehol vývoj, ktorý im nielen 
umožňuje, ale aj vyžaduje od nich, aby preskúmali otázky spôsobujúce rozdelenie a vzájomné 
odsúdenia minulosti a pozreli sa na ne v novom svetle. 
 

1. Biblické posolstvo o ospravedlnení 
 
(8) K týmto novým názorom nás priviedlo naše spoločné počúvanie Božieho slova vo Svätom písme. 
Spolu počúvame evanjelium, ktoré hovorí že „... Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho“ (Ján 3, 16). Táto dobrá zvesť je vo 
Svätom písme vyjadrená rozličným spôsobom. V Starej zmluve počúvame Božie slovo o ľudskej 
hriešnosti (Žalmy 51, 1-5; Daniel 9, 5n; Kazateľ 8, 9n; Ezdráš 9, 6n) a o ľudskej neposlušnosti (Genezis 
3, 1-19; Nehemiáš 9, 16n.26) ako aj o spravodlivosti (Izaiáš 46, 13; 51, 5-8; 56, 1; porov. 53, 11; 
Jeremiáš 9, 24) a o Božom súde (Kazateľ 12, 14; Žalmy 9, 5n; 76, 7-9). 
 
(9) V Novej zmluve sa s pojmami spravodlivosť a ospravedlnenie v spisoch Matúša (5, 10; 6, 33; 21, 
32), Jána (16, 8-11), v Liste Hebrejom (5, 3; 10, 37n), a v Jakubovom liste (2, 14-26) narába rozličným 
spôsobom.819 Aj v pavlinistických listoch je dar spásy opísaný rozličným spôsobom, medzi iným ako: 
oslobodenie k slobode (Galaťanom 5, 1-13; porov. Rimanom 6, 7), zmierenie s Bohom (2. Korinťanom 
5, 18-21; porov. Rimanom 5, 11), pokoj s Bohom (Rimanom 5, 1), nové stvorenie (2. Korinťanom 5, 
17), život pre Boha v Kristovi Ježišovi (Rimanom 6, 11.23), alebo posvätenie v Kristovi Ježišovi (1. 
Korinťanom 1, 2; 1, 30; 2. Korinťanom 1, 1). Medzi týmito označeniami sa vyníma výraz 
ospravedlnenie hriešnika Božou milosťou skrze vieru (Rimanom 3, 23-25), ktorý sa osobitne 
vyzdvihoval v čase reformácie. 
 
(10) Pavol opisuje evanjelium ako Božiu moc na spásu človeka, ktorý upadol do područia hriechu, ako 
posolstvo, ktoré hriešnym ľudským bytostiam Božou milosťou skrze vieru (Rimanom 3, 23-25) hlása, 
že „Božia spravodlivosť sa zjavuje z viery k viere“ (Rimanom 1, 16n) a daruje „ospravedlnenie“ 
(Rimanom 3, 21-31). Pavol zvestuje Krista ako „našu spravodlivosť“ (1. Korinťanom 1, 30), vzťahujúc 
tak na vzkrieseného Pána to, čo Jeremiáš zvestoval o samom Bohu (Jeremiáš 23, 6). Všetky rozmery 
Kristovho spasiteľného diela majú korene v jeho smrti a zmŕtvychvstaní, lebo on je náš Pán, ktorý 

                                                 
818

 Slovo „cirkev“ sa v tomto Vyhlásení používa ako vyjadrenie sebapochopenia zúčastnených cirkví, bez 

zámeru vyriešiť všetky ekleziologické otázky vzťahujúce sa k tomuto pojmu. 
819

 Porov. „Malta Report“ ods. 26-30; Rechtfertigung durch den Glauben ods. 122-147. Z poverenia Dialógu o 

ospravedlnení v Spojených štátoch amerických nepavlinistické novozmluvné texty rozobral John Reumann v 

publikácii Righteousness in the New Testament. Na jeho príspevok reagovali Joseph A. Fitzmeyer a Jerom D. 

Quinna (Filadelfia; New York, 1982), s. 124-180. Výsledky tejto štúdie boli zhrnuté v správe o dialógu 

Justification by Faith v odsekoch 139-142. 
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„bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie“ (Rimanom 4, 25). Všetci ľudia 
potrebujú Božiu spravodlivosť, pretože „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3, 23; porov. 
Rimanom 1, 18-3,20; 11, 32; Galaťanom 3, 22). V Liste Galaťanom (3, 6) a v Liste Rimanom (4, 3-9), 
Pavol chápe Abrahámovu vieru (Genezis 15, 6) ako vieru v Boha, ktorý ospravedlňuje hriešnika 
(Rimanom 4, 5) a odvoláva sa na svedectvo Starej zmluvy, aby podoprel svoje evanjelium, že táto 
spravodlivosť bude započítaná všetkým, ktorí tak ako Abrahám dôverujú Božiemu zasľúbeniu. „Lebo 
spravodlivý z viery bude žiť“ (Abakuk 2, 4; Galaťanom 3, 11; Rimanom 1, 17). V pavlinistických listoch 
je Božia spravodlivosť súčasne Božou silou pre každého veriaceho (Rimanom 1, 16n; 2. Korinťanom 5, 
21). V Kristovi ju robí našou spravodlivosťou (2. Korinťanom 5, 21). Na ospravedlnení máme účasť 
skrze Krista Ježiša, ktorého Boh „ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou, skrze vieru“ 
(Rimanom 3, 25; porov. 3, 21-28). „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží 
dar. Nie zo skutkov...“ (Efezanom 2, 8n). 
 
(11) Ospravedlnenie je odpustenie hriechov (porov. Rimanom 3, 23-25; Skutky 13, 39; Lukáš 18, 14), 
oslobodenie od panujúcej moci hriechu a smrti (porov. Rimanom 5, 12-21) a od kliatby zákona 
(porov. Galaťanom 3, 10-14). Ospravedlnenie znamená prijatie do spoločenstva s Bohom: už teraz, 
dokonale však v budúcom Božom kráľovstve (porov. Rimanom 5, 1n). Zjednocuje s Kristom a s jeho 
smrťou a vzkriesením (porov. Rimanom 6, 5). Nastáva v prijatí Ducha Svätého v krste ako včlenenie 
do jedného tela (porov. Rimanom 8, 1n.9n; 1. Korinťanom 12, 12n). Všetko toto pochádza jedine od 
Boha, pre Krista, z milosti skrze vieru v „evanjelium o Božom Synovi“ (Rimanom 1, 1-3). 
 
(12) Ospravedlnení žijú z viery, ktorá pochádza z Kristovho slova (porov. Rimanom 10, 17) a ktorá je 
činná skrze lásku (Galaťanom 5, 6), ktorá je ovocím Ducha (porov. Galaťanom 5, 22n). Keďže však na 
ospravedlnených zvonku i zvnútra útočia mocnosti a žiadostivosť (porov. Rimanom 8, 35-39; 
Galaťanom 5, 16-21) a oni upadajú do hriechu (porov. 1. Jánov 1, 8.10), veriaci musia znova a znova 
počúvať Božie zasľúbenia, vyznávať svoje hriechy (porov. 1. Jánov 1, 9), mať účasť na Kristovom tele a 
krvi a byť povzbudzovaní žiť spravodlivo, v súlade s Božou vôľou. Preto apoštol hovorí 
ospravedlneným: „s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse; veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj 
chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle“ (Filipanom 2, 12n). Dobrá zvesť však zostáva: „A tak teda už 
nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi“ (Rimanom 8, 1) a v ktorých žije Kristus (porov. 
Galaťanom 2, 20). Skrze Kristov „spravodlivý čin prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život“ 
(Rimanom 5, 18). 
 

2. Učenie o ospravedlnení ako ekumenický problém 
 
(13) Protichodný výklad a uplatňovanie biblického posolstva o ospravedlnení boli v 16. storočí 
hlavnou príčinou rozkolu Západnej cirkvi a viedli aj k vzájomným odsúdeniam učenia. Spoločné 
chápanie ospravedlnenia má preto základný význam a je nevyhnutné na prekonanie tohto rozdelenia. 
Ekumenický dialóg po Druhom vatikánskom koncile si osvojil poznatky najnovšieho biblického 
bádania, ako aj najnovšie poznatky z dejín teológie a dejín dogiem. To viedlo k značnému zblíženiu v 
učení o ospravedlnení, takže naše Spoločné vyhlásenie môže formulovať konsenzus v základných 
pravdách učenia o ospravedlnení. Vo svetle tohto konsenzu sa príslušné odsúdenia učenia 16. 
storočia nevzťahujú na dnešného partnera. 
 
 

3. Spoločné chápanie ospravedlnenia 
 
(14) Evanjelické cirkvi a Rímskokatolícka cirkev spolu počúvali dobrú zvesť hlásanú vo Svätom písme. 
Toto spoločné počúvanie a najmä teologické rozhovory posledných rokov viedli k spoločnému 
chápaniu ospravedlnenia. Spoločné ponímanie zahŕňa konsenzus v základných pravdách; rozdielne 
vysvetľovania jednotlivých výrokov sú s ním kompatibilné. 
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(15) Je našou spoločnou vierou, že ospravedlnenie je dielom trojjediného Boha. Otec poslal svojho 
Syna na svet, aby spasil hriešnikov. Základom a predpokladom ospravedlnenia je Kristovo vtelenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie. Ospravedlnenie teda znamená, že sám Kristus je naša spravodlivosť, na 
ktorej máme podľa Otcovej vôle účasť skrze Ducha Svätého. Spoločne vyznávame: „Jedine milosťou 
vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy nás Boh prijíma a dostávame Ducha 
Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a vyzýva nás konať dobré skutky.“820 
 
(16) Všetci ľudia sú Bohom povolaní na spásu v Kristovi. Len skrze Krista sme ospravedlňovaní, keď vo 
viere prijímame túto spásu. Viera sama je Boží dar skrze Ducha Svätého, ktorý koná v slove a vo 
sviatostiach v spoločenstve veriacich a súčasne vedie veriacich k takej obnove života, ktorú Boh 
završuje vo večnom živote. 
 
(17) Spoločne sme presvedčení, že posolstvo o ospravedlnení nám osobitným spôsobom poukazuje 
na jadro novozmluvného svedectva o Božom spasiteľnom konaní v Kristovi: ono nám hovorí, že ako 
hriešnici máme nový život jedine vďaka odpúšťajúcemu a obnovujúcemu milosrdenstvu, ktoré Boh 
udeľuje ako dar a my ho prijímame vo viere, pričom si ho nijakým spôsobom nemôžeme zaslúžiť. 
 
(18) Preto učenie o ospravedlnení, ktoré vyjadruje toto posolstvo a rozvíja ho, je viac než len jedna 
časť kresťanskej vierouky. Má zásadný vzťah k všetkým pravdám viery, ktoré treba vidieť v ich 
vzájomnom vnútornom súvise. Je nevyhnutným kritériom, ktorého cieľom je neprestajne orientovať 
celé učenie a prax našich cirkví na Krista. Ak evanjelici zdôrazňujú jedinečný význam tohto kritéria, 
nepopierajú vzájomnú súvislosť a význam všetkých právd viery. Ak sa katolíci cítia viazaní viacerými 
kritériami, nepopierajú osobitnú funkciu posolstva o ospravedlnení. Evanjelici a katolíci majú 
spoločný cieľ vo všetkom vyznávať Krista, ktorému treba nadovšetko dôverovať ako jedinému 
prostredníkovi (porov. 1. Timotejovi 2, 5n), skrze ktorého Boh v Duchu Svätom dáva samého seba a 
vylieva svoje obnovujúce dary (porov. Pramene k 3. časti). 
 
 

4. Vysvetlenie spoločného chápania ospravedlnenia 
 

4.1. Ľudská bezmocnosť a hriech vo vzťahu k ospravedlneniu 
 
(19) Spoločne vyznávame, že pokiaľ ide o spásu, človek je úplne odkázaný na zachraňujúcu Božiu 
milosť. Sloboda, ktorú má vo vzťahu k iným ľuďom a veciam tohto sveta, nie je slobodou vzhľadom na 
spásu. Ako hriešnik podlieha Božiemu súdu a nie je schopný sám sa obrátiť k Bohu a hľadať spásu ani 
si zaslúžiť ospravedlnenie pred Bohom, ani svojimi vlastnými schopnosťami dosiahnuť spásu. 
Ospravedlnenie nastáva jedine z Božej milosti. Keďže to spoločne vyznávajú katolíci aj evanjelici, 
platí: 
 
(20) Ak katolíci hovoria, že človek v príprave na ospravedlnenie a jeho prijatie svojím súhlasom 
„spolupracuje“ s ospravedlňujúcim Božím konaním, vidia aj v tomto osobnom súhlase účinok milosti, 
a nie konanie človeka z vlastných síl. 
 
(21) Podľa evanjelického učenia človek nie je schopný spoluúčinkovať na svojej spáse, pretože sa ako 
hriešnik aktívne vzpiera Bohu a jeho zachraňujúcemu konaniu. Evanjelici nepopierajú, že človek môže 
odmietnuť účinkovanie milosti. Ak zdôrazňujú, že človek môže ospravedlnenie len prijať (mere 
passive), vylučujú tým akúkoľvek možnosť prispieť k vlastnému ospravedlneniu. Nepopierajú však, že 
veriaci sa v plnej miere osobne podieľajú na svojej viere, ktorú spôsobuje Božie slovo (porov. 
Pramene k 4.1.) 
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 Porov. Alle unter einem Christus (Všetci pod jedným Kristom), 14, DwÜ I, 323-328. 
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4.2. Ospravedlnenie ako odpustenie hriechov a učinenie spravodlivým 
 
(22) Spoločne vyznávame, že Boh odpúšťa hriech z milosti a zároveň oslobodzuje človeka 
od zotročujúcej moci hriechu a udeľuje mu dar nového života v Kristovi. Ak má človek vierou účasť na 
Kristovi, Boh mu už nepočíta jeho hriech a Duchom Svätým v ňom spôsobuje činorodú lásku. Tieto 
dva aspekty milostivého Božieho konania neslobodno oddeľovať, lebo človek sa vierou zjednocuje s 
Kristom, ktorý je vo svojej osobe našou spravodlivosťou (porov. 1. Korinťanom 1, 30): tak odpustením 
hriechov, ako aj posväcujúcou prítomnosťou samého Boha. Keďže to spoločne vyznávajú katolíci aj 
evanjelici, platí: 
 
(23) Ak evanjelici zdôrazňujú, že Kristova spravodlivosť je našou spravodlivosťou, chcú predovšetkým 
potvrdiť, že hriešnik v zasľúbení odpustenia dostáva spravodlivosť pred Bohom v Kristovi a že jeho 
život je obnovený len v spojení s Kristom. Ak hovoria, že Božia milosť je odpúšťajúca láska („Božia 
priazeň“)821, nepopierajú tým obnovu života kresťana. Ich zámerom je skôr vyjadriť, že 
ospravedlnenie zostáva nezávislé od akejkoľvek ľudskej spolupráce a nezávisí ani od účinkov milosti, 
ktoré obnovujú život v človeku. 
 
(24) Ak katolíci zdôrazňujú, že veriacemu je prijatím milosti darovaná obnova vnútorného človeka822, 
chcú tým potvrdiť, že odpúšťajúca Božia milosť je vždy spojená s darom nového života, ktorý sa v 
Duchu Svätom prejavuje v činorodej láske; tým však nepopierajú, že Boží dar milosti v ospravedlnení 
ostáva nezávislý od ľudskej spolupráce (porov. Pramene k časti 4.2.). 
 

4.3. Ospravedlnenie skrze vieru a z milosti 
 
(25) Spoločne vyznávame, že hriešnik je ospravedlňovaný skrze vieru v spasiteľné konanie Boha v 
Kristovi. Túto spásu mu dáva Duch Svätý v krste ako základ celého jeho kresťanského života. Človek 
dôveruje v milostivé Božie zasľúbenie ospravedlňujúcou vierou, v ktorej je obsiahnutá nádej v Boha a 
láska k nemu. Táto viera je činná v láske, a preto kresťan nemôže a nesmie zostať bez skutkov. Ale nič 
z toho, čo v ospravedlnenom človeku predchádza slobodný dar viery alebo nasleduje za ním, nie je 
ani dôvodom ospravedlnenia, ani zásluhou, ktorá by k nemu viedla. 
 
(26) Podľa evanjelického chápania Boh ospravedlňuje hriešnika jedine vo viere (sola fide). Vo viere 
plne dôveruje svojmu Stvoriteľovi a Vykupiteľovi a tak žije v spoločenstve s ním. Boh sám spôsobuje 
vieru, keď svojím stvoriteľským slovom vyvoláva takúto dôveru. Keďže tento Boží čin je novým 
stvorením, zasahuje všetky dimenzie osoby a vedie k životu v nádeji a v láske. Tak sa v učení o 
„ospravedlnení jedine vierou“ uplatňuje rozlíšenie, ale nie oddelenie medzi samotným 
ospravedlnením a obnovením spôsobu života, ktoré nevyhnutne vyplýva z ospravedlnenia a bez 
ktorého viera neexistuje. Skôr sa tým vyjadruje základ, z ktorého vyrastá obnova života. Obnova 
života pochádza z Božej lásky, ktorá je človeku darovaná v ospravedlnení. Ospravedlnenie a obnova 
sú spojené skrze Krista prítomného vo viere. 
 
(27) Aj podľa katolíckeho chápania má viera základný význam pre ospravedlnenie. Bez nej totiž 
nemôže jestvovať nijaké ospravedlnenie. Človek je ako poslucháč Božieho slova a veriaci 
ospravedlnený skrze krst. Ospravedlnenie hriešnika je odpustenie hriechov a učinenie hriešnika 
spravodlivým skrze ospravedlňujúcu milosť, ktorá nás robí Božími deťmi. V ospravedlnení prijímajú 
ospravedlnení od Krista vieru, nádej a lásku a tak sú prijímaní do spoločenstva s ním.823 Tento nový, 
osobný vzťah k Bohu sa úplne zakladá na Božej milosti a stále ostáva závislým od spásotvorného 
konania milostivého Boha, ktorý zostáva verný samému sebe, takže človek sa môže na neho 
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 Porov. WA 8, 106; americké vydanie 32, 227 
822

 Porov. DS 1528 
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 Porov. DS 1530 
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spoľahnúť. Preto sa ospravedlňujúca milosť nikdy nestáva vlastníctvom, na ktoré by sa človek mohol 
odvolávať voči Bohu. Ak sa podľa katolíckeho ponímania zdôrazňuje obnova života milosťou 
ospravedlnenia, táto obnova vo viere, nádeji a láske je vždy odkázaná na bezhraničnú Božiu milosť, 
nijako neprispieva k ospravedlneniu, a preto sa nemôžeme pred Bohom chváliť (porov. Rimanom 3, 
27), (porov. Pramene k časti 4.3.). 
 

4.4. Ospravedlnený ako hriešnik 
 

(28) Spoločne vyznávame, že Duch Svätý v krste zjednocuje človeka s Kristom, ospravedlňuje ho a 
skutočne obnovuje. A predsa ostáva ospravedlnený po celý život a neprestajne odkázaný stále 
pozerať na bezpodmienečne ospravedlňujúcu Božiu milosť. Stále je vystavený moci hriechu, ktorý 
ešte vždy dolieha svojimi nápormi (porov. Rimanom 6, 12-14), a nie je zbavený celoživotného zápasu 
proti odporu sebeckých žiadostí starého Adama voči Bohu (porov. Galaťanom 5, 16; Rimanom 7, 7-
10). Aj ospravedlnený musí denne prosiť Boha o odpustenie, ako je to v Modlitbe Pána (porov. Matúš 
6, 12; 1. Jánov 1, 9), vždy znova je volaný na obrátenie a pokánie a vždy znova dostáva odpustenie. 
 
(29) Evanjelici to chápu v tom zmysle, že kresťan je „zároveň spravodlivý aj hriešnik“. Veriaci je úplne 
spravodlivý, lebo mu Boh odpúšťa hriechy slovom i sviatosťou a udeľuje mu Kristovu spravodlivosť, 
ktorú si privlastňuje vierou a ktorá ho robí v Kristovi spravodlivým pred Bohom. Vzhľadom na seba 
však zo zákona spoznáva, že zároveň zostáva úplným hriešnikom. Ešte stále v ňom prebýva hriech 
(porov. 1. Jánov 1, 8; Rimanom 7, 17.20), lebo ešte vždy sa spolieha na falošných bohov a nemiluje 
Boha bezvýhradnou láskou, ktorú od neho žiada Boh ako jeho Stvoriteľ (porov. Deuteronomium 6, 5; 
Matúš 22, 36-40 par.). Toto protivenie sa Bohu je vskutku hriechom. Ale na základe Kristovej zásluhy 
je zotročujúca moc hriechu zlomená. Kresťana už „neovláda“ hriech, lebo tento hriech je „ovládaný“ 
Kristom, s ktorým je veriaci spojený vo viere. A tak kresťan, kým žije na tejto zemi, čiastočne môže žiť 
životom v spravodlivosti. Napriek hriechu kresťan už nie je odlúčený od Boha, lebo hriech sa mu, 
znovuzrodenému v krste a Duchu Svätom, v dennodennom návrate ku krstu odpúšťa, takže ho už 
nezatracuje a neprináša mu večnú smrť.824 Keď teda evanjelici hovoria, že ospravedlnený človek je aj 
hriešnikom a že jeho odpor proti Bohu je naozaj hriechom, nepopierajú, že napriek tomu nie je 
oddelený od Boha a že tento hriech je „ovládaným“ hriechom. V týchto tvrdeniach sú zajedno s 
rímskokatolíkmi, a to aj napriek rozdielom v chápaní hriechu v ospravedlnenom človekovi. 
 
(30) Katolíci zastávajú stanovisko, že milosť Ježiša Krista, ktorá sa udeľuje v krste, odníma všetko, čo 
je hriechom „vo vlastnom zmysle“ a čo je „hodné odsúdenia“ (porov. Rimanom 8, 1).825 Ale v človeku 
jednako zostáva náklonnosť, ktorá pochádza z hriechu a pobáda na hriech (concupiscentia). Keďže 
však podľa katolíckeho presvedčenia k uskutočneniu ľudského hriechu prináleží osobný prvok a v 
tejto náklonnosti osobný prvok chýba, katolíci ju nechápu ako hriech vo vlastnom zmysle slova. Tým 
nechcú poprieť, že táto náklonnosť nezodpovedá pôvodnému Božiemu plánu s človekom ani že je 
objektívne protivením sa Bohu a predmetom celoživotného zápasu. Z vďačnosti za vykúpenie skrze 
Krista zdôrazňujú, že táto náklonnosť protiviť sa Bohu si nezasluhuje trest večnej smrti826 a 
ospravedlneného človeka neodlučuje od Boha. Ale keď sa ospravedlnený úmyselne odlučuje od Boha, 
nestačí, aby nanovo zachovával prikázania, ale musí vo sviatosti zmierenia prijať odpustenie a pokoj 
skrze slovo odpustenia, ktoré sa mu poskytuje mocou Božieho diela zmierenia v Kristovi (porov. 
Pramene k časti 4.4.). 
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 Porov. Obrana II, 38-45 
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 Porov. DS 1515 
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 Porov. DS 1515 
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4.5. Zákon a evanjelium 
 
(31) Spoločne vyznávame, že človek je ospravedlňovaný vo viere v evanjelium „nezávisle od skutkov 
zákona“ (Rimanom 3, 28). Kristus naplnil zákon a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním ho prekonal ako 
cestu k spáse. Súčasne vyznávame, že Božie prikázania zostávajú pre ospravedlneného v platnosti a 
že Kristus svojím slovom a životom vyjadril Božiu vôľu, ktorá je smernicou správania pre 
ospravedlnených ľudí. 
 
(32) Evanjelici poukazujú na to, že rozlišovanie a správne vzájomné priradenie zákona a evanjelia má 
podstatný význam na pochopenie ospravedlnenia. Zákon vo svojom teologickom uplatnení vyjadruje 
požiadavku a obvinenie, ktorým sa podrobuje po celý život každý človek, aj kresťan, pretože je 
hriešny. Ony odhaľujú jeho hriech, aby sa vo viere v evanjelium bezvýhradne obrátil na Božie 
milosrdenstvo v Kristovi, ktoré jediné ho ospravedlňuje. 
 
(33) Keďže zákon ako cesta k spáse je naplnený a prekonaný evanjeliom, môžu katolíci hovoriť, že 
Kristus nie je zákonodarcom v tom zmysle ako Mojžiš. Ak katolíci zdôrazňujú, že ospravedlnený je 
povinný zachovávať Božie prikázania, nepopierajú tým, že Boh vo svojom milosrdenstve skrze Ježiša 
Krista prisľúbil svojim deťom milosť večného života827 (porov. Pramene k časti 4.5.). 
 

4.6. Istota spásy 
 
(34) Spoločne vyznávame, že veriaci sa môžu spoľahnúť na Božie milosrdenstvo a zasľúbenia. Aj pri 
vlastnej slabosti a mnohorakom ohrození svojej viery môžu silou Kristovej smrti a zmŕtvychvstania 
budovať na účinnom prísľube Božej milosti v slove a sviatosti a tak si byť istí touto milosťou. 
 
(35) To zdôrazňovali osobitným spôsobom reformátori. V pokušeniach a pochybnostiach má veriaci 
pozerať nie na seba, ale iba na Krista a má sa spoliehať jedine na neho. V dôvere v Boží prísľub je si 
istý svojou spásou, hoci pri pohľade na seba si nikdy nie je istý. 
 
(36) Katolíci môžu akceptovať dôraz reformátorov na to, aby sa viera zakladala na objektívnej 
skutočnosti Kristovho zasľúbenia, aby odhliadala od vlastnej skúsenosti a dôverovala jedine 
Kristovmu slovu zasľúbenia (porov. Matúš 16, 19; 18,18). S Druhým vatikánskym koncilom katolíci 
hovoria: Veriť znamená preukazovať poslušnosť viery, ktorou sa človek slobodne celý oddáva Bohu,828 
ktorý je medzi nami, aby nás vyslobodil z tmy hriechu a smrti a aby nás vzkriesil pre večný život.829 V 
tomto zmysle nemožno veriť v Boha a súčasne nepokladať za spoľahlivé jeho zasľúbenia. Nikto 
nesmie pochybovať o Božom milosrdenstve a Kristovej zásluhe. Ale každý môže byť ustarostený o 
svoju spásu, keď vidí svoje vlastné slabosti a nedostatky. Ale hoci veriaci vie o svojich zlyhaniach, 
môže si byť istý, že Boh chce jeho spásu (porov. Pramene k časti 4.6.). 
 

4.7. Dobré skutky ospravedlnených 
 
(37) Spoločne vyznávame, že dobré skutky - kresťanský život vedený vo viere, v nádeji a láske – 
prichádzajú z ospravedlnenia a sú jeho ovocím. Keď ospravedlnený žije v Kristovi a koná v prijatej 
milosti, prináša, povedané biblickými slovami, dobré ovocie. Keďže kresťania bojujú proti hriechu po 
celý život, tento dôsledok ospravedlnenia je pre nich súčasne záväzkom, ktorý majú plniť. Preto Ježiš i 
apoštolské spisy kresťanov napomínajú, aby konali skutky lásky. 
 

                                                 
827

 Porov. DS 1545 
828

 Porov. DV 5 
829

 Porov. DV 4 
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(38) Podľa katolíckeho ponímania dobré skutky, ktoré sú naplnené milosťou a účinkovaním Ducha 
Svätého, prispievajú k rastu v milosti, takže sa uchováva spravodlivosť prijatá od Boha a prehlbuje sa 
spoločenstvo s Kristom. Keď sa katolíci pridŕžajú „záslužnosti“ dobrých skutkov, chcú povedať, že 
podľa biblického svedectva je za tieto skutky prisľúbená odmena v nebi. Takto chcú zdôrazniť 
zodpovednosť človeka za svoje konanie. Tým však nechcú spochybniť, že dobré skutky majú 
charakter daru, a už vôbec nemienia popierať, že ospravedlnenie samo vždy zostáva nezaslúženým 
darom milosti. 
 
(39) Myšlienku zachovania milosti a rastu v milosti a vo viere majú aj evanjelici. Prízvukujú síce, že 
spravodlivosť ako prijatie Bohom a účasť na Kristovej spravodlivosti je vždy dokonalá, ale súčasne 
hovoria, že jej pôsobenie v kresťanskom živote môže rásť. Keď na dobré skutky kresťana pozerajú ako 
na ovocie a znaky ospravedlnenia, a nie ako na vlastné zásluhy, tak v súlade s Novou zmluvou chápu 
večný život ako nezaslúženú odmenu v zmysle splnenia Božieho sľubu daného veriacim (porov. 
Pramene k časti 4.7.). 
 

5. Význam a dosah dosiahnutého konsenzu 
 
(40) Ponímanie učenia o ospravedlnení predložené v tomto Spoločnom vyhlásení ukazuje, že medzi 
evanjelikmi a katolíkmi jestvuje konsenzus v základných pravdách učenia o ospravedlnení. Vo svetle 
tohto konsenzu sú zostávajúce rozdiely v jazyku, v teologickom rozpracovaní a v kladení dôrazov pri 
ponímaní ospravedlnenia, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 19 – 39, prijateľné. Preto evanjelické a 
rímskokatolícke vysvetlenia viery v ospravedlnenie sú vo svojej rozdielnosti navzájom otvorené a 
nerušia konsenzus v základných pravdách. 
 
(41) V dôsledku toho sa aj odsúdenia učenia zo 16. storočia, pokiaľ sa týkajú učenia o ospravedlnení, 
javia v novom svetle: Učenie evanjelických cirkví predložené v tomto Vyhlásení nespadá pod 
odsúdenie Tridentského koncilu. Odsúdenia v evanjelických Symbolických knihách sa nevzťahujú na 
učenie Rímskokatolíckej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení. 
 
(42) Tým sa nezmenšuje vážnosť odsúdení vzťahujúcich sa na učenie o ospravedlnení. Niektoré 
jednoducho neboli bezpredmetné. Ostávajú pre nás „užitočnými varovaniami“, ktorým musíme 
venovať pozornosť vo svojom učení a praxi.830 
 
(43) Náš konsenzus v základných pravdách učenia o ospravedlnení sa musí prejaviť a osvedčiť v živote 
a učení našich cirkví. V tomto ohľade ešte stále jestvujú otázky rozličnej závažnosti, ktoré si vyžadujú 
ďalšie objasnenie. K nim patria okrem iných tieto témy: vzťah medzi Božím slovom a učením cirkvi, 
učenie o cirkvi, o autorite v cirkvi, o jednote cirkvi, o úrade, o sviatostiach, vzťah medzi 
ospravedlnením a sociálnou etikou. Sme presvedčení, že konsenzus, ktorý sme dosiahli, poskytuje 
pevný základ na objasnenie v týchto oblastiach. Evanjelické cirkvi a Rímskokatolícka cirkev sa naďalej 
budú usilovať, aby sa spoločné ponímanie prehlbovalo a aby mu umožnili prinášať ovocie v živote a 
učení cirkví. 
 
(44) Vzdávame vďaku Pánovi za tento rozhodujúci krok k prekonaniu rozdelenia cirkvi. Prosíme 
Ducha Svätého, aby nás naďalej viedol k viditeľnej jednote, ktorá je Kristovou vôľou. 
 
Pramene Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení 
 
V časti 3. a 4. Spoločného vyhlásenia sa vyskytujú odkazy na formulácie z rôznych evanjelicko-
katolíckych dialógov. Konkrétne ide o nasledovné dokumenty: 
 

                                                 
830

 Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, 32 
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Vyhlásenie Všetci pod jedným Kristom (All Under One Christ/Alle unter einem Christus) 
k Augsburskému vyznaniu vydané miešanou rímskokatolícko-evanjelickou komisiou, 1980 v: Rast v 
zhode (Growth in Agreement/Dokumente wachsender Übereinstimmung), vyd. Harding Meyer a 
Lucas Vischer, anglická verzia – New York/Ramsey, Geneva, 1984, 241-247; nemecká verzia – 
Paderborn/ Frankfurt 1991,2 zv. I; 323-328. 
 
Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum .... 32. až 36. vydanie, (ďalej: DS). 
 
Denzinger-Hünermann, Enchiridion symbolorum .... od 37. vydania, (ďalej: DH). 
 
Zhodnotenie štúdie Odsúdenia reformačnej doby – ešte stále rozdeľujú cirkvi? Pápežskou radou pre 
napomáhanie jednoty kresťanov, Vatikán, 1992, nezverejnený dokument (ďalej: PCPCU). 
 
Ospravedlnenie z viery, evanjelici a katolíci v dialógu – Justification by Faith. Lutherans and Catholics 
in Dialogue VII (Minneapolis 1985); Rechtfertigung durch den Glauben: Rechtfertigung im 
ökumenischen Dialog. Dokumente und Einführung, hg. v. H. Meyer u. G. Gassmann = ÖkPer 12 
(Frankfurt 1987) 107-200 (ďalej USA). 
 
Odsúdenia reformačnej doby – ešte stále rozdeľujú cirkvi? – Lehrverurteilungen – kirchentrennend? I. 
Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter der Reformation und heute = DiKi 4, hg. v. K. 
Lehmann u. W. Pannenberg (Freiburg 19883); The Condemnations of the Reformation Era. Do they 
Still Divide? Edited by Karl Lehmann and Wolfhart Pannenberg, Minneapolis, 1990 (ďalej: LV pre 
nemeckú verziu LV: E pre anglickú verziu). 
 
Stanovisko spoločného výboru Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka a Nemeckého 
národného výboru Svetového luteránskeho zväzu, týkajúce sa dokumentu Odsúdenia reformačnej 
doby – ešte stále rozdeľujú cirkvi? v: Odsúdenia učenia v dialógu (Lehrverurteilungen im Gespräch), 
Göttingen, 1993, 57-160 (ďalej VELKD). 
 
K časti 3: Spoločné chápanie ospravedlnenia (ods. 17 a 18) LV 75 nasl; LV: E 68 nasl. VELKD 95. 
 
– „Na vieru sústredený a forenzne chápaný obraz ospravedlnenia má pre Pavla a v istom zmysle pre 
Bibliu vôbec, rozhodujúci význam, hoci to nie je jediný biblický ani pavlinistický spôsob predkladania 
Božieho diela spásy“ (USA, č. 146). 
 
– „Tak katolíci ako aj evanjelici priznávajú potrebu hodnotiť prax, štruktúry a teológie cirkví podľa 
toho do akej miery napomáhajú alebo bránia ’hlásanie Božích slobodných a milostivých zasľúbení v 
Kristovi Ježišovi, ktoré môžu byť správne prijaté iba vierou’ (č. 28)“ (USA, č. 153). 
 
O „základnom vyhlásení (affirmativa)“ (USA, č.157, porov. 4) sa hovorí: 
 
– „Toto vyhlásenie, rovnako ako samotné učenie reformátorov o ospravedlnení jedine z viery, slúži 
ako kritérium pre posudzovanie cirkevnej praxe, štruktúr a tradícií práve preto, lebo zodpovedá 
zásade ’jedine Kristus’ (solus Christus). Len jemu možno – v konečnom dôsledku – dôverovať ako 
jedinému prostredníkovi, skrze ktorého Boh v Duchu Svätom vylieva svoje zachraňujúce dary. Všetci 
účastníci tohto dialógu potvrdzujú, že celé kresťanské učenie a prax, i všetky kresťanské úrady by mali 
pôsobiť tak, aby napomáhali ’poslušnosť viery’ (Rimanom 1, 5) v Božie spasiteľné dielo v Ježišovi 
Kristovi skrze Ducha Svätého na spásu veriacich a na slávu a chválu nebeského Otca“ (USA, 4. 160). 
 
– „Z toho dôvodu si učenie o ospravedlnení z viery – a predovšetkým jeho biblický základ – vždy 
zachová špecifickú funkciu v cirkvi. Táto jeho funkcia má pripomínať kresťanom, že my, hriešnici, 
žijeme jedine z odpúšťajúcej Božej lásky, ktorou sa nechávame obdarovať, ale ktorú si v žiadnom 
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prípade – v akejkoľvek podobe – nemôžeme ’zaslúžiť’, ani ju nemôžeme viazať na predchádzajúce či 
následné podmienky. Tak sa ‚učenie o ospravedlnení’ stáva kritériom, ktorým je možné kedykoľvek 
preskúmať, či si konkrétna interpretácia nášho vzťahu k Bohu môže činiť nárok na pomenovanie 
‚kresťanská’. Súčasne sa stáva kritériom pre cirkev, ktorým kedykoľvek môže preskúmať, či jej 
hlásanie a jej prax zodpovedajú tomu, čo jej predložil jej Pán“ (LV 75; LV: E 69). 
 
– „Zhoda v tom, že učenie o ospravedlnení má svoj význam nielen ako osobitná časť z celku vierouky 
našich cirkví, ale že je tiež kritériom skúmania celého učenia a praxe našich cirkví, je z evanjelického 
hľadiska základný pokrok v ekumenickom dialógu medzi našimi cirkvami, ktorý možno len uvítať.“ 
(VELKD 95; porov. 157). 
 
– „Učenie o ospravedlnení má v hierarchii právd u evanjelikov a katolíkov odlišné postavenie. Obe 
strany však súhlasia s tým, že učenie o ospravedlnení má špecifické postavenie v tom, že je v každej 
dobe kritériom, ktorým je možné kedykoľvek preskúmať, či konkrétna interpretácia nášho vzťahu k 
Bohu si môže činiť nárok na pomenovanie ‚kresťanská’. Súčasne sa stáva kritériom pre cirkev, ktorým 
kedykoľvek môže preskúmať, či jej hlásanie a jej prax zodpovedajú tomu, čo jej predložil jej Pán“ (LV 
75; LV: E 69). 
 
– „Význam učenia o ospravedlnení ako kritéria pre náuku o sviatostiach, ekleziológiu a etiku si 
vyžaduje hlbšie štúdium“ (PCPCU 106 nasl.; PCPCU: E 96). 
 
K časti 4.1: Ľudská bezmocnosť a hriech vo vzťahu k ospravedlneniu (ods. 19-21) (LV 48 nasl. a 53; 
LV: E 42nasl.; 46; VELKD 77-81; 83 nasl.) 
 
– „Tí, v ktorých panuje hriech nemôžu urobiť nič pre to, aby si zaslúžili ospravedlnenie, ktoré je 
slobodným darom Božej milosti. Dokonca i počiatky ospravedlnenia, napríklad ľútosť, modlitba za 
milosť a túžba po odpustení musia byť v nás Božím dielom“ (USA, č. 156.3). 
 
– „Záujmom oboch strán je ujasniť, že ... ľudia ... si nemôžu zakladať na svojom vlastnom úsilí. ... 
Odpoveďou nie je ‚skutok’. Odpoveď viery je vyvolaná nevynútiteľným slovom zasľúbenia, ktoré 
prichádza k človeku zvonka. O ‚spolupráci’ možno hovoriť iba v tom zmysle, že srdce sa zapája, keď sa 
ho Božie slovo dotýka a pôsobí vieru“ (LV 53, 12-22; LV: E 46f). 
 
– „Len vtedy, keď evanjelické učenie vykladá vzťah Boha k ľuďom v ospravedlnení s dôrazom na Boží 
monergizmus (alebo jediné pôsobenie Krista) takým spôsobom, že dobrovoľné prijatie Božej milosti 
človekom (ktoré samo je darom Božím), nemá žiadny podstatný význam pri ospravedlnení, potom 
tvoria tridentské kánony 4,5,6 a 9 ešte stále závažný rozdiel v učení o ospravedlnení“ (PCPCU 25; 
PCPCU: E 22). 
 
– „Striktný dôraz na pasivitu človeka v otázke jeho ospravedlnenia nemal, z evanjelického pohľadu, 
nikdy znamenať popretie úplnej osobnej účasti vo viere. Znamenal však vylúčenie akejkoľvek 
spolupráce na samotnej udalosti ospravedlnenia. Ospravedlnenie samotné je dielom Krista, je jedine 
dielom milosti“ (VELKD 84, 3-8). 
 
K časti 4.2: Ospravedlnenie ako odpustenie hriechov a učinenie spravodlivým (ods. 22-24) (USA, č. 
98-101; LV 53 nasl.; LV: E 47 nasl.; VELKD 84 nasl.; porov. tiež citáty k 4.3) 
 
– „Ospravedlnenie nás vyhlasuje za spravodlivých a zároveň nás robí spravodlivými. Ospravedlnenie 
preto nie je právnická fikcia. V ospravedlnení pôsobí Boh to, čo zasľubuje: odpúšťa hriechy a robí nás 
vskutku spravodlivými“ (USA, č. 156, 5). 
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– „Teológia reformátorov neprehliada to, na čo kladie dôraz katolícke učenie: stvoriteľský 
a obnovujúci charakter Božej lásky; ani nehovorí o ... Božej bezmocnosti v otázke hriechu, ktorý v 
ospravedlnení ‚iba’ odpúšťa, ale úplne neruší jeho moc ďalej oddeľovať hriešnika od Boha“ (LV 55, 
25-29; LV: E 49). 
 
– „Evanjelické učenie nikdy nechápalo ‚svedectvo o Kristovom ospravedlnení’ ako také, ktoré nemá 
vplyv na život veriacich, pretože Kristovo slovo pôsobí to, čo hovorí. Evanjelické učenie tiež chápe 
milosť ako Božiu priazeň, no zároveň aj ako účinnú moc ... ‚ pretože tam, kde je odpustenie hriechov, 
tam je aj život a spasenie’“ (VELKD 86, 15-23). 
 
– „Katolícke učenie neprehliada to, čo zdôrazňuje evanjelická teológia: osobný charakter milosti a jej 
spojenie so Slovom; a neobhajuje milosť ako ‚vlastníctvo’ človeka (i keď len prepožičané) - niečo, čím 
by mohol disponovať“ (LV 55, 21-24; LV: E 49). 
 
K časti 4.3: Ospravedlnenie skrze vieru a z milosti (ods. 25-27) (USA, č. 105 nasl.; LV 56-59; LV: E 49-
53; VELKD 87-90) 
 
– „Ak by sme prekladali z jazyka jednej cirkvi do jazyka druhej, potom v reči reformátorov sa hovorí o 
ospravedlnení skrze vieru, čo zodpovedá v reči katolíkov ospravedlneniu skrze milosť. Na druhej 
strane rozumie učenie reformátorov pod jedným výrazom ‘viera’ to, čo rozumie katolícke učenie 
(podľa 1. Korinťanom 13, 13) pod trojicou výrazov ‚viera, nádej, láska’“ (LV 59, 5-15; LV: E 52). 
 
– „My kladieme dôraz na to, že viera, v zmysle prvého prikázania znamená vždy lásku k Bohu a nádej 
v neho a prejavuje sa v láske k blížnemu“ (VELKD 89, 8-11). 
 
– „Katolíci ... učia rovnako ako evanjelici, že nič z toho, čo predchádza slobodný dar viery nezasluhuje 
ospravedlnenie, a že všetky spásonosné Božie dary prichádzajú jedine skrze Krista“ (USA, č. 105). 
 
– „Reformátori ... chápu vieru ako odpustenie a spoločenstvo s Kristom, ktoré je spôsobené 
samotným slovom zasľúbenia. Toto je základ nového bytia, skrze ktoré je telo mŕtve hriechu a nový 
človek má svoj život v Kristovi (sola fide per Christum). Ale aj keď taká viera nevyhnutne človeka 
obnovuje, nestavia kresťan svoju dôveru na svojom novom živote, ale jedine na Božom zasľúbení 
milosti. Prijatie tohto zasľúbenia vo viere postačuje vtedy, ak sa ‚viera’ chápe ako ‚dôvera v 
zasľúbenie’ (fides promissionis)“ (LV 56, 18-26; LV: E 50). 
 
– Porov. Tridentský koncil, sesia 6., kap. 7: „...človek dostáva v samotnom ospravedlnení, spolu s 
odpustením hriechov skrze Ježiša Krista, do ktorého je zaštepený, vliate všetko toto súčasne: vieru, 
nádej a lásku k blížnemu“ (DH 1530; Dekréty ekumenických koncilov, zv. 2, London/Washington DC, 
1990, 673). 
 
– „Viera, ktorá sa bezpodmienečne pridŕža Božieho zasľúbenia v Božom slove a sviatosti, podľa 
evanjelického ponímania, postačuje na spravodlivosť pred Bohom, takže obnova človeka, bez ktorej 
niet viery, sama osebe neprispieva k ospravedlneniu“ (LV 59, 19-23; LV: E 52). 
 
– „Ako evanjelici trváme na rozlišovaní medzi ospravedlnením a posvätením, medzi vierou 
a skutkami, čo však neznamená ich oddeľovanie“ (VELKD 89, 6-8). 
 
– „Katolícke učenie sa zhoduje s tým, na čo kladú dôraz evanjelici, totiž že obnova človeka nie je 
‚príspevkom’ k ospravedlneniu a už vôbec nie takým, na ktorý by sa človek mohol odvolávať pred 
Bohom. Napriek tomu prízvukuje obnovenie človeka milosťou ospravedlnenia, aby zdôraznilo Božiu 
moc, ktorá tvorí všetko nové; pravdaže tak, že táto obnova vo viere, nádeji a láske nie je ničím iným 
ako odpoveďou na bezhraničnú Božiu milosť“ (LV 59, 23-29; LV: E 52f). 
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– „Ak katolícke učenie zdôrazňuje, že milosť treba ponímať osobne a v spätosti so Božím slovom..., že 
obnova nie je ničím iným ako odpoveďou..., vyvolanou samotným Božím slovom, a že ‚obnova 
človeka nie je príspevkom k ospravedlneniu, a už vôbec nie takým, na ktorý by sa človek mohol 
odvolávať pred Bohom..., potom sa ho už naša námietka netýka“ (VELKD 89, 12-21). 
 
K časti 4.4: Ospravedlnený ako hriešnik (ods. 28-30) (USA, č.102 nasl.; LV 50-53; LV: E 44 nasl.; VELKD 
81 nasl.) 
 
– „Nech sú totiž [ospravedlnení] akokoľvek spravodliví a svätí, z času na čas upadajú do hriechov 
každodenného života. Ba čo viac, pôsobenie Ducha Svätého nezbavuje veriaceho celoživotného 
zápasu s hriešnymi náklonnosťami. Žiadostivosť a ďalšie následky dedičného a osobného hriechu 
pretrvávajú podľa katolíckeho učenia v ospravedlnenom, ktorý sa preto dennodenne musí modliť k 
Bohu o odpustenie“ (USA, č. 102). 
 
– „Učenie Tridentského koncilu a reformátorov sa zhodujú v tom, že dedičný hriech a pretrvávajúca 
žiadostivosť, sú protivením sa Bohu ...sú predmetom celoživotného zápasu s hriechom ..., že po krste 
žiadostivosť v ospravedlnenom už neoddeľuje človeka od Boha; povedané s Tridentským koncilom‚ to 
už nie je hriech vo vlastnom zmysle slova’; povedané jazykom reformátorov, je to peccatum 
regnatum, ‚opanovaný hriech’“ (LV 52, 14-24; LV: E 46). 
 
– „Ide o otázku akým spôsobom možno u ospravedlneného hovoriť o hriechu bez toho, aby sa 
obmedzila skutočnosť spásy. Kým evanjelici vyjadrujú toto napätie termínom ‚opanovaný hriech’ 
(peccatum regnatum), ktorý je vyjadrený v učení o kresťanovi ako o ‚ospravedlnenom a súčasne 
hriešnikovi’ (simul iustus et peccator), rímskokatolícka strana sa nazdávala, že skutočnosť spasenia 
možno udržať len odmietnutím hriešneho charakteru žiadostivosti. Ak LV (LV: E) nazve žiadostivosť, 
ktorá pretrváva v ospravedlnenom ako ‚protivenie sa Bohu’, a tak ju kvalifikuje ako hriech“, znamená 
to podstatné zblíženie. (VELKD 82, 29-39). 
 
K časti 4.5: Zákon a evanjelium (ods. 31-33) 
 
– Podľa pavlinistického učenia tu ide o židovský zákon ponímaný ako cesta spásy. Tento bol naplnený 
a prekonaný v Kristovi. Tak treba chápať túto výpoveď a dôsledky, ktoré z nej vyplývajú. 
 
– Pokiaľ ide o kánony 19 nasl. Tridentského koncilu, VELKD (89, 28-36) hovorí toto: „Desať Božích 
prikázaní sa, samozrejme, vzťahuje na kresťanov ako to na mnohých miestach vyhlasujú Symbolické 
knihy. Ak kánon 20 zdôrazňuje, že ‚človek ... je povinný zachovávať Božie prikázania,’ nevzťahuje sa to 
na nás; ak však kánon 20 tvrdí, že viera nás môže učiniť blaženými jedine pod podmienkou 
zachovávania prikázaní, vzťahuje sa to na nás. Pokiaľ ide o to, čo kánon hovorí o cirkevných 
prikázaniach, nie je tu protiklad, pokiaľ tieto prikázania sú vyjadrením Božích prikázaní; inak by sa to 
na nás vzťahovalo.“ 
 
K časti 4.6: Istota spásy (ods. 34-36) (LV 59-63; LV: E 53-56; VELKD 90 nasl.) 
 
– „Otázkou je: Ako človek napriek svojej slabosti a s ňou, môže a smie žiť pred Bohom?“ (LV 60, 5 
nasl.; LV: E 53). 
 
– „Základom a východiskom (reformátorov)... sú: spoľahlivosť a všeobecná dostatočnosť Božieho 
zasľúbenia, moc Kristovej smrti a vzkriesenia; ľudská slabosť a v nej obsiahnuté ohrozenie viery a 
spasenia.“ (LV 62, 17-20; LV: E 56). 
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– Aj Tridentský koncil zdôrazňuje nevyhnutnosť veriť, že „hriechy sú a vždy boli odpustené iba zdarma 
(t. j. bez vlastnej zásluhy) len skrze Božie milosrdenstvo pre Krista;“ (DH 1533) a že nesmieme 
pochybovať o „Božom milosrdenstve, o Kristovej zásluhe a o sile a účinnosti sviatostí“ (DH 1534); 
pochybnosti a neistota sú na mieste len s ohľadom na seba samého. 
 
– „Luther a jeho nasledovníci idú ešte o krok ďalej: Nabádajú k tomu, že neistota nemá trvať. Máme 
odvrátiť svoj pohľad od nej a brať konkrétne a osobne vážne objektívnu účinnosť rozhrešenia 
prichádzajúceho ,zvonka’ vo sviatosti pokánia,... Keďže Ježiš hovorí, čo rozviažeš na zemi, bude 
rozviazané aj v nebi’ (Matúš 16,19), veriaci ... by vyhlasoval Krista za luhára ... ak by sa skalopevne 
nespoliehal na istotu Božieho odpustenia prisúdeného v rozhrešení. ....To, že toto spoľahnutie sa 
môže byť subjektívne neisté – že uistenie o odpustení nie je istota odpustenia (securitas), vie Luther 
práve tak, ako aj jeho odporcovia. Ale toto sa nesmie stať ďalším problémom. Veriaci by mal od 
neistoty odvrátiť svoj pohľad a hľadieť jedine na Kristovo slovo odpustenia“ (LV 60, 18-34; LV: E 54n). 
 
– „Katolíci dnes môžu uznať úsilie reformátorov zakladať vieru na objektívnej skutočnosti Kristovho 
zasľúbenia ‚čo rozviažeš na zemi ...’ a usmerniť pohľad veriacich na jednoznačné slovo rozhrešenia ... 
a (neodsudzovať) Lutherov pôvodný zámer odvrátiť pohľad od osobnej skúsenosti a spoliehať sa 
jedine na Krista a jeho slovo odpustenia„ (PCPCU 24). 
 
– Vzájomné odsúdenie týkajúce sa chápania istoty spásy „nemožno zdôvodniť, ak stojíme na pôde 
biblicky obnoveného pojmu viery... Môže sa síce stať, že človek stratí alebo odmietne svoju vieru a 
svoju odovzdanosť Bohu a jeho slovu zasľúbenia, ale nemôže veriť a súčasne pokladať Boha za 
nespoľahlivého pokiaľ ide o jeho slovo zasľúbenia. V tomto zmysle je pravdou aj dnes, že – povedané 
Lutherovými slovami – viera je istota spásy“ (LV 62, 23-29; LV: E 56). 
 
– K pojmu viery ako ho predkladá Druhý vatikánsky koncil, pozri dogmatickú konštitúciu o Božom 
zjavení, (Dei verbum 5): „Bohu, ktorý zjavuje, patrí poslušnosť viery, ktorou sa človek plne a slobodne 
odovzdáva Bohu, ponúka plnú oddanosť rozumu a vôle Bohu, ktorý zjavuje, a dáva vlastný slobodný 
súhlas jeho zjaveniu.“ 
 
– „Evanjelické rozlišovanie medzi certitudo – uistenosťou viery, ktorá hľadí jedine na Krista a 
pozemskou securitas – istotou, ktorá má oporu v ľuďoch, nebolo dostatočne jasne rozobrané v LV. ... 
Viera nikdy nereflektuje seba samu, ale úplne závisí od Boha, ktorého milosť sa jej privlastňuje skrze 
slovo a sviatosť, teda zvonka (extra nos)“ (VELKD 92, 2-9). 
 
K časti 4.7: Dobré skutky ospravedlnených (ods. 39-41) (LV 72 nasl.; LV: E 66 nasl.; VELKD 92 nasl.) 
 
– „... koncil vylučuje možnosť zaslúžiť si milosť - teda ospravedlnenie – (can. 2; DS 1552) a zakladá 
zaslúženie si večného života na dare milosti samotným začlenením sa do Krista (can. 32; DS 1582): 
Dobré skutky sú teda darované ‚zásluhy’. Tam, kde reformátori napádajú ‚bezbožnú dôveru’ vo 
vlastné skutky, koncil výslovne vylučuje akékoľvek pomyslenie na nárok a falošnú istotu (securitas) 
(cap. 16: DS 1548 nasl.) Je zrejmé ... že koncil chce nadväzovať na Augustína, ktorý zaviedol pojem 
záslužnosti, aby – hoc aj priznávajúc dobrým skutkom charakter daru – konštatoval zodpovednosť 
človeka“ (LV 73, 9-18; LV: E 66). 
 
– Ak rozumieme používaniu pojmu „príčinnosti“ v kánone 24 v osobnom zmysle, ako je to v prípade 
16. kapitoly Dekrétu o ospravedlnení, kde je nosnou myšlienka spoločenstva s Kristom, potom 
môžeme katolícke učenie o zásluhách opísať tak, ako je to uvedené v prvej vete druhého odstavca 
časti 4.7: dobré skutky prispievajú k rastu v milosti, takže sa uchováva spravodlivosť prijatá od Boha a 
prehlbuje sa spoločenstvo s Kristom. 
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– „Mnohé protiklady by sa mohli jednoducho odstrániť tým, že by sme výraz ‚zásluha’ (meritus), ktorý 
vyvoláva nedorozumenie ponímali a posudzovali v súvislosti s pravým významom biblického pojmu 
‚mzda’ alebo‚odmena’“ (LV 74, 7-9; LV: E 67). 
 
– „Evanjelické Symbolické knihy zdôrazňujú, že ospravedlnený človek je zodpovedný za to, aby 
nepremárnil získanú milosť ale v nej žil... Takto hovoria Symbolické knihy o zachovaní milosti a raste v 
nej. Ak kánon 24 chápeme podľa tohto významu spravodlivosti, totiž že sa prejavuje v človeku a na 
človeku, potom sa na nás nevzťahuje. Ak sa však ‚spravodlivosť’ v kánone 24 vzťahuje na prijatie 
kresťana pred Bohom, vzťahuje sa na nás; pretože táto spravodlivosť je vždy dokonalá; v porovnaní s 
ňou sú skutky kresťanov len ‚ovocím’ a ‚znameniami’“ (VELKD 94, 2-14). 
 
– „Pokiaľ ide o kánon 26, odkazujeme na Apológiu, kde je život večný opísaný ako odmena: „... 
Vyznávame, že večný život je odmena, lebo je niečím čo nám patrí – nie pre naše zásluhy, ale pre 
zasľúbenie’“ (VELKD 94, 20-24). 

 
 

Spoločné oficiálne stanovisko Svetového luteránskeho zväzu a Katolíckej cirkvi 
 
1. Na základe súhlasu dosiahnutého v Spoločnom vyhlásení k učeniu o ospravedlnení vyhlasujú 
Svetový luteránsky zväz a Katolícka cirkev spoločne: „Ponímanie učenia o ospravedlnení predložené v 
tomto Vyhlásení ukazuje, že medzi evanjelikmi a katolíkmi jestvuje konsenzus v základných pravdách 
učenia o ospravedlnení“ (SV 40). Svetový luteránsky zväz a Katolícka cirkev na základe tohto 
konsenzu spoločne vyhlasujú: „Učenie Evanjelickej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení nespadá pod 
odsúdenie Tridentského koncilu. Odsúdenia v evanjelických Symbolických knihách sa nevzťahujú na 
učenie Rímskokatolíckej cirkvi predložené v tomto Vyhlásení“ (SV 41). 
 
2. S ohľadom na uznesenie Rady Svetového luteránskeho zväzu o Spoločnom vyhlásení zo dňa 16. 
júna 1998 a s ohľadom na odpoveď Katolíckej cirkvi na Spoločné vyhlásenie zo dňa 25. júna 1998, ako 
aj so zreteľom na otázky vznesené obidvoma stranami, pripojené konštatovanie (označené ako 
Dodatok) ďalej objasňuje konsenzus dosiahnutý v Spoločnom vyhlásení. Z toho je zrejmé, že 
niekdajšie vzájomné odsúdenia učenia sa nevzťahujú na učenie partnerov tohto dialógu, predložené v 
Spoločnom vyhlásení. 
 
3. Obaja partneri dialógu sa zaväzujú pokračovať v štúdiu biblických základov učenia o ospravedlnení 
a prehlbovať ho. Aj nad rámec toho, o čom sa hovorí v Spoločnom vyhlásení a pripojenom Dodatku 
budú hľadať spoločné ponímanie učenia o ospravedlnení. Na základe dosiahnutej zhody je žiaduce, 
aby pokračoval dialóg najmä o problémoch, ktoré sa uvádzajú v Spoločnom vyhlásení (SV 43) ako 
také, ktoré si vyžadujú ďalšie objasnenie, aby bolo dosiahnuté plné cirkevné spoločenstvo a jednota v 
rôznosti, v ktorej by mali byť zostávajúce rozdiely „zmierené“ a neboli by viac rozdeľujúcou silou. 
Evanjelici a katolíci budú ekumenicky pokračovať vo svojich úsiliach interpretovať svojím spoločným 
svedectvom posolstvo o ospravedlnení v jazyku zrozumiteľnom dnešnému človeku a vo vzťahu 
k individuálnym a spoločenským výzvam našich čias. 
 
Týmto aktom podpísania Katolícka cirkev a Svetový luteránsky zväz potvrdzujú Spoločné vyhlásenie k 
učeniu o ospravedlnení v jeho celosti. 
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Dodatok k Spoločnému oficiálnemu stanovisku 
 
1. Nasledujúce vysvetlenia podčiarkujú súhlas v základných pravdách učenia o ospravedlnení, ktorý 
bol dosiahnutý v Spoločnom vyhlásení k učeniu o ospravedlnení (SV). Tým je zrejmé, že niekdajšie 
vzájomné odsúdenia sa nevzťahujú na katolícke a evanjelické učenie o ospravedlnení predložené v 
tomto Vyhlásení. 
 
2. Spoločne vyznávame: „Jedine milosťou vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy 
nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a 
vyzýva nás konať dobré skutky“ (SV 15). 
 
A) „Spoločne vyznávame, že Boh odpúšťa hriech z milosti a zároveň oslobodzuje človeka 
od zotročujúcej moci hriechu ...“. Ospravedlnenie je odpustenie hriechov a učinenie spravodlivým, 
čím Boh „udeľuje dar nového života v Kristovi“ (SV 22). „Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj 
s Bohom...“ (Rimanom 5, 1), „aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme“ (1. Jánov 3,1). Skutočne a 
vnútorne sme obnovení pôsobením Ducha Svätého a vždy zostávame závislí od jeho pôsobenia v nás. 
„Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové“ (2. 
Korinťanom 5, 17). Ospravedlnení už nie sú v tomto zmysle hriešnikmi. 
Mýlili by sme sa však, keby sme hovorili, že sme bez hriechu (porov. 1. Jánov 1, 8-10; porov. SV 28). 
„Všetci sa v mnohom prehrešujeme“ (Jakub 3, 2). „Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj 
skrytých vín!“ (Žalm 19, 13). Keď sa modlíme, môžeme len ako colník povedať: „Bože, buď milostivý 
mne hriešnemu“ (Lukáš 18, 13). Naše liturgie to vyjadrujú rozmanitým spôsobom. Spoločne 
počúvame napomenutie: „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho 
žiadosti“ (Rimanom 6, 12). To nám pripomína, že moc hriechu a jeho pôsobenie sústavne ohrozuje 
kresťana. V tomto zmysle môžu evanjelici a katolíci spoločne chápať kresťana ako simul iustus et 
peccator, odhliadnuc od ich rozdielnych prístupov k tejto téme, ako to hovorí SV 29-30. 
 
B) Pojem concupistentia má na katolíckej a evanjelickej strane odlišný význam. V evanjelických 
Symbolických knihách sa concupistentia chápe ako žiadostivosť človeka, ktorou človek hľadá sám 
seba a ktorú vo svetle duchovne chápaného zákona vnímajú ako hriech. Podľa katolíckeho chápania 
je concupiscentia náklonnosť pochádzajúca z hriechu a nabádajúca na hriech, ktorá ostáva v 
človekovi aj po krste. Napriek uvedeným rozdielom môže evanjelická strana uznať, že žiadostivosť sa 
môže stať bránou, cez ktorú na človeka útočí hriech. Pre moc hriechu nosí celý človek v sebe 
náklonnosť stavať sa proti Bohu. Podľa katolíckeho a evanjelického chápania táto náklonnosť 
„nezodpovedá pôvodnému Božiemu plánu s človekom“ (SV 30). Hriech má osobný charakter a vedie 
k oddeleniu od Boha. Je sebeckou žiadostivosťou starého človeka, nedostatkom dôvery a lásky k 
Bohu. 
O skutočnosti spásy darovanej v krste a ohrození mocou hriechu možno hovoriť tak, že na jednej 
strane sa zdôrazňuje odpustenie hriechov a obnovenie človeka v Kristovi cez krst a na druhej strane 
sa konštatuje, že aj ospravedlnený je „stále vystavený moci hriechu, ktorý ešte vždy dolieha svojimi 
nápormi (porov. Rimanom 6, 12-14) a nie je zbavený celoživotného zápasu proti odporu sebeckých 
žiadostí starého Adama voči Bohu“ (SV 28). 
 
C) Ospravedlnenie sa deje „jedine milosťou“ (SV 15 a 16), len skrze vieru, človek je ospravedlňovaný 
„bez skutkov“ (Rimanom 3, 28; porov. SV 25). „To, čo dáva vieru je milosť nie len vtedy, keď viera v 
človeku nanovo začína, ale tak dlho ako sama trvá“ (Tomáš Akvinský, S.Th II/II 4,4 ad 3). Pôsobenie 
Božej milosti nevylučuje konanie človeka: Boh pôsobí všetko, chcenie aj konanie, preto sme vyzvaní 
namáhať sa (porov. Filipanom 2, 12 nasl.). „...len čo Duch Svätý, ako sme povedali, započne v nás 
slovom a sviatosťami svoje dielo znovuzrodenia a obnovenia, je isté, že z moci Ducha Svätého 
môžeme i máme spoluúčinkovať...“ (Formula svornosti II, 65 nasl.; BSLK 897, 37 nasl.) 
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D) Ako spoločenstvo ospravedlneného s Bohom vo viere, nádeji a láske, je milosť neprestajne 
prijímaná cez Božie spásnotvorné pôsobenie (porov. SV 27). Ospravedlnený je však zodpovedný za to, 
aby milosť nepremárnil, ale v nej žil. Požiadavka robiť dobré skutky je požiadavka žiť vieru (BSLK 197, 
45 nasl.) Dobré skutky majú ospravedlnení konať preto, „aby bolo pevné (ich) povolanie, to je aby 
nestratili povolanie, ak by nanovo zhrešili“ (Obrana Augsburského vierovyznania XX, 13; BSLK 316, 
15-18; s odvolaním na 2. Petrov 1,10. porov. tiež Formula svornosti IV, 33; BSLK 948, 9-23). V tomto 
zmysle sa evanjelici a katolíci môžu zhodnúť v chápaní toho, čo o „zachovaní milosti“ hovorí SV 38 a 
39. Samozrejme „nič z toho, čo v ospravedlnenom človeku predchádza slobodný dar viery alebo 
nasleduje za ním, nie je ani dôvodom ospravedlnenia, ani zásluhou, ktorá by k nemu viedla“ (SV 25). 
 
E) Ospravedlnením sme bezpodmienečne prijatí do spoločenstva s Bohom. To zahŕňa aj prísľub 
večného života: „Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj 
podobnosťou vzkriesenia“ (Rimanom 6, 5; porov. Ján 3, 36; Rimanom 8, 17). Ospravedlnení budú pri 
poslednom súde súdení aj podľa svojich skutkov (porov. Matúš 16, 27; 25, 31-46; Rimanom 2, 16; 14, 
12; 1. Korinťanom 3, 8; 2. Korinťanom 5, 10 atď.). Kráčame v ústrety súdu, pri ktorom Boh vo svojom 
milostivom rozsudku prijme všetko, čo v našom živote a konaní zodpovedá jeho vôli. Všetko čo je 
nesprávne v našom živote, bude odhalené a neprejde do večného života. Formula svornosti hovorí: 
„Veď je Božia vôľa a výslovný rozkaz, aby veriaci konali dobré skutky, ktoré Duch Svätý spôsobuje vo 
veriacich. Takéto sú pre Krista aj Bohu milé, majú sľúbenú slávnu odmenu v tomto i v budúcom 
živote“ (Formula svornosti IV, 38; BSLK 950, 18-24). Každá odmena je však odmenou z milosti, 
na ktorú nemáme žiaden nárok. 
 
3) Učenie o ospravedlnení je mierou a skúšobným kameňom kresťanskej viery. Tomuto kritériu 
nemôže odporovať žiadne učenie. V tomto zmysle je učenie o ospravedlnení „nevyhnutným 
kritériom, ktorého cieľom je neprestajne orientovať celé učenie a prax našich cirkví na Krista“ (SV 18). 
Ako také má svoju pravdu a jedinečný význam v celkových súvislostiach zásadného trojičného 
vierovyznania cirkvi. „Evanjelici a katolíci majú spoločný cieľ vo všetkom vyznávať Krista, ktorému 
treba nadovšetko dôverovať ako jedinému prostredníkovi (porov. 1. Timotejovi 2, 5nasl.), skrze 
ktorého Boh v Duchu Svätom dáva samého seba a vylieva svoje obnovujúce dary“ (SV 18). 
 
4) Odpoveď Katolíckej cirkvi nespochybňuje autoritu evanjelických synod ani Svetového luteránskeho 
zväzu. Katolícka cirkev a Svetový luteránsky zväz začali a viedli tento dialóg ako rovnocenní partneri 
(par cum pari). Bez ohľadu na rozdielne chápanie autority v cirkvi rešpektuje každý z partnerov 
postup, ktorý viedol k rozhodnutiam o učení toho druhého. 

 
Terminologická poznámka k slovenskému prekladu 

 
Pri príprave prekladu textov Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, Spoločného oficiálneho 
stanoviska a Dodatku (Annexu) k Spoločnému oficiálnemu stanovisku vychádzala zmiešaná pracovná 
skupina z dvoch pracovných verzií prekladu. Jednu z nich pripravila Evanjelická cirkev a. v. na 
Slovensku, druhú za katolícku stranu Spolok svätého Vojtecha. Pri ich porovnaní sa ukázalo množstvo 
rozdielov. Veľká časť z nich bola daná tým, že evanjelikmi pripravený text vychádzal z anglickej verzie 
originálu, katolícky z nemeckej. Medzi samotnými verziami originálu bolo možné konštatovať 
množstvo odlišností. Pri príprave definitívneho prekladu sme brali do úvahy oba originály a obe verzie 
prekladu. Výsledný text je ovocím dlhých diskusií pri hľadaní optimálnej formulácie, čím vernejšej 
teologickému obsahu a čím presnejšie vyjadrenej v slovenskom jazyku. 
Najproblematickejší bol preklad kľúčového slova Rechtfertigung/ Justification, a to pre neustálenosť 
slovenskej teologickej terminológie v tomto ohľade. Katolícka verzia navrhovala výraz 
ospravodlivenie. V slovenských katolíckych prekladoch Svätého písma sa síce tiež používa ako termín 
slovo ospravedlnenie, ale proti jeho používaniu sa najnovšie vynárajú námietky zakladajúce sa na 
jeho významovej nejednoznačnosti a tým aj teologickej nepresnosti. Ospravedlnenie v dnešnom 
slovenskom spisovnom jazyku znamená predovšetkým prepáčenie, odpustenie v zmysle spoločenskej 
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konvencie, kým ospravodlivenie v teologickom zmysle je (per definitionem) „odpustenie hriechov a 
urobenie spravodlivým milosťou ospravodlivenia, ktorá nás robí Božími deťmi“ (SV 27). Katolícki 
biskupi sa na svojom plenárnom zasadaní vyjadrili, že ak by preklad termínu, pod ktorým obe strany 
teologicky myslia tú istú pravdu mal pôsobiť ťažkosti, súhlasia s použitím termínu ospravedlnenie, s 
patričným vysvetlením. Objavili sa aj ďalšie drobné rozdiely, napríklad výraz „zasľúbenie“ či 
„prisľúbenie“, skratky biblických kníh atď. 
Pretože ide o spoločný preklad Spoločného vyhlásenia, určený na praktické i odborné používanie v 
Katolíckej i Evanjelickej cirkvi na Slovensku, rozhodli sme sa napokon pre jednotné kritérium, ktorým 
je slovenský ekumenický preklad Novej zmluvy z roku 1995, schválený vtedajším predsedom 
Konferencie biskupov Slovenska Mons. Rudolfom Balážom a generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku ThDr. Júliusom Filom. Prednosť sme dávali termínom, ktoré používa tento preklad. 
Zároveň všetky novozákonné citáty sú prebrané z tohto prekladu. Z evanjelických prameňov sa 
odvolávame na slovenské vydanie Symbolických kníh. Rozdielnosť v používaní skratiek biblických kníh 
sme preklenuli používaním ich celého názvu. Problémom bol aj ďalší kľúčový termín cirkev. Keď sa 
explicitne používa ako úplný názov inštitúcie (Katolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Evanjelická 
cirkev a.v.) používali sme majuskuly. V ostatných prípadoch sme používali minusculu, vlastnú 
všeobecnému pomenovaniu. 
V tomto riešení možno vidieť momentálny kompromis, ktorý je zároveň výzvou pracovať na vývoji 
odbornej teologickej terminológie vo vnútri oboch cirkví. Rozvoj ekumenizmu, ako to dokazujú práve 
problémy s prekladom Spoločného vyhlásenia, si však bude, ako vidno, vyžadovať aj ekumenickú 
spoluprácu v oblasti terminológie. 
 
Za pracovnú skupinu prekladateľov Marián Gavenda a Ondrej Prostredník 
Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení 
Vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave a Tranoscius v Liptovskom Mikuláši v roku 2004. 
Zodpovedný redaktor PhDr. Marian Veselý 
Technická redaktorka Danuša Čupková 
 
ekumenizmus je jednou z najväčších starostí môjho pontifikátu. Som presvedčený, že keby kresťania 
prekonali rozdelenie, bol by svet solidárnejší. Preto som sa vždy zasadzoval za spoločné stretnutia 
a vyhlásenia a v tom som videl príklad a podnety pre jednotu ľudskej rodiny. My, kresťania, nesieme 
zodpovednosť hlásať evanjelium pokoja. Spoločne môžeme účinne prispievať k rešpektovaniu života, 
k zachovaniu dôstojnosti každého človeka a jeho neodňateľných práv, k sociálnej spravodlivosti i k 
zachovaniu životného prostredia. Okrem toho nám praktizovanie biblického životného štýlu kresťana 
umožňuje pomáhať  blížnym, aby prekonali inštinkty a cvičili sa v duchu porozumenia a odpustenia a 
spoločne pomáhali núdznym. Sila pokoja, ktorú by mohli mať zjednotení kresťania v rámci svojho 
spoločenstva ako aj v občianskej spoločnosti, sa žiaľ príliš podceňuje.“ 
 
 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2004 
18. – 25. januára 2004 

"Svoj pokoj vám dávam" 
Evanjelium podľa Jána 14, 23 – 31 
 
Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov 
Preklad z angličtiny pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov 
Slovenska. Text v elektronickej podobe možno nájsť na www.ekumena.sk a www.kbs.sk Znenie 
anglickej, nemeckej a ďalších verzií možno nájsť na: www.wcc-coe.org (news and resources) 
 
Prijímať a dávať pokoj! Takúto možnosť nám ponúka naša spoločná viera v Pána Ježiša Krista. V 
tohtoročnom týždni modlitieb za jednotu kresťanov nás na ňu upozorňujú naši bratia a sestry zo 
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Sýrie. Zároveň nás pozývajú, aby sme sa spolu s nimi a s kresťanmi po celom svete modlili za dar 
pokoja. 
 
Slová „pokoj vám zanechávam“, ktorými sa Pán Ježiš lúči so svojimi učeníkmi prv než nastúpi cestu 
utrpenia, sú posolstvom, ktoré sa stáva začiatkom hlbokej zmeny v ich živote. Dáva im pokoj, ktorý 
mení ustráchané srdce človeka na srdce naplnené dôverou. Srdce, ktoré prijalo Kristov pokoj sa 
neuzatvára do seba, ale otvára sa iným, aby z neho mohol plynúť dar pokoja pre všetkých. 
 
Pokoj, ktorý motivuje k službe – to je to, čo ako kresťania v našej krajne potrebujeme aj dnes. Pokoj 
Kristov nie je pokoj, ktorý v človeku vytvára blažený pocit z toho, že už nič netreba robiť. Nie je to ani 
pokoj, ktorý by znamenal stav zmierenia sa s tým, že nič nemá zmysel a nič vo svete okolo nás 
nemožno zmeniť. Nie je to ani pokoj ľahostajnosti, ktorý často vytvárame vo svojom živote tým, že si 
nevšímame veci, ktoré treba riešiť. Kristov pokoj je tvorivý pokoj. Pokoj, ktorý je predpokladom 
tvorivej služby. 
 
Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista prijímame Jeho pokoj aj my dnes. Bez ohľadu na to ku ktorej 
kresťanskej tradícii sa hlásime, Jeho pokoj sa stáva našim každodenným darom. Pramení zo zvesti 
Božieho Slova o odpustení našich hriechov. Tento charakter Kristovho pokoja vytvára predpoklady na 
to, aby sme sa navzájom voči sebe otvárali a pokoj nie len prijímali, ale ho aj okolo seba rozdávali. 
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je takouto zvláštnou chvíľou, kedy sa ako kresťania rozličných 
konfesií môžeme stretať a spoločne prijímať dar Kristovho pokoja. Je tiež pozvaním k tomu, aby sme 
spoločne hľadali príležitosti, pri ktorých budeme môcť odovzdávať Kristov pokoj tým, ktorí ho vo 
svojom živote nevedia nájsť. 
 
Biblické zamyslenia a modlitby, ktoré vám touto cestou ponúkame, vznikli z úprimnej túžby po pokoji 
medzi kresťanmi, ktorí sú už dlhé desaťročia zmietaní vlnami násilia. Nádej, s ktorou oni prosia o 
pokoj je veľmi silnou výzvou, aby sme aj my v spoločných modlitbách prekonávali nepokoj rozličných 
rozdelení medzi nami. 
 

Mons. Andrej Imrich     Ondrej Prostredník 
Predseda Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov  Generálny tajomník 
            pri Konferencii biskupov Slovenska       Ekumenickej rady cirkví v SR 
 
 
Bratislava 8. januára 2004 
 
Drahí bratia a sestry v Kristovi ! 
V prvých týždňoch nového roka vás chceme opäť povzbudiť a vyzvať k spoločným modlitbám 
kresťanov po celom Slovensku v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25. januára 2004). Spolu 
s predstaviteľmi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví vám 
predkladáme tému, ktorú rozpracovali kresťania v Sýrii na 8 modlitebných stretnutí. Ich myšlienky sa 
stávajú inšpiráciou aj pre nás, aby sme sa spoločne zamysleli nad slovami nášho Pána Ježiša Krista: 
„Svoj pokoj vám dávam“ (Ján 14,23-31). 
 
Pokoj, ktorý nám ponúka Pán Ježiš je pozvaním, aby sme v modlitebnom stíšení bez rušivých vplyvov 
okolia a s potrebným odstupom od zhonu všedného dňa prehodnotili našu osobnú situáciu, naše 
víťazstvá i prehry. Zároveň nám umožňuje to, aby sme získali odstup od najrozmanitejších hlasov, 
ktoré sa uchádzajú o našu priazeň a chcú nám radiť, ktorým smerom sa máme uberať. V sústredení 
mysle nám pokoj Kristov umožňuje vidieť nový smer, ktorý nás orientuje podľa osvedčených právd 
Božieho Slova. 
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Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista prijímame Jeho pokoj aj dnes. Bez ohľadu na to ku ktorej 
kresťanskej tradícii sa hlásime, Jeho pokoj sa stáva našim každodenným darom. Pramení zo zvesti 
Božieho Slova o odpustení našich hriechov. Tento charakter Kristovho pokoja vytvára predpoklady na 
to, aby sme sa navzájom voči sebe otvárali a pokoj nie len prijímali, ale ho aj okolo seba rozdávali. 
 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je takouto zvláštnou chvíľou, kedy sa ako kresťania rozličných 
konfesií môžeme stretať a spoločne prijímať dar Kristovho pokoja. Je tiež pozvaním k tomu, aby sme 
spoločne hľadali príležitosti, pri ktorých budeme môcť odovzdávať Kristov pokoj tým, ktorí ho vo 
svojom živote nevedia nájsť. 
 
Najúčinnejšie to bude, ak všetci kresťania spoločne budú prijímať dar Kristovho pokoja a obohatia 
ním tento svet. Preto je potrebné spolu sa modliť a vytvárať príležitosti k ekumenickým stretnutiam 
nielen v týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ale počas celého roka. Pozývame vás, sestry a bratia, 
schádzajte sa v našich farnostiach a cirkevných zboroch počas 8 dní týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov a dohodnite si vo svojom meste, či obci aspoň jedno spoločné ekumenické modlitebné 
stretnutie počas tohto týždňa. Modlime sa spolu za to, aby naša jednota v Kristovi sa stávala 
viditeľnejšou. Podporujeme a odporúčame aj iniciatívu mladých zo Sekcie pre mládež pri Rade pre 
rodinu a mládež KBS a Komisie pre mládež pri ERC v SR, ktorí nás pozývajú ku spoločným modlitbám 
na viacerých miestach našej vlasti v sobotu, 24. januára 2004. Nech aj toto modlitbové prepojenie 
kresťanov Slovenska zveľadí Kristovho Ducha a jeho ovocie v celej našej spoločnosti. 
 
V Pánovi Vaši 
 

prof. ThDr. Július Filo       Mons. prof. ThDr. František Tondra 
generálny biskup ECAV na Slovensku    spišský biskup 
    predseda Ekumenickej rady cirkví   predseda Konferencie biskupov Slovenska 

v Slovenskej republike 
 
 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2004 
18. – 25. januára 2004 

Organizátorom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
 
Adaptácia textu 
 
Tento materiál ponúkame s úmyslom, aby bol, kdekoľvek to bude možné, prispôsobený miestnej 
úrovni. Pri prispôsobovaní treba vziať do úvahy miestne liturgické a bohoslužobné zvyky a celý 
sociálny a kultúrny kontext. Takáto adaptácia by sa mala vykonávať podľa možností ekumenicky. 
 
Na niektorých miestach sú už zriadené ekumenické štruktúry na adaptáciu materiálu. Dúfame, že 
potreba prispôsobiť materiál bude na ostatných miestach stimulom na vytvorenie takýchto štruktúr. 
 
Použitie materiálu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
 
- Pre cirkvi a kresťanské spoločenstvá, ktoré sa zúčastňujú Týždňa modlitieb spolu prostredníctvom 
jednoduchých spoločných pobožností, ponúkame poriadok ekumenických bohoslužieb. 
- Cirkvi a kresťanské spoločenstvá môžu tiež zakomponovať materiál z Týždňa modlitieb do svojich 
vlastných pobožností. Modlitby z ekumenickej bohoslužby „ôsmych dní“ a výber prídavných 
modlitieb môžu byť podľa uváženia použité v rámci vlastného poriadku. 
- Spoločenstvá, ktoré sa Týždňa modlitieb zúčastňujú v rámci svojich každodenných bohoslužieb, 
môžu počas týždňa na tieto pobožnosti použiť materiál z „ôsmych dní“. 
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- Tí, ktorí by chceli robiť štúdium Biblie na tému Týždňa modlitieb, môžu ako základ použiť biblické 
texty a zamyslenia ponúkané v „ôsmych dňoch“. Diskusia by mohla na záver každého dňa viesť k 
príhovorným modlitbám. 
- Tí, ktorí sa chcú modliť v súkromí, môžu materiál využiť pri orientácii svojich modlitebných zámerov. 
Môžu tak urobiť s vedomím spoločenstva s ostatnými, ktorí sa po celom svete modlia za väčšiu 
viditeľnú jednotu Kristovej cirkvi. 
 
Snaha o jednotu – počas celého roka 
 
Tradičný dátum Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je 18. – 25. januára. Tento dátum navrhol v 
roku 1908 Paul Watson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkom svätého Petra a svätého 
Pavla, čo by podujatiu dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže sa 
cirkvi často dohodnú a vyberú iný dátum na spoločné slávenie Týždňa modlitieb, napríklad v blízkosti 
sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo hnutie Viera a poriadok v roku 1926), ktoré tiež 
symbolizujú jednotu cirkvi. 
 
Snaha o jednotu kresťanov však nie je limitovaná na jeden týždeň v roku. Preto vás povzbudzujeme, 
aby ste boli prispôsobiví nielen v tom, čo sa týka dátumu, ale vyzývame vás, aby ste chápali tento 
materiál aj ako pozvánku na hľadanie ďalších príležitostí na vyjadrenie miery spoločenstva, ktorú už 
cirkvi dosiahli, a pozývame na modlitby za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou počas celého roka. 
 
Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 23 – 31 
 
Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A 
prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, 
ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal.  
 
Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale pomocník, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom 
mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, 
svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a 
nedesí.  
 
Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že 
idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste 
uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža sveta. Nič vo mne nie 
je jeho. Robím tak, ako mi prikázal Otec, aby svet poznal, že milujem Otca. Vstaňte, poďme odtiaľto! 
 
(Slovenský ekumenický preklad) 
 
„Svoj pokoj vám dávam“ (Ján 14, 23 – 31) 
 
Úvod do témy 
 
Zriedka sa modlíme za to, čo sa nás netýka, a najhorlivejšie sa modlievame za to, čo nás zasahuje 
veľmi hlboko, čo sa dotýka ľudí a sveta, ktorý poznáme. A modlitba zároveň rozširuje ľudské srdce. 
Svätý Izák Sýrsky hovorí o milosrdnom srdci ako o takom, ktoré horí obrovským súcitom so všetkými 
ľuďmi, s každou stvorenou vecou. Uchopené „silnou a vrúcnou milosťou“, súcitom, „ktorý je bez 
miery, podľa Božieho obrazu“, také srdce obetuje modlitbu z prostriedku všetkého utrpenia, obetuje 
modlitbu za tých, ktorí zraňujú, za „nepriateľov pravdy“ (Homília 81). Dnešný svet potrebuje také 
ušľachtilé srdcia plné milosti, takú modlitbu, ktorá vytryskuje zo stredu stonov ľudstva a celého 
stvoreného sveta. 
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Túžba po mieri na Blízkom východe, túžba, ktorú vyjadrujú mnohí ďalší ľudia v ostatných častiach 
sveta, vytvára zvláštne pozadie slávenia a zamyslení tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov. Kým mier v našom svete zostáva nedosiahnuteľný a na každom kroku sa mu kladú 
prekážky, úsilie o mier a hlboké nádeje, ktoré sú do tohto úsilia vpletené, tvoria živú časť modlitby, 
ktorá sa každý deň dvíha od našich sŕdc k milostivému Božiemu srdcu. 
 
Všetci chceme mier. Je ľudské nachádzať v mieri naplnenie a túžiť po ňom z hĺbky srdca. Ale cesta, 
ktorá vedie ku pokoju nie je taká samozrejmá a ani sa po nej nekráča ľahko. Nádejame sa, že tretie 
tisícročie bude tisícročím mieru, miléniom návratu ku viere v Boha. Arabské slovo pre mier je salaam. 
Hebrejské slovo šalom pochádza z tej istej rodiny semitských jazykov. Na Blízkom východe, podobne 
ako vo všetkých ostatných častiach sveta, kde žijú vedľa seba stúpenci rozličných náboženstiev, sú 
tvorivé vzťahy, postavené na vzájomnom dialógu a spoločnom úsilí o mier a spravodlivosť, 
zakorenené v spoločnom uznaní dôstojnosti každej ľudskej bytosti, čo je základným predpokladom, 
ak chceme byť požehnaní darom pokoja. Duch zmierenia a spoločného poslania medzi kresťanmi a 
kresťanskými spoločenstvami vedie k spoločnému úsiliu o mier. Náš spoločný záujem o nastolenie 
mieru by nám mal pomôcť vytvoriť hlbšie zväzky spoločenstva jedných s druhými.  
 
Biblický koncept mieru je mnohoznačný a mnohostranný. Ponúka plnosť a blahobyt, šťastie 
a bezpečnosť, celistvosť a spravodlivosť. Naša kresťanská viera hovorí, že skutočný mier je nám 
darovaný, len keď chodíme po Božích cestách, ktoré boli predostreté v Písme, a ak nasledujeme cestu 
ku pokoju, ktorú hlásal a žil Ježiš Kristus. „On je náš pokoj“ (Ef 2, 14) a ako jeho učeníci našu jednotu 
musíme vidieť v zmierení v ňom. Ak je kresťanské spoločenstvo roztrieštené, jeho svedectvo o pokoji 
je zaťažené nejednoznačnosťou. Vnútorné protirečenia oslabujú našu schopnosť šíriť Kristov pokoj. 
Naopak, jednota cirkví dáva nášmu svedectvu silu a vierohodnosť a kladie pred svet presvedčivo víziu 
univerzálneho zmierenia v Kristovi. Zmierenie medzi cirkvami je cestou k pokoju a dáva kresťanskej 
zvesti úplnosť. Všetci máme podiel na zodpovednosti pri hľadaní jednoty, ktorá by niesla autentické 
svedectvo Ježišovho pokoja, takisto ako sme všetci povolaní rozličnými spôsobmi, ale inšpirovaní a 
povzbudení tým istým Duchom, aby sme boli tvorcami jeho pokoja a zmierenia vo svete. 
 
Východné cirkvi prešli počas dejín jedinečnými i ťažkými historickými situáciami. Týmto starovekým 
cirkvám v krajinách, kde sa zrodilo kresťanstvo, často odnímali mier. Po celé generácie po ňom túžili a 
vytrvalo sa modlili, aby zavládol. Súčasná situácia však vedie tieto cirkvi k ešte väčšej túžbe po mieri 
ako kedykoľvek predtým. Ich duchovné i materiálne dedičstvo, tradície a obrady ich ženú, aby v 
modlitbách horlivo prosili o mier. Preto na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vybrali 
tému pokoja. 
 
Cirkvi na Blízkom východe dnes žijú vedľa seba ako menšiny v rámci svojej kultúry. Pri ich množstve a 
veľkom počte zmiešaných manželstiev ekumenická spolupráca nie je abstraktným ideálom, ale živou 
potrebou. Ich zmysluplná existencia je možná, len ak budú pestovať ducha ekumény. Jednota a mier 
sú ich najhlbšou srdcovou záležitosťou, ich najvyšším snom, ktorý všetko preniká. Spoločný boj ich 
priviedol k sebe a vízia budúcnosti ich zjednocuje. Mier je ich každodennou starosťou, ich 
neutíchajúcou nádejou. 
 
V ranom období kresťanstva bolo jedno spoločenstvo kresťanov. A hoci udržanie tejto jednoty nebolo 
nikdy jednoduché, raná cirkev sa nesie naprieč storočiami ako základný model spoločenstva, ktoré 
bolo schopné žiť v pokoji a tento pokoj účinne zvestovať. Dnes, už tak nie je. Nie sme úplne jednotní a 
naše svedectvo o pokoji je určitým druhom kompromisu. Tí, ktorí si želajú mier, urobili by preto 
dobre, keby sa modlili a usilovali o jednotu. Majúc na pamäti tento vzťah, stojí cirkev pred výzvou, 
aby sa modlila za pokoj v jednote a jednotu v pokoji. 
Voľba tohtoročnej témy vyplýva tiež z presvedčenia cirkví na Blízkom východe, že ak sa kresťania na 
celom svete ekumenicky ujmú tejto modlitby, bude to prejavom solidarity s nádejami a utrpením ľudí 
tohto regiónu. Ich prosba pripomína apoštola Pavla, ktorý na svojich cestách zbieral dary pre 
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materský zbor v Jeruzaleme. Darom, ktorý tieto cirkvi dnes potrebujú, je modlitba a duchovná 
podpora sestier a bratov zjednotených v spoločnej túžbe po mieri. 
 
Mier znamená dať veci späť na ich prirodzené a Bohom určené miesto. Týka sa to všetkých vzťahov a 
všetkých druhov väzieb. Raj je často opisovaný ako život v pokoji medzi Bohom a jeho ľudom, medzi 
každým človekom a jeho blížnym, medzi ľudským plemenom a stvoreným svetom. Mier existuje len 
tam, kde je spravodlivosť. Naopak, hriech v týchto vzťahoch spôsobuje trhliny. Hriech rozdeľuje, 
spravodlivosť zjednocuje. Naše každodenné skutky a rozhodnutia, ktoré robíme, majú následky, 
dobré alebo zlé. Nimi sa nevyhnutne približujeme k Bohu a k našim blížnym, alebo sa od nich 
vzďaľujeme, získavame a šírime pokoj, alebo ním mrháme a rozbíjame ho. Na Východe sa ľudia 
zdravia tak, že si jeden druhému želajú pokoj, pretože to je to najlepšie, čo môže niekto druhému 
priať. Želajú si pokoj, lebo mier je najlepším vzťahom, aký môžeme mať so svojím blížnym, je ľudským 
právom, ktoré sa každý snaží čo najlepšie chrániť. 
 
Boh je Otcom pokoja, ktorý nás zmieril krvou svojho jediného Syna (2 Kor 13, 11). Pri eucharistických 
anaforách vo východných cirkvách ľudia vyhlasujú „milosť pokoja, obeť chvály“ a takto si pripomínajú 
Božiu milosť, ktorá sa dokázala v jeho sebazjavení a sebadarovaní v Kristovi, ktorý nás pozdvihuje, 
aby sme mali podiel na pokoji, ktorý môže dať len Boh. Ježiš prišiel, aby na zemi vybudoval svoj pokoj 
a daroval nám ho. (Jn 14, 27). On volá svoju cirkev, aby svetu zovšeobecnila skutočný pokoj, po 
ktorom tak túži, a stala sa kvasom nového raja. Všetky liturgické obrady, bohoslužby a adorácie v 
pestrej rozmanitosti svojich foriem sa snažia o zmierenie ľudských bytostí s Bohom, medzi sebou, s 
celým vesmírom a so samými sebou. Modlitba o pokoj ako taká obsahuje silnú vnútornú dimenziu: 
volanie po obrátení a otvorení našich sŕdc, aby sme mohli v sebe niesť Kristovu milosť; pestovanie 
detskej dôvery, že Boh pre nás a v nás vykonáva to, čo my sami nie sme schopní pre seba urobiť; 
prinášanie ovocia v šľachetných skutkoch uskutočňovaných so vzdávaním vďaky Bohu a na 
pestovanie zmierenia a pokojného života so svojimi blížnymi, vzdialenými i blízkymi; snahu o 
vytrvalosť v askéze a vnútornom očisťovaní; a ako sme už spomenuli, to všetko je nevyhnutne 
spojené s túžbou po jednote vo všetkých sférach ľudského života a so zápasom o ňu. 
 
Modlitba o pokoj pripravuje aj nás, tak jednotlivých kresťanov, ako aj cirkev, aby sme sa ujali 
prorockého poslania, ktoré neoddeliteľne patrí ku Kristovmu telu: byť nástrojmi a tvorcami mieru a 
spravodlivosti, novej ľudskosti v našom zlomenom a vojnami skúšanom svete. Aktívne odovzdanie sa 
zápasu o mier a spravodlivosť je ovocím pôsobenia Ducha Svätého v nás. Toto nie je ľudský projekt, 
ale Božia práca; a ako Písmo bez váhania hovorí, Boží pokoj nie je pokoj tohto sveta. Prorok Izaiáš (2, 
4) a prorok Micheáš hovoria o čase, keď národy „prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje 
oštepy na vinárske nože“. Táto vízia premeny nástrojov vojny na také, ktoré budujú spoločenstvo, 
neprestáva inšpirovať kresťanov k zručnosti v používaní nástrojov dialógu a nenásilných riešení 
konfliktu v snahe o pokoj a spravodlivosť. Používajú pritom prostriedky, ktoré sú v úplnej zhode s 
koncom, aký očakávame, ako to robil Ježiš. Micheáš a Jeremiáš vydávajú tiež svedectvo o prorockej 
tradícii volania proti pokrytectvu a falošnej rétorike o mieri - ostro vystupujúc proti tým, ktorí 
„hovoria: Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja!“ (Jer 6, 14), ktorí „volajú: Pokoj!“, keď ich vlastné potreby sú 
uspokojené, ale vyhlasujú vojnu proti tomu, kto „im nič nedá do úst“ (Mich 3, 5). Mnohí kresťania a 
kresťanské spoločenstvá vstúpili v súčasnosti do verejných diskusií o prostriedkoch na dosiahnutie 
mieru, ktoré z času na čas spochybňujú politické a ideologické platformy a „mierové“ politiky 
vybudované na násilí, nespravodlivosti a utláčaní druhých. V niektorých častiach sveta nie je prorocké 
svedectvo, ktoré konfrontuje zúžené alebo falošné definície mieru s biblickou víziou, možné, alebo je 
možné len za cenu veľkých osobných a spoločenských obetí. Týmto miestam patrí zvláštne miesto v 
našich modlitbách za mier. 
 
V roku 2004 majú kresťania na celom svete opäť spoločný dátum slávenia Veľkej noci. Veľkonočné 
tajomstvo je prameňom našej nádeje, stálym zdrojom nášho poslania, zasľúbením, že mier je možný. 
Pripomíname si, že hoci násilie, nespravodlivosť a nenávisť môžu v určitom čase prekvitať, Božia moc 
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premieňa smrť na život a prináša zmierenie do všetkého, čo ho podkopáva, a nakoniec definitívne 
zvíťazí. Keďže v celom kresťanskom svete slávime tento rok Veľkú noc v tom istom čase, kiež sa naše 
oslavy počas tohto svätého obdobia stanú podnetom na hlbšie prežívanie nádeje a radosti, ako aj 
poslania, ktoré vstáva z hrobu spolu so vzkrieseným Pánom. Rok 2004 spadá tiež do Dekády na 
prekonanie násilia. Táto iniciatíva Svetovej rady cirkví nás pozýva na modlitby a volá nás k záväzku 
pracovať pre mier. 
 
Prostredníctvom bohoslužieb, biblických textov a meditácií na osem dní predkladáme biblickú vízia 
pokoja, nad ktorou sa budeme z rozličných pohľadov zamýšľať. Dúfame, že pritiahne kresťanov 
jedných k druhým a otvorí bohatý poklad nášho dedičstva, aby sme sa stali lepšími nástrojmi 
Kristovho premieňajúceho pokoja vo svete. Evanjeliovým textom bohoslužieb je Ján 14, 23 – 31, časť 
Ježišovej rozlúčkovej reči. Povedal ju svojim učeníkom predtým, ako ho vydali na smrť. Na tomto 
veľkonočnom pozadí Ježiš uisťuje svojich nasledovníkov, že ak zachovajú jeho slovo, on a jeho Otec si 
v nich urobia svoj dom. Udeľuje im dar a zasľúbenie pokoja: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam.“ Pri odchode od učeníkov im Ježiš rozpráva o tom, ako majú byť pod vedením Ducha Svätého 
nositeľmi pokoja pre celý svet. 
 
Tento Jánov text je východiskovým bodom na zamyslenia na osem dní, ktoré sa snažia odhaliť 
dôsledky a uvažovať nad tým, čo z tohto textu pre kresťanské pochopenie pokoja vyplýva. Všetok 
pokoj, v cirkvi i vo svete, má svoj základ v Božej tvorivej a život dávajúcej láske k nám (1. deň). V 
zjavení Otcovej lásky ľuďom Ježiš svojim učeníkom sľubuje, že im prinesie vnútorný pokoj a 
vyrovnanosť aj uprostred zmätku (2. deň). Tí, ktorí počujú Ježišove slová a vezmú si ich k srdcu, stanú 
sa nositeľmi jeho pokoja (3. deň). Toto je dielo Svätého Ducha, prinášať pokoj, odpustenie a oživenie, 
aby sme kládli naše mysle a srdcia do služby svetu, ktorý túži po pokoji (4. deň). Kým svet sa usiluje o 
pokoj a bezpečnosť prostredníctvom sily a použitím moci, Kristov pokoj prichádza prostredníctvom 
pokory a služby a snaží sa premáhať zlo dobrom (5. deň). Kráčať cestou učeníctva znamená žiť čoraz 
slobodnejšie od strachu a úzkosti, majúc vždy na pamäti, že Božia láska je väčšia ako čokoľvek, čo sa 
nám stavia na odpor (6. deň). S vierou v Kristovo vzkriesenie a s očakávaním jeho opätovného 
príchodu v sláve majú kresťania žiť svoj život v ústrety horizontu nádeje a pritom byť solidárni s tými, 
ktorých životy sú vydesené pochybnosťami, strachom a žiaľom (7. deň). Pravý pokoj, pokoj, ktorý 
nám Boh túži dať, prináša radosť, ale nás tiež zaväzuje to, aby sme vydávali samých seba pre iných, 
aby všetci mohli mať podiel na tomto pokoji (8. deň). 
 
 
Príprava materiálu na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2004 
 
Návrh tohto materiálu prišiel k nám od kresťanov, ktorí žijú a vydávajú svoje svedectvo v starovekom 
meste Aleppo v Sýrii. 
 
Naša úprimná vďaka patrí tým, ktorí pracovali v mene cirkví v Aleppe (pravoslávnych, katolíckych a 
protestantských) na príprave týchto textov v ich počiatočnej podobe: Msgr. Gregorios Youhanna 
Ibrahim (metropolita Sýrskej pravoslávnej cirkvi), Msgr. Boulos Yazdji (metropolita Gréckej 
pravoslávnej cirkvi), Msgr. Antoine Odo (biskup Chaldejskej cirkvi) a Msgr. Boutros Marayati 
(arcibiskup Arménskej katolíckej cirkvi, koordinátor miestnej skupiny a zástupca v medzinárodnej 
prípravnej skupine). 
 
Materiál získal terajšiu podobu na stretnutí medzinárodnej prípravnej skupiny, ktorú vymenovala 
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov zo strany Katolíckej cirkvi a Komisia pre vieru a 
cirkevné zriadenie zo Svetovej rady cirkví. Skupina sa stretla na Pastorálnom sekretariáte na ústredí 
Biskupskej konferencie na Sicílii. Chceli by sme poďakovať Msgr. Carlovi Di Vitovi a celej jeho 
pracovnej skupine za vrelé privítanie a priateľskú podporu našej práce. 
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Skupina je vďačná, že jej členovia mohli navštíviť Centro Paolo Borsellino v Palerme na Sicílii, kde si 
vypočuli prednášku o význame jeho sociálnej a vzdelávacej práce. 

 
 

Bohoslužba 
"Svoj pokoj vám dávam" (Ján 14, 23-31) 

 
Úvod 
Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na rok 2004 a na túto ekumenickú pobožnosť navrhli 
kresťanské cirkvi z mesta Aleppo v Sýrii. Ekumenické vzťahy v tomto meste sú veľmi živé a príležitostí 
na spoločnú oslavu je mnoho. 
 
Táto bohoslužba úmyselne preberá model ekumenickej slávnosti, ktorý pravoslávne, katolícke a 
protestantské cirkvi v Aleppe pravidelne používajú. Vyznačuje sa úvodným chválospevom, kajúcou 
modlitbou, veľkým významom kladeným na biblické učenie, spevom prosebných modlitieb a 
vzývaním Ducha Svätého. 
 
Modlitby, ktoré vytvárajú túto bohoslužbu, ako aj modlitby navrhnuté medzi prídavnými modlitbami, 
pochádzajú z rozličných liturgických tradícií týchto východných cirkví. Väčšina modlitieb, ktoré sú 
použité v poriadku bohoslužby, má svoj pôvod v sýrskej liturgickej tradícii. 
 
Bolo by prejavom duchovného ekumenizmu, keby ste použili len predložené modlitby bez toho, aby 
ste ich upravovali, a podieľali sa na tejto slávnosti, pridŕžajúc sa jej poriadku a zachovávajúc jej 
základné liturgické prvky. Ak to miestna ekumenická situácia umožňuje, mohla by to byť tiež 
príležitosť pozvať predstaviteľov z pravoslávnych a východných cirkví, aby sa zapojili do bohoslužby, a 
zamyslieť sa nad možnosťami spracovania týchto návrhov spoločne s nimi. 
 
Niektoré spoločenstvá však určite budú mať isté ťažkosti s osvojením si všetkých modlitieb 
a niektorých vyjadrení. Preto ako alternatívu navrhujeme, aby radšej ako by boli pôvodné orientálne 
modlitby prepísané, boli skrátené, alebo aby ste vybrali iné modlitby z ponúknutých prídavných 
modlitieb. Nech už bude voľba akákoľvek, ak bude zachovaná štruktúra, poriadok a každý prvok 
bohoslužby, podstata slávnosti bude zrejmá a duchovný cieľ dosiahnutý. Týmto cieľom nie je vnútiť 
modlitby jednej liturgickej tradície, ale umožniť zhromaždeniu mať účasť na duchovnej skúsenosti 
našich sestier a bratov z Východu. Duchovná jednota všetkých kresťanov, ktorí sa chcú v roku 2004 
modliť za mier vo svete a za vzájomné spoločenstvo viery vo vzkrieseného Krista, ktorý je jeho 
zdrojom, bude takto jasne rozpoznateľná. 
 
Poriadok bohoslužby s poznámkami týkajúcimi sa vzťahu jeho jednotlivých prvkov k téme je 
nasledovný: 
 
- Zhromaždenie zaspieva ďakovnú pieseň Pánovi a pripraví sa kajúcou modlitbou na počúvanie 
Božieho slova. Do našich sŕdc táto modlitba prinesie vnútorný pokoj, ktorý je ovocím Božej milosti, a 
pozornosť voči jeho slovu. 
 
- Liturgia slova je najobsiahlejšou časťou. Je vyhlásením pokoja ako Božieho daru ľudstvu, keď sa 
Ježišovo zasľúbenie jeho učeníkom stáva skutočnosťou v tajomstve kríža a vzkriesenia a je dovŕšené 
darom Ducha Svätého cirkvi. Podľa Pavlovho učenia z Listu Efezanom a nasledovaním príkladu jeho 
pastorálnej starostlivosti apoštola o členov novozaložených miestnych cirkví aj nám je určená výzva 
milovať jedni druhých v spoločenstve Svätého Ducha. Táto vzájomná láska medzi kresťanmi a medzi 
cirkvami, ktorej je ekumenizmus neodmysliteľnou súčasťou, dodáva dôveryhodnosť nášmu svedectvu 
a nášmu špecifickému pôsobeniu ako kresťanov pri hľadaní pokoja vo svete. 
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- Na znak pokoja by mal byť položený zvláštny dôraz. Jeho miesto je v prostriedku bohoslužby – 
medzi čítaním Písma a vyznaním viery, po ktorom nasledujú príhovorné modlitby. Podobne by to 
malo byť s obnovením záväzku všetkých prítomných „zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, aby 
sme sa stali jedným telom“. Je pripravených niekoľko návrhov na vyjadrenie tohto záväzku a na 
povzbudenie členov zboru, aby urobili takýto úprimný, obnovený záväzok na pestovanie pokoja a 
zmierenia kresťanov. 
 
- Do bohoslužby môže byť včlenený symbol pokoja, ako napríklad palmové ratolesti, holubica alebo 
zapaľovanie sviečok, pričom uprednostňujeme symbol dúhy. Tento symbol možno zdôrazňovať od 
začiatku bohoslužby. Možno naň poukázať v kázni, môže sa stať centrálnou časťou slávnosti a 
rovnako ho možno opätovne pripomenúť v závere. 
 
- Myšlienka pozvať ľudí, aby svedčili o tom, ako sa podieľajú alebo podieľali na službe mieru, je 
takisto primeraná. Priaznivá ekumenická situácia v meste Aleppo je svedectvom, ktoré môže počas 
bohoslužby zaznieť. 
 
- Bohoslužbu, ktorú sme otvorili vzdávaním vďaky Bohu pokoja, ukončíme modlitbou k Duchu 
Svätému, ktorý je vzácnym pokladom a zdrojom pokoja. 
 
- Duchovní z miestnych cirkví, ktorí sú na bohoslužbe prítomní, a to nezávisle od toho, či boli aktívne 
zapojení do jej priebehu, môžu spolu udeliť záverečné požehnanie. Slová pri prepustení by mohli 
medziiným zdôrazniť skutočnosť, že spoločná modlitba nachádza svoje naplnenie uprostred 
každodenného života. Naše ekumenické pobožnosti a dobrodenia, ktoré ony prinášajú do života 
sveta, upevňujú spoločenstvo medzi kresťanmi. Toto sa stáva prorockým ohlasovaním daru pokoja. 
 
Poriadok bohoslužby 
Otvorenie 
 
Odporúčame na začiatku stručne predstaviť štruktúru pobožnosti – piesne, hudbu a pasáž z Božieho 
slova, ktorá bude čítaná. 
 
Pri responzórnych modlitbách radíme zapojiť viacerých čitateľov. 
 
Miestne spoločenstvo by mohlo umelecky stvárniť dúhu ako symbol pripomínajúci pokoj. 
 
Zbierka v priebehu bohoslužby by mala byť uvedená v najprimeranejšom okamihu. Možno ju 
predstaviť ako symbol duchovnej jednoty a pokoja, ktoré nie sú možné bez vzájomného podelenia sa a 
spravodlivosti. 
 
L: Liturg (ten, kto vedie bohoslužbu) 
Z: Zhromaždenie 
Č: Čitateľ 
 
L: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. 
 
Z: Amen. 
 
Úvodný chválospev: (pieseň chvály) 
Niektorí členovia zhromaždenia, napríklad rôzni čitatelia a liturgovia, môžu vstúpiť v procesii a niesť 
nad hlavou Bibliu. Pred nimi môžu ísť deti. Procesia prejde popod dúhu, ktorá by mala byť v 
bohoslužobnom priestore vhodne umiestnená. 
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Modlitba chvály zo sýrskej liturgie (použite celú, časť alebo vyberte inú) 
L: Ježišu, ktorý si plný svetla, v tvojom svetle vidíme svetlo; ty si pravé svetlo, ktoré osvecuje celé 
stvorenstvo; ožiar nás svojím radostným svetlom, vznešenosťou Otca v nebesiach.  
Čistý a svätý, ktorý prebývaš v príbytkoch svetla, zachovaj nás od zlých žiadostí a nenávistných 
myšlienok a daruj nám, aby sme činili skutky spravodlivosti v čistote srdca. 
 
V tento svätý deň, ktorý nás priviedol k sebe, ťa úpenlivo prosíme, aby si daroval svojej cirkvi jednotu: 
zachovaj nás v plnosti svojho pokoja. 
 
Z: Amen. 
 
L: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, Pánovi všetkého, klaňajme sa jeho jedinému Synovi a oslavujme 
Svätého Ducha, odovzdávajúc naše životy do jeho starostlivosti s prosbou o jeho milosť. 
 
Z: Modlitba pokánia zo sýrskej liturgie (použite celú, časť alebo vyberte inú) 
L: Zmiluj sa nad nami, všemohúci Bože. Chválime ťa, žehnáme ti, klaniame sa ti. Úpenlivo ťa prosíme, 
skloň sa láskavo k nám. Ó štedrý Bože, priateľ všetkých, zmiluj sa nad nami. 
 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
L: Pamätáme na tvoju smrť, Pane Ježišu, ohlasujeme tvoje zmŕtvychvstanie, očakávame tvoj príchod v 
sláve. Buď milostivý ku všetkým. 
 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
L: Pre všetky naše žiadosti, prosíme ťa, preukáž nám svoju láskavosť. Ó ty, ktorý si priateľom 
všetkých, daj, aby sme v tento svätý deň a po všetky dni nášho života mohli ísť ďalej v pokoji a bázni 
pred Bohom. Zbav nás, všetok svoj ľud a svoju cirkev, všetkej žiarlivosti, všetkého pokušenia a 
všetkých diabolských skutkov. Osloboď nás od úkladov zlých, od viditeľných i neviditeľných 
nepriateľov. A daruj nám v hojnosti dobré a užitočné skutky, lebo ty si nám dal moc rozmliaždiť 
hadov, škorpiónov a nepriateľské sily. Neveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od zlého skrze svoju 
milosť, svoju dobrotu a svoju lásku ku všetkým, zjavenú v tvojom Synovi, našom Pánovi a Spasiteľovi, 
Ježišovi Kristovi. Jemu nech je sláva, česť, moc a chvála, ako aj Duchu Svätému, ktorý je tej istej 
podstaty a ktorý dáva život teraz i vždycky i naveky vekov. 
 
Z: Amen. 
 
L: Pane, Bože náš, odpovedz na naše prosby, pomôž nám a zachráň nás. Prijmi naše modlitby a 
žiadosti a vo svojej milosti sním z nás všetko odsúdenie, trest a hnev. Daruj nám bezpečnosť, mier a 
šťastný a pokojný koniec, ktorý udeľuješ deťom pokoja. Daj nám dokonať náš kresťanský život tak ako 
si to pri nás želáš, aby sme boli hodni tvojej Božskej velebnosti, aby sme ti mohli vzdávať pocty a 
chvály teraz i naveky. 
 
Z: Pane, prijmi našu modlitbu o odpustenie a naše pokánie. 
 
L: Daj, aby sme prijali odpustenie našich previnení a hriechov teraz i naveky. 
 
Z: Zmiluj sa nad nami Pane Bože, odpusť naše previnenia, našu ľahostajnosť, chyby spáchané 
úmyselne alebo neúmyselne, vedome alebo nevedome. Amen. 
 
Čítanie z Biblie: 
Izaiáš 57, 19 – 21; 60, 17 – 22 
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Žalm 72, 1 – 8 
List Rimanom 15, 30 – 33; 16, 1 – 16 [alebo List Efezanom 2, 13 – 18] 
Čítanie evanjelia: Ján 14, 23 – 31 
 
Kázeň 
(Chvíľa ticha) 
 
Modlitba o pokoj a odovzdávanie znaku pokoja zo sýrskej liturgie (použite tak, ako je navrhnutá, 
alebo môžete zvoliť inú) 
L: Urob nás hodnými, Pane, Bože náš, prijať občerstvenie našich duší a naplniť naše srdcia novým 
vínom tvojho Ducha Potešiteľa. 
 
Z: Vypočuj našu modlitbu, Pane. 
 
L: Zobuď naše srdcia svetlom svojej milosti a osloboď ich od tieňov hriechu; osvieť nášho ducha 
duchovnými lúčmi tvojho Ducha Svätého. 
 
Z: Vypočuj našu modlitbu, Pane. 
 
L: Urob nás hodnými, všemohúci Otče, vymeniť si znak pokoja s našimi blížnymi vo svätom bozku 
skrze lásku nášho Pána a nášho Boha. 
 
Z: Pred tebou, Pane Bože, skláňame svoje hlavy v uctievaní. 
 
Pieseň (počas piesne si zhromaždení odovzdávajú znak pokoja) 
 
Nicejské vierovyznanie 
 
L: Načúvajme Bohu s múdrosťou a vyznávajme: 
 
Z: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i 
neviditeľných. 
I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, splodeného z Otca pred všetkými vekmi; 
Boha z Boha a Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého; splodeného nie stvoreného, jednej 
podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené; ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil 
z nebies a vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie Panny a človekom sa stal; ukrižovaný bol tiež za nás, 
pod Pontským Pilátom trpel a bol pochovaný; a na tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem; vstúpil na 
nebesá, sedí na pravici Otcovej a zas príde v sláve súdiť živých i mŕtvych; a jeho kráľovstvu nebude 
konca. 
Verím i v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorý pochádza od Otca, ktorý spolu s Otcom a Synom 
ctený a slávený býva, ktorý hovoril skrze prorokov. I v jednu svätú všeobecnú a apoštolskú cirkev. 
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život v budúcom 
veku. Amen. 
 
Prímluvné modlitby zo sýrskej liturgie z Antiochie (použite tak, ako je navrhnuté, alebo len časť, 
alebo môžete nahradiť inými modlitbami. Čas môže byť tiež vyplnený voľnými modlitbami 
zhromaždených) 
 
Č: Predložme naše prosby všemohúcemu Bohu, Otcovi nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 
Prosíme ťa, Pane, priateľu všetkých, pamätaj vo svojej milostivosti na svoju jednu svätú všeobecnú 
apoštolskú cirkev. 
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Z: Modlime sa za pokoj pre jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev. 
 
Č: Požehnaj všetky stvorenia, rozšírené od jedného konca sveta po druhý, všetkých ľudí a všetky 
stáda ovečiek. Kiež tvoj pokoj zostúpi z nebies do všetkých sŕdc. Prines pokoj tomuto pokoleniu a 
naplň nás svojou milosťou. Našu vládu, armádu, predstaviteľov štátu a všetkých ľudí, našich susedov, 
prisťahovalcov a vyhnancov, zaodej ich všetkým pokojom, ó Kráľu pokoja. Daruj nám svoj pokoj, lebo 
všetky veci pochádzajú od teba. Nech patríme tebe, ó Bože, náš Pane, lebo len teba poznáme. Tvoje 
sväté meno je to, ktoré ohlasujeme. Kiež naše duše žijú v tvojom Svätom Duchu. Kiež smrteľné 
mocnosti hriechu nezvíťazia nad tvojimi služobníkmi ani nad ľuďmi zeme. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Č: Modlime sa k všemohúcemu Bohu, Otcovi nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vyprosujeme tvoju 
milostivosť, ó priateľu všetkých. Pamätaj na naše zhromaždenia v mene našej svätej cirkvi, požehnaj 
ich a daj, nech sa rozšíria po celej zemi. 
 
Z: Modlime sa za túto cirkev. 
 
Č: Ty si zmieril všetky tvory zeme s tými, ktoré sú na nebi, a spojil si ich v jedno. Dokonal si svoj plán v 
ľudskom tele, a keď tvoje telo vstúpilo na nebesá, naplnil si vesmír svojou božskosťou. Ty si povedal 
svojim učeníkom a svätým apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Teraz nám, 
ó Pane pokoja a bezpečnosti, udeľ tieto požehnania, očisti nás od každého hriechu, každej falošnosti 
a pokrytectva, od všetkého zla a všetkých úkladov a myšlienok na zlé veci. Zaodej nás svojím stálym 
pokojom, aby sme si zachovali dôveru apoštolskej viery a mohli žiť spojení zväzkami bratskej lásky. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Č: Nech bezpečnosť a blahobyt naveky vládnu na celej tvári zeme; nastoľ svoj pokoj, aby sme sa 
všetci v jednote viery mohli stať dokonalými bytosťami dosahujúcimi plnosť Kristovu. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Č: Požehnaj, ó Pane, pokoj svojej cirkvi, všetkým svojim ľuďom a všetkým svojim stvoreniam. Utíš a 
zmier všetkých nepriateľov a ľudí, ktorí vedú vojny, aby sa ich oštepy mohli premeniť na vinárske 
nože a ich kopije na pluhové radlice, aby sa poučili a už nikdy neviedli vojnu. A zachovaj ich všetkých 
vo svojom mene. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Č: Pane, zachráň svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo, stráž ho a zachovaj ho naveky. Udržuj ho v 
pravej viere v sláve a dôstojnosti po všetky jeho dni: založ ho v láske a v pokoji, ktorý prevyšuje 
všetky veci. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Č: Ó Duchu Svätý, urob nás hodnými prispievať k posväteniu tvojich nebeských pokladov a obetovať 
ti v čistote a svätosti pravé uctievanie tu i na všetkých miestach teraz a po všetky dni nášho života, 
aby tvoja dobrá zvesť mohla ohlasovať až do posledných končín zeme. 
 
Z: Kyrie eleison. 
 
Modlitba Pánova (každý vo svojom vlastnom jazyku) 
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Obnovenie záväzku 
Z: Pane, skláňame sa pred tebou, ako si nás naučil, vo všetkej pokore, krotkosti a trpezlivosti, s láskou 
podporujúc jeden druhého. Pokúšame sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja, aby sme sa mohli 
stať „jedným telom a jedným duchom“ podľa nášho spoločného povolania a poslania. Jedným hlasom 
a v pokání za naše rozdelenie zaväzujeme sa spoločne pracovať na zmierení, pokoji a spravodlivosti a 
stojíme spolu pred tebou s prosbou: pomôž nám, aby sme žili ako tvoji učeníci, premáhali sebeckosť a 
aroganciu, nenávisť a násilie. Daruj nám silu odpúšťať. Inšpiruj naše svedectvo vo svete, aby sme 
pestovali kultúru dialógu a boli nositeľmi nádeje, ktorú do nás zasialo tvoje evanjelium. Urob nás 
nástrojmi svojho pokoja, aby naše domácnosti a spoločenstvá, naše farnosti, cirkvi a národy mohli 
lepšie súzvučať s tým pokojom, ktorý si nám tak veľmi túžil darovať. 
 
Svedectvá: 
Účastníci môžu po jednom prísť a vydať svoje svedectvo. Môžu vyrozprávať, akým spôsobom boli 
alebo sú svedkami pre mužov i ženy v službe mieru vo svojom okolí, alebo ako oni sami našli v Kristovi 
silu na zmierenie alebo na to, aby napomohli pokoj medzi ľuďmi alebo medzi cirkvami. 
 
Liturg môže buď vysvetliť zvolený symbol pokoja, alebo stručne uzavrieť svedectvá a uviesť chválospev 
Svätému Duchu, darcovi pokoja. 
 
Pieseň (Chválospev) (na tému pokoja v Duchu Svätom) 
 
Vzývanie Ducha Svätého 
Bože Utešiteľu, Duchu pravdy, poklad pokladov a zdroj života, ktorý rozdeľuješ všetky dary a dávaš 
božskú milosť, Bože pokoja a bezpečnosti, príď, prebývaj v nás a očisti nás od všetkého hriechu. Stvor 
v nás čisté srdce a daruj nám ducha pevného. Ó Duchu pokoja a lásky, Duchu cudnosti a čistoty, 
Duchu zbožnosti a svätosti, Duchu múdrosti a rozumnosti, Duchu rady a sily, ó milostivý a dobrý 
Duchu Svätý, daruj nám tú krstiteľnicu zo sĺz, ktorá obmýva naše srdcia od všetkej nečistoty, aby si si 
z nich láskavo mohol urobiť svoj príbytok. Príď a zapáľ v nás oheň svojej božskej lásky, znovu v nás 
roznieť ducha dobrotivosti, aby sme mohli žiť v tebe naveky. Amen. 
 
Požehnanie 
 
Záverečná pieseň (chorál) 
1. deň 
Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. (Ján 14, 23) 
 
Božia láska je základom pokoja 
 
Dt 7, 7 – 11 On je verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva svoju priazeň. 
Ž 25, 2 – 10 Pamätaj, Hospodine, na svoje zľutovanie a milosť, ktoré trvajú od vekov. 
1 Jn 4, 7 – 12 Boh je láska. 
Lk 15, 1 - 2.11 - 32 Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho 
 
Výklad 
V podobenstve o márnotratnom synovi je to otcova láska, prostredníctvom ktorej získava mladší syn 
znovu svoje niekdajšie postavenie. Tá istá láska upokojuje pobúrené myšlienky a utišuje utrápené 
srdce staršieho brata. Obaja z nich nosia v sebe túžbu po zmierení v otcovej láske. Ich poslušnosť 
tejto túžbe sa stáva základom pokoja pre ich dom. 
 
Hlbokou túžbou kresťanov je prijať Kristovo pozvanie na dôveru a pokoj založené na Otcovej láske. 
Táto láska, ktorá je ich spoločným dedičstvom, je zároveň tmelom ich jednoty. 
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Ako synovia v podobenstve, tak každý si zachováva tú identitu, ktorá bola formovaná jeho vlastnou 
minulosťou a ktorá je neustále obnovovaná vernosťou Otcovmu slovu. Sú motivovaní spoločným 
hľadaním božského pokoja, ktorý chcú šíriť a ktorý sa vylieva od jediného Syna na všetko ľudstvo. 
 
Keď kresťania založia svoj príbytok v Bohu, idú hlbšie do jeho slova a toto slovo sa stáva živým a 
účinným. Vstúpia do spoločenstva s Otcom, Synom a Duchom Svätým, a tak objavia ovocie Božej 
lásky. 
 
Modlitba 
Ďakujeme ti, Pane, za lásku, ktorou nás miluješ. Daj nám milosť vítať túto lásku v dôvere, že sa ona 
môže stať zdrojom pokoja pre cirkev i pre svet a že ju môže poznať celé ľudstvo. Amen. 
 
2. deň  
Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. (Ján 14, 23) 
 
Vnútorný pokoj, istota a pokoj 
 
Pies 3, 3 – 5 Neprebúdzajte lásku, kým sama nechce. 
Ž 3, 3 – 7 Prebudím sa, lebo Hospodin ma podopiera. 
Ef 4, 1 – 6 Jeden Boh a Otec… ktorý je nad všetkými a skrze všetkých.  
Mk 6, 45 – 51 Vstúpil k nim na loď. 
 
Výklad 
Pokoj v srdciach učeníkov pramení z prítomnosti Pána Ježiša Krista, ktorý je s nimi na lodi. Tá istá 
prítomnosť prináša pokoj a istotu celej cirkvi. Je darovaná tým, ktorí žijú svoje povolanie až do tej 
miery, že sú ochotní vydať svoj život za svojho blížneho, či už je to v osamelom zápase v pustatine 
kontemplácie, alebo v službe vo svete. 
 
Pre svoje odovzdanie sa celým srdcom konaniu (aktivite) alebo kontemplácii sa zdá, že títo kresťania 
nasledujú cestu na míle vzdialenú od bežného kresťanského povolania. V skutočnosti sa však 
pripájajú k spoločenstvu veriacich práve v samotnom jadre ich bohoslužby. Pretože nie sú ani pasívni, 
ani rojkovia, nesú cirkev vo svojom vnútri a ich duchovný zápas je pre cirkev poctou. So svojimi 
bratmi a sestrami v krste nachádzajú silu svedčiť s pokojom a vyrovnanosťou o zasľúbenej 
prítomnosti Krista, ktorý ich vedie do spoločenstva Trojice. 
 
Ľudstvo túži po tom, aby boli vo svete prítomní muži a ženy pokoja. Kresťania sú povolaní svedčiť o 
pokoji skrze miernosť, pokoru a trpezlivosť Boha, ktorý je prítomný v živote každého človeka. 
 
„Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“ Ten, kto napĺňa svoj život týmito Božími slovami, 
môže sa prostredníctvom tohto pokoja stať zvláštnym agentom kresťanskej jednoty. 
 
Modlitba 
Pane, podopri môjho trasúceho sa ducha na skale svojich prikázaní; a tak ako si utíšil búrku mocou 
svojej prítomnosti, upokoj vlny môjho rozbúreného života. Veď ma na loď, ktorou je tvoja cirkev. Daj 
mi vieru, ktorá ma bude upomínať na to, že ty si s nami aj teraz a až do konca času. Amen. 
 
3. deň  
Slovo, ktoré počujete. (Ján 14, 24) 
 
Kristus - Slovo Otcovo 
 
Dt 30, 11 – 14 To slovo je veľmi blízko teba… 
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Ž 85, 2 – 14 Hovorí o pokoji pre svoj ľud a pre svojich zbožných. 
2 Kor 1, 18 – 22 Všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“. 
Lk 10, 38 – 42 Počúvala jeho slová. 
 
Výklad 
Syn nikdy neprestáva prijímať od Otca. Jeho vôľa hľadá u Otca to, aby mohol vysloviť „áno“, ktoré 
prinesie svetu pokoj. Lebo je to pokoj, ktorý Boh túži ľudstvu darovať. A keď sa Ježiš prechádza medzi 
nami, tí, ktorí ho počúvajú, prijímajú pravé Slovo Božie. „Milosť a pravda sa stretnú, spravodlivosť a 
pokoj sa objímu.“ Tvárou v tvár nepriateľstvu mužov a žien čelí Slovo láskou Boha k ľudstvu. 
Tichosťou kríža zjednotil všetkých ľudí v sebe a priniesol nám Boží pokoj. 
 
Toto Slovo, ktoré je ľudstvu také prístupné, preniká hlboko do sŕdc tých, ktorí sa odvážia ho pozvať. A 
tak keď mu Marta a Mária ponúknu pohostinnosť, zakúsia toto Slovo a zažijú úžasný pokoj: „Slovo, 
ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal.“ Tento „najlepší podiel“ prinesie plodné 
dedičstvo a apoštoli, nasledujúc Krista a v jeho mene, budú následne povolaní, aby sa stali tvorcami 
zmierenia a pokoja. 
 
Toto Slovo sa dnes ponúka našim cirkvám, a ak pozveme živého Krista do našich spoločných liturgií 
slova alebo do našich spojených aktivít v službe iným, vedie nás k zmiereniu. V ňom sa spájame s 
požehnaním nášho spoločného Otca a naše cirkvi sa stávajú lepšími služobníkmi Slova a svedkami 
pôsobiaceho Božieho pokoja. 
 
Modlitba 
Ó Pane, náš Bože, v Ježišovi Kristovi, tvojom jedinom Slove, si usmrtil nenávisť. Jeho smrťou v tichosti 
kríža si zmieril ľudské bytosti medzi sebou i s tebou. Premeň naše násilné reči na slová pokoja a daj 
nám milosť neodmietať cenu tohto univerzálneho zmierenia. Amen. 
 
4. deň 
Duch Svätý vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Ján 14, 26) 
 
Pokoj - ovocie Ducha 
 
Jer 31, 31 – 34 Svoj zákon vložím do ich vnútra.  
Ž 51, 10 – 17 Podopri ma duchom poslušnosti.  
Gal 5, 22 – 25 Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj. 
Jn 20, 19 – 23 Pokoj vám!… Prijmite Ducha Svätého. 
 
Výklad 
Ustrašení apoštoli, ktorí sa skrývali a nevedeli, čo majú robiť, zrazu v deň, keď na nich zostúpil Duch 
Svätý, zbadali, ako sa pred nimi otvárajú nové dvere k porozumeniu, ako sa Boh stal v Ježišovi Kristovi 
človekom. Prijali dar Ducha Svätého, aby mohli porozumieť a spomenúť si. 
 
Svätý Duch vyučoval učeníkov, aká hĺbka ľudskosti sa zjavuje v pravom spoločenstve s Bohom. Duch 
pokoja a zmierenia vanie nad cirkvou a obnovuje ju, dokonca aj tam, kde je hriech, aby mohla 
vydávať svedectvo o tomto diele Ducha. Duch pravdy, poznania a múdrosti inšpiruje ľudí v rozličných 
cirkvách, aby hlásali, čo sa naučili o duchovnom živote a jeho ovocí, ktorým je pokoj. 
 
Skrze Ducha si učeníci nespomínajú až tak veľmi na svoje hriechy, ale na odpustenie a pokoj, ktorý 
Ježiš daroval ľudstvu. Všetko, čo sa týka jeho života, jeho život premieňajúce slová, skutky, ktorými 
liečil rany, stávajú sa prítomnými a skutočnými, sú nanovo darované ľudstvu. Každý má pozvanie, aby 
našiel pokoj s Bohom, pokoj so sebou samým a pokoj s ostatnými. 
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Cirkvi, ktoré majú podiel na zápase ľudstva o mier, na zápase, ktorý ich pripravuje k jednote, ktorá je 
ďalším ovocím Ducha, prijímajú toto pozvanie. Pokoj medzi našimi cirkvami svedčí o jednom Duchu, 
ktorý v nich prebýva, ktorý ich vyučuje a ktorý im pripomína všetko, čo ich naučil jeden Pán. 
 
Modlitba 
Ó Svätá Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, jeden Boh, Boh pravdy, pokoja a spravodlivosti. Otvor naše 
mysle. Osvieť nášho ducha. Veď nás k tomu, aby sme v našich cirkvách očakávali Ducha pravdy, ktorý 
by nás viedol k skutočnému pokoju. Amen. 
 
5. deň 
Ja vám ho (svoj pokoj) dávam, nie ako svet dáva. (Ján 14, 27) 
 
Pokoj a násilie: Pokoj Boží a pokoj sveta 
 
Iz 11, 1 – 17 Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu. 
Ž 119, 161 – 165 Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. 
Rim 12, 18 – 21 Dobrom premáhaj zlé. 
Jn 12, 12 – 19 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 
 
Výklad 
Vzťah medzi Bohom a padnutými ľudskými bytosťami bol hriechom narušený. S obrovskou námahou 
musíme zápasiť o život, čeliť utrpeniu, chorobám a nevyhnutnej smrti. Ľudský život je často 
podnecovaný sebectvom a súperením. Ľudia, ktorí žijú v strachu a v nepriateľstve, stratili dar pokoja. 
Mnohí popierajú existenciu Boha a snažia sa ovládnuť svet pre seba. 
 
V Starej zmluve čítame o spôsoboch, ako sa ľudia sami pokúšali zabezpečiť svoju vlastnú bezpečnosť. 
Budovali múry a utláčali susedné národy, kým čakali na „deň Pánov“. Podľa starozmluvných prorokov 
bol pokoj znamením posledných dní a Mesiáš bol kráľom očakávaného pokoja. Čo sa týka proroka 
Izaiáša, ten označuje očakávaného Mesiáša oveľa jasnejšie ako „trpiaceho služobníka Božieho“, ako 
„Knieža pokoja“, ktorý udelí svoj večný pokoj založený na dobročinnosti a úprimnom pokání. 
 
V Novej zmluve vstupuje Ježiš do Jeruzalema na osliatku a tým zástupu odhaľuje sám seba ako Knieža 
pokoja. Pred Pilátom vážne hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Kristus je náš pokoj a skrze 
neho sme zmierení s Bohom Otcom. Prikazuje nám navzájom sa milovať tak, ako nás milujú on a 
Otec, a tak môžeme byť zmierení s našimi blízkymi ľuďmi. 
 
V našej dobe môžeme byť v pokušení vybudovať svoju vlastnú bezpečnosť prostredníctvom utláčania 
druhých a hromadenia vojenských zbraní. Konať takto znamená hľadať falošný pokoj, ktorý odporuje 
Božej vôli. Pokoj by sme mali tvoriť tak, že sa budeme snažiť o vzájomné zmierenie a že budeme 
budovať porozumenie a spravodlivosť. Nesmieme hľadať odplatu, ale nechať posledný súd na Boha. 
 
Ak chceme volať po takomto mieri v medzinárodnom živote, potom ho musíme dokázať v životoch 
našich cirkví. Kresťania sa musia snažiť porozumieť jeden druhému, pracovať a modliť sa za jednotu 
cirkvi. Takýto pokoj a jednota je dielom Ducha Svätého v nás. 
 
Modlitba 
Pane, Bože pokoja, prameň každej útechy, udeľ nám do našich životov dar tvojho Svätého Ducha. 
Urob nás poslami svojho pokoja vo svete, ktorý sa usiluje o bezpečnosť použitím násilia a vojny. 
Odpusť nám ako členom tvojej cirkvi, Kristovho tela, hriech nášho rozdelenia a daj nám odvahu 
hľadať tú jednotu, ktorá je tvojím darom a tvojou vôľou a v ktorej spočíva náš pokoj. Prosíme v mene 
Kristovom. Amen. 
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6. deň  
Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí. (Ján 14, 27) 
 
Nebojte sa 
 
Iz 43, 1 – 7 Neboj sa, lebo ja som s tebou! 
Ž 23, 1 – 6 Nebudem sa báť zlého, veď ty si so mnou. 
1 Jn 4, 16 – 21 V láske nieto strachu. 
Mt 8, 23 – 27 Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? 
 
Výklad 
Druhýkrát počas rozhovoru po Poslednej večeri vyzýva Ježiš svojich učeníkov na dôveru a pokoj. 
Učeníci sú naplnení smútkom, strachom a chceli by ujsť pred krutými skutočnosťami, ktoré sú pred 
nimi. O dvetisíc rokov neskôr stretávame učeníkov v tých istých obavách a úzkostiach: Čo nám 
prinesie budúcnosť? Aké zmeny a aké starosti? Odkiaľ vezmeme odvahu čeliť im? Bojíme sa ostať 
sami, bez toho, aby aspoň niekde bol niekto, na koho by sme sa obrátili, keď nás zachváti zúfalstvo a 
keď sa bude zdať, že nás búrky života chcú pohltiť. Máme strach, že niet nikoho, kto by nás mohol 
mať rád, že získať lásku vyžaduje námahu, že pokoj je odmenou, a ak zlyháme, stratíme pokoj a lásku. 
Ale Ježiš nás svojou láskou a pozornosťou zbavuje tohto strachu. Keď ideme dlhou cestou obrátenia, 
utvrdzujeme sa v presvedčení, že jeho láska je väčšia ako čokoľvek, čo by nám mohlo nahnať strach. 
Skrze Ježiša poznávame a začíname rozumieť, že pokoj je dar od Boha, za ktorý nemusíme platiť. 
Tento dar sa ponúka ľuďom a je na ich slobodnom rozhodnutí, či tento dar prijmú alebo odmietnu. 
 
Pre tých, ktorí dovolia Božej bezpodmienečnej láske, aby sa stala základom živej reality v ich životoch, 
sa tento zážitok stáva zážitkom oslobodenia. Hoci toto oslobodenie neodstráni všetky zápasy a 
utrpenia z ich života, predsa spôsobí to, že získajú schopnosť konať a žiť bez strachu. „Nebudem sa 
báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou.“ Takto opisuje svoj existenciálny 
zážitok žalmista. 
 
Keď Boh vytvára s nami vzťah tým, že nám dáva lásku a pokoj, utvára tiež vzťahy navzájom medzi 
nami. Sme spojení v ňom a prostredníctvom neho. Sme sestry a bratia. Prijatie Božej lásky sa stane 
viditeľné v našich životoch a v našom svete len vtedy, ak ho spravíme viditeľným prostredníctvom 
lásky, ktorú máme jeden k druhému. Toto neplatí len pre jednotlivých kresťanov, ale aj pre naše 
cirkvi a rozličné tradície. Kdekoľvek budujeme svoju identitu v opozícii k tým druhým, nielenže ničíme 
naše ľudské vzťahy a prinášame rozdelenie namiesto zmierenia, ale sa tiež odpájame od skutočného 
zdroja života a pokoja, ktorým je Boh. 
 
Búrky, ktoré zmietajú naším svetom, sú príliš silné pre kresťanov a cirkvi neochotné postaviť sa proti 
nim ako sestry a bratia zjednotení v Kristovi a vedení Duchom Svätým. On nie je duchom strachu, ale 
duchom lásky a povzbudenia. 
 
Modlitba 
Pane Ježišu, na jazere stačilo jedno tvoje slovo, aby sa upokojil strach apoštolov a utíšilo besnenie 
vĺn; daruj svojej cirkvi a mužom i ženám tohto sveta milosť, aby uprostred búrok tohto sveta počuli 
tvoje slová: „Nebojte sa.“ Daj, nech sa ony stanú povzbudením, aby sme mohli konať v pokoji tam, 
kde je nenávisť, a priniesť zmierenie tam, kde prevládajú rozdelenia. Amen. 
 
7. deň  
Odídem a prídem k vám. (Ján 14, 27) 
 
Čakanie na Kristovo oslávenie 
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Hab 2, 1 – 4 Na svoju stráž si zastanem. 
Ž 130, 1 – 8 Moja duša čaká na Pána. 
Rim 8, 18 – 27 Lebo stvorenstvo túžobne očakáva. 
Mt 25, 1 – 12 Bdejte teda. 
 
Výklad 
Ježiš hovorí o svojom odchode a zároveň sľubuje svoj opätovný príchod. Týmito slovami naznačuje 
svojim učeníkom, že jeho cesta povedie cez temnotu utrpenia a smrti do slávy jeho vzkriesenia. Na 
Veľkú noc sa slávne zjavenie prichádzajúceho nového stvorenia stáva viditeľné. Skladáme svoju 
dôveru v Kristovo vzkriesenie a očakávame jeho konečné oslávenie. Toto je nádej spasenia a pokoj 
pre všetko ľudstvo a celú zem. Táto nádej zjednocuje nás ako kresťanov a je živým zdrojom pokrmu 
pre náš život. Táto nádej je založená na Božom slove a zasľúbení. Podobne ako Habakuk očakávame 
na Boha, aby naplnil svoje slovo. Tak ako žalmista hľadíme na Božiu vernosť. 
 
Čakáme v nádeji a v solidarite s týmto svetom. Mnohí ľudia hľadajú Božiu prítomnosť. Sú bez nádeje, 
plní pochybností, strachu a žiaľu. Vidia nespravodlivosť, zármutok a násilie a nemajú silu veriť v 
spravodlivú a pokojnú budúcnosť. Ako čakajúci ľudia pociťujú kresťania náreky i napätia tohto sveta. 
Nestojíme len vedľa nich. Sami často cítime vlastnú bezmocnosť a kladieme si otázky, prečo sa nám 
Boh skrýva. V nárekoch tohto sveta počujeme túžbu po Božom pokoji, po slobode Božích dietok. 
Jednota kresťanov by bola pre svet mocným znamením úplného zrodu novej ľudskosti. 
 
Kristov sľub nás povzbudzuje do dôvery v jeho moc a pravdu. Príbeh o desiatich pannách nám dodáva 
odvahu na trpezlivú nádej v Krista a pripravenosť. Môže to trvať dlhý čas, ale príde deň, keď sa 
vzkriesený Pán vráti a oslobodí nás od všetkej bolesti a utrpenia. Čakanie na Kristovo veľkolepé 
zjavenie je príležitosťou na svedectvo a misiu. Je to čas na lásku a pokoj, na opätovné zjednotenie a 
zmierenie. Je to príležitosť navzájom sa chápať a podporovať. Tak sa nádej v našich srdciach, po 
ktorej túžime, stane viditeľnou a dôveryhodnou a víťazstvo Božieho pokoja a Božej lásky sa stane 
zrejmým. 
 
Modlitba 
Bože, zjavuješ svoju slávu v živote a v moci svojho vzkrieseného Syna. Spoločne sa modlíme za 
príchod tvojho kráľovstva. Túžime po nádhernom dni Kristovho zjavenia, keď sa skončí kráľovstvo 
smrti a sĺz a tvoje kráľovstvo pokoja, spravodlivosti a lásky bude naveky ustanovené. Amen. 
 
8. deň  
Vstaňte, poďme odtiaľto. (Ján 14, 31) 
 
Ísť vpred v Kristovom pokoji 
 
Am 5, 10 – 15 Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo. 
Ž 16, 8 – 9 Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici.  
Ef 5, 8 – 21 Žite ako deti svetla.  
Mt 25, 31 – 40 Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 
 
Výklad 
Prijatím kríža ukázal Kristus cestu ku pokoju, pretože vedel, že vládca tohto sveta nemá nad ním moc. 
Jeho výzva vstať a vydať sa na cestu je pre neho ďalším spôsobom, ako nás chce voviesť do 
veľkonočného tajomstva jeho kríža a vzkriesenia. Medzi ponukou pokoja, ktorú nám Ježiš predkladá, 
a tým, ako si ju osvojíme a budeme ju žiť v tomto svete, je úzke spojenie. Môžeme sa uspokojiť, 
môžeme byť pokojní, kým čo i len jeden z tých najmenších trpí nespravodlivosťou, hladom, nahotou, 
skrátka čímkoľvek, čo ponižuje jeho dôstojnosť, ktorá mu ako dielu Božieho stvorenia patrí? 
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Posolstvo prorokov je jasné: pravý „šalom – pokoj“ je tam, kde sa nachádza jednota a úplnosť, kde je 
snaha o dobro a kde je nastolená spravodlivosť. 
 
Všetci, ktorí prijali Krista a obliekli sa do svetla, sa snažia o všetko, čo je dobré, správne a pravdivé. 
Naozaj keď prijímajú chudobného, sýtia hladného a stávajú sa v mene spravodlivosti tvorcami pokoja, 
žiari z nich Kristovo svetlo, pretože oni umreli s Kristom a s ním boli vzkriesení. 
 
Na konci budeme – aj ako cirkvi, aj ako jednotlivci – vyzvaní, aby sme predložili účet o tom, ako sme 
sa v pokoji stali jedno s tými, ktorí nemali pokoj, pretože základné podmienky ich ľudskej dôstojnosti 
neboli splnené. Kristova ponuka pokoja vytvára spoločenstvo s ním a s Otcom, pretože keď ju 
prijímame, prijímame to, že budeme žiť v ňom a on v nás. Toto spoločenstvo završuje zmierenie 
medzi zemou a nebom, medzi nami a Bohom. Tento dar pokoja je výzvou a zároveň zárukou. Výzvou, 
lebo nás núti učiť sa, ako sa vzdávať samých seba a vytvárať tak priestor pre druhých. Je zárukou, 
lebo je pečaťou Kristovej trvalej prítomnosti v našich srdciach; najlepšou vlastnosťou pokoja je 
radosť. 
 
Modlitba 
Trojjediný Bože, zjavil si nám, že skutky tmy a nespravodlivosti musia byť porazené smrťou a 
zmŕtvychvstaním Ježiša. Ježišova ponuka pokoja nás pozýva, aby sme ho napodobňovali lámaním pút 
neľudskosti, nespravodlivosti, nenávisti a nejednotnosti. Posilni nás svojím Duchom pokoja, aby sme 
zlo mali vždy v nenávisti, milovali dobro a uplatňovali spravodlivosť. Nedovoľ nám volať: „Pokoj“, keď 
my sme spokojní, ale vyhlasovať vojnu proti tým, ktorí hladujú a žijú v neistote. Daj nám silu nájsť tvoj 
pokoj v pokornej a povzbudivej službe najmenším členom tvojej rodiny. Amen. 

 
 

Ďalšie modlitby z východných liturgií 
 
Byzantská cirkev z Antiochie 
 
Z rannej modlitby 
Skoro za svitania obracia sa naša duša k tebe, lebo tvoje prikázania osvecujú zem. Túžili sme naplniť 
všetku lásku a svätosť životom v bázni Božej. Lebo si to ty, náš pravý Boh, koho oslavujeme. Vypočuj 
našu modlitbu a vyplň naše túžby. Pamätaj, Pane, na všetkých, ktorí sa k tebe modlia, na každého 
podľa jeho mena, a zachráň ich svojou mocou. Požehnaj svoj ľud, posväť svoje dedičstvo. Zošli pokoj 
do svojho sveta, do svojich cirkví, svojim služobníkom a všetkému tvojmu ľudu. Lebo tvoje meno, 
hodné všetkej cti a chvály, je požehnané, ó Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý, teraz i vždycky i naveky. 
Amen. 
(Druhá z 12 ranných modlitieb) 
 
Modlitby z liturgií svätého Jána Chryzostoma a svätého Bazila 
V pokoji sa modlime k Pánovi. 
- Pane, zmiluj sa. 
Za pokoj zhora a za spasenie našich duší, modlime sa k Pánovi. 
- Pane, zmiluj sa. 
Za pokoj celého sveta, za blaho svätých Božích cirkví a jednotu všetkých, modlime sa k Pánovi. 
- Pane, zmiluj sa. 
Prosme Pána o anjela pokoja, verného sprievodcu, ochrancu našich duší i našich tiel. 
- Udeľ nám to, ó Pane. 
Prosme Pána o to, čo je dobré a užitočné pre naše duše, ako aj o pokoj sveta. 
- Udeľ nám to, ó Pane. 
Aby naše životy skončili v pokoji a v pokání. 
- Udeľ nám to, ó Pane. 
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Za pokojný, kresťanský koniec našich životov, bez hanby a bez utrpenia a za dobrý účet pred súdnou 
stolicou Kristovou, prosme Pána. 
- Udeľ nám to, ó Pane. 
 
Sýrska cirkev z Antiochie 
 
Anafora Jakuba, brata nášho Pána (z liturgie svätého Jakuba) 
L: Hoci sme nehodní, považuj nás za hodných tohto spasenia, aby sme sa oslobodení od všetkej viny a 
zjednotení spolu putom lásky mohli navzájom pozdraviť svätým a dokonalým bozkom pokoja a 
obetovať slávu a vďaku tebe i tvojmu jedinému Synovi a tvojmu Svätému Duchu, dokonale svätému a 
dobrému, hodnému cti, darcovi života, ktorý je jednej podstaty s tebou, teraz i naveky, svet bez 
konca. 
Z: Amen. Požehnaj nás, Pane. 
L: Pokoj buď so všetkými vami. 
Z: I s duchom tvojím. 
 
L: Dajme si navzájom znak pokoja svätým a dokonalým bozkom v láske nášho Pána a Boha. 
Z: Ó Pane, náš Bože, urob nás hodnými tohto pokoja. 
 
L: Po tom ako sme prijali dokonalý a svätý pokoj, skloňme v uctievaní svoje hlavy pred naším 
milostivým Pánom. 
Z: Skláňame svoje hlavy pred tebou, náš Pane a náš Bože. 
 
Anafora na Vianočnú nedeľu od svätého Jakuba zo Sarougu, učiteľa cirkvi 
L: Pane Bože, tvoj pokoj je nekonečný a tvoj mier neotrasiteľný, putá tvojej lásky sú nezlomiteľné. 
Svojou milosťou stvoril si ľudské bytosti, aby boli nezničiteľné; ale keď pre diablovu žiarlivosť 
neuposlúchli tvoj príkaz, boli odsúdení na smrť. Pri príchode svojho jediného Syna, nášho Pána a 
nášho životodarného Boha, si naplnil zem nebeským pokojom, tým pokojom, ktorý zástupy anjelov 
ohlasovali, volajúc: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Naplň naše srdcia 
svojou dobrotou, očisti nás teraz od všetkej poškvrny, všetkej nepoctivosti, smrteľnej žiarlivosti, od 
všetkého zla a všetkej skazenosti. 
 
Urob nás hodnými vymeniť si v čistote znak pokoja svätým bozkom; prijímať nebeské a večné dary, 
ktoré si nám dal skrze Krista, nášho Pána. Ním a skrze neho si oslávený a chválený teraz a naveky 
vekov. 
 
Z: Amen. Požehnaj nás, Pane. 
L: Pokoj buď so všetkými vami. 
Z: I s duchom tvojím. 
 
L: Dajme si navzájom znak pokoja svätým a dokonalým bozkom v láske nášho Pána a Boha. 
Z: Ó Pane, náš Bože, sprav nás hodnými tohto pokoja. 
 
L: Po tom, ako sme prijali dokonalý a svätý pokoj, skloňme na znak úcty svoje hlavy pred naším 
milostivým Pánom . 
Z: Skláňame naše hlavy pred tebou, náš Pane a náš Bože. 
 
Arménske dedičstvo: 
 
Modlitba ku Svätému Duchu (od svätého Gregora z Nareku) 
Modlím sa k tvojej nekonečnej mocnej vláde, ó mocný Duchu. Zošli rosu tvojej sladkosti. Daruj mojej 
duši a môjmu duchu, ktorý ovláda moje zmysly, dobrodenie plnosti požehnania tvojej hojnej milosti. 
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A skypri pôdu môjho zatvrdilého zemského srdca, aby mohlo prijať a rozmnožiť duchovné semeno. 
Vyznávame, že je to prostredníctvom tvojej zvrchovanej múdrosti, že dary, ktoré máme, v nás kvitnú 
a rastú. Lebo si to ty, kto posväcuje apoštolov, inšpiruje prorokov, učí učiteľov, nemým dáva reč a 
otvára zapchaté uši hluchých. Preto si toho, ktorý je tej istej podstaty ako ty, ktorý je jedno telo s 
Otcom, ktorý je prvorodeným Synom, ktorý s tvojou pomocou dokončuje všetky veci, vyhlásil za 
Boha, ktorý je rovnakej podstaty ako Otec. Daruj aj mne, hriešnikovi, milosť hovoriť s odvahou o 
životodarnom tajomstve dobrej správy tvojho evanjelia. Kráčať svižným krokom po ceste ducha. 
Cez nekonečný priestor tebou inšpirovaných zmlúv. A vo chvíli, keď sa odvážim vysvetliť tvoje slovo 
na verejnosti. Kiež ma tvoja milosť predchádza, aby ma v pravý čas inšpirovala k tomu, čo je dôstojné, 
užitočné a tebe milé. Na slávu a chválu tvojej božskosti a na plné poučenie všeobecnej cirkvi. A prikry 
ma tesne svojou pravicou a posilni ma milosťou svojho zľutovania. Odožeň z mojej mysle temnú hmlu 
zabudnutia a s ňou vyžeň tiene hriechu, aby som mohol byť pozdvihnutý prenikavosťou môjho 
porozumenia zo života na zemi smerom k výšinám. Opäť vo mne rozšír radostné a predivné 
vzkriesenie poznania tvojej božskosti, ó Veľký, aby som mohol byť hodným robiť a učiť, byť dobrým 
príkladom svojim poslucháčom, priateľom Božím. Tebe nech je vzdávaná všetka sláva s všemocným 
Otcom a jediným Synom, našou Spásou, teraz a naveky vekov. Amen. 
 
Chaldejská cirkev 
 
Z orientálneho chaldejského obradu: Pieseň pri obetovaní z omše na pamiatku obrezania Pána  
Môj pokoj nech je vo vás. Sláva Bohu. Pokoj a bezpečie na zemi; radosť a nádej celému ľudstvu bez 
rozdielu. Taká je dobrá správa narodenia a poslania Kristovho včera, dnes a naveky. 
Aké nádherné sú kroky posla dobrej noviny o pokoji! Kristus nás povolal žiť v láske, ďaleko od sporov; 
neutláčať, nežiarliť, neponižovať iných ani nesúdiť. Povolal nás konať s dobrou vôľou, aby sme 
odstránili všetky nezhody. A Pán ocení naše úsilie. Blahoslavení tvorcovia pokoja! Také je učenie 
Ježiša Krista. Pokoj nemôže vládnuť bez priateľstva, úprimného dialógu. Láska, spravodlivosť, pravda 
a rovnosť sú zárukami trvalého pokoja. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Ó, Pane 
pokoja, kiež žijeme vo vzájomnej úcte, v duchu pravdy a uistenia, odmietajúc všetku žiarlivosť, 
prekonávajúc zlo trpezlivosťou, odstraňujúc ho ospravedlnením a prinášajúc vládu pokoja skrze 
dobrotu. 

 
Aleppo – ekumenické mesto 

 
Úvod 
Aleppo je mesto, ktoré leží na severe Sýrie. Bolo známe už v staroveku ako miesto, kde sa stretali 
rôzne civilizácie, ktoré nasledovali jedna za druhou. Takisto bolo známe ako obchodná križovatka pre 
karavány spájajúca ďaleký východ a západ, sever a juh. Impozantná pevnosť a staroveké tržnice 
starého mesta nesú svedectvo o jeho minulosti. 
 
Aleppo bolo taktiež známe ako „Borée“. Staroveká povesť vysvetľuje, že Aleppo – v arabčine halab – 
pochádza zo slova halib, čo znamená mlieko. Povesť hovorí, že keď Abrahám prechádzal cez toto 
mesto, zastavil sa tu, aby podojili kravy! 
 
1. Historický prehľad 
Kresťanstvo prišlo do Aleppa veľmi skoro. Cirkevne mesto záviselo od apoštolského biskupstva v 
Antiochii (vzdialeného osemdesiat kilometrov), kde Kristovi učeníci prvýkrát dostali meno „kresťania“ 
(Sk 11, 26). Dejepisec Michal Sýrsky uvádza, že podľa tradície oblasť Aleppa a Mounbouj evanjelizoval 
apoštol Šimon Horlivec. 
 
Prvé kresťanské spoločenstvo v Aleppe žilo z dôvodu prenasledovania pohanskou rímskou vládou tri 
storočia bez oficiálnej cirkevnej hierarchie. Z umučených sú najznámejší dvaja svätí Sergius a Bakchus 
a dvaja lekári Kozma a Damián. 
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Po oficiálnom uznaní kresťanstva ako náboženstva na začiatku štvrtého storočia bola cirkev v Aleppe 
konštituovaná ako diecéza podliehajúca Antiochijskému arcibiskupstvu. Bolo to v čase, keď sa 
budovali kostoly, zakladali kláštory a rozkvitali pustovne a mníšske rády. 
 
Staroveké kostoly Aleppa, pusté mestá a rozpadnuté kostoly okolo mesta, ako napríklad Kostol 
svätého Simona Stylitu, kostoly v Mouchabbaku, Qalbe a Qorechete, sú najlepšími svedkami obdobia 
rozkvetu kresťanstva v tejto oblasti. 
 
Rehoľný život v Aleppe dosiahol vrchol na prelome štvrtého a piateho storočia. Zvesť o stylitoch, 
„vyvolencoch Božích“, sa rozšírila za hranice tejto oblasti. Medzi stylitov patrili ženy Marana a Kira, 
ktoré žili počas obdobia biskupa Acace z Aleppa (378 – 432). 
 
Prítomnosť kresťanov na tomto mieste bola počas storočí niekoľkokrát otrasená a ohrozená. Najskôr 
to bolo počas rímskej a neskôr byzantskej vlády pre bludárstvo Ária a odmietnutie Chalcedonského 
koncilu. Po dobytí moslimami boli kresťania vydaní zimmah – silnému vplyvu dobyvateľov. 
 
Na konci križiackych výprav, po ktorých nasledovala invázia Seljukiancov, Mamelukov, Tatárov a 
Mongolov, sa situácia v pätnástom storočí, keď Sýriu ovládli Ottomanovci, stabilizovala. Tí uznali 
niekoľko kresťanských komunít ako sociokultúrnych skupín, ktoré požívali určitý stupeň vnútornej 
autonómie – millet. 
 
Kresťania, rozdelení podľa svojho pôvodu a tradícií, sa naučili žiť vedľa seba. Toto súžitie je v Aleppe 
zreteľné podľa tesnej blízkosti starovekých byzantsko-melkitských, arménskych, maronitských a 
sýrskych kostolov.  
 
V sedemnástom storočí sýrsku metropolu zaplavili kupci. Na ochranu svojich záujmov založili 
konzuláty. Spolu s nimi prišlo aj veľa náboženských misionárov, ktorí prispeli k novému duchovnému 
rozvoju. Zakladatelia piatich náboženských orientálnych rádov pochádzali z Aleppa. Každý z nich 
zakladal kláštory v Libanone. 
 
V osemnástom storočí sa v Aleppe vytvoril trend za zjednotenie s Rímom, ktorý v arménskej, 
byzantsko-melkitskej a sýrskej cirkvi viedol k rozdeleniu do dvoch komunít: ortodoxnej a katolíckej. 
 
V devätnástom storočí vznikla chaldejská a latinská komunita. Neskôr, ako následok úsilia 
protestantských misionárov, vznikli dve evanjelické komunity – jedna arménska a jedna arabská. 
 
Na začiatku dvadsiateho storočia neboli vzťahy medzi cirkvami srdečné. Množstvo sociálnych a 
národných okolností postupom času kresťanov zbližovalo až prišlo obdobie bratských ekumenických 
vzťahov, ktoré sa začalo historickým objatím pápeža Pavla VI. a patriarchu Athenagorasa v 
Jeruzaleme. A odvtedy je duchovná pôda v Aleppe vcelku úrodná. Aj vďaka bohatým náboženským 
tradíciám tu semeno jednoty našlo prirodzené miesto, aby rástlo, zrelo a prinášalo ovocie až dodnes. 
 
Práve preto počas posledných tridsiatich piatich rokov zažilo Aleppo náhlu revolúciu ekumenických 
vzťahov medzi miestnymi pravoslávnymi, katolíckymi a protestantskými cirkvami. Cirkevní vodcovia 
predovšetkým prispeli k vytvoreniu ekumenického ovzdušia podľa inštrukcií príslušných synod. 
Pritom nijako neignorovali fakt, že laici takisto zastávali ekumenický postoj tam, kde jednota medzi 
kresťanmi má prvoradú dôležitosť. 
 
2. Aleppo dnes 
Aleppo je mesto s 1 500 000 obyvateľmi. Kresťania tvoria desaťpercentnú menšinu medzi prevažne 
moslimskou populáciou. Úradným jazykom je arabčina, ale medzi kresťanmi niektorí rozprávajú 
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arménsky a sýrsky. Aleppo má jedenásť kresťanských komunít nazývaných taifeh; tri pravoslávne 
diecézy (arménska apoštolská, grécka pravoslávna z Antiochie, sýrska pravoslávna z Antiochie), šesť 
katolíckych diecéz (grécko-melkitská, arménska, sýrska, maronitská, chaldejská, latinská) a dve 
protestantské komunity (arménska a arabská). 
 
Je jasné, že všetci cirkevní vodcovia, hoci žijú v rovnakej oblasti majú právny vplyv (jurisdikciu) len na 
ľudí vo svojej komunite. Každá komunita má vlastné predpisy uznávané štátom a je svojprávna, čo sa 
týka sobášnych listov, cirkevných súdov, bohoslužieb, majetkového vlastníctva, administratívnej 
správy a tak ďalej. Špecifickým zvykom v Aleppe je, že sa niektoré súkromné školy, továrne a obchody 
zatvárajú v nedeľu, aj keď oficiálnym sviatkom je piatok. Kresťania, ktorí v nedeľu pracujú, dostanú 
voľno, aby mohli navštíviť svoje bohoslužby. Liturgické slávnosti a hlavné cirkevné udalosti, ako je 
sobáš a krst, sa odohrávajú v nedeľu a skutočná účasť kresťanov prekračuje oficiálne percento. 
 
V Aleppe funguje tridsaťšesť kostolov, k tomu sedemnásť modlitební a dvadsaťjeden kláštorov. O 
veriacich sa stará deväťdesiatosem kňazov, duchovných i pastorov a sedemdesiatpäť konsekrovaných 
rehoľných sestier. Aleppo je stále miestom kňazských a náboženských povolaní a je sídlom troch 
malých seminárov a troch mládežníckych formačných programov. 
 
Dobročinné, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie podporované cirkvami, ako aj školy, nemocnice, kliniky, 
domovy pre starých ľudí, sirotince a iné ustanovizne prispievajú vo veľkej miere k sociálnemu rozvoju 
mesta a slúžia všetkým bez rozdielu. 
 
Popritom sa Aleppo vyznačuje svojím duchom družnosti a dobrého susedstva s moslimami. Vzťahy 
medzi náboženskými vodcami aj medzi ľuďmi, ako tiež medzi kresťanmi a moslimami sú bratské a 
srdečné, poznačené vzájomnou úctou a spoluprácou v sociálnej sfére spoločným plnením úloh v 
národnej oblasti. Kresťania majú svojich zástupcov v parlamente a administratívnych orgánoch, majú 
plné občianske práva a sú podľa zákona rovnocenní. V tejto súvislosti sú povolaní svedčiť svojim 
spoluobčanom prostredníctvom dobrého správania, spravodlivosti a svojej jednoty. 
 
Táto mozaika kresťanských komunít nachádza svoju jednotu vďaka tomu, že cirkevní vodcovia sa 
pravidelne – každú poslednú sobotu v mesiaci – stretávajú, aby prediskutovali pastoračné otázky a 
dohodli sa na riešení všeobecných sociálnych záležitostí a nepredvídateľných situácií. Odmietajú 
akékoľvek spôsoby konvertovania, aby si navzájom pomáhali chrániť záujmy cirkví a vydávali 
svedectvo pred moslimami. Majú Radu vodcov kresťanských komunít Aleppa, ktorá má svoj 
sekretariát, má právo rozhodovať a vydáva smernice. 
 
3. Domáce ekumenické vzťahy 
Motivované týmto ekumenickým duchom boli cirkvi v Aleppe schopné dosiahnuť významný pokrok v 
troch oblastiach: duchovnej spoluúčasti; pastorálnej zhode a spolupráci v charitatívnej oblasti. 
 
a. Duchovná spoluúčasť 
Biskupi a kňazi sa zúčastňujú krstov, sobášov, zásnub a pohrebov v rozličných cirkvách. Často sa tieto 
oslavy stávajú ekumenickými udalosťami, ktoré vytvárajú dobrý dojem na všetkých veriacich. 
Vyvrcholením ekumenických vzťahov v Aleppe je každý rok Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
Miestny ekumenický výbor sa stará o slávnosť a pripravuje tiež brožúrku, ktorá má veriacim pomôcť 
zapojiť sa do modlitieb. Prvá slávnosť zhromaždí veriacich spolu. Druhé zhromaždenie je pre mladých 
ľudí. Na tretie zhromaždenie sa na modlitby zídu všetci duchovní a po ňom nasleduje bratské 
„agapé“. Špeciálnu ekumenickú slávnosť v arménskom jazyku organizujú tri arménske komunity v 
meste spolu. Tieto oslavujú spolu aj pamiatky národných alebo náboženských udalostí. 
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Treba poznamenať, že kňazi rozličných komunít (je ich viac ako deväťdesiatpäť) sa navzájom poznajú 
a majú medzi sebou dobré vzťahy. Výsledkom toho je ekumenická ročenka, ktorá bola vydaná pre 
všetky komunity v Aleppe. 
 
b. Pastorálne porozumenie 
Na pastorálnej úrovni je medzi cirkvami v Aleppe skutočné porozumenie. Všetky cirkvi si navzájom 
uznávajú krst a takisto miešané manželstvá. Je zvykom, že manželka navštevuje bohoslužby 
manželovej komunity. Žiadosti o prechod z jednej cirkvi do druhej sú z pochopiteľných dôvodov len 
zriedkavo akceptované. 
 
Všetky súkromné školy, spoločenstvá a katechetické centrá majú ekumenický charakter. Treba 
poznamenať, že všetky katechizmy, ktoré sa používajú vo všetkých školách v Sýrii, napísala 
ekumenická komisia. Tento projekt bol závažným posunom v oblasti ekumenizmu. 
 
Dôležitým faktom tiež je, že protestantmi vedená Biblická spoločnosť, Teologický inštitút Katolíckej 
katechetickej spoločnosti aj Pravoslávne hnutie spolu pracujú na šírení ekumenického ducha. Navyše 
pre všetok materiál, ktorý cirkvi v Aleppe publikujú – diecézne vestníky a farské letáky – je typický 
ekumenický duch. 
 
Niekoľko ekumenických medzicirkevných komisií (pre mládež, pre rodinu, pre napomáhanie práv 
žien, pre zdravie…) spolupracuje s Radou cirkví Blízkeho východu. 
 
V nedávnej minulosti bol v novej štvrti mesta vysvätený nový kostol, ktorý slúži pravoslávnym aj 
katolíkom. Tento kostol bude otvorený pre všetkých kresťanov. 
 
Jedným zo spoločných pastoračných záujmov je problém emigrácie, ktorý veľmi ťaží východné cirkvi. 
Bojujeme proti tejto pohrome v duchu ekumenickej solidarity. Náš plán je zameraný na tri línie: 
I. Máme korene v arabských krajinách: je teda pre nás dôležité postarať sa o relevantné 
archeologické náleziská a povzbudiť skupiny mladých ľudí do návštev ruín starovekých kostolov a do 
štúdia histórie našich cirkví v Oriente. 
II. Máme spoločnú históriu s našimi moslimskými bratmi a sestrami: je preto dôležitá prítomnosť a 
spoločný život v jednej a tej istej domovine. 
III. Máme privilégiá, ktoré chýbajú v iných krajinách: preto je dôležité, aby kresťania nepodľahli 
lákadlám rozvinutých krajín. 
 
c. Spolupráca v charitatívnej oblasti 
Ako sme už spomenuli, cirkvi v Aleppe sa vyznačujú spoluprácou v humanitárnej a charitatívnej 
oblasti, kde poskytujú pomoc starým ľuďom, sirotám, chudobným, rodinám v krízach, postihnutým… 
Nemocnice a kliniky si osvojili ekumenický spôsob správania, takže nerobia nijaké rozdiely medzi 
ľuďmi rôznych vyznaní. V Aleppe je duchovné spoločenstvo hmatateľne zosobnené v charite. 
 
Stále dúfame, že začneme aj teologický a doktrinálny dialóg, ktorý podstatne chýba v našich 
ekumenických vzťahoch, ktoré, ako už bolo naznačené, sú obmedzené na duchovnú, pastoračnú a 
humanitárnu oblasť. Okrem toho stále hľadáme spôsoby ako zjednotiť dátum Veľkej noci, čo pre 
veriacich má podstatný význam. V súčasnosti niektoré cirkvi oslavujú Veľkú noc podľa gregoriánskeho 
kalendára a iné podľa juliánskeho, čo vyvoláva rozhorčenie, keď sa usilujeme o jednotu. Takisto sme 
boli znepokojení vytvorením novej nezávislej cirkevnej komunity v Aleppe, ktorá sa nezúčastňuje na 
ekumenických aktivitách, pretože odmieta uznať krst iných cirkví a rastie prostredníctvom 
ofenzívneho prozelytizmu. 
 
4. Vonkajšie ekumenické vzťahy 
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Niektorí biskupi a vodcovia náboženských komunít v Aleppe majú oficiálne kontakty 
s medzinárodnými ekumenickými radami a autoritami a zúčastňujú sa bilaterálnych teologických 
dialógov so sesterskými cirkvami. Táto angažovanosť je zároveň užitočná pre naše miestne 
ekumenické vzťahy. 
 
Medzi týmito spoločenstvami: 

vetová rada cirkví zorganizovala v Aleppe rôzne stretnutia. Najdôležitejšie z nich bolo o zjednotení 
dátumu Veľkej noci. Táto udalosť sa stala známa ako „konzultácia v Aleppe“. 

dôvodu tu bol 
založený úrad, ktorý sa zaoberá kresťanským vzdelávaním a organizuje rôzne ekumenické aktivity 
zamerané na rodinu, mládež a ženy (tieto aktivity zahŕňajú v prvom rade kurzy pedagogického 
rozvoja). 

ťanov udržuje krok s ekumenickými aktivitami v 
meste a vyslala niekoľko svojich zástupcov s cieľom napomáhať dialóg medzi sesterskými cirkvami 
Orientu a obnovovať proces zjednocovania. 
 
Je potrebné poznamenať, že všetky návštevy patriarchov v Aleppe pri rôznych príležitostiach boli 
takisto príležitosťami na ekumenické udalosti. 
 
Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Sýrii v dňoch 5. – 8. mája 2001 nanovo povzbudila ekumenický zápal 
a dobré vzťahy medzi cirkvami. Hoci okolnosti nedovolili pápežovi navštíviť Aleppo, celé mesto spolu 
so svojimi náboženskými vodcami a veľké množstvo veriacich navštívili hlavné mesto Damask, aby ho 
privítali a zúčastnili sa osláv vedených pápežom a ekumenických stretnutí na jeho počesť. 
 
Záver 
V závere nášho všeobecného prehľadu ekumenických vzťahov v Aleppe chceme poďakovať Bohu za 
cestu, ktorou sme spolu prešli, a odovzdávame mu všetko, čo nás ešte stále rozdeľuje, s dôverou, že 
Pán, Stvoriteľ jednoty, premení naše túžby na skutočnosť. „Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v 
nás, a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi 
a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.“ (Efezanom 3, 20 – 21) 
 
(Túto charakteristiku miestnej ekumenickej situácie pripravila miestna prípravná skupina, ktorá 
autorizovala aj jej publikovanie. 
 
Nemecký katolícky biskup má zdržanlivý postoj k ďalšiemu ekumenickému festivalu 
(Mníchov, 2. január 2004 – EPD) Nemecký katolícky biskup poverený otázkami ekumény, Gerhard 
Ludwig Müller varuje pred príliš vysokými očakávaniami od druhého ekumenického festivalu 
Kirchentag. „Ekumenické vzťahy nemožno zúžiť len na otázku spoločného prijímania Večere Pánovej“ 
povedal biskup pre agentúru epd. „Cirkevné festivaly majú za úlohu predovšetkým vydať svedectvo 
pre sekularizovaný svet. Kresťania majú síce brať vážne to čo ich spája, ale nesmú zostávajúce 
rozdiely jednoducho zamiesť pod koberec“, pokračuje biskup Müller. Napriek tomu sa však 
domnieva, že rozdelenie cirkvi nemožno ničím ospravedlniť a preto ho treba čím skôr odstrániť. 
Evanjelici a katolíci v Nemecku sa zhodli, že po spoločnom podujatí v Berlíne v lete minulého roka, 
usporiadajú ďalší ekumenický festival v roku 2008. 
 
Mária z pravoslávneho, katolíckeho a protestantského pohľadu  
     Mária už nie je medzi kresťanmi kameňom úrazu, no napriek tomu je vzťah rôznych vyznaní k nej 
odlišný. Pravoslávna cirkev ju liturgicky a ikonograficky vzýva ako Theotokos (Božiu Matku), zatiaľ čo 
protestanti sa na ňu v modlitbách neobracajú.  
     Tieto rozdiely konštatovali účastníci okrúhleho stola na tému Mária v cirkvách. Túto iniciatívu 
priviedol do života Inštitút Žena a kresťanstvo Pápežskej fakulty Marianum v Ríme.  
     Prof. Vladimír Zelinsky, člen ruskej pravoslávnej cirkvi a profesor na univerzite vo Florencii, 
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predstavil Pannu Máriu ako jedinú bytosť, ktorá stojí medzi stvoreným a nestvoreným svetom. Každá 
modlitba k Bohu je aj vzývanie Márie.  
     Panna Mária je všadeprítomná v modlitbe, liturgii, ikonografii, predovšetkým však v Eucharistii. 
Ona vždy stojí po boku svojho Syna.  
     Katolícky predstaviteľ Giancarlo Bruni, docent ekumenickej teológie na Pápežskej fakulte 
Marianum, vysvetlil geograficky podmienené rozdiely v katolíckom vzťahu k Božej Matke: V minulosti 
dochádzalo k preháňaniu, ale dnes máme mariológiu, ktorú možno označiť ako normálnu. Panna 
Mária sa zasadzuje do rámca židovsko-kresťanskej skutočnosti v zmysle povolania Najvyšším. V Márii 
udeľuje Otec prostredníctvom svojho Syna ako jediného sprostredkovateľa stále znova svoju útechu a 
milosť.  
     Protestantský pastor Fulvio Ferrerio pripomenul, že v protestantizme, je Mária dôležitá a síce vždy 
vtedy, keď pomáha chápať ústredný charakter Ježiša Krista ako jediného sprostredkovateľa.  
     Profesor protestantskej Valdeskej fakulty teológie pripomenul, že otcovia reformácie od Luthera 
až po Zwingliho popísali mnohé stránky o Panne Márii a síce vždy v kristologickom kontexte, to 
znamená vždy, keď sa Máriine slová vzťahujú na Ježiša Krista.  
     Prijímame panenstvo Márie pri narodení Krista a považujeme tzv. Ježišových bratov za jeho 
bratrancov. Modlíme sa s Máriou, ako Mária, avšak nie k Márii,- upresnil Ferrario.  
     Cettina Militellová z katedry Žena a kresťanstvo Pápežskej fakulty Marianum zdôraznila potrebu 
dať Márii viac priestoru, pretože ona je tu na to, aby prehĺbila vzťah medzi ženou a kresťanstvom.  
     http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2003052819 
 
Kardinál Kasper proti „minimálnemu“ ekumenizmu 
KP / TK KBS 
 
Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Walter 
Kasper varoval pred „ekumenizmom najmenšieho spoločného menovateľa“.  
„Do dialógu môžu vstupovať iba partneri, „ktorí majú svoju vlastnú 
identitu a stoja si za ňou,“ vyhlásil kardinál Kasper v komentári pre 
berlínsky denník Die Welt. „Tretie tisícročie by sa tak mohlo stať 
ekumenickým tisícročím zmierenej rôznosti, ktorá nie je iba biednym 
kompromisom.“ Kardinál privítal, že kritická otázka teologicky zdravého 
ekumenického dialógu je znovu veľmi aktuálna. Potom zdôraznil, že 
reformátori nechceli založiť nijakú novú cirkev: „Došlo k tomu nakoniec z 
mnohých aj neteologických dôvodov. Vývoj viedol tragickým spôsobom k 
vytvoreniu nového vyznania. Dnešné ekumenické hnutie po konci éry vyznaní 
znovu preberá to, čo na ňom bolo oprávnené, ale novým spôsobom. Katolícka 
cirkev sa takto celkom samozrejme necháva podnecovať evanjelickou 
teológiou slova a evanjelickou exegézou. Evanjelická cirkev zasa vo svojej 
obnovenej liturgickej praxi preberá podnety z Katolíckej cirkvi.“ 
 
 
Pápežská univerzita zriaďuje katedru pre ekumenizmus (Rím, 26. február 2003 – ENI) Rímska 
pápežská univerzita Svätého Tomáša Akvinského dnes po prvý krát vo svojich dejinách otvorila 
katedru pre ekumenizmus. Slávnostnú inauguráciu viedol kardinál Walter Kasper, predseda pápežskej 
rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. „Sme radi, že sme dospeli k tomuto kroku, ktorý je ovocím 
našich mnohoročných ekumenických snažení“, povedal dekan teologickej fakulty Marco Salvati. 
Fakulta mala už v minulosti oddelenie pre ekumenizmus. Zriadenie katedry však podčiarkne 
dôležitosť tejto úlohy. „V budúcnosti budú katedru viesť profesori, ktorí sa špeciálne zaoberajú 
otázkami ekumenizmu. Nebudú to pritom len členovia katolíckej cirkvi, ale aj profesori z pravoslávnej 
a anglikánskej cirkvi a z cirkví reformácie“ povedal Salvati. Nová katedra nesie meno Rogera Tillarda, 
ktorý zomrel v roku 2000 a do roku 1997 ako katolícky teológ viedol komisiu pre vieru a cirkevnú 
správu pri Svetovej rade cirkví. 
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Pomocné dílo "Církev v nouzi" varuje, že válka s Irákem dále oslabí křesťanskou přítomnost v této 
zemi. Situace křesťanů se podle něj výrazně zhoršila po 11.září. Dílo pomáhá budovat církevní 
infrastrukturu, podporuje kněze a obnovuje zničená církevní zařízení.  
 
Exilová reprezentace Chaldejců v lednu a v únoru upozornila americké představitele, že se při 
politických jednáních s křesťany nepočítá. Chaldejci připomněli presidentu Bushovi a ministru 
Powellovi, že jejich křesťanská obec byla založena už v prvním století po Kristu, je persekvována a za 
dobu své existence prodělala strašlivé masakry: v roce 1988 byly zničeny stovky chaldejských vesnic a 
kostelů. Byly zničeny i kláštery v oblastech BerwariBala a Nerwa (některé z nich byly 1400, resp. 1300 
let staré).  

Zdroj: Tagespost, Chaldean News Agency  
(přeposlat článek)  

Havanský arcibiskup požaduje autonomii Církve 
Datum: 5. 3. 2003  

Havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega vydal 25.února dopis, v němž hájí autonomii a 
nezávislost Církve na Kubě; současně vyzývá věřící, aby se nepoddali prostřednosti a budovali 
lepší budoucnost. Dopis má titul "Vlast nemůže existovat bez ctnosti".  

 
Kardinál v dopise mluví o ztrátě naděje, jíž Kubánci podléhají a jež je hlavním důvodem emigrace, a 
dodává: "Nejen kněz by měl pohlédnout na zástup s litostí - měli by to učinit i političtí vůdci".  
 
Kardinál vyzývá mladé lidi k ctnosti a varuje je před permisivitou i před užíváním drog: to podle něho 
vzniká "z nedostatečného chápání smyslu života a z poraženeckých nálad".  
 
Dopis hovoří o poslání Církve hlásat evangelium a říká: "Politická moc nesmí činit překážky hlásání 
Kristova poselství, nesmí bránit vzdělávací a charitativní práci Církve - to je poslání, jež jí svěřil Bůh".  
 
Kardinál v dopise upozorňuje, že jak liberální, tak totalitářské myšlení vzniklo ve Francouzské revoluci. 
Obojí se společně snaží podrýt křesťanskou civilizaci: prohlásit víru za soukromou věc a de-
christianizovat veřejnou sféru. Kuba patří k těm latinsko-americkým zemím, jež touto devastací trpí 
nejvíce.  
 
Kardinál poukazuje na důsledky, které má takové myšlení pro lidský život: přes polovina dětí se rodí 
mimo manželství, rozšířila se abortivní mentalita, nadměrně se používá trest smrti. "Opovržení k 
lidskému životu vede k nekontrolovanému násilí", dodává kardinál Ortega. "A tak - krok za krokem - 
kultura smrti nahrazuje kulturu křesťanské civilizace, jež považuje život za posvátný dar od Boha".  
 
Dopis byl vydán ke 150.výročí smrti P. Felixe Varely, kterého Hispánci ctí za jeho práci pro chudé 
přistěhovalce v New Yorku, potírání alkoholismu a obětavou péči o nemocné za epidemie cholery.  

Zdroj: Zenit  
(přeposlat článek)  

 
Občanské sdružení Res Catholica nemá žádné 

pravidelné příjmy a je zcela závislé na zaslaných darech. 
Bankovní spojení: 1943612349/0800, variabilní symbol: 0063  

 
Prosba o modlitbu 
Prosme, nejmilejší, Boha všemohoucího Otce, aby očistil svět ode všech bludů, odvrátil nemoci, 
zahnal hlad, otevřel žaláře, rozvázal pouta, dobrotivě popřál poutníkům šťastný návrat, nemocným 
zdraví, mořeplavcům bezpečný přístav.  
 
Všemohoucí věčný Bože, útěcho zarmoucených, sílo trpících, kéž proniknou k tobě prosby těch, kteří 

http://res.catholica.cz/content.html?a=9&id=468
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volají k tobě v jakémkoli soužení, aby se všichni mohli radovat, že jim v jejich potřebách pomohlo tvé 
milosrdenství.  
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista, jenž s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje, Bůh na věky 
věků. Amen.  
Z liturgie Velkého pátku 
 
Vzestup religiozity ve světě 
Datum: 3. 2. 2003  
Agentura Kathnet cituje americké statistiky Barretta a Johnsona, kteří zveřejnili čísla o religiozitě ve 
světě. Dokládají, že počet věřících roste rychleji než světová populace, zatímco počet nevěřících a 
ateistů za růstem populace zaostává.  
 
Z 6,28 miliardy lidí je každý třetí křesťan, (2,1 mld, z toho 1,2 mld katolíků), každý pátý muslim. 
Hinduisté představují 13,5 % světového obyvatelstva, budhisté 5,9 %. Nevěřící a ateisté představují 
podle Barretta a Johnsona 15 % (938 milionů).  
 
Ročně podle nich přibude jen 0,8 % agnostiků a 0,2 % ateistů, zatímco nárůst populace činí 1,2 %.  
 
I když se ročně na Zemi distribuuje asi 5 miliard biblí, ke čtvrtině lidí se křesťanské poselství nikdy 
nedostalo.  
 
166 tisíc křesťanů je každoročně zabito pro svou víru.  
 
Počet křesťanů roste nejrychleji v Africe (2,6 % ročně), v Evropě stagnuje.  
 
 
Mons. Alan Stephen Hopes, do roku 1992 anglikánsky farár v Londýne, bol 
menovaný pápežom za nového pomocného biskupa pre Westminster v Londýne. 
Mons. Hopes pôsobil 24 rokov na rôznych postoch v cirkvi a naposledy ako 
člen dómskej kapituly londýnskej Katedrály sv. Pavla. Potom prestúpil do 
Katolíckej cirkvi. Po trojročnom štúdiu teológie bol v roku 1995 vysvätený 
na katolíckeho kňaza. Šesť rokov pôsobil v pastorácii vo farnosti a v roku 
2001 sa stal generálnym vikárom Westminsterskej arcidiecézy. 
 
 
Český štatistický úrad v utorok 16. júla zverejnil výsledky Sčítania ľudí, 
domov a bytov 2001, ktoré sa konalo v Českej republike 1.marca 2001. 
Z celkového počtu 10 230 060 obyvateľov Českej republiky (ČR) sa k 
náboženstvu hlási 3 288 088 osôb, čo je 32,1 %, z toho 35,5% žien a 28,6% 
mužov. Najviac členov má Rímskokatolícka cirkev - 2 740 780 veriacich, ktorí 
tvoria 26,8 %. Druhou v poradí je Českobratská cirkev evanjelická so 117 212 
členmi, ktorí tvoria 1,1% a na treťom mieste sa umiestnila Cirkev 
československá husitská, ku ktorej sa hlási 99 103 veriacich, čo je 1,0 
percento z celkového počtu ľudí hlásiacich sa k náboženstvu. Počet 
príslušníkov ďalších cirkví sa pohybuje pod hranicou jedného percenta. 
Pre porovnanie, pri sčítaní ľudí v roku 1991 sa za veriacich označilo 43,9 % 
obyvateľov, z toho 47,0% žien a 40,7% mužov. Z počtu obyvateľov, ktorí sa 
prihlásili ako veriaci, deklarovalo príslušnosť k Rímskokatolíckej cirkvi 
89%, k Českobratskej cirkvi evanjelickej 4,5% a k Cirkvi československej 
husitskej 3,9%. Sčítanie ľudu v roku 1950 zaznamenalo 93,9% veriacej 
populácie.  
CESKO - STATISTIKA - VERIACI -SCITANIE LUDI - KATOLICKA CIRKEV 
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V PISE SA KONAL SEMINÁR O EURÓPSKEJ KONVENCII A NÁBOŽENSTVÁCH 
20021119 RÁDIO VATIKÁN/ TK KBS 
 
V pondelok 15. júla sa v talianskej Pise skončil dvojdňový pracovný seminár 
na tému Európska konvencia a náboženstvá. Stretnutie zorganizovali 
univerzity z Modeny a Regio Emilia. Zúčastnil sa ho aj páter Ján Ďačok SJ, 
ktorý nám povedal bližšie informácie: 
"Bolo to v poradí druhé stretnutie, ktoré malo náboženský a 
mnohodisciplinárny charakter. Táto iniciatíva sa zrodila v súvislosti s 
pripravovanou konvenciou o budúcnosti Európskej únie (EÚ), ktorá by sa mala 
prijať v roku 2004. Do tohto dokumentu majú byť zahrnuté aj náboženstvá 
Európy, ich prínos, úlohy a vzájomná spolupráca. Na terajšom stretnutí sa 
zúčastnili zástupcovia viacerých vedeckých disciplín, ako civilné i cirkevné 
právo, teologické a historické vedy, predstavitelia katolíkov, protestantov, 
pravoslávnych, židov a mohamedánov, zástupcovia verejnej správy, Talianskej 
biskupskej konferencie, niektorých orgánov EÚ, mimovládnych organizácií, 
masmédií z Veľkej Británie, Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska, 
Grécka, Slovinska a Slovenska. Na stretnutí sa poukázalo na mimoriadnu 
úlohu, ktorú náboženstvá zohrávali v minulosti nášho kontinentu. Samotné 
inštitúcie EÚ im pripisujú osobitnú úlohu aj v budúcnosti. Diskutovalo sa o 
autonómnom pôsobení náboženstiev, ale aj o ich spolupráci. Ich poslaním je 
prinášať pokoj, rovnováhu a istotu tým, ktorí sa k nim hlásia. Počas 
stretnutia sa z viacerých pohľadov zdôraznilo rešpektovanie Charty 
základných ľudských práv a ochrana každej ľudskej bytosti. Vo svojom 
príspevku pod názvom Kresťanské hodnoty v zjednotenej Európe som poukázal 
predovšetkým na kresťanskú a humanistickú tradíciu nášho kontinentu, ktoré 
sú spojené s existenciou osobného Boha. A nakoniec, to je línia, ktorú 
minulý týždeň zdôraznil aj taliansky prezident Ciampi počas svojej návštevy 
Slovenska. V príspevku som ďalej podčiarkol aj potrebu uznania a centrálneho 
postavenia ľudskej osoby a jej dôstojnosti, čo súvisí s jej stvorením. Na 
úrovni konania a spomínaného postavenia dôstojnosti ľudskej osoby možno 
podporovať a brániť tak, že sa zachovávajú princípy tzv. ontologického 
personalizmu a to predovšetkým princíp rešpektovania a obrany ľudského 
života, princíp slobody a zodpovednosti a princíp spoločenskosti a 
subsidiarity. To je základ hodnôt. Bez toho sa riskuje, že sa postavenie 
človeka a jeho poslanie nebude chápať správne. Odporučil som, aby 
formulácie, ako kresťanské a humanistické dedičstvo Európy, stvorenie 
ľudskej osoby, centrálne postavenie a dôstojnosť ľudskej osoby boli prijaté 
aj do záverečného textu pripravovanej konvencie. Je zaujímavé, že aj na 
tomto podujatí sa hovorilo o ďalšom rozšírovaní EÚ ako o istej a samozrejmej 
veci. Na záver možno povedať asi toto, treba si prehĺbiť a upevniť identitu 
vlastnej viery a spolupatričnosti ku katolíckej cirkvi. Totiž porovnávať a 
hovoriť o možnej spolupráci medzi náboženstvami sa dá iba vtedy, keď vieme, 
kam patríme a prečo tam patríme. Inými slovami, keď vieme, komu sme uverili. 
Teba počítať s tým, že v budúcnosti každý veriaci na Slovensku môže byť 
postavený pred viaceré otázky ako napríklad, prečo verím, prečo patrím a 
chcem patriť práve do Katolíckej cirkvi. Keď bude naša viera osobná, pevná a 
príťažlivá, určite nám prinesie správnu orientáciu a istotu a rovnako môže 
osloviť a obohatiť aj iných." 
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Carihradský patriarcha Bartolomej I. je primus inter pares 14 autokefálnych 
a autonómnych pravoslávnych cirkví, ku ktorým patria aj cirkvi Grécka, 
Ruska, Srbska, Albánska, Bulharska a Rumunska.  
 
Konferencia biskupov Slovenska 
Katolíckej cirkvi na Slovensku 
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 
 
Výzva kresťanom 
ku Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 
(18.-25. januára 2002 ) 
 
Vážení bratia a sestry, 
 
prelom rokov je pre človeka príležitosťou obzrieť sa späť, zhodnotiť predchádzajúce obdobie. Zároveň 
sa smieme pozrieť dopredu a chystať sa na nové úlohy, ktoré nás čakajú. Tieto dva pohľady nemožno 
od seba oddeliť. Vedú nás k otázkam. Ako využiť spoločné skúsenosti a možnosti, ktoré sú pre nami? 
Ako môžeme my kresťania cez naše cirkvi byť ešte lepším svetlom sveta a soľou zeme? Ako spoločne 
pomôcť k prekonaniu napätí, chorôb transformácie a prispieť k rozkvetu Slovenska?  
 
Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2002 „U Teba je prameň života“ nám jasne ukazuje, kde 
začať. Nie ľudská sila, nie ľudská schopnosť, nie ľudská múdrosť, ale Boh je ten, kto dáva nový život. 
Sme časťou Božieho stvorenia, dostali sme život od Boha Otca, Syna i Ducha Svätého a sme stvorení 
na Jeho obraz. Tento obraz sme si nedokázali udržať, ale pošpinili a zničili sme ho hriechom. Ani naše 
hriechy nedokázali však zničiť Božiu lásku k človeku. Ponuka nového života v Ježišovi Kristovi je pre 
nás darom – novou možnosťou k plnému a hodnotnému životu na tejto zemi a rovnako možnosťou 
k večnému životu v Božom kráľovstve. V prijatí tohto daru vstupujeme do spoločenstva tých, ktorí 
uverili v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Stávame sa novým stvorením a sme pozvaní, aby sme 
prinášali uzdravenie a život do tohto sveta. 
 
Po cestách, ktoré sú pred nami aj tohto roku, nedokážeme kráčať sami. Úlohy, ktoré sú pred nami, 
nedokážeme sami zvládnuť. Možnosti, ktoré sú nám v tomto roku ponúknuté, nedokážeme sami 
využiť. Zorganizujme v našich mestách a dedinách spoločné modlitby a ekumenické Služby Božie, na 
ktorých budeme prosiť o Božie požehnanie, o silu a občerstvenie z prameňa života. 
 
V mene Katolíckej cirkvi na Slovensku a cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej 
republike Vás pozývame k spoločným modlitbám. Začnime pri prameni života a spoločne kráčajme do 
Božieho kráľovstva prinášajúc ovocie nového života. 
 
 
Vaši v láske Kristovej 
 
 
 
      Prof. Dr. František Tondra                                                      Doc. ThDr. Július Filo 
                   spišský biskup                                                                        generálny biskup ECAV na Slovensku 
predseda Konferencie biskupov Slovenska                                   predseda Ekumenickej rady cirkví 
                                                                                                                               v Slovenskej republike 
 
 
Pozvánka k spoločným modlitbám kresťanov 
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Mesiac január je pre nás každoročne príležitosťou prehĺbiť našu dôveru, že Boh koná a bude konať 
veliké veci  pre naplnenie Ježišovej prosby za jednotu jeho učeníkov : „Aby všetci boli jedno, ako ty, 
Otče, si vo mne a ja v tebe...“ (Jn 17,21) 
 Pripomeňme si, čo sme si v októbri 1999 sformulovali ako náš príspevok k urýchleniu 
zjednocovania kresťanov vo viere a láske: 
 
1. Pokiaľ možno každý deň sa modliť Ježišovu modlitbu „aby všetci boli jedno...“ za jednotu 
kresťanov, za pekné vzťahy medzi kresťanmi a za napredovanie teologických dialógov medzi 
kresťanskými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. 
 
2. Často ďakovať za to, čo máme všetci kresťania spoločné: za dar krstu, ktorý nás po celú históriu 
spája ako Božie deti, za pravdy viery obsiahnuté vo Svätom Písme a v apoštolskom a nicejsko-
carihradskom Vyznaní viery. 
 
3. Snažiť sa verne žiť podľa Evanjelia a zachovávať jednotu s vlastnou cirkvou. 
 
4. Ľudí z iných cirkví, s ktorými sa stretávame, vnímať ako bratov a sestry a modliť sa za nich 
 
5. Pri pohľade na kostoly a modlitebne iných cirkví odporúčať tých, ktorí sa v nich stretávajú, Božej 
láske a vyprosovať im vernosť Evanjeliu a Božiu pomoc pri riešení ich problémov. 
 
 Je veľmi pozitívne, že modlitbové stretávania počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, 
ktorý sa slávi od 18.- 25 januára, a počas Aliančného týždňa priťahujú stále viac ľudí a že sú 
v mnohých mestách na Slovensku prepojené spoločnou oficiálnou ekumenickou bohoslužbou slova. 
V Bratislave to bude v nedeľu 20. januára o 9.30 h v kostole Kresťanskej reformovanej cirkvi na 
námestí SNP. Témou tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je text z 36. žalmu: U teba 
je prameň života. Táto myšlienka je bohato rozvinutá do textov a úvah nad Božím slovom pre každý z 
8 dní. Spolok svätého Vojtecha v Trnave ich vydal v podobe brožúrky, spolu s textom Ekumenickej 
charty. Tieto texty sú tiež súčasťou brožúrky Pozvanie k spoločným modlitbám, ktorú vydala 
Evanjelická aliancia. 
 Tematickým obsahom modlitbových stretnutí počas Aliančného týždňa v dobe od 6. – 13. 
januára je 8 téz deklarácie viery Európskej evanjelickej aliancie. Sú obsiahnuté v brožúrke, ktorú je 
možné si objednať na tel. č. 02/62 41 08 04. V Bratislave sa konajú modlitbové stretnutia 6. januára 
v jednotlivých cirkvách o 18. h, v nedeľu 13. januára o 17.h v Novom kostole ECAV na Legionárskej 
ulici, počas týždňa vždy o 19. h striedavo v rôznych kostoloch: 
 
Pondelok 7. 1.: Kresťanské zbory, Panenská 10 
Utorok 8. 1.:  Bratská jednota baptistov, Palisády 
Streda 9. 1.:  Cirkev bratská, Cukrová 4 
Štvrtok 10. 1.:  Evanjelická cirkev metodistov, Panenská 10 
Piatok 11. 1.:  Bratská jednota baptistov, Palisády 
Sobota 12. 1.:  v modlitebni Cirkvi bratskej, Cukrová 4, pripraví Apoštolská cirkev 
 
K modlitbám touto formou srdečne pozýva rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy. 
V Bratislave 5. januára 2002 
 

Texty k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 2002 

 
BIBLICKÝ TEXT NA ROK 2002 
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U teba je zdroj života 
(Ž 36, 6-10) 
Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia 
a tvoja vernosť až k oblakom. 
Tvoje spravodlivosť je ako Božie výšiny, 
tvoje súdy ako morská hlbina: 
ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. 
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! 
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. 
Opájajú sa blahobytom tvojho domu 
a pijú z potoka tvojich rozkoší. 
Veď u teba je zdroj života 
a v tvojom svetle uvidíme svetlo. 
 
RADY PRE TÝCH, ČO ORGANIZUJÚ TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 
 
Prispôsobenie textu 
 
Tento materiál ponúkame s vedomím, že sa môže podľa potreby upraviť na použitie na miestnej 
úrovni s ohľadom na tamojšie liturgické zvyklosti a danú spoločensko–kultúrnu a ekumenickú 
situáciu. 
Niekde už jestvujú ekumenické štruktúry, ktoré môžu túto úpravu zrealizovať, no kde to tak nie je, 
vrúcne si želáme, aby táto potreba viedla k ich vzniku. 
 
Používanie textu  
 
– Cirkvám a kresťanským spoločenstvám, ktoré slávia Týždeň modlitieb prostredníctvom jednej 
spoločnej bohoslužby, ponúkame možnosť sláviť ekumenickú bohoslužbu slova. 
– Cirkvi a kresťanské spoločenstvá si môžu zaradiť texty z Týždňa modlitieb aj do svojej vlastnej 
bohoslužby. Modlitby z ekumenickej bohoslužby slova na osem dní, ako aj piesne a dodatočné 
modlitby možno použiť podľa vlastného výberu. 
– Spoločenstvá, ktoré slávia Týždeň modlitieb počas svojich bohoslužieb každý deň v týždni, môžu 
čerpať námety z modlitieb určených na osem dní. 
– Tí, čo si želajú pustiť sa do štúdia Biblie, ktoré vychádza z témy Týždňa modlitieb, môžu na to použiť 
texty a úvahy navrhnuté na osem dní. Ich každodenné spoločné stretnutia môžu na záver viesť k 
formulácii spoločných prosieb. 
– Tomu, kto si želá modliť sa za jednotu kresťanov v súkromí, môže tento materiál poslúžiť ako 
inšpirácia na výber úmyslov modlitby. Pripomíname, že každý z nás tvorí spoločenstvo s veriacimi 
modliacimi sa v rozličných častiach sveta a tým prispieva k väčšej a viditeľnejšej jednote Kristovej 
cirkvi. 
 
Hľadanie jednoty: úloha na celý rok 
 
Tradičný termín slávenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je od 18. do 25. januára. Tento 
termín navrhol v roku 1908 p. Paul Wattson, lebo sa nachádzal medzi sviatkami Katedry sv. Petra a 
Obrátenia sv. Pavla, čo mu dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli, kde je január mesiacom 
prázdnin, slávia cirkvi Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad počas Turíc (ako to navrhlo hnutie 
Viera a poriadok v roku 1926), ktoré sú taktiež symbolické, pokiaľ ide o jednotu Cirkvi. 
Hľadanie jednoty sa však nemôže obmedziť na jeden týždeň v roku. Povzbudzujeme veriacich nielen 
do toho, aby si pružne prispôsobili termín, ale aby počas celého roka hľadali príležitosti poukázať na 
už dosiahnuté spoločenstvo medzi cirkvami a spoločne sa modliť za dosiahnutie plnej jednoty podľa 
želania samého Krista. 
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Pre organizátorov Týždňa modlitieb 
 
Tí, čo sú poverení organizovaním Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, musia zriadiť prípravnú 
skupinu zloženú z predstaviteľov všetkých zúčastnených cirkví, aby mohli zorganizovať ekumenickú 
bohoslužbu, ktorá bude rešpektovať špecifické potreby miestnej situácie, no pritom nesmú pustiť zo 
zreteľa základnú tému tohto týždňa. Spevy možno zvoliť podľa miestnej obyčaje, no počas 
zhromaždenia možno uviesť i hymny pochádzajúce zo všetkých cirkví. Úvodný a záverečný sprievod 
sú znakom účasti celého Božieho ľudu na oslave Boha a jednoty, na ktorú je zameraná bohoslužba. 
Treba tiež určiť predsedajúcich jednotlivých častí bohoslužby, pričom je potrebné brať do úvahy 
rôznorodosť účastníkov, kňazov a laikov, mužov a žien, mladých i starých. Keďže sú zapojené viaceré 
osoby, treba starostlivo pripraviť rozličné prvky, z ktorých ekumenická bohoslužba pozostáva (na 
dosiahnutie potrebnej štruktúry a cieľov), ako sa to pri podobných stretnutia pri osobitných 
príležitostiach odporúča. 
 
PRÍPRAVA PODKLADOV NA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 2002 
 
Text na osem dní pripravila medzinárodná skupina vymenovaná na tento účel Komisiou pre vieru a 
poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Skupinu tvorilo 14 
ľudí, ktorí sa zišli v Ekumenickom centre Ottmaring pri Augsburgu v Nemecku. Ottmaring je dedinka, 
kde spoločne žijú členovia Bratstva komunitného života, ktoré vzišlo z Evanjelickej cirkvi a.v. a 
členovia Hnutia fokoláre, ktoré sa zrodilo v lone Katolíckej cirkvi. Členovia komisie boli hosťami Rady 
biskupských konferencií Európy poverenej organizovaním tohto podujatia. Skupina vyjadruje svoju 
vďačnosť Ekumenickému centru Ottmaring za srdečné prijatie a cennú spoluprácu. Stretnutie sa 
začalo spísaním návrhu pripraveného ekumenickou skupinou zloženou z predstaviteľov Rady 
biskupských konferencií Európy (CCEE), ktorá združuje 34 katolíckych biskupských konferencií Európy 
a z predstaviteľov Konferencie európskych cirkví (KEK) zloženej zo 126 členských cirkví – 
pravoslávnych, starokatolíckych, anglikánskych a protestantských. Ekumenickú prácu koordinovali 
generálne sekretariáty týchto dvoch inštitúcií. 
 
ÚVOD DO TÉMY 
 
U teba je zdroj života 
(Ž 36, 6-10) 
 
Napriek ťažkostiam spôsobeným mnohými dejinnými, kultúrnymi a psychologickými prekážkami je tu 
veľká nádej, že nové tisícročie by už onedlho mohlo priniesť zmierenie medzi tými, čo veria v Krista. 
Zatiaľ sa však zdá, že sa nenašiel spôsob, ako zbúrať bariéry, ktoré nás rozdeľujú a zabraňujú 
jednotnému ohlasovaniu evanjelia vo svete. 
Európske cirkvi dali celému ekumenickému hnutiu znamenie nádeje v podobe Ekumenickej charty 
(podpísanej na stretnutí v Štrasburgu 22. apríla 2001), ktorá vznikla po dvoch kontinentálnych 
ekumenických stretnutiach: v Bazileji (1989) a v Grazi (1997). Tieto stretnutia mali za cieľ zamyslieť sa 
nad vlastnou zodpovednosťou voči evanjeliu a voči dejinám. Dokument, ktorý vyjadruje záväzok cirkví 
navzájom o sebe premýšľať, svedčiť jedny pred druhými a spoločne konať v zjednotenej, hoci veľmi 
rozdielnej Európe, pripomína navigačnú mapu, podľa ktorej musia cirkvi postupovať, aby urýchlili 
svoju cestu do prístavu viditeľnej jednoty. Znova sa však musíme pýtať: Kde sa nachádza tajomstvo 
zmierenia a kľúč k správnemu používaniu nástroja, ktorým je táto charta? Téma Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov 2002: U teba je zdroj života (Ž 36, 6–10) naznačuje, že ak chceme nájsť kľúč k 
tomuto tajomstvu, musíme nájsť cestu, ktorá vedie k zdroju života. Obraz zdroja nám symbolizuje 
potrebu vracať sa k začiatkom, k pôvodu, ku koreňom, k podstate. Ak chcú kresťania spoločne 
pokračovať na ceste, musí kresťanstvo spočívať na Božom slove, na zjavení Božej tváre v Ježišovi 
Kristovi, na obnovujúcej sile Ducha, na odhalení lásky Boha – Otca i Syna, i Ducha Svätého. Bez svetla 
pochádzajúceho zo zdroja každého svetla ostanú problémy, s ktorými sa stretneme na ceste, 
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zahalené temnotou a stanú sa neodstrániteľnými kamennými zátarasami. Zdroj nám pripomína obraz 
hojne vyvierajúcej vody. Vieme, aký bohatý symbolický a teologický význam má voda v Biblii, počnúc 
od Knihy Genezis až po Apokalypsu. Voda dáva život a očisťuje. Viera, modlitby a spoločné úsilie 
môžu spôsobiť, že voda začne vyvierať aj z vyprahnutých skál horkosti a dokáže zmyť hriech 
rozdelenia v kresťanstve. 
Tohoročná prípravná skupina nám ponúkla možnosť pozitívne sa zamyslieť nad zmyslom života, na 
ktorom sa spoločne podieľame. Všetci čerpáme život z jediného zdroja stvorenia – trojjediného Boha. 
V dejinách spásy Boh ukázal svoju nemennú lásku pri stvorení, udržiavaní pri živote, obnovovaní a 
vykúpení ľudstva. Ako zdroj života a svetla odhalil hĺbku svojej lásky v Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel, 
aby svojou štedrou ponukou plnosti života, pravého Božieho života, všetkých pritiahol k sebe. 
Ježišova láska nepoznala hraníc, lebo vo svojej smrti na kríži objal celé hriešne stvorenie. Zo stromu 
života zmieril hriešnikov s Bohom. Ježišovým vzkriesením Boh potvrdil svoju ponuku hojného života 
pre všetkých, ktorí uznávajú Ježiša za Pána, sú pokrstení v Kristovi a Krista si obliekli. V ňom sme 
jedno a dedičmi Božích prisľúbení (porov. Gal 3, 27–29). V jednom krste sme spojení s Kristom vo 
viere a zároveň spolu s ostatnými tvoríme v Kristom tele jedno spoločenstvo (porov. 1 Kor 12, 13). Na 
tejto základnej jednote sa podieľajú všetci kresťania; je to jednota, za ktorú sa modlil Kristus v 
predvečer svojej smrti. Pohoršenie, ktoré vzbudzuje rozdelenie kresťanov, nás nabáda vyznať to, na 
čom sa vďaka jednému krstu spoločne podieľame, a vydať o tom svetu viditeľné svedectvo. Texty na 
osem dní nám ponúkajú úvahy nad spoločným zdrojom života, na ktorom máme všetci podiel. Sme 
časťou Božieho stvorenia (1. deň), udržiavaní pri živote Trojicou a stvorení na jej obraz a na jej 
podobu. Verná Božia láska sa slobodne ponúka tým, ktorí ju prijímajú v Ježišovi, Spasiteľovi a 
Vykupiteľovi ľudstva. Pri Ježišovom krste Boh vyjavil, že všetci majú prístup k zdroju života v Ježišovi, 
lebo on je duchovnou skalou, z ktorej tento zdroj vyviera (2. deň). Avšak na našej ceste sa stretávame 
s mnohými náročnými osobnými i spoločenskými úlohami. To platí aj pre ekumenickú cestu cirkví. 
Napriek pokušeniu vzdať sa zoči-voči týmto úzkostiam a pochybnostiam, nás Boh uisťuje, že nás bude 
živiť vodou zo zdroja života (3. deň). Hriech vstúpil do sveta na základe slobodného rozhodnutia 
ľudských bytostí. Tá istá voda, ktorá vyviera zo zdroja života, musí teraz obnoviť život tam, kde 
zavládla smrť. Vďaka svojej nezmernej láske Boh obnovil stvorenie vo svojom Synovi Ježišovi, ktorý 
prišiel, aby nám ukázal cestu vedúcu do Božieho kráľovstva. Ježiš učil, že nikto nemôže doň vojsť, 
pokým sa nenarodí z vody a z Ducha. Kresťania si musia byť vedomí, že krstom sa stávajú novým 
stvorením a všetci spolu členmi jediného Kristovho tela (4. deň). Stretnutie s Bohom, zdrojom života, 
v krste umožňuje nový pohľad na človeka a spoločenstvo a nový spôsob pôsobenia a svedectva vo 
svete (5. deň). Ako Kristovi učeníci sme vyzvaní, aby sme pokračovali v poslaní prinášať svetu 
uzdravenie a život (6. deň). Plody nového života, neustále napájané Božím slovom, zažiaria v živote 
každého kresťana a rovnako na ekumenickej ceste všetkých cirkví (7. deň). Boh, zdroj života, je aj 
prameňom nádeje. Ponuka nového života v Kristovi je darom. Ak ho prijmeme, vstúpime do 
spoločenstva s tými, ktorí prijali Krista za Pána a spoločným krstom sa zaväzujú hľadať viditeľnú 
jednotu jeho tela (8. deň). 
 
I. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA 
 
Úvod 
 
Navrhovaný priebeh ekumenickej bohoslužby je úmyselne jednoduchý: otvorenie bohoslužby, 
vzývanie Ducha Svätého, úkon kajúcnosti, biblické čítania, vyznanie viery, modlitba veriacich, znak 
pokoja, požehnanie a rozpustenie zhromaždenia. Každé spoločenstvo si môže prispôsobiť 
ekumenickú bohoslužbu slova vlastnej tradícii a kultúre, čo sa na miestnej úrovni zabezpečí 
ekumenickou spoluprácou pri jej príprave, aby sa dosiahol čo najvyšší účinok. 
Kresťania rozličných cirkví oslavujú svojho Pána, u ktorého je zdroj života. Tieto cirkvi tvoria spolu 
jediné telo v spoločnom krste, ktorý si tu pripomíname, a približujú sa k zdroju svojej viery. Spoločne 
sa modlia za dosiahnutie plného spoločenstva a potvrdzujú svoj záväzok urobiť ho viditeľným vo 
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svete. Touto ekumenickou bohoslužbou sú spojené so všetkými kresťanmi vo svete, ktorí 
prostredníctvom Ducha chvália Boha za všetkých pokrstených. 
„Potvrdzujeme a oslavujeme skutočnosť, že sa množí naše vzájomné uznávanie krstu ako jediného 
krstu v Kristovi (4. deň v knižke modlitieb z 5. svetovej konferencie komisie Viera a poriadok Svetovej 
rady cirkví v Santiagu de Compostela). 
 
Otvorenie bohoslužby slova 
Po liturgickom privítaní nasleduje predstavenie zúčastnených cirkevných spoločenstiev a ich 
predstaviteľov. Odporúča sa nechať časový priestor na obvyklé uvítacie prejavy. Spoločne sa spieva 
hymnus, lebo zjednotenie hlasov vedie k zjednoteniu sŕdc. Nasleduje krátke uvedenie do bohoslužby 
a jej témy. 
 
Vzývanie Ducha Svätého 
Duch Svätý otvorí naše srdcia úprimnej ľútosti, povzbudí nás k modlitbe a pripraví na opravdivé 
počúvanie Božieho slova. V Duchu Svätom sa spoločná modlitba stane modlitbou samého Krista, 
ktorý prosí Otca spolu s nami. Modlí sa v nás, lebo my sme jeho súčasťou. Modlí sa za nás a za našu 
jednotu, ktorá je Božím darom. 
 
Úkon kajúcnosti 
Uznanie vlastných hriechov a prosba o odpustenie môžu byť sprevádzané krátkym tichom, lebo 
zranenia, ktoré si i dnes pripomíname, majú dávne korene a na ich vyliečenie je potrebné vstúpiť 
hlboko do seba. Z tohto ticha vytryskne modlitba na oslavu Najsvätejšej Trojice. 
 
Biblické čítania 
Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov roku 2002 je žalm 36, 6-10: U teba je zdroj života. 
Rozhovor Ježiša s Nikodémom (Jn 3, 1–21) naznačuje tajomstvo nášho osobného znovuzrodenia k 
novému životu. Svätý Pavol v Liste Rimanom 6, 3–11 potvrdzuje, že krst umožňuje, aby sa rozvinul 
veľkonočný a cirkevný rozmer nášho života v Kristovi. 
 
Vyznanie viery 
Je to vrcholný bod bohoslužby. Malo by sa prejsť k vode, umiestnenej vpredu alebo doprostred 
zhromaždenia, aby sme si pripomenuli naše krstné vyznanie viery. Po tomto pohybe smerom ku 
krstiteľnici môže nasledovať vzájomný znak pokoja. 
 
Modlitba veriacich 
V prosbách sa postupuje od všeobecných k čiastkovým. Ak sa napríklad spomenie Ekumenická charta, 
môže to byť výzva na pridanie prosieb za regionálne alebo miestne ekumenické projekty. 
 
Znak pokoja 
Už tradične je tento znak symbolický pre slávenie krstu dospelých. Znak pokoja, ktorý si navzájom 
pokrstení vymenia, predstavuje slávnostné potvrdenie ich spoločnej modlitby. Vyjadruje 
spoločenstvo Božích detí, spojených v jedno vo viere a v novom živote. Je znakom jednoty v 
Kristovom pokoji, ktorá sa ešte musí dovŕšiť, a môže byť sprevádzané predsavzatím obnoviť si 
vzájomnú dôveru či viac sa zasadzovať za jednotu kresťanov počas roku. 
 
(Pokropenie vodou, znak kríža vodou, symbolické použitie vody) 
Aby sa nezabudlo na ďalšie symboly, ktoré predstavuje voda v Biblii, možno ju použiť rozličnými 
spôsobmi podľa miestnej situácie, podľa želania niektorého spoločenstva alebo podľa okamihu, do 
ktorého je v ekumenickej bohoslužbe zaradená. Napríklad: 
– použitie vody pri úkone kajúcnosti je symbolom krstného kúpeľa, pri ktorom sme boli obnovení v 
Kristovi a odpustili sa nám hriechy; 
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– pri trojičnom vyznaní viery voda predstavuje plnú jednotu vo viere, po ktorej túžime – rovnako ako 
je len jeden krst. Zdôrazňuje myšlienku, že pri krste sa ako členovia jediného kresťanského 
spoločenstva stávame účastnými na spoločenstve Trojice a na tajomstve Cirkvi; 
– keď sa spoločne delíme o čašu s vodou v záverečnej časti bohoslužby, pripomenie nám to naše 
poslanie voči svetu a ľudstvu, ktoré hľadá zdroj života, aby uspokojilo svoj smäd. Použitie týchto 
symbolických úkonov si vyžaduje, aby si ich skupina vopred dobre premyslela. Dakedy sa môžu 
ukázať ako nevhodné; v niektorých prípadoch však vyvolajú otázky, ktoré povedú k plodnému dialógu 
medzi členmi rôznych cirkví. 
 
Rozličné časti tejto bohoslužby nám pomôžu lepšie si uvedomiť rôznorodosť kresťanskej rodiny, ktorú 
tvoríme. Hymny a piesne chvály, obnova našich sŕdc pokáním a radosťou v Duchu Svätom prispejú k 
slávnostnej atmosfére. Rozličné časti tejto bohoslužby spolu so slávnostným čítaním Božieho slova a s 
niekoľkými vhodne umiestnenými chvíľami ticha zároveň zosilnia význam tajomstva. 
 
PORIADOK EKUMENICKEJ BOHOSLUŽBY SLOVA 
 
U teba je zdroj života 
(Ž 36, 6-10) 
 
P = predsedajúci 
Z = zhromaždenie 
 
1. Otvorenie bohoslužby 
 
a) Slávnostný vstup, pri ktorom sa v sprievode nesie symbol Božieho daru života, čo je buď Biblia, 
alebo, ak je to vhodné, kríž – strom života, či ikona alebo krstná voda. Sprievod sprevádza organová 
hudba alebo spev hymnu. 
b) Liturgické uvítanie. 
c) Úvod do bohoslužby. Privítanie zhromaždenia a krátke vysvetlenie bohoslužby vzhľadom na tému 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov roku 2002. Nasleduje spev piesne alebo hymnu. 
 
2. Vzývanie Ducha Svätého 
 
Pane, 
obnov v nás dar tvojho Ducha, aby sme sa očistili vodou pokánia 
a vo svojom srdci mohli oslavovať tvoje meno a hlásať tvoje milosrdenstvo. 
Otvor nám myseľ, aby sme chápali Písma, 
nech sa nám stanú slovom života a svetlom pre naše srdcia. 
Daj, aby nás tvoj Duch naplnil tvojou láskou 
a vnukol nám dnes modlitby za našich bratov a sestry 
a za dosiahnutie jednoty tvojej Cirkvi. 
O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým na veky vekov. 
Amen. 
 
(Tento text sa môže aj spievať alebo sa ho môže zhromaždenie modliť striedavo, ako litánie. Možno 
tiež použiť modlitby ako Ó, Svätý Kráľu, Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich, Veni 
Sancte Spiritus alebo iné modlitby na vzývanie Ducha Svätého. Texty možno prevziať z niektorých 
ekumenických stretnutí, ako boli napr. v Bazileji, Grazi, či v Santiagu de Compostela). 
 
3. Úkon kajúcnosti 
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a) vyznanie hriechov (v tichom sústredení) 
 
P: Večný a všemohúci Bože, ty neodvrhuješ nič z toho, čo si stvoril, a ľutujúcim odpúšťaš hriechy. 
Stvor a prebuď v nás nové a kajúce srdce, schopné pociťovať bolesť nad svojimi hriechmi, uznať 
vlastnú slabosť a prijať od teba, Boha každého milosrdenstva, úplné odpustenie a pokoj. O to ťa 
prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 
(Túto modlitbu možno nahradiť aj inou vhodnou modlitbou.) 
 
P: Prosme Boha a blížnych o odpustenie za rozdelenie, ktoré je prekážkou kresťanského svedectva. 
Pane, zhrešili sme proti tebe a proti sebe navzájom. 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
P: Pane, naše rozdelenie protirečí tvojej vôli a bráni nám spoločne svedčiť o tebe. 
Z: Kriste, zmiluj sa. 
 
P: Pane, nemilovali sme ťa dostatočne v našich bratoch a sestrách, stvorených na tvoj obraz, no 
odlišných od nás. 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
P: Bože, Stvoriteľu, nedovoľ, aby sme žili jedni vedľa druhých ako cudzinci. Splň túžby našich sŕdc, 
vyhovej našej oprávnenej žiadosti a spoj nás čo najskôr do jednej svätej Cirkvi, pre zásluhy Ježiša 
Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje, v jednote s Duchom Svätým, na veky vekov. Amen. 
(Z knižky modlitieb zo stretnutia v Grazi.) 
 
Chvíľa ticha. 
 
DOXOLÓGIA 
 
b) Oslava Najsvätejšej Trojice 
 
Jedným hlasom a s vierou v jeden krst vzdávajme chválu Otcovi i Synovi, i Duchu Svätému: 
 
Chválime ťa, Otče, Stvoriteľ neba i zeme, „lebo u teba je zdroj života“. 
Silou tvojej lásky v tebe žijeme, hýbeme sa a sme. 
Stvorenie je plné tvojej slávy a vyžaruje tvoju krásu. 
S nežnosťou matky sa staráš o všetky svoje stvorenia. 
Sláva ti, Otče, za tvojho jediného Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, 
v ktorom sa splnili všetky tvoje prísľuby týkajúce sa nášho života, pokoja a šťastia. 
S ním a v ňom zmizol starý svet a obnovil sa vesmír. 
S ním ťa chválime a oslavujeme. 
Sláva ti skrze Ducha Svätého, ktorý je Dychom života a objíma celý ľudský rod, 
skrze Ducha Turíc, ktorý je silou a odvahou apoštolov 
a večne živým, prúdiacim zdrojom života našich cirkví, 
skrze Svätého Ducha mnohých darov, 
ktorých plody rozmnožuješ v srdciach všetkých členov našich spoločenstiev: 
Lebo on je pokoj a jednota, múdrosť a radosť pre všetkých veriacich. 
V ňom ťa chválime a oslavujeme. 
 
(Možno použiť aj iné tradičné hymny alebo modlitby chvály, ako napr. Sláva Bohu na výsostiach.) 
 
4. Biblické čítania 
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a) Čítanie: List Rimanom 6, 3–11 
b) Žalm: Ž 36, 6–10 
c) Aleluja 
d) Evanjelium: Jn 3, 1–17 
e) Homília 
 
5. Vyznanie viery 
 
Jestvuje niekoľko možností: 
– Nicejsko-carihradské vyznanie viery, 
– Apoštolské vyznanie viery, 
– vyznanie viery vo forme otázok a odpovedí, ktoré sa používa pri krste dospelých. 
Uprednostnili by sme to posledné, lebo súvisí s hlavnou témou. (Veríš? Verím.) 
 
6. Modlitba veriacich 
 
P: Všemohúci Bože, zdroj života. Stojíme pred tebou s túžbou vytvoriť spoločenstvo zmierenia medzi 
mladými a starými, mužmi a ženami, a medzi rôznymi kultúrami. 
Usilujeme sa odstrániť rozdelenie kresťanov. Zverujeme seba i celý svet pod tvoju ochranu a prosíme: 
 
P: Keď vidíme, že násilie víťazí a nenávisť degraduje mužov i ženy, ničí budúcnosť detí a mladých vo 
svete, osmeľujeme sa prosiť o príchod tvojho kráľovstva spravodlivosti a pokoja. „Svoju milosť daj 
tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné“ (Ž 36, 11). „Nech ma nezasiahne 
noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika“ (Ž 36, 12). 
Z: Lebo u teba je zdroj života. 
 
P: Keď v uplynulom storočí cirkvi spoznali, že u teba je zdroj ekumenického hnutia, ich život sa 
zmenil. V srdciach všetkých kresťanov sveta znovu ožila vrúcna túžba po jednote. 
Z: Lebo u teba je zdroj života. 
 
P: Keď strácame odvahu zoči-voči bolesti a ťažkostiam, s ktorými sa stretávame v našom úsilí o 
dosiahnutie jednoty medzi kresťanmi, pomôž nám dôverovať tvojej láske. Keď sme pre odpor zo 
strany cirkví zahalení temnotou pochybností, daruj nám nádej, že napriek tomu jedného dňa budeme 
môcť dosiahnuť jednotu. 
Z: Lebo u teba je zdroj života. 
 
P: Keď bojujeme proti prekážkam, ktoré sme si medzi sebou vytvorili v dôsledku svojej 
podozrievavosti, daj nám silu znovu prekonať a uznať dobré úmysly tých, s ktorými sa stretáme. 
Z: Lebo u teba je zdroj života. 
 
P: Keď strácame odvahu pred druhými v dôsledku vlastných obáv, zošli nám tvoje svetlo, aby sme ich 
prekonali a dokázali utíšiť úzkosti aj tých druhých. 
Z: Lebo u teba je zdroj života. 
 
(Nasledujú modlitby, ktoré odrážajú miestnu situáciu a ďalšie spontánne modlitby.) 
 
7. Znak pokoja 
 
a) Pozvanie k modlitbe Pána 
b) Znak pokoja 
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(Tohoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a bohoslužba vyzývajú k tomu, aby sa znaku 
pokoja venovala zvláštna pozornosť a bol vykonaný tak, že sa zdôrazní jeho súvis s krstom.) 
 
8. Požehnanie a rozpustenie zhromaždenia 
 
(Slávnostná procesia sprevádzaná organovou hudbou alebo spevom hymnickej piesne.) 
 
II. BIBLICKÉ ČÍTANIA A KOMENTÁRE NA KAŽDÝ DEŇ V TÝŽDNI 
 
PRVÝ DEŇ 
Trojjediný Boh, zdroj života 
 
U teba je zdroj života 
(Ž 36, 6-10) 
 
Gen 2, 4–1 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. 
Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
Kol 1, 15–20 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. 
Mt 6, 25–33 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť... 
 
Komentár 
 
Žalmista spieva chvály na Boha, ktorého láska objíma celé stvorenie – tak ľudí, ako i zvieratá – , keďže 
v ňom sa odráža jeho stvoriteľský čin. Šírka a hĺbka jeho lásky prekračuje ľudskú predstavivosť, lebo je 
to láska, čo nás uvádza priamo do tajomstva Boha, „u ktorého je zdroj života“. 
Dychom života, ktorý Boh vdýchol do ľudských bytostí, znázorňuje Biblia spôsob, akým Boh vložil do 
nás svoj obraz a svoju podobu. Kým ľudské bytosti nosia v sebe jeho obraz, všetky majú rovnakú 
dôstojnosť. To je i dôvod, prečo nás tak verne udržuje pri živote. Muži i ženy majú rovnaké miesto v 
Božom stvorení, lebo ho zveril do ich opatery. 
Kresťania vyznávajú trojjediného Boha ako zdroj a zmysel každého života, po ktorom celé ľudstvo 
dychtivo túži. Keďže všetko bolo stvorené v Ježišovi Kristovi, prvorodenom zo stvorenia, ku zdroju 
života sa môžeme dostať len prostredníctvom Ježiša, v ktorom „prebýva všetka plnosť“. V Ježišovi 
žijeme, hýbeme sa a sme. Inými slovami, Božia láska prebývajúca v Ježišovi – u ktorého je zdroj života 
– v ňom všetko zmieruje. 
Ježiš nás učí, aby sme neboli ustarostení o svoj život, lebo Boh, zdroj všetkých dobier, dá každému 
podľa jeho potreby. Ako Božie deti, zodpovedné za stvorenie, spoločne obráťme pohľad na samotný 
zdroj života a svetla, a keď sa k nemu priblížime, priblížime sa aj sebe navzájom. 
 
Modlitba 
 
Pane, zdroj života a každého svetla, naplň srdcia svojich detí obdivom nad stvorenými darmi. Udržuj 
nás svojou nekonečnou láskou a priveď k sebe všetky svoje deti, ktoré Ježiš Kristus zmieril s tebou, 
aby mohli piť z potoka tvojich rozkoší. Tebe, Najsvätejšia Trojica, ktorá dávaš život, nech je česť a 
sláva na veky vekov. Amen. 
 
DRUHÝ DEŇ 
Ježiš nás vedie k zdroju života 
 
Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo 
(Mk 1, 10) 
 
Ex 14, 30; 15, 13 Pán sa mi stal spásou. 
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Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
1 Kor 10, 1–5 Tou skalou bol Kristus. 
Mk 1, 9–11 Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo. 
 
Komentár 
 
Pri Ježišovom krste sa nám zjavuje ten, ktorého vyznávame v našej spoločnej viere: Boh – Otec i Syn, i 
Ducha Svätý - , „u ktorého je zdroj života“ a ktorý nás prostredníctvom Ježiša vedie k tomuto zdroju. 
A všetko sa premenilo. 
Ježiš pochádza z Nazareta, no napriek tomu ho Otec z neba nazýva svojím „milovaným Synom“. 
Ježiš sa ponára do rieky Jordán, hoci sám je prameňom, ktorý utišuje náš smäd. 
Ježiša ponára do vody Ján Krstiteľ, no zostupuje naň Duch Svätý. 
Ježiš vystupuje z vody a nebo sa otvára pre celé ľudstvo. Odvtedy je prostredníctvom Krista, pravého 
Boha a pravého človeka, možné spoločenstvo medzi Bohom a ľuďmi. 
Zdroj života prichádza, aby dal celej zemi živú vodu a aby tiekla v hojnosti až po smrť, ako hovorí 
svätý Ján vo svojom evanjeliu o umučení. Zjednotení rovnakou vierou, môžeme sa radovať spoločne s 
vykúpeným ľudom, čo si Boh „viedol k svojmu svätému príbytku“, a spoločne hlásať radostnú zvesť. 
Spoločne môžeme počítať so skalou, ktorou je Kristus, lebo z nej pramení zdroj života. 
 
Modlitba 
 
Pane, náš Bože, ty, ktorý si zdrojom každého života, dovoľ nám radostne ťa chváliť. Buď pochválený 
za to, že si nám daroval svojho Syna Ježiša, ktorý prišiel na zem, aby pod otvoreným nebom mohla 
táto zem nasmerovať svoje nádeje a plány k tebe. Buď pochválený za spásu, ktorú daroval tvoj Syn 
celému ľudstvu. Vzdávame ti česť za to, že si nám dal Ducha, prostredníctvom ktorého obnovuješ celý 
vesmír. Buď pochválený vtedy, keď naše cirkvi, naše spoločenstvá a naše zhromaždenia čerpajú z 
teba silu na prekonanie prekážok smrti a rozdelenia. Buď pochválený, keď náš svet dokáže v tvojom 
zjednotenom ľude nájsť dôvody, aby dúfal v Krista, nášho Pána. Amen. 
 
TRETÍ DEŇ 
Nekonečná Božia láska 
 
Daj nám vodu na pitie 
(Ex 17, 2) 
 
Ex 17, 1–7 Daj nám vodu na pitie. 
Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
Sk 17, 22–31 Boh od nikoho z nás nie je ďaleko. 
Mk 10, 17–31 Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život? 
 
Komentár 
 
Izraelský ľud začal svoju púť do prisľúbenej zeme plný nádeje. Veľmi skoro okúsil, čo je to púšť – čas 
krízy, pochybností a otázok. Stratil dôveru a začal Mojžišovi reptať: „Načo si nás len vyviedol z Egypta, 
... aby si nás umoril smädom?“ Hašterili sa a pokúšali Pána a začali túžobne spomínať na svoju 
otrockú minulosť. 
Hoci jeho ľud preukázal toľkú tvrdohlavosť a nevďačnosť, predsa mu Boh zostal vo svojej láske verný. 
Keď si žiadali vodu, dal jej v hojnosti vytrysknúť zo skaly. Tu sa znovu prejavuje ako zdroj života. 
Počas nášho života okusujeme púšť vtedy, keď nás prepadne neistota a pochybnosti. Ako žijem svoj 
život? Je Boh pri nás vo chvíľach ťažkostí? Stará sa Boh o naše potreby? Čo si vyžaduje nasledovanie 
Krista v dnešnom svete? Pokušenie vzdať sa a vrátiť sa späť je veľmi silné. 
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Niekedy sú naše otázky skôr provokačné, ale Boh zostáva verný. „Boh od nikoho z nás nie je ďaleko“. 
Aj v najhlbších temnotách, keď je ťažké vydržať, sa o nás stará a povzbudzuje nás, aby sme vydržali, 
zostali verní a pokračovali na ceste s ním. Aj ekumenická púť vedie cirkvi cez púšť. Vynárajú sa otázky 
a pochybnosti: Čo máme robiť? Napredujeme vôbec? Pokušenie vrátiť sa do obdobia izolácie a zajatia 
je stále aktuálne. No Boh nekonečnej lásky je s nami, volá nás, aby sme zanechali hriech rozdelenia a 
pili spoločne zo zdroja života. 
 
Modlitba 
 
Bože, náš Otče, daj novú odvahu svojmu putujúcemu ľudu na zemi. Ty si spôsobil, že sa na púšti zrodil 
život a zo skaly vytryskla voda. Zhliadni na naše pochybnosti a otázky a daj, nech prinesú ovocie. Nech 
sa naše cirkvi a my s nimi dokážeme navzájom posilňovať, aby sme ťa hľadali a túžili po tebe. 
Sprevádzaj nás a ukáž nám svoju láskavú prítomnosť vtedy, keď je cesta ťažká a váhame. Pre zásluhy 
Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, nás všetkých doveď k jednote, ktorú si pre svoj ľud želáš. 
Amen. 
 
ŠTVRTÝ DEŇ 
Pokrstení do nového života 
 
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 
(Jn 3, 1-7) 
 
Gen 7, 15–23 Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe. 
Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
Jn 3, 1–7 Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 
2 Kor 5, 16–19 Staré sa pominulo a nastalo nové. 
 
Komentár 
 
Nikodém reprezentuje všetkých, ktorí pociťujú nedostatok niečoho, ktorí sú smädní po Božom 
kráľovstve. Pri hľadaní odpovede sa počas nočnej návštevy obracia na Ježiša. Spoznáva ho ako toho, 
ktorého poslal Boh, a s vierou ho ide nasledovať. 
Kristus dáva Nikodémovi a všetkým ako on vzácny dar nového života. Pomocou vody a Ducha 
Svätého ich oslobodzuje z moci hriechu. Všetci pokrstení sa im stávajú bratmi a sestrami. Svojím 
životom – keď sa starajú o chorých, biednych, prenasledovaných a vydedených – svedčia o 
neoceniteľnom bohatstve, ktorým je spoznanie Krista. 
Vďaka ekumenickej ceste posledných desaťročí si kresťania oveľa viac uvedomujú význam sviatosti 
krstu. Spoločným krstom sme sa stali členmi jediného Kristovho tela, a tak odvtedy viac už nikoho 
nehodnotíme len podľa ľudského tela. Veď všetci sme boli zmierení s Bohom a poverení službou 
zmierenia. 
Zotrvávanie v hriechu rozdelenia nám bránilo uznať plný význam a všetky dôsledky nášho spoločného 
krstu. Kiež by sme mohli naplno čerpať zo zdroja života a byť voči sebe navzájom i voči svetu 
skutočnými služobníkmi Božieho zmierenia. 
 
Modlitba 
 
Otče, ty si nás v Kristovi, svojom Synovi, zmieril so sebou. Pôsobením Ducha Svätého sme sa spolu s 
ním ponorili do krstenej vody a znovuzrodili, aby sme mali účasť na jeho živote. V ňom sme sa stali 
novým stvorením. Pomôž nám, ktorí nosíme jeho meno, kajať sa za svoje hriechy, aby sme mohli 
spoločne čerpať z plnosti života. O to ťa prosíme v mene Ježiša Krista, nášho jediného Pána. Amen. 
 
PIATY DEŇ 
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Boh, zdroj jednoty 
 
Vyšli sme za bránu k rieke 
(Sk 16, 11-15) 
 
Ez 36, 24–28 Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. 
Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
Sk 16, 11–15 Vyšli sme za bránu k rieke. 
Jn 17, 20–23 Aby všetci boli jedno. 
 
Komentár 
 
Dnes sa na mieste modlitby stretávame so ženou, ktorá sa volá Lýdia. Spolu s inými ženami sa zišli, 
aby sa modlili. Keď sme ju chceli nájsť, museli sme vyjsť za bránu, medzi neznámych ľudí. Tam pri 
rieke sme zažili, čo je to opravdivé stretnutie. Pán otvoril Lýdiino srdce, aby počúvala Božie slovo. 
Potom sa spolu so svojou rodinou dala pokrstiť a čoskoro sa ich dom stáva útočiskom kresťanského 
spoločenstva. 
Dnes sa zamýšľame nad dennodennou schopnosťou počúvať, ktorá je základom každého stretnutia 
kresťanov a spoločenstiev. Keďže pochádzame z rôznych spoločenstiev, z rozličných tradícií a kultúr, 
potrebujeme pri stretnutí pozorne počúvať svedectvá tých druhých. Sme povolaní počúvať, aby sme 
chápali a prejavovali jednotu Cirkvi. Toto povolanie nevyplýva z našej schopnosti prekonávať 
prekážky. Nevymysleli sme ho my, ale jeho korene spočívajú v krste, ktorým sme sa stali Božím 
ľudom. 
Často sme zlyhali, lebo sme netvorili jediný Boží ľud, ktorý bol pokrstený v Kristovi. Zlyhali sme vo 
vzájomnom trpezlivom a pozornom počúvaní svojich svedectiev. Preto sa stále modlime za to, aby 
nám Boh ukázal nové miesta a spôsoby, kde a ako sa môžeme stretávať. 
Neraz sa toto všetko môže udiať dokonca vinou cudzích či vzájomných podozrievaní, ktoré nemajú 
nič spoločné s každodennou realitou. Treba mať odvahu a trpezlivosť najmä vtedy, keď kresťania z 
rôznych náboženských komunít žijú v spoločnom manželstve, s jeho radosťami i strasťami, keď sa dve 
rôzne náboženské spoločenstvá delia o jedno miesto modlitby alebo keď kresťania žijú v menšine 
uprostred tých, čo neveria v Krista, a chcú sa s nimi podeliť o svoju radosť prameniacu z viery v neho. 
Pri týchto bolestných i radostných príležitostiach nás povzbudzuje presvedčenie, že sme Boží ľud, 
povolaný deliť sa o Božie dary s celým stvorením. 
Keď sa takto dokážeme stretnúť a navzájom sa počúvať, zmení sa aj naše konanie. 
Musíme preto hľadať a vytvárať pre kresťanov priestor, kde by sa spoločne modlili a pracovali na 
zmierení, kde by našli útočisko. Takto nájdeme svoju pravú identitu ako Boží ľud. 
 
Modlitba 
 
Svätý Bože, zdroj jednoty, my, čo sme sa tu zišli, ti ďakujeme za krstnú vodu, ktorou z nás vytváraš 
jedno spoločenstvo. Daj, aby naše cirkvi a spoločenstvá rástli a prinášali ovocie jednej viery a jedného 
krstu. Povzbuď nás, aby sme pri každodenných stretnutiach svedčili o Kristovi a viac prejavovali 
jednotu Cirkvi. Daj, aby sme boli tomuto povolaniu verní po celý život. Amen. 
 
ŠIESTY DEŇ 
Boh, zdroj milosrdnej lásky 
 
Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka 
(Jn 5, 1-9) 
 
Iz 42, 1–9 Utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov. 
Ź 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
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Sk 5, 12–16 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. 
Jn 5, 1–9 Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka. 
 
Komentár 
 
Dnes sa stretáme s ochrnutým pri betsaitskom rybníku. Už 38 rokov leží na svojom ležadle v blízkosti 
rybníka. Ako mnohí v treťom tisícročí, ani on nevie s istotou, čo mu chýba, ale vie, že nápravu 
nedosiahne vlastnými silami. Nemá nikoho, kto by mu pomohol. Možno nechce poprosiť o pomoc 
cudzincov. Prichádza Ježiš a zdá sa, akoby nevedel, čo si tento človek želá. Pýta sa ho, no potom mu aj 
odpovedá tým, že ho uzdravuje. Uzdravuje ho ako cudzinec, lebo ten človek nevie, kto je Ježiš. 
V Skutkoch apoštolov sa hovorí, ako Ježišovi učeníci uzdravujú a pomáhajú. Izaiáš hovorí o 
služobníkovi ako o tom, ktorý prináša spravodlivosť nenásilnou, miernou cestou. Hovorí aj o tom, že 
Boh nás povoláva, aby sme sa stali svetlom, ktoré navracia zrak a slobodu. 
Môže sa stať, že jednotlivo i ako príslušníci kresťanských denominácií odmietame plnosť života, ktorý 
nám Boh pripravil. Možno nevieme, čo nám chýba. Naša cesta k skutočnej plnosti si vyžaduje, aby 
sme prosili o pomoc Boha a ostatných kresťanov -– či už jednotlivcov, alebo celé denominácie – , hoci 
zatiaľ sú pre nás cudzí. 
V našej snahe stať sa nositeľmi spravodlivosti, spásy a plnosti pre druhých sa pýtajme, či 
pristupujeme k druhým rovnako ako Ježiš: 
– Pýtame sa tých, čo im chceme pomôcť, čo si želajú? 
– Spolupracujeme s druhými srdečne a pokojne? 
– Správame sa ku všetkým rovnako bez ohľadu na rasu, sociálne postavenie, vierovyznanie, pohlavie 
a prosíme pri tejto našej snahe o pomoc Kristovho Ducha? 
 
Modlitba 
 
Milosrdný Bože, daruj nám pokoru, aby sme hľadali to, čo potrebujeme na dosiahnutie plnosti života, 
a aby sme v druhých spoznali pôsobenie tvojho Ducha. Povolaj nás znova k solidárnej pomoci vo 
svete, ktorý si stvoril. Osobitne sa modlíme za menšinové denominácie vnútri aj mimo ekumenických 
štruktúr, za rasové a kultúrne menšiny v Európe a za tých, ktorí cítia, že nemajú nikoho, „čo by ich 
spustil do rybníka“. Daj, aby sme dokázali nasledovať príklad Ježiša, v ktorého mene ťa prosíme. 
Amen. 
 
SIEDMY DEŇ 
Plody nového života 
 
Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas 
(Ž 1, 1-6) 
 
Ž 1, 1–6 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas. 
Ž 36, 5–9 U teba je zdroj života. 
Mat 13, 3–9 Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. 
Ef 3, 14–21 Zakorenení a upevnení v láske. 
 
Komentár 
 
Obraz stromu zasadeného pri vode nám pripomína zrodenie nového života a jeho rozkvet. Pulzujúci 
život nemôže jestvovať bez zdroja života. Tak ako stromy potrebujú vodu a korene, tak podľa tohto 
žalmu je zdrojom života Božieho ľudu Tóra, Božie slovo. Božie slovo je ako čerstvá voda, je stálym 
zdrojom inšpirácie pre cirkvi a pre život kresťanov. Nie je to mŕtve, ale mocné a živé slovo, 
prinášajúce plody. Poskytuje nádej, stálosť, orientáciu, silu i slobodu. 
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Premieňa náš život a naše konanie v čase; je ako semeno, ktoré umožňuje zrod, a ako strom, ktorý 
kvitne a dáva plody. 
Biblia je dar, s ktorým sa treba podeliť. Ako kresťania rôznych tradícií a kultúr sme povolaní kráčať 
spoločne a učiť sa čoraz lepšie počúvať, čo nám dnes Biblia hovorí. Takto urobíme prekvapujúce 
odhalenia a spoločne nájdeme inšpiráciu. Keď spoločenstvo veriacich počúva to isté Božie slovo, 
určite sa dostavia výsledky. Slovo nás spája a pobáda konať v jedinom Duchu. Čím hlbšie sme 
zakorenení v Kristovi, tým presvedčenejšie a cieľavedomejšie budeme pracovať napríklad v prospech 
vydedencov, ochrany a dôstojnosti života, záchrany všetkého stvoreného, solidarity s chudobnými a 
nenásilného zmierenia. 
Tak vyrastú medzi nami v tomto rozdelenom svete plody nového života a staneme sa znamením 
nádeje, že Boh raz obnoví všetko svoje stvorenie. 
 
Modlitba 
 
Bože, zdroj života, ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré dáva život. Daj, aby sme našli príležitosť stretávať 
sa a prinášali dobré ovocie. Pri spoločnom čítaní Biblie nám daj okúsiť, že tvoje slová sú jednotiacim 
putom a zdrojom spoločného konania. Povzbudzuj tých, čo prekladajú a rozširujú Bibliu. Daj, nech sú 
v našich slovách a činoch viditeľné tvoje slová a tvoje činy. Urob nás schopnými čoraz väčšmi žiť podľa 
tvojej vôle. Amen. 
 
ÔSMY DEŇ 
Boh, zdroj nádeje 
 
Z prameňa živej vody 
(Zjv 21, 1-7) 
 
Ez 47, 6–12 Ich ovocie bude na pokrm a ich lístie na liek. 
Ž 36, 6–10 U teba je zdroj života. 
Zjv 21, 1–7 Z prameňa živej vody. 
Jn 4, 7–14 Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 
 
Komentár 
 
Toto je spoľahlivé a pravdivé: z Božej milosti sa nový život v Kristovi núka zadarmo všetkým. Živá 
voda, ktorú v týchto dňoch modlitieb za jednotu kresťanov oslavujeme, je darom, ktorý Boh ponúka 
všetkým. Spása nie je niečo, čo si môžeme zaslúžiť alebo čoho môžeme byť hodní, a nijaký 
jednotlivec, ani cirkev nemá monopolný prístup k zdroju života, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi. Za to 
vzdávajme Bohu chválu. 
Ide o dar, ktorý má každý z nás prijať a osvojiť si. Každý sa musí sám rozhodnúť, ako odpovie na Božiu 
ponuku nového života v Kristovi. No neznamená to, že kresťanský život je záležitosťou len 
osamoteného jedinca. Keď sa približujeme ku Kristovi, približujeme sa čoraz viac aj jedni k druhým. 
Nadväzujeme priateľstvo so všetkými tými, ktorí vo svete a v čase uznali Krista za Pána vlastného 
života, Cirkvi a celého stvorenia. Spájame sa s tými, čo patria Kristovi, i keď nedorozumenia a 
odlišnosti rozdeľujú naše vierovyznania. Aj za to vzdajme Bohu chválu. 
Kristus nám ponúka vodu, ktorá prúdi do večného života. Naša nádej sa zakladá na Božom prísľube 
nového života spočívajúceho v obnove našich vlastných životov, obnove všetkých cirkví a obnove 
všetkého stvorenia. 
Uvedomujeme si, že vďaka spoločnému krstu patríme navzájom jedni k druhým. Túžime po jednote v 
živote našich cirkví cez spoločné vyznanie viery, svedectvo, službu až po to, aby sme sa raz zišli pri 
jedinom Pánovom stole. Vieme, že musíme spoločne pracovať na tejto jednote. A hľadíme vpred s 
nádejou, lebo Duch Svätý má pre nás zaiste pripravené nejaké prekvapenia. 
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Modlitba 
 
Chválime ťa, Bože, zdroj nádeje. Ďakujeme ti za dar spásy v Kristovi. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí 
ako bratia a sestry vďaka jedinému krstu v Kristovi pozerajú na teba ako na zdroj a darcu života. 
Ďakujeme ti za nádej nového života v Kristovi, ktorý ponúkaš nám, našim cirkvám i celému tvorstvu. 
Ďakujeme ti, že si z nás spravil jedno. Túžime žiť v jednote. 
Odpusť nám naše rozdelenia a posilňuj nás v našom úsilí o ich prekonanie. S radosťou zo vzkriesenia k 
večnému životu ťa o to prosíme. Amen. 
 
III. DODATOK 
 
Ďalšie ekumenické modlitby 
 
(Tieto modlitby navrhla ekumenická skupina, ktorá pripravovala prvý návrh Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov 2002 a zverejňujeme ich na jej zodpovednosť. Pochádzajú z knižky modlitieb zo 
stretnutia v Grazi (23.–29. júna 1997) a preložené sú z nemčiny (vydavateľ W. Nausner, H. Beigelböck: 
Texty a spevy zmierenia a chvály, Graz 1997). 
Publikujeme ich s láskavým zvolením Rady biskupských konferencií Európy a Konferencie európskych 
cirkví. Po prispôsobení na miestne podmienky ich možno použiť a vydať tlačou.) 
 
P: Zapáľ naše srdcia ohňom lásky k tebe, Kriste, náš Boh, aby sme ťa v jeho plameni milovali celým 
svojím srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou, aby sme milovali nášho blížneho ako seba 
samého a zachovávaním tvojich prikázaní oslavovali teba, darcu všetkých darov. 
 
* * * 
 
P: Teraz vám hovorím: nemyslite viac na veci minulé, neobzerajte sa do minulosti. Čoskoro stvorím 
niečo nové; už to klíči, nebadáte? 
Z: Bože, čakáme. Vytvor niečo nové medzi nami. 
 
P: Stvorím cestu na pustatine a potoky na púšti. Každé údolie bude vyvýšené a vrchy i pahorky 
vyrovnané. 
Z: Bože, čakáme. Vytvor niečo nové medzi nami. 
 
P: Pripravte na pustatine Pánovi cestu. Vyrovnajte na púšti cestu nášmu Bohu. Hľa, môj služobník, 
ktorého som si vyvolil; naplnil som ho svojím Duchom, on nestratí nádej ani odvahu. On ustanoví 
spravodlivosť na celej zemi. Ďaleké krajiny naň túžobne čakajú. 
Z: Bože, čakáme. Vytvor niečo nové medzi nami. 
 
P: Spievaj Bohu pieseň novú, spievaj Bohu na chválu celá zem. Chváľ Pána, jeho ľud. Tí, čo bývajú v 
ďalekých krajinách, nech chvália a oslavujú Boha. 
 
* * *  
 
P: Prosme Boha a blížnych o odpustenie za rozdelenie, ktoré je prekážkou kresťanského svedectva: 
Bože, zhrešili sme proti tebe i proti sebe navzájom. 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
P: Kriste, naše rozdelenie protirečí tvojej vôli a bráni nám spoločne svedčiť o tebe. 
Z: Pane, zmiluj sa. 
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P: Pane, nemilovali sme ťa dostatočne v našich sestrách a bratoch, stvorených na tvoj obraz, no 
odlišných od nás. 
Z: Pane, zmiluj sa. 
 
P: Bože, Stvoriteľu, nedovoľ, aby sme žili jedni vedľa druhých ako cudzinci. Splň túžby našich sŕdc, 
vyhovej našim spravodlivým žiadostiam a spoj nás čo najskôr do jednej svätej Cirkvi pre zásluhy Ježiša 
Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje, v jednote s Duchom Svätým. 
Z: Amen. 
 
* * *  
 
P: Chválim ťa, Kriste, ty si s nami na tomto svete každý deň, pevný ako zem, po ktorej chodíme. 
Ty si svetlom sveta a ja si odoberiem z tvojho svetla, aby bolo svetlom v mojej temnote. 
Ty si hlas, ktorý ma volá po mene, ako ten prapôvodný hlas v zmätku stvorenia. 
Ty si zdroj života, čerpám z teba, až kým sa sám nestanem zdrojom prúdiacim do večného života. 
Krása sa šíri okolo mňa, ty, Boh krásy, si nado mnou i podo mnou a ja som tvojou súčasťou. 
Ako dieťa si ma povolal a odvtedy ťa počúvam. V starobe kráčam po tvojich cestách s tichým srdcom. 
Zanôtim si svoju pieseň, spievam ju vo vetre a nechám ju, aby sa stratila v tebe. 
 
* * *  
 
P: Trojjediný Bože, stojíme pred tebou s túžbou vytvoriť spoločenstvo zmierenia medzi mladými a 
starými, chudobnými a bohatými, medzi všetkými národmi. Túžobne si želáme odstrániť rozdelenie 
kresťanov. Pomôž nám prekonať mnohé bariéry, ktoré sami vytvárame. Pomôž nám rozptýliť našu 
nedôveru, 
Z: aby sme boli schopní spoznať dobré úmysly tých, s ktorými sa stretávame. 
 
P: Pomôž nám zbaviť sa vlastnej vnútornej neistoty, 
Z: aby sme boli schopní uznať dôstojnosť tých druhých. 
 
P: Pomôž nám zbaviť sa nášho strachu, 
Z: aby sme boli schopní zahnať obavy tých druhých. 
 
P: Pomôž nám premôcť našu pýchu, 
Z: aby sme boli schopní milovať blížneho ako samého seba. 
 
P: Udeľ nám dar pravého zmiereného spoločenstva. 
Z: Amen. 
 
P: Bože každého dobra, pred tvojou tvárou myslím na tých, čo sa pripravujú na noc. Prosím ťa, 
pomáhaj všetkým cestujúcim a pracujúcim. Stoj pri chorých a utláčaných, opustených a väznených. 
Ty bdieš s bdejúcimi, oddychuješ s oddychujúcimi a zomierajúci majú v tebe život. Zostaň s nami, lebo 
sa zvečerieva a deň už sa schyľuje ku koncu. 
Zostaň s nami všetkými. Zostaň s nami, keď sa deň schyľuje ku koncu, v podvečer nášho života, v noci 
sveta. 
Zostaň s nami so svojou milosťou a dobrotou, so svojimi slovami a sviatosťami, so svojou posilou a 
svojím požehnaním. 
Zostaň s nami, keď sa blíži noc a prepadáme strachu, zostaň s nami v noci pochybnosti a opustenosti, 
v noci smrti. Zostaň s nami, aj so všetkými svojimi deťmi, v čase i vo večnosti. 
 
Bože, daj, aby sme nesklamali tvoju dôveru k nám. Pomôž nám prijať posolstvo odpustenia a v 
každodennom živote sa živiť tvojou láskou a tvojím nekonečným milosrdenstvom. 
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Kristus nás na kríži zmieril s tebou. Daj, aby sme dokázali žiť zmierení jedni s druhými, aby tvoja 
Cirkev mohla byť príkladom opravdivého pokojného spolužitia. Daj nám silu, aby sme jeden druhému 
pomáhali pri budovaní nového života, ktorý si nám dal v Ježišovi Kristovi. 
No predovšetkým daj, aby tí, čo trpia, sú opustení a prenasledovaní, mohli spoznať tvoju lásku. Buď 
im svojou pomocou nablízku, buď pre nich svetlom a nádejou. 
Bože zmierenia, Bože pokoja, pre zásluhy Ježiša Krista vypočuj naše modlitby. Amen. 
 
* * *  
 
Ježišu Kriste, Boží Synu, ty, ktorý si nám zjavil nebeského Otca, urob nás svojimi učeníkmi. Daj nám 
silu, aby sme plnili tvoju vôľu a dodržiavali tvoje prikázania. Nech nám všetko dobré a krásne na svete 
pripomína teba. Daj, nech v hriešnikoch vidíme odraz našich vlastných hriechov. 
Nauč nás, aby sme všetkých, čo rozmýšľajú inak ako my, sú iného vierovyznania alebo nie sú veriaci, 
považovali za svojich bratov a sestry. 
Daj, aby sme pamätali na krátkosť života a aby nás myšlienka na smrť podnietila konať a slúžiť 
blížnym. 
Daj nám silu odpúšťať, milovať a dávať. 
Nauč nás žiť v modlitbe. Daj, aby sme už teraz boli ohlasovateľmi tvojho kráľovstva. 
Nauč nás nenávidieť hriech, ale nie hriešnikov. Daj nám silu stať sa tvojimi svedkami. 
Nedovoľ, aby sme sa stali neužitočnými, bezvýznamnými a ľahostajnými. 
Buď pre nás Alfou i Omegou, teraz i vo večnosti. Daj, aby sme sa stali tvojimi učeníkmi. Amen. 
 
EKUMENIZMUS V EURÓPE 
 
(Text o ekumenickej situácii v Európe pripravený miestnou ekumenickou skupinou a uverejnený na 
jej zodpovednosť.) 
 
V priebehu storočí bola európska kultúra poznačená kresťanstvom; avšak vplyv na Cirkev mali aj 
rôzne národné kultúry. Rozdelenia vnútri Cirkvi – keď sa v 11. storočí oddelilo kresťanstvo západného 
obradu od kresťanstva byzantského obradu vo východnej Európe, ako i rozdelenie medzi 
Rímskokatolíckou cirkvou a protestantskými cirkvami v 16. storočí – mali svoje teologické, etické i 
kultúrne korene. V rôznych oblastiach svetadielu to malo za následok, že cirkevná situácia bola veľmi 
rozdielna a v niektorých štátoch sa isté cirkvi stali absolútne väčšinovými a iné ostali v nepatrnej 
menšine. 
Od 16. storočia sa rozdelenie európskych cirkví ich misiami rozšírilo aj na iné svetadiely. Moderné 
ekumenické hnutie spôsobilo, že všetky európske cirkvi pocítili zodpovednosť za to, aby nastala 
zmena a napredovalo sa smerom k plnšiemu spoločenstvu. 
Namiesto toho, aby sa zdôrazňovalo jednoduché spolužitie medzi cirkvami alebo ich opačné pozície, 
kde rozdiely v oblasti viery vyvolávajú pochybnosti aj vzhľadom na spoločné prvky, dnes sa 
zdôrazňuje spoločenstvo, ktoré nám v Kristovi ponúka trojjediný Boh, a práve v jeho svetle sa 
objasňujú a posudzujú i dávne teologické nezhody. 
 
Ekumenické skúsenosti 
 
Spoločenstvo medzi Východnými a Západnými cirkvami a prehĺbilo vďaka početným stretnutiam a 
dialógom medzi Rímskokatolíckou cirkvou a pravoslávnymi cirkvami, ako aj medzi reformovanými 
cirkvami a východnými pravoslávnymi cirkvami. 
Z ekumenického pohľadu je mimoriadne významné Vyhlásenie o kristologických odlišnostiach medzi 
pravoslávnymi a prechalcedónskymi cirkvami (1993). Pravoslávne a evanjelické cirkvi, ktoré vzišli z 
reformy, založili roku 1959 Konferenciu európskych cirkví (KEK), ktorá má podporovať spoločné 
svedectvo a službu cirkví v európskej spoločnosti. Práve v Európe bola o 11 rokov skôr založená i 
Ekumenická rada cirkví. 
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V posledných rokoch sa katolícko–evanjelické vzťahy podstatne zmenili. Pri príležitosti jubilea, ktoré 
slávilo augsburgské vyznanie viery – od roku 1530 je to najvýznamnejšie luteránske vyznanie viery – 
sa vypracoval spoločný dokument: Všetci pod vládou jediného Krista. Temer všade v Európe sa 
konajú pravidelné stretnutia na rozličných úrovniach pri ekumenických bohoslužbách a spolupráci. 
Krajiny strednej Európy, kde jestvuje veľká rôznorodosť vierovyznaní, zohrávajú v tomto prípade 
úlohu priekopníkov. Veľkú pozornosť si zasluhuje Spoločné vyhlásenie o ospravedlnení z viery, ktoré 
podpísal Svetový luteránsky zväz a Rímskokatolícka cirkev v roku 1999. 
Protestantizmus, rozštiepený na rôzne cirkvi, čoraz väčšmi hľadá a nachádza v lone ekumenického 
hnutia svoje zjednotenie. Od Leuenberskej dohody podpísanej roku 1973 sa luteránske, reformované 
a zjednotené cirkvi Európy navzájom uznávajú a vyhlasujú, že tvoria „bratstvo kazateľnice a oltára . Aj 
anglikánske cirkvi uzavreli dohody o vzájomnom uznávaní s nemeckou protestantskou cirkvou 
(Meisen 1988), so škandinávskymi a s baltskými luteránskymi cirkvami (Porvoo 1994) a s 
francúzskymi protestantskými cirkvami (Reuilly 1999). 
 
Ekumenické štruktúry 
 
Tieto ekumenické zblíženia, ktoré sú z pohľadu dejín Cirkvi veľmi významné, musí teraz prijať a prežiť 
celý Boží ľud. Preto je nevyhnutné, aby európske cirkevné inštitúcie viac spolupracovali na 
ekumenickej úrovni (v oblasti diakonie a sociálnej práce, v mierových snahách, v starostlivosti o ženy, 
mužov, mladých ľudí atď.). Úzky vzťah s mimoeurópskymi cirkvami, ktorý jestvuje už od čias misií, 
ponúka európskym cirkvám podnety na zamyslenie. Družba medzi cirkvami a farnosťami je 
podnetom na rozvíjanie ekumenizmu. 
Temer vo všetkých európskych krajinách už jestvujú národné ekumenické rady cirkví, v ktorých 
vzrastá i účasť Rímskokatolíckej cirkvi. Na miestnej úrovni sú to predovšetkým početné ekumenické 
centrá, kde sú zastúpené rozličné vierovyznania, a duchovná skúsenosť, čo sa tam zažíva, 
povzbudzuje ekumenické hnutie. 
No zjavne pôsobia i ekumenické brzdy. Často mnohí kresťania a mnohé cirkvi žijú v situáciách, kde 
môžu urobiť len máločo. „Ekumenizmus je dobrý a pekný, ale je oveľa krajšie, keď sme sami – takéto 
svedectvo zachytené na záver jednej ekumenickej slávnosti ukazuje, že otvorenie sa a ekumenická 
špiritualita sú ešte potrebnejšie ako v minulosti. 
 
II  
 
Cirkvi čelia novej úlohe  
 
Európa musí čeliť dôležitým úlohám, čo si vyžaduje ešte horlivejšiu snahu o zmierenie medzi cirkvami. 
Od roku 1989, keď európsky svetadiel prekonal politickú krízu, otvorila sa nová etapa vo vzťahoch 
medzi cirkvami Východu a Západu. Skutočnosť, že cirkvi v tom istom období prežívali rôzne dejiny, 
viedla na oboch stranách k veľkej neznalosti, nepochopeniu a nedôvere. 
Európske cirkvi sú si vedomé, že majú novú zodpovednosť vzhľadom na aktuálne problémy, akými sú: 
spoločenský život zahŕňajúci rôznorodosť kultúr, národov a náboženstiev, osobitne stretnutie s 
islamom; zmysel života; stretnutie s novými skupinami a náboženskými hnutiami, ktoré vznikajú 
mimo cirkví; vzájomná výmena medzi svetovými náboženstvami; dôležité problémy týkajúce sa 
ľudských práv v dôsledku genetických objavov, ako je klonovanie; až po nové problémy súvisiace s 
podstatou rodinného zväzku, životným prostredím a pod. 
Budovanie Európskej únie si vyžaduje, aby boli cirkvi bdelé, najmä pokiaľ ide o etiku a kultúru. Cirkvi 
sa musia postarať o to, aby vznik Európskej únie priniesol perspektívu vyváženej komunikácie i s 
ostatnými svetadielmi na zemeguli. 
Týmto veľkým výzvam môžu európske cirkvi čeliť len spoločne. 
 
Spolupráca medzi KEK a CCEE 
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Konferencia európskych cirkví zahŕňa 126 pravoslávnych, starokatolíckych, anglikánskych a 
protestantských. Rada európskych biskupských konferencií zahŕňa 34 biskupských konferencií tohto 
svetadielu. KEK a CCEE predstavujú, každé za svoju stranu, približne polovicu kresťanov Európy. 
Spolupráca medzi týmito dvoma inštitúciami pravdivo odzrkadľuje ekumenickú situáciu v Európe. 
Začala sa roku 1971 a viedla k mnohým stretnutiam, napríklad v Chantilly, v Rive del Garda/Trento, v 
Erfurte, v Santiagu de Compostela, v Assisi a k schôdzkam na najvyššej úrovni, ako boli európske 
ekumenické stretnutia (EEAs). 
Európske ekumenické stretnutie na tému Pokoj a spravodlivosť pre všetko stvorenie roku 1989 v 
Bazileji (Švajčiarsko) po prvýkrát zjednotilo všetkých kresťanov nášho kontinentu. Roku 1997 sa 
stretlo v rakúskom meste Graz viac ako 10 000 predstaviteľov všetkých európskych cirkví a približne 
200 cirkví a biskupských konferencií na stretnutí s témou Zmierenie – Boží dar a zdroj nového života. 
Zmiešaná komisia Islam v Európe určila témy na stretnutia s islamom: vzájomnosť, zmiešané 
manželstvá, vzťahy medzi náboženstvom a štátom, modlitba v náboženstve a medzi náboženstvami. 
Komisia KEK Cirkev a spoločnosť a Komisia katolíckych biskupov v Európskom spoločenstve (COMECE) 
zasadali v Bruseli a zapájajú sa do prác európskych politických inštitúcií. 
Počas Veľkonočného týždňa 2001 sa stretne v Štrasburgu vo Francúzsku sto vedúcich predstaviteľov a 
delegátov cirkví a ekumenických hnutí a sto mladých ľudí, aby si vymenili skúsenosti medzi 
generáciami a určili hlavné témy na začiatok tretieho tisícročia Európske cirkvi sa už mnoho rokov 
zapájajú do náročného, no veľmi perspektívneho projektu Ekumenická charta pre Európu. Táto má za 
cieľ umožniť cirkvám spresniť si ciele, ktoré treba dosiahnuť a stanoviť pravidlá, ako ďalej spoločne 
postupovať na tejto ceste. 
 
Perspektívy do budúcnosti 
 
Ekumenické stretnutie v Grazi naznačilo, aké úlohy stoja pred cirkvami, aby mohli napredovať k 
viditeľnej jednote: 
– potreba ekumenickej špirituality a kultúry, ktoré privedú veriacich priamo do srdca evanjelia; 
– rozšírenie tejto ekumenickej kultúry na celý ľud veriacich; 
– otvorenie nového ekumenického priestoru na prijatie rodín jednotlivých vierovyznaní v ich 
osobitosti, ale aj nových cirkví z východnej a zo západnej Európy, či zo severnej a južnej pologule. 
Takýto priestor má byť zbavený prekážok pochádzajúcich z dejín, kultúry, zo psychológie a zákona, 
aby mohol zabezpečiť autentický teologický dialóg; 
– prehĺbenie dialógu, aby sa vyhlo všetkým nezrovnalostiam a rozporom medzi poňatím dialógu a 
poňatím pravdy; 
– rozvoj ekumenizmu v živote, ktorý sa prejavuje úkonmi lásky, stretnutiami a pokornou službou, aby 
každý mohol mať podiel na spoločných daroch. 
 
v roku 1740 sa v Škótsku objavujú stúpenci turíčneho hnutia napojení 
na Severnú Ameriku, ktorých posolstvo o obnove obsahovalo modlitby za všetky 
cirkvi a so všetkými z nich. 
? 1820 - Rev. James Haldane Stewart uverejňuje "Námety pre všeobecné 
spoločenstvo kresťanov pre vyliatie Ducha" 
? 1840 - Rev. Ignatius Spencer, konvertita Rímskokatolíckej cirkvi navrhuje 
vytvorenie "Spoločenstva modlitby za jednotu" 
? 1867 - Prvá lambethská konferencia biskupov anglikánskej cirkvi v 
preambule svojho vyhlásenia podčiarkuje dôležitosť modlitby za jednotu 
? 1894 - Pápež Lev XIII. podporuje zavedenie oktávy modlitieb za jednotu v období Turíc 
? 1908 - Na popud rev. Paula Wattsona sa zavádza "Oktáva jednoty cirkví" 
? 1926 - Hnutie Viera a poriadok vydáva "Podnety k Oktáve modlitieb za jednotu kresťanov" 
? 1935 - Abbé Paul Couturier z Francúzska doporučuje zavedenie "Všeobecného 
týždňa modlitieb za kresťanskú jednotu" na obecnom základe modlitieb za 
"jednotu, ktorú chce Kristus, dosiahnutú tak, ako on to chce." 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

? 1958 - Unité Chretienne z Lyonu vo Francúzsku a Komisia pre vieru a 
poriadok Svetovej rady cirkví začínajú spolupracovať na príprave materiálov 
pre týždeň modlitieb 
? 1964 - Dekrét o ekumenizme Druhého vatikánskeho koncilu zdôrazňuje, že 
modlitba je dušou ekumenického hnutia a vyslovuje sa za dodržiavanie týždňa modlitieb 
? 1966 - Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Sekretariát pre 
napomáhanie jednoty kresťanov (neskôr premenovaný na Pápežskú radu pre 
napomáhanie jednoty kresťanov) začínajú s oficiálnou prípravou textu pre 
Týždeň modlitieb 
? 1968 - Modlitba za kresťanskú jednotu sa po prvý raz slávi na základe tohto pripraveného textu 
? 1994 - Text pripravený v spolupráci YMCA a YWCA 
 
================================================================= 
 
 
Sekty a efemérne náboženské spoločnosti na Slovensku 
 
Dedičstvo deväťdesiatych rokov 
 
 Katolícke Slovensko? Eufóriu, keď po 41- ročnej prestávke /3.marca 1991/, bolo možné 
slobodne vyjadriť náboženskú príslušnosť pri sčítaní ľudu a prihlásilo sa 63,8 % ku katolíkom a celkom 
73 % k viere v jedného Boha, rýchle vystriedala eugénia. Totiž 17,5 % obyvateľov neuviedlo svoju 
náboženskú príslušnosť, a spolu s "ostatnými" a "bez vyznania" vytvorili nezanedbateľnú skupinu, 
ktorá mala 27,8. % Znalí situácie varovali, že sa nejedná len o neveriacich a pomýlených 
komunizmom, ale začali poukazovať, že najmä táto skupina ľudí v začínajúcej demokracii stane sa 
terčom toho, čo v slobodnom svete už vtedy definovali ako "cirkvi" alebo "náboženstvá". V minulosti 
štátna ideológia mala svoj spôsob, aby zabránila činnosť takýmto skupinám, ktoré sa stavajú do 
protikladu tradičným kresťanským cirkvám. Pádom železnej opony sa otvorili brány zo Západu 
skupinám gnostického štýlu, z Afriky hnutiam synkretického typu, z Latinskej Ameriky komunitám 
s evanjelizačnou a fundamentalistickou náplňou, ktoré sa odvracajú od jednotnej katolíckej tradície a 
narúšajú tam samotnú sociálnu štruktúru, ale najmä duchovným smerom Ázie. Tí, ktorí poznali 
európsku a americkú situáciu, sa nemýlili. Posledné desaťročie nielenže umožnilo slobodne vyznávať 
vieru tradičným cirkvám, ale rovnako umožnilo svoju činnosť skupinám, hnutiam, sektám, cirkvám, 
cirkvičkám dovtedy u nás neznámym. Kým v západných krajinách bolo ich prenikanie na verejnosť 
postupné a spoločnosť mala možnosť si vybudovať určité obranné mechanizmy, nás tento fenomén 
zastihol nepripravených.  
 
Postoj a činnosť štátu  
 Zákon č. 308/1991 Zb. O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností, ako aj zákon SNR č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností umožnil 
v Slovenskej republike sa zaregistrovať 15 cirkvám a náboženským spoločnostiam. Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví monitorizuje a analyzuje celospoločenský význam tohoto fenoménu a tvorí databázu aj 
neregistrovaných spoločenstiev. Väčšina z nich nie je schopná splniť podmienky registrácie, ktorá 
v zmysle zákona č. 192/1992 Zb. stanovuje počet 20 000 plnoletých osôb, ktoré majú trvalé bydlisko 
na území Slovenskej republiky. MV SR podľa zákona č.83/1993 Zb. o združovaní občanov, aj keď sa 
tento zákon nevzťahuje na združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach, 
zaregistrovalo viac ako tridsať denominácií. Tvoria ich zväzy monoteistických náboženstiev, 
orientálne náboženské smery, synkretické náboženské spoločnosti, cirkvi, hnutia, spoločenstvá i 
kresťanské náboženské spoločnosti.  
Pretože sme 12. 12. 1999 v Helsinkách boli prizvaní k rozhovorom o vstup do Rady Európy, sme 
povinný plniť odporúčanie Parlamentného zhromaždenia RE, č. 1174/92, ktorý žiada aj informovanie 
širokej verejnosti o činnosti siekt, hnutí… a príslušnej legislatíve. Odporúčanie má zabrániť ďalšiemu 
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šíreniu deštruktívnych hnutí a združení, a rovnako už existujúce lepšie sledovať. Pri zachovaní 
základných ľudských práv je potrebné upraviť formu registrácie a evidencie nových náboženských 
spoločenstiev, bez nároku na získanie práv doteraz registrovaných cirkví. Pre nové zaregistrovanie by 
mala platiť desaťročná testovacia lehota, po uplynutí ktorej by mali byť prehodnotené splnené 
podmienky, ako: limit členov, spoločenská prospešnosť či tolerancia. Získali by právnu subjektivitu 
ako náboženská spoločnosť, boli registrované na úrovni občianskych združení, ale tým by 
automaticky nezískali výhody, ktoré zo zákona patria tradičným cirkvám. Takýto spôsob nemôže byť 
kritizovaný z medzinárodného hľadiska, pretože neobmedzuje pôsobnosť nových náboženských 
spoločenstiev s vlastnou právnou subjektivitou. V parlamente by mal pracovať osobitný výbor, ktorý 
by sa zaoberal aj aktivitami občianskych združení, ktoré by sa zaoberali skúmaním siekt, odhaľovaním 
ich deštruktívneho pôsobenia  a informácií.831  
 
Cirkev a jej aktivity na Slovensku 
 Blížiace sa milénium rok 2 000 vyvolalo rôzne vplyvy vo svetovej populácii. Dvetisícročnú 
skúsenosť Cirkvi s rôznymi bludmi, smermi… si uvedomuje Svätý Otec Ján Pavol II. počas apoštolských 
ciest, stretnutiach najmä s mladými ľuďmi, ale aj pri rôznych udalostiach, medzi ktoré patria aj 
návštevy biskupov z celého sveta v Ríme "ad limina". Na fenomén siekt boli upozornení pri prvej 
návšteve /1992/ aj biskupi zo Slovenska. Vtedy práve vymenovaný pomocný biskup Spišskej diecézy, 
Mons. Andrej Imrich, bol BKS poverený viesť Komisiu pre ekumenizmus a dialóg s cirkvami. Cirkev 
pozoruje ako znepokojujúci fenomén tendenciu činnosti určitých skupín, ktoré postupne odďaľujú od 
Evanjelia a od cirkevného spoločenstva jednotlivcov.  
Cirkev musela na Slovensku viackrát zasiahnuť najmä voči Federácii žien za svetový mier, ktorá 
vystupuje pod rôznymi menami, ako napríklad Federácia rodín za svetový mier /1996,1997/. Jedná sa 
o Munovu sektu,832 ktorá v auguste 1995 organizovala pre veľa občanov Slovenska cestu do Kórey, 
aby sa zúčastnili na najväčšej svadbe v histórii. O inauguračnej konferencii  /13. 19. 96/ FR833 Zmena 
uverejnila: „Bolo tu už skutočne všeličo, no s toľkou stupiditou, bezohľadnosťou a drzosťou, ako 
v chorých myšlienkach reverenda San Mjong Muna sa stretnete azda už iba u satanistov. Pritom je 
však všetko zahalené do slov o Pravej láske, Bohu a Nebeskom kráľovstve.“834 Učenie plné pýchy, 
sexuálnej zvrátenosti, cynické a jasný výsmech kresťanstva a tradičných hodnôt. Aj tolerancia 
kresťanov má svoje hranice, preto nemožno mlčať.  
Vzniká časopis "Rozmer" pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Ekumenická spoločnosť pre štúdium 
siekt pri Ekumenickej rade cirkví SR vydáva štvrťročne prehľad informácií, článkov, aktivít, literatúry o 
sektách, hnutiach a ich činnosti na Slovensku i vo svete.835  
BKS od začiatku svojej činnosti /1990/ začala rozvíjať publikačnú činnosť cirkevných dokumentov. Tak 
"Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme",836 ktoré pápež Ján Pavol II. 
schválil 25. marca 1993 a dal príkaz na jeho vydanie, bez ohľadu na všetky protirečivé skutočnosti a  
"Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov",837 ktoré tiež vydala Pápežská rada pre 
napomáhanie jednoty  kresťanov. Oba dokumenty priniesli do činnosti Cirkvi hlas z encykliky 
"Redemptoris missio". V nej Ján Pavol II. prirovnáva dnešnú spoločnosť, v ktorej nastáva hľadanie 
duchovného rozmeru novými formami pojem "areopág", ktorý apoštol sv. Pavol našiel v Aténach, 
(por. Sk 17,22-31)  a pripomína, že je nutné ponúknuť naším súčasníkom Kristovo posolstvo novým 
spôsobom (por. RM 38).   
Fenomén siekt a nových náboženských hnutí na Slovensku treba prijať aj ako pastoračnú výzvu 
angažovať tak duchovných ako i laikov. Z pastoračných návrhov, ktoré sa dotýkajú siekt treba 
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spomenúť: rozvíjať živú vieru prostredníctvom malých spoločenstiev, obnoviť význam účasti na 
liturgickom slávení Eucharistie, zvýšiť účasť laikov na diele evanjelizácie, ponúknuť katechézu o 
základoch viery, rozvíjať poznanie Svätého písma ako nástroja modlitby, reagovať na jednotlivé 
problémy vyvolané niektorými hnutiami. Je potrebné vyvinúť pastoračnú činnosť, ktorá postaví do 
centra pozornosti osobný vzťah s Bohom. Faktom zostáva, že tam, kde je Cirkev vo svojej činnosti 
dynamická, keď vo farnosti sa koná katechéza, kde je živá a aktívna liturgia, pevná mariánska úcta, 
účinná solidarita na sociálnom poli, výrazná pastoračná starostlivosť o rodinu, mládež a chorých, tam 
sa sektám nedarí uchytiť sa a rozvíjať.838 Tak duchovní i laici majú nezastupitelné miesto v činnosti 
proti sektám. Nové tisícročie si bude vyžadovať väčšiu koordináciu, rozvinúť  a rozpracovať aktivity a 
najmä dôsledný život viery. Otvorením sa do Európy neznamená všetko zlé prijať, dovoliť, ale rovnako 
si uvedomiť, že ak Slováci vo viere poľavia, potom za to budú niesť zodpovednosť sami, pretože  nikto 
v EÚ nám vieru nechce zobrať.  
 
Postoj Ríma k fenoménu siekt a spoločností po Druhom vatikánskom koncile 
 
 Pápež Ján XXIII. si uvedomil a následne konciloví otcovia si boli vedomí, že Cirkev 
potrebuje nové postoje aj k tým, čo neveria, ako aj iným vyznaniam a tiež k tým čo zblúdili vo viere a 
mravoch, a následne aj v spoločenskom živote.  
Ján XXIII. propriom "Superno deinutu" z 5. 6. 1960 založil Sekretariát pre jednotu kresťanov a jasnými 
slovami definoval jeho zmysel: „Aby sme zvláštnym spôsobom ukázali  lásku a dobrú vôľu voči tým, 
ktorí nosia Kristovo meno, ale sú odlúčení od apoštolskej stolice…“839 Ján Pavol II. apoštolskou 
konštitúciou "Pastor bonus" zriadil Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov. 
12. 9. 1963 Pavol VI. listom "Quod apostolici" zriadil Sekretariát pre dialóg s neveriacimi, ktorú Ján 
Pavol II. transformoval na Pápežskú radu  pre dialóg s neveriacimi. Rada prejavuje pastoračnú 
starostlivosť Cirkvi voči tým, ktorí neveria alebo nevyznávajú žiadne náboženstvo. Napomáha štúdiu 
ateizmu, udržiava dialóg tak s ateistami i neveriacimi, kedykoľvek súhlasia s úprimnou spoluprácou. 
Pavol VI. v roku 1964 ustanovil i Sekretariát pre nekresťanov, ktorý tou istou konštitúciou Ján Pavol II. 
transformoval na Pápežskú radu pre dialóg medzi náboženstvami. Rada podporuje a riadi vzťahy 
s členmi a skupinami, ktoré sa nezatvárajú pod meno kresťanské, ako aj s tými, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom majú náboženský zmysel.  
Tieto dikastérie so Štátnym sekretariátom v roku 1985 po analýzach a vyjadrení biskupských 
konferencií z celého sveta vytvorili základnú pastoračnú reakciu, čo znamenajú sekty, nové 
náboženské hnutia a kulty.  
Správa má šesť častí: 1. Úvod; 2. Príčiny šírenia týchto hnutí a skupín; 3. Pastoračné výzvy a prístupy; 
4. Závery. 
 
Čo by mal veriaci vedieť 
Čo je sekta? 
 Jednou vetou definovať - čo je sekta - nie je možné, keď podľa prof. Massino Introvigne, 
riaditeľa štúdií o nových sektách v Turíne, je vo svete okolo 20 000 náboženských hnutí alebo 
siekt.840 Už vymedziť pojem sekta nie je možné presne, aby sa dalo vždy a jednoznačne určiť, či ide o 
sektu alebo náboženskú spoločnosť. Pojem "sekta" či "kult" sa často chápu pejoratívne a zahŕňajú 
v sebe skôr negatívne hodnotenie. Nikto nechce byť označený ako sektár. Skôr je dobré dať prednosť 
neutrálnejšiemu pojmu, ako "nové náboženské hnutia" alebo "nové náboženské skupiny". Viacerí 
odborníci namiesto pojmu sekta či kult k označeniu nových a netradičných náboženských skupín 
používajú spomenuté termíny a iné, ako napr. "nenormatívne náboženstvo" alebo "nekonvenčné 
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náboženstvo". Je pravdepodobné, že zaužívané pomenovanie "sekta" bude i naďalej používané, 
pretože ich negatívne vedľajšie významy sa nedajú zakryť.  
Pojem sekty odvodzujú jedni od slova "sequi", čo dá sa vyjadriť slovami sledovať, nasledovať alebo od 
slova "secta" - strana, učenie, škola. Iní od latinského "cultus" čo znamená uctievať. 
K definovaniu termínu sekta je možné zaujať aspoň tri prístupy: senzáciechtivý či populárny, 
sociologický a teologický.841 
Viacerí katolícki teológovia používajú na definíciu siekt ekleziologické t.j. sviatostno - právne 
kritérium. „Sekta je náboženstvo - sociálny útvar, ktorý nepovažuje apoštolskú tradíciu za záväznú.   
Svoj pôvod odvodzuje od ustanovenia svojim zakladateľom alebo od dobrovoľného spojenia rovnako 
zmýšľajúcich. Neuznáva Cirkvou hlásané a uskutočňované kristologické učenie viery za univerzálne 
platné a spásonosnú Božiu vôľu v krste zakotvenú si nárokuje iba pre seba.“842 Pri viacerých sektách 
je ťažké ich definovať oddelene od cirkví, cirkevných spoločenstiev či od legitímnych hnutí v rámci 
cirkví. Najprv je potrebné oddeliť sekty od kresťanského pôvodu.  
Cirkev má: 
- jasné učenie, ktoré je ukončené smrťou posledného apoštola, 
- dogmy, Bohom zjavené pravdy, ktoré Cirkev káže veriť, 
- hierarchiu, ustanovenú Kristom, ktorej nositelia majú duchovnú moc, učiť, posväcovať a spravovať 
Boží ľud. 
Sekta: 
- tvorí sa neustále bez ukončenia, 
- samotné učenie je nejasné, mení sa i v podstatných veciach, 
- vodcovia sú najhorlivejší ľudia a sami sa považujú a sú aj považovaní za nových Mesiášov. 
 
Z kultúrneho hľadiska :  
Cirkev je miesto, v ktorom sa identifikuje kultúra, v ktorej človek žije. 
Sekta nerešpektuje ani kultúru, ani identitu človeka. 
 
Sektou z dnešného pohľadu je určitá náboženská alebo pseudonáboženská spoločnosť, pre ktorú 
hlavnými charakteristickými znakmi sú: 
1. extrémna autorita: V sektách sa veľmi silne prejavuje v osobe vodcu alebo jej  zakladateľa. Treba si 
všimnúť tituly vodcov, napríklad "apoštol, dokonalý Majster, Otec Dávid, Matka vesmíru, Pravý 
rodič". Ten má odpovede a riešenie na všetky otázky a problémy, ktoré sa týkajú akéhokoľvek smeru 
ľudskej činnosti, tzv. "recept na pravdu". S autoritatívnosťou súvisí bezvýhradná poslušnosť členov, 
ktorú vodcovia dosahujú psychickou manipuláciou "vymývaním mozgov". 
2. náboženský fundamentalizmus: Vo svojich doktrínach sa sekty veľmi často odvolávajú na Božie 
"zjavenie alebo osvietenie", ktoré sa najčastejšie viaže na osobu vodcu sekty. Ak on sám mal zvláštne 
zjavenie, nemožno proti nemu použiť žiaden rozumový argument a dialóg sa stáva nemožným. 
3. uzavretosť: Sekta sa snaží odpútať svojich potenciálnych členov v prvom rade od vlastnej rodiny, 
priateľov a známych, a tak zosilniť vplyv svojho pôsobenia. Rodina je nahradená novými "bratmi a 
sestrami". 
 4. utajovanie organizačných štruktúr: Tento znak sa javí v tom, že sa u väčšiny siekt nevie, kde 
majú svoje hlavné sídlo. Vo svojich propagačných brožúrach neuvádzajú adresu, ale len kontakt 
prostredníctvom P.O. Box-u. S verejnosťou sa stýkajú prevažne prostredníctvom svojich tieňových 
organizácií. K utajovaniu patrí aj počet členov, štruktúra organizácie, financie, výstupy členov, 
politické angažovanie, ciele, a iné. Žiada sa od nich aj podpisom zachovanie tajomstva, ktoré je často 
príčinou vydierania.  
 5. opozícia: Správanie je v protiklade k hodnotám miestnej kultúry. Stavajú sa do pozície 
súperov proti spoločenským inštitúciám. Tak Scientologická cirkev neustále podniká útoky proti 
spoločenskej moci, vláde a podobne. 

                                                 
841

 Por.: R., ENROTH, Za novými světy, Praha, 1994, s.10. 
842

 F., SÝKORA, O sektách, in Katolícke noviny č. 44. (1990). 



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

 6. elitárstvo: Považujú sa za vlastníkov pravdy, dokonalosti, čnostného života… To ich vedie 
k izolovanosti od sveta, pretože sú v moci duchovnej pýchy. 
 7. diktátorstvo: Prísne dodržiavanie pravidiel a zásad, ktoré zavádza vodca. Často sa diktuje 
štýl obliekania, dĺžka vlasov, spôsob chôdze, stravovanie, hygiena, denný režim, dokonca i manželský 
styk.  
 8. citovosť: Mnohé sekty kladú dôraz na pocity a emócie. Platí to najmä o 
psychoterapeutických skupinách New Age, a o skupinách, kde kladú dôraz na sebazdokonaľovanie. 
Najčastejšie medzi ne patria gurovia so svojimi nasledovateľmi.  
9. strach: Vedení a vychovávaní v častom, ak nie stálom strachu. Boja sa o svoju dušu, o spásu, boja 
sa i ľudí, najmä príbuzných, priateľov a známych, moci štátu, mimozemšťanov a iného.  
10. tresty: Za nesplnenie povinností, za prestúpenie a nedodržanie stanovených noriem a praktík, 
nielen v duchovnej oblasti, sú v sektách uplatňované tresty telesné i duchovné.  
 11. antiklerikalizmus:  Sekta sa obyčajne skladá len z laikov. Majú hierarchiu len organizačnú. 
Niektoré sekty majú aj určitú hierarchiu duchovnú, a dokonca tituly ako pastor, mahátmá, čéla či 
prorok. Členovia rôznym spôsobom chcú si ospravedlniť svoj odchod od cirkvi, ktoré riadia kňazi.  
 
Znakov je viac, ktoré vo väčšej či menšej miere sú charakteristické pre sekty.  
 
Ako možno deliť sekty? 
 Tak ako je potrebné identifikovať pojem sekta pre zložitosť, ktorú slovo vyjadruje, tak je 
potrebné poznať a rozlíšiť sekty a hnutia do kategórií. Profesor Bryan Wilson používa delenie siekt na: 
- s negatívnym postojom k okoliu / u nás na Slovensku: hnutie Božích detí, Hare Kršna,  
Kristova rodina i Cirkev Armagedonu/; 
- s ľahostajným prístupom k okoliu; 
-skrášľujúcim okolie, ide im však o seba.843 /na Slovensku: Transcendentálna meditácia, a (?) 
Scientologická cirkev (?)/ 
 
 Iné delenie na: mystické, scestné kresťanské, duševne – duchovné zamerane na rozvoj vlastnej 
osobnosti, elektricko – synkretické, a psycho – okultno – astrálne.844 
 
 Pri delení siekt je potrebné pripomenúť pri všetkých náboženských skupinách, ktoré sú dnes 
zahŕňané pod pojem sekta, najmä v evangelikálnych kresťanských kruhoch, tiež uviesť kategóriu 
institucionalizované alebo etablované skupiny, do ktorej patria na Slovensku: Svedkovia Jehovovi, 
Mormoni, kresťanské vedy a iné. 
  
Iné delenie aktuálne najmä pre Slovensko: 
1. Sekty kresťanského pôvodu 
Je ich potrebné odlíšiť od tých, ktoré majú korene v iných náboženstvách, alebo na inom 
humanistickom základe. Býva problém rozlíšiť túto sektu kresťanského pôvodu od cirkví, cirkevných 
komunít a právoplatných hnutí v rámci cirkvi. Odlíšenie je veľmi dôležité. Postoj neznášanlivosti a 
nátlak nie je nutné chápať ako znak sekty a nestačí pre ich charakteristiku. Pretože s týmito 
vlastnosťami sa stretávame aj u veriacich v cirkvi, teda mimo siekt. Kritérium na rozlíšenie siekt 
kresťanského pôvodu od cirkví a cirkevných spoločenstiev sa dá nájsť v ich vieroučnom učení. 
Najčastejšie niečo k Svätému písmu pridávajú alebo z neho odstránia. 
Za sekty nemožno považovať všetky kresťanské spoločenstvá, ktoré nie sú v plnom súlade 
s Katolíckou cirkvou.  
Na Slovensku zachovávajú určité prvky kresťanstva, ale sa nepovažujú za kresťanov, ich učenie sa 
nakoľko odklonilo od základných právd viery, že sa chápu ako sekta. Patria k ním: Svedkovia Jehovovi, 
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Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní – Mormoni, Cirkev zjednotenia – Moonisti, Rodina – Božie 
deti, Armáda spásy. 
 
2. Sekty s koreňmi v orientálnych náboženstvách 
Pre tieto sekty je typické pozadie východných náboženstiev, kde Boh je oživujúcou silou, existujúcou 
vo všetkom v panteistickom zmysle. Ich konečným cieľom je splynutie osobnosti človeka 
s neosobným bohom. Spása, ktorú ponúkajú, je vlastne samospása. Na Slovensku možno k ním 
zaradiť Medzinárodnú spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu, Transcendentálnu meditáciu, Misiu 
Božieho svetla, Bhagarán Šrí Radžíš i Eckankar. 
 
3. Psychokulty 
Tieto hlásajú pozdvihnutie intelektuálnych schopností, pozitívne myslenie, zlepšenie pamäti, úspechy 
pracovné i v osobnom živote. Na Slovensku k tomuto smeru možno priradiť ? Scientologickú cirkev 
(?), Kresťanskú vedu, Silvovu metódu, Reiky i Agni joga. 
 
4. Západný ezoterizmus 
Charakteristickým znakom je, že preberá prvky z kresťanstva, judaizmu, moslimskej mystiky a 
antických náboženstiev. Možno tu zaradiť okultizmus so svojimi formami, aj keď tieto smery nemajú 
výslovne sektársky ráz. Zo známych sú to špiritizmus, mágia, veštenie (znamenia, horoskopy), 
východné bojové umenia (aikido, taekwondo). Niektorí sem zaraďujú aj alternatívnu medicínu.  
Satanizmus v niektorých smeroch obsahuje prvky ezoterizmu. Najčastejšie sa prejavuje v oblasti 
okultnej hudby, filmu, literatúry... 
 
5. Komerčné kulty 
 Štruktúru tvorí pyramídovo usporiadaná organizácia. Najmä priamym predajom rôznych 
výrobkov pomocou dílerov sa snaží vyradiť maloobchodnú sieť, a tak i oslabiť ekonomiku štátu, 
prípadne ju dostať do područia. Možno tu zaradiť hnutie New Age, Amway. 
 
6. Hnutia či organizácie s nejasným profilom 
Už spomínané New Age, ktoré nemá zakladateľa, „nemá centrálu, nemá kánonické knihy, nemá 
vodcu, nemá dogmy. Je to akási spiritualita, spiritualita bez Boha a bez milosti.“845 Jedná sa o 
syntézu orientálnych náboženstiev, gnózy a špiritizmu, založené na ezoterických učeniach. „V 
polemickom vyhrotení býva toto hnutie často označované za sektu. Je nutné konštatovať, že znaky 
sekty nemá. Nejde tu o centralizovanú, autoritatívne vedenú organizáciu. Samotné hnutie sa 
charakterizuje ako sieť.“846 
S hnutím New Age sú úzko spojení Slobodomurári. Patria k najpočetnejšej tajnej medzinárodnej 
spoločnosti vo svete. Ich cieľom je preniknúť do všetkých dôležitých sfér spoločenského života, 
hlavne do oblasti politiky, kultúry a hospodárstva. Ich základnou filozofiou je absolútne slobodné 
svedomie človeka a úplná autonómia rozumu. Okrem iného majú za cieľ obmedziť vplyv Cirkvi, 
hlavne katolíckej na spoločnosť. Kongregácia pre vieroučné otázky vydala vyhlásenie: „Veriaci, ktorí 
sú členmi slobodomurárskych združení, nachádzajú sa v stave ťažkého hriechu a nemôžu pristupovať 
ku svätému prijímaniu.“847 Na vstup k slobodomurárom sa vzťahuje i kánon 1374 Kódexu 
kánonického práva: Kto sa stane členom združenia, ktoré brojí proti cirkvi, bude potrestaný 
spravodlivým trestom; kto takéto združenie podporuje alebo riadi bude potrestaný interdiktom.848 
 

                                                 
845

 G., DANNEELS, Kristus nebo vodnář?, Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří  1993, s. 26. 
846

 O., ŠTAMPACH, Nádeje a riziká siekt a nových náboženských hnutí, Datapres, Prešov 1995, s. 22. 
847

 G., HERDSMANN, Tajomstvo neprávosti už pôsobí, Verity Press, 1995, s. 20. 
848

 KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, Kódex kánonického práva, Spolok sv. Vojtecha, Bratislava  

1996, s. 513. 
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Treba si uvedomiť, nech sa použije akýkoľvek systém klasifikácie alebo vyjadrí akýkoľvek zoznam 
rysov typických pre sekty, vždy v nich budú určité medzery a v niečom budú neprimerané, budú sa 
prekrývať a niekedy budú dokonca rozporuhodné. Je však potrebné, aby kresťan vedel rozoznať 
základné vzory zla a falošného učenia, čo je náplň tých, čo zavrhujú, popierajú, neuznávajú Boha a 
zjavené pravdy. 
 
Za sekty nemôžeme pokladať veľké náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus a iné, len preto, že nie 
sú rozšírené na našom území.  
 
Budúcnosť Slovenska ako štátu a viery 
 
 Všetci tí, čo vedú štát i cirkev, rodičia, učitelia, všetci si majú uvedomiť zodpovednosť pred 
Bohom, vlastným svedomím za budúcnosť Slovenska. Ospravedlnenia typu: „Nevedel som, že sa 
jedná o sektu.“ Prípadne až takto: „My nie sme sekta“, je mementom, varovaním…  
Nové tisícročie, nové storočie Slovenska je dar, ktorý sme dostali od Boha. Uvedomujeme si, kto je 
naša budúcnosť. Najmä oni, ale výnimkou nie sme ani my, sú najohrozenejšou skupinou. Čím viac 
nemajú záväzky, ich nezamestnanosť, neangažovanie vo farnosti, tým viac sú terčom prozelytizmu 
nových hnutí, skupín a siekt. Nezamestnanosť a rôzne ponuky dokážu pomýliť aj dospelého. Obtiažne 
vzťahy vo farnosti sú rovnako nebezpečné. Je len málo takých, ktorí vstupujú do siekt s nepoctivými 
úmyslami. Sekty môžeme obviňovať predovšetkým zo zneužívania dobrých úmyslov a túžob 
nespokojných ľudí. Sekty sú často úspešné tam, kde sa spoločnosti alebo cirkvi nepodarilo na tieto a 
iné úmysly dostatočne reagovať.  
Katolícke Slovensko?! Musíš poznať svoju vieru, ale podľa nej aj žiť. Naivita ti nepristane. Je treba sa 
informovať, varovať a tiež angažovať, atď.. V určitých prípadoch radikálna intervencia štátu by 
neškodila. Dialóg so sektami z ich strany je nulový, a teda sú pre cirkev aj uzavreté. Ekumenizmus so 
sektami nie je možný. Zostaň, Slovensko, verné zásadám svojich vierozvestov Cyrilovi a Metodovi. 
         Dr. Ľubomír Stanček 
 
Otázky z ekumenizmu /denné/ 
 
Čo je to ekumenizmus? Vznik, obsah, osobnosti ekumenizmu. 
Rím. katolícka cirkev a ekumenizmus: pápeži XX. storočia, koncil, postoje, úsilia, úrady. 
Najdôležitejšie dokumenty ekumenizmu v Rím. katolíckej cirkvi: názov, obsah, čas vzniku.  
Prvé tisícročie: všeobecné koncily a ich učenie, Filioque, počiatky odklonu od Ríma, päť tzv. 
predchalcedónskych cirkvi, a uniatské. 
Štruktúra ortodoxnej cirkvi: pojem, patriarchát, metropolita, autokefalita, eparchie, autonómia, 
cézaropapizmus. 
Únie: Lyonská, Florentská, Brest-litovská, Užhorodská. 
Gréckokatolíci: história, Prešovský sobor, biskupi, vzťah k Rímu, liturgia. 
Pravoslávna cirkev: história, štruktúra organizácie, liturgia,  Starokatolícka cirkev: história, náplň, 
odlišnosti od rímskokatolíckej. 

Reformácia: predchodcovia- Valdenci; prvá reformácia- J. Hus; Utrakvisti, Táboriti, Jednota bratská, 
Cirkev čestkoslovsnká husitská. 
Druhá reformácia: história, pomenovanie-protestant, chyby v katolíckej cirkvi, feudáli. 
Martin Luther: životopis, jeho učenie vtedy a dnes, rozdiely v učení medzi katolíkmi a protestantmi.  
U. Zwingli a J. Kalvín: životopis, ich učenie, rozdiely v učení. 
Henrich VIII.: životopis, následníci, anglikánska cirkev, Kvakeri, Metodisti, Armáda spásy, Baptisti, 
Adventisti, Pentekostále, Mormoni. 
Svedkovia Jehovovi: história, 144 000, koniec sveta, čo pri stretnutí, k čomu sa zaväzujú. 
“Ut unum sint“, vznik, delenie, obsah. 
CCEE, KEK, ERC: história vzniku, zameranie a obsah,  
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Ekumenické vzťahy Rím. kat. cirkvou a medzi cirkvami východu a západu: krst, Eucharistia, sviatosť 
zmierenia, manželstvo, bohoslužby. 
Ekumnizmus a ekleziológia: Páp. primát a neomylnosť, chápanie cirkevného úradu, Mariológia. 
 
Ekumenizmus 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie,  objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu ekumenizmu s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne  4 strany a maximálne 10 strán pri dodržaní pravidiel a noriem 
Metodológie písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
 
História ekumenizmu po rok 1960 /všeobecne, pojem, vznik, osobnosti/ 
Ježiš Kristus a učenie o dobrom pastierovi /Jn 10, 1-16/ 
  –„-                           o príkaze lásky /Jn  15,12-17/ 
  –„-                           o vyslaní apoštolov /Mt 10,5-15/ 
  –„-                           o prenasledovaní /Mt 10,16-25/ 
  –„-                           o misijnom rozkaze /Mk 16,9-18/ 
  –„-                           o jednote /Jn 17,20-23/ 
Schizma východná 
Schizma západná 
Filioque /história vzniku a dopad na vzťahy/ 
Koncily /ekumenická problematika/ 
Únie a snaha o zjednotenie 
Pápeži a ekumenizmus /najmä od Jána XXXIII./ 
Druhý vatikánsky koncil /ohľadom ekumenizmu/ 
Dekrét o ekumenizme  
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme 
Encyklika: Ut unum sint 
Pápežské rady a dialóg 
Organizácie rímskokatolíckej cirkvi v ekumenickom hnutí 
Celosvetové kresťanské spoločenstvá a ekumenizmus 
Dokument pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov: Ekumenický rozmer formovania 
pastoračných pracovníkov 
Dokument pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov: Modlitba za jednotu kresťanov 1999 
Ekumenizmus na Slovensku /viď. Dr. P. Dráb/ 
Ekumenický dialóg medzi evanjelicko-luteránskou cirkvou a rímskokatolíckou cirkvou /viď. Dr. J. Filo/ 
Lumen gentium / z ekumenického hľadiska, učenie Cirkvi o ekumenizme/ 
Dei Verbum /postoje Rím. kat. cirkvi a iných väčších cirkví k Božiemu zjaveniu/ 
Sacrosanctum Concilium /ako a v čom liturgia v ekumenizme zohráva úlohu/ 
Gaudium et Spes /Cirkev a postoje k ekumenizmu/ 
Christus Dominus /biskupi, BK, a ekumenizmus/ 
Dekrét o východných katolíckych cirkvách v duchu ekumenizmu 
Dekrét o kňazskom účinkovaní a ekumenizme kňazov 
Dekrét o kňazskej výchove v duchu ekumenizmu 
Dekrét o laickom apoštoláte z ekumenického hľadiska 
Dekrét ad gentes a ekumenizmus 
Deklarácia o kresťanskej výchove, zamerané na ekumenizmus 
Deklarácia Nostra aetate o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám 
Deklarácia o náboženskej slobode v duchu ekumenizmu 
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Encyklika: Slavorum apostoli a duch ekuemnizmu 
Kódex cirkevného práva o ekumenizme 
Katechizmus katolíckej cirkvi o ekumenizme 
Duch Svätý a duch ekumenizmu  
Biskupské synody a duch ekumenizmu 
Rok 2000 a ekumenizmus 
Mariológia a ekumenizmus 
Pápežský primát a neomylnosť v ekumenizme 
Sviatosti a ekumenizmus 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku /predstaviť jej učenie, históriu, súčasnosť, 
rozdelenie na Slovensku, počet členov, liturgia, publikačná činnosť,časopisy/ 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku /-„-/ 
Cirkev československá husitská / tak v Čechách i na Slovensku, -„-/ 
Cirkev bratská /-„-/ 
Evanjelická cirkev metodistická /-„-/ 
Starokatolická cirkev / -„-/ 
Apoštolská cirkev / -„-/ 
Cirkev adventistov siedmeho dňa /-„-/ 
Cirkev apoštolská /-„-/ 
Pravoslávna cirkev / -„-/ 
Gréckokatolícka cirkev /-„-/ 
Židovské obce na Slovensku /-„-/ 
 
Stretli sme sa na letnej ekumenickej konferencií vo Svite 
 
Mestečko Svit od 27. do 29. 1999 privítalo niekoľko desiatok mladých i tých skôr narodených zo 
siedmych Cirkvi na Slovensku, aby si nielen pripomenuli, ale aj osobne spolu prežili prosbu Pána 
Ježiša, aby jeho nasledovníci boli jedno. Organizátor Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc., národný riaditeľ 
Novej nádeje, je známy snahou, že ekumenické kresťanské zmýšľanie znamená prijať srdcom to, že 
môže byť jedna viera aj keď názory sa rôznia. Cieľom konferencie bolo prispieť k tomu, aby sme sa 
naučili vidieť živú vieru v rôznych tradíciách, a aby sme boli rôznymi pohľadmi obohacovaní. Lebo 
zmyslom viery i našich bratov z iných vyznaní je, aby svet poznal tajomstvo zjavenia sa detí božích.  
Po modlitbe na začiatku prítomných pozdravil pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý je 
pri KBS na Slovensku poverený ekumenickou otázkou. Počas týchto dní pozvaní prednášatelia si 
zobrali za cieľ prednášok oboznámiť s liturgickým prejavom svojej cirkvi, s náčrtom jej učenia, so 
stručnou históriou a súčastnosťou. Takýmto postupom nielen prednášajúci na konferencii, ale všetci 
prítomní predstavili svoj postoj voči tomu čo poznajú a žijú. V skupinkách mal každý možnosť 
nenútene prežiť spoločenstvo s ľuďmi iného vierovyznania. Možnosť zapojiť sa do vzájomného 
dialógu a okúsiť princípy zblíženia sa vo vzájomnom zdieľaní sa, zaiste obohatilo každého 
z prítomných. Cieľ konferencie, poznať, že ak nás spája milosť a láska Ježiša Krista, sme naozaj 
jednotní, sa stal výzvou aj na budúce stretnutie v roku 2000, na ktoré už dnes je každý pozvaný. 
Uvedomujeme si, že zaiste by na svete bolo menej bolestí, sklamaní a sĺz, ale i vojen, prenasledovaní 
a iných perzekúcií, keby ľudia medzi sebou viac komunikovali s pokojom v srdci, čistou mysľou a mali 
potrebné vedomosti. A práve takéto stretávania, poznávanie sa, spoločné modlitby, sú odpoveďou na 
slová sv. Pavla: „Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja… 
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4,2-3.5-6).  
 Svätý Otec Ján Pavol II. v úvode Encykliky o ekumenickom úsilí Ut unum sint píše, že jeho 
vrúcnym želaním je, aby sme si uvedomili, že „Kristus volá všetkých svojich učeníkov k jednote.“ 
Stretnutie cirkvi na Slovensku vo Svite iste plní výzvu na jednotu kresťanov, ktorú predniesol Druhý 
vatikánsky koncil s takým dôrazom, najmä keď sa blížime k roku 2000, ktorý bude pamiatkou vtelenia 
Syna Božieho, ktorý sa stal človekom, aby zachránil človeka. Ľubomír Stanček 
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Otázky z ekumenizmu /diaľkové/ 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie,  objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu ekumenizmu s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne  2 strany a maximálne 6 strán pri dodržaní pravidiel a noriem 
Metodológie písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
 
 
Ekumenizmus  /význam slova lingvistický, obsah slova, vznik slova, používanie, podobné slová ako 
ekumenológia, ortodoxia, rozdelenie pojmy o ekuminizme…/ 
 
Ježiš Kristus učiteľ jednoty /Ježišové reči, modlitby, podobenstvá, smrť../ 
 
Cirkvi východu /história: vznik, kde kto založil a podobne, ich učenie/ 
 
Koncily / o ekumenizme, bludy, viď. Jozef Jurko „Druhý vat.koncil a Slovensko“/ 
 
Druhý vatikansky koncil a ekumenizmus /napr. viď. Jozef Jurko „Druhý vat.koncil a Slovensko“, ale i 
“P. Dráb Ekumenizmus na Slovensku“ a iné/ 
 
Ján XXIII. a ekumenizmus /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. Vatik. koncil“, Karmelit. 
Nakladateľstvo 1997, a iné /  
 
Pavol VI. a ekumenizmus /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. Vatik. koncil“, Karmelit. 
Nakladateľstvo 1997, a iné /  
 
Teológovia a ekumenizmu pred koncilom /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. Vatik. koncil“, 
Karmelit. Nakladateľstvo 1997, a iné /  
 
Teológovia počas koncilu /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. Vatik. koncil“, Karmelit. 
Nakladateľstvo 1997, a iné /  
Historické stretnutia pred a počas koncilu /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. Vatik. koncil“, 
Karmelit. Nakladateľstvo 1997, a iné /  
 
Nová éra ekumenického dialógu / viď.“P. Dráb Ekumenizmus na Slovensku“ a iné/ 
 
Príprava dokumentu o ekumenizme, pred a počas koncilu /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. 
Vatik. koncil“, Karmelit. Nakladateľstvo 1997, a iné / 
 
Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio I. Kapitola / spracuj/ 
 
Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio II. Kapitola / spracuj/ 
 
Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio III. Kapitola / spracuj/ 
 
Ekumenizmus na Slovensku po Druhom vatikánskom koncile / napr. viď. Jozef Jurko „Druhý vat.koncil 
a Slovensko“, ale i P. Dráb:“Ekumenizmus na Slovensku“  iné/ 
 
Ekumenické zmýšľanie pred koncilom na Slovensku /viď. P. Dráb “Ekumenizmus na Slovensku“  iné/ 
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Pokoncilový ekumenizmus Cirkví na Slovensku /viď. P. Dráb “Ekumenizmus na Slovensku“  iné/ 
 
Duchovný ekumenizmus na Slovensku /viď. P. Dráb “Ekumenizmus na Slovensku“  iné/ 
 
Doktrinálny ekumenizmus na Slovensku /viď. P. Dráb “Ekumenizmus na Slovensku“  a iné/ 
 
Majster Ján Hus /Kto? Kde? Prečo? Ako? Následky … aj dnes? Literatúra:„Ekumenický rozmer“ , 
skriptá a iná.. / 
 
Martin Luther/ Kto? Kde? Prečo? Ako? Následky … aj dnes?/ 
Čo pre veriacich augsburského vyznania znamená Martin Luther /pomôcka kniha: J. Filo: “Ekumenický 
Dialóg“, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1997. 
 
Ulrich Zwingli / Kto? Kde? Prečo? Ako? Následky … aj dnes?/ 
 
Ján Kalvín / Kto? Kde? Prečo? Ako? Následky … aj dnes?/ 
 
Henrich VIII. / Kto? Kde? Prečo? Ako? Následky … aj dnes?/ 
 
Niektoré evanjelické cirkvi: Kvakeri, Baptisti, Armáda spásy, Pentekonsálne hnutia a iné /viď. 
Napríklad: Literatúra: Pavol Tomek „Ekumenický rozmer“ , skriptá a iná.. / 
 
Mormóni /história, zakladateľ, učenie …/ 
 
Svetová rada Cirkví /viď. “P. Dráb Ekumenizmus na Slovensku“ a iné/ 
 
Ekumenický dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi /pomôcka kniha: J. Filo: “Ekumenický Dialóg“, 
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1997. A iná literatúra. Porovnaj a zhodnoť, s učením Rím. kat. 
cirkvi./ 
 
Biblia – Sväté Písmo u evanjelikov a katolíkov / viď vyššie uvedenú literatúru J. Filo…/ 
 
Učenie o Bohu Otcovi – Stvoriteľovi u evanjelikov a u katolíkov / viď vyššie literatúru/ 
 
Učenie o Ježišovi Kristovi – Vykupiteľovi u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Učenie o Duchu Svätom – Posvätiteľovi u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Cirkev  u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Cirkevný úrad u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Pápežský primát u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Učenie o ospravedlnení u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Panna Mária u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Krst u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Birmovanie a konfirmácia u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
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Sviatosť oltárna – Večera Pánova u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Pokánie a spoveď u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Odpustky u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Pomazanie nemocných u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Posvätenie kňazstva u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Učenie o očisci u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Učenie o duši u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Učenie o nebi a pekle u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
Ekumenizmus bratov augsbuského vyznania /viď. vyššie/ 
 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme I. Kaptitola /spracuj/ 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme II. Kaptitola 
 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme III. Kaptitola 
 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme IV. Kaptitola 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme V. Kaptitola 
 
Ján Pavol II. Encyklika Ut unum sint I. Kapitola /spracuj/ 
 
Ján Pavol II. Encyklika Ut unum sint II. Kapitola /spracuj/ 
 
Ján Pavol II. Encyklika Ut unum sint III. Kapitola /spracuj/ 
 
Ján Pavol II. Encyklika Ut unum sint Úvod a povzbudenie /spracuj/ 
 
Pohľad diaľkového štúdia teológie na ekumenizmus 
 
Fenomén ekumenizmu /všeobecne, viď hore literatúru/ 
 
Nové tisícročie a ekumenizmus /všeobecne, viď hore literatúru/ 
 
 
Sekty a efemérne náboženské spoločnosti na Slovensku 
 
Dedičstvo deväťdesiatych rokov 
 
 Katolícke Slovensko? Eufóriu, keď po 41- ročnej prestávke /3.marca 1991/, bolo možné 
slobodne vyjadriť náboženskú príslušnosť pri sčítaní ľudu a prihlásilo sa 63,8 % ku katolíkom a celkom 
73 % k viere v jedného Boha, rýchle vystriedala eugénia. Totiž 17,5 % obyvateľov neuviedlo svoju 
náboženskú príslušnosť, a spolu s "ostatnými" a "bez vyznania" vytvorili nezanedbateľnú skupinu, 
ktorá mala 27,8. % Znalí situácie varovali, že sa nejedná len o neveriacich a pomýlených 
komunizmom, ale začali poukazovať, že najmä táto skupina ľudí v začínajúcej demokracii stane sa 
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terčom toho, čo v slobodnom svete už vtedy definovali ako "cirkvi" alebo "náboženstvá". V minulosti 
štátna ideológia mala svoj spôsob, aby zabránila činnosť takýmto skupinám, ktoré sa stavajú do 
protikladu tradičným kresťanským cirkvám. Pádom železnej opony sa otvorili brány zo Západu 
skupinám gnostického štýlu, z Afriky hnutiam synkretického typu, z Latinskej Ameriky komunitám 
s evanjelizačnou a fundamentalistickou náplňou, ktoré sa odvracajú od jednotnej katolíckej tradície a 
narúšajú tam samotnú sociálnu štruktúru, ale najmä duchovným smerom Ázie. Tí, ktorí poznali 
európsku a americkú situáciu, sa nemýlili. Posledné desaťročie nielenže umožnilo slobodne vyznávať 
vieru tradičným cirkvám, ale rovnako umožnilo svoju činnosť skupinám, hnutiam, sektám, cirkvám, 
cirkvičkám dovtedy u nás neznámym. Kým v západných krajinách bolo ich prenikanie na verejnosť 
postupné a spoločnosť mala možnosť si vybudovať určité obranné mechanizmy, nás tento fenomén 
zastihol nepripravených.  
 
Postoj a činnosť štátu  
 Zákon č. 308/1991 Zb. O slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností, ako aj zákon SNR č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností umožnil 
v Slovenskej republike sa zaregistrovať 15 cirkvám a náboženským spoločnostiam. Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví monitorizuje a analyzuje celospoločenský význam tohoto fenoménu a tvorí databázu aj 
neregistrovaných spoločenstiev. Väčšina z nich nie je schopná splniť podmienky registrácie, ktorá 
v zmysle zákona č. 192/1992 Zb. stanovuje počet 20 000 plnoletých osôb, ktoré majú trvalé bydlisko 
na území Slovenskej republiky. MV SR podľa zákona č.83/1993 Zb. o združovaní občanov, aj keď sa 
tento zákon nevzťahuje na združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach, 
zaregistrovalo viac ako tridsať denominácií. Tvoria ich zväzy monoteistických náboženstiev, 
orientálne náboženské smery, synkretické náboženské spoločnosti, cirkvi, hnutia, spoločenstvá i 
kresťanské náboženské spoločnosti.  
Pretože sme 12. 12. 1999 v Helsinkách boli prizvaní k rozhovorom o vstup do Rady Európy, sme 
povinný plniť odporúčanie Parlamentného zhromaždenia RE, č. 1174/92, ktorý žiada aj informovanie 
širokej verejnosti o činnosti siekt, hnutí… a príslušnej legislatíve. Odporúčanie má zabrániť ďalšiemu 
šíreniu deštruktívnych hnutí a združení, a rovnako už existujúce lepšie sledovať. Pri zachovaní 
základných ľudských práv je potrebné upraviť formu registrácie a evidencie nových náboženských 
spoločenstiev, bez nároku na získanie práv doteraz registrovaných cirkví. Pre nové zaregistrovanie by 
mala platiť desaťročná testovacia lehota, po uplynutí ktorej by mali byť prehodnotené splnené 
podmienky, ako: limit členov, spoločenská prospešnosť či tolerancia. Získali by právnu subjektivitu 
ako náboženská spoločnosť, boli registrované na úrovni občianskych združení, ale tým by 
automaticky nezískali výhody, ktoré zo zákona patria tradičným cirkvám. Takýto spôsob nemôže byť 
kritizovaný z medzinárodného hľadiska, pretože neobmedzuje pôsobnosť nových náboženských 
spoločenstiev s vlastnou právnou subjektivitou. V parlamente by mal pracovať osobitný výbor, ktorý 
by sa zaoberal aj aktivitami občianskych združení, ktoré by sa zaoberali skúmaním siekt, odhaľovaním 
ich deštruktívneho pôsobenia  a informácií.849  
 
Cirkev a jej aktivity na Slovensku 
 Blížiace sa milénium rok 2 000 vyvolalo rôzne vplyvy vo svetovej populácii. Dvetisícročnú 
skúsenosť Cirkvi s rôznymi bludmi, smermi… si uvedomuje Svätý Otec Ján Pavol II. počas apoštolských 
ciest, stretnutiach najmä s mladými ľuďmi, ale aj pri rôznych udalostiach, medzi ktoré patria aj 
návštevy biskupov z celého sveta v Ríme "ad limina". Na fenomén siekt boli upozornení pri prvej 
návšteve /1992/ aj biskupi zo Slovenska. Vtedy práve vymenovaný pomocný biskup Spišskej diecézy, 
Mons. Andrej Imrich, bol BKS poverený viesť Komisiu pre ekumenizmus a dialóg s cirkvami. Cirkev 
pozoruje ako znepokojujúci fenomén tendenciu činnosti určitých skupín, ktoré postupne odďaľujú od 
Evanjelia a od cirkevného spoločenstva jednotlivcov.  
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 Por.: P., MULÍK, Správa o vytvorení databázy neregistrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev – siekt 

v Slovenskej republike a formácia ich pôsobenia, Ústav pre vzťahy štátu a Cirkví, Bratislava, 1996. 
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Cirkev musela na Slovensku viackrát zasiahnuť najmä voči Federácii žien za svetový mier, ktorá 
vystupuje pod rôznymi menami, ako napríklad Federácia rodín za svetový mier /1996,1997/. Jedná sa 
o Munovu sektu,850 ktorá v auguste 1995 organizovala pre veľa občanov Slovenska cestu do Kórey, 
aby sa zúčastnili na najväčšej svadbe v histórii. O inauguračnej konferencii  /13. 19. 96/ FR851 Zmena 
uverejnila: „Bolo tu už skutočne všeličo, no s toľkou stupiditou, bezohľadnosťou a drzosťou, ako 
v chorých myšlienkach reverenda San Mjong Muna sa stretnete azda už iba u satanistov. Pritom je 
však všetko zahalené do slov o Pravej láske, Bohu a Nebeskom kráľovstve.“852 Učenie plné pýchy, 
sexuálnej zvrátenosti, cynické a jasný výsmech kresťanstva a tradičných hodnôt. Aj tolerancia 
kresťanov má svoje hranice, preto nemožno mlčať.  
Vzniká časopis "Rozmer" pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Ekumenická spoločnosť pre štúdium 
siekt pri Ekumenickej rade cirkví SR vydáva štvrťročne prehľad informácií, článkov, aktivít, literatúry o 
sektách, hnutiach a ich činnosti na Slovensku i vo svete.853  
BKS od začiatku svojej činnosti /1990/ začala rozvíjať publikačnú činnosť cirkevných dokumentov. Tak 
"Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme",854 ktoré pápež Ján Pavol II. 
schválil 25. marca 1993 a dal príkaz na jeho vydanie, bez ohľadu na všetky protirečivé skutočnosti a  
"Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov",855 ktoré tiež vydala Pápežská rada pre 
napomáhanie jednoty  kresťanov. Oba dokumenty priniesli do činnosti Cirkvi hlas z encykliky 
"Redemptoris missio". V nej Ján Pavol II. prirovnáva dnešnú spoločnosť, v ktorej nastáva hľadanie 
duchovného rozmeru novými formami pojem "areopág", ktorý apoštol sv. Pavol našiel v Aténach, 
(por. Sk 17,22-31)  a pripomína, že je nutné ponúknuť naším súčasníkom Kristovo posolstvo novým 
spôsobom (por. RM 38).   
Fenomén siekt a nových náboženských hnutí na Slovensku treba prijať aj ako pastoračnú výzvu 
angažovať tak duchovných ako i laikov. Z pastoračných návrhov, ktoré sa dotýkajú siekt treba 
spomenúť: rozvíjať živú vieru prostredníctvom malých spoločenstiev, obnoviť význam účasti na 
liturgickom slávení Eucharistie, zvýšiť účasť laikov na diele evanjelizácie, ponúknuť katechézu o 
základoch viery, rozvíjať poznanie Svätého písma ako nástroja modlitby, reagovať na jednotlivé 
problémy vyvolané niektorými hnutiami. Je potrebné vyvinúť pastoračnú činnosť, ktorá postaví do 
centra pozornosti osobný vzťah s Bohom. Faktom zostáva, že tam, kde je Cirkev vo svojej činnosti 
dynamická, keď vo farnosti sa koná katechéza, kde je živá a aktívna liturgia, pevná mariánska úcta, 
účinná solidarita na sociálnom poli, výrazná pastoračná starostlivosť o rodinu, mládež a chorých, tam 
sa sektám nedarí uchytiť sa a rozvíjať.856 Tak duchovní i laici majú nezastupitelné miesto v činnosti 
proti sektám. Nové tisícročie si bude vyžadovať väčšiu koordináciu, rozvinúť  a rozpracovať aktivity a 
najmä dôsledný život viery. Otvorením sa do Európy neznamená všetko zlé prijať, dovoliť, ale rovnako 
si uvedomiť, že ak Slováci vo viere poľavia, potom za to budú niesť zodpovednosť sami, pretože  nikto 
v EÚ nám vieru nechce zobrať.  
 
Postoj Ríma k fenoménu siekt a spoločností po Druhom vatikánskom koncile 
 
 Pápež Ján XXIII. si uvedomil a následne konciloví otcovia si boli vedomí, že Cirkev 
potrebuje nové postoje aj k tým, čo neveria, ako aj iným vyznaniam a tiež k tým čo zblúdili vo viere a 
mravoch, a následne aj v spoločenskom živote.  
Ján XXIII. propriom "Superno deinutu" z 5. 6. 1960 založil Sekretariát pre jednotu kresťanov a jasnými 
slovami definoval jeho zmysel: „Aby sme zvláštnym spôsobom ukázali  lásku a dobrú vôľu voči tým, 
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 Por.: DOKUMENTY KATOLÍCKE CÍRKVE 1986 – 1994, Sekty a nová náboženská hnutí, Zvon, Praha 
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ktorí nosia Kristovo meno, ale sú odlúčení od apoštolskej stolice…“857 Ján Pavol II. apoštolskou 
konštitúciou "Pastor bonus" zriadil Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov. 
12. 9. 1963 Pavol VI. listom "Quod apostolici" zriadil Sekretariát pre dialóg s neveriacimi, ktorú Ján 
Pavol II. transformoval na Pápežskú radu  pre dialóg s neveriacimi. Rada prejavuje pastoračnú 
starostlivosť Cirkvi voči tým, ktorí neveria alebo nevyznávajú žiadne náboženstvo. Napomáha štúdiu 
ateizmu, udržiava dialóg tak s ateistami i neveriacimi, kedykoľvek súhlasia s úprimnou spoluprácou. 
Pavol VI. v roku 1964 ustanovil i Sekretariát pre nekresťanov, ktorý tou istou konštitúciou Ján Pavol II. 
transformoval na Pápežskú radu pre dialóg medzi náboženstvami. Rada podporuje a riadi vzťahy 
s členmi a skupinami, ktoré sa nezatvárajú pod meno kresťanské, ako aj s tými, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom majú náboženský zmysel.  
Tieto dikastérie so Štátnym sekretariátom v roku 1985 po analýzach a vyjadrení biskupských 
konferencií z celého sveta vytvorili základnú pastoračnú reakciu, čo znamenajú sekty, nové 
náboženské hnutia a kulty.  
Správa má šesť častí: 1. Úvod; 2. Príčiny šírenia týchto hnutí a skupín; 3. Pastoračné výzvy a prístupy; 
4. Závery. 
 
Čo by mal veriaci vedieť 
Čo je sekta? 
 Jednou vetou definovať - čo je sekta - nie je možné, keď podľa prof. Massino Introvigne, 
riaditeľa štúdií o nových sektách v Turíne, je vo svete okolo 20 000 náboženských hnutí alebo 
siekt.858 Už vymedziť pojem sekta nie je možné presne, aby sa dalo vždy a jednoznačne určiť, či ide o 
sektu alebo náboženskú spoločnosť. Pojem "sekta" či "kult" sa často chápu pejoratívne a zahŕňajú 
v sebe skôr negatívne hodnotenie. Nikto nechce byť označený ako sektár. Skôr je dobré dať prednosť 
neutrálnejšiemu pojmu, ako "nové náboženské hnutia" alebo "nové náboženské skupiny". Viacerí 
odborníci namiesto pojmu sekta či kult k označeniu nových a netradičných náboženských skupín 
používajú spomenuté termíny a iné, ako napr. "nenormatívne náboženstvo" alebo "nekonvenčné 
náboženstvo". Je pravdepodobné, že zaužívané pomenovanie "sekta" bude i naďalej používané, 
pretože ich negatívne vedľajšie významy sa nedajú zakryť.  
Pojem sekty odvodzujú jedni od slova "sequi", čo dá sa vyjadriť slovami sledovať, nasledovať alebo od 
slova "secta" - strana, učenie, škola. Iní od latinského "cultus" čo znamená uctievať. 
K definovaniu termínu sekta je možné zaujať aspoň tri prístupy: senzáciechtivý či populárny, 
sociologický a teologický.859 
Viacerí katolícki teológovia používajú na definíciu siekt ekleziologické t.j. sviatostno - právne 
kritérium. „Sekta je náboženstvo - sociálny útvar, ktorý nepovažuje apoštolskú tradíciu za záväznú.   
Svoj pôvod odvodzuje od ustanovenia svojim zakladateľom alebo od dobrovoľného spojenia rovnako 
zmýšľajúcich. Neuznáva Cirkvou hlásané a uskutočňované kristologické učenie viery za univerzálne 
platné a spásonosnú Božiu vôľu v krste zakotvenú si nárokuje iba pre seba.“860 Pri viacerých sektách 
je ťažké ich definovať oddelene od cirkví, cirkevných spoločenstiev či od legitímnych hnutí v rámci 
cirkví. Najprv je potrebné oddeliť sekty od kresťanského pôvodu.  
Cirkev má: 
- jasné učenie, ktoré je ukončené smrťou posledného apoštola, 
- dogmy, Bohom zjavené pravdy, ktoré Cirkev káže veriť, 
- hierarchiu, ustanovenú Kristom, ktorej nositelia majú duchovnú moc, učiť, posväcovať a spravovať 
Boží ľud. 
Sekta: 
- tvorí sa neustále bez ukončenia, 
- samotné učenie je nejasné, mení sa i v podstatných veciach, 
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- vodcovia sú najhorlivejší ľudia a sami sa považujú a sú aj považovaní za nových Mesiášov. 
 
Z kultúrneho hľadiska :  
Cirkev je miesto, v ktorom sa identifikuje kultúra, v ktorej človek žije. 
Sekta nerešpektuje ani kultúru, ani identitu človeka. 
 
Sektou z dnešného pohľadu je určitá náboženská alebo pseudonáboženská spoločnosť, pre ktorú 
hlavnými charakteristickými znakmi sú: 
1. extrémna autorita: V sektách sa veľmi silne prejavuje v osobe vodcu alebo jej  zakladateľa. Treba si 
všimnúť tituly vodcov, napríklad "apoštol, dokonalý Majster, Otec Dávid, Matka vesmíru, Pravý 
rodič". Ten má odpovede a riešenie na všetky otázky a problémy, ktoré sa týkajú akéhokoľvek smeru 
ľudskej činnosti, tzv. "recept na pravdu". S autoritatívnosťou súvisí bezvýhradná poslušnosť členov, 
ktorú vodcovia dosahujú psychickou manipuláciou "vymývaním mozgov". 
2. náboženský fundamentalizmus: Vo svojich doktrínach sa sekty veľmi často odvolávajú na Božie 
"zjavenie alebo osvietenie", ktoré sa najčastejšie viaže na osobu vodcu sekty. Ak on sám mal zvláštne 
zjavenie, nemožno proti nemu použiť žiaden rozumový argument a dialóg sa stáva nemožným. 
3. uzavretosť: Sekta sa snaží odpútať svojich potenciálnych členov v prvom rade od vlastnej rodiny, 
priateľov a známych, a tak zosilniť vplyv svojho pôsobenia. Rodina je nahradená novými "bratmi a 
sestrami". 
 4. utajovanie organizačných štruktúr: Tento znak sa javí v tom, že sa u väčšiny siekt nevie, kde 
majú svoje hlavné sídlo. Vo svojich propagačných brožúrach neuvádzajú adresu, ale len kontakt 
prostredníctvom P.O. Box-u. S verejnosťou sa stýkajú prevažne prostredníctvom svojich tieňových 
organizácií. K utajovaniu patrí aj počet členov, štruktúra organizácie, financie, výstupy členov, 
politické angažovanie, ciele, a iné. Žiada sa od nich aj podpisom zachovanie tajomstva, ktoré je často 
príčinou vydierania.  
 5. opozícia: Správanie je v protiklade k hodnotám miestnej kultúry. Stavajú sa do pozície 
súperov proti spoločenským inštitúciám. Tak Scientologická cirkev neustále podniká útoky proti 
spoločenskej moci, vláde a podobne. 
 6. elitárstvo: Považujú sa za vlastníkov pravdy, dokonalosti, čnostného života… To ich vedie 
k izolovanosti od sveta, pretože sú v moci duchovnej pýchy. 
 7. diktátorstvo: Prísne dodržiavanie pravidiel a zásad, ktoré zavádza vodca. Často sa diktuje 
štýl obliekania, dĺžka vlasov, spôsob chôdze, stravovanie, hygiena, denný režim, dokonca i manželský 
styk.  
 8. citovosť: Mnohé sekty kladú dôraz na pocity a emócie. Platí to najmä o 
psychoterapeutických skupinách New Age, a o skupinách, kde kladú dôraz na sebazdokonaľovanie. 
Najčastejšie medzi ne patria gurovia so svojimi nasledovateľmi.  
9. strach: Vedení a vychovávaní v častom, ak nie stálom strachu. Boja sa o svoju dušu, o spásu, boja 
sa i ľudí, najmä príbuzných, priateľov a známych, moci štátu, mimozemšťanov a iného.  
10. tresty: Za nesplnenie povinností, za prestúpenie a nedodržanie stanovených noriem a praktík, 
nielen v duchovnej oblasti, sú v sektách uplatňované tresty telesné i duchovné.  
 11. antiklerikalizmus:  Sekta sa obyčajne skladá len z laikov. Majú hierarchiu len organizačnú. 
Niektoré sekty majú aj určitú hierarchiu duchovnú, a dokonca tituly ako pastor, mahátmá, čéla či 
prorok. Členovia rôznym spôsobom chcú si ospravedlniť svoj odchod od cirkvi, ktoré riadia kňazi.  
 
Znakov je viac, ktoré vo väčšej či menšej miere sú charakteristické pre sekty.  
 
Ako možno deliť sekty? 
 Tak ako je potrebné identifikovať pojem sekta pre zložitosť, ktorú slovo vyjadruje, tak je 
potrebné poznať a rozlíšiť sekty a hnutia do kategórií. Profesor Bryan Wilson používa delenie siekt na: 
- s negatívnym postojom k okoliu / u nás na Slovensku: hnutie Božích detí, Hare Kršna,  
Kristova rodina i Cirkev Armagedonu/; 
- s ľahostajným prístupom k okoliu; 
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-skrášľujúcim okolie, ide im však o seba.861 /na Slovensku: Transcendentálna meditácia, a (?) 
Scientologická cirkev (?)/ 
 
 Iné delenie na: mystické, scestné kresťanské, duševne – duchovné zamerane na rozvoj vlastnej 
osobnosti, elektricko – synkretické, a psycho – okultno – astrálne.862 
 
 Pri delení siekt je potrebné pripomenúť pri všetkých náboženských skupinách, ktoré sú dnes 
zahŕňané pod pojem sekta, najmä v evangelikálnych kresťanských kruhoch, tiež uviesť kategóriu 
institucionalizované alebo etablované skupiny, do ktorej patria na Slovensku: Svedkovia Jehovovi, 
Mormoni, kresťanské vedy a iné. 
  
Iné delenie aktuálne najmä pre Slovensko: 
1. Sekty kresťanského pôvodu 
Je ich potrebné odlíšiť od tých, ktoré majú korene v iných náboženstvách, alebo na inom 
humanistickom základe. Býva problém rozlíšiť túto sektu kresťanského pôvodu od cirkví, cirkevných 
komunít a právoplatných hnutí v rámci cirkvi. Odlíšenie je veľmi dôležité. Postoj neznášanlivosti a 
nátlak nie je nutné chápať ako znak sekty a nestačí pre ich charakteristiku. Pretože s týmito 
vlastnosťami sa stretávame aj u veriacich v cirkvi, teda mimo siekt. Kritérium na rozlíšenie siekt 
kresťanského pôvodu od cirkví a cirkevných spoločenstiev sa dá nájsť v ich vieroučnom učení. 
Najčastejšie niečo k Svätému písmu pridávajú alebo z neho odstránia. 
Za sekty nemožno považovať všetky kresťanské spoločenstvá, ktoré nie sú v plnom súlade 
s Katolíckou cirkvou.  
Na Slovensku zachovávajú určité prvky kresťanstva, ale sa nepovažujú za kresťanov, ich učenie sa 
nakoľko odklonilo od základných právd viery, že sa chápu ako sekta. Patria k ním: Svedkovia Jehovovi, 
Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní – Mormoni, Cirkev zjednotenia – Moonisti, Rodina – Božie 
deti, Armáda spásy. 
 
2. Sekty s koreňmi v orientálnych náboženstvách 
Pre tieto sekty je typické pozadie východných náboženstiev, kde Boh je oživujúcou silou, existujúcou 
vo všetkom v panteistickom zmysle. Ich konečným cieľom je splynutie osobnosti človeka 
s neosobným bohom. Spása, ktorú ponúkajú, je vlastne samospása. Na Slovensku možno k ním 
zaradiť Medzinárodnú spoločnosť pre uvedomovanie si Krišnu, Transcendentálnu meditáciu, Misiu 
Božieho svetla, Bhagarán Šrí Radžíš i Eckankar. 
 
3. Psychokulty 
Tieto hlásajú pozdvihnutie intelektuálnych schopností, pozitívne myslenie, zlepšenie pamäti, úspechy 
pracovné i v osobnom živote. Na Slovensku k tomuto smeru možno priradiť ? Scientologickú cirkev 
(?), Kresťanskú vedu, Silvovu metódu, Reiky i Agni joga. 
 
4. Západný ezoterizmus 
Charakteristickým znakom je, že preberá prvky z kresťanstva, judaizmu, moslimskej mystiky a 
antických náboženstiev. Možno tu zaradiť okultizmus so svojimi formami, aj keď tieto smery nemajú 
výslovne sektársky ráz. Zo známych sú to špiritizmus, mágia, veštenie (znamenia, horoskopy), 
východné bojové umenia (aikido, taekwondo). Niektorí sem zaraďujú aj alternatívnu medicínu.  
Satanizmus v niektorých smeroch obsahuje prvky ezoterizmu. Najčastejšie sa prejavuje v oblasti 
okultnej hudby, filmu, literatúry... 
 
5. Komerčné kulty 
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113. 
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 Por.: R., ENROTH, The Lure of the Cults, Downers Grove, III.: Inter Varsity Press, 1983. 
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 Štruktúru tvorí pyramídovo usporiadaná organizácia. Najmä priamym predajom rôznych 
výrobkov pomocou dílerov sa snaží vyradiť maloobchodnú sieť, a tak i oslabiť ekonomiku štátu, 
prípadne ju dostať do područia. Možno tu zaradiť hnutie New Age, Amway. 
 
6. Hnutia či organizácie s nejasným profilom 
Už spomínané New Age, ktoré nemá zakladateľa, „nemá centrálu, nemá kánonické knihy, nemá 
vodcu, nemá dogmy. Je to akási spiritualita, spiritualita bez Boha a bez milosti.“863 Jedná sa o 
syntézu orientálnych náboženstiev, gnózy a špiritizmu, založené na ezoterických učeniach. „V 
polemickom vyhrotení býva toto hnutie často označované za sektu. Je nutné konštatovať, že znaky 
sekty nemá. Nejde tu o centralizovanú, autoritatívne vedenú organizáciu. Samotné hnutie sa 
charakterizuje ako sieť.“864 
S hnutím New Age sú úzko spojení Slobodomurári. Patria k najpočetnejšej tajnej medzinárodnej 
spoločnosti vo svete. Ich cieľom je preniknúť do všetkých dôležitých sfér spoločenského života, 
hlavne do oblasti politiky, kultúry a hospodárstva. Ich základnou filozofiou je absolútne slobodné 
svedomie človeka a úplná autonómia rozumu. Okrem iného majú za cieľ obmedziť vplyv Cirkvi, 
hlavne katolíckej na spoločnosť. Kongregácia pre vieroučné otázky vydala vyhlásenie: „Veriaci, ktorí 
sú členmi slobodomurárskych združení, nachádzajú sa v stave ťažkého hriechu a nemôžu pristupovať 
ku svätému prijímaniu.“865 Na vstup k slobodomurárom sa vzťahuje i kánon 1374 Kódexu 
kánonického práva: Kto sa stane členom združenia, ktoré brojí proti cirkvi, bude potrestaný 
spravodlivým trestom; kto takéto združenie podporuje alebo riadi bude potrestaný interdiktom.866 
 
Treba si uvedomiť, nech sa použije akýkoľvek systém klasifikácie alebo vyjadrí akýkoľvek zoznam 
rysov typických pre sekty, vždy v nich budú určité medzery a v niečom budú neprimerané, budú sa 
prekrývať a niekedy budú dokonca rozporuhodné. Je však potrebné, aby kresťan vedel rozoznať 
základné vzory zla a falošného učenia, čo je náplň tých, čo zavrhujú, popierajú, neuznávajú Boha a 
zjavené pravdy. 
 
Za sekty nemôžeme pokladať veľké náboženstvá ako hinduizmus, budhizmus a iné, len preto, že nie 
sú rozšírené na našom území.  
 
Budúcnosť Slovenska ako štátu a viery 
 
 Všetci tí, čo vedú štát i cirkev, rodičia, učitelia, všetci si majú uvedomiť zodpovednosť pred 
Bohom, vlastným svedomím za budúcnosť Slovenska. Ospravedlnenia typu: „Nevedel som, že sa 
jedná o sektu.“ Prípadne až takto: „My nie sme sekta“, je mementom, varovaním…  
Nové tisícročie, nové storočie Slovenska je dar, ktorý sme dostali od Boha. Uvedomujeme si, kto je 
naša budúcnosť. Najmä oni, ale výnimkou nie sme ani my, sú najohrozenejšou skupinou. Čím viac 
nemajú záväzky, ich nezamestnanosť, neangažovanie vo farnosti, tým viac sú terčom prozelytizmu 
nových hnutí, skupín a siekt. Nezamestnanosť a rôzne ponuky dokážu pomýliť aj dospelého. Obtiažne 
vzťahy vo farnosti sú rovnako nebezpečné. Je len málo takých, ktorí vstupujú do siekt s nepoctivými 
úmyslami. Sekty môžeme obviňovať predovšetkým zo zneužívania dobrých úmyslov a túžob 
nespokojných ľudí. Sekty sú často úspešné tam, kde sa spoločnosti alebo cirkvi nepodarilo na tieto a 
iné úmysly dostatočne reagovať.  
Katolícke Slovensko?! Musíš poznať svoju vieru, ale podľa nej aj žiť. Naivita ti nepristane. Je treba sa 
informovať, varovať a tiež angažovať, atď.. V určitých prípadoch radikálna intervencia štátu by 
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neškodila. Dialóg so sektami z ich strany je nulový, a teda sú pre cirkev aj uzavreté. Ekumenizmus so 
sektami nie je možný. Zostaň, Slovensko, verné zásadám svojich vierozvestov Cyrilovi a Metodovi. 
         Dr. Ľubomír Stanček 
 
 
 
METODISTI PROSIA KATOLÍKOV O ODPUSTENIE 
20000679 KP/ TK KBS 
 
Zjednotená metodistická cirkev požiadala katolíkov o odpustenie za všetko 
bezprávie, ktoré sa na nich dopustila. 
„Akceptujeme prosbu pápeža Jána Pavla II. o odpustenie za všetko bezprávie, 
ktoré katolíci spôsobili kresťanom iných cirkví", zdôrazňuje Generálna 
konferencia metodistov na záver svojho plenárneho zasadnutia v Clevelande v 
USA. „Súčasne sme si aj my, metodisti, vedomí svojich vlastných chýb". 
Po prvý raz sa metodistická cirkev verejne priznala k hriechu rasizmu a 
požiadala farebných kresťanov o odpustenie. Čierne metodistické cirkvi sa v 
18. a 19. storočí odštiepili od ostatných, pretože tieto sa nevyslovili 
jasnejšie proti otroctvu a aparteidu. 
Anglikánsky prímas a arcibiskup Canterbury George Carey mal na Generálnej 
konferencii metodistov hosťujúcu kázeň. Vyslovil sa v nej za „ekologické" 
chápanie jednoty cirkvi. Povedal, že už dávnejšie sa vzdal takej teológie 
jednoty, ktorá buduje na uniformite a rovnosti. 
„Ekológia jednoty" znamená podľa neho spolunažívanie a vzájomné prispievanie 
k blahu rôznych živých organizmov: „Všetky veľké náboženské tradície 
pripúšťajú určitý priestor rôznosti. 
V anglikánskej tradícii napríklad siaha teologický a liturgický vkus od 
katolíckeho chápania Eucharistie až po menej fixné charizmatické chápanie 
„low church" . 
Konkrétne vysvetlil Carey svoj chápanie jednoty cirkví takto: 
„Ekologická jednota nám umožní meniť sa krok za krokom bez toho, že by sme 
vedeli, akú formu jednoty na konci pre nás Boh predpokladá. Prvý krok 
spočíva v tom, aby sme objavili, že cirkvi stoja v kontinuite s apoštolskou 
vierou. Potom však musí nasledovať aj ďalší krok a síce, aby sa každé žité 
sformovanie služby uznalo ako pravé a apoštolské" Arcibiskup Carey 
pripomenul anglikánsko-metodistické rozhovory v Anglicku, ktoré pred tromi 
rokmi takmer už viedli k opätovnému zjednoteniu oboch cirkví. 
 
PÁPEŽSKÁ RADA PRE NAPOMÁHANIE JEDNOTY KRESŤANOV SLÁVI 40 ROKOV 
20000783 KP/ TK KBS 
 
Školský rok 2000/2001 na TI UK Spišská Kapitula 
 
Ekumenizmus /diaľkové štúdium/ 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie, objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu Ekumenizmus s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne 4 strany a maximálne 8 strán pri dodržaní pravidiel a noriem Metodológie 
písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
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Ekumenizmus /Význam slova – lingvistický, obsah slova, vznik, použitie slova, podobné slová ako 
ekumenlógia, ortodoxia, iné pojmy o ekumenizme…viď i P. Tomek, Ekumenický rozmer Cirkvi…/ 
Ekumenizmus a zásady Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. /Všimnúť si 
dokumenty o ekumenizme po koncile. / 
Rímskokatolícka cirkev a cirkvi o ekumenizme. / okrem iných materiálov, viď J. Filo st. Dialóg…/ 
História ekumenizmus: starobylé kresťanské cirkvi. /P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
História: Ekumenizmus medzi východom a západom. / Okrem iného i P. Tomek: Ekumenický rozmer 
Cirkvi./ 
História: Únie a zjednotenie. / Okrem iného i P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
História: Schizmy reformácia. / Okrem iného i P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
Filioque. /historický pohľad, čo je to, dnešný stav, Okrem iného i P. Tomek: Ekumenický rozmer 
Cirkvi./ 
Koncily a ekumenizmus. /historický prierez, čo ktorý v ekumenizme riešil/ 
Súčastný stav po nejednote v histórii./  Okrem iného viď i P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
História ekumenizmu na Slovensku./ Pred koncilom, koncil a po koncile. Viď i P. Dráb: Ekumenizmus 
na Slovensku. i P.Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
II. vatikánsky koncil a zásady ekumenizmu. /Ako prebiehala myšlienka ekumenizmu, nie celý priebeh 
koncilu!!!, aké boli ťažkosti v otázke ekumenizmu, ktoré osobnosti sa v Cirkvi zaangažovali…, viď 
K.Skalický: Ekumenizmus,…/ 
Priebeh koncilu z pohľadu ekumenizmu. /zvlášť jednotlivé sesie, účasť osobnosti: viď P. Tomek: 
Ekumenický rozmer Cirkvi, i J. Jurko: Druhý vat. koncil a Slovensko, i P. Dráb…/ 
Cesta ekumenizmu. /viď i: JP.II. Ut unum sint./ 
Ekumenizmus v dobe príprav koncilu. K. Skalický: Ekumenizmus,…/ 
Ekumenizmus počas koncilu. / okrem iných viď. K. Skalický: Ekumenizmus,…/ 
Ekumenizmus a liturgia. /Ako, prečo kedy a kde pripravovať ekumenické pobožnosti, ich priebeh, 
obsah. Sviatosti…/ 
Dignitatis humanae. /Deklarácia o náboženskej slobode, ako vnikala, obsah najmä poukázať na 
slobodu človeka a ekumenizmus./ 
Unitatis redintegratio. /Dekrét o ekumenizme, okolnosti vzniku, obsah, zvlášť sa zamerať na jednotu 
v Božom pláne, všeobecnosť spásy a všimnúť si Cirkev ako Spoločenstvo./ 
Religiozita a ekumenizmus. /Viď i O.Štampach: Návoženství v dialógu, Portál:1998./ 
Ekumenizmus a medzináboženské vzťahy. / Viď i O.Štampach: Náboženství v dialógu, Portál:1998./ 
Sekty a ekumenizmus. /Učenie, postoje, osobnosti, identita siekt, časovosť; k ekumenickým snahám 
vo svete, i O.Štampach: Náboženství v dialógu, Portál:1998 ./ 
Náboženské hnutia a ekumenizmus. /Ich identita, činnosť, prínos, poslanie, aktivity…/ 
Prehľad nových hnutí. /viď. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí, Brno 1997/ 
Ekumenizmus a jeho perspektíva na Slovensku. /viď Dr. Dráb: Ekumenizmus … i J. Jurko: Druhý vat. 
koncil a Slovensko./ 
Ekumenizmus v Magistéria cirkvi: / Okrem iného i P.Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
Orientalium ecclesiarum. /Dekrét o Východných kat. cirkvách. Obsah, vznik, Synoda v príprave na rok 
2000, viď KN, Život Cirkvi/ 
Protestantské cirkvi a ekumenizmus. /Stačí činnosť cirkvi na Slovensku. Viď i. P. Dráb. Ekumenizmus 
na Slovensku./ 
Ekumenizmus a vzdelávanie. /Význam Božieho slova, katechéza, viera morálka, čo spája a 
rozdeľuje…/ 
Nostra aetate. /Deklarácia II.VK, rozličné roviny ekumenických stykov, cirkevné úrady ktoré majú na 
starosť ekumenizmus…/ 
Nekresťanské náboženstva a ekumenizmus. /Judaizmus, Islam, viď J. Pejřimovský: Náboženství, 
Olomouc 1998, O.Štampach: Náboženství v dialógu, Portál 1998…/ 
Židovsko – kresťanský dialóg. /kniha: Slovník Židovsko – křesťaského dialógu, Praha 1994/ 
Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. /viď. pápežský dokument/ 
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Vzdelávanie a ekumenizmus. /viď i Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme./ 
Ekumenická spolupráca, dialóg a spoločné svedectvo. /viď i Direktórium na vykonávanie princípov a 
noriem o ekumenizme./ 
Ekumenické úsilia. /viď i: JP.II. Ut unum sint./ 
Dialóg a ekumenizmus. /viď i: JP.II. Ut unum sint./ 
Pápeži a ekumenizmus. /Pred II. vat. koncilom a pápeži koncilu/ 
Ján Pavol II. a ekumenizmus. /osobnosť, cesty, dokumenty, vzťahy../ 
Aktuálne problémy ekumenizmu. /Činnosť Vatikánu, Svetová rada Cirkvi, sekty,…/ 
Sviatosti a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg…/ 
Krst a Eucharistia v ekumenizme. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st. Dialóg i Direktórium na 
vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme./ 
Panna Mária a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg, P. Tomek Ekumenický 
rozmer Cirkvi,…/ 
Odpustky a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg…/ 
Laici a ekumenizmus. /Dokumenty cirkvi, miesto a poslanie laikov, angažovanosť/ 
Masmédia a ekumenizmus. /Kde sa píše a čo sa popísalo a kto píše o ekumenizme na Slovensku./  
Pohľad diaľkového štúdia teológie na ekumenizmus 
Fenomén ekumenizmu /všeobecne, viď hore literatúru/ 
Nové tisícročie a ekumenizmus /všeobecne, viď hore literatúru/ 
Teológovia a ekumenizmu pred koncilom /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. vat. koncil“, 
Karmelit. Nakladateľstvo 1997, a iné /  
Teológovia počas koncilu /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. vat. koncil“, Karmelit. 
Nakladateľstvo 1997, a iné /  
Historické stretnutia pred a počas koncilu /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. vat. koncil“, 
Karmelit. Nakladateľstvo 1997, a iné /  
Nová éra ekumenického dialógu / viď.“P. Dráb Ekumenizmus na Slovensku“ a iné/ 
Ekumenický dialóg medzi evanjelikmi a katolíkmi /pomôcka kniha: J. Filo: “Ekumenický Dialóg“, 
Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1997. A iná literatúra. Porovnaj a zhodnoť, s učením Rím. kat. 
cirkvi./ 
Biblia – Sväté Písmo u evanjelikov a katolíkov / viď vyššie uvedenú literatúru J. Filo…/ 
Učenie o Bohu Otcovi – Stvoriteľovi u evanjelikov a u katolíkov / viď vyššie literatúru/ 
Učenie o Ježišovi Kristovi – Vykupiteľovi u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
Učenie o Duchu Svätom – Posvätiteľovi u evanjelikov a u katolíkov /viď. vyššie/ 
 
 
Školský rok 2000/2001 na TI UK Spišská Kapitula 
 
 
Ekumenizmus /denné štúdium/ 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie, objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu Ekumenizmus s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne 4 strany a maximálne 8 strán pri dodržaní pravidiel a noriem Metodológie 
písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
 
Ekumenizmus a zásady Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile. /Všimnúť si 
dokumenty o ekumenizme po koncile. / 
Rímskokatolícka cirkev a cirkvi o ekumenizme. / okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg…/ 
História ekumenizmu: / Okrem iného P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
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Koncily a ekumenizmus. /historický prierez, čo ktorý v ekumenizme riešil/ 
Súčastný stav ekumenizmu vo svete./ Okrem iného viď i P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
História ekumenizmu na Slovensku./ Pred koncilom, koncil a po koncile. Viď i P. Dráb: Ekumenizmus 
na Slovensku. i P.Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
II. vatikánsky koncil a zásady ekumenizmu. /Ako prebiehala myšlienka ekumenizmu, nie celý priebeh 
koncilu!!!, aké boli ťažkosti v otázke ekumenizmu, ktoré osobnosti sa v Cirkvi zaangažovali…, viď 
K.Skalický: Ekumenizmus,…/ 
Ekumenizmus počas koncilu. / okrem iných viď. K. Skalický: Ekumenizmus,…/ 
Ekumenizmus a liturgia. /Ako, prečo kedy a kde pripravovať ekumenické pobožnosti, ich priebeh, 
obsah. Sviatosti…/ 
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a ekumenizmus.  
Religiozita a ekumenizmus. /Viď i O.Štampach: Náboženství v dialógu, Portál:1998./ 
Ekumenizmus a medzináboženské vzťahy. / Viď i O. Štampach: Náboženství v dialógu, Portál:1998./ 
Sekty a ekumenizmus. /Učenie, postoje, osobnosti, identita siekt, časovosť; k ekumenickým snahám 
vo svete, i O.Štampach: Návoženství v dialógu, Portál:1998 ./ 
Náboženské hnutia a ekumenizmus. /Ich identita, činnosť, prínos, poslanie, aktivity…/ 
Prehľad nových hnutí. /viď. Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí, Brno 1997/ 
Ekumenizmus a jeho perspektíva na Slovensku. /viď Dr. Dráb: Ekumenizmus … i J. Jurko: Druhý vat. 
koncil a Slovensko./ 
Ekumenizmus v magistériu cirkvi: ( CIC, KKC, )/Okrem iného i P. Tomek: Ekumenický rozmer Cirkvi./ 
Nekresťanské náboženstva a ekumenizmus. /Judaizmus, Islam, viď J. Pejřimovský: Náboženství, 
Olomouc 1998, O. Štampach: Náboženství v dialógu, Portál 1998…/ 
Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. /viď. pápežský dokument/ 
Vzdelávanie a ekumenizmus. /viď i Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme./ 
Ekumenická spolupráca, dialóg a spoločné svedectvo. /viď i Direktórium na vykonávanie princípov a 
noriem o ekumenizme./ 
Pápeži a ekumenizmus.  
Aktuálne problémy ekumenizmu. /Činnosť Vatikánu, Svetová rada Cirkvi, sekty,…/ 
Sviatosti a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg…/ 
Panna Mária a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg, P. Tomek Ekumenický 
rozmer Cirkvi,…/ 
Odpustky a ekumenizmus. /okrem iných materiálov, viď J. Filo st.Dialóg…/ 
Laici a ekumenizmus. /Dokumenty cirkvi, miesto a poslanie laikov, angžovanosť/ 
Masmédia a ekumenizmus. /Kde sa píše a čo sa popísalo a kto píše o ekumenizme na Slovensku./  
Teológovia a ekumenizmu. /viď. Karel Skalický “Ekumenizmus na II. vatik. koncil“, Karmelit. 
Nakladateľstvo 1997, a iné /  
 
 
Školský rok 2001/2002 na TI UK Spišská Kapitula 
 
 
Ekumenizmus /denné štúdium/ 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie, objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu Ekumenizmus s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne 4 strany a maximálne 8 strán pri dodržaní pravidiel a noriem Metodológie 
písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
 
Ekumena, ekumenický dialóg – spoločná práca s Bibliou. Ekumenická metodológia. 
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19.Katolícke zásady ekumenizmu. Deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis humanae. Sloboda 
človeka a ekumenizmus. Cirkev ako spoločenstvo. Všeobecnosť spásy. Analýza ekleziologických 
dokumentov 
 
Prehľad dokumentov týkajúcich sa ekumeny: Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio. Zásady 
ekumenizmu vytýčené II. vatikánskym koncilom. Základné pojmy: Cirkev a jej jednota v Božom pláne. 
Nové akcenty v ekleziológii a teológii spoločenstva. 
 
Historické korene ekumenizmu. Naliehavá potreba ekumenického zblíženia v súčasnosti. 
Ekumenizmus v živote kresťanov.  
 
16. Medzinárodné misijné hnutia a Svetová rada cirkví. 
 
Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium ecclesiarum. Ekumenické komisie synod 
východných katolíckych cirkví. Roztržky medzi kresťanmi a nastolenie jednoty.  
 
Cirkvi a cirkevné spoločenstvá oddelené od Ríma. Protestantské cirkvi s apostolicitou. Niektoré 
protestantské cirkvi bez apoštolskej postupnosti.  
 
Sekty a nové náboženské hnutia. Miesto pre dialóg: rodina, farské spoločenstvo, škola a hnutia.  
 
Hlavné témy teologických dialógov: jednota a jedinosť Cirkvi, apoštolská postupnosť, Božie slovo, 
katechéza, liturgia, vysluhovanie sviatosti a duch ekumenizmu. Spoločné, rozdielne a individuálne 
črty - viera a morálka.  
 
Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Nostra aetae. Rozličné roviny 
ekumenických stykov.  
 
10. Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Panoráma kresťanských cirkví a cirkevných 
spoločenstiev. 
 
Niektoré nekresťanské náboženstvá – Judaizmus, Islam.  
 
Význam vzdelávania pre dialóg. Cirkevné fakulty, katolícke univerzity a inštitúty pre ekumenizmus. 
 
Ekumenická spolupráca a dialóg. Postoje k východným kresťanom. Aktuálne problémy súčasného 
ekumenizmu v masmédiách. Spoločné svedectvo. Rady cirkví a rady kresťanov.  
 
Dokumenty pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. z hľadiska praktického ekumenizmu.  
 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem v ekumenizme na Slovensku a jeho perspektívy.  
 
Cirkvi na Slovensku a postoje k ekumenizmu.  
 
Prvé kroky na ceste k zjednoteniu. Ekumenické pobožnosti a stretnutia. Ekumenické pobožnosti a 
stretnutia. Účasť na duchovných aktivitách - účasť na liturgii nie sviatostnej, krst, Eucharistia, miešané 
manželstvá a modlitba.  
 
Ekumenické dialógy: vyhlásenie o ospravedlnení medzi Katolíckou cirkvou a Luteránskou federáciou.  
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Ťažkosti v súčasnom ekumenizme: vysviacka žien, sviatosti, ekleziológia, primát pápeža, dogmy, 
homosexualita, aborcia, eutanázia, rozvod. 
 
 
Školský rok 2001/2002 na TI UK Spišská Kapitula 
 
 
Ekumenizmus /diaľkové štúdium/ 
 
Analyticko – študijné samostatne cvičenie z ekumenizmu s možnosťou konzultácie, objavovania 
prameňov, poznávania identity a fenoménu Ekumenizmus s učením Cirkvi a vlastných skúsenosti 
v ekumenizme. 
 
Vypracovať text minimálne 2 strany a maximálne 8 strán pri dodržaní pravidiel a noriem Metodológie 
písania prác na UK Bratislava. /Viď. “Metodológia písania diplomovej práce“/ 
Možnosť výberu z nasledujúcich tém, pri zachovaní  postupu, jedná téma, jeden poslucháč.  
 
 
Zásady ekumenizmu vytýčené II. vatikánskym koncilom. 
 
Ekumenický dialóg. 
 
Biblia a ekumenizmus. 
 
Katechizácia v ekumenickom duchu. 
 
Ekumenizmus a vzdelanie. 
 
Deklarácia Dignitatis humanae o slobode človeka a ekuemnizmus. 
 
Sloboda človeka a ekumenizmus. 
 
Všeobecnosť spásy a ekumenizmus. 
 
Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio. 
 
Cirkev a jej jednota v Božom pláne. 
 
Roztržky medzi kresťanmi a znovunastolenie jednoty. 
 
Sekty a nové náboženské hnutia vo vzťahu k ekumenizmu. 
 
Katolícke zásady ekumenizmu. 
 
História ekumenizmu. 
 
Ekumenizmus na začiatku XXI. storočia. 
 
Naliehavá potreba ekumenizmu v súčasnosti. 
 
Ekumenizmus v živote kresťanov. 
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Cirkvi a cirkevné spoločenstvá oddelené od Ríma. 
 
Dekrét Orientalium ecclesiarum. 
 
Práca ekumenických komisií a synod. 
 
Protestantské cirkvi s apostolicitou. 
 
Protestantské cirkvi bez apoštolskej postupnosti. 
 
Miesto pre dialóg: rodina, farské spoločenstvo, škola, hnutia. 
 
Ekumenická prax pri ohlasovaní Božieho slova, liturgii, vysluhovaní sviatosti. 
 
Viera a morálka v ekumenizme. 
Deklarácia Nostra aetate. 
 
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. 
 
Rozličné roviny ekumenických stykov. 
 
Niektoré nekresťanské náboženstva a ekumenizmus,– Judaizmus, Islam. 
 
Ekumenizmus a cirkevné fakulty, katolícke univerzity a inštitúty. 
 
Ján XXIII. a ekumenizmus. 
 
Pavol VI. a ekuemnizmus. 
 
Ján Pavol II. a ekumenizmus. (okrem encykliky Ut unum sint) 
 
Aktuálne problémy súčasného ekumenizmu v masmédiach. 
 
Svetová rada cirkví a rady kresťanov. 
 
Encyklika Ut unum sint.  
 
Účasť na ekumenickom živote a aktivitách. 
 
Ekumenizmus na Slovensku a jeho perspektívy. 
 
Ťažkosti a napätia medzi cirkvami a ekumenizmus. 
 
Kroky na ceste k zjednoteniu. 
 
XYZ 
Ekumena, ekumenický dialóg – spoločná práca s Bibliou. Ekumenická metodológia. 
 
42. Katolícke zásady ekumenizmu. Deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis humanae. Sloboda 
človeka a ekumenizmus. Cirkev ako spoločenstvo. Všeobecnosť spásy. Analýza ekleziologických 
dokumentov 
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Prehľad dokumentov týkajúcich sa ekumeny: Dekrét o ekumenizme Unitatis redintegratio. Zásady 
ekumenizmu vytýčené II. vatikánskym koncilom. Základné pojmy: Cirkev a jej jednota v Božom pláne. 
Nové akcenty v ekleziológii a teológii spoločenstva. 
 
Historické korene ekumenizmu. Naliehavá potreba ekumenického zblíženia v súčasnosti. 
Ekumenizmus v živote kresťanov.  
 
45. Medzinárodné misijné hnutia a Svetová rada cirkví. 
 
Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium ecclesiarum. Ekumenické komisie synod 
východných katolíckych cirkví.  
 
Roztržky medzi kresťanmi a nastolenie jednoty.  
 
Cirkvi a cirkevné spoločenstvá oddelené od Ríma. Protestantské cirkvi s apostolicitou. Niektoré 
protestantské cirkvi bez apoštolskej postupnosti.  
 
Sekty a nové náboženské hnutia. Miesto pre dialóg: rodina, farské spoločenstvo, škola a hnutia.  
 
Hlavné témy teologických dialógov: jednota a jedinosť Cirkvi, apoštolská postupnosť, Božie slovo, 
katechéza, liturgia, vysluhovanie sviatosti a duch ekumenizmu.  
 
Spoločné, rozdielne a individuálne črty - viera a morálka.  
 
Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Nostra aetae. Rozličné roviny 
ekumenických stykov.  
 
53. Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Panoráma kresťanských cirkví a cirkevných 
spoločenstiev. 
 
Niektoré nekresťanské náboženstvá – Judaizmus, Islam.  
 
Význam vzdelávania pre dialóg. Cirkevné fakulty, katolícke univerzity a inštitúty pre ekumenizmus. 
 
Ekumenická spolupráca a dialóg. Postoje k východným kresťanom. Aktuálne problémy súčasného 
ekumenizmu v masmédiách.  
 
Ekumenické dokumenty pápežov.  
 
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme a jeho perspektívy.  
 
Cirkvi na Slovensku a postoje k ekumenizmu.  
 
Prvé kroky na ceste k zjednoteniu. Ekumenické pobožnosti a stretnutia. Účasť na duchovných 
aktivitách - účasť na liturgii nie sviatostnej, krst, Eucharistia, miešané manželstvá a modlitba.  
 
Ekumenické dialógy: vyhlásenie o ospravedlnení medzi Katolíckou cirkvou a Luteránskou federáciou.  
 
Ťažkosti v súčasnom ekumenizme: vysviacka žien, sviatosti, ekleziológia, primát pápeža, dogmy, 
homosexualita, aborcia, eutanázia, rozvod. 
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Literatúra:  
 
Pri konzultácii možnosť prediskutovať stavbu práce, obsah i literatúru. 
 
Magistérium Cirkvi: 
1. Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, Trnava 1993 
2. JÁN PAVOL II.: Ut unum sint, Trnava 1996 
3. Direktórium na vykonávanie princípov a noriem v ekumenizme, Trnava 1994 
4. Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov, Trnava 1998 
5. PAVOL VI. Evangelii nuntiandi, Trnava 1999 
6. Vyhlásenie Dominus Jesus o jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi, 
Bratislava 2000 
7. Inštrukcia Inter oecumenici ako správne používať konštitúciu o posvätnej liturgii, Trnava 2001 
8. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Trnava 2000 
9. Posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in Asia, Trnava 2000 
10. Biskupská synoda Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi, prameň nádeje pre Európu, Trnava 1999 
11. Apoštolská konštitúcia Ex corde ecclesiae, Trnava 1998 
12. Nové povolania pre novú Európu, Trnava 1998 
13. Slovník Židovsko – křesťanského dialógu, Praha 1994 
 
Práce: 
14 .BITTINGER. A.: Papst und Pfingstler: Der roemisch katolisch-pfingstliche Dialog und seine 
oekumenische Relevanz. Frankfert am Main : Lang, 1978. 
15 .FILO. J.: Ekumenický dialóg, Prešov 1997 
16. DRÁB. P.: Ekumenizmus na Slovensku, Košice 1998 
17. DAWSON. C.: Rozdělení, nebo reforma západního křesťanství, Praha 1998 
18. JURKO. J.: O dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu, Bardejov 2000 
19. JURKO. J.: Druhý vatikánsky koncil a Slovensko, Bardejov 1999 
20. FILIPI. P.: Církev a církve. Kapitoly z ekumenické ekleziológie, Brno 2000 
21. KARKKAINAN , V. M.: Spiritus ubi vult spirat: Pneumatology in Roman Catholic-Pentecostal 
Dialogue (1972-1989). Helsinki : Luther-Agricola-Society, 1998. 
22. KUSCHEL. K. J.: Spor o Abraháma, Vyšehrad 1997 
23. PEJŘIMOVSKÝ. J.: Náboženství, Olomouc 1998 
24. PESCH. O. H.: Druhý vatikánsky koncil. Příprava a průběh, odkaz, Vyšehrad 1996 
25. SEBERÍNI. D.: Dialógy o ekuménii, Banská Bystrica 1998 
26. SECONDI. B.: Nová hnutí v Církvi, Kostolní Vydří 1999 
27. SKALICKÝ. K.: Ekumenizmus na II. vatikánskem koncile, Kostolní Vydří 1997 
28. TOMEK. P.: Ekumenický rozmer Cirkvi, Banská Bystrica 1998 
29. VRABLEC. J., JARAB  J., STANČEK  Ľ.: Choďte aj vy do mojej vinice I., Trnava 1997 
30.WARE. K.: Cestou Ortodoxie, Praha 1996 
 
 
TLAČOVÁ KANCELÁRIA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA 
Prehľad domácej tlače zo dňa 12.10.2000 
 
Cesta pravdy vedie cez mnohé úskalia 
K Triptychu patrí aj ospravedlnenie 
Rozpaky z ekumény? 
 
----- 
 
SR 
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Cesta pravdy vedie cez mnohé úskalia 
V Dechticiach besedovali o Turínskom plátne 
Lýdia GALBIČKOVÁ  
Pred pár dňami sa takmer do posledného miesta naplnila sála kultúrneho 
strediska v Dechticiach pri Trnave, aby si ich obyvatelia, aj z okolia, 
vypočuli veľmi zaujímavú prednášku o Turínskom plátne, a to v podaní 
predsedu Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie prof. RNDr. Antona 
Hajduka, DrSc., ktorý slovo striedal s premietaním obrázkov. Prekvapil ho 
nebývalý záujem, sprevádzaný pozornosťou, príprava a organizácia podujatia. 
Obec má však významnú históriu, bohaté ľudové tradície a jej predstavitelia 
veľmi radi pozývajú významné osobnosti z rôznych oblastí poznávania. 
Turínske plátno je jednou z najdôležitejších kresťanských relikvií, ktoré 
stále nabáda vedcov ku štúdiu jeho pôvodu. Nech už kolujú okolo neho viaceré 
pochybnosti, dosiaľ nikto nedokázal vysvetliť, akým spôsobom sa dostala na 
plátno podoba muža, dokonca s krvnou skupinou AB a s bezpočetnými príznakmi, 
zhodujúcimi sa s Pánom Ježišom, zobrazeným v Jánovom Evanjeliu. O sile 
tejto, zatiaľ vo svetle vedy, domnienky okolo plátna svedčia dve skúšky, 
ktorým odolalo. Prvou bol požiar vo francúzskej zámockej kaplnke v Chambéry 
roku 1532 a druhou skúškou na jar roku 1997 bol požiar turínskej barokovej 
kaplnky Katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sa Plátno nachádzalo od roku 1578. 
Prítomní od prednášajúceho súhlasne prijali názor, že cesta pravdy vedie cez 
mnohé úskalia a skromné chodníky, no v jej cieli je odmenou každej 
vytrvalosti neopakovateľný pocit spokojnosti každého, kto sa nevzdáva. 
Prekrásne a nezabudnuteľné stretnutie náboženstva s vedou, medzi srdečnými 
obyvateľmi obce, bolo výsledkom zodpovednej prípravy a ochoty miestneho 
farára Michala Mikuška a starostu obce Emila Huttu. Súčasťou odmeny, ktorou 
je u nich dobrý pocit a radosť z toho, že potešili toľkých, bola hojná účasť 
mladých. Nebýva zvykom, aby prednášku predchádzalo vystúpenie miestneho 
spevokolu s náboženskými piesňami, nehovoriac už o členstve samotného 
starostu obce v spevokole. Piesne navodili tú pravú atmosféru k téme 
prednášky. Prítomní si, navyše, prinášali domov so sebou fotografiu 
upraveného Turínskeho plátna ako spomienku na mimoriadnu príležitosť v 
Jubilejnom roku. A hosť bude môcť svojimi dojmami prispieť k dobrej povesti 
obce Dechtice, nielen v jej okolí, ale v celom Západoslovenskom kraji. 
Hovorí sa: "Tam sa svet pohne, kam sa sila napne!" Kiež by to bolo smerom k 
duchovným hodnotám! 
(Autorka je spolupracovníčkou redakcie) 
 
PRACA 
K Triptychu patrí aj ospravedlnenie 
Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský pre PRÁCU potvrdil, že sa bude zaujímať 
nielen o čo najskorší návrat triptychu Klaňanie troch kráľov, 
banskobystrickému úradu (BÚ), ale aj ospravedlnenie sa biskupovi Rudolfovi 
Balážovi. Pri jeho rozhodnutí vzdať sa peňazí, za ktoré ho BÚ legálne predal 
a prijať triptych, mal BÚ jednu podmienku, verejné ospravedlnenie sa 
biskupovi a vysvetlenie pravdy. Mons. R. Baláž žiada ospravedlnenie preto, 
lebo je verejným činiteľom cirkvi a osočovanie jeho osoby mohlo pomýliť 
niektorých veriacich a prípadne aj pohoršiť niektorých občanov. Hrušovský 
zvažuje podať v NR SR návrh na uznesenie, ktorým by sa NR SR biskupovi R. 
Balážovi ospravedlnila za jeho diskreditáciu. 
Útoky na BÚ a jeho predstaviteľov začala SIS v júli 1995 a dva dni po 
predaji obrazu, nastrčenému kupcovi, nasledovala 17. júla 1995 známa nočná 
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policajná prehliadka BÚ. Cieľom konšpiratívnej hry SIS bolo zneváženie 
biskupa R. Baláža a jeho riaditeľa J. Hrtúsa, v očiach verejnosti. Chceli 
ich usvedčiť z nelegálneho predaja kultúrnej pamiatky. 
 
Dominofórum 
Ku "kontroverznému" vatikánskemu dokumentu Dominus Iesus 
Rozpaky z ekumény?  
Vatikánsky dokument Dominus Iesus vydaný Kongregáciou pre náuku viery (pod 
vedením kardinála Ratzingera) bol schválený pápežom Jánom Pavlom II. a 
svetlo sveta uzrel v auguste tohto roku. Nasledovali reakcie nekatolíckej 
verejnosti, ktorá katolíckej cirkvi vyčíta, že vyhlásením demonštruje svoju 
nadradenosť voči inovercom či neveriacim. Nekatolíci sú sklamaní a v 
rozpakoch, hovoria o údere, ktorý ohrozuje ekumenické spolunažívanie, o 
pozastavení nádejných trendov postupného zbližovania v posledných troch desaťročiach. 
 
Čas prebúdzania  
Moje rozpaky paradoxne nevyplývajú ani tak z inkriminovaného dokumentu, ako 
skôr zo spomínaných reakcií. Sklamané odozvy pripomínajú vyoranú myš, ktorá 
práve otvorila oči a nestačí sa čudovať, čo sa to tam hore deje. Ako keby 
doteraz žila iba vo svojej diere, kde snívala sny o jednote a radšej 
privierala oči v sladkom nevedomí... Katolíci si teda myslia, že ich cirkev 
je jedinečná a v dejinách spásy má nezastupiteľné postavenie. A čo sme 
vlastne čakali? Pokorné priznanie, že tí ostatní sú názorovo prinajmenšom 
rovnocenní, ak nie bližšie k pravde ako oni? 
To náhle prebudenie je vskutku prekvapivé, pretože tón dokumentu sa v ničom 
neodlišuje od predchádzajúcich. Čo tvorí jeho obsah? Predovšetkým sa snaží 
vyčleniť priestor medzi "poslušnosťou k pravde a úctou k slobode". Byť 
pravdivý v tomto prípade znamená, že napriek hlbokej túžbe po jednote sa 
nebudeme tváriť, že všetko je vlastne o tom istom. Nie je a v tomto je 
dokument poctivý. Dominus Iesus sa pomerne obsiahlo venuje postoju 
katolíckej cirkvi k iným nekresťanským náboženstvám. Svoj postoj premeriava 
pravdou, ktorá je podľa viery cirkvi zjavená v biblickom kánone. Slovo 
"kánon" pôvodne znamenalo trstinu, ktorou sa meralo. Podobne kánon Biblie je 
mierkou, ktorá normatívne hovorí "odkiaľ pokiaľ", je mierkou, ktorá hodnotí 
a interpretuje skutočnosť. Kresťanstvo sa od iných náboženstiev líši 
napríklad v pohľade na absolútno, ktoré môže v jednotlivých tradíciách 
oscilovať medzi transcendentným a imanentným, osobným a neosobným, teizmom, 
ba aj ateizmom, jedným z prúdov v hinduizme. Zatiaľ čo pre jedného sa Boh 
zjavuje v dejinách, u druhého neexistuje počiatok ani koniec a všetko sa 
točí vo večnom kruhu. Jednotlivé systémy na seba narážajú aj v etike - 
prísne vegetariánstvo a zákaz zabíjania živočíchov kontra povolená 
konzumácia mäsa, úplná abstinencia v islame kontra víno ako sviatostný 
element v kresťanstve, odlišný postoj k sexualite atď. 
 
Pravda ako zjavenie 
V dokumente katolícka cirkev bráni svoje právo používať pri hodnotení 
skutočnosti normu, o ktorej verí, že jej bola zjavená. Odmieta 
relativistické teórie, ktoré sa prirýchlo vyrovnávajú s jednotou buď vďaka 
neznalosti (vďaka príručkám typu Budhistou snadno a rychle, kde človek 
opisuje krajinu, ktorú preletel rýchlikom a aj to ešte so zažmúrenými 
očami), alebo absencii viery, pre ktorú je nekonfliktný vzťah tou najvyššou 
métou. Podobne sa bráni vágnej mystickej rozostrenosti, pre ktorú je pravda 
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tak vysoko (či hlboko), že je pre človeka nepoznateľná. Cirkev hovorí o 
pravde zjavenej v podobe bohočloveka Ježiša a táto historická udalosť jej 
poskytuje komunikačný kód. A hoci poznanie nie je úplné, predsa môže byť 
pravdivé: "Pravda o Bohu tým, že sa vyjadrí ľudskou rečou, sa ani nezruší, 
ani nezmenší. Naopak, zostane jedinou, celou a úplnou, lebo ten, ktorý 
hovorí a koná, je vtelený Boží Syn." 
Vyznávačov náboženskej plurality iste nepoteší, že dokument rozlišuje medzi 
"teologickou vierou" v kresťanstve a "vnútorným presvedčením" v iných 
náboženstvách. Kým prvú považuje za vieru pevne stojacu na základe Zjavenia, 
druhú nazýva "náboženskou skúsenosťou zatiaľ len hľadajúcou absolútnu 
pravdu". Myslím, že na takéto vyhlásenie viery má plné právo, je to pohľad 
kristocentrický, ktorému nechýba patričná razancia. Pisatelia dokumentu sa 
vyrovnávajú s módnymi snahami vyhnúť sa výrazom ako "jedinečnosť", 
"všeobecnosť", "absolútnosť". Vážim si ich za to, že tak pod tlakom 
súčasných nálad neurobili: "Tieto slová jednoducho vyjadrujú iba vernosť 
skutočnosti Zjavenia, pretože vychádzajú zo samotných prameňov viery." 
Spoznávajú, že tolerantne a všeobjímajúco roztvorená náruč dokáže udusiť 
jedinečnosť vlastného presvedčenia. V Ježišovi Kristovi vidia Pána, ktorý 
"je cieľom ľudských dejín, ohniskom, v ktorom sa sústreďujú túžby histórie a 
civilizácie, stredobodom ľudského pokolenia...". Takto sa v dokumente 
vyznačuje "poslušnosť k pravde". Ako je to s deklarovanou "úctou k slobode" 
inak zmýšľajúcich?  
Vyhlásenie Dominus Iesus iba nadväzuje na, či presnejšie: znovu pripomína 
tézy II. Vatikánskeho koncilu: "Katolícka cirkev nič nezavrhuje z toho, čo 
je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. S úprimnou úctou hľadí na isté 
spôsoby konania a správania, na pravidlá a náuky, ktoré sa síce v mnohom 
líšia od toho, čo sama zachováva a učí, no predsa často sú odbleskom tej 
pravdy, ktorá osvecuje všetkých ľudí." Týmito slovami len reflektuje slová z 
prológu Jánovho evanjelia o dosahu vteleného Boha, ktorý prekračuje hranice 
viditeľnej cirkvi. Preto aj misijné poslanie cirkvi musí mať rozmer dialógu 
- poslušnosť k pravde vedie k misii a úcta k slobode rešpektuje špecifickú 
situáciu človeka. Myslím, že dokument toto napätie vyjadril výstižne: 
"Rovnosť, ktorá je predpokladom dialógu, sa vzťahuje na rovnakú osobnú 
dôstojnosť partnerov, nie na náukový obsah." Ekumenický vzťah teda prebieha 
na rôznych úrovniach. "Ekuména" (od gréckeho oikos - dom) vyjadruje našu 
situáciu: žijeme "v jednom dome" či jednej globálnej dedine s názvom svet. 
Jeho problémy sú spoločné, a preto aj riešiť ich treba spolu. Ak nastane 
ekologická katastrofa na rakúskom "katolíckom" úseku Dunaja, pocítia ju 
"reformovaní Maďari" rovnako ako ortodoxní kdesi v Bulharsku. To však 
neznamená, že vieru a doktríny treba pristrihnúť podľa jednotnej fazóny. 
Inak bude výsledkom prázdnota a myšlienková sterilita. Tak nejako hodnotil 
svoj pocit môj bývalý študent, ktorý získal štipendium na "politicky 
korektnej" strednej škole v Anglicku. Ráno sa pravidelne stretávali v 
kaplnke, ktorá svojou formou aj obsahom chcela spojiť veriacich z 
rozdielnych náboženských tradícií, v priestore, kde sa stretli budhisti 
spolu s mohamedánmi, kresťanmi či ateistami. Iste chvályhodné, no iba 
dovtedy, kým sa nesnažili vytvoriť jednotnú formu uctievania. Vyškrtali 
všetko, čo bolo v jednotlivých doktrínach a obradoch špecifické, a ponechali 
iba spoločné. Výsledkom bol vágny "něcizmus" - pojem patentovaný českým 
teológom Tomášom Halíkom, ktorý použil na opis českého náboženského vedomia. 
"Něco asi je", postoj vo svojich dôsledkoch blízky ateizmu (aj keď 
úctivému).  



Ľubomír Stanček - Materiály pre študentov - EKUMENIZMUS 

 

 

Problémy s "katolicitou" 
Potiaľ obsah dokumentu, ktorý vysvetľuje pozíciu katolíckej cirkvi vo vzťahu 
k nekresťanským náboženstvám či ľuďom bez vyznania. Na Slovensku sme však 
zatiaľ (pokiaľ mi je známe) nezaregistrovali reakcie nazlostených hinduistov 
ani demarš zo strany tibetského dalajlámu či iránskeho ajatolláha. Médiá 
zaznamenali rozhorčené hlasy protestantov a anglikánov, ktorým sa zdá, že 
proces zbližovania vo vnútri kresťanstva utrpel vážny úder. Na ktoré pasáže 
dokumentu sa tieto reakcie vzťahujú? Problematickou sa javí najmä kapitola s 
názvom Jedinečnosť a jednota cirkvi: "Tak ako je len jeden Kristus, tak je 
len jedno jeho telo... jediná katolícka a apoštolská cirkev." Potiaľ by sa 
protestantskí teológovia s katolíkmi nelíšili. Podobne veríme v jedinú 
nerozdelenú katolícku cirkev. Problém je však vo výklade slova "katolícky" - 
"všeobecný". Reformácia nevyrástla "na zelenej lúke" a svojím učením 
nadväzuje na závery prvých koncilov a Sväté Písmo uznáva ako zjavenú pravdu, 
ako normu záväznú pre vieru a život. V tomto zmysle sa teda protestanti 
podobne ako anglikáni či pravoslávni cítia "katolícky". V podaní katolíckej 
cirkvi sa však zvykne interpretovať ako "rímskokatolícky". 
Platí, že keď dvaja hovoria to isté (respektíve používajú rovnaké pojmy), 
nemusí to znamenať to isté. Tak je to aj v prípade odlišného chápania 
ekumény. Katolícky model možno s určitou dávkou zjednodušenia zobraziť ako 
sústredné kružnice, ktorých jadrom je Ježiš Kristus. K nemu najbližšie je 
rímskokatolícka cirkev (označovaná veľkým C) na čele s rímskym biskupom a až 
potom ostatné cirkvi (tentoraz už s malým c), ktorých príslušníci sú rečou 
II. Vatikánskeho koncilu nazvaní "oddelenými bratmi". Čiže v konečnom 
dôsledku je prístup ku Kristovi možný iba cez rímskokatolícku cirkev. 
Dokument Dominus Iesus tak len nanovo pripomína pozície II. Vatikánskeho 
koncilu, ktorý chcel zladiť dva náukové výroky: "Na jednej strane, že 
Kristova cirkev napriek rozdeleniam kresťanov pokračuje plne len v 
katolíckej cirkvi, na druhej strane, že viaceré prvky posväcovania a pravdy 
sa nachádzajú aj mimo jej zväzku, čiže v cirkvách a cirkevných 
spoločenstvách, ktoré nie sú ešte v plnom spoločenstve s katolíckou 
cirkvou." Pokus o objatie dvoch rozdielnych váhových kategórií... Je preto 
pochopiteľné, že tá, podľa predchádzajúcej klasifikácie "bantamová" sa v 
náručí "superťažkej" nebude cítiť práve príjemne. 
Protestantský model ekumény je odlišný. Správcom a pánom cirkvi je Ježiš 
Kristus a jej príslušníkmi sú ľudia transformovaní Bohom. Ich viera je 
osobná, nepotrebuje inštitúciu ako prostredníka a cirkevná príslušnosť 
nerozhoduje. Tak potom katolík má v prístupe ku Kristovi rovnaké možnosti 
ako protestant, anglikán či pravoslávny. Samozrejme, za predpokladu, že jeho 
život a viera sú v súlade so zjavenou pravdou Písma. Svojho času to veril a 
sformuloval reformátor Martin Luther. Oproti systému "sprostredkujúcemu 
spásu" sa postavil ako človek, pre ktorého Sväté Písmo predstavuje konečnú 
autoritu. Keď sa ho počas lipskej dišputy pýtajú, či on je jediný, čo všetko 
vie a či sa okrem neho celá cirkev mýli, odpovedá: "Chcem veriť slobodne a 
nebyť otrokom autority nikoho, nech by išlo o koncil, univerzitu či pápeža." 
Rovnocenný prístup odlišných kresťanských tradícií ku Kristovi 
rímskokatolícka cirkev neuznáva a vyhlásenie Dominus Iesus to len 
potvrdzuje: "Veriaci si nemôžu predstavovať Kristovu cirkev ako dajaký 
diferencovaný, ale súčasne určitým spôsobom aj jednotný súhrn cirkví a 
cirkevných spoločenstiev." 
Očakávať, že tieto diametrálne odlišné koncepcie sa akoby mávnutím čarovného 
prútika zjednotia, by bolo naivné. Údivu niektorých protestantských či 
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anglikánskych cirkevných predstaviteľov preto celkom dobre nerozumiem. Viac 
ako dokument ma udivil práve ten údiv. Vyhlásenie Dominus Iesus ma ako 
protestanta dokonca potešilo. V prvej časti jasne sformulovaným biblickým 
postojom, ku ktorému sa môžem iba pripojiť, ale aj tou druhou, 
"problematickou" časťou. Je to radosť z čitateľného postoja, radosť z toho, 
že vieme "odkiaľ pokiaľ". 
Dušan Jaura Autor (1967) je protestant. 
 
----------- 
 
V prehľade tlače zameranom na informácie o Cirkvi na Slovensku i vo svete 
monitorujeme šesť denníkov - Pravdu, SME, Republiku, Národnú obrodu, Prácu a 
Nový čas. Prehľad pripravujeme každý pracovný deň, sobotné vydanie denníkov 
monitorujeme v pondelok. V prehľade nájdete prepis článkov, bez akéhokoľvek 
komentára Tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska. 
 


