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EDITORIAL

Milí priatelia,

aktuálne vydanie akademického periodika Acta Missiologica aj naďalej pokračuje vo 
svojom cieli, ktorý si vytýčilo, a tým je prinášanie vedeckého a reálneho aplikačného skúma-
nia, ktoré sa snaží reflektovať zmeny v ponímaní orientácie misie, rozvojovej spolupráce, či 
sociálnej práce v 21. storočí a ponúknuť podnetné závery. Toto skúmanie v Acta Missiologi-
ca prebieha nielen v rámci nových tém, ale i tých, ktoré vďaka svojmu dlhodobému prínosu 
pre zmienené odborné oblasti a nadčasovej interpretácii neustále vyžadujú pokračujúcu 
reflexiu. Preto dúfame, že Vás príspevky a ich myšlienky obsiahnuté v tomto vydaní zaujmú 
na odbornej i ľudskej úrovni a statnú sa inšpiratívnymi aj pre Vaše odborné skúmanie, prácu 
či poskytovanie pomoci tým, ktorí ju potrebujú. 

Rubriku pod názvom Odborné články otvára príspevok autora Roberta Schreitera. 
Nakoľko zmierenie v súčasnosti nadobudlo mnoho významov, autor sa vo svojom príspevku 
Osobité charakteristiky kresťanského zmierenia významné aj pre súčasnú misijnú činnosť 
pokúša o vyjadrenie kresťanského pohľadu chápania zmierenia, ktorého čoraz efektívnej-
šia a použiteľnejšia prax sa stala paradigmou pre súčasnú kresťanskú misiu. Pozornosť 
venuje predovšetkým niektorým špecifikám a významným vnútorným súvislostiam v rámci 
tohto chápania zmierenia. Upozorňuje však, že aj kresťanský prístup zameraný na zmiere-
nie je potrebné situovať v rámci mnohých iných prístupov a spoločenských vzťahov, ktoré 
nemusia byť nevyhnutne kresťanské a dokonca nemusia byť súčasťou nijakej náboženskej 
tradície. V tejto súvislosti poukazuje tiež na spoluprácu kresťanov na zmierení s tými, ktorí 
kresťanské chápanie zmierenia nezdieľajú, najmä v prípadoch sociálneho zmierenia. Záver 
príspevku dopĺňa aj o niektoré aspekty práce na zmierení z pohľadu vlastnej praxe.

Teologickú reflexiu vôbec prvého oficiálneho pravoslávneho vyhlásenia venovaného mi-
sii, prijatého Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, ktorý sa uskutočnil minulý rok 
v Grécku na ostrove Kréta, nájdeme u autora Pavla Bargára. Zaujímavosťou predmetného 
vyhlásenia je, že interpretuje misiu ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Príspevok 
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete: Misiologická reflexia dokumentu Svätého a veľ-
kého koncilu pravoslávnej cirkvi v stručnosti približuje výkladový rámec, v súradniciach kto-
rého je pravoslávne vyhlásenie napísané a postupne analyzuje jeho hlavné témy a dôrazy. 
Autor vo svojom príspevku popritom venuje pozornosť konštruktívnej kritike hodnotiacej 
nielen prínos ale i nedostatky nového pravoslávneho dokumentu, ktorý napriek určitým 
rezervám v teologickej oblasti predstavuje cenný príspevok do ekumenického dialógu ve-
novanému kresťanskej misii a evanjelizácii.

Spomedzi svetových veľmocí je práve Čína krajinou, ktorej náboženské a filozofické 
názory prenikajú do kresťanskej Európy a etablujú sa v nej. Príspevok Historicko-religiózne 
koncepcie šírenia kresťanstva a misionárskej činnosti na území súčasnej Číny sa s ohľadom 
na uvedenú skutočnosť na podklade výskumu venuje dejinnému i aktuálnemu priblíženiu 
kresťanstva a kresťanských misií v tejto krajine. Zámerom autora Petra Cabana je preskú-
mať pôsobenie kresťanských misií (katolíckych i protestantských) na území Číny na histo-
rickom pozadí. Ozrejmuje dejinný kontext šírenia kresťanstva, jeho historické východiská, 
jednotlivé vlny príchodu misionárov, ich činnosť a predstaviteľov – obzvlášť františkánskej 
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príspevku dopĺňa aj o niektoré aspekty práce na zmierení z pohľadu vlastnej praxe.

Teologickú reflexiu vôbec prvého oficiálneho pravoslávneho vyhlásenia venovaného mi-
sii, prijatého Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, ktorý sa uskutočnil minulý rok 
v Grécku na ostrove Kréta, nájdeme u autora Pavla Bargára. Zaujímavosťou predmetného 
vyhlásenia je, že interpretuje misiu ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Príspevok 
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete: Misiologická reflexia dokumentu Svätého a veľ-
kého koncilu pravoslávnej cirkvi v stručnosti približuje výkladový rámec, v súradniciach kto-
rého je pravoslávne vyhlásenie napísané a postupne analyzuje jeho hlavné témy a dôrazy. 
Autor vo svojom príspevku popritom venuje pozornosť konštruktívnej kritike hodnotiacej 
nielen prínos ale i nedostatky nového pravoslávneho dokumentu, ktorý napriek určitým 
rezervám v teologickej oblasti predstavuje cenný príspevok do ekumenického dialógu ve-
novanému kresťanskej misii a evanjelizácii.

Spomedzi svetových veľmocí je práve Čína krajinou, ktorej náboženské a filozofické 
názory prenikajú do kresťanskej Európy a etablujú sa v nej. Príspevok Historicko-religiózne 
koncepcie šírenia kresťanstva a misionárskej činnosti na území súčasnej Číny sa s ohľadom 
na uvedenú skutočnosť na podklade výskumu venuje dejinnému i aktuálnemu priblíženiu 
kresťanstva a kresťanských misií v tejto krajine. Zámerom autora Petra Cabana je preskú-
mať pôsobenie kresťanských misií (katolíckych i protestantských) na území Číny na histo-
rickom pozadí. Ozrejmuje dejinný kontext šírenia kresťanstva, jeho historické východiská, 
jednotlivé vlny príchodu misionárov, ich činnosť a predstaviteľov – obzvlášť františkánskej 
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EDITORIAL

Milí priatelia,

aktuálne vydanie akademického periodika Acta Missiologica aj naďalej pokračuje vo 
svojom cieli, ktorý si vytýčilo, a tým je prinášanie vedeckého a reálneho aplikačného skúma-
nia, ktoré sa snaží reflektovať zmeny v ponímaní orientácie misie, rozvojovej spolupráce, či 
sociálnej práce v 21. storočí a ponúknuť podnetné závery. Toto skúmanie v Acta Missiologi-
ca prebieha nielen v rámci nových tém, ale i tých, ktoré vďaka svojmu dlhodobému prínosu 
pre zmienené odborné oblasti a nadčasovej interpretácii neustále vyžadujú pokračujúcu 
reflexiu. Preto dúfame, že Vás príspevky a ich myšlienky obsiahnuté v tomto vydaní zaujmú 
na odbornej i ľudskej úrovni a statnú sa inšpiratívnymi aj pre Vaše odborné skúmanie, prácu 
či poskytovanie pomoci tým, ktorí ju potrebujú. 

Rubriku pod názvom Odborné články otvára príspevok autora Roberta Schreitera. 
Nakoľko zmierenie v súčasnosti nadobudlo mnoho významov, autor sa vo svojom príspevku 
Osobité charakteristiky kresťanského zmierenia významné aj pre súčasnú misijnú činnosť 
pokúša o vyjadrenie kresťanského pohľadu chápania zmierenia, ktorého čoraz efektívnej-
šia a použiteľnejšia prax sa stala paradigmou pre súčasnú kresťanskú misiu. Pozornosť 
venuje predovšetkým niektorým špecifikám a významným vnútorným súvislostiam v rámci 
tohto chápania zmierenia. Upozorňuje však, že aj kresťanský prístup zameraný na zmiere-
nie je potrebné situovať v rámci mnohých iných prístupov a spoločenských vzťahov, ktoré 
nemusia byť nevyhnutne kresťanské a dokonca nemusia byť súčasťou nijakej náboženskej 
tradície. V tejto súvislosti poukazuje tiež na spoluprácu kresťanov na zmierení s tými, ktorí 
kresťanské chápanie zmierenia nezdieľajú, najmä v prípadoch sociálneho zmierenia. Záver 
príspevku dopĺňa aj o niektoré aspekty práce na zmierení z pohľadu vlastnej praxe.

Teologickú reflexiu vôbec prvého oficiálneho pravoslávneho vyhlásenia venovaného mi-
sii, prijatého Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, ktorý sa uskutočnil minulý rok 
v Grécku na ostrove Kréta, nájdeme u autora Pavla Bargára. Zaujímavosťou predmetného 
vyhlásenia je, že interpretuje misiu ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Príspevok 
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete: Misiologická reflexia dokumentu Svätého a veľ-
kého koncilu pravoslávnej cirkvi v stručnosti približuje výkladový rámec, v súradniciach kto-
rého je pravoslávne vyhlásenie napísané a postupne analyzuje jeho hlavné témy a dôrazy. 
Autor vo svojom príspevku popritom venuje pozornosť konštruktívnej kritike hodnotiacej 
nielen prínos ale i nedostatky nového pravoslávneho dokumentu, ktorý napriek určitým 
rezervám v teologickej oblasti predstavuje cenný príspevok do ekumenického dialógu ve-
novanému kresťanskej misii a evanjelizácii.

Spomedzi svetových veľmocí je práve Čína krajinou, ktorej náboženské a filozofické 
názory prenikajú do kresťanskej Európy a etablujú sa v nej. Príspevok Historicko-religiózne 
koncepcie šírenia kresťanstva a misionárskej činnosti na území súčasnej Číny sa s ohľadom 
na uvedenú skutočnosť na podklade výskumu venuje dejinnému i aktuálnemu priblíženiu 
kresťanstva a kresťanských misií v tejto krajine. Zámerom autora Petra Cabana je preskú-
mať pôsobenie kresťanských misií (katolíckych i protestantských) na území Číny na histo-
rickom pozadí. Ozrejmuje dejinný kontext šírenia kresťanstva, jeho historické východiská, 
jednotlivé vlny príchodu misionárov, ich činnosť a predstaviteľov – obzvlášť františkánskej 
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V rubrike s názvom Zaujímavé aktivity môžeme nájsť obohacujúce a inšpirujúce prí-
spevky z oblasti výnimočných konferencií so zameraním na misiológiu, konané na úrovni 
regiónu strednej a východnej Európy a na úrovni národnej zahŕňajúcej konkrétne územie 
Slovenska. Už samotné názvy príspevkov obsiahnutých v tejto rubrike vypovedajú o ich 
orientácií, preto ich nie je potrebné predstavovať. 

Prvý príspevok je venovaný medzinárodnej misiologickej konferencii Znamenia čias pre 
misie v súčasnosti konanej 17. októbra 2016,  práve zásluhou katedry misiológie VŠZSP 
sv. Alžbety. Výnimočnosť zmienenej konferencie možno vnímať práve v tom, že bola 
historicky prvou medzinárodnou misiologickou konferenciou v rámci svojej koncepcie a 
širokospektrálnosti  diskutovaných tém na území Slovenska. Predmetný príspevok ponúka 
množstvo zaujímavých a prínosných postrehov. Pre oblasť kresťanskej misie a rozvojovej 
spolupráce majú zásadný význam príspevky a diskusie napríklad Ladislava Bučka, 
Mariána Čaučíka, Luisa Casasusa, či Roberta Schreitera. 

Kľúčové témy, relevantné z pohľadu misiológie pre cirkvi a kresťanské komunity v 
celom regióne strednej a východnej Európy v komplexnom post-komunistickom meradle 
predstavuje  v poradí druhý, avšak nemenej dôležitý príspevok. Konferencia Stredo– a 
východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS) konaná v dňoch 13. – 17. 
februára 2017 v Chorvátskom Osijeku vďaka analýze týchto tém otvorila napríklad 
otázky týkajúce sa jednoty  cirkvi, potrebnosti posilnenia vzájomnej spolupráce všetkých 
kresťanských cirkví a komunít v prospech človeka, zjednotenia Európy a celého sveta. 
Taktiež upozornila na nevyhnutnosť uvažovať o zmenách v orientácií misií v prostredí 
kresťanských cirkví a komunít.

Prajeme Vám príjemné a zaujímavé čítanie.

Za redakčnú a vedeckú radu akademického periodika Acta Missiologica

Mariana Hamarová 

a jezuitskej rehole i rehole verbistov. Následne poukazuje na spôsoby, akými bola kresťan-
ská vierouka inkulturovaná tamojšej mentalite a následky vedúce ku kultúrnym a religióz-
nym rozdielom medzi misionármi a čínskym obyvateľstvom. 

Príspevok autorky Moniky Novej Specifika odborné a laické zdravotní péče v lokalitě 
Jihovýchodní Ugandy neberie nekriticky západnú koncepciu zdravotnej starostlivosti ako tú, 
ku ktorej sú africké krajiny nevyhnutne nútené smerovať. Je obohatený o údaje získané z re-
alizovaného výskumu v zdravotne-sociálnej tematickej oblasti. Nakoľko v tejto oblasti nebol 
doposiaľ zrealizovaný nijaký výskum s publikovateľnými a merateľnými dátami s miestnymi 
obyvateľmi zameraný na zdravotne-sociálnu tému, príspevok prináša novú tému a veľmi prí-
nosné poznatky. Autorka upozorňuje, že práve špecifikácia problémov miestnych obyvate-
ľov v kontexte  poskytovania zdravotnej pomoci umožňuje kvalitnejšiu prípravu odborníkov 
na pôsobenie v rozvojových krajinách, v oblasti poskytovania čo najefektívnejšej zdravot-
ne-sociálnej pomoci a služieb so zreteľom aj na kultúrne odlišnosti.

Tanzánia patrí k štátom, ktoré čelia mnohým ekonomickým, hospodárskym, politickým 
i environmentálnym problémom. Jedným z nich je aj potravinová bezpečnosť obyvateľstva. 
Vo svete je v súčasnosti často diskutovaná aplikácia koncepcií a metód výskumu potravino-
vej bezpečnosti práve v regióne Shelui. Príspevok Teoretické východiská štúdia potravino-
vej bezpečnosti v rozvojových regiónoch sveta – Aplikácia na región Tanzánia oboznamuje 
odbornú verejnosť s otázkami potravinovej bezpečnosti, a tiež podporou diskusií o pôsobení 
rôznych medzinárodných i miestnych rozvojových aktérov v krajinách ako Tanzánia. Autori 
Anna Tolmáči a Ladislav Tolmáči dopĺňajú obraz o celkovom stave potravinovej bez-
pečnosti v krajine výsledkami vlastnej sondy v regióne Shelui zamerané na producentské 
a spotrebné stratégie, ktoré umožnili detekovať faktory problematiky potravinovej bezpeč-
nosti v danej lokalite.

Zmenu situácie vody a sanitácie v Indii, ako aj v nesprávnych hygienických návykoch 
obyvateľstva rieši indická vláda prostredníctvom národných stratégií orientovaných na uce-
lenú sanitáciu a taktiež vhodnými komunikačnými nástrojmi. Riešenie tejto problematiky 
taktiež ponúka indická mimovládna organizácia Gram Vikas prostredníctvom implementá-
cie jej vlastného komunitami vedeného programu MANTRA v oblasti indického vidieka. Prí-
spevok Komunitami-vedený program zabezpečenia prístupu k vode a sanitácii v indickom 
štáte Odisha predstavuje príklad konkrétneho rozvojového projektu, ktorý bol realizovaný 
práve v rámci komunitami-vedeného programu MANTRA v štáte Odisha, v obci Haradango. 
Autorka Božena Markovič Baluchová  na základe výskumnej analýzy  implementácie  da-
ného projektu dáva do pozornosti princípy, vďaka ktorým je možné dosiahnuť úspešnú 
realizáciu podobných projektov na úrovni lokálnej ako aj komplexných programov v oblasti 
rozvojovej spolupráce na úrovni celonárodnej.

Téme zásadného významu vzhľadom na čoraz väčšie otváranie priestoru pre vytvára-
nie podmienok včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami sa venuje 
príspevok Spirituální podpora rodiny v kontextu rané péče. Snahou autorov Václava To-
miczeka a Jaroslava Slaného je poukázať na možnosti spirituálnej podpory rodinných 
príslušníkov v rámci včasnej intervencie, týkajúce sa narodenia dieťaťa s ťažkým postihnu-
tím. Pri hľadaní spôsobov pomoci zdôrazňujú dôležitosť prehĺbenia základu vzťahov, ako aj 
potrebnosť nachádzania predchádzajúcich zdrojov, ktoré pomáhali počas riešení minulých 
kríz. V súvislosti s možnosťami aplikácie týchto poznatkov v praxi, autori predkladajú určité 
pomocné štruktúry pre vedenie rozhovoru s rodinnými príslušníkmi, vždy však s  ohľadom 
na jedinečnosť každého človeka i jeho situáciu.
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V rubrike s názvom Zaujímavé aktivity môžeme nájsť obohacujúce a inšpirujúce prí-
spevky z oblasti výnimočných konferencií so zameraním na misiológiu, konané na úrovni 
regiónu strednej a východnej Európy a na úrovni národnej zahŕňajúcej konkrétne územie 
Slovenska. Už samotné názvy príspevkov obsiahnutých v tejto rubrike vypovedajú o ich 
orientácií, preto ich nie je potrebné predstavovať. 

Prvý príspevok je venovaný medzinárodnej misiologickej konferencii Znamenia čias pre 
misie v súčasnosti konanej 17. októbra 2016,  práve zásluhou katedry misiológie VŠZSP 
sv. Alžbety. Výnimočnosť zmienenej konferencie možno vnímať práve v tom, že bola 
historicky prvou medzinárodnou misiologickou konferenciou v rámci svojej koncepcie a 
širokospektrálnosti  diskutovaných tém na území Slovenska. Predmetný príspevok ponúka 
množstvo zaujímavých a prínosných postrehov. Pre oblasť kresťanskej misie a rozvojovej 
spolupráce majú zásadný význam príspevky a diskusie napríklad Ladislava Bučka, 
Mariána Čaučíka, Luisa Casasusa, či Roberta Schreitera. 

Kľúčové témy, relevantné z pohľadu misiológie pre cirkvi a kresťanské komunity v 
celom regióne strednej a východnej Európy v komplexnom post-komunistickom meradle 
predstavuje  v poradí druhý, avšak nemenej dôležitý príspevok. Konferencia Stredo– a 
východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS) konaná v dňoch 13. – 17. 
februára 2017 v Chorvátskom Osijeku vďaka analýze týchto tém otvorila napríklad 
otázky týkajúce sa jednoty  cirkvi, potrebnosti posilnenia vzájomnej spolupráce všetkých 
kresťanských cirkví a komunít v prospech človeka, zjednotenia Európy a celého sveta. 
Taktiež upozornila na nevyhnutnosť uvažovať o zmenách v orientácií misií v prostredí 
kresťanských cirkví a komunít.

Prajeme Vám príjemné a zaujímavé čítanie.

Za redakčnú a vedeckú radu akademického periodika Acta Missiologica

Mariana Hamarová 

a jezuitskej rehole i rehole verbistov. Následne poukazuje na spôsoby, akými bola kresťan-
ská vierouka inkulturovaná tamojšej mentalite a následky vedúce ku kultúrnym a religióz-
nym rozdielom medzi misionármi a čínskym obyvateľstvom. 

Príspevok autorky Moniky Novej Specifika odborné a laické zdravotní péče v lokalitě 
Jihovýchodní Ugandy neberie nekriticky západnú koncepciu zdravotnej starostlivosti ako tú, 
ku ktorej sú africké krajiny nevyhnutne nútené smerovať. Je obohatený o údaje získané z re-
alizovaného výskumu v zdravotne-sociálnej tematickej oblasti. Nakoľko v tejto oblasti nebol 
doposiaľ zrealizovaný nijaký výskum s publikovateľnými a merateľnými dátami s miestnymi 
obyvateľmi zameraný na zdravotne-sociálnu tému, príspevok prináša novú tému a veľmi prí-
nosné poznatky. Autorka upozorňuje, že práve špecifikácia problémov miestnych obyvate-
ľov v kontexte  poskytovania zdravotnej pomoci umožňuje kvalitnejšiu prípravu odborníkov 
na pôsobenie v rozvojových krajinách, v oblasti poskytovania čo najefektívnejšej zdravot-
ne-sociálnej pomoci a služieb so zreteľom aj na kultúrne odlišnosti.

Tanzánia patrí k štátom, ktoré čelia mnohým ekonomickým, hospodárskym, politickým 
i environmentálnym problémom. Jedným z nich je aj potravinová bezpečnosť obyvateľstva. 
Vo svete je v súčasnosti často diskutovaná aplikácia koncepcií a metód výskumu potravino-
vej bezpečnosti práve v regióne Shelui. Príspevok Teoretické východiská štúdia potravino-
vej bezpečnosti v rozvojových regiónoch sveta – Aplikácia na región Tanzánia oboznamuje 
odbornú verejnosť s otázkami potravinovej bezpečnosti, a tiež podporou diskusií o pôsobení 
rôznych medzinárodných i miestnych rozvojových aktérov v krajinách ako Tanzánia. Autori 
Anna Tolmáči a Ladislav Tolmáči dopĺňajú obraz o celkovom stave potravinovej bez-
pečnosti v krajine výsledkami vlastnej sondy v regióne Shelui zamerané na producentské 
a spotrebné stratégie, ktoré umožnili detekovať faktory problematiky potravinovej bezpeč-
nosti v danej lokalite.

Zmenu situácie vody a sanitácie v Indii, ako aj v nesprávnych hygienických návykoch 
obyvateľstva rieši indická vláda prostredníctvom národných stratégií orientovaných na uce-
lenú sanitáciu a taktiež vhodnými komunikačnými nástrojmi. Riešenie tejto problematiky 
taktiež ponúka indická mimovládna organizácia Gram Vikas prostredníctvom implementá-
cie jej vlastného komunitami vedeného programu MANTRA v oblasti indického vidieka. Prí-
spevok Komunitami-vedený program zabezpečenia prístupu k vode a sanitácii v indickom 
štáte Odisha predstavuje príklad konkrétneho rozvojového projektu, ktorý bol realizovaný 
práve v rámci komunitami-vedeného programu MANTRA v štáte Odisha, v obci Haradango. 
Autorka Božena Markovič Baluchová  na základe výskumnej analýzy  implementácie  da-
ného projektu dáva do pozornosti princípy, vďaka ktorým je možné dosiahnuť úspešnú 
realizáciu podobných projektov na úrovni lokálnej ako aj komplexných programov v oblasti 
rozvojovej spolupráce na úrovni celonárodnej.

Téme zásadného významu vzhľadom na čoraz väčšie otváranie priestoru pre vytvára-
nie podmienok včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami sa venuje 
príspevok Spirituální podpora rodiny v kontextu rané péče. Snahou autorov Václava To-
miczeka a Jaroslava Slaného je poukázať na možnosti spirituálnej podpory rodinných 
príslušníkov v rámci včasnej intervencie, týkajúce sa narodenia dieťaťa s ťažkým postihnu-
tím. Pri hľadaní spôsobov pomoci zdôrazňujú dôležitosť prehĺbenia základu vzťahov, ako aj 
potrebnosť nachádzania predchádzajúcich zdrojov, ktoré pomáhali počas riešení minulých 
kríz. V súvislosti s možnosťami aplikácie týchto poznatkov v praxi, autori predkladajú určité 
pomocné štruktúry pre vedenie rozhovoru s rodinnými príslušníkmi, vždy však s  ohľadom 
na jedinečnosť každého človeka i jeho situáciu.
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sia byť nevyhnutne kresťanské, a dokonca nemusia byť súčasťou nijakej náboženskej 
tradície. V závere príspevku autor venuje pozornosť spolupráci kresťanov s tými, ktorí 
nemajú rovnaký pohľad na zmierenie a niektorým aspektom práce na zmierení.

Kľúčové slová: Vertikálne zmierenie. Horizontálne zmierenie. Liečba spomienok. 
„Nové stvorenie“. Práca na zmierení. 

Introduction
For the reason of familiarization with the topic of submitted article, at the beginning, it 

is necessary to define the Christian understanding of the term reconciliation. Such specifi-
cation is important, because the reconciliation currently possesses many meanings. If the 
reconciliation is considered only as a goal to be achieved, there always will be differing 
opinions as to what conditions need to be met in order to achieve it. Therefore, a Christian 
approach will have to be situated among a number of others. However, it is necessary to 
note that there is a variety of strands of thinking about reconciliation, and especially about 
forgiveness within Judaism and Christianity. For the sake of being able to understand these, 
especially as they interact with contemporary challenges of reconciliation, a kind of two-
step approach will be necessary. The first step will be to propose some elements of Chris-
tian reconciliation as a heuristic approach to help open up this area. Then, after exploring 
how they put light on contemporary issues, we can present a fuller picture of the biblical 
resources for understanding the reconciliation. This latter step is necessary, because the 
actual use of the word “reconciliation” does not occur at all in the Hebrew Scriptures, and 
only fourteen times in the New Testament. However, this idea is present in both bodies of 
Scripture. By first setting out some of the areas that enter into exploring the reconciliation, 
we are then in the better position to search for the full range of biblical resources we need 
for filling out whole the picture.
The aim of the article is to denote some elements distinctive in the Christian approach 
for understanding the reconciliation. It begins by noting the two principal forms of rec-
onciliation, introduced also in the New Testament (namely, vertical and horizontal rec-
onciliation), and then, it looks at more detailed analysis of five principal characteristics 
of that vision of reconciliation relevant also for current mission activities. 

The Fundamental Message of Reconciliation
Christian reconciliation is not rooted in the first instance in the reconciliation be-

tween human beings, an approach that might be found in other religious traditions. 
From a Christian perspective, what makes any kind of reconciliation possible is the fact 
that God is reconciling the world to God’s very self. This is done through the mediation 
of Jesus Christ. The need for reconciliation and the resources to achieve it, therefore, 
cannot be reduced to the situation itself that calls out for reconciliation. For true rec-
onciliation to happen, every breach or transgression that needs to be healed must be 
taken back to the fundamental breach between human beings and God, for that breach 
shows up the full extent of the damage that any subsequent breach may entail, as well 
as the resources needed to overcome the damage and heal the breach. What God has 
done for the world in Jesus Christ, therefore, is the pivotal moment to which each act 
of healing must return, and from which it draws its potential for achievement. The doc-

THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF CHRISTIAN RECONCILIATION 
RELEVANT FOR CURRENT MISSION ACTIVITIES

OSOBITÉ CHARAKTERISTIKY KRESŤANSKÉHO ZMIERENIA VÝZNAMNÉ 
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Abstract 
The paper discusses the Christian understanding of reconciliation. It seeks to formulate 
a Christian perspective while emphasizing several inherent links related to this notion 
of reconciliation. The author introduces select elements of Christian reconciliation as 
well as a heuristic approach with the aim of helping to open up this field. He points out 
two basic forms of reconciliation as introduced by the New Testament, namely: vertical 
and horizontal reconciliation. Vertical reconciliation is the reconciliation God works so 
as to restore humankind to communion with God. Horizontal reconciliation draws upon 
vertical reconciliation in order to bring about healing in human relations, either between 
individuals or between groups of human beings. The paper subsequently explores five 
major features of this notion of reconciliation. The exploration refers to the fact that 
the Christian understanding of reconciliation can also be transposed to other social 
relations that do not necessarily have to be Christian in nature, or even part of any faith 
tradition. In conclusion, the author discusses the issue of cooperation between Chris-
tians and those who do not have an identical view of reconciliation, as well as some 
issues related to working towards reconciliation.

Keywords: Vertical reconciliation. Horizontal reconciliation. Memory healing. “New 
creation”. Working towards reconciliation. 

Abstrakt 
Predkladaný príspevok predstavuje kresťanské chápanie zmierenia. Snaží sa o vyjad-
renie kresťanského pohľadu a o zdôraznenie niektorých vnútorných súvislostí v rámci 
tohto chápania zmierenia. Autor približuje určité prvky kresťanského zmierenia, ako 
heuristický prístup, s cieľom pomôcť otvoriť túto oblasť. Poukazuje na dve základné 
formy zmierenia, o ktorých hovorí Nový zákon (a to vertikálne a horizontálne zmiere-
nie). Vertikálne zmierenie je zmierenie, prostredníctvom ktorého Boh privádza ľudstvo 
do spoločenstva so sebou samým. Horizontálne zmierenie, ktoré vychádza z vertikál-
neho zmierenia, usiluje o uzdravenie medziľudských vzťahov, a to buď medzi jednot-
livcami alebo medzi skupinami ľudí. Príspevok následne skúma päť hlavných znakov 
tohto obrazu zmierenia. Vo svojom skúmaní poukazuje taktiež na to, že kresťanské 
chápanie zmierenia je možné vložiť aj do iných spoločenských vzťahov, ktoré nemu-
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sia byť nevyhnutne kresťanské, a dokonca nemusia byť súčasťou nijakej náboženskej 
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reconciliation is considered only as a goal to be achieved, there always will be differing 
opinions as to what conditions need to be met in order to achieve it. Therefore, a Christian 
approach will have to be situated among a number of others. However, it is necessary to 
note that there is a variety of strands of thinking about reconciliation, and especially about 
forgiveness within Judaism and Christianity. For the sake of being able to understand these, 
especially as they interact with contemporary challenges of reconciliation, a kind of two-
step approach will be necessary. The first step will be to propose some elements of Chris-
tian reconciliation as a heuristic approach to help open up this area. Then, after exploring 
how they put light on contemporary issues, we can present a fuller picture of the biblical 
resources for understanding the reconciliation. This latter step is necessary, because the 
actual use of the word “reconciliation” does not occur at all in the Hebrew Scriptures, and 
only fourteen times in the New Testament. However, this idea is present in both bodies of 
Scripture. By first setting out some of the areas that enter into exploring the reconciliation, 
we are then in the better position to search for the full range of biblical resources we need 
for filling out whole the picture.
The aim of the article is to denote some elements distinctive in the Christian approach 
for understanding the reconciliation. It begins by noting the two principal forms of rec-
onciliation, introduced also in the New Testament (namely, vertical and horizontal rec-
onciliation), and then, it looks at more detailed analysis of five principal characteristics 
of that vision of reconciliation relevant also for current mission activities. 

The Fundamental Message of Reconciliation
Christian reconciliation is not rooted in the first instance in the reconciliation be-

tween human beings, an approach that might be found in other religious traditions. 
From a Christian perspective, what makes any kind of reconciliation possible is the fact 
that God is reconciling the world to God’s very self. This is done through the mediation 
of Jesus Christ. The need for reconciliation and the resources to achieve it, therefore, 
cannot be reduced to the situation itself that calls out for reconciliation. For true rec-
onciliation to happen, every breach or transgression that needs to be healed must be 
taken back to the fundamental breach between human beings and God, for that breach 
shows up the full extent of the damage that any subsequent breach may entail, as well 
as the resources needed to overcome the damage and heal the breach. What God has 
done for the world in Jesus Christ, therefore, is the pivotal moment to which each act 
of healing must return, and from which it draws its potential for achievement. The doc-
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It is this reconciliation that the Church celebrates ritually in the sacraments of bap-
tism, Eucharist, and reconciliation. There God’s reconciling action is re-enacted for 
our sakes. When the Church tradition and most Church documents (such as John Paul 
II’s Apostolic Exhortation Reconciliatio et paenitentia) speak of reconciliation, it is this 
vertical reconciliation they have in mind.

Horizontal Reconciliation
Our principal concern here, however, is horizontal reconciliation, that is, repairing 

the damage that has been done between and among human beings. Here the dynamics 
may not be appear at first to be as wide-ranging or even cosmic as those portrayed 
in the Letter to the Romans, but closer examination will reveal that they often have to 
reach as far. That is because we are often faced with the almost unimaginable scale of 
damage that certain acts have done: how does one think of reconciliation even being 
possible after genocide? Are there transgressions that range so wide and run so deep 
that they cannot be forgiven? 

St. Paul is again our starting point for looking at horizontal reconciliation. In this 
instance, the Scriptural passage from which to begin is 2 Corinthians 5:17–20:

So if anyone is in Christ, they are a new creation: everything old has passed away; 
see, everything has become new! All of this is from God, who has reconciled us to 
himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation; that is, in 
Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against 
them, and entrusting the message of reconciliation to us. So we are ambassadors 
for Christ, since God is making his appeal through us; we entreat you on behalf of 
Christ, be reconciled to God.

Here we see first of all the elements of vertical reconciliation. The initiative and pow-
er for reconciliation comes from God through Christ, where God engages in reconcilia-
tion despite our transgressions. What is significant here is that God has now entrusted 
to us this message and ministry of reconciliation. We act as ambassadors of Christ, 
carrying out and forward this ministry of Christ’s behalf. Placed in this light, reconcilia-
tion becomes not only a possibility, but a mandate for us. The ministry of reconciliation 
is for us not an option, but a necessity.

The Distinctive Elements of Christian Reconciliation relevant for current mis-
sion activities

To understand more fully what this means for the process of horizontal reconciliation, 
let me formulate the teaching present in this passage from Corinthians in five points.

trine of the Incarnation inaugurates that reconciling process. The suffering and death 
of Jesus goes into the very wound of each transgression, and the resurrection both 
transforms the wound and confirms God’s reconciling work.
Consequently, Christian theology makes a distinction between vertical reconciliation 
and horizontal reconciliation. Vertical reconciliation is the reconciliation God works so 
as to restore humankind to communion with God. Horizontal reconciliation draws upon 
vertical reconciliation in order to bring about healing in human relations, either between 
individuals or between groups of human beings.

Vertical Reconciliation
The Pauline writings in the Christian Scriptures are the primary source for the Chris-

tian doctrine of reconciliation. Indeed, all but one of the occurrences of the word “rec-
onciliation” in any of its forms is to be found in the Pauline corpus. The prime Pauline 
text here for vertical reconciliation is Romans 5:1–11:

Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord 
Jesus Christ, through whom we have received access to theis grace in which we 
now stand; and we boast in the hope of sharing the glory of God. And not only that, 
but we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and 
endurance produces character, and character produces hope, and hope does not 
disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy 
Spirit that has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ 
died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone for a righteous person – though 
perhaps for a good person someone might actually dare to die. But God proves his 
love for us in that while we were still sinners Christ died for us. Much more surely 
then, now that we have been justified by his blood, will we be saved through him 
from the wrath of God. For if while we were still enemies, we were reconciled to him 
through the death of his son, much more surely, having been reconciled, will we be 
saved through his life. But more than that, we even boast in God through our Lord 
Jesus Christ, through whom we are now received reconciliation.

Thus, it is God’s initiative, through the death of his Son for us while we were still 
sinners, that has made possible our reconciliation. It is God’s initiative, mediated to us 
through Jesus Christ, that has brought us to be able to be in communion with God once 
more. It is that communion with God that makes us human beings ultimately able to 
restore communion within our own alienated beings and communion with one another. 
It is God’s action that has made healing the breach possible between God and our very 
being. All of the transgressions and breaches we experience among ourselves and in 
our societies owe their basic capacity for injury and damage from that fundamental 
breach in our relation to God. And it is God’s action through Christ that provides the 
remedy. By the very fact that Christ’s saving and reconciling action reaches beyond 
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tion can be, reaching beyond our greatest expectations.
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It is this reconciliation that the Church celebrates ritually in the sacraments of bap-
tism, Eucharist, and reconciliation. There God’s reconciling action is re-enacted for 
our sakes. When the Church tradition and most Church documents (such as John Paul 
II’s Apostolic Exhortation Reconciliatio et paenitentia) speak of reconciliation, it is this 
vertical reconciliation they have in mind.

Horizontal Reconciliation
Our principal concern here, however, is horizontal reconciliation, that is, repairing 

the damage that has been done between and among human beings. Here the dynamics 
may not be appear at first to be as wide-ranging or even cosmic as those portrayed 
in the Letter to the Romans, but closer examination will reveal that they often have to 
reach as far. That is because we are often faced with the almost unimaginable scale of 
damage that certain acts have done: how does one think of reconciliation even being 
possible after genocide? Are there transgressions that range so wide and run so deep 
that they cannot be forgiven? 

St. Paul is again our starting point for looking at horizontal reconciliation. In this 
instance, the Scriptural passage from which to begin is 2 Corinthians 5:17–20:

So if anyone is in Christ, they are a new creation: everything old has passed away; 
see, everything has become new! All of this is from God, who has reconciled us to 
himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation; that is, in 
Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against 
them, and entrusting the message of reconciliation to us. So we are ambassadors 
for Christ, since God is making his appeal through us; we entreat you on behalf of 
Christ, be reconciled to God.

Here we see first of all the elements of vertical reconciliation. The initiative and pow-
er for reconciliation comes from God through Christ, where God engages in reconcilia-
tion despite our transgressions. What is significant here is that God has now entrusted 
to us this message and ministry of reconciliation. We act as ambassadors of Christ, 
carrying out and forward this ministry of Christ’s behalf. Placed in this light, reconcilia-
tion becomes not only a possibility, but a mandate for us. The ministry of reconciliation 
is for us not an option, but a necessity.

The Distinctive Elements of Christian Reconciliation relevant for current mis-
sion activities

To understand more fully what this means for the process of horizontal reconciliation, 
let me formulate the teaching present in this passage from Corinthians in five points.

trine of the Incarnation inaugurates that reconciling process. The suffering and death 
of Jesus goes into the very wound of each transgression, and the resurrection both 
transforms the wound and confirms God’s reconciling work.
Consequently, Christian theology makes a distinction between vertical reconciliation 
and horizontal reconciliation. Vertical reconciliation is the reconciliation God works so 
as to restore humankind to communion with God. Horizontal reconciliation draws upon 
vertical reconciliation in order to bring about healing in human relations, either between 
individuals or between groups of human beings.

Vertical Reconciliation
The Pauline writings in the Christian Scriptures are the primary source for the Chris-

tian doctrine of reconciliation. Indeed, all but one of the occurrences of the word “rec-
onciliation” in any of its forms is to be found in the Pauline corpus. The prime Pauline 
text here for vertical reconciliation is Romans 5:1–11:

Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord 
Jesus Christ, through whom we have received access to theis grace in which we 
now stand; and we boast in the hope of sharing the glory of God. And not only that, 
but we also boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and 
endurance produces character, and character produces hope, and hope does not 
disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy 
Spirit that has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ 
died for the ungodly. Indeed, rarely will anyone for a righteous person – though 
perhaps for a good person someone might actually dare to die. But God proves his 
love for us in that while we were still sinners Christ died for us. Much more surely 
then, now that we have been justified by his blood, will we be saved through him 
from the wrath of God. For if while we were still enemies, we were reconciled to him 
through the death of his son, much more surely, having been reconciled, will we be 
saved through his life. But more than that, we even boast in God through our Lord 
Jesus Christ, through whom we are now received reconciliation.

Thus, it is God’s initiative, through the death of his Son for us while we were still 
sinners, that has made possible our reconciliation. It is God’s initiative, mediated to us 
through Jesus Christ, that has brought us to be able to be in communion with God once 
more. It is that communion with God that makes us human beings ultimately able to 
restore communion within our own alienated beings and communion with one another. 
It is God’s action that has made healing the breach possible between God and our very 
being. All of the transgressions and breaches we experience among ourselves and in 
our societies owe their basic capacity for injury and damage from that fundamental 
breach in our relation to God. And it is God’s action through Christ that provides the 
remedy. By the very fact that Christ’s saving and reconciling action reaches beyond 
concrete acts of aggression to the very origin of transgression, to that extent we can 
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Contemplative prayer differs from prayers of praise and intercession in that contem-
plative prayer does not use words. It is, rather, listening and waiting for God to speak. 
That posture of listening and waiting creates a sensibility within us that the other forms 
of prayer cannot produce in our relation to God. To sit still, to listen, and to await turns 
us first to our restless selves. It provokes a self-knowledge of all those things that hinder 
us in our communion with God. This purification and development of transparency pre-
pares us to hear God as something more than the echo of our own desires and selves. 
Because the moment of reconciliation often comes as a surprise, we must be in a pos-
ture to receive the unexpected and the surprising. That capacity to receive expands our 
horizons, allowing them to be more like those of God’s, even though we will never attain 
that capacity fully. For this reason, it can be said that for the Christian reconciliation is 
more a spirituality than a strategy. Strategies are necessary and important; we are ever 
looking for more effective practices for promoting reconciliation. The development of 
the field of conflict understanding is one of examples of still more usable and successful 
practice. But it is also being ever more realized, as John Paul Lederach1 has pointed out, 
that reconciliation is the work of the imagination. It is within the space that the grace of 
God opens up for us that new possibilities appear to us. Being present to God in prayer 
helps us move into that space. To say that reconciliation is as much a spirituality as 
a strategy is not to downplay the disciplines that have contributed to promoting peace. 
It is only to put them into a larger framework. As we shall see later, the turns that open 
up new horizons for reconciliation and healing the wounds of the past often come as 
surprises. To live in communion with God is to be as prepared as one can be to discern 
and to welcome those surprising turns.

In reconciliation, God begins with the victim
There is a kind of commonsense understanding of what the process of reconciliation 

should look like. It goes something like this: after an offense is committed, the wrongdo-
er comes to an awareness of the nature of the offense. The wrongdoer then expresses 
remorse, and goes to the victim, offering an apology and seeking forgiveness. The vic-
tim, after hearing the wrongdoer and judging the wrongdoer to be genuinely remorseful, 
extends forgiveness to the wrongdoer, and then reconciliation between wrongdoer and 
victim takes place.

This view of reconciliation makes eminently good sense and, ideally, it should hap-
pen in this fashion. But the problem is that situations that cry out for reconciliation are 
rarely that orderly. To begin, often wrongdoers do not show remorse and seek apology. 
They may sincerely believe they have done nothing wrong, or make that claim out of 
fear of punishment, humiliation or ostracism. Thus, the wrongdoer does not repent or 
refuses to do so. 

1  For detail information please see: LEDERACH, J. P.: The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace, 
(Oxford: Oxford University Press, 2005).

It is God who initiates and brings about reconciliation
From what has already been said by way of introduction about both vertical and 

horizontal reconciliation from a Christian perspective, this statement – that it is God 
who initiates and brings out reconciliation – is not surprising. Christians recognize the 
divine origin and the divine fulfillment of reconciliation. The statement contains within 
itself, however, a number of other points that need to be made more explicit.

First of all, by naming God as the one who initiates and fulfills reconciliation, we are 
implying that the sheer extent of what needs to be comprehended and to be overcome 
in the work of reconciliation ultimately surpasses human capacity. Even what would 
seem to be a relatively small breach between human beings – such as telling a lie 
– carries with it often untold implications. A single act can undermine a relationship,
can so bruise trust that things can never be the same. As the transgressions become 
more serious, the range and depth of damage grows even greater – so much so that 
one can assert that only God has the capacious vision needed to be able to compre-
hend the full extent of the damage. When this is taken to even greater forms of human 
aggression such as war, it becomes even more the case.

By acknowledging that even small transgressions can have far-reaching implica-
tions, this Christian approach to reconciliation asserts that all transgresssions, how-
ever small, are grave and must be treated with utmost seriousness. This is opposite 
to the attitude of trying to promote “reconciliation” by denying or minimalizing the 
damage that wrongdoing inflicts. It is a profound commitment to take all elements of 
the reconciliation process – the wrongdoer, the deed, and the victim – utterly seri-
ously. Consequently, “cheap forgiveness”, quick offers of impunity, and what Dietrich 
Bonhoeffer called “cheap grace” are not options.

Second, by acknowledging that God is the author of reconciliation and the one who 
brings it about, we are underscoring Paul’s insight that we participate in the ministry 
of reconciliation as ambassadors on behalf of Christ. In other words, we are not the 
sources of reconciliation; God is. We participate in God’s reconciling work. 

This has a number of implications. To begin with, it is a great relief that we cannot 
be solely responsible for reconciliation. On the practical side of things, most attempts 
at reconciliation fail. This is especially the case when dealing with social reconcilia-
tion that goes beyond the reconciliation of individuals. If one is not prepared to enter 
a work where the usual result is failure, then one should not consider the work of 
reconciliation. Reconciliation efforts fail for a host of reasons: the nature and extent 
of the damage has not been grasped, the parties are not ready to move to another 
place, external factors are working against it – any and all of these reasons can come 
into play. If one is to continue in this work, there must be a source outside oneself 
that provides sustenance and support. For the Christian, that source is God, and the 
hope that God engenders in us.

Likewise, because it is God who is doing the work, we need to find our proper place 
within that larger picture. An ongoing and constant communion with God becomes 
essential for finding that place. Prayer – and especially, contemplative prayer – is one 
of the most important ways for establishing that communion. By entering into prayer 
one keeps the work of reconciliation in perspective – it is God’s work, not our own. 
Contemplative prayer makes us more receptive to the gentle movements of God in 
the reconciliation process.
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It should not surprise us that God initiates the reconciliation process in the victim. 
This is the case from both a practical and a theological perspective. Practically, the 
victim suffers the most damage in an act of wrongdoing. The victim has much to over-
come: the tangled emotions of anger, fear, grief, desire for revenge, and loss of hope. 
The offer of apology by itself does not prompt the victim to forgive. A whole process of 
coming to terms with the past, with what it has done to the victim, and how the victim 
can find a way forward has to take place. One of the key things that people who work 
for reconciliation must learn is how to assess the readiness of the victim to take the next 
step along the path to reconciliation and forgiveness. Hence the victim is likely to need 
more time for healing than the wrongdoer does for repentance.

Theologically, the God proclaimed by the great prophets of the Hebrew Scriptures 
and by Jesus is a God who looks out especially for the poor, the widowed, the orphan, 
the prisoner, and the stranger. It is this God who also initiates the healing necessary 
for reconciliation to take place. Because of these ways of God attested to in the Jewish 
and Christian Scriptures, Christians believe that God begins with the victim.

Indeed, much of the new work on reconciliation since the 1990s has been in this 
vein: looking at reconciliation from the perspective of the victim. Religious traditions – 
and Christianity among them – have most often focused their attention on the wrong-
doer. What those traditions have developed remains valid. But what to do for and with 
victims has been a serious lacuna in the reflection on reconciliation. The awareness that 
there is often only a generalized other to define as wrongdoer does not always allow 
for the healing of individuals. It is thus important that the victim receive more attention.

Does this mean that the wrongdoer disappears from view? By no means. Wrongdoing 
must be confronted, and the efforts to attain justice is an important part of reconciliation 
for both parties. One can punish wrongdoers, but one cannot coerce them into remorse 
and repentance. Punishment identifies the wrongdoer with the act of wrongdoing. It is 
important that this happen, especially for the sake of creating a more just society. But 
the wrongdoer has to be seen also as more than the act; otherwise, we are practicing 
a parallel dehumanization of the wrongdoer to that which was done to the victim.

More recently, attention is being given to the healing of the wrongdoer who is brought 
to repentance. Patterns of reparation, expiation, atonement and other ritual activities 
have long been known and play significant roles in Jewish and Christian traditions.3 In 
individualist and secularized societies these ritual understandings have come under 
growing critique. They will be returned to at a later moment. They all have to with the 
conundrum of how one undoes profound wrong.

In the midst of the perpetration of violations of human rights, how can people who 
have been engaged in such wrongdoing be brought beyond punishment to the restora-
tion of their humanity? A phrase sometimes heard on the lips of such people who have 
tortured, killed and committed other atrocities is: “I want to rejoin the human family.” In 
this plaintive cry, one hear the suffering of exclusion from the bonds of human com-

3  For a useful review of these, see: VELUW, van A.H.: De straf die ons vrede aanbrengt. Over God, kruis, straf and 
de slachtoffers van deze wereld in de christelijke verzoeningsleer, (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2002).

Sometimes the victim cannot trust the apology of the wrongdoer, and so cannot 
extended forgiveness. At other times, especially in the case of childhood trauma (do-
mestic violence, sexual abuse, or living with an alcoholic parent), the victim is only able 
to face the situation in adulthood. In that case, the wrongdoer may no longer be present 
to apologize. The wrongdoer may have gone away or may be dead.

In all of these instances, the victim is left without recourse, since the wrongdoer will 
either not enter into the reconciliation process or is not present to do so. Where does this 
leave the victim? Is the victim to be held hostage to the wrongdoing of the past because 
there is no one to express remorse or to apologize? Is healing of the victim foreclosed?

The Christian response to this is that the victim is not left without recourse. Because 
God is the author of reconciliation (Christians believe that if a wrongdoer is moved to 
repentance, this too has come from God), God can and does begin reconciliation with 
the wounded heart of the victim. Healing can begin even if the wrongdoer is adamant 
in refusal or absent from the scene. Evidence of this action by God is abundant. It can 
be found, for example, in the testimonies of victims or their survivors during the Truth 
and Reconciliation Commission hearings in South Africa. Survivors would come for-
ward (about seventy percent of them were women) to give testimony about the death of 
their loved ones under the repression of apartheid, and the suffering they themselves 
had undergone since. When asked by the Commission what they wanted the new gov-
ernment of South Africa to do for them, a surprising number of them gave witness to 
the fact that they had already forgiven the perpetrators. How did such a thing happen? 
Those testifying were typically poor and often with very little formal education. They had 
not undergone therapy to deal with their trauma and grief. It was often their religious 
faith that had sustained them in their suffering and led them to forgiveness. In other 
words, God acted in their lives to heal them. How would we characterize this action of 
God? One can see it as God restoring the humanity of the victim. The traumatic impact 
of wrongdoing upon the victim wrests away a part of the victim’s own humanity. In the 
wrongdoing, the victim is not treated as a person who bears the incomparable dignity 
of the image and likeness of God. Rather, the victim is treated as an object or as less 
than human. Think of the use of rape of women as a way of waging war. The women are 
not treated as human beings with dignity and with rights, but as objects that are to be 
dishonored. Perhaps the ultimate wresting of humanity can be found in acts of torture.

At its worst, wrongdoing against persons fractures trust – that most fundamental 
social relation that makes us human. To break the bonds of trust is to deny the basic 
interdependence that allows for the unfolding of our personhood. Psychologists such as 
Erik Erikson long ago pointed out that, without the fundament of trust, the rest of human 
development is put at risk.2

God restores our humanity by loving us. By saying and showing that we are worthy 
of being loved, the damaged capacity to trust can be mended and healed. As it says 
in the First Letter of John, “it is not that we have loved God, but that God has loved us 
first.” (4:10) God is the God of the Covenant, the God who made of Israel in the desert 
a people out of a ragtag band of fleeing slaves. God renews the Covenant again and 
again in the stories of the Bible. God extends trust to us, so that we might in turn trust 
in God as well as in and among ourselves.

2 For detail information please see: ERIKSON, E.: Childhood and Society, (New York: W.W. Norton, 1950).
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It should not surprise us that God initiates the reconciliation process in the victim. 
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more time for healing than the wrongdoer does for repentance.
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there is often only a generalized other to define as wrongdoer does not always allow 
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Does this mean that the wrongdoer disappears from view? By no means. Wrongdoing 
must be confronted, and the efforts to attain justice is an important part of reconciliation 
for both parties. One can punish wrongdoers, but one cannot coerce them into remorse 
and repentance. Punishment identifies the wrongdoer with the act of wrongdoing. It is 
important that this happen, especially for the sake of creating a more just society. But 
the wrongdoer has to be seen also as more than the act; otherwise, we are practicing 
a parallel dehumanization of the wrongdoer to that which was done to the victim.

More recently, attention is being given to the healing of the wrongdoer who is brought 
to repentance. Patterns of reparation, expiation, atonement and other ritual activities 
have long been known and play significant roles in Jewish and Christian traditions.3 In 
individualist and secularized societies these ritual understandings have come under 
growing critique. They will be returned to at a later moment. They all have to with the 
conundrum of how one undoes profound wrong.

In the midst of the perpetration of violations of human rights, how can people who 
have been engaged in such wrongdoing be brought beyond punishment to the restora-
tion of their humanity? A phrase sometimes heard on the lips of such people who have 
tortured, killed and committed other atrocities is: “I want to rejoin the human family.” In 
this plaintive cry, one hear the suffering of exclusion from the bonds of human com-
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mestic violence, sexual abuse, or living with an alcoholic parent), the victim is only able 
to face the situation in adulthood. In that case, the wrongdoer may no longer be present 
to apologize. The wrongdoer may have gone away or may be dead.

In all of these instances, the victim is left without recourse, since the wrongdoer will 
either not enter into the reconciliation process or is not present to do so. Where does this 
leave the victim? Is the victim to be held hostage to the wrongdoing of the past because 
there is no one to express remorse or to apologize? Is healing of the victim foreclosed?

The Christian response to this is that the victim is not left without recourse. Because 
God is the author of reconciliation (Christians believe that if a wrongdoer is moved to 
repentance, this too has come from God), God can and does begin reconciliation with 
the wounded heart of the victim. Healing can begin even if the wrongdoer is adamant 
in refusal or absent from the scene. Evidence of this action by God is abundant. It can 
be found, for example, in the testimonies of victims or their survivors during the Truth 
and Reconciliation Commission hearings in South Africa. Survivors would come for-
ward (about seventy percent of them were women) to give testimony about the death of 
their loved ones under the repression of apartheid, and the suffering they themselves 
had undergone since. When asked by the Commission what they wanted the new gov-
ernment of South Africa to do for them, a surprising number of them gave witness to 
the fact that they had already forgiven the perpetrators. How did such a thing happen? 
Those testifying were typically poor and often with very little formal education. They had 
not undergone therapy to deal with their trauma and grief. It was often their religious 
faith that had sustained them in their suffering and led them to forgiveness. In other 
words, God acted in their lives to heal them. How would we characterize this action of 
God? One can see it as God restoring the humanity of the victim. The traumatic impact 
of wrongdoing upon the victim wrests away a part of the victim’s own humanity. In the 
wrongdoing, the victim is not treated as a person who bears the incomparable dignity 
of the image and likeness of God. Rather, the victim is treated as an object or as less 
than human. Think of the use of rape of women as a way of waging war. The women are 
not treated as human beings with dignity and with rights, but as objects that are to be 
dishonored. Perhaps the ultimate wresting of humanity can be found in acts of torture.

At its worst, wrongdoing against persons fractures trust – that most fundamental 
social relation that makes us human. To break the bonds of trust is to deny the basic 
interdependence that allows for the unfolding of our personhood. Psychologists such as 
Erik Erikson long ago pointed out that, without the fundament of trust, the rest of human 
development is put at risk.2

God restores our humanity by loving us. By saying and showing that we are worthy 
of being loved, the damaged capacity to trust can be mended and healed. As it says 
in the First Letter of John, “it is not that we have loved God, but that God has loved us 
first.” (4:10) God is the God of the Covenant, the God who made of Israel in the desert 
a people out of a ragtag band of fleeing slaves. God renews the Covenant again and 
again in the stories of the Bible. God extends trust to us, so that we might in turn trust 
in God as well as in and among ourselves.

2 For detail information please see: ERIKSON, E.: Childhood and Society, (New York: W.W. Norton, 1950).
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toxicity and become sources for new life. This experience of surprise could be called 
from a Christian perspective an experience of God’s grace – God’s reaching into our 
broken lives to heal us and to bring us to a new place. This is the “new creation” of 
which Paul speaks in 2Cor 5:17.

Another thing that this reflection on the moment of healing in reconciliation calls 
us to is the importance of memory, faithfulness, and the future. Memory is constitutive 
of who we are as human beings. It is memory that has the chief role in shaping our 
identities. Reconciliation cannot be about the erasure of memory. What it is, rather, is 
removing the toxic character of traumatic memories that threatens to continue to poison 
our present and our future. Moreover, reconciliation means a resituation of memories, 
that is, giving them a new context or placing them in a larger story of our lives. This 
resituation is most in evidence in the act of forgiveness. When we forgiveness some-
one for what they have done, we are able to separate the person from the deed. Who 
the person is cannot be equated with what has been done. To see the wrongdoer not 
merely as maleficent, but as a broken or fearful human being allows us to connect with 
the wrongdoer in a compassion that transcends the evil deed. Resituating memory is 
a way of preserving memory without being held hostage to it.

A signficant part of trust is fidelity or faithfulness. People are often loathe to forgive 
because to do so seems unfaithful to those who have died. Forgiving seems to dishonor 
those who have suffered and those who have died. While we cannot forgive on behalf 
of the dead, we can forgive or remember in such a way that can rehabilitate the wrong-
doer. This is an attempt to reconnect at a deeper level not only with the humanity of the 
wrongdoer, but also in fidelity to the dead. It is a resituating of memory once again. This 
is especially important with regard to the dead, since memory is one of the few tenuous 
links we have with the dead.

Finally, if the future is to be other than a repetition of the past, then the future must 
be framed by something different than toxic memory. The future cannot be innocent of 
the past, but it cannot be hostage to it either. Here, that God acts to reconcile allows us 
to think of the future as part of the continuing creation of God, a creation that does not 
erase its past but instead places the past in ever new perspective.

Christians pattern their suffering on the suffering, death, and resurrection of Christ
The struggle for reconciliation involves suffering, that experience of pscyhological 

and sometimes physical pain, feelings of abandonment and loss, and of any ability to 
bring about an end to suffering’s torment through one’s own will. This suffering frequent-
ly has a spiritual component as well, as previous images of God, self and the world are 
shattered. Devout believers have reported that under the experience of torture, they 
had believed that God would always be with them. But at torture’s worse moments, they 
report: “God was not there.” They do not say “I could not experience God’s presence”; 
they assert, rather, that God was absent. Some of these find their way back to God, 
albeit a different concept of God than what they had previously. Others do not.

The conundrum of suffering is taken up by every religious tradition, and has to be 
addressed as well by those who have no religious tradition. A variety of responses to 
suffering are given, although none of them is deemed adequate enough to relieve the 
suffering in itself.

munity. The ways of repentance that lead to healing are as mysterious as those ways 
that lead victims to peace. A growing edge of reconciliation work is to understand these 
processes so as to accompany wrongdoers back into the human family.4

In reconciliation, God makes of both victim and wrongdoer a “new creation” 
(2 Cor 5:17)

What is the immediate experience of reconciliation actually like? In a commonsense 
understanding, the healing moment that marks reconciliation would be a return to the 
condition in which one was prior to the wrongdoing. The negative experience would 
be expunged and one could continue to live one’s life unimpeded by that memory. As 
desirable as such an experience might be, it does not correspond to the reality in which 
victims find themselves. To be sure, we all hope to escape negative experiences from 
the past, either through forgetting or through the cleansing of memories. But such an 
experience cannot so easily be wiped from our slates: the experience has changed us 
profoundly. The struggle with these memories is recounting in John 21, where Simon 
and the other disciples decide to leave Jerusalem and return to Galilee. They leave the 
site where these greatest hopes had been dashed, and hope that by returning to their 
previous lives they can get moving toward a less troublesome future. Upon returning 
to Galilee, they decide to go fishing, to return to the routines of their everyday lives 
that had been so changed by their encounter with Jesus. But to their dismay, these ex-
perienced fishermen found themselves unable to catch anything. (21:1 – 3) Traumatic 
events that change our lives cannot be summarily dismissed. They become part of our 
story and part of our memory. To deny this is to say either that the event was not as 
earth-shaking as it seemed or that the victim is not important enough for us to attend 
to this negative experience.

What happens in the healing that takes place in reconciliation is that we are taken 
to a new place, a place that we had not expected or measured out for ourselves. The 
moment of reconciliation comes, therefore, as a surprise, providing us something we 
could not have imagined. Why is this? Certainly one reason is that our picture of the 
wrong that has been done to us – and its consequences – does not cover the range and 
depth of the damage that has been done. We saw this already under the first distinctive 
characteristic above. Thus, our calculations of what it will take to overcome the wrong-
doing do not reach far enough to emcompass all that has to be taken into consideration. 
When the moment of reconciliation does arrive, its contours are marked by this more 
comprehensive view of what needs to be healed. 

A second feature of the healing moment sometimes involves a vocation or calling 
to help victims in similar circumstances or do constructive work that parallels the 
wrongdoing. When this happens (it does not always appear), the victim is not only 
healed from what has happened in the past, but is given a way forward that takes into 
account both the wrongdoing of the past and experience of healing. Thus these ex-
periences are situated in the victim’s identity in such a way that they are not forgotten 
or erased, but now become a motivating force for helping others. They have lost their 

4  An important testimony to this has been GOBODO-MADIKIZELA, P.: A human being died that night: A South 
African story of forgiveness, (New York: Houghton Mifflin, 2003), an account of the author’s meeting with 
Eugene De Kock in Pretoria’s prison. De Kock was one of the most notorious operatives in the repression of 
the apartheid regime.
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toxicity and become sources for new life. This experience of surprise could be called 
from a Christian perspective an experience of God’s grace – God’s reaching into our 
broken lives to heal us and to bring us to a new place. This is the “new creation” of 
which Paul speaks in 2Cor 5:17.

Another thing that this reflection on the moment of healing in reconciliation calls 
us to is the importance of memory, faithfulness, and the future. Memory is constitutive 
of who we are as human beings. It is memory that has the chief role in shaping our 
identities. Reconciliation cannot be about the erasure of memory. What it is, rather, is 
removing the toxic character of traumatic memories that threatens to continue to poison 
our present and our future. Moreover, reconciliation means a resituation of memories, 
that is, giving them a new context or placing them in a larger story of our lives. This 
resituation is most in evidence in the act of forgiveness. When we forgiveness some-
one for what they have done, we are able to separate the person from the deed. Who 
the person is cannot be equated with what has been done. To see the wrongdoer not 
merely as maleficent, but as a broken or fearful human being allows us to connect with 
the wrongdoer in a compassion that transcends the evil deed. Resituating memory is 
a way of preserving memory without being held hostage to it.

A signficant part of trust is fidelity or faithfulness. People are often loathe to forgive 
because to do so seems unfaithful to those who have died. Forgiving seems to dishonor 
those who have suffered and those who have died. While we cannot forgive on behalf 
of the dead, we can forgive or remember in such a way that can rehabilitate the wrong-
doer. This is an attempt to reconnect at a deeper level not only with the humanity of the 
wrongdoer, but also in fidelity to the dead. It is a resituating of memory once again. This 
is especially important with regard to the dead, since memory is one of the few tenuous 
links we have with the dead.

Finally, if the future is to be other than a repetition of the past, then the future must 
be framed by something different than toxic memory. The future cannot be innocent of 
the past, but it cannot be hostage to it either. Here, that God acts to reconcile allows us 
to think of the future as part of the continuing creation of God, a creation that does not 
erase its past but instead places the past in ever new perspective.

Christians pattern their suffering on the suffering, death, and resurrection of Christ
The struggle for reconciliation involves suffering, that experience of pscyhological 

and sometimes physical pain, feelings of abandonment and loss, and of any ability to 
bring about an end to suffering’s torment through one’s own will. This suffering frequent-
ly has a spiritual component as well, as previous images of God, self and the world are 
shattered. Devout believers have reported that under the experience of torture, they 
had believed that God would always be with them. But at torture’s worse moments, they 
report: “God was not there.” They do not say “I could not experience God’s presence”; 
they assert, rather, that God was absent. Some of these find their way back to God, 
albeit a different concept of God than what they had previously. Others do not.

The conundrum of suffering is taken up by every religious tradition, and has to be 
addressed as well by those who have no religious tradition. A variety of responses to 
suffering are given, although none of them is deemed adequate enough to relieve the 
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understanding, the healing moment that marks reconciliation would be a return to the 
condition in which one was prior to the wrongdoing. The negative experience would 
be expunged and one could continue to live one’s life unimpeded by that memory. As 
desirable as such an experience might be, it does not correspond to the reality in which 
victims find themselves. To be sure, we all hope to escape negative experiences from 
the past, either through forgetting or through the cleansing of memories. But such an 
experience cannot so easily be wiped from our slates: the experience has changed us 
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events that change our lives cannot be summarily dismissed. They become part of our 
story and part of our memory. To deny this is to say either that the event was not as 
earth-shaking as it seemed or that the victim is not important enough for us to attend 
to this negative experience.

What happens in the healing that takes place in reconciliation is that we are taken 
to a new place, a place that we had not expected or measured out for ourselves. The 
moment of reconciliation comes, therefore, as a surprise, providing us something we 
could not have imagined. Why is this? Certainly one reason is that our picture of the 
wrong that has been done to us – and its consequences – does not cover the range and 
depth of the damage that has been done. We saw this already under the first distinctive 
characteristic above. Thus, our calculations of what it will take to overcome the wrong-
doing do not reach far enough to emcompass all that has to be taken into consideration. 
When the moment of reconciliation does arrive, its contours are marked by this more 
comprehensive view of what needs to be healed. 

A second feature of the healing moment sometimes involves a vocation or calling 
to help victims in similar circumstances or do constructive work that parallels the 
wrongdoing. When this happens (it does not always appear), the victim is not only 
healed from what has happened in the past, but is given a way forward that takes into 
account both the wrongdoing of the past and experience of healing. Thus these ex-
periences are situated in the victim’s identity in such a way that they are not forgotten 
or erased, but now become a motivating force for helping others. They have lost their 

4  An important testimony to this has been GOBODO-MADIKIZELA, P.: A human being died that night: A South 
African story of forgiveness, (New York: Houghton Mifflin, 2003), an account of the author’s meeting with 
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be extrapolated from the suffering that Jesus endured.5 The disciples are confused, 
misread and do not recognize the risen Jesus, and are amazed. To live with this surprise, 
to follow it into a new place, a new creation is what living the resurrection is all about.

Suffering does not offer any answers. It is only after suffering that we are sometimes 
able to make sense of it by placing the experience in a larger framework. But some-
times even that fails to satisfy. The task of those who work for reconciliation must be 
concerned with how to accompany those who suffer, how to help them find the means 
to sustain their threatened humanity. The requisites of reconciliation as a process are 
of tantamount importance here.

The need for a spirituality to guide and sustain reconciliation efforts asserts itself no-
where more urgently than here. As we shall see later, a theology of wounds – both the 
wounds of the victims and of those who accompany them – offers an important possibility.

Reconciliation will be complete only when God has reconciled the whole 
world in Christ

We have already had occasion to reflect on reconciliation as a process and recon-
ciliation as a goal. The real-world experience of reconciliation when it does happen is 
that it always seems incomplete. Sometimes that incompleteness is achingly so. In the 
rebuilding of societies after situations of conflict there are always those who have gone 
unpunished, there are those still mired in suffering, there are the dead whom we cannot 
bring back. Justice is never entirely served.

Does that mean that we should abandon efforts to attain reconciliation and build 
peace? I think not. Indeed to give up these efforts means surrender to the forces of 
wrongdoing, allowing them to define the world and ourselves.

Paul was keenly aware of this. He posits that the beginnings that have been made 
in story of Jesus will need to be brought to fruition. He sees it in the experience of the 
general resurrection, wherein those who have died in faith will be raised as was Christ, 
so that “God may be all in all.” (I Cor 15:28) It is likewise foreseen in the ancient hymns 
that open the Letters to the Ephesians and Colossians:

He has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure 
that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather all things in 
him, things in heaven and things on earth. (Eph 1:9 –10) For in him all the fullness 
of God was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile to 
himself all tings, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood 
of his cross. (Col 1:19 –20)

Full reconciliation will occur, therefore, at the end of time. While this may be dis-
heartening as we view the present moment, a little reflection points to its rightness: if 
the world as God’s creation is meant to be a meaningful place, then everything is con-
nected to everything else. Thus only when all things – everywhere at every time – are 
reconciled, can any one act of reconciliation achieve its fulfillment. 

5  I have explored these aspects of the resurrection in The Ministry of Reconciliation: Spirituality and Strategies 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 1998).

Suffering in and of itself is not ennobling. Left to its own deserts, it is destructive of 
human beings. It is only when suffering can be connected to some larger purpose be-
yond itself, or aggregated to a person or concept or cause that has not lost autonomy, 
can the sufferer escape dimunition or annihilation as a person. Thus to say, “I do not 
understand my suffering; it must be connected to some greater design or purpose from 
God”; or, “I place my suffering in solidarity with all those who have suffered in a similar 
way” can we hope to escape suffering’s deconstruction of our humanity by reasserting 
some larger meaning that is greater than suffering itself. Along with these connectional 
responses to suffering, protest against suffering and resistance to its incursions into the 
interstices of our souls reaffirms our agency as human beings. In so doing we reconfirm 
that there are powers and values greater than what suffering can undo.

In all of this, we are seeking ways to retain and retrieve our humanity. Because 
suffering is often long-term in post-trauma situations, and because the release from 
suffering is often uncertain, it becomes important to find ways of sustaining our hu-
manity in the midst of ongoing suffering. Recalling the principle mentioned previously, 
namely, the reconciliation is both a process and a goal, it is important to find ways of 
sustaining humanity in the process of reconciliation as well as hoping for achieving 
release from suffering as a goal.

Christianity, as have other traditions, offers a number of responses to suffering. One 
frequently invoked is that suffering has some purpose in God’s larger plan for us – be 
it purification, be it testing, be it stimulus to come to a new level of being human. Such 
assertions are risky. They may be guided by an oversimple and even erroneous image 
of God as One who desires punishment or demands retribution. They may also lure us 
into acquiescing to the wrongdoer rather than resisting and struggling to change the 
situation. One has to weigh carefully when and how to offer such advice because of all 
the deadends that can crop up, deadends that diminish our humanity rather sustain it.

Another way of responding to suffering from the resources of the Christian tradition 
is to place our sufferings within the pattern or framework of the suffering of Christ. Here 
the Letter to the Philippians is a guide: “I want to know Christ and the power of his resur-
rection and the sharing of his sufferings by becoming like him in his death, if somehow 
I may attain the resurrection from the dead.” (3:10 – 11) In this passage, Paul wishes to 
pattern his own suffering onto that of the suffering of Christ. Christians believe that the 
suffering and death of Jesus was undeserved; for that reason it parallels the wrongful 
suffering that so many victims experience. Such suffering threatens to swallow the 
victim, to pull the victim into a maelstrom of destruction, to make the victim disappear 
into a black hole. Because Christians believe that Jesus did undergo suffering and 
a terrible death, and that God did not let him remain in death, but raised him from the 
dead, identifying their own suffering with the suffering of the innocent Jesus becomes 
a way to survive the depredations that suffering brings upon us.

In aggregating one’s suffering to that of Jesus we do not bypass or sidestep suffering 
but find a way through it, accompanied by the suffering Jesus. He experienced the full 
range of wrongful suffering: betrayal, abandonment, false accusation, ridicule, shame, 
and acute physical pain. Such suffering cannot be seen as requiring only endurance 
since we will know the “happy ending” of the resurrection. The resurrection is an un-
precedented event. It takes Jesus and then also his disciples to a new place. It cannot 
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be extrapolated from the suffering that Jesus endured.5 The disciples are confused, 
misread and do not recognize the risen Jesus, and are amazed. To live with this surprise, 
to follow it into a new place, a new creation is what living the resurrection is all about.

Suffering does not offer any answers. It is only after suffering that we are sometimes 
able to make sense of it by placing the experience in a larger framework. But some-
times even that fails to satisfy. The task of those who work for reconciliation must be 
concerned with how to accompany those who suffer, how to help them find the means 
to sustain their threatened humanity. The requisites of reconciliation as a process are 
of tantamount importance here.

The need for a spirituality to guide and sustain reconciliation efforts asserts itself no-
where more urgently than here. As we shall see later, a theology of wounds – both the 
wounds of the victims and of those who accompany them – offers an important possibility.

Reconciliation will be complete only when God has reconciled the whole 
world in Christ

We have already had occasion to reflect on reconciliation as a process and recon-
ciliation as a goal. The real-world experience of reconciliation when it does happen is 
that it always seems incomplete. Sometimes that incompleteness is achingly so. In the 
rebuilding of societies after situations of conflict there are always those who have gone 
unpunished, there are those still mired in suffering, there are the dead whom we cannot 
bring back. Justice is never entirely served.

Does that mean that we should abandon efforts to attain reconciliation and build 
peace? I think not. Indeed to give up these efforts means surrender to the forces of 
wrongdoing, allowing them to define the world and ourselves.

Paul was keenly aware of this. He posits that the beginnings that have been made 
in story of Jesus will need to be brought to fruition. He sees it in the experience of the 
general resurrection, wherein those who have died in faith will be raised as was Christ, 
so that “God may be all in all.” (I Cor 15:28) It is likewise foreseen in the ancient hymns 
that open the Letters to the Ephesians and Colossians:

He has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure 
that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather all things in 
him, things in heaven and things on earth. (Eph 1:9 –10) For in him all the fullness 
of God was pleased to dwell, and through him God was pleased to reconcile to 
himself all tings, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood 
of his cross. (Col 1:19 –20)

Full reconciliation will occur, therefore, at the end of time. While this may be dis-
heartening as we view the present moment, a little reflection points to its rightness: if 
the world as God’s creation is meant to be a meaningful place, then everything is con-
nected to everything else. Thus only when all things – everywhere at every time – are 
reconciled, can any one act of reconciliation achieve its fulfillment. 

5  I have explored these aspects of the resurrection in The Ministry of Reconciliation: Spirituality and Strategies 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 1998).
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they be engulfed and undone by the offense. When reconciliation occurs, it still seems 
incomplete since so much still needs to be resolved. But just as offense has unimagined 
and unforeseen ramifications, so full reconciliation will entail the reconciliation of all things.

The primary agent in this whole process is God, the author and the fulfillment of 
what has been created. God acts through the life, death and resurrection of Jesus. In 
all this, we are not passive bystanders or mere viewers of this drama. In Paul’s words, 
this ministry of reconciliation is entrusted to us. We act on behalf of God. In so doing, 
we attain our destiny as human beings, in that in working for reconciliation our creation 
in the image and likeness of God is most in evidence. Thus working for reconciliation 
is not one option among many. It lies at the very heart of what it means to be Christian 
and what it means to be human.

In the very end of submitted paper, on the basis of introduced facts, it is possible to 
conclude that characteristics of the Christian understanding of reconciliation are possi-
ble to be applied also to other social relationships, which do not have to be necessarily 
Christian, nor even part of any religious tradition. Christianity’s own view already owes 
a heavy debt to the insights of Jewish faith. One can construe the understandings of 
justice, of human agency, the need to call upon resources outside oneself from a psy-
chological perspective or another kind of worldview.

In point of fact, especially in cases of social reconciliation, Christians will find them-
selves working with others who do not share their perspectives on reconciliation – or at 
least do not assign theological means to its various aspects. Frequently, Christians are in 
a minority amid those working for reconciliation. Is the Christian perspective then but an 
arrogation of a more generalized understanding to a more particularized way of thinking?

To be sure, many of the elements just summarized above find a home in other traditions 
of faith and in perspectives that do not rest upon religious faith. What Christians bring to 
the work of reconciliation is not something wholly different and utterly unique, although 
one can point to some distinctive elements. What Christians do bring is a comprehensive, 
articulated view of how, to their minds, this all fits together. Many of the elements within 
this view will find ready resonance with other construals of the process and goals of rec-
onciliation; other elements will not. 

Experience in the actual work of reconciliation points to two responses to this query. In 
the reconciliation of individuals, the worldview of the victim sets the stage for the possibility 
of reconciliation. Reconciliation is the remaking of world that has been torn asunder by 
wrongdoing. That world must be rebuilt with some measure of coherence and consistency. 
One of the important insights in the work of reconciliation of individuals is how the cultures 
from which victims come support and circumscribe their understanding of what happens 
to them in healing. Those who work for reconciliation, in accompanying victims, need to 
honor the resources for rebuilding and integration that are part of the victims’ worlds.

In situations of social reconciliation, common elements arising in the different per-
spectives are the chief building blocks of reconstructing a society after conflict. Here is 
where cooperation can really happen. Differences will occur: are all offenses forgivea-
ble? When has justice been truly served? How do we balance memory and forgetting? 
My own experience suggests that earnest partners in the work of reconciliation will 
welcome whatever insights each of the parties is able to bring, providing that it is not 
insisted that one insight must prevail in all instances. The work of rebuilding is too com-
plex to acquiesce to such simplistic solutions.

This can indeed be disappointing in the present moment. What becomes important is the 
capacity to sustain hope. From a Christian perspective, hope is not the same as optimism. 
Optimism is something that grows out of our own capacity to change things. It is a power that 
comes from us. People who come from wealthy countries and who have access to a lot of 
resources are often very optimistic.

Optimism is a good thing. Without some outlook of bettering things in the future, we would 
be paralyzed and unable to act. But optimism also has its limits, most evident in situations 
where people have experienced tragedy and have had to struggle for their survival again and 
again. In all of this optimism is not erased, but its limits are experienced acutely.

Hope, on the other hand, comes from God. It is God and God’s promises that are 
drawing us into the future. The assurance of things getting better does not arise first and 
foremost out of ourselves, but is based upon our trust in God. It is that capacity to trust 
a faithful God that makes us most in God’s image and likeness – that is, that shows forth 
the full possibility of our humanity. The profound meditation on the meaning of that trust, 
that faith, is given in Chapter 11 of the Letter to the Hebrews. There the author reflects on 
the great figures of Israel – Abel, Enoch, Noah, Abraham, Moses and Jesus – who bring 
that faith to its fullness. The author of Hebrews holds up these great figures to remind the 
beleaguered community that is the addressee of the Letter that faith sustains hope, and 
hope brings us farther than we can imagine.

Conclusion
These insights about the finality of reconciliation bring us full circle. The fact that all 

acts of reconciliation must be brought together mirrors the fact that each act of wrongdoing 
hearkens back to the initial and fundamental alienation of humankind from God. Just as this 
realization of fundamental alienation makes us take every act of wrongdoing seriously, so 
too that final hope keeps us from giving up the quest for full reconciliation. That final hope 
does not derive from our own capacities, but calls us to a deeper source, one that compre-
hends all things. Seen in this perspective, reconciliation is not simply one act among many. 
It is about the remaking of the whole world and all who dwell in it.

As we look back upon these five characteristics of reconciliation as understood by Chris-
tians, we can see how this understanding of reconciliation rings the changes on a whole set 
of themes that touch our humanity. No offense is only what it appears to be; both its origins 
and its consequences reach further than we might imagine. This opaque and complex 
character of wrongdoing and offense reaches ultimately beyond our capacity to encompass 
it. The roots of wrongdoing feed upon past offenses, a history that reaches back to a funda-
mental alienation of creatures from the source of their life. Only that unbounded source can 
repair the damage that has been done. That source (whom we believe is God) is marked 
in its unboundedness by a graciousness and mercy that looks first to those most harmed 
by wrongdoing: the victims. The healing of the victim is the prelude to the redeeming of 
the wrongdoer – not only because wrongdoers often do not come to repentance, but also 
because the victim must be prepared to assess and act upon the remorse and apology of 
the wrongdoer if it occurs. The healing that occurs cannot be summed up merely by the 
rebuilding what has been undone in the offense; healing takes the parties to a new place. 
Along that way, however, the means have to be found to sustain those who suffer, lest 
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they be engulfed and undone by the offense. When reconciliation occurs, it still seems 
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and unforeseen ramifications, so full reconciliation will entail the reconciliation of all things.
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in the image and likeness of God is most in evidence. Thus working for reconciliation 
is not one option among many. It lies at the very heart of what it means to be Christian 
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ble to be applied also to other social relationships, which do not have to be necessarily 
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arrogation of a more generalized understanding to a more particularized way of thinking?
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this view will find ready resonance with other construals of the process and goals of rec-
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to them in healing. Those who work for reconciliation, in accompanying victims, need to 
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Abstrakt
Predkladaný príspevok skúma dokument Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete 
(Mission of the Orthodox Church Today’s World – MOCT), jeden zo šiestich dokumen-
tov vydaných Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, ktorý sa konal na Kréte 
v roku 2016. Ide o vôbec prvé oficiálne pravoslávne vyhlásenie venované misii. Cieľom 
príspevku je ponúknuť reflexiu MOCT z protestantskej misiologickej perspektívy. Kon-
štatuje, že MOCT interpretuje misiu ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Ná-
sledne komentuje šesť hlavných tematických okruhov dokumentu, konkrétne dôstojnosť 
ľudskej osoby, slobodu a zodpovednosť, pokoj a spravodlivosť, mier a odpor proti vojne, 
postoj cirkvi voči diskriminácii a misiu pravoslávnej cirkvi ako svedectvo lásky prostred-
níctvom služby. Text sa pokúša o konštruktívnu kritiku MOCT, keď hodnotí nielen jeho 
nedostatky, ale tiež prínos. Na záver konštatuje, že nový pravoslávny dokument veno-
vaný misii napriek určitým rezervám v teologickej oblasti predstavuje cenný príspevok 
do ekumenického dialógu venovanému misii a evanjelizácii.

Kľúčové slová: Misia. Snem pravoslávnej cirkvi. Láska. Svet. Cirkev.

Abstract
This contribution examines the document entitled Mission of the Orthodox Church in 
Today’s World – MOCT), one of six documents published by the Holy and Great Council 
of the Orthodox Church which took place in Crete in 2016. It is the first official Orthodox 
declaration related to mission. The aim of this paper is to analyse MOCT from the per-
spective of Protestant missiology. It is stated that MOCT perceives mission as a service 
of the Church provided to the world motivated by love. The paper analyses six main the-
matic areas of the document, namely human dignity, freedom and responsibility, peace 
and justice, peace and resistance to war, the attitude of the Church towards discrimina-
tion, and the mission of the Orthodox Church as a testimony of love through service. The 
aim of this paper is to provide constructive criticism of MOCT by analysing its positive 
impact and shortcomings. In the final part, it is stated that the new Orthodox document 
related to mission represents a valuable contribution to the ecumenical dialogue dedica-
ted to mission and evangelization, despite certain shortcomings in the theological area.

Keywords: Mission. Council of the Orthodox Church. Love. World. Church.

Moreover, there is an attractiveness to be able to articulate a coherent view of just 
what reconciliation is and how it is to be achieved. As long as parties working for rec-
onciliation are not hostile to one another (e.g., thinking that all religion – or this religion 
– can engender nothing but violence and oppression), insights that can contribute to the
betterment of the situation will be welcomed. There is too much complexity and too much 
work to be done to resort to particularist and absolute claims on the part of one party.

Most parties involved will recognize too the need not to restrict the resources for 
building and sustaining reconciliation efforts. The high burnout rate among workers for 
reconciliation attest to this importance of this. Whether it be called worldview, spiritual-
ity, commitment to justice or to altruism, the need for sustaining resources is omnipres-
ent. That was the reason for trying to articulate a Christian perspective, and to highlight 
some of the inner connections in the Christian understanding of reconciliation that have 
been presented in this article.

The author of the article provided to the journal Acta Missiologica all author´s rights for 
publishing. In the period of its submission and acceptation for publishing (by the journal 
Acta Missiologica), the article was the part of author´s courses and was not published, 
neither in the online area. Acta Missiologica publishes this article with modified content. 
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Abstrakt
Predkladaný príspevok skúma dokument Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete 
(Mission of the Orthodox Church Today’s World – MOCT), jeden zo šiestich dokumen-
tov vydaných Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, ktorý sa konal na Kréte 
v roku 2016. Ide o vôbec prvé oficiálne pravoslávne vyhlásenie venované misii. Cieľom 
príspevku je ponúknuť reflexiu MOCT z protestantskej misiologickej perspektívy. Kon-
štatuje, že MOCT interpretuje misiu ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Ná-
sledne komentuje šesť hlavných tematických okruhov dokumentu, konkrétne dôstojnosť 
ľudskej osoby, slobodu a zodpovednosť, pokoj a spravodlivosť, mier a odpor proti vojne, 
postoj cirkvi voči diskriminácii a misiu pravoslávnej cirkvi ako svedectvo lásky prostred-
níctvom služby. Text sa pokúša o konštruktívnu kritiku MOCT, keď hodnotí nielen jeho 
nedostatky, ale tiež prínos. Na záver konštatuje, že nový pravoslávny dokument veno-
vaný misii napriek určitým rezervám v teologickej oblasti predstavuje cenný príspevok 
do ekumenického dialógu venovanému misii a evanjelizácii.

Kľúčové slová: Misia. Snem pravoslávnej cirkvi. Láska. Svet. Cirkev.

Abstract
This contribution examines the document entitled Mission of the Orthodox Church in 
Today’s World – MOCT), one of six documents published by the Holy and Great Council 
of the Orthodox Church which took place in Crete in 2016. It is the first official Orthodox 
declaration related to mission. The aim of this paper is to analyse MOCT from the per-
spective of Protestant missiology. It is stated that MOCT perceives mission as a service 
of the Church provided to the world motivated by love. The paper analyses six main the-
matic areas of the document, namely human dignity, freedom and responsibility, peace 
and justice, peace and resistance to war, the attitude of the Church towards discrimina-
tion, and the mission of the Orthodox Church as a testimony of love through service. The 
aim of this paper is to provide constructive criticism of MOCT by analysing its positive 
impact and shortcomings. In the final part, it is stated that the new Orthodox document 
related to mission represents a valuable contribution to the ecumenical dialogue dedica-
ted to mission and evangelization, despite certain shortcomings in the theological area.

Keywords: Mission. Council of the Orthodox Church. Love. World. Church.

Moreover, there is an attractiveness to be able to articulate a coherent view of just 
what reconciliation is and how it is to be achieved. As long as parties working for rec-
onciliation are not hostile to one another (e.g., thinking that all religion – or this religion 
– can engender nothing but violence and oppression), insights that can contribute to the
betterment of the situation will be welcomed. There is too much complexity and too much 
work to be done to resort to particularist and absolute claims on the part of one party.

Most parties involved will recognize too the need not to restrict the resources for 
building and sustaining reconciliation efforts. The high burnout rate among workers for 
reconciliation attest to this importance of this. Whether it be called worldview, spiritual-
ity, commitment to justice or to altruism, the need for sustaining resources is omnipres-
ent. That was the reason for trying to articulate a Christian perspective, and to highlight 
some of the inner connections in the Christian understanding of reconciliation that have 
been presented in this article.

The author of the article provided to the journal Acta Missiologica all author´s rights for 
publishing. In the period of its submission and acceptation for publishing (by the journal 
Acta Missiologica), the article was the part of author´s courses and was not published, 
neither in the online area. Acta Missiologica publishes this article with modified content. 
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Hneď po nich v preambule nasleduje biblický citát z Evanjelia podľa Jána 3,16 do-
plnený stručným teologickým komentárom. Biblické a teologické termíny „láska“, „svet“ 
a „cirkev“ tu vystupujú do popredia ako kľúčové slová celého dokumentu. Zároveň ich je 
možné chápať ako hermeneutický kľúč k jeho výkladu, nakoľko MOCT interpretuje misiu 
v prvom rade, dovolím si tvrdiť, ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Táto misia 
má byť konaná v pokore a úcte voči identite každého človeka a kultúrnej zvláštnosti kaž-
dého národa. V tejto súvislosti taktiež zaznieva jeden z typických dôrazov pravoslávnej 
teológie, a to odsúdenie akejkoľvek podoby prozelytizmu. 

Jednotlivé témy
MOCT sa v šiestich kapitolách venuje šiestich okruhom tém dôležitých pre misiu. 

Ide o nasledovné:
 a) Dôstojnosť ľudskej osoby
 b) Sloboda a zodpovednosť
 c) Pokoj a spravodlivosť
 d) Mier a odpor proti vojne
 e) Postoj cirkvi voči diskriminácii
 f) Misia pravoslávnej cirkvi ako svedectvo lásky prostredníctvom služby
K týmto jednotlivým témam teraz obrátim svoju pozornosť a postupne ponúknem krátky 
komentár ku každej z nich.

Dôstojnosť ľudskej osoby
MOCT vychádza z pravoslávnej – a všeobecne kresťanskej – teologickej tradície, 

keď dôstojnosť ľudskej osoby vidí zakotvenú v stvorení človeka na Boží obraz a podobu 
ako aj v konkrétnom Božom pláne so svetom a ľudstvom (MOCT A.1). Takéto pochope-
nie zároveň ponúka podľa koncilných otcov dobré základy pre medzináboženské poro-
zumenie a spoluprácu (MOCT A.3). A napokon poskytuje tiež priestor pre určitú synergiu 
v misii, keďže ľudí vníma ako Božích spolupracovníkov (1Kor 3,9; tiež MOCT A.4).

Sloboda a zodpovednosť
Sloboda je vnímaná ako jeden z najväčších Božích darov ľudstvu (MOCT B.1). Aby sa 

však ľudia mohli zo slobody dlhodobo tešiť, táto musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou. 
Sloboda bez zodpovednosti totiž vedie k strate slobody.10

Sloboda ako dar zároveň so sebou prináša veľké riziko neposlušnosti, ktorá – videné 
z teologickej perspektívy – má za následok pád a vznik zla vo svete (MOCT B.1). Hneď 
nasledujúci odsek ponúka konkrétnu ilustráciu toho, čo si autori dokumentu predstavujú 
pod následkami zneužitia slobody, keď vymenúva všetky súvisiace spoločensky nežia-
duce javy (MOCT B.2). Zároveň je však nutné poznamenať, že MOCT zdá sa, nerozli-
šuje medzi individuálnymi a systémovými aspektmi zneužitia slobody a zodpovednosti, 
čím de facto padá do pasce individualizmu a podceňuje interpersonálne a štrukturálne 
dimenzie života.

Táto kapitola následne formuluje úlohu cirkvi ako úsilie o „presadzovanie pravdy o slo-
bode v Kristovi“ (MOCT B.3). Uvedená formulácia síce znie pomerne komplikovane, avšak 
je dôležité, že opäť jasne prízvukuje súvzťažnosť medzi slobodou a zodpovednosťou.

10  K tomu pozri tiež: VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 354.

Úvod
19. – 26. júna 2016 sa na gréckom ostrove Kréta uskutočnil všepravoslávny snem, 

dlho očakávané zhromaždenie zástupcov cirkví východného pravoslávia. Tento snem, 
ktorého prípravy trvali takmer storočie,6 dostal oficiálny názov Svätý a veľký koncil pra-
voslávnej cirkvi a jeho predsedajúcim bol Bartolomej, ekumenický patriarcha z Konštan-
tínopolu. Koncilu sa zúčastnilo 14 autokefálnych pravoslávnych cirkví, ktoré počas neho 
prijali 6 (vopred pripravovaných) dokumentov. Jedným z týchto dokumentov je aj Misia 
pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (Mission of the Orthodox Church Today’s World7) 
ďalej v tomto príspevku uvádzaný ako MOCT vzhľadom na anglickú jazykovú verziu do-
kumentu. Ako upozorňuje grécky pravoslávny teológ Petros Vassiliadis, ide o vôbec prvé 
oficiálne pravoslávne vyhlásenie venované misii.8 Dokument, ktorý bol prijatý v štyroch 
oficiálnych jazykových verziách (anglický, grécky, francúzsky a ruský jazyk), sa skladá 
zo šiestich kapitol rozdielneho rozsahu, pričom je nutné podotknúť, že súhrnne ide o re-
latívne stručné vyhlásenie.

Cieľom predkladaného príspevku je ponúknuť teologickú reflexiu MOCT. Konkrétne 
ide o misiologickú reflexiu napísanú z protestantskej perspektívy. Keďže k danej téme 
zatiaľ neexistuje v podstate žiadna akademická literatúra, predkladaný príspevok bude 
postupovať metódou textovej analýzy skúmaného dokumentu a následnej teologickej 
interpretácie. Po tom, čo v stručnosti priblíži výkladový rámec, v súradniciach ktorého 
je MOCT napísaný sa bude postupne venovať hlavným témam a dôrazom dokumentu. 
Záver príspevku predstavuje časť, ktorej zámerom je venovať pozornosť konštruktív-
nej kritike MOCT hodnotiacej nielen prínos ale i nedostatky dôležitého pravoslávneho 
vyhlásenia.

Výkladový rámec MOCT
Autori MOCT hneď v úvode jasne formulujú cieľ, ktorý daným dokumentom sledujú 

ako „príspevok pravoslávnej cirkvi k realizácii pokoja, spravodlivosti, slobody, bratstva 
a lásky medzi ľuďmi, ako aj k prekonávaniu rasovej a každej inej diskriminácie“ (Pre-
ambula k MOCT).9 Zo znenia vyhlásenia síce nie je úplne zrejmé, či týmto príspevkom 
má byť samotný dokument (čo sa zdá byť pravdepodobnejšie z kontextu), alebo misia 
v pravoslávnom pochopení (čo by bolo vecne i teologicky správnejšie), avšak uvedené 
„motto“ môže slúžiť ako vhodné zhrnutie cieľa misie ako jej rozumie východná pravo-
slávna cirkev. A skutočne, celá MOCT je napísaná v intencii týchto slov.

6  Podrobnejšie informácie o stretnutiach a procesoch, ktoré koncilu predchádzali, je možné nájsť v monografii 
IONITA, V.: Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church: The Decisions of the Pan-Orthodox 
Meetings since 1923 until 2009, Basel: Friedrich Reinhardt Verlag, 2014; Pozri tiež SONEA, CH.: Mission as 
a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, Konferenčný príspevok prednesený na medzinárodnej 
konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), ktorá sa konala 13. –17. februára 
2017 v Osijeku.

7  Dokument Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete je k dispozícii v anglickej, gréckej, ruskej a francúzskej 
jazykovej verzii na oficiálnej webovej stránke Svätého a veľkého koncilu pravoslávnej cirkvi na https://www.
holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world.

8  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 352.
9  Všetky citácie z dokumentu sú mojím vlastným prekladom anglickej verzie MOCT.
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v prvom rade, dovolím si tvrdiť, ako službu cirkvi svetu motivovanú láskou. Táto misia 
má byť konaná v pokore a úcte voči identite každého človeka a kultúrnej zvláštnosti kaž-
dého národa. V tejto súvislosti taktiež zaznieva jeden z typických dôrazov pravoslávnej 
teológie, a to odsúdenie akejkoľvek podoby prozelytizmu. 

Jednotlivé témy
MOCT sa v šiestich kapitolách venuje šiestich okruhom tém dôležitých pre misiu. 

Ide o nasledovné:
 a) Dôstojnosť ľudskej osoby
 b) Sloboda a zodpovednosť
 c) Pokoj a spravodlivosť
 d) Mier a odpor proti vojne
 e) Postoj cirkvi voči diskriminácii
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K týmto jednotlivým témam teraz obrátim svoju pozornosť a postupne ponúknem krátky 
komentár ku každej z nich.

Dôstojnosť ľudskej osoby
MOCT vychádza z pravoslávnej – a všeobecne kresťanskej – teologickej tradície, 

keď dôstojnosť ľudskej osoby vidí zakotvenú v stvorení človeka na Boží obraz a podobu 
ako aj v konkrétnom Božom pláne so svetom a ľudstvom (MOCT A.1). Takéto pochope-
nie zároveň ponúka podľa koncilných otcov dobré základy pre medzináboženské poro-
zumenie a spoluprácu (MOCT A.3). A napokon poskytuje tiež priestor pre určitú synergiu 
v misii, keďže ľudí vníma ako Božích spolupracovníkov (1Kor 3,9; tiež MOCT A.4).

Sloboda a zodpovednosť
Sloboda je vnímaná ako jeden z najväčších Božích darov ľudstvu (MOCT B.1). Aby sa 

však ľudia mohli zo slobody dlhodobo tešiť, táto musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou. 
Sloboda bez zodpovednosti totiž vedie k strate slobody.10

Sloboda ako dar zároveň so sebou prináša veľké riziko neposlušnosti, ktorá – videné 
z teologickej perspektívy – má za následok pád a vznik zla vo svete (MOCT B.1). Hneď 
nasledujúci odsek ponúka konkrétnu ilustráciu toho, čo si autori dokumentu predstavujú 
pod následkami zneužitia slobody, keď vymenúva všetky súvisiace spoločensky nežia-
duce javy (MOCT B.2). Zároveň je však nutné poznamenať, že MOCT zdá sa, nerozli-
šuje medzi individuálnymi a systémovými aspektmi zneužitia slobody a zodpovednosti, 
čím de facto padá do pasce individualizmu a podceňuje interpersonálne a štrukturálne 
dimenzie života.

Táto kapitola následne formuluje úlohu cirkvi ako úsilie o „presadzovanie pravdy o slo-
bode v Kristovi“ (MOCT B.3). Uvedená formulácia síce znie pomerne komplikovane, avšak 
je dôležité, že opäť jasne prízvukuje súvzťažnosť medzi slobodou a zodpovednosťou.

10  K tomu pozri tiež: VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 354.
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prijali 6 (vopred pripravovaných) dokumentov. Jedným z týchto dokumentov je aj Misia 
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kumentu. Ako upozorňuje grécky pravoslávny teológ Petros Vassiliadis, ide o vôbec prvé 
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oficiálnych jazykových verziách (anglický, grécky, francúzsky a ruský jazyk), sa skladá 
zo šiestich kapitol rozdielneho rozsahu, pričom je nutné podotknúť, že súhrnne ide o re-
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Cieľom predkladaného príspevku je ponúknuť teologickú reflexiu MOCT. Konkrétne 
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medzi ľuďmi preto nemá žiadne oprávnenie. Dokument podobne odmieta akúkoľvek 
diskrimináciu na základe „farby pokožky, náboženstva, rasy, pohlavia, etnicity a jazyka“ 
(MOCT E.2). Pre tento postoj ponúka biblicko-teologické zakotvenie v podobe dôrazov 
na stvorenosť všetkých ľudí na Boží obraz (Gn 1,26), jednotu ľudstva v Kristovi (Gal 
3,28) a Ježišovu definíciu blížneho v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25 
– 37). Dokument zároveň trvá na práve cirkvi vyučovať tieto princípy a presvedčenia vo
verejnom priestore (MOCT E.3). 

Misia pravoslávnej cirkvi ako svedectvo lásky prostredníctvom služby
Šiesta, posledná kapitola je so svojimi pätnástimi odsekmi rozsahom zďaleka najdlh-

šou kapitolou dokumentu. Jej nadpis slúži ako programové zhrnutie celého dokumentu, 
ako už bolo naznačené v časti príspevku o výkladovom rámci. Zároveň predstavuje 
celé spektrum tém vystihujúcich rozličné možnosti služby cirkvi vo verejnom priestore. 
V dokumente však môžeme v prvom rade vnímať jednoznačný dôraz kladený na to, že 
cirkev má slúžiť rozmanitým skupinám ľudí v núdzi. Takáto služba zároveň predpokladá 
i umožňuje spoluprácu s rôznymi sociálnymi inštitúciami (MOCT F.1). 

Nasledujúci odsek tvrdí, že „súperenie a nepriateľstvo vo svete vedú k nespravodli-
vosti a nerovnému prístupu jednotlivcov a národov k zdrojom Božieho stvorenia“ (MOCT 
F.2). Následky zahŕňajú chudobu, migráciu obrovského rozsahu a etnické, náboženské 
a spoločenské konflikty. Ako už bolo zmienené, štrukturálny hriech sa ani v tomto prí-
pade nezmieňuje.

Vychádzajúc z tejto reality súčasného sveta MOCT volá po ekonomike založenej na 
etických zásadách (MOCT F.3). Ako sa v dokumente tvrdí, vo svete kde sa čoraz viac 
zväčšuje už i tak priepastný rozdiel medzi bohatými a chudobnými, je jediným riešením 
udržateľné hospodárstvo spájajúce výkonnosť so spravodlivosťou a sociálnou solidari-
tou (MOCT F.4). Dokument vidí ako jednu z úloh cirkvi práve sýtenie hladných, pričom 
akcentuje, že nasýtiť blížneho je z biblickej perspektívy (Jak 2,14 – 18) nielen mate-
riálnou, ale predovšetkým duchovnou záležitosťou (MOCT F.5). Úlohu sýtiť hladných 
dokument vníma v úzkej súvislosti povolaním cirkvi podporovať univerzálnu solidaritu 
a spoluprácu medzi národmi (MOCT F.6).

Pravoslávna cirkev prostredníctvom tohto dokumentu vyjadruje svoje znepokojenie 
zo v súčasnosti silne presadzovaného konzumného spôsobu života odtrhnutého od 
kresťanských etických zásad. Práve konzumný spôsob života v spojení so sekulárnou 
globalizáciou podľa MOCT vedie k „strate duchovných koreňov národov, k strate ich his-
torickej pamäti a k zabudnutiu ich tradícií“ (MOCT F.7). Koncilní otcovia sú presvedčení, 
že takýto konzumný spôsob života a sekularizmus často presadzujú médiá v službe 
ideológie liberálnej globalizácie, ktoré zároveň zastávajú neúctivý postoj voči nábožen-
ským hodnotám a vyvolávajú rozkoly a konflikty v spoločnosti (MOCT F.8). Pre cirkev 
v takto interpretovanom kontexte potom vzniká prorocká úloha zvestovať Kráľovstvo 
Božie a jeho hodnoty tvárou v tvár sekularizmu. Silne tu zaznieva predovšetkým dôraz 
na jednotu symbolizovanú i realizovanú v eucharistickom spoločenstve (MOCT F.9).

Desiaty odsek tejto kapitoly je najdlhším odsekom celého dokumentu. Predstavuje 
stručné, schematické zhrnutie ekologického učenia pravoslávnej cirkvi, ktorá je známa 
svojím dlhodobým záujmom o otázky životného prostredia – či ak chceme stvorenia, 
– a jeho ochrany. Daný odsek je možné zhrnúť do nasledujúcich dvoch téz. Po prvé,

Pokoj a spravodlivosť
Pokoj a spravodlivosť sú v ponímaní pravoslávnej cirkvi centrálnymi kategóriami ľud-

ských životov. V tomto dôraze sa pravoslávna teológia, mimochodom zhoduje s dôrazmi 
súčasného ekumenického hnutia, nakoľko aktuálne ideové zameranie Svetovej rady 
cirkví (SRC) sa od valného zhromaždenia v juhokórejskom Busane v roku 2013 nesie 
v znamení „púte spravodlivosti a pokoja“.11 Kristovo evanjelium je v Písme charakterizo-
vané ako evanjelium pokoja (Ef 6,15), pretože 

pokoj Kristov je ovocím obnovenia všetkých vecí v Ňom, zjavením dôstojnosti 
a majestátu ľudskej osoby ako obrazu Božieho, prejavom organickej jednoty ľudstva 
a sveta v Kristovi, univerzálnosti zásad mieru, slobody a sociálnej spravodlivosti 
a napokon tiež rozkvetu kresťanskej lásky medzi ľuďmi a národmi sveta (MOCT C.1). 

V dôsledku toho „vláda všetkých týchto kresťanských zásad na zemi dáva vzniknúť 
autentickému pokoju“ (MOCT C.1). Dokument výslovne stotožňuje pokoj so spravodli-
vosťou, vychádzajúc pritom z argumentácie Klementa Alexandrijského (MOCT C.2).12 
V tejto súvislosti je zásadné dodať, že MOCT definuje pokoj Kristov ako „mystickú ener-
giu vychádzajúcu zo zmierenia medzi človekom a nebeským Otcom“ (MOCT C.2).13 
Úsilie o pokoj a spravodlivosť je však podmienené spoluprácou či synergiou medzi 
Bohom a človekom (MOCT C.3). Naopak, dosahovaniu pokoja a spravodlivosti bráni 
ľudský hriech definovaný ako „duchovná nemoc“ (MOCT C.4). Z môjho pohľadu je však 
významným nedostatkom dokumentu, že hriech vníma výlučne ako týkajúci sa jednot-
livcov, zanedbávajúc pritom ako sa zdá jeho štrukturálne aspekty.

Mier a odpor proti vojne
Štvrtú kapitolu je možné vnímať ako doplnok predchádzajúcej kapitoly venovanej 

pokoju a spravodlivosti. MOCT explicitne odsudzuje vojnu ako takú, interpretujúc ju 
na základe biblickej pasáže z Epištoly Jakubovej (4,1), ako dôsledok hriechu a zla vo 
svete (MOCT D.1 a D.2).

Je však významné, že dokument nevníma vojnu len ako ozbrojené konflikty, avšak 
v rámci tejto kapitoly taktiež venuje jeden celý odsek odmietnutiu náboženského fana-
tizmu a násilia, vyjadrujúc pritom znepokojenie nad prenasledovaním kresťanov a iných 
komunít po celom svete, konkrétne na Strednom východe. V tejto časti je pozornosť ve-
novaná aj fenoménu nacionalizmu, ktorý je v stručnej zmienke odsúdený ako inšpirácia 
pre etnické čistky (MOCT D.3).

Postoj cirkvi voči diskriminácii
Pravoslávna cirkev vyznáva, že Hospodin odsudzuje, keď sa ľudia správajú nehu-

mánne voči svojim blížnym (MOCT E.1 s odkazom na biblické pasáže z Heb 7,2 – 3; 
Ž 10,5; Mt 25,41 – 46 a Jak 2,15 – 16). Akákoľvek podoba nenávisti a netolerancie 

11  Podrobnejšie informácie o iniciatíve pozri na oficiálnej stránke SRC v sekcii Pilgrimage of Justice and Peace na 
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/pilgrimage-of-justice-and-peace 

12  Klement Alexandrijský, Stromates 4, 25. Citované podľa PATROLOGIA GRAECA 8, 1369B –72A.
13  MOCT sa tu odvoláva na dielo Pseudo-Dionýzia Areopagitu: De divinis nominibus, 11, 5. Citované podľa 

PATROLOGIA GRAECA 3, 953AB.
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medzi ľuďmi preto nemá žiadne oprávnenie. Dokument podobne odmieta akúkoľvek 
diskrimináciu na základe „farby pokožky, náboženstva, rasy, pohlavia, etnicity a jazyka“ 
(MOCT E.2). Pre tento postoj ponúka biblicko-teologické zakotvenie v podobe dôrazov 
na stvorenosť všetkých ľudí na Boží obraz (Gn 1,26), jednotu ľudstva v Kristovi (Gal 
3,28) a Ježišovu definíciu blížneho v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25 
– 37). Dokument zároveň trvá na práve cirkvi vyučovať tieto princípy a presvedčenia vo
verejnom priestore (MOCT E.3). 

Misia pravoslávnej cirkvi ako svedectvo lásky prostredníctvom služby
Šiesta, posledná kapitola je so svojimi pätnástimi odsekmi rozsahom zďaleka najdlh-

šou kapitolou dokumentu. Jej nadpis slúži ako programové zhrnutie celého dokumentu, 
ako už bolo naznačené v časti príspevku o výkladovom rámci. Zároveň predstavuje 
celé spektrum tém vystihujúcich rozličné možnosti služby cirkvi vo verejnom priestore. 
V dokumente však môžeme v prvom rade vnímať jednoznačný dôraz kladený na to, že 
cirkev má slúžiť rozmanitým skupinám ľudí v núdzi. Takáto služba zároveň predpokladá 
i umožňuje spoluprácu s rôznymi sociálnymi inštitúciami (MOCT F.1). 

Nasledujúci odsek tvrdí, že „súperenie a nepriateľstvo vo svete vedú k nespravodli-
vosti a nerovnému prístupu jednotlivcov a národov k zdrojom Božieho stvorenia“ (MOCT 
F.2). Následky zahŕňajú chudobu, migráciu obrovského rozsahu a etnické, náboženské 
a spoločenské konflikty. Ako už bolo zmienené, štrukturálny hriech sa ani v tomto prí-
pade nezmieňuje.

Vychádzajúc z tejto reality súčasného sveta MOCT volá po ekonomike založenej na 
etických zásadách (MOCT F.3). Ako sa v dokumente tvrdí, vo svete kde sa čoraz viac 
zväčšuje už i tak priepastný rozdiel medzi bohatými a chudobnými, je jediným riešením 
udržateľné hospodárstvo spájajúce výkonnosť so spravodlivosťou a sociálnou solidari-
tou (MOCT F.4). Dokument vidí ako jednu z úloh cirkvi práve sýtenie hladných, pričom 
akcentuje, že nasýtiť blížneho je z biblickej perspektívy (Jak 2,14 – 18) nielen mate-
riálnou, ale predovšetkým duchovnou záležitosťou (MOCT F.5). Úlohu sýtiť hladných 
dokument vníma v úzkej súvislosti povolaním cirkvi podporovať univerzálnu solidaritu 
a spoluprácu medzi národmi (MOCT F.6).

Pravoslávna cirkev prostredníctvom tohto dokumentu vyjadruje svoje znepokojenie 
zo v súčasnosti silne presadzovaného konzumného spôsobu života odtrhnutého od 
kresťanských etických zásad. Práve konzumný spôsob života v spojení so sekulárnou 
globalizáciou podľa MOCT vedie k „strate duchovných koreňov národov, k strate ich his-
torickej pamäti a k zabudnutiu ich tradícií“ (MOCT F.7). Koncilní otcovia sú presvedčení, 
že takýto konzumný spôsob života a sekularizmus často presadzujú médiá v službe 
ideológie liberálnej globalizácie, ktoré zároveň zastávajú neúctivý postoj voči nábožen-
ským hodnotám a vyvolávajú rozkoly a konflikty v spoločnosti (MOCT F.8). Pre cirkev 
v takto interpretovanom kontexte potom vzniká prorocká úloha zvestovať Kráľovstvo 
Božie a jeho hodnoty tvárou v tvár sekularizmu. Silne tu zaznieva predovšetkým dôraz 
na jednotu symbolizovanú i realizovanú v eucharistickom spoločenstve (MOCT F.9).

Desiaty odsek tejto kapitoly je najdlhším odsekom celého dokumentu. Predstavuje 
stručné, schematické zhrnutie ekologického učenia pravoslávnej cirkvi, ktorá je známa 
svojím dlhodobým záujmom o otázky životného prostredia – či ak chceme stvorenia, 
– a jeho ochrany. Daný odsek je možné zhrnúť do nasledujúcich dvoch téz. Po prvé,

Pokoj a spravodlivosť
Pokoj a spravodlivosť sú v ponímaní pravoslávnej cirkvi centrálnymi kategóriami ľud-

ských životov. V tomto dôraze sa pravoslávna teológia, mimochodom zhoduje s dôrazmi 
súčasného ekumenického hnutia, nakoľko aktuálne ideové zameranie Svetovej rady 
cirkví (SRC) sa od valného zhromaždenia v juhokórejskom Busane v roku 2013 nesie 
v znamení „púte spravodlivosti a pokoja“.11 Kristovo evanjelium je v Písme charakterizo-
vané ako evanjelium pokoja (Ef 6,15), pretože 

pokoj Kristov je ovocím obnovenia všetkých vecí v Ňom, zjavením dôstojnosti 
a majestátu ľudskej osoby ako obrazu Božieho, prejavom organickej jednoty ľudstva 
a sveta v Kristovi, univerzálnosti zásad mieru, slobody a sociálnej spravodlivosti 
a napokon tiež rozkvetu kresťanskej lásky medzi ľuďmi a národmi sveta (MOCT C.1). 

V dôsledku toho „vláda všetkých týchto kresťanských zásad na zemi dáva vzniknúť 
autentickému pokoju“ (MOCT C.1). Dokument výslovne stotožňuje pokoj so spravodli-
vosťou, vychádzajúc pritom z argumentácie Klementa Alexandrijského (MOCT C.2).12 
V tejto súvislosti je zásadné dodať, že MOCT definuje pokoj Kristov ako „mystickú ener-
giu vychádzajúcu zo zmierenia medzi človekom a nebeským Otcom“ (MOCT C.2).13 
Úsilie o pokoj a spravodlivosť je však podmienené spoluprácou či synergiou medzi 
Bohom a človekom (MOCT C.3). Naopak, dosahovaniu pokoja a spravodlivosti bráni 
ľudský hriech definovaný ako „duchovná nemoc“ (MOCT C.4). Z môjho pohľadu je však 
významným nedostatkom dokumentu, že hriech vníma výlučne ako týkajúci sa jednot-
livcov, zanedbávajúc pritom ako sa zdá jeho štrukturálne aspekty.

Mier a odpor proti vojne
Štvrtú kapitolu je možné vnímať ako doplnok predchádzajúcej kapitoly venovanej 

pokoju a spravodlivosti. MOCT explicitne odsudzuje vojnu ako takú, interpretujúc ju 
na základe biblickej pasáže z Epištoly Jakubovej (4,1), ako dôsledok hriechu a zla vo 
svete (MOCT D.1 a D.2).

Je však významné, že dokument nevníma vojnu len ako ozbrojené konflikty, avšak 
v rámci tejto kapitoly taktiež venuje jeden celý odsek odmietnutiu náboženského fana-
tizmu a násilia, vyjadrujúc pritom znepokojenie nad prenasledovaním kresťanov a iných 
komunít po celom svete, konkrétne na Strednom východe. V tejto časti je pozornosť ve-
novaná aj fenoménu nacionalizmu, ktorý je v stručnej zmienke odsúdený ako inšpirácia 
pre etnické čistky (MOCT D.3).

Postoj cirkvi voči diskriminácii
Pravoslávna cirkev vyznáva, že Hospodin odsudzuje, keď sa ľudia správajú nehu-

mánne voči svojim blížnym (MOCT E.1 s odkazom na biblické pasáže z Heb 7,2 – 3; 
Ž 10,5; Mt 25,41 – 46 a Jak 2,15 – 16). Akákoľvek podoba nenávisti a netolerancie 

11  Podrobnejšie informácie o iniciatíve pozri na oficiálnej stránke SRC v sekcii Pilgrimage of Justice and Peace na 
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/pilgrimage-of-justice-and-peace 

12  Klement Alexandrijský, Stromates 4, 25. Citované podľa PATROLOGIA GRAECA 8, 1369B –72A.
13  MOCT sa tu odvoláva na dielo Pseudo-Dionýzia Areopagitu: De divinis nominibus, 11, 5. Citované podľa 

PATROLOGIA GRAECA 3, 953AB.
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svedectvo cirkvi vo svete chápané práve v kategóriách liturgie po Liturgii.18 Ak však 
Vassiliadisovi rozumiem správne, a v tom ohľade s ním súhlasím, v dokumente MOCT 
mu chýba výraznejšia a explicitne formulovaná teologická argumentácia. Ako konkrét-
ne príklady uvádza skutočnosť, že v MOCT chýba akékoľvek teologické zdôvodnenie 
medzináboženského dialógu,19 ako aj spojenia medzi ekonomickými a ekologickými as-
pektmi konceptu oikonomia. V tom s ním súhlasí aj Sonea, ktorý hovorí, že dokumenty 
Svätého a veľkého koncilu vo všeobecnosti nie sú ani tak dogmatické (v zmysle, že by 
prinášali teologické zdôvodnenie predostrených tém), ale skôr usilujú o kontextualizáciu 
učenia cirkvi pre súčasný svet.20

Moja vlastná kritika MOCT je vedená z perspektívy protestantského misiológa 
a chce byť konštruktívnym podnetom pre ďalší rozhovor nad dôležitým novým misij-
ným dokumentom. Po prvé, je nesmierne významné – a inovatívne v misiologickej dis-
kusii – že dokument kladie taký prominentný dôraz na zodpovednosť človeka. Ako 
problematické však vnímam, že sa prakticky výlučne uvažuje len nad zodpovednosťou 
jednotlivca, pričom sa neberú do úvahy širšie spoločenské vzťahy, väzby a štruktúry 
(pozri napr. MOCT B.2). 

Podobne po druhé, autori dokumentu si jasne uvedomujú význam hriechu a jeho ne-
gatívnych dôsledkov pre misiu, čo je prínosom, nakoľko hamartológia spravidla nebýva 
súčasťou misiológie príliš často. Je preto škoda, že sa opäť zmieňuje len hriech jed-
notlivca, zatiaľ čo štrukturálnemu hriechu sa nevenuje žiadna pozornosť (pozri napr. 
MOCT C.4). V tejto súvislosti by bolo pre dokument veľkým prínosom, ak by sa podarilo 
iniciovať dialóg s predstaviteľmi niektorých prúdov teológie oslobodenia a ich postrehmi 
týkajúcimi sa štrukturálneho hriechu.

Po tretie, je chvályhodné, že MOCT potvrdzuje neoddeliteľnú spojitosť eklezioló-
gie a misie, keď uvažuje nad úlohou cirkvi v misii Božej. Zrejmým nedostatkom tohto 
prístupu je však skutočnosť, že koncept missio Dei sa tak stáva v podstate identickým 
s pôsobením cirkvi vo svete, čím sa stráca mnoho z jeho bohatosti. Zatiaľ čo totiž model 
missio Dei vníma cirkev len ako jedného, i keď primárneho, z mnohých aktérov Božieho 
pôsobenia vo svete a so svetom, MOCT naopak implikuje, že pre aktivitu Ducha Božie-
ho v stvorení zostáva len málo priestoru mimo hranice inštitucionálnej cirkvi. V tom sa 
MOCT diferencuje napríklad od ekumenického vyhlásenia SRC o misii a evanjelizácii, 
Spoločne k životu: Misia a evanjelizácia v meniacich sa kontextoch (2012),21 ktoré pri-
púšťa rozmanité prejavy pôsobenia Božieho Ducha vo svete.

18  SONEA, CH.: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, s. 2. Konferenčný príspevok 
prednesený na medzinárodnej konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), 
ktorá sa konala 13. –17. februára 2017 v Osijeku a passim.

19  Ako Vassiliadis správne upozorňuje, MOCT stručne konštatuje význam medzináboženskej spolupráce 
(MOCT A.3) bez akejkoľvek teologickej argumentácie. Vassiliadis ako možný základ medzináboženského 
dialógu navrhuje koncepciu „ekonómie Ducha svätého,“ ktorú ako komplementárnu alternatívu „ekonómie 
Slova“ do misiologickej diskusie zaviedol antiochijský metropolita Georges Khodr. 

  (VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.)
20  SONEA, CH.: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, s. 1. Konferenčný príspevok 

prednesený na medzinárodnej konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), 
ktorá sa konala 13. –17. februára 2017 v Osijeku.

21  Anglické znenie tohto dokumentu je k dispozícii na oficiálnych webových stránkach SRC na https://www.
oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-
mission-and-evangelism-in-changing-landscapes

konzumný spôsob života vedie k devastácii Božieho stvorenia a k drancovaniu prírod-
ných zdrojov. Po druhé, kresťania sú volaní k ochrane stvorenia, pretože ako vyznáva 
žalmista (Ž 24,1),14 zem i všetko na nej patrí Hospodinovi (MOCT F.10).

Nasledujúce tri odseky sú venované vede a hodnote ľudského života. Dokument vedu 
vníma ako Boží dar ľudstvu, ktorého legitimita je však podmienená tým, že vo vedeckom 
výskume sa majú uplatňovať etické zásady, konkrétne interpretované ako kresťanské 
zásady (MOCT F.11). Cirkev má jasne učiť, že človek je oveľa viac než len „súhrn buniek, 
kostí a orgánov“ (MPCD F.12). Vyžaduje sa úcta ku každej ľudskej bytosti, nakoľko všetci 
ľudia sú obrazom Božím. V kontexte sekularizmu, keď hodnota človeka sa nezriedka 
meria na základe jeho užitočnosti a výkonnosti, má cirkev povinnosť hlásať posvätnosť 
života a bezpodmienečnú hodnotu každej ľudskej bytosti i celého stvorenia (MOCT F.13).

Predposledný odsek v sebe nesie silný pastorálny dôraz. Uvedomuje si význam pas-
torálnej starostlivosti venovanej špeciálne mladým ľuďom. Zároveň trvá na jednoznačnej 
hodnote a definícii manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy (MOCT F.14).

Posledný odsek predstavuje logické vyústenie a programový záver celého doku-
mentu. Je vlastne výzvou určenou cirkvi hlásať slovo o kríži a láske ukrižovaného Pána, 
ktorý jediný má moc darovať život svetu a je cestou k pokoju, spravodlivosti, slobode 
a láske (MOCT F.15).

Konštruktívna kritika MOCT
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete je nepochybne dôležitým dokumentom 

a je veľmi významnou skutočnosťou, že bol vytvorený priestor pre jeho vznik. Podľa 
Vassiliadisa ide o jeden z najdôležitejších dokumentov Svätého a veľkého koncilu.15 To 
však neznamená, že toto vyhlásenie by nemalo svoje nedostatky, na ktoré je v teologic-
kej reflexii potrebné kriticky poukázať.

Vassiliadis tvrdí, že MOCT prakticky vôbec nevenuje pozornosť výsledkom bádania, 
ktoré v súčasnej svetovej teológii misie dosiahli veľkí pravoslávni teológovia.16 Konkrétne 
zmieňuje nasledujúce, podľa jeho názoru zásadné nedostatky. Po prvé, dokument sa 
podľa jeho názoru v dostatočnej miere nehlási k svedeckej a misijnej zodpovednosti 
cirkvi vychádzajúcej z biblických základov.17 Osobne sa domnievam, že táto kritika nie 
je úplne oprávnená, nakoľko tento dôraz je v niektorých odsekoch pomerne zreteľný. 
Ako príklad pars pro toto si uveďme výzvu k prorockému zvestovaniu Božieho kráľovstva 
v súčasných sekulárnych kontextoch (MOCT F.9). 

Po druhé, podľa Vassiliadisa v dokumente absentujú niektoré teologické výrazy kľú-
čové pre pravoslávnu teológiu. Ako príklady uvádza termíny svedectvo (martyria) a litur-
gia po Liturgii. Grécky teológ má síce pravdu v tom, že dané termíny ako explicitne uve-
dené v MOCT by sme hľadali len ťažko, avšak ako presvedčivo ukazuje Cristian Sonea, 
celý dokument je z teologickej perspektívy možné legitímne interpretovať ako spoločné 

14  MOCT na tomto mieste vo svojej biblickej referencii nesprávne odkazuje na Ž 23,1, namiesto na Ž 24,1.
15  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.
16  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.
17  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.
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svedectvo cirkvi vo svete chápané práve v kategóriách liturgie po Liturgii.18 Ak však 
Vassiliadisovi rozumiem správne, a v tom ohľade s ním súhlasím, v dokumente MOCT 
mu chýba výraznejšia a explicitne formulovaná teologická argumentácia. Ako konkrét-
ne príklady uvádza skutočnosť, že v MOCT chýba akékoľvek teologické zdôvodnenie 
medzináboženského dialógu,19 ako aj spojenia medzi ekonomickými a ekologickými as-
pektmi konceptu oikonomia. V tom s ním súhlasí aj Sonea, ktorý hovorí, že dokumenty 
Svätého a veľkého koncilu vo všeobecnosti nie sú ani tak dogmatické (v zmysle, že by 
prinášali teologické zdôvodnenie predostrených tém), ale skôr usilujú o kontextualizáciu 
učenia cirkvi pre súčasný svet.20

Moja vlastná kritika MOCT je vedená z perspektívy protestantského misiológa 
a chce byť konštruktívnym podnetom pre ďalší rozhovor nad dôležitým novým misij-
ným dokumentom. Po prvé, je nesmierne významné – a inovatívne v misiologickej dis-
kusii – že dokument kladie taký prominentný dôraz na zodpovednosť človeka. Ako 
problematické však vnímam, že sa prakticky výlučne uvažuje len nad zodpovednosťou 
jednotlivca, pričom sa neberú do úvahy širšie spoločenské vzťahy, väzby a štruktúry 
(pozri napr. MOCT B.2). 

Podobne po druhé, autori dokumentu si jasne uvedomujú význam hriechu a jeho ne-
gatívnych dôsledkov pre misiu, čo je prínosom, nakoľko hamartológia spravidla nebýva 
súčasťou misiológie príliš často. Je preto škoda, že sa opäť zmieňuje len hriech jed-
notlivca, zatiaľ čo štrukturálnemu hriechu sa nevenuje žiadna pozornosť (pozri napr. 
MOCT C.4). V tejto súvislosti by bolo pre dokument veľkým prínosom, ak by sa podarilo 
iniciovať dialóg s predstaviteľmi niektorých prúdov teológie oslobodenia a ich postrehmi 
týkajúcimi sa štrukturálneho hriechu.

Po tretie, je chvályhodné, že MOCT potvrdzuje neoddeliteľnú spojitosť eklezioló-
gie a misie, keď uvažuje nad úlohou cirkvi v misii Božej. Zrejmým nedostatkom tohto 
prístupu je však skutočnosť, že koncept missio Dei sa tak stáva v podstate identickým 
s pôsobením cirkvi vo svete, čím sa stráca mnoho z jeho bohatosti. Zatiaľ čo totiž model 
missio Dei vníma cirkev len ako jedného, i keď primárneho, z mnohých aktérov Božieho 
pôsobenia vo svete a so svetom, MOCT naopak implikuje, že pre aktivitu Ducha Božie-
ho v stvorení zostáva len málo priestoru mimo hranice inštitucionálnej cirkvi. V tom sa 
MOCT diferencuje napríklad od ekumenického vyhlásenia SRC o misii a evanjelizácii, 
Spoločne k životu: Misia a evanjelizácia v meniacich sa kontextoch (2012),21 ktoré pri-
púšťa rozmanité prejavy pôsobenia Božieho Ducha vo svete.

18  SONEA, CH.: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, s. 2. Konferenčný príspevok 
prednesený na medzinárodnej konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), 
ktorá sa konala 13. –17. februára 2017 v Osijeku a passim.

19  Ako Vassiliadis správne upozorňuje, MOCT stručne konštatuje význam medzináboženskej spolupráce 
(MOCT A.3) bez akejkoľvek teologickej argumentácie. Vassiliadis ako možný základ medzináboženského 
dialógu navrhuje koncepciu „ekonómie Ducha svätého,“ ktorú ako komplementárnu alternatívu „ekonómie 
Slova“ do misiologickej diskusie zaviedol antiochijský metropolita Georges Khodr. 

  (VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.)
20  SONEA, CH.: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, s. 1. Konferenčný príspevok 

prednesený na medzinárodnej konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), 
ktorá sa konala 13. –17. februára 2017 v Osijeku.

21  Anglické znenie tohto dokumentu je k dispozícii na oficiálnych webových stránkach SRC na https://www.
oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-
mission-and-evangelism-in-changing-landscapes

konzumný spôsob života vedie k devastácii Božieho stvorenia a k drancovaniu prírod-
ných zdrojov. Po druhé, kresťania sú volaní k ochrane stvorenia, pretože ako vyznáva 
žalmista (Ž 24,1),14 zem i všetko na nej patrí Hospodinovi (MOCT F.10).

Nasledujúce tri odseky sú venované vede a hodnote ľudského života. Dokument vedu 
vníma ako Boží dar ľudstvu, ktorého legitimita je však podmienená tým, že vo vedeckom 
výskume sa majú uplatňovať etické zásady, konkrétne interpretované ako kresťanské 
zásady (MOCT F.11). Cirkev má jasne učiť, že človek je oveľa viac než len „súhrn buniek, 
kostí a orgánov“ (MPCD F.12). Vyžaduje sa úcta ku každej ľudskej bytosti, nakoľko všetci 
ľudia sú obrazom Božím. V kontexte sekularizmu, keď hodnota človeka sa nezriedka 
meria na základe jeho užitočnosti a výkonnosti, má cirkev povinnosť hlásať posvätnosť 
života a bezpodmienečnú hodnotu každej ľudskej bytosti i celého stvorenia (MOCT F.13).

Predposledný odsek v sebe nesie silný pastorálny dôraz. Uvedomuje si význam pas-
torálnej starostlivosti venovanej špeciálne mladým ľuďom. Zároveň trvá na jednoznačnej 
hodnote a definícii manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy (MOCT F.14).

Posledný odsek predstavuje logické vyústenie a programový záver celého doku-
mentu. Je vlastne výzvou určenou cirkvi hlásať slovo o kríži a láske ukrižovaného Pána, 
ktorý jediný má moc darovať život svetu a je cestou k pokoju, spravodlivosti, slobode 
a láske (MOCT F.15).

Konštruktívna kritika MOCT
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete je nepochybne dôležitým dokumentom 

a je veľmi významnou skutočnosťou, že bol vytvorený priestor pre jeho vznik. Podľa 
Vassiliadisa ide o jeden z najdôležitejších dokumentov Svätého a veľkého koncilu.15 To 
však neznamená, že toto vyhlásenie by nemalo svoje nedostatky, na ktoré je v teologic-
kej reflexii potrebné kriticky poukázať.

Vassiliadis tvrdí, že MOCT prakticky vôbec nevenuje pozornosť výsledkom bádania, 
ktoré v súčasnej svetovej teológii misie dosiahli veľkí pravoslávni teológovia.16 Konkrétne 
zmieňuje nasledujúce, podľa jeho názoru zásadné nedostatky. Po prvé, dokument sa 
podľa jeho názoru v dostatočnej miere nehlási k svedeckej a misijnej zodpovednosti 
cirkvi vychádzajúcej z biblických základov.17 Osobne sa domnievam, že táto kritika nie 
je úplne oprávnená, nakoľko tento dôraz je v niektorých odsekoch pomerne zreteľný. 
Ako príklad pars pro toto si uveďme výzvu k prorockému zvestovaniu Božieho kráľovstva 
v súčasných sekulárnych kontextoch (MOCT F.9). 

Po druhé, podľa Vassiliadisa v dokumente absentujú niektoré teologické výrazy kľú-
čové pre pravoslávnu teológiu. Ako príklady uvádza termíny svedectvo (martyria) a litur-
gia po Liturgii. Grécky teológ má síce pravdu v tom, že dané termíny ako explicitne uve-
dené v MOCT by sme hľadali len ťažko, avšak ako presvedčivo ukazuje Cristian Sonea, 
celý dokument je z teologickej perspektívy možné legitímne interpretovať ako spoločné 

14  MOCT na tomto mieste vo svojej biblickej referencii nesprávne odkazuje na Ž 23,1, namiesto na Ž 24,1.
15  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.
16  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.
17  VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 353.

MISIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V SÚČASNOM SVETE: MISIOLOGICKÁ REFLEXIA DOKUMENTU SVÄTÉHO  
A VEĽKÉHO KONCILU PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI | Pavol Bargár
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A po štvrté, MOCT takmer vôbec nevenuje pozornosť niektorým témam, ktoré patria 
do multidimenzionálne pochopenej misie.22 Najočividnejšie opomenutia zahŕňajú evan-
jelizáciu, teologické vzdelávanie a formáciu, inkulturáciu či kontextualizáciu. Pozrime sa 
stručne aspoň na poslednú zmieňovanú kategóriu. Hoci Cristian Sonea tvrdí, že prvo-
radým zámerom MOCT (ako aj ostatných koncilových dokumentov) je kontextualizácia 
učenia cirkvi pre súčasný svet,23 v dokumente je len málo evidentná snaha špecifikovať, 
ako konkrétne by takáto kontextualizácia mala vyzerať. Čitateľ má skôr dojem, že kontex-
tualizácia v pochopení koncilných otcov znamená dodávanie vytrvalosti a povzbudenia 
pre zvestovanie večnej a nemennej zvesti v podmienkach meniaceho sa sveta. V tomto 
ohľade sa zhodujem s tvrdením Petrosa Vassiliadisa, že MOCT chýba hlbšia teologická 
argumentácia, analýza a interpretácia. Zároveň však pripúšťam, že dokument je mož-
né vnímať aj ako určitý typ misiologického prolegomena, ako pozvanie k misiologickej 
argumentácii, analýze a interpretácii, ktorá musí byť vždy vedená na základe analýzy 
a porozumenia konkrétneho historického a kultúrneho kontextu. 

Záver
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete predstavuje napriek svojej stručnosti 

a určitej teologickej nedostatočnosti nesmierne cenný a dôležitý dokument. Nielenže 
ide o prvé oficiálne pravoslávne vyhlásenie venované misii, ale MOCT je nepochyb-
ným prínosom hneď z niekoľkých ďalších dôvodov. Po prvé, kladie dôraz na ľudskú 
zodpovednosť a spoluprácu na projekte Božej misie. Po druhé, má veľmi široký tema-
tický zámer a prejavuje záujem o rozmanité oblasti života. Tak prezentuje misiu ako 
mnohovrstevnatý fenomén týkajúci sa života ľudstva i stvorenia ako celku. Po tretie, so 
svojimi početnými odkazmi na biblické a patristické spisy je zreteľne ukotvený v Písme 
a tradícii.24 A po štvrté, do misiologickej diskusie prináša niektoré nové dôrazy, ako 
napr. ľudskú dôstojnosť, či postoj voči diskriminácii. Tým sa stáva cenným príspevkom 
do ekumenického dialógu o (kresťanskej) misii a evanjelizácii a zaraďuje sa k takým 
významným nedávno vydaným dokumentom, akými sú Záväzok z Kapského Mesta: 
Vyznanie viery a výzva ku konaniu (2010) vydaný Lausannským hnutím pre svetovú 
evanjelizáciu, apoštolská exhortácia Evangelii Gaudium (2013) pápeža Františka alebo 
už zmieňovaný dokument SRC Spoločne k životu.

Pre účinné a vplyvné Wirkungsgeschichte MOCT bude teraz kľúčové, aby vyhlásenie 
nepostretol údel mnohých dobrých dokumentov, t.j. aby nezapadlo prachom v archívoch 
a databázach, ale aby sa stalo súčasťou misiologických a teologických diskusií a aby 
jeho dôrazy a podnety boli uvádzané do misijnej praxe – a to nielen v oblasti pravosláv-
nej cirkvi, ale aj v širšej ekuméne. 

22  Prehľad najdôležitejších z týchto dimenzií („misia ako...“) je k dispozícii v BOSCH, D. J.: Transforming Mission: 
Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991, predovšetkým s. 368nn.

23  SONEA, CH.: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective, s. 1. Konferenčný príspevok 
prednesený na medzinárodnej konferencii Stredo- a východoeurópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS), 
ktorá sa konala 13. –17. februára 2017 v Osijeku.

24  Vassiliadis by však rád videl ešte väčšiu bohatosť relevantných referencií, pričom uvádza i konkrétne návrhy 
na doplnenia. Pozri: VASSILIADIS, P.: A Preliminary Short Comment, s. 354. Podľa môjho názoru by však ďalšie 
hromadenie citovaných pasáží mohlo byť kontraproduktívne, nakoľko by mohlo sťažovať zrozumiteľnosť 
a údernosť textu. Ako väčší nedostatok sa mi javí skutočnosť, že MOCT ignoruje novšie a nepravoslávne 
teologické zdroje.
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A po štvrté, MOCT takmer vôbec nevenuje pozornosť niektorým témam, ktoré patria 
do multidimenzionálne pochopenej misie.22 Najočividnejšie opomenutia zahŕňajú evan-
jelizáciu, teologické vzdelávanie a formáciu, inkulturáciu či kontextualizáciu. Pozrime sa 
stručne aspoň na poslednú zmieňovanú kategóriu. Hoci Cristian Sonea tvrdí, že prvo-
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učenia cirkvi pre súčasný svet,23 v dokumente je len málo evidentná snaha špecifikovať, 
ako konkrétne by takáto kontextualizácia mala vyzerať. Čitateľ má skôr dojem, že kontex-
tualizácia v pochopení koncilných otcov znamená dodávanie vytrvalosti a povzbudenia 
pre zvestovanie večnej a nemennej zvesti v podmienkach meniaceho sa sveta. V tomto 
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argumentácii, analýze a interpretácii, ktorá musí byť vždy vedená na základe analýzy 
a porozumenia konkrétneho historického a kultúrneho kontextu. 

Záver
Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete predstavuje napriek svojej stručnosti 

a určitej teologickej nedostatočnosti nesmierne cenný a dôležitý dokument. Nielenže 
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Pre účinné a vplyvné Wirkungsgeschichte MOCT bude teraz kľúčové, aby vyhlásenie 
nepostretol údel mnohých dobrých dokumentov, t.j. aby nezapadlo prachom v archívoch 
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Úvod
Dňa 21. mája 2016 priniesol americký denník The New York Times zaujímavý člá-

nok s názvom Násilím zničené kostoly v čínskom kresťanskom stredozemí (Decapitated 
Churches in China’s Christian Heartland). Bolo v ňom spomínané, že počas posledných 
dvoch rokov nechala čínska vláda strhnúť z kresťanských kostolov približne 1 200 až  
1 700 krížov a ďalšie kresťanské objekty v Číne boli úplne zničené,25 pričom dochádzalo 
k početným stretom medzi kresťanskými veriacimi, brániacimi svoje kostoly, a demolač-
nými čatami čínskej vlády. Uvedený denník spomenul, že v marci 2015 poslal súd na 
rok do väzenia čínskeho kňaza,   ktorý otvorene protestoval proti poškodzovaniu kresťan-
ských chrámov v krajine. Niektoré časti východočínskej provincie Če-ťiang, v ktorej bola 
kampaň proti krížom na kostoloch najsilnejšia, vyzerajú – podľa miestnych obyvateľov – 
ako by sa tadiaľ prehnal tajfún. Mnohé z kostolov odstránené kríže zostali hanebne ležať 
na strechách či na dvoroch. Avšak nielen bojovníci za ľudské práva, ale aj kresťania, sú 
presvedčení, že išlo o cielenú aktivitu zameranú proti šíreniu kresťanstva v Číne a snahu 
dostať pod kontrolu náboženský život Číňanov. Podľa The New York Times sa odhaduje, 
že v súčasnosti existuje v Číne približne 60 miliónov kresťanov. 

Štúdia sa preto bude na podklade výskumu venovať dejinnému i aktuálnemu priblíženiu 
kresťanstva a kresťanských misií na území Číny – obrovskej krajiny s mnohými religióznymi 
tradíciami. Zámerom štúdie je adekvátne poukázať, akú cestu prešlo kresťanstvo na úze-
mí Číny, ako sa tam vyvíjalo a aké vlny misionárskej činnosti z dejinného aspektu otvorili 
priestor pre šírenie kresťanskej viery na tomto území nábožensky silne skúšanej krajiny. 

Prenikanie kresťanstva do Číny
Ako sa vlastne dostalo kresťanstvo do Číny? Na úvod môžeme konštatovať, že kres-

ťanstvo prenikalo do Číny v rôznych historických obdobiach, pričom každé obdobie šírenia 
misionárskej činnosti predstavovalo z určitého hľadiska rozdielny spôsob šírenia viery. 

Doposiaľ nie sú exaktne zdokumentované fakty, kedy bolo v Číne kresťanstvo hlásané 
po prvýkrát.26 Prastaré kresťanské tradície tvrdia, že už apoštol Tomáš prišiel na územie 
Číny šíriť kresťanskú vieru v prvom storočí, avšak uvedené tvrdenie nie je adekvátne his-
toricky podložené, hoci je isté, že kresťanstvo sa po smrti Krista šírilo zjavne na Východ. 
Približne od roku 500 existuje vo východnej sýrskej Cirkvi mienka, že kresťanstvo do Číny 
priniesol popri apoštolovi Tomášovi v 1. storočí aj apoštol Bartolomej. Táto informácia však 
taktiež nie je vierohodne doložená a zrejme ide iba o apologetickú konštrukciu. S určitos-
ťou však začiatky kresťanskej viery na území Číny možno datovať do obdobia 7. storočia, 
kedy je s istotou historicky preukázaná existencia nestoriánskych komunít v tejto oblasti.

25  JOHNSON, I.: Decapitated Churches in China’s  Christian Heartland. In The New York Times, May 21. 2016, 
[online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na internete: https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/asia/
china-christians-zhejiang.html?_r=2

26  BOROTOVÁ, L.: Protestantské misie v Číne, s. 156.
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Abstrakt
Čína patrí medzi krajiny, ktoré svojou zaujímavou históriou, kultúrou a religiozitou fasci-
nujú ľudí z celého sveta. Ide o jednu z najväčších svetových veľmocí, a to z ekonomické-
ho i kultúrneho aspektu. Nielen v masmédiách, ale i v módnom priemysle sa často vyu-
žívajú symboly čínskej abecedy a obľube sa aj v súčasnosti vrátane textilu vyrábaného 
v Číne tešia i jednotlivé čínske náboženské prúdy. Spomedzi svetových veľmocí je práve 
Čína krajinou, ktorej náboženské a filozofické názory prenikajú do kresťanskej Európy 
a etablujú sa v nej. Predkladaná štúdia sa zaoberá statusom kresťanského nábožen-
stva a misionárskej činnosti v Číne z historického i súčasného pohľadu. Jej zámerom je 
aspoň v stručnosti priblížiť dejiny kresťanských misií v Číne, ktoré viedli k rôznorodým 
postupom pri evanjelizácii čínskeho obyvateľstva. Okrem toho sa predmetná štúdia za-
meriava na činnosť rehoľníkov a adekvátny spôsob, akým boli misie v Číne uskutočňo-
vané z pohľadu západných misionárov. Taktiež popisuje spôsoby akými bola kresťanská 
vierouka inkulturovaná tamojšej mentalite a následky vedúce ku kultúrnym rozdielom 
medzi misionármi a čínskym obyvateľstvom.

Kľúčové slová: Misionárska činnosť. Kresťanstvo v Číne. Misie. Čína. Religiozita Číny.

Abstract
China is a country the interesting history, culture and religiousness of which fascinates 
people all over the world. It is one of the global economic and cultural superpowers. Sym-
bols of the Chinese alphabet are used in mass media and the fashion industry and, apart 
from textiles produced in China, Chinese religious streams have also become popular. 
China is one of the superpowers whose religious and philosophical views are penetrating 
Christian Europe and establishing themselves within it.This study focuses on the status 
of the Christian religion and missionary activities in China both from historical and mo-
dern-day perspectives. The aim of the study is to briefly describe the history of Christian 
missions in China which have lead to various ways of evangelisation of Chinese citizens. 
The study also focuses on the activity of friars and what Western missionaries perceived 
as an adequate way to realize missions in China. The study describes ways how Chris-
tianity was placed in local culture and mind-set and the results which lead to cultural 
discrepancies between missionaries and the Chinese population.
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Zánik nestoriánskej komunity
V priebehu 10. storočia zanikli i posledné prvky nestoriánskej komunity v Číne. Ná-

sledne došlo k vákuu v misionárskom pôsobení na území Číny na dlhšiu periódu. Krát-
ku renesanciu zažilo kresťanstvo počas vlády dynastie Jüan, kedy sa o nestoriánoch 
zmieňoval vo svojich spisoch i Marco Polo. Zo zachovaných historických dokumentov 
sa dozvedáme, že matka prvého čínskeho panovníka dynastie Jüan – Kublajchána bola 
kresťanka. K takmer definitívnemu zániku kresťanstva v Strednej Ázii dopomohla islami-
začná vlna spolu s krutým prenasledovaním. Stretnutie čínskej kultúrnej tradície s kres-
ťanstvom, i keď v tom období pokladaným za heretické, bolo prvým stretnutím s mono-
teistickou vierou semitského pôvodu, a teda náboženským učením z úplne odlišného 
kultúrno-historického okruhu.

Rehoľa františkánov v Číne
V trinástom storočí prišli do Číny prví františkánski misionári, napríklad v roku 1275 

Giovanni da Pian del Carpine so spolubratmi, ktorí boli vyslaní priamo pápežom Inocen-
tom IV. (1243–1254). Hoci zmienení misionári zostali na čínskom území dlhé obdobie, 
takmer výhradne sa venovali európskym kresťanom, ktorí žili v Číne. Možno aj z tohto 
dôvodu zostalo kresťanstvo pre Číňanov pomerne dlhé obdobie chápané skôr ako nie-
čo cudzie, čo nemalo čínsky pôvod a viac-menej bolo orientované na západnú kultúru. 
Snaha františkánskych misionárov bola v 13. – 14. storočí reakciou aj na prenikanie 
Mongolov do Číny, ktoré v konečnom dôsledku ohrozovalo i šírenie kresťanstva. Mongoli 
počas panovania Kublajchána obsadili celú strednú Áziu a podstatnú časť Číny. V roku 
1289 poslal Kublajchán list adresovaný pápežovi Mikulášovi IV. (1288–1292) s prosbou 
o vyslanie kresťanských misionárov na jeho dvor. Pápež mu poslal malú skupinu fran-
tiškánov vedenú Giovannim da Montecorvinom. Ale keď prišli františkánski misionári na 
územie Číny, bol už Kublajchán mŕtvy. Skupine františkánov bola udelená audiencia u pa-
novníka Čingzong Timura, ktorý ich prijal pomerne vľúdne a i napriek odporu miestnych 
duchovných im udelil povolenie stavať kostoly a kláštor. V tomto období bolo pokrstených 
množstvo Mongolov. Neskôr boli preložené do mongolského jazyka i jednotlivé texty 
Svätého písma. Liturgickým jazykom však zostala latinčina, ktorá sa používala vo všet-
kých oficiálnych náboženských liturgických prekladoch, ako i v textoch, ktoré sa priamo 
dotýkali liturgického slávenia omše.

Keď sa o takomto úspechu čínskych misií dozvedel pápež, menoval Giovanniho 
da Montecorvina za biskupa. Po zániku dynastie Jüan však súbežne zanikli aj všetky 
kresťanské misie v Číne a vlády sa zmocnila dynastia Ming. V roku 1369 boli z Číny ofi-
ciálne vyhnaní všetci kresťania latinského i sýrskeho obradu a prísun nových misionárov 
do Číny bol prerušený. Tým sa radikálne zmenili i podmienky pre pôsobenie františkánov 
na území Číny a ich činnosť sa tak v podstate v Číne skončila.31 Od šestnásteho storočia 
boli podľa nariadení Svätej stolice v Číne oficiálne kreované nové diecézy, čím následne 
začali do krajiny prichádzať noví katolícki misionári vo väčšom počte. Organizovaná mi-
sijná činnosť však vo väčšej miere nastala až po príchode jezuitských misionárov.

31  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 
20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840

Kresťanstvo v nestoriánskej forme v Číne
V historickom slede bolo ako prvé uvedené do Číny nestoriánske kresťanstvo, čo bola 

istá kresťanská denominácia používajúca sýrsku liturgiu, ktorá sa oddelila od oficiálnej 
doktríny západného kresťanstva na koncile v Efeze v roku 431.27 Jej zakladateľ, resp. 
kňaz, po ktorom bol tento smer pomenovaný – Nestórius, tvrdil, že božská a ľudská pri-
rodzenosť v Kristovi nemôžu byť spojené fyzicky, a teda Ježiš Kristus nebol Boží Syn, 
ale len Boží tvor a čím následne Panna Mária nebola Bohorodička – θεοτόκος , ale len 
Kristorodička – χριστοτόκος. Nestoriáni opustili svoje pôvodné územie a presunuli sa na 
Východ. Svoje učenie šírili postupne vo veľkej časti Ázie a v Číne, obzvlášť počas pôso-
benia dynastie Tang. Zaujímavosťou je, že v Číne bol pre nestoriánov dokonca vydaný 
tolerančný edikt, aby sa mohli venovať misionárskej činnosti. Ich šírenie kresťanskej 
viery bolo medzi miestnym čínskym obyvateľstvom pomerne úspešné, a to z dôvodu, že 
nestoriáni sa v Číne usadili a do veľkej miery sa i asimilovali s miestnymi ľuďmi.

Mních z Perzie A-luo-pen
Príchod nestoriánskeho kresťanstva do Číny sa nerozlučne spája s osobnosťou 

A-luo-pena, perzského mnícha, ktorý v roku 635 prišiel do Čchang-anu, vtedajšieho zá-
padného hlavného mesta dynastie Tchang. Obdobie vlády tejto dynastie (618–907 po Kr.) 
sa všeobecne pokladá za zlatý čínsky vek, v ktorom čínska vzdelanosť, literatúra i umenie 
dospeli k vrcholu.28 Aj keď bol v Číne budhizmus vyhlásený za štátne náboženstvo, čínske 
prostredie bolo aspoň spočiatku tolerantné i voči iným náboženstvám a aj voči kresťanstvu. 
Svedčí o tom mimoriadne vľúdne prijatie, aké sa A-luo-penovi a jeho spolubratom dostalo 
od cisára Tchaj-cunga 太宗. Ten dal preložiť ich spisy do čínskeho jazyka a rozkázal vy-
stavať kresťanský kláštor i prvé kostoly. V nasledujúcich rokoch nestoriánska obec v Číne 
ďalej rozkvitala a v roku 650 bola uznaná ako samostatná diecéza. Kresťanskí misionári 
získavali ďalších konvertitov a boli budované nové kresťanské kostoly. Historických prame-
ňov, ktoré by zdokumentovali prvotnú činnosť kresťanských cirkví v Číne sa zachovalo málo. 
Informácie o prvej misionárskej činnosti nestoriánskych mníchov na území Číny pochádzajú 
z kamennej dosky – tzv. stély zo Sienu, ktorej pôvod sa datuje na rok 781. Našli sa na nej 
vyryté kresťanské nápisy v čínskom jazyku.29 Ďalšie podobné nálezy boli nájdené pri arche-
ologických objavoch až v dvadsiatom storočí. Nestoriánski misionári často spolupracovali 
aj s taoistami i budhistami, a to až do takej miery, že nestoriánstvo bolo v Číne všeobecne 
pokladané za budhistickú sektu – čo napríklad spôsobilo, že neskoršia perzekúcia bud-
hizmu v Číne sa vzťahovala aj na túto formu kresťanstva. Mnísi prekladali a prepisovali do 
čínskeho jazyka náboženské texty i modlitby, ale popritom používali termíny z budhistického 
a taoistického slovníka. Ak prehliadneme prenasledovanie zo strany budhistov na prelome 7. 
a 8. storočia, z ktorého sa nestoriáni spamätali a dokonca získali novú silu, tak prelomovým 
obdobím v kresťanskej misionárskej činnosti na území Číny je rok 845, kedy počas úpadku 
dynastie Thang došlo k systematickej perzekúcii cudzích náboženstiev v Číne.30 

27  Toto učenie bolo na uvedenom koncile i  na koncile v  Chalcedone o  dvadsať rokov neskôr označené za 
heretické, čo znamenalo definitívny rozchod s rímskou cirkvou. Nestoriáni sa potom usadili v Perzii, odkiaľ 
zásluhou horlivých misionárov svoju vieru šírili do strednej Ázie a ďalej na Východ. 

28  KŰNG, H. – CHING, J.: Křesťanství a náboženství Číny, s. 223.
29  Tento dokument o prítomnosti kresťanov na území Číny našli až v roku 1625 jezuitskí misionári.
30  LIŠČÁK, V.: Počátky novověkých křestanských misií v Číne, s. 66.
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V trinástom storočí prišli do Číny prví františkánski misionári, napríklad v roku 1275 

Giovanni da Pian del Carpine so spolubratmi, ktorí boli vyslaní priamo pápežom Inocen-
tom IV. (1243–1254). Hoci zmienení misionári zostali na čínskom území dlhé obdobie, 
takmer výhradne sa venovali európskym kresťanom, ktorí žili v Číne. Možno aj z tohto 
dôvodu zostalo kresťanstvo pre Číňanov pomerne dlhé obdobie chápané skôr ako nie-
čo cudzie, čo nemalo čínsky pôvod a viac-menej bolo orientované na západnú kultúru. 
Snaha františkánskych misionárov bola v 13. – 14. storočí reakciou aj na prenikanie 
Mongolov do Číny, ktoré v konečnom dôsledku ohrozovalo i šírenie kresťanstva. Mongoli 
počas panovania Kublajchána obsadili celú strednú Áziu a podstatnú časť Číny. V roku 
1289 poslal Kublajchán list adresovaný pápežovi Mikulášovi IV. (1288–1292) s prosbou 
o vyslanie kresťanských misionárov na jeho dvor. Pápež mu poslal malú skupinu fran-
tiškánov vedenú Giovannim da Montecorvinom. Ale keď prišli františkánski misionári na 
územie Číny, bol už Kublajchán mŕtvy. Skupine františkánov bola udelená audiencia u pa-
novníka Čingzong Timura, ktorý ich prijal pomerne vľúdne a i napriek odporu miestnych 
duchovných im udelil povolenie stavať kostoly a kláštor. V tomto období bolo pokrstených 
množstvo Mongolov. Neskôr boli preložené do mongolského jazyka i jednotlivé texty 
Svätého písma. Liturgickým jazykom však zostala latinčina, ktorá sa používala vo všet-
kých oficiálnych náboženských liturgických prekladoch, ako i v textoch, ktoré sa priamo 
dotýkali liturgického slávenia omše.

Keď sa o takomto úspechu čínskych misií dozvedel pápež, menoval Giovanniho 
da Montecorvina za biskupa. Po zániku dynastie Jüan však súbežne zanikli aj všetky 
kresťanské misie v Číne a vlády sa zmocnila dynastia Ming. V roku 1369 boli z Číny ofi-
ciálne vyhnaní všetci kresťania latinského i sýrskeho obradu a prísun nových misionárov 
do Číny bol prerušený. Tým sa radikálne zmenili i podmienky pre pôsobenie františkánov 
na území Číny a ich činnosť sa tak v podstate v Číne skončila.31 Od šestnásteho storočia 
boli podľa nariadení Svätej stolice v Číne oficiálne kreované nové diecézy, čím následne 
začali do krajiny prichádzať noví katolícki misionári vo väčšom počte. Organizovaná mi-
sijná činnosť však vo väčšej miere nastala až po príchode jezuitských misionárov.

31  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 
20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840
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istá kresťanská denominácia používajúca sýrsku liturgiu, ktorá sa oddelila od oficiálnej 
doktríny západného kresťanstva na koncile v Efeze v roku 431.27 Jej zakladateľ, resp. 
kňaz, po ktorom bol tento smer pomenovaný – Nestórius, tvrdil, že božská a ľudská pri-
rodzenosť v Kristovi nemôžu byť spojené fyzicky, a teda Ježiš Kristus nebol Boží Syn, 
ale len Boží tvor a čím následne Panna Mária nebola Bohorodička – θεοτόκος , ale len 
Kristorodička – χριστοτόκος. Nestoriáni opustili svoje pôvodné územie a presunuli sa na 
Východ. Svoje učenie šírili postupne vo veľkej časti Ázie a v Číne, obzvlášť počas pôso-
benia dynastie Tang. Zaujímavosťou je, že v Číne bol pre nestoriánov dokonca vydaný 
tolerančný edikt, aby sa mohli venovať misionárskej činnosti. Ich šírenie kresťanskej 
viery bolo medzi miestnym čínskym obyvateľstvom pomerne úspešné, a to z dôvodu, že 
nestoriáni sa v Číne usadili a do veľkej miery sa i asimilovali s miestnymi ľuďmi.

Mních z Perzie A-luo-pen
Príchod nestoriánskeho kresťanstva do Číny sa nerozlučne spája s osobnosťou 

A-luo-pena, perzského mnícha, ktorý v roku 635 prišiel do Čchang-anu, vtedajšieho zá-
padného hlavného mesta dynastie Tchang. Obdobie vlády tejto dynastie (618–907 po Kr.) 
sa všeobecne pokladá za zlatý čínsky vek, v ktorom čínska vzdelanosť, literatúra i umenie 
dospeli k vrcholu.28 Aj keď bol v Číne budhizmus vyhlásený za štátne náboženstvo, čínske 
prostredie bolo aspoň spočiatku tolerantné i voči iným náboženstvám a aj voči kresťanstvu. 
Svedčí o tom mimoriadne vľúdne prijatie, aké sa A-luo-penovi a jeho spolubratom dostalo 
od cisára Tchaj-cunga 太宗. Ten dal preložiť ich spisy do čínskeho jazyka a rozkázal vy-
stavať kresťanský kláštor i prvé kostoly. V nasledujúcich rokoch nestoriánska obec v Číne 
ďalej rozkvitala a v roku 650 bola uznaná ako samostatná diecéza. Kresťanskí misionári 
získavali ďalších konvertitov a boli budované nové kresťanské kostoly. Historických prame-
ňov, ktoré by zdokumentovali prvotnú činnosť kresťanských cirkví v Číne sa zachovalo málo. 
Informácie o prvej misionárskej činnosti nestoriánskych mníchov na území Číny pochádzajú 
z kamennej dosky – tzv. stély zo Sienu, ktorej pôvod sa datuje na rok 781. Našli sa na nej 
vyryté kresťanské nápisy v čínskom jazyku.29 Ďalšie podobné nálezy boli nájdené pri arche-
ologických objavoch až v dvadsiatom storočí. Nestoriánski misionári často spolupracovali 
aj s taoistami i budhistami, a to až do takej miery, že nestoriánstvo bolo v Číne všeobecne 
pokladané za budhistickú sektu – čo napríklad spôsobilo, že neskoršia perzekúcia bud-
hizmu v Číne sa vzťahovala aj na túto formu kresťanstva. Mnísi prekladali a prepisovali do 
čínskeho jazyka náboženské texty i modlitby, ale popritom používali termíny z budhistického 
a taoistického slovníka. Ak prehliadneme prenasledovanie zo strany budhistov na prelome 7. 
a 8. storočia, z ktorého sa nestoriáni spamätali a dokonca získali novú silu, tak prelomovým 
obdobím v kresťanskej misionárskej činnosti na území Číny je rok 845, kedy počas úpadku 
dynastie Thang došlo k systematickej perzekúcii cudzích náboženstiev v Číne.30 

27  Toto učenie bolo na uvedenom koncile i  na koncile v  Chalcedone o  dvadsať rokov neskôr označené za 
heretické, čo znamenalo definitívny rozchod s rímskou cirkvou. Nestoriáni sa potom usadili v Perzii, odkiaľ 
zásluhou horlivých misionárov svoju vieru šírili do strednej Ázie a ďalej na Východ. 

28  KŰNG, H. – CHING, J.: Křesťanství a náboženství Číny, s. 223.
29  Tento dokument o prítomnosti kresťanov na území Číny našli až v roku 1625 jezuitskí misionári.
30  LIŠČÁK, V.: Počátky novověkých křestanských misií v Číne, s. 66.
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a tomu zodpovedajúcej forme37 i misijnému modelu.38 Tieto rozdiely v postojoch voči 
čínskym rituálom pochádzali z rozdielnej skúsenosti, akú mali jednotlivé strany s vtedy 
obvyklou praxou úcty voči predkom v rôznych oblastiach Číny. Jezuiti mali lepší prístup 
k vzdelaným vrstvám, zatiaľ čo františkáni a dominikáni vychádzali predovšetkým zo 
skúseností získanými pri kontakte s jednoduchými sedliakmi a rybármi z provincií, 
ktoré si zachovávali ľudové náboženstvo. Dôsledkom však boli mnohoročné nezho-
dy, vedúce nielen k rozkolu medzi čínskymi kresťanmi a medzi rehoľami pôsobiacimi 
v Číne, ale vzbudzovali i nevôľu samotného cisára voči kresťanským misionárom a ku 
kresťanstvu ako náboženstvu vôbec. Odmietanie starých rituálov bolo pociťované ako 
výraz európskej nadradenosti, ktorá by tak akoby hanobila čínsku tradíciu a pokladala 
kresťanstvo i západnú kultúru za nadradenú. V očiach čínskych autorít i obyvateľstva 
akoby kresťanstvo ohrozovalo základné prvky spoločenského poriadku a predstavo-
valo nebezpečenstvo pre mier a harmonický chod čínskej spoločnosti. Kresťanskí 
konvertiti boli stúpencami cudzieho náboženstva, riadeného zahraničnou autoritou 
z Ríma, ktorá bola videná ako tá, ktorá sa mieša do vnútorných záležitostí. Čínski kres-
ťania tak stáli pred dilemou: neposlúchnuť Rím by znamenalo dopustiť sa modloslužby 
a riadenie sa podľa rímskych nariadení by bolo dôkazom nelojality voči predkom a au-
toritám štátu.39 Z uvedeného sporu o rítus vzniklo niekoľko otázok, ktoré majú význam 
i pre súčasnosť: Prečo bolo pre prvotnú Cirkev teologicky správne, aby sa kresťanstvo 
vystavovalo vplyvu rímskej filozofie, rímskeho právneho myslenia a dokonca zvykom 
germánskych národov? A z akého dôvodu táto sloboda neplatila pri pokuse prispô-
sobiť kresťanstvo pri stretnutí s kultúrami nielen v Číne, ale i v ďalších krajinách, ako 
napr. Japonsko či Vietnam? Odmietavé stanovisko Ríma bolo žiaľ v tomto spore pre 
čínsku vládu podnetom kresťanskú misiu ukončiť a kresťanstvo prehlásiť za štátu 
neprospešné náboženstvo.40

V období trvania zákazu kresťanských misií v Číne šírenie kresťanskej viery úzko 
súviselo aj s medzinárodnou politikou. Postoj dynastie Qing voči cudzincom, nielen 
misionárom, ale i obchodníkom, bol veľmi obozretný. Misionári mohli sídliť iba za mest-
skými hradbami (napríklad v Guangdongu), nesmeli sa učiť čínsky jazyk, a ak vydávali 
nejaké religiózne spisy, mohli byť písané iba v západných jazykoch. Voči kresťanským 
misionárom boli ostražití dokonca aj ostatní cudzinci v Číne, ktorí sa usilovali udržať 
krehkú rovnováhu obchodovania s ópiom, a nemohli si dovoliť žiadne ďalšie konflikty 
s čínskou vládou, ktoré by mohli misionári potencionálne spôsobiť. Preto mali naprí-
klad britské úrady v Číne právo vyhostiť misionárov z krajiny v prípade, že by sa ich 
prítomnosť ukázala ako nežiaduca, a to z akéhokoľvek dôvodu, nielen náboženského. 

37  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62.
38  BUČKO, L.: Aktuálny misijný model aplikovateľný pre súčasný globálny svet, s. 17.
39  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 12.
40  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 

20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840

Rehoľa jezuitov v Číne a spor o liturgický rítus
Významný jezuitský misionár sv. František Xaverský mal ku koncu svojho živo-

ta túžbu ísť zvestovať evanjelium do Číny.32 K výraznejšiemu vzájomnému stretnutiu 
a samotnému dialógu jezuitov s čínskou kultúrou došlo až na prelome dynastií Ming 
a Qing, a to predovšetkým počas pôsobenia jezuitského misionára Mattea Ricciho, 
prostredníctvom ktorého sa do Číny v 16. storočí dostali rehoľníci Spoločnosti Ježi-
šovej.33 Snažili sa hlásať kresťanstvo ako systém etických a mravných hodnôt, ktoré 
sa aspoň čiastočne zhodujú s učením budhizmu či taoizmu.34 Nakoľko jezuiti ovládali 
čínsky jazyk, bolo pre nich jednoduchšie hovoriť o kresťanstve v obrazoch a v prirov-
naniach, ktoré Číňania poznali a ktorým rozumeli. Jezuiti sa snažili o nájdenie zhody 
medzi filozofiou a teológiou, pričom si pomáhali Konfuciovými spismi.35 Z tohto neskôr 
vznikol tzv. spor o rítus. V podstate išlo o dilemu, či bude obyvateľom Číny po prijatí 
kresťanstva dovolené vykonávanie ich tradičných rituálov. Tieto rituály boli spájané 
napríklad s kultom predkov či s uctievaním si Konfucia. Proti tomu ostro vystupovali 
františkáni a dominikáni, ktorí takéto obrady pokladali za nekresťanské, ba až hrani-
čiace s modloslužbou. Argumentovali tým, že liturgické obrady, pri ktorých dochádza 
k uctievaniu predkov sú občianskymi náležitosťami a nie cirkevnými. Jezuiti sa na 
druhej strane v Číne snažili propagovať kresťanské náboženstvo, no zároveň ho aj 
prispôsobiť čínskemu mysleniu a jeho hodnotám. Išlo o tzv. formálnu náboženskú 
akomodáciu. Vývoj misijných modelov v Číne môžeme tak vnímať z rozličných uhlov 
pohľadu.36 Svoje miesto tu zaujal inkulturačný misijný model, kde inkulturácia zname-
nala dlhodobý proces, v ktorom sa kresťanská viera a kultúra dostávali do hlbokého 
vzťahu. Tento proces musí spĺňať požiadavky oboch strán: viery i kultúry. Na jednej 
strane tu stála kresťanská viera a život ako ich sprítomňuje Cirkev, na strane druhej tu 
bola konkrétna čínska kultúra, ktorá mala svoje silné religiózne a meniace sa tradície, 
čím medzi obidvoma stranami vznikal istý proces. Misionári museli bedlivo rozlišovať 
medzi potenciálne neškodnými, resp. prínosnými prvkami a konceptmi, ktoré boli ne-
prijateľné z teologického hľadiska. Svätá stolica sa však tejto tendencie zľakla a je-
zuitov vystriedali dominikáni, ktorí sa radšej pridŕžali latinského liturgického obradu 

32  Na Slovensku je azda najkrajšie výtvarne stvárnená táto skutočnosť na oltárnom obraze v  Katedrále sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici. 

33  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62. 
34  Prví z jezuitských misionárov Matteo Ricci a Michele Rugieri začali pôsobiť v južnej Číne od roku 1583, avšak 

ich prvotným zámerom ešte nebola snaha o  konvertovanie pôvodného obyvateľstva na kresťanstvo. 
Prezentovali sa najmä ako filozofovia a  učenci. Popritom kresťanskú vieru síce šírili, ale v  porovnaní 
s  ostatnými misionármi svojráznym spôsobom a  to na základe filozofie a  vedy. Oboznámili sa s  čínskou 
filozofiou a tradíciami, a na základe tohto poznania začali šíriť vieru nie medzi bežným obyvateľstvom, ale 
medzi čínskou inteligenciou. Matteo Ricci vyučoval kresťanstvo v čínskej akadémii, teda nie v kostole, a zvolil 
aj odlišný postup učenia. Neobjasňoval kresťanské dogmy, ale sústredil sa na diela čínskych konfuciánskych 
klasikov, v ktorých dokazoval prítomnosť kresťanských ideí. Bolo to skôr filozofické než náboženské učenie, 
a preto sa presadilo iba v malom okruhu učencov.

35  Napriek tomu nasledujúci jezuitskí misionári reinterpretovali klasické čínske diela svojvoľne podľa svojich 
zámerov, čo sa stretlo s nesúhlasom čínskych učencov. Navyše prejavovali príliš málo tolerancie vzhľadom 
na čínsku kultúru. 

36  Jedným z týchto pohľadov je možnosť skúmať vzťah medzi evanjeliom a miestnou kultúrou alebo skúmať 
prístup misionárov k tomuto vzťahu.

  (BUČKO, L.: Aktuálny misijný model aplikovateľný pre súčasný globálny svet, s. 17.)
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a tomu zodpovedajúcej forme37 i misijnému modelu.38 Tieto rozdiely v postojoch voči 
čínskym rituálom pochádzali z rozdielnej skúsenosti, akú mali jednotlivé strany s vtedy 
obvyklou praxou úcty voči predkom v rôznych oblastiach Číny. Jezuiti mali lepší prístup 
k vzdelaným vrstvám, zatiaľ čo františkáni a dominikáni vychádzali predovšetkým zo 
skúseností získanými pri kontakte s jednoduchými sedliakmi a rybármi z provincií, 
ktoré si zachovávali ľudové náboženstvo. Dôsledkom však boli mnohoročné nezho-
dy, vedúce nielen k rozkolu medzi čínskymi kresťanmi a medzi rehoľami pôsobiacimi 
v Číne, ale vzbudzovali i nevôľu samotného cisára voči kresťanským misionárom a ku 
kresťanstvu ako náboženstvu vôbec. Odmietanie starých rituálov bolo pociťované ako 
výraz európskej nadradenosti, ktorá by tak akoby hanobila čínsku tradíciu a pokladala 
kresťanstvo i západnú kultúru za nadradenú. V očiach čínskych autorít i obyvateľstva 
akoby kresťanstvo ohrozovalo základné prvky spoločenského poriadku a predstavo-
valo nebezpečenstvo pre mier a harmonický chod čínskej spoločnosti. Kresťanskí 
konvertiti boli stúpencami cudzieho náboženstva, riadeného zahraničnou autoritou 
z Ríma, ktorá bola videná ako tá, ktorá sa mieša do vnútorných záležitostí. Čínski kres-
ťania tak stáli pred dilemou: neposlúchnuť Rím by znamenalo dopustiť sa modloslužby 
a riadenie sa podľa rímskych nariadení by bolo dôkazom nelojality voči predkom a au-
toritám štátu.39 Z uvedeného sporu o rítus vzniklo niekoľko otázok, ktoré majú význam 
i pre súčasnosť: Prečo bolo pre prvotnú Cirkev teologicky správne, aby sa kresťanstvo 
vystavovalo vplyvu rímskej filozofie, rímskeho právneho myslenia a dokonca zvykom 
germánskych národov? A z akého dôvodu táto sloboda neplatila pri pokuse prispô-
sobiť kresťanstvo pri stretnutí s kultúrami nielen v Číne, ale i v ďalších krajinách, ako 
napr. Japonsko či Vietnam? Odmietavé stanovisko Ríma bolo žiaľ v tomto spore pre 
čínsku vládu podnetom kresťanskú misiu ukončiť a kresťanstvo prehlásiť za štátu 
neprospešné náboženstvo.40

V období trvania zákazu kresťanských misií v Číne šírenie kresťanskej viery úzko 
súviselo aj s medzinárodnou politikou. Postoj dynastie Qing voči cudzincom, nielen 
misionárom, ale i obchodníkom, bol veľmi obozretný. Misionári mohli sídliť iba za mest-
skými hradbami (napríklad v Guangdongu), nesmeli sa učiť čínsky jazyk, a ak vydávali 
nejaké religiózne spisy, mohli byť písané iba v západných jazykoch. Voči kresťanským 
misionárom boli ostražití dokonca aj ostatní cudzinci v Číne, ktorí sa usilovali udržať 
krehkú rovnováhu obchodovania s ópiom, a nemohli si dovoliť žiadne ďalšie konflikty 
s čínskou vládou, ktoré by mohli misionári potencionálne spôsobiť. Preto mali naprí-
klad britské úrady v Číne právo vyhostiť misionárov z krajiny v prípade, že by sa ich 
prítomnosť ukázala ako nežiaduca, a to z akéhokoľvek dôvodu, nielen náboženského. 

37  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62.
38  BUČKO, L.: Aktuálny misijný model aplikovateľný pre súčasný globálny svet, s. 17.
39  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 12.
40  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 

20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840
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naniach, ktoré Číňania poznali a ktorým rozumeli. Jezuiti sa snažili o nájdenie zhody 
medzi filozofiou a teológiou, pričom si pomáhali Konfuciovými spismi.35 Z tohto neskôr 
vznikol tzv. spor o rítus. V podstate išlo o dilemu, či bude obyvateľom Číny po prijatí 
kresťanstva dovolené vykonávanie ich tradičných rituálov. Tieto rituály boli spájané 
napríklad s kultom predkov či s uctievaním si Konfucia. Proti tomu ostro vystupovali 
františkáni a dominikáni, ktorí takéto obrady pokladali za nekresťanské, ba až hrani-
čiace s modloslužbou. Argumentovali tým, že liturgické obrady, pri ktorých dochádza 
k uctievaniu predkov sú občianskymi náležitosťami a nie cirkevnými. Jezuiti sa na 
druhej strane v Číne snažili propagovať kresťanské náboženstvo, no zároveň ho aj 
prispôsobiť čínskemu mysleniu a jeho hodnotám. Išlo o tzv. formálnu náboženskú 
akomodáciu. Vývoj misijných modelov v Číne môžeme tak vnímať z rozličných uhlov 
pohľadu.36 Svoje miesto tu zaujal inkulturačný misijný model, kde inkulturácia zname-
nala dlhodobý proces, v ktorom sa kresťanská viera a kultúra dostávali do hlbokého 
vzťahu. Tento proces musí spĺňať požiadavky oboch strán: viery i kultúry. Na jednej 
strane tu stála kresťanská viera a život ako ich sprítomňuje Cirkev, na strane druhej tu 
bola konkrétna čínska kultúra, ktorá mala svoje silné religiózne a meniace sa tradície, 
čím medzi obidvoma stranami vznikal istý proces. Misionári museli bedlivo rozlišovať 
medzi potenciálne neškodnými, resp. prínosnými prvkami a konceptmi, ktoré boli ne-
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zuitov vystriedali dominikáni, ktorí sa radšej pridŕžali latinského liturgického obradu 

32  Na Slovensku je azda najkrajšie výtvarne stvárnená táto skutočnosť na oltárnom obraze v  Katedrále sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici. 

33  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62. 
34  Prví z jezuitských misionárov Matteo Ricci a Michele Rugieri začali pôsobiť v južnej Číne od roku 1583, avšak 
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klasikov, v ktorých dokazoval prítomnosť kresťanských ideí. Bolo to skôr filozofické než náboženské učenie, 
a preto sa presadilo iba v malom okruhu učencov.

35  Napriek tomu nasledujúci jezuitskí misionári reinterpretovali klasické čínske diela svojvoľne podľa svojich 
zámerov, čo sa stretlo s nesúhlasom čínskych učencov. Navyše prejavovali príliš málo tolerancie vzhľadom 
na čínsku kultúru. 

36  Jedným z týchto pohľadov je možnosť skúmať vzťah medzi evanjeliom a miestnou kultúrou alebo skúmať 
prístup misionárov k tomuto vzťahu.

  (BUČKO, L.: Aktuálny misijný model aplikovateľný pre súčasný globálny svet, s. 17.)
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19. storočie – nová vlna misií v Číne
Situácia sa zmenila po roku 1842 po ukončení prvej tzv. ópiovej vojny a po pod-

písaní Nankingskej dohody, ktorá znamenala otvorenie piatich čínskych prístavov 
európskym mocnostiam a povolenie kresťanským misionárom šíriť vieru v čínskej 
krajine. V devätnástom storočí sa tak začala nová vlna kresťanských misií v Číne, 
spôsobená zmenou spoločensko-politického postavenia Číny vo svete. Na základe 
uzavretia Druhej sino-francúzskej dohody bolo misionárom umožnené prenajímať 
alebo kupovať pôdu a stavať na území Číny sakrálne stavby pre vlastnú potrebu. 
Aj postoj európskych štátov k misionárom sa zrazu zmenil. Šírenie kresťanstva sa 
stalo výhodným spôsobom, ktorý umožňoval prispieť k istým kolonizačným plánom. 
So zlegalizovaním kresťanských misií v Číne súvisel i vznik mnohých náboženských 
spoločností v Európe a USA, zaoberajúcimi sa misijnou činnosťou a pripravovaním 
pracovníkov na misie, napríklad Seminára pre zahraničné misie v Miláne, založeného 
v roku 1850. Svetové misie tak boli umožnené mnohým mladým adeptom z Európy, 
a to i vďaka zlepšeniu ekonomickej situácie po priemyselnej revolúcii. Bolo založených 
viacero misijných spoločností, katolíckych i protestantských, začal sa viac klásť dôraz 
na štúdium Svätého písma a jeho knižné vydania pre čo najširšiu vrstvu miestneho 
čínskeho obyvateľstva. 

Od tridsiatych rokov 19. storočia prichádzali do Číny aj misionári z ostatných eu-
rópskych, predovšetkým západných krajín. Napríklad v roku 1830 z Ameriky prišiel E. 
C. Bridgman, ktorý zároveň pôsobil v službách americkej vlády, či Nemec A. Gützlaff 
v roku 1827, ktorý slúžil britskej armáde. Gützlaff sa napríklad vo svojom misonárskom 
snažení v utajení plavil na lodi až do Tianjinu, aby spoznal tamojšiu mentalitu. Do Číny 
prišli ako misionári aj W. Milne, W. H. Medhurst a W. Lockhart, Peter Parker za jednu 
z prvých amerických misijných organizácii s názvom Americká spoločnosť pomocní-
kov pre ďaleké misie (American Board of Commissioners for Foreign Missions), W. I. 
Boone z Anglikánskej cirkvi a iní. 

Pri príchode do Číny sa misionári neopierali iba o morálnu povinnosť šíriť kresťan-
stvo vo všetkých krajinách sveta, ale spoliehali sa už aj na staršie misionárske spisy, 
čo zanechali existujúce kresťanské komunity, ktoré potvrdzovali pôsobenie západných 
misionárov v minulosti, ako napríklad v Xiningu a Lanzhou (1723) alebo komunita 
v Zhangyi (1660).47 V roku 1850 vypuklo taipingské povstanie, trvajúce do roku 1866, 
ktoré úzko súviselo s myšlienkami kresťanstva. Taipingovia, pokladajúci sami seba za 
kresťanov, napokon ale bojovali proti kresťanským západným mocnostiam. 

Misionári na čínskom území zakladali i školy. Spočiatku to boli najmä základné 
školy, kde sa okrem obvyklých vyučovacích predmetov študovala aj Biblia. Postupne 
vznikali aj špecializované a vysoké školy, ktoré vychovávali nielen nové generácie 
kresťanov, ale aj vzdelaných intelektuálov.

47  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 12n.

Rivalita a konflikty
17. storočie bolo charakterizované novou vlnou príchodu misionárov do Číny. V ro-

ku 1631 vstúpili na územie Číny, konkrétne provincie Fu-tien prví španielski misionári. 
Následne dňa 22. februára 1633 na to reagoval pápež Urban VIII. (1623–1644) apoš-
tolským listom Ex debito pastoralis officiis, prostredníctvom ktorého udelil povolenie 
aj rehoľníkom ostatných reholí misijne pôsobiť vo Východnej Ázii. To zásadne zmenilo 
zloženie misionárov v Číne. Od roku 1634 začali v Číne pôsobiť ako misionári i ďalší 
španielski františkáni a dominikáni a počet nových kresťanov narastal. Na konci se-
demnásteho storočia kresťanstvo podporil aj cisár Kangxi 康 熙 tolerančným ediktom. 
V tomto období sa však naplno prejavili konflikty v rámci samotnej západnej Cirkvi, keď 
okrem rivality medzi jednotlivými rádmi a národnosťami misionárov, do tejto situácie 
vstúpila i Svätá stolica miestami síce dobromyseľne, ale značne neprakticky ladenými 
nariadeniami. Následne sa celá záležitosť postupne premieňala na politickú situáciu.41 
V súvislosti s misijným pôsobením jezuitských misionárov v Číne je potrebné podo-
tknúť, že Číňania na samotnú misionársku činnosť jezuitov reagovali s istou dávkou 
nedôvery. Pápež Klement XI. dňa 20. novembra 1704 v apoštolskej konštitúcii Cum 
Deus optimus vyjadril opätovný súhlas s misionármi dominikánskej a františkánskej 
rehole a sporné čínske obrady zakázal ako neliturgické. Toto pápežské rozhodnutie 
zjavne zredukovalo misionársku činnosť v Číne a spory medzi jednotlivými misionármi 
nakoniec priviedli cisára k dočasnému zákazu kresťanstva a obmedzeniu pobytu mi-
sionárov v Pekingu.42 Cisár vyhlásil, že Európania najskôr posielajú kňazov, aby hneď 
vzápätí za nimi prišli konzuli i generáli s cieľom podmaniť si ich územie. Z tohto dôvodu 
sa začalo prenasledovanie kresťanských misionárov, ako i Číňanov, ktorí kresťanstvo 
prijali.43 Niektorí sinológovia vyjadrujú názor, že Číňania odmietli kresťanstvo, pretože 
mu nedôverovali. Je pochopiteľné, že pohŕdavý postoj európskych mysliteľov voči 
čínskej kultúre a filozofii bol pod vplyvom ideologicky zmanipulovanej verejnej mien-
ky, prameniacej z povýšeneckého postoja ku krajine, ktorú chceli Európania ovládnuť 
a premeniť na kolóniu.44 Zároveň je však potrebné upozorniť i na skutočnosť, že ľudia 
západnej kultúry nemali poznatky o myslení a kultúre Východu, teda ani nepoznali 
čínsku kultúru45 s výnimkou jezuitov. Tí začali ako prví prekladať čínske filozofické diela 
a samotnú čínsku filozofiu vnímali z kresťanského aspektu a usilovali sa ju vyjadrovať 
v termínoch, ktoré používali európske filozofické systémy.46 Niektoré neskoršie skupiny 
kresťanských misionárov sa zamerali viac na masy, pričom vyučovali „potencionál-
nych krstencov“ jednoduchším a pochopiteľnejším spôsobom. Do tejto skupiny patrí 
napríklad sicílsky misionár Nicolo Longobardo. Takíto misionári učili mieste čínske 
obyvateľstvo iba vybrané základné kresťanské pravdy, avšak najzákladnejšie dog-
my kresťanstva boli práve tie, ktoré sa najviac priečili čínskym historickým tradíciám 
a konfucianizmu. 

41  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 10.
42  LIŠČÁK, V.: Počátky novověkých křestanských misií v Číne, s. 78.
43  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62 – 63.
44  CABAN, P. – PETREKOVÁ, J.: Vybrané náboženské systémy Ázie, s. 44 – 46. 
45  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 63.
46  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62 – 63.
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19. storočie – nová vlna misií v Číne
Situácia sa zmenila po roku 1842 po ukončení prvej tzv. ópiovej vojny a po pod-

písaní Nankingskej dohody, ktorá znamenala otvorenie piatich čínskych prístavov 
európskym mocnostiam a povolenie kresťanským misionárom šíriť vieru v čínskej 
krajine. V devätnástom storočí sa tak začala nová vlna kresťanských misií v Číne, 
spôsobená zmenou spoločensko-politického postavenia Číny vo svete. Na základe 
uzavretia Druhej sino-francúzskej dohody bolo misionárom umožnené prenajímať 
alebo kupovať pôdu a stavať na území Číny sakrálne stavby pre vlastnú potrebu. 
Aj postoj európskych štátov k misionárom sa zrazu zmenil. Šírenie kresťanstva sa 
stalo výhodným spôsobom, ktorý umožňoval prispieť k istým kolonizačným plánom. 
So zlegalizovaním kresťanských misií v Číne súvisel i vznik mnohých náboženských 
spoločností v Európe a USA, zaoberajúcimi sa misijnou činnosťou a pripravovaním 
pracovníkov na misie, napríklad Seminára pre zahraničné misie v Miláne, založeného 
v roku 1850. Svetové misie tak boli umožnené mnohým mladým adeptom z Európy, 
a to i vďaka zlepšeniu ekonomickej situácie po priemyselnej revolúcii. Bolo založených 
viacero misijných spoločností, katolíckych i protestantských, začal sa viac klásť dôraz 
na štúdium Svätého písma a jeho knižné vydania pre čo najširšiu vrstvu miestneho 
čínskeho obyvateľstva. 

Od tridsiatych rokov 19. storočia prichádzali do Číny aj misionári z ostatných eu-
rópskych, predovšetkým západných krajín. Napríklad v roku 1830 z Ameriky prišiel E. 
C. Bridgman, ktorý zároveň pôsobil v službách americkej vlády, či Nemec A. Gützlaff 
v roku 1827, ktorý slúžil britskej armáde. Gützlaff sa napríklad vo svojom misonárskom 
snažení v utajení plavil na lodi až do Tianjinu, aby spoznal tamojšiu mentalitu. Do Číny 
prišli ako misionári aj W. Milne, W. H. Medhurst a W. Lockhart, Peter Parker za jednu 
z prvých amerických misijných organizácii s názvom Americká spoločnosť pomocní-
kov pre ďaleké misie (American Board of Commissioners for Foreign Missions), W. I. 
Boone z Anglikánskej cirkvi a iní. 

Pri príchode do Číny sa misionári neopierali iba o morálnu povinnosť šíriť kresťan-
stvo vo všetkých krajinách sveta, ale spoliehali sa už aj na staršie misionárske spisy, 
čo zanechali existujúce kresťanské komunity, ktoré potvrdzovali pôsobenie západných 
misionárov v minulosti, ako napríklad v Xiningu a Lanzhou (1723) alebo komunita 
v Zhangyi (1660).47 V roku 1850 vypuklo taipingské povstanie, trvajúce do roku 1866, 
ktoré úzko súviselo s myšlienkami kresťanstva. Taipingovia, pokladajúci sami seba za 
kresťanov, napokon ale bojovali proti kresťanským západným mocnostiam. 

Misionári na čínskom území zakladali i školy. Spočiatku to boli najmä základné 
školy, kde sa okrem obvyklých vyučovacích predmetov študovala aj Biblia. Postupne 
vznikali aj špecializované a vysoké školy, ktoré vychovávali nielen nové generácie 
kresťanov, ale aj vzdelaných intelektuálov.

47  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 12n.

Rivalita a konflikty
17. storočie bolo charakterizované novou vlnou príchodu misionárov do Číny. V ro-

ku 1631 vstúpili na územie Číny, konkrétne provincie Fu-tien prví španielski misionári. 
Následne dňa 22. februára 1633 na to reagoval pápež Urban VIII. (1623–1644) apoš-
tolským listom Ex debito pastoralis officiis, prostredníctvom ktorého udelil povolenie 
aj rehoľníkom ostatných reholí misijne pôsobiť vo Východnej Ázii. To zásadne zmenilo 
zloženie misionárov v Číne. Od roku 1634 začali v Číne pôsobiť ako misionári i ďalší 
španielski františkáni a dominikáni a počet nových kresťanov narastal. Na konci se-
demnásteho storočia kresťanstvo podporil aj cisár Kangxi 康 熙 tolerančným ediktom. 
V tomto období sa však naplno prejavili konflikty v rámci samotnej západnej Cirkvi, keď 
okrem rivality medzi jednotlivými rádmi a národnosťami misionárov, do tejto situácie 
vstúpila i Svätá stolica miestami síce dobromyseľne, ale značne neprakticky ladenými 
nariadeniami. Následne sa celá záležitosť postupne premieňala na politickú situáciu.41 
V súvislosti s misijným pôsobením jezuitských misionárov v Číne je potrebné podo-
tknúť, že Číňania na samotnú misionársku činnosť jezuitov reagovali s istou dávkou 
nedôvery. Pápež Klement XI. dňa 20. novembra 1704 v apoštolskej konštitúcii Cum 
Deus optimus vyjadril opätovný súhlas s misionármi dominikánskej a františkánskej 
rehole a sporné čínske obrady zakázal ako neliturgické. Toto pápežské rozhodnutie 
zjavne zredukovalo misionársku činnosť v Číne a spory medzi jednotlivými misionármi 
nakoniec priviedli cisára k dočasnému zákazu kresťanstva a obmedzeniu pobytu mi-
sionárov v Pekingu.42 Cisár vyhlásil, že Európania najskôr posielajú kňazov, aby hneď 
vzápätí za nimi prišli konzuli i generáli s cieľom podmaniť si ich územie. Z tohto dôvodu 
sa začalo prenasledovanie kresťanských misionárov, ako i Číňanov, ktorí kresťanstvo 
prijali.43 Niektorí sinológovia vyjadrujú názor, že Číňania odmietli kresťanstvo, pretože 
mu nedôverovali. Je pochopiteľné, že pohŕdavý postoj európskych mysliteľov voči 
čínskej kultúre a filozofii bol pod vplyvom ideologicky zmanipulovanej verejnej mien-
ky, prameniacej z povýšeneckého postoja ku krajine, ktorú chceli Európania ovládnuť 
a premeniť na kolóniu.44 Zároveň je však potrebné upozorniť i na skutočnosť, že ľudia 
západnej kultúry nemali poznatky o myslení a kultúre Východu, teda ani nepoznali 
čínsku kultúru45 s výnimkou jezuitov. Tí začali ako prví prekladať čínske filozofické diela 
a samotnú čínsku filozofiu vnímali z kresťanského aspektu a usilovali sa ju vyjadrovať 
v termínoch, ktoré používali európske filozofické systémy.46 Niektoré neskoršie skupiny 
kresťanských misionárov sa zamerali viac na masy, pričom vyučovali „potencionál-
nych krstencov“ jednoduchším a pochopiteľnejším spôsobom. Do tejto skupiny patrí 
napríklad sicílsky misionár Nicolo Longobardo. Takíto misionári učili mieste čínske 
obyvateľstvo iba vybrané základné kresťanské pravdy, avšak najzákladnejšie dog-
my kresťanstva boli práve tie, ktoré sa najviac priečili čínskym historickým tradíciám 
a konfucianizmu. 

41  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860-1900, s. 10.
42  LIŠČÁK, V.: Počátky novověkých křestanských misií v Číne, s. 78.
43  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62 – 63.
44  CABAN, P. – PETREKOVÁ, J.: Vybrané náboženské systémy Ázie, s. 44 – 46. 
45  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 63.
46  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 62 – 63.

HISTORICKO-RELIGIÓZNE KONCEPCIE ŠÍRENIA KRESŤANSTVA A MISIONÁRSKEJ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ SÚČASNEJ ČÍNY | Peter Caban
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...posledný rok som bol neraz v nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma skoro 
každú noc vlákali do pasce, z ktorej som len o vlások unikol. Raz ma dokonca 
postavili už pred popravčiu čatu; jednému mandarínovi sa len v poslednej chvíli 
podarilo ma zachrániť.50 

Freinademetz i počas epidémie týfusu pomáhal, až kým sa sám touto chorobu naka-
zil. Následne sa vrátil do Taikia, do biskupskej rezidencie, kde 28. januára 1908 zomrel. 
Jeho hrob sa stal miestom úcty a pútí kresťanov. 19. októbra 1975 bol Jozef Freinademetz 
spolu so zakladateľom verbistov P. Arnoldom Janssenom zaradený medzi blahoslave-
ných a slávnostnú kanonizáciu vykonal pápež Ján Pavol II. 5. októbra 2003 v Ríme.

Protestantské misie v Číne
Od začiatku 19. storočia dochádzalo popri katolíckych misionároch aj k veľkej misij-

nej expanzii misionárov protestantských cirkví z Európy. Bolo to dané i skutočnosťou, 
že protestantskí misionári na rozdiel od katolíckych, neboli spätí so štátnou autoritou 
svojej krajiny, odkiaľ pochádzali.51 Hoci sa protestantským misionárom v Číne vo vše-
obecnosti priznáva väčší misionársky úspech v porovnaní s katolíckymi je potrebné si 
uvedomiť, že literatúra, ktorá to tvrdí vzišla zväčša od protestantských autorov,52 hoci 
i práca protestantských misionárov bola v Číne veľmi náročná, pretože museli čeliť 
nesúhlasu samotných Európanov, ktorí už v Číne dlhodobo žili. Išlo predovšetkým o po-
litických predstaviteľov katolíckych krajín a tiež napríklad Východoindickej spoločnosti. 
Protestantskí misionári zvolili čiastočne odlišný spôsob šírenia kresťanstva a orientovali 
sa najmä na preklady Biblie do čínskeho jazyka, o čo sa pokúšal aj prvý anglický misio-
nár Robert Morrison, pôsobiaci v Kantone v rokoch 1807 – 1834.53 Bol vyslaný do Ázie 
Londýnskou misionárskou spoločnosťou (London Missionary Society). Po príchode do 
Macaa sa usadil v Guangzhou, kde sa venoval prekladom Biblie a štúdiu čínskeho ja-
zyka. Nový zákon preložil v roku 1813 pod názvom Divine Heaven a následne aj Starý 
zákon v roku 1819 s názvom Holy Book a cudzincov začal vyučovať základy čínskeho 
jazyka. Prvý čínsky veriaci, ktorého pokrstil, bol Cai Gao 蔡高. Robert Morrison zostavil 
aj anglicko-čínsky slovník a založil akadémiu Yinghua 英華 書院, v ktorej miestnych 
obyvateľov vyučoval anglický jazyk.

Mučeníci z obdobia boxerského povstania v Číne 
Devätnáste storočie bolo zavŕšené boxerským povstaním, ktorého primárnym úmys-

lom neboli protikresťanské ciele, ale súhrnne protizápadné tendencie zo strany Čínskeho 
obyvateľstva. Vyplývali z politickej situácie Číny počas devätnásteho storočia. Výsled-
kom boxerského povstania bolo mnoho mučeníkov – obetí na strane misionárov, ako aj 
samotných čínskych konvertitov. Išlo o jeden z prípadov mučeníckej smrti viac než 200 

50  SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA: Sv.  Jozef  Freinademetz, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na 
internete: http://www.verbisti.sk/web/nasi-svaeti/75-jozef-freinademetz

51  Protestantskí misionári nemali v Číne vybudovanú takú širokú základňu ako katolícki, a to sa odzrkadlilo aj 
v postoji čínskej vlády voči nim. 

52  BOROTOVÁ, L.: Protestantské misie v Číne, s. 159.
53  Aj Robert Morrison sa dostal do Číny vďaka tomu, že sa zúčastnil rokovaní medzi čínskou a anglickou vládou, 

a stal sa britským sekretárom a hovorcom britského obchodného supervízora sídliaceho v Číne.

Sv. Jozef Freinademetz – najznámejší európsky misionár v Číne
Jedným z najvýznamnejších európskych misionárov na čínskom území je kňaz sv. 

Jozef Freinademetz. Preto je v súvislosti s predmetom tejto štúdie vhodné aspoň v struč-
nosti priblížiť misionársku činnosť i niekoľko kľúčových životných udalostí tohto misio-
nára Spoločnosti Božieho Slova. Narodil sa 15. apríla 1852 v Oies v Tirolsku. Počas 
štúdií v kňazskom seminári v diecéze Brixen sa začal vážne zamýšľať nad tým, akým 
spôsobom by sa mohol angažovať pre prácu v misiách. Po kňazskej vysviacke 25. júla 
1875 bol poslaný do farnosti Svätý Martin, ktorá sa nachádzala v blízkosti jeho rodiska. 
Myšlienka aktívnych misií v ňom však pretrvávala. Dva roky po svojej vysviacke vyces-
toval Jozef Freinademetz do misijného domu v Steyli. 2. marca 1879 dostal misijný kríž 
a spolu s ďalším misionárom – Jánom Baptistom Anzerom – vycestoval do Číny.48 

Po príchode do Číny sa v prístavnom meste dva roky pripravovali na svoju prvú 
činnosť. Obaja boli určení pre prácu v južnom Šantungu, kam pricestovali v roku 1881. 
Nasledujúce obdobie bolo pre nich veľmi náročné, pretože podnikali dlhé pastoračné 
cesty a pomáhali pri vytváraní prvých cirkevných obcí. Len čo sa im podarilo vybu-
dovať prvú kresťanskú misiu, dostali príkaz, aby práve vykonávanú prácu zanechali 
a presunuli sa na iné pôsobisko. Jozef Freinademetz tak veľmi rýchlo pochopil, aká 
cenná je spolupráca angažovaných laikov pri prvých krokoch šírenia viery a to predo-
všetkým v katechéze a práve preto kládol dôraz na ich prípravu. Spracoval dokonca 
i príručku katechizmu v čínskom jazyku. Popri tom sa spolu s Anzerom venoval prípra-
ve, duchovnému vedeniu a výchove budúcich čínskych kňazov a misionárov. Okrem 
toho striedavo prevzal rozličné úlohy a úrady: bol správcom misijných území, rektorom 
seminára, špirituálom, ako aj zodpovedným vedúcim prvých čínskych misionárov a na-
koniec aj provinciálnym predstaveným. 

Celý jeho život bol poznačený úsilím, stať sa „Číňanom pre Číňanov.“ Zo zachova-
ných listov, ktoré tento „Číňan z Tirolska“ – ako ho nazývali – napísal svojim príbuzným, 
je zrejmé, že si čínsku krajinu zamiloval, keď sa opakovane vyjadril: „Milujem Čínu 
a Číňanov; tu by som aj najradšej zomrel a bol pri nich pochovaný.“49 V dôsledku veľ-
kej angažovanosti v misionárskej práci vážne ochorel a svoje misijné pôsobenie bol 
nútený prerušiť. Z dôvodu zdravotných problémov vycestoval do Japonska, kam si odi-
šiel odpočinúť. Po jeho návrate do Číny bola v krajine nepokojná politicko-spoločen-
ská situácia. Prebiehalo povstanie boxerov, ktorí tvorili politicko-náboženský spolok, 
zameraný proti cudzincom, predovšetkým proti Európanom. Vzhľadom na ustavičné 
útoky boxerov nemecké úrady vyzvali misionárov v Číne, aby sa okamžite odobrali do 
prístavu v Tsintao, kde ich mohli lepšie chrániť. Jozef Freinademetz sa však aj napriek 
tomu rozhodol zostať na misijnej stanici v Puoli, hoci si bol vedomý hroziaceho nebez-
pečenstva. Neskôr svojim príbuzným napísal: 

48  CABAN, P. – PETREKOVÁ, J.: Vybrané náboženské systémy Ázie, s. 45 – 46.
49  SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA: Sv.  Jozef  Freinademetz, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na 

internete: http://www.verbisti.sk/web/nasi-svaeti/75-jozef-freinademetz
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...posledný rok som bol neraz v nebezpečenstve, že ma zabijú. Boxeri ma skoro 
každú noc vlákali do pasce, z ktorej som len o vlások unikol. Raz ma dokonca 
postavili už pred popravčiu čatu; jednému mandarínovi sa len v poslednej chvíli 
podarilo ma zachrániť.50 

Freinademetz i počas epidémie týfusu pomáhal, až kým sa sám touto chorobu naka-
zil. Následne sa vrátil do Taikia, do biskupskej rezidencie, kde 28. januára 1908 zomrel. 
Jeho hrob sa stal miestom úcty a pútí kresťanov. 19. októbra 1975 bol Jozef Freinademetz 
spolu so zakladateľom verbistov P. Arnoldom Janssenom zaradený medzi blahoslave-
ných a slávnostnú kanonizáciu vykonal pápež Ján Pavol II. 5. októbra 2003 v Ríme.

Protestantské misie v Číne
Od začiatku 19. storočia dochádzalo popri katolíckych misionároch aj k veľkej misij-

nej expanzii misionárov protestantských cirkví z Európy. Bolo to dané i skutočnosťou, 
že protestantskí misionári na rozdiel od katolíckych, neboli spätí so štátnou autoritou 
svojej krajiny, odkiaľ pochádzali.51 Hoci sa protestantským misionárom v Číne vo vše-
obecnosti priznáva väčší misionársky úspech v porovnaní s katolíckymi je potrebné si 
uvedomiť, že literatúra, ktorá to tvrdí vzišla zväčša od protestantských autorov,52 hoci 
i práca protestantských misionárov bola v Číne veľmi náročná, pretože museli čeliť 
nesúhlasu samotných Európanov, ktorí už v Číne dlhodobo žili. Išlo predovšetkým o po-
litických predstaviteľov katolíckych krajín a tiež napríklad Východoindickej spoločnosti. 
Protestantskí misionári zvolili čiastočne odlišný spôsob šírenia kresťanstva a orientovali 
sa najmä na preklady Biblie do čínskeho jazyka, o čo sa pokúšal aj prvý anglický misio-
nár Robert Morrison, pôsobiaci v Kantone v rokoch 1807 – 1834.53 Bol vyslaný do Ázie 
Londýnskou misionárskou spoločnosťou (London Missionary Society). Po príchode do 
Macaa sa usadil v Guangzhou, kde sa venoval prekladom Biblie a štúdiu čínskeho ja-
zyka. Nový zákon preložil v roku 1813 pod názvom Divine Heaven a následne aj Starý 
zákon v roku 1819 s názvom Holy Book a cudzincov začal vyučovať základy čínskeho 
jazyka. Prvý čínsky veriaci, ktorého pokrstil, bol Cai Gao 蔡高. Robert Morrison zostavil 
aj anglicko-čínsky slovník a založil akadémiu Yinghua 英華 書院, v ktorej miestnych 
obyvateľov vyučoval anglický jazyk.

Mučeníci z obdobia boxerského povstania v Číne 
Devätnáste storočie bolo zavŕšené boxerským povstaním, ktorého primárnym úmys-

lom neboli protikresťanské ciele, ale súhrnne protizápadné tendencie zo strany Čínskeho 
obyvateľstva. Vyplývali z politickej situácie Číny počas devätnásteho storočia. Výsled-
kom boxerského povstania bolo mnoho mučeníkov – obetí na strane misionárov, ako aj 
samotných čínskych konvertitov. Išlo o jeden z prípadov mučeníckej smrti viac než 200 

50  SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA: Sv.  Jozef  Freinademetz, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na 
internete: http://www.verbisti.sk/web/nasi-svaeti/75-jozef-freinademetz

51  Protestantskí misionári nemali v Číne vybudovanú takú širokú základňu ako katolícki, a to sa odzrkadlilo aj 
v postoji čínskej vlády voči nim. 

52  BOROTOVÁ, L.: Protestantské misie v Číne, s. 159.
53  Aj Robert Morrison sa dostal do Číny vďaka tomu, že sa zúčastnil rokovaní medzi čínskou a anglickou vládou, 

a stal sa britským sekretárom a hovorcom britského obchodného supervízora sídliaceho v Číne.

Sv. Jozef Freinademetz – najznámejší európsky misionár v Číne
Jedným z najvýznamnejších európskych misionárov na čínskom území je kňaz sv. 

Jozef Freinademetz. Preto je v súvislosti s predmetom tejto štúdie vhodné aspoň v struč-
nosti priblížiť misionársku činnosť i niekoľko kľúčových životných udalostí tohto misio-
nára Spoločnosti Božieho Slova. Narodil sa 15. apríla 1852 v Oies v Tirolsku. Počas 
štúdií v kňazskom seminári v diecéze Brixen sa začal vážne zamýšľať nad tým, akým 
spôsobom by sa mohol angažovať pre prácu v misiách. Po kňazskej vysviacke 25. júla 
1875 bol poslaný do farnosti Svätý Martin, ktorá sa nachádzala v blízkosti jeho rodiska. 
Myšlienka aktívnych misií v ňom však pretrvávala. Dva roky po svojej vysviacke vyces-
toval Jozef Freinademetz do misijného domu v Steyli. 2. marca 1879 dostal misijný kríž 
a spolu s ďalším misionárom – Jánom Baptistom Anzerom – vycestoval do Číny.48 

Po príchode do Číny sa v prístavnom meste dva roky pripravovali na svoju prvú 
činnosť. Obaja boli určení pre prácu v južnom Šantungu, kam pricestovali v roku 1881. 
Nasledujúce obdobie bolo pre nich veľmi náročné, pretože podnikali dlhé pastoračné 
cesty a pomáhali pri vytváraní prvých cirkevných obcí. Len čo sa im podarilo vybu-
dovať prvú kresťanskú misiu, dostali príkaz, aby práve vykonávanú prácu zanechali 
a presunuli sa na iné pôsobisko. Jozef Freinademetz tak veľmi rýchlo pochopil, aká 
cenná je spolupráca angažovaných laikov pri prvých krokoch šírenia viery a to predo-
všetkým v katechéze a práve preto kládol dôraz na ich prípravu. Spracoval dokonca 
i príručku katechizmu v čínskom jazyku. Popri tom sa spolu s Anzerom venoval prípra-
ve, duchovnému vedeniu a výchove budúcich čínskych kňazov a misionárov. Okrem 
toho striedavo prevzal rozličné úlohy a úrady: bol správcom misijných území, rektorom 
seminára, špirituálom, ako aj zodpovedným vedúcim prvých čínskych misionárov a na-
koniec aj provinciálnym predstaveným. 

Celý jeho život bol poznačený úsilím, stať sa „Číňanom pre Číňanov.“ Zo zachova-
ných listov, ktoré tento „Číňan z Tirolska“ – ako ho nazývali – napísal svojim príbuzným, 
je zrejmé, že si čínsku krajinu zamiloval, keď sa opakovane vyjadril: „Milujem Čínu 
a Číňanov; tu by som aj najradšej zomrel a bol pri nich pochovaný.“49 V dôsledku veľ-
kej angažovanosti v misionárskej práci vážne ochorel a svoje misijné pôsobenie bol 
nútený prerušiť. Z dôvodu zdravotných problémov vycestoval do Japonska, kam si odi-
šiel odpočinúť. Po jeho návrate do Číny bola v krajine nepokojná politicko-spoločen-
ská situácia. Prebiehalo povstanie boxerov, ktorí tvorili politicko-náboženský spolok, 
zameraný proti cudzincom, predovšetkým proti Európanom. Vzhľadom na ustavičné 
útoky boxerov nemecké úrady vyzvali misionárov v Číne, aby sa okamžite odobrali do 
prístavu v Tsintao, kde ich mohli lepšie chrániť. Jozef Freinademetz sa však aj napriek 
tomu rozhodol zostať na misijnej stanici v Puoli, hoci si bol vedomý hroziaceho nebez-
pečenstva. Neskôr svojim príbuzným napísal: 

48  CABAN, P. – PETREKOVÁ, J.: Vybrané náboženské systémy Ázie, s. 45 – 46.
49  SPOLOČNOSŤ BOŽIEHO SLOVA: Sv.  Jozef  Freinademetz, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na 

internete: http://www.verbisti.sk/web/nasi-svaeti/75-jozef-freinademetz
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tom neuznávaná, Katolícka cirkev – tzv. podzemná cirkev,55 a tiež rozličné typy religiozity 
v nových náboženských hnutiach. K neinštitucionálnym formám radíme predovšetkým 
tzv. kultúrne kresťanstvo. Ide pritom o príslušníkov čínskej inteligencie, ktorí našli prístup 
ku kresťanskej viere a teológii prostredníctvom štúdia západnej kultúry a náboženstva. 

V súčasnej dobe vládne v Číne nadšenie podzemnej cirkvi a opatrnosť oficiálnej 
cirkvi. Situácia a dynamika čínskeho cirkevného rozdelenia je nehomogénna a závisí 
od regiónu, v ktorom cirkev „žije“. Avšak v celom jej snažení badať, že súčasné rozde-
lenie nie je len medzi oficiálnou a neoficiálnou časťou cirkvi, ale aj vo vnútri oficiálnej 
cirkvi, v ktorej možno pozorovať rôzne, mnohokrát celkom protichodné postoje. Jedným 
z nich je napríklad dôležitá otázka akceptovania katolíckych biskupov v Číne, keďže 
niektorí boli svätení s povolením Svätej stolice a niektorí naopak nie. Právoplatnosť bis-
kupskej vysviacky niektorých „štátnych“ katolíckych biskupov bola medzičasom uzna-
ná aj pápežom. Tento problém akceptácie biskupských vysviacok však vyplýva z istej 
obozretnosti podzemnej cirkvi. Čínska vláda reaguje diskrétnym opakovaním svojich 
požiadaviek na zlepšenie vzťahov so Svätou stolicou, aby Svätá stolica prerušila vzťa-
hy s Taiwanom a nezasahovala do vnútorných záležitostí Číny. V komplikovaných pre-
menách čínskej spoločnosti cirkev zápasí s mnohými problémami. Komunistický režim, 
ktorý vykonáva neustálu kontrolu náboženstiev, školstva, národnostnej politiky, však 
nemá najvyšší vplyv na čínsku spoločnosť. Omnoho silnejším vplyvom disponuje enor-
mný ekonomický rozvoj, ktorý v posledných rokoch spôsobil lavínu premien v celej čín-
skej spoločnosti. S ekonomickým rozvojom súvisí aj väčšia sociálna diferencovanosť, 
ktorá sa odráža i v oblasti náboženského správania. V zmätkoch „kultúrnej revolúcie“ 
(1966–1976) boli čínske pokusy zničiť všetky formy náboženského života na verejnosti 
a miesto toho propagovať ateizmus. Počas pôsobenia Tcheng Siao Pchinga nastúpila 
v rámci reformných snáh i nová náboženská politika, ktorá zaručovala každému ob-
čanovi „náboženskú slobodu.“ Náboženský život v nasledujúcich rokoch rástol, a to 
i napriek opakovaným represívnym opatreniam vládnych orgánov proti všetkým vládou 
neuznaným formám náboženskej aktivity.56

V čínskej Katolíckej cirkvi došlo k rozkolu. Išlo pritom o postoj k pápežovi a jeho právu 
menovať biskupov. List emeritného pápeža Benedikta XVI. čínskym katolíkom predstavuje 
pokus znovu nastoliť jednotu čínskych katolíkov a pripraviť tak cestu k nadviazaniu dip-
lomatických vzťahov medzi čínskou vládou a Svätou stolicou. V tomto liste Benedikt XVI. 
uznáva, že v oblasti slobody náboženstva bol dosiahnutý pokrok a že náboženstvo, vrátane 
kresťanstva môže zohrávať v súčasnej Čínskej ľudovej republike stále významnejšiu úlohu.

Ďalším do istej miery ironickým, príznakom oživenia náboženstva sú opakované 
napomínania komunistického režimu, že členom komunistickej strany nie je dovolené 
zúčastňovať sa náboženských aktivít a predovšetkým vstupovať do náboženských 
spoločností. Komunistickí lídri už v minulosti neochotne priznali, že príspevok nábo-

55  Podzemná cirkev vznikla okolo skupiny asi štyridsať biskupov, ktorí odmietli kolaborovať s komunistickou 
vládou a ich konsekráciu vláda neschválila. Podzemná cirkev v Číne hlása jednotu so Svätou stolicou.

56  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 
20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840

západných misionárov a približne 30 tisíc čínskych kresťanov!54 Paradoxne, zásluhou 
tejto udalosti došlo ku obratu v misionárskom prístupe, pretože misionári pochopili, že ne-
pokoje a nenávisť boli spôsobené predovšetkým nepochopením kresťanských myšlienok 
Číňanmi, a preto bolo potrebné rozšíriť kresťanské vzdelanie napríklad v misijných ško-
lách. To sa prepojilo s vtedajšou ekonomickou situáciou. Keďže po boxerskom povstaní 
boli misionárske školy a budovy z veľkej časti zničené, bolo potrebné ich obnoviť. Takto 
pri obnovovaní začala spolupráca jednotlivých kresťanských skupín, ktoré prekonávali 
vzájomné rozpory v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. 

Medzi mučeníkov boxerského povstania, o ktorých sú k dispozícii adekvátne histo-
rické správy, môžeme zaradiť predovšetkým tieto osobnosti: jezuita Lev Mangin (pôsobil 
v Tchou-Kia-ho, blízko stanice Ui) a jeho dvaja spolubratia kňazi: Remigius Isoré a Mo-
dest Andlauer. Boxeri dňa 20. júla 1900 vtrhli do chrámu, v ktorom bolo zhromaždených 
približne tisíc veriacich s výzvou, aby opustili kostol tí, ktorí sa zriekajú kresťanskej viery. 
Následne začali boxeri strieľať najprv na kňazov a zapaľovať vnútro kostola a strechu. 
Horiaca strecha sa nakoniec zrútila na v plameňoch zomierajúcich kresťanov. Mučeníkov 
z boxerského povstania – štyroch kňazov a 52 laikov beatifikoval pápež Pius XII. dňa 17. 
apríla 1955. Pápež Ján Pavol II. ich kanonizoval dňa 1. októbra 2000 spolu so šesťdesia-
timi ôsmimi ďalšími kresťanmi umučenými v Číne. Mená a vek týchto ostatných čínskych 
kresťanských mučeníkov sú: Maria Zhu, rod. Wu, vek 50 rokov, Petr Zhu Rixin, 19 rokov, 
Jan Zhu Wurui, 17 rokov, Maria Fu Guilin, 37 rokov, Barbara Cui, rod. Lian, 51 rokov, Josef 
Ma Taishun, 60 rokov, Lucia Wang Cheng, 18 rokov, Maria Fan Kun, 16 rokov, Maria Chi 
Yu, 15 rokov, Maria Zheng Xu, 11 rokov, Maria Du, rod. Zhao, 51 rokov, Maddalena Du 
Fengju, 19 rokov, Maria Du, rod. Tian, 42 rokov, Pavol Wu Anjyu, 62 rokov, Wu Mantang, 
17 rokov, Wu Wanshu, 16 rokov, Raimondo Li Quanzhen, 59 rokov, Peter Quanhui, 63 
rokov, Peter Zhao Mingzhen, 61 rokov, Ján Zhao Mingxi, 56 rokov, Terézia Chen Tinjieh, 
25 rokov, Rosa Chen Aijieh, 22 rokov, Peter Wang Zuolung, 58 rokov, Mária Guo, rod. Liz, 
65 rokov, Ján Wu Wenyin, 50 rokov, Zhang Huailu, 57 rokov, Marek Ki- T‘ien-Siang, 66 
rokov, Anna An, rod. Xin, 72 rokov, Mária An, rod. Guo, 64 rokov, Anna An, rod. Jiao, 26 
rokov, Maria An Linghua, 29 rokov, Pavol Liu Jinde, 79 rokov, Jozef Wang Kuiju, 37 rokov, 
Ján Wang Kuixin, 25 rokov, Terézia Zhang, rod. He, 36 rokov, Lang, rod. Yang, 29 rokov, 
Pavol Lang Fu, 9 rokov, Alžbeta Qin, rod. Bian, 54 rokov, Šimon Qin Cunfu, 14 rokov, Pe-
ter Liu Zeyu, 57 rokov, Anna Wang, 14 rokov, Jozef Wang Yumei, 68 rokov, Lucia Wang, 
rod. Wang, 31 rokov, Ondrej Wang Tianqing, 9 rokov, Mária Wang, rod. Je, 49 rokov, Chi 
Zhuze, 18 rokov, Mária Zhao, rod. Guo, 60 rokov, Rosa Zhao, 22 rokov, Mária Zhao, 17 
rokov, Jozef Yuang Gengyin, 47 rokov, Pavol Tingzhu, 61 rokov, Rosa Fan Hui, 45 rokov. 

Šírenie kresťanstva v súčasnej Číne a jeho status
V súčasnosti existuje kresťanstvo v Číne v dvoch podobách: inštitucionálnej a neinšti-

tucionálnej. K inštitucionálnym formám patria Katolícka cirkev a protestantské cirkvi, a to 
v troch od seba nezávislých zoskupeniach: oficiálna, štátom uznaná cirkev (v niektorých 
prípadoch označovaná ako vlastenecká alebo národná), ďalej neoficiálna, čínskym štá-

54  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860 – 1900, s. 12 – 13. 
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tom neuznávaná, Katolícka cirkev – tzv. podzemná cirkev,55 a tiež rozličné typy religiozity 
v nových náboženských hnutiach. K neinštitucionálnym formám radíme predovšetkým 
tzv. kultúrne kresťanstvo. Ide pritom o príslušníkov čínskej inteligencie, ktorí našli prístup 
ku kresťanskej viere a teológii prostredníctvom štúdia západnej kultúry a náboženstva. 

V súčasnej dobe vládne v Číne nadšenie podzemnej cirkvi a opatrnosť oficiálnej 
cirkvi. Situácia a dynamika čínskeho cirkevného rozdelenia je nehomogénna a závisí 
od regiónu, v ktorom cirkev „žije“. Avšak v celom jej snažení badať, že súčasné rozde-
lenie nie je len medzi oficiálnou a neoficiálnou časťou cirkvi, ale aj vo vnútri oficiálnej 
cirkvi, v ktorej možno pozorovať rôzne, mnohokrát celkom protichodné postoje. Jedným 
z nich je napríklad dôležitá otázka akceptovania katolíckych biskupov v Číne, keďže 
niektorí boli svätení s povolením Svätej stolice a niektorí naopak nie. Právoplatnosť bis-
kupskej vysviacky niektorých „štátnych“ katolíckych biskupov bola medzičasom uzna-
ná aj pápežom. Tento problém akceptácie biskupských vysviacok však vyplýva z istej 
obozretnosti podzemnej cirkvi. Čínska vláda reaguje diskrétnym opakovaním svojich 
požiadaviek na zlepšenie vzťahov so Svätou stolicou, aby Svätá stolica prerušila vzťa-
hy s Taiwanom a nezasahovala do vnútorných záležitostí Číny. V komplikovaných pre-
menách čínskej spoločnosti cirkev zápasí s mnohými problémami. Komunistický režim, 
ktorý vykonáva neustálu kontrolu náboženstiev, školstva, národnostnej politiky, však 
nemá najvyšší vplyv na čínsku spoločnosť. Omnoho silnejším vplyvom disponuje enor-
mný ekonomický rozvoj, ktorý v posledných rokoch spôsobil lavínu premien v celej čín-
skej spoločnosti. S ekonomickým rozvojom súvisí aj väčšia sociálna diferencovanosť, 
ktorá sa odráža i v oblasti náboženského správania. V zmätkoch „kultúrnej revolúcie“ 
(1966–1976) boli čínske pokusy zničiť všetky formy náboženského života na verejnosti 
a miesto toho propagovať ateizmus. Počas pôsobenia Tcheng Siao Pchinga nastúpila 
v rámci reformných snáh i nová náboženská politika, ktorá zaručovala každému ob-
čanovi „náboženskú slobodu.“ Náboženský život v nasledujúcich rokoch rástol, a to 
i napriek opakovaným represívnym opatreniam vládnych orgánov proti všetkým vládou 
neuznaným formám náboženskej aktivity.56

V čínskej Katolíckej cirkvi došlo k rozkolu. Išlo pritom o postoj k pápežovi a jeho právu 
menovať biskupov. List emeritného pápeža Benedikta XVI. čínskym katolíkom predstavuje 
pokus znovu nastoliť jednotu čínskych katolíkov a pripraviť tak cestu k nadviazaniu dip-
lomatických vzťahov medzi čínskou vládou a Svätou stolicou. V tomto liste Benedikt XVI. 
uznáva, že v oblasti slobody náboženstva bol dosiahnutý pokrok a že náboženstvo, vrátane 
kresťanstva môže zohrávať v súčasnej Čínskej ľudovej republike stále významnejšiu úlohu.

Ďalším do istej miery ironickým, príznakom oživenia náboženstva sú opakované 
napomínania komunistického režimu, že členom komunistickej strany nie je dovolené 
zúčastňovať sa náboženských aktivít a predovšetkým vstupovať do náboženských 
spoločností. Komunistickí lídri už v minulosti neochotne priznali, že príspevok nábo-

55  Podzemná cirkev vznikla okolo skupiny asi štyridsať biskupov, ktorí odmietli kolaborovať s komunistickou 
vládou a ich konsekráciu vláda neschválila. Podzemná cirkev v Číne hlása jednotu so Svätou stolicou.

56  EVERS, G.: Křesťanství v Číně – dějiny promeškaných příležitostí? In Gestsemany, Prosinec 2008, [online]. [cit. 
20. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.getsemany.cz/node/1840

západných misionárov a približne 30 tisíc čínskych kresťanov!54 Paradoxne, zásluhou 
tejto udalosti došlo ku obratu v misionárskom prístupe, pretože misionári pochopili, že ne-
pokoje a nenávisť boli spôsobené predovšetkým nepochopením kresťanských myšlienok 
Číňanmi, a preto bolo potrebné rozšíriť kresťanské vzdelanie napríklad v misijných ško-
lách. To sa prepojilo s vtedajšou ekonomickou situáciou. Keďže po boxerskom povstaní 
boli misionárske školy a budovy z veľkej časti zničené, bolo potrebné ich obnoviť. Takto 
pri obnovovaní začala spolupráca jednotlivých kresťanských skupín, ktoré prekonávali 
vzájomné rozpory v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. 

Medzi mučeníkov boxerského povstania, o ktorých sú k dispozícii adekvátne histo-
rické správy, môžeme zaradiť predovšetkým tieto osobnosti: jezuita Lev Mangin (pôsobil 
v Tchou-Kia-ho, blízko stanice Ui) a jeho dvaja spolubratia kňazi: Remigius Isoré a Mo-
dest Andlauer. Boxeri dňa 20. júla 1900 vtrhli do chrámu, v ktorom bolo zhromaždených 
približne tisíc veriacich s výzvou, aby opustili kostol tí, ktorí sa zriekajú kresťanskej viery. 
Následne začali boxeri strieľať najprv na kňazov a zapaľovať vnútro kostola a strechu. 
Horiaca strecha sa nakoniec zrútila na v plameňoch zomierajúcich kresťanov. Mučeníkov 
z boxerského povstania – štyroch kňazov a 52 laikov beatifikoval pápež Pius XII. dňa 17. 
apríla 1955. Pápež Ján Pavol II. ich kanonizoval dňa 1. októbra 2000 spolu so šesťdesia-
timi ôsmimi ďalšími kresťanmi umučenými v Číne. Mená a vek týchto ostatných čínskych 
kresťanských mučeníkov sú: Maria Zhu, rod. Wu, vek 50 rokov, Petr Zhu Rixin, 19 rokov, 
Jan Zhu Wurui, 17 rokov, Maria Fu Guilin, 37 rokov, Barbara Cui, rod. Lian, 51 rokov, Josef 
Ma Taishun, 60 rokov, Lucia Wang Cheng, 18 rokov, Maria Fan Kun, 16 rokov, Maria Chi 
Yu, 15 rokov, Maria Zheng Xu, 11 rokov, Maria Du, rod. Zhao, 51 rokov, Maddalena Du 
Fengju, 19 rokov, Maria Du, rod. Tian, 42 rokov, Pavol Wu Anjyu, 62 rokov, Wu Mantang, 
17 rokov, Wu Wanshu, 16 rokov, Raimondo Li Quanzhen, 59 rokov, Peter Quanhui, 63 
rokov, Peter Zhao Mingzhen, 61 rokov, Ján Zhao Mingxi, 56 rokov, Terézia Chen Tinjieh, 
25 rokov, Rosa Chen Aijieh, 22 rokov, Peter Wang Zuolung, 58 rokov, Mária Guo, rod. Liz, 
65 rokov, Ján Wu Wenyin, 50 rokov, Zhang Huailu, 57 rokov, Marek Ki- T‘ien-Siang, 66 
rokov, Anna An, rod. Xin, 72 rokov, Mária An, rod. Guo, 64 rokov, Anna An, rod. Jiao, 26 
rokov, Maria An Linghua, 29 rokov, Pavol Liu Jinde, 79 rokov, Jozef Wang Kuiju, 37 rokov, 
Ján Wang Kuixin, 25 rokov, Terézia Zhang, rod. He, 36 rokov, Lang, rod. Yang, 29 rokov, 
Pavol Lang Fu, 9 rokov, Alžbeta Qin, rod. Bian, 54 rokov, Šimon Qin Cunfu, 14 rokov, Pe-
ter Liu Zeyu, 57 rokov, Anna Wang, 14 rokov, Jozef Wang Yumei, 68 rokov, Lucia Wang, 
rod. Wang, 31 rokov, Ondrej Wang Tianqing, 9 rokov, Mária Wang, rod. Je, 49 rokov, Chi 
Zhuze, 18 rokov, Mária Zhao, rod. Guo, 60 rokov, Rosa Zhao, 22 rokov, Mária Zhao, 17 
rokov, Jozef Yuang Gengyin, 47 rokov, Pavol Tingzhu, 61 rokov, Rosa Fan Hui, 45 rokov. 

Šírenie kresťanstva v súčasnej Číne a jeho status
V súčasnosti existuje kresťanstvo v Číne v dvoch podobách: inštitucionálnej a neinšti-

tucionálnej. K inštitucionálnym formám patria Katolícka cirkev a protestantské cirkvi, a to 
v troch od seba nezávislých zoskupeniach: oficiálna, štátom uznaná cirkev (v niektorých 
prípadoch označovaná ako vlastenecká alebo národná), ďalej neoficiálna, čínskym štá-

54  SAKMÁROVÁ, D.: Činnosť kresťanských misií v Číne 1860 – 1900, s. 12 – 13. 
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najmä v rokoch 1876 – 79 a 1889, kedy v Číne vypukol hladomor. Misionári okamžite 
zareagovali výstavbou a zakladaním krízových centier, v ktorých pomáhali katastrofou 
postihnutému obyvateľstvu. Skutočnosť, že v Číne v súčasnosti môžeme pozorovať 
opätovné oživenie kresťanstva, a teda i náboženského života vo všeobecnosti je svo-
jím spôsobom zázrak, ktorý sa často pri skúmaní dejín prehliada. Vynútená izolácia od 
misijných centier v cudzine a prenasledovanie v období kultúrnej revolúcie spôsobili, 
že vzniklo čínske kresťanstvo, ktoré sa stáva religióznym činiteľom pre množstvo ľudí 
žijúcich v modernej Číne, čeliacich globalizácii a modernizácii, ktorí hľadajú životnú 
orientáciu. Zároveň je potrebné pamätať na skutočnosť, že ázijská kultúra má v urči-
tom smere pozitívny vplyv na kresťanskú vieru a dokonca pre ňu môže byť prínosná. 
Nakoľko európska kultúra potrebuje obnovu, jej vzorom môže byť spôsob prežívania 
viery napríklad v misijných krajinách globálneho Juhu. Vznik kresťanských komunít, 
prisťahovalcov z Ázie a predovšetkým z Číny, je zaujímavým javom v európskej spo-
ločnosti, ktorá na túto skutočnosť prežívania viery niekedy zabúda.59 V súčasnosti 
sme svedkami toho, ako sa mnoho ľudí snaží prejsť z Afriky do Európy.60 Dnes už pre 
kresťanských misionárov pôsobiacich v Číne nie je ústredným problémom nedôvera 
či konfrontácia náboženstiev. Stretávajú sa s ťažkosťami, ktoré so sebou priniesla 
moderná doba a obdobie komunizmu. Jednoduchí ľudia sa začínajú stretávať s prob-
lémami, ktoré predtým nepoznali. Týkajú sa najmä rodiny, vzťahov či kultúry. Je však 
potrebné podotknúť, že v súčasnej komunistickej Číne prežíva kresťanstvo veľmi ná-
ročné obdobie. Nemusí síce bojovať s odmietavým postojom miestneho obyvateľstva, 
ale s komplikovaným spoločenským režimom. Cirkev, a to rovnako Katolícka ako aj 
protestantské cirkvi, majú v súčasnej Číne len malý vplyv na utváranie spoločnosti. 
Vlastná misijná činnosť sa uskutočňuje tam, kde sa kresťania zaujímajú o ľudí a kde 
sa angažujú pre dobro ľudskej existencie. V súčasnosti aj samotní Číňania priznávajú, 
že moc komunistickej ideológie sa láme, a aj z toho dôvodu vzniká isté duchovné vá-
kuum, ktoré nie je možné odstrániť len naplnením silného hospodárskeho rozmachu. 
Táto realita na druhej strane predstavuje aj istý jedinečný priestor pre misijné šírenie 
kresťanskej viery a pre kresťanstvo ako náboženstvo vo všeobecnosti.

Komunistický režim oficiálne aj naďalej pokladá kresťanstvo v Číne i celkovo vyzná-
vanie viery v rôznych dimenziách za poverčivosť, ktorej verejné praktizovanie je zaká-
zané. Napriek tejto skutočnosti v čínskej spoločnosti v súčasnosti existujú aj pohanské 
náboženské prejavy, ako napr. „Chrám čierneho draka.“ Táto náboženská spoločnosť 
údajne nadviazala oficiálne vzťahy so štátom sponzorovanou taoistickou spoločnos-
ťou, čo jej prináša legitimitu. Hoci v súčasnej dobe je chápanie slobody v Číne v istom 
zmysle problematické, atmosféra sa postupne mení. Je preto dôležité, aby sa misijná 
a charitatívna činnosť Cirkvi nerozplynula len vo všeobecne organizovaných formách 
pomoci a nestala sa len jednou z ich možných alternatív.61

59  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 69 – 70.
60  HAMAROVÁ, M.: Medzinárodná konferencia venovaná sprevádzaniu v sociálnej práci odhalila nové rozmery 

a otázky, s. 143. 
61  BUČKO, L.: Misijná a charitatívna činnosť, s. 12 – 18.

ženstva a kresťanských misií k zvyšovaniu sociálneho pokroku a morálky v spoločnos-
ti môže byť cenný. Angažovanosť kresťanských organizácií v oblasti čínskeho zdra-
votníctva, výchovy a sociálnej starostlivosti vláda toleruje v obmedzenom rozsahu. Je 
možné zaznamenať i rastúci záujem o fenomén náboženstva v akademickej oblasti. 
Ústav pre svetové náboženstvá Akadémie spoločenských vied v Pekingu a iné uni-
verzitné ústavy vydávajú nové štúdie k dejinám, problémom a funkcii náboženstva 
v súčasnej Číne. Len zriedka sa tieto štúdie a medzinárodné konferencie zaoberajú 
kresťanstvom vo všeobecnosti. Vplyv týchto akademických štúdií s tematikou kres-
ťanstva je v súčasnosti väčší než vplyv skromných príspevkov katolíckych a protes-
tantských teológov. V súčasnej Číne je realita kresťanstva a jeho prejavov v náročnej 
pozícii, pretože po „kultúrnej revolúcii“ sa stratil vzťah k pôvodným čínskym symbolom 
a do istej miery sa taktiež stratila aj kontinuita inkulturovanej viery šírená misionármi 
v tomto prostredí. Prezentovanie kresťanskej teológie sa deje v čínskom jazyku, aj keď 
v obmedzenej miere existujú niekoľkí Číňania, ktorí môžu čítať filozofické a teologické 
knihy priamo v niektorom zo západných jazykov. Súčasná situácia v Číne poukazuje 
na skutočnosť, že aj v tomto prostredí, kde nie je známa nádej na večný život a kde 
sa neverí v zmŕtvychvstanie ani v osobného a milujúceho Boha, sa môže práve kres-
ťanská viera stať veľmi motivujúcou silou mnohých ľudí.57 Aby sa však táto viera stala 
skutočnou silou tak v procese globalizácie, ako aj vo vnútri čínskej spoločnosti, musí 
sa kresťanstvo znovu ukázať ako cesta, po ktorej ľudia môžu kráčať a na ktorej môžu 
postupne získavať istotu o zmysle a cieli života.58

Záver
Koncepcia predloženej štúdie sa pokúsila aspoň v obrysoch preskúmať a priblí-

žiť pôsobenie kresťanských misií (katolíckych i protestantských) na území Číny na 
historickom pozadí. Ozrejmila dejinný kontext šírenia kresťanstva, jeho historické vý-
chodiská, jednotlivé vlny príchodu misionárov, ich činnosť a predstaviteľov – obzvlášť 
františkánskej a jezuitskej rehole i rehole verbistov. Tento stručný pohľad na špecifické 
dejiny kresťanských misií v Číne evokuje aspoň hrubú predstavu o problémoch, ktoré 
sprevádzali stret odlišných kultúrnych, religióznych a antropologických myšlienok. 

Kresťanská misia na území Číny už od novoveku v istom zmysle utrpela svojím 
veľmi úzkym spojením so západnými mocnosťami a nedostatkom znalostí o čínskej 
tradícii a rešpektu k nej. Z toho dôvodu sa kresťanstvu nepodarilo v Číne etablovať. 

Kresťanské misie však pre Čínu znamenali sprostredkovanie západnej civilizácie, 
teda civilizácie, ktorej súčasťou bolo i je kresťanstvo a o ktorého rozvoj sa misionári 
pričinili. Čína bola v devätnástom storočí v porovnaní s Európou zaostalá v mnohých 
ohľadoch, a práve tieto priepastné rozdiely sa misionári pokúšali prekonať – stavbou 
škôl, nemocníc a kostolov. Misionári tak napomáhali zlepšiť nielen hygienu, vzdelanie, 
ale prinášali aj rôzne hospodárske poznatky napomáhajúce zlepšeniu každodenného 
života v Číne. Tieto aktivity významne zvýšili počet novokonvertovaných kresťanov 

57  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 66.
58  MALEK, R.: Čína – krajina na prelome, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na internete: http://misie.sk/
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najmä v rokoch 1876 – 79 a 1889, kedy v Číne vypukol hladomor. Misionári okamžite 
zareagovali výstavbou a zakladaním krízových centier, v ktorých pomáhali katastrofou 
postihnutému obyvateľstvu. Skutočnosť, že v Číne v súčasnosti môžeme pozorovať 
opätovné oživenie kresťanstva, a teda i náboženského života vo všeobecnosti je svo-
jím spôsobom zázrak, ktorý sa často pri skúmaní dejín prehliada. Vynútená izolácia od 
misijných centier v cudzine a prenasledovanie v období kultúrnej revolúcie spôsobili, 
že vzniklo čínske kresťanstvo, ktoré sa stáva religióznym činiteľom pre množstvo ľudí 
žijúcich v modernej Číne, čeliacich globalizácii a modernizácii, ktorí hľadajú životnú 
orientáciu. Zároveň je potrebné pamätať na skutočnosť, že ázijská kultúra má v urči-
tom smere pozitívny vplyv na kresťanskú vieru a dokonca pre ňu môže byť prínosná. 
Nakoľko európska kultúra potrebuje obnovu, jej vzorom môže byť spôsob prežívania 
viery napríklad v misijných krajinách globálneho Juhu. Vznik kresťanských komunít, 
prisťahovalcov z Ázie a predovšetkým z Číny, je zaujímavým javom v európskej spo-
ločnosti, ktorá na túto skutočnosť prežívania viery niekedy zabúda.59 V súčasnosti 
sme svedkami toho, ako sa mnoho ľudí snaží prejsť z Afriky do Európy.60 Dnes už pre 
kresťanských misionárov pôsobiacich v Číne nie je ústredným problémom nedôvera 
či konfrontácia náboženstiev. Stretávajú sa s ťažkosťami, ktoré so sebou priniesla 
moderná doba a obdobie komunizmu. Jednoduchí ľudia sa začínajú stretávať s prob-
lémami, ktoré predtým nepoznali. Týkajú sa najmä rodiny, vzťahov či kultúry. Je však 
potrebné podotknúť, že v súčasnej komunistickej Číne prežíva kresťanstvo veľmi ná-
ročné obdobie. Nemusí síce bojovať s odmietavým postojom miestneho obyvateľstva, 
ale s komplikovaným spoločenským režimom. Cirkev, a to rovnako Katolícka ako aj 
protestantské cirkvi, majú v súčasnej Číne len malý vplyv na utváranie spoločnosti. 
Vlastná misijná činnosť sa uskutočňuje tam, kde sa kresťania zaujímajú o ľudí a kde 
sa angažujú pre dobro ľudskej existencie. V súčasnosti aj samotní Číňania priznávajú, 
že moc komunistickej ideológie sa láme, a aj z toho dôvodu vzniká isté duchovné vá-
kuum, ktoré nie je možné odstrániť len naplnením silného hospodárskeho rozmachu. 
Táto realita na druhej strane predstavuje aj istý jedinečný priestor pre misijné šírenie 
kresťanskej viery a pre kresťanstvo ako náboženstvo vo všeobecnosti.

Komunistický režim oficiálne aj naďalej pokladá kresťanstvo v Číne i celkovo vyzná-
vanie viery v rôznych dimenziách za poverčivosť, ktorej verejné praktizovanie je zaká-
zané. Napriek tejto skutočnosti v čínskej spoločnosti v súčasnosti existujú aj pohanské 
náboženské prejavy, ako napr. „Chrám čierneho draka.“ Táto náboženská spoločnosť 
údajne nadviazala oficiálne vzťahy so štátom sponzorovanou taoistickou spoločnos-
ťou, čo jej prináša legitimitu. Hoci v súčasnej dobe je chápanie slobody v Číne v istom 
zmysle problematické, atmosféra sa postupne mení. Je preto dôležité, aby sa misijná 
a charitatívna činnosť Cirkvi nerozplynula len vo všeobecne organizovaných formách 
pomoci a nestala sa len jednou z ich možných alternatív.61

59  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 69 – 70.
60  HAMAROVÁ, M.: Medzinárodná konferencia venovaná sprevádzaniu v sociálnej práci odhalila nové rozmery 
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ženstva a kresťanských misií k zvyšovaniu sociálneho pokroku a morálky v spoločnos-
ti môže byť cenný. Angažovanosť kresťanských organizácií v oblasti čínskeho zdra-
votníctva, výchovy a sociálnej starostlivosti vláda toleruje v obmedzenom rozsahu. Je 
možné zaznamenať i rastúci záujem o fenomén náboženstva v akademickej oblasti. 
Ústav pre svetové náboženstvá Akadémie spoločenských vied v Pekingu a iné uni-
verzitné ústavy vydávajú nové štúdie k dejinám, problémom a funkcii náboženstva 
v súčasnej Číne. Len zriedka sa tieto štúdie a medzinárodné konferencie zaoberajú 
kresťanstvom vo všeobecnosti. Vplyv týchto akademických štúdií s tematikou kres-
ťanstva je v súčasnosti väčší než vplyv skromných príspevkov katolíckych a protes-
tantských teológov. V súčasnej Číne je realita kresťanstva a jeho prejavov v náročnej 
pozícii, pretože po „kultúrnej revolúcii“ sa stratil vzťah k pôvodným čínskym symbolom 
a do istej miery sa taktiež stratila aj kontinuita inkulturovanej viery šírená misionármi 
v tomto prostredí. Prezentovanie kresťanskej teológie sa deje v čínskom jazyku, aj keď 
v obmedzenej miere existujú niekoľkí Číňania, ktorí môžu čítať filozofické a teologické 
knihy priamo v niektorom zo západných jazykov. Súčasná situácia v Číne poukazuje 
na skutočnosť, že aj v tomto prostredí, kde nie je známa nádej na večný život a kde 
sa neverí v zmŕtvychvstanie ani v osobného a milujúceho Boha, sa môže práve kres-
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57  MÁTIK, J.: Dialóg kresťanstva s čínskou kultúrou a súčasný stav kresťanstva v čínskej spoločnosti, s. 66.
58  MALEK, R.: Čína – krajina na prelome, [online]. [cit. 20. december 2016]. Dostupné na internete: http://misie.sk/

index.php?option=com_content&view=article&id=92:ina-krajina-na-prelome&catid=71:cina&Itemid=96
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Abstrakt
Misijní pracovníci, sociální pracovníci a lékaři mají ambice co nejvíce porozumět lidem 
na rozvojových a humanitárních projektech v zahraničí. Jedná se o profese, kde je nut-
né umět chápat životy, osudy, emoce a myšlení lidí v kontextu dané kultury a hodnot. 
To je obzvlášť důležité v oblasti poskytování zdravotní péče, která tvoří podstatnou 
složku zmíněných projektů. Pacienti vyhledávají rady místních léčitelů i v případech, 
kdy by si mohli dovolit zaplatit dostupnou zdravotní péči v zdravotnických zařízeních. 
Je to z toho důvodu, že tradiční laičtí léčitelé vyznávají holistický přístup ke zdravot-
ním problémům, který vyhovuje i přístupu většiny Afričanů k životu obecně. Ti jsou 
velmi emocionálně založeni a mají zájem si s tradičními laickými léčiteli pohovořit 
i o jiných než zdravotních problémech. V porovnání s tímto přístupem se poskytování 
odborné zdravotní péče (přístup západní zdravotní péče) naopak zaměřuje především 
na biomedicínské příčiny konkrétního onemocnění. Předmětný příspěvek primárně 
pojednává o specifikách zdravotní a laické péče v lokalitě jihovýchodní Ugandy, kde 
působí zahraniční zdravotně-sociální nestátní neziskové organizace. Specifikace 
problémů místních obyvatel v kontextu  poskytování zdravotní pomoci lépe umožňuje 
připravit odborníky na působení v rozvojových zemích, aby dosáhli pokud možno co 
nejvyšší účinnosti v poskytování zdravotně-sociální pomoci a služeb i s ohledem na 
kulturní odlišnosti.

Klíčová slova: Jihovýchodní Uganda. Zdraví. Laická zdravotní péče. Herbal doctors. 
Nestátní neziskové organizace.

Abstract
The ambition of mission workers, social workers and doctors participating in deve-
lopment and humanitarian projects is to understand the local population as much as 
possible. These professions need to understand the lives, stories, emotions and thou-
ghts of locals in the context of local culture and values. This is of special importance 
in the area of health care, which represents a significant part of the above-mentioned 
projects. Patients seek the advice of local healers even if they can afford to be treated 
in healthcare facilities. This is due to the fact that traditional lay healers treat health 
issues in a holistic way, which corresponds to the general approach to life of most 
Africans. They are very emotional and want to talk to traditional lay healers even 
about issues not related to health. In comparison, professional health care (the atti-

Keďže celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základným poslaním 
Božieho ľudu, môžeme konštatovať, že mise existujú vždy v istom dejinnom kontexte. Mi-
sijné pôsobenie je obrovským poslaním a zároveň v istom zmysle i povinnosťou každého 
kresťana. Už apoštol sv. Pavol o tom napísal v Prvom liste Korinťanom: „Beda mi, keby 
som evanjelium nehlásal“ (1Kor 9, 16). Na druhej strane je ale zrejmé, že nie každý veriaci 
je schopný a ochotný pôsobiť priamo v zahraničných misiách ad gentes, napríklad Číne. 
Avšak modlitba a osobná snaha o podporu misionárskych činností môže byť fundamen-
tom pre každého veriaceho jednotlivca práve v prospech misií. 
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KU v Ružomberku. Vo svojej odbornej orientácii sa zameriava predovšetkým na témy 
z oblastí dejín kresťanstva, religionistiky a kresťanskej archeológie. Študoval na Rímsko-
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Keďže celá Cirkev je misionárska a dielo šírenia evanjelia je základným poslaním 
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Avšak modlitba a osobná snaha o podporu misionárskych činností môže byť fundamen-
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Abstrakt
Misijní pracovníci, sociální pracovníci a lékaři mají ambice co nejvíce porozumět lidem 
na rozvojových a humanitárních projektech v zahraničí. Jedná se o profese, kde je nut-
né umět chápat životy, osudy, emoce a myšlení lidí v kontextu dané kultury a hodnot. 
To je obzvlášť důležité v oblasti poskytování zdravotní péče, která tvoří podstatnou 
složku zmíněných projektů. Pacienti vyhledávají rady místních léčitelů i v případech, 
kdy by si mohli dovolit zaplatit dostupnou zdravotní péči v zdravotnických zařízeních. 
Je to z toho důvodu, že tradiční laičtí léčitelé vyznávají holistický přístup ke zdravot-
ním problémům, který vyhovuje i přístupu většiny Afričanů k životu obecně. Ti jsou 
velmi emocionálně založeni a mají zájem si s tradičními laickými léčiteli pohovořit 
i o jiných než zdravotních problémech. V porovnání s tímto přístupem se poskytování 
odborné zdravotní péče (přístup západní zdravotní péče) naopak zaměřuje především 
na biomedicínské příčiny konkrétního onemocnění. Předmětný příspěvek primárně 
pojednává o specifikách zdravotní a laické péče v lokalitě jihovýchodní Ugandy, kde 
působí zahraniční zdravotně-sociální nestátní neziskové organizace. Specifikace 
problémů místních obyvatel v kontextu  poskytování zdravotní pomoci lépe umožňuje 
připravit odborníky na působení v rozvojových zemích, aby dosáhli pokud možno co 
nejvyšší účinnosti v poskytování zdravotně-sociální pomoci a služeb i s ohledem na 
kulturní odlišnosti.

Klíčová slova: Jihovýchodní Uganda. Zdraví. Laická zdravotní péče. Herbal doctors. 
Nestátní neziskové organizace.
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issues in a holistic way, which corresponds to the general approach to life of most 
Africans. They are very emotional and want to talk to traditional lay healers even 
about issues not related to health. In comparison, professional health care (the atti-
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která vyvstává ze špatné, resp. žádné vhodné infrastruktury, velmi hornatým terénem 
a nepříliš velkým zájmem vlády o podporu a rozvoj této příhraniční oblasti. Je to taktéž 
oblast, do které v roce 1994 přesídlili k trvalému pobytu obyvatelé sousední Rwandy 
a to z důvodu genocidy. 

Klíčovými aspekty v realizovaném výzkumu jsou poskytování odborní zdravotní 
péče a především velký vliv tradiční laické zdravotní péče, na místní obyvatele. Z toho-
to důvodu se soustředím na několik poznatků, které v souvislosti z daným výzkumem 
i předmětem článku považuji za důležitě, nebo přinejmenším zajímavé. 

Stručný vhled do současného stavu zdravotnických zařízení poskytujících 
odbornou péči a laické zdravotní péče v Ugandě

Zařízení odborné zdravotní péče v Ugandě 
Zdravotnický sektor se v Ugandě dělí na státní, soukromý neziskový a čistě souk-

romý. Státní sektor je ve velké míře závislý na finanční pomoci ze zahraničí, převážně 
na podpoře Světové banky. Ačkoli má být zdravotní péče ve vládních zdravotnických 
zařízeních zdarma, vybírají od pacientů různé druhy neoficiálních poplatků.

v Ugandě jsou ve zdravotnickém sektoru limitujícími faktory nemoci, především 
HIV/AIDS, který je opět na vzestupu, malárie, u které je obtížná prevence, podvýživa 
způsobená nedostatečnými zdroji, ale také slabá před a poporodní péče. Limitující je 
v současnosti i situace v přístupu k upravenému vodnímu zdroji. Vzhledem k tomu, že 
se řada nemocí v Ugandě, podobně jako v jiných rozvojových zemích, šíří z důvodu 
komplikovaného a nedostatečného přístupu k pitné vodě. Tento faktor není nepřeko-
natelný a představuje příležitost pro budoucí rozvoj i v rozvojových projektech. Západ-
ní medicína a působení zahraničních zdravotních NGO se v zemi znatelně projevilo 
a daří se snižovat počty úmrtí na nemoci, které jsou ve vyspělých zemích úspěšně 
léčeny nebo na které existuje očkování. Podstatně ubylo úmrtí na průjmová onemoc-
nění, spalničky či tetanus. Znatelně ubylo případů spavé nemoci, která se v zemi dnes 
objevuje spíše ojediněle. Nemoci ohrožující novorozence a matky však přetrvávají.

Kromě nemocnic v Ugandě fungují ještě tři další typy zdravotnických zařízení, tzv. 
Health centre II, Health centre III a Health centre IV.63 

Health centre II je ambulantní klinika, léčí se zde běžné nemoci, nabízejí předporodní péči.
Kliniku vede kvalifikovaná zdravotní sestra a dále je zde porodní asistentka a ošet-
řovatelé. Podle ugandské vlády by měla být tato zdravotnická jednotka v každé obci.

Health centre III je zdravotnické středisko, které poskytuje nepřetržitou základní 
zdravotní péči a jeho součástí je i operační sál pro menší chirurgické zákroky. Takovéto 
středisko by mělo být v každém kraji.

Health centre IV je menší nemocnicí poskytující stejné služby jako Health centre 
III, ale má samostatná oddělení pro muže, ženy a děti a kapacitně je pro větší počet 
pacientů. Středisko je vedeno primářem a pracují zde kvalifikovaní lékaři. Počet zdra-
votnických zařízení je v posledních letech na vzestupu, viz tabulka č. 2.

63  UBOS: Statistical Abstract, 2014, [online] [cit. 6. srpna 2015]. Dostupné na internetu: 
http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/statistical_abstracts/Statistical_Abstract_2014.pdf

tude of western health care) focuses especially on the biomedical roots of illnesses. 
This contribution primarily focuses on the particularities of health care and lay care 
in south-eastern Uganda where foreign non-governmental and non-profit health and 
social organizations work. Defining the problems of the local population in the context 
of health care provision improves the preparation of professionals before they are 
deployed to developing countries and increases the efficiency of health and social 
work and services, taking into account cultural discrepancies as well.

Keywords: South-eastern Uganda. Health. Lay health care. Herbal doctors. Non-go-
vernmental organizations.

Úvod
Investice do zdraví přispívá k ekonomickému rozvoji každé země, jelikož následně 

zvyšují produktivitu a naopak snižují náklady na léčbu a péči. V současnosti však lidé, 
zvláště v zemích s nízkými příjmy, stále umírají na nemoci, kterým je možné předchá-
zet nebo které lze léčit, HIV/AIDS, plicní infekce, tuberkulóza, malárie, porodní kompli-
kace, dětské nemoci atd. V souvislosti s tímto tématem hovoříme i o chudobě, která je 
jednou z hlavních příčin špatného zdraví, jelikož nemocní žijící v chudobě mnohdy trpí 
nedostatkem pitné vody, nemají přístup k odborným zdravotnickým službám a lékům.

Tento stav se v konkrétních chudých regionech Afriky snaží zlepšovat zejména 
zahraniční zdravotně-sociální nestátní neziskové organizace62, které zde poskytují ce-
loročně zdravotní a sociální pomoc. 

Článek mapuje specifika zdravotní a laické péče v Ugandě, v lokalitě jihovýchodní 
Ugandy, kde tyto zahraniční zdravotně-sociální NGO působí, a to z pohledu místních 
obyvatel a také samotných představitelů z NGO v Ugandě. Záměrem je zjistit postoj 
místních obyvatelů k poskytované péči a zda vůbec je efektivní předat celkové vedení 
organizace místním lidem a následně najít vhodné perspektivy a směřování pro budo-
ucí činnost v této oblasti. 

Zmíněné NGO v Ugandě pocházejí z různých států, například z České repub-
liky, Slovenské republiky, Polska, USA, Irska, Německa, či Švýcarska. Taktéž zde 
působí i čtyři NGO z České a Slovenské republiky, které poskytují zdravotně-sociální 
a edukační pomoc a péči (Charita České republiky, Hope of Future Uganda, Shalom 
for Uganda, Zdravotní klinika se specializací na HIV – zřizovatelem je VŠ zdravotnictva 
a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava). 

V zkoumaném regionu byly identifikovány tři zahraniční NGO, které poskytují zdra-
votně-sociální péči, a to: Health care foundation, Shalom for Uganda, Sustain for li-
fe jejichž pracovníci byli zahrnuty do realizovaného výzkumu. Ze čtyř NGO z České 
a Slovenské republiky v tomto regionu působí jen jedna z nich, a to česko-slovenská 
NGO s názvem Shalom for Uganda, která byla do zkoumání rovněž zahrnuta se svými 
pracovníky i klienty, kteří zde vystupují v roli respondentů.

Lokalita, která byla vybrána pro účely výzkumu, jak již bylo načrtnuto je jihový-
chodní Uganda. Konkrétně se jedná o region příhraničních distriktů Kabale, Kisoro, 
Ntungamo, které sousedí se státem Rwanda. Tento region je zatížen velkou chudobou, 

62  V  případe tohto článku bude dále používána zkratka NGO, z  anglického termínu non-governmental 
organizations.
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odbornou péči a laické zdravotní péče v Ugandě

Zařízení odborné zdravotní péče v Ugandě 
Zdravotnický sektor se v Ugandě dělí na státní, soukromý neziskový a čistě souk-

romý. Státní sektor je ve velké míře závislý na finanční pomoci ze zahraničí, převážně 
na podpoře Světové banky. Ačkoli má být zdravotní péče ve vládních zdravotnických 
zařízeních zdarma, vybírají od pacientů různé druhy neoficiálních poplatků.

v Ugandě jsou ve zdravotnickém sektoru limitujícími faktory nemoci, především 
HIV/AIDS, který je opět na vzestupu, malárie, u které je obtížná prevence, podvýživa 
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Health centre II je ambulantní klinika, léčí se zde běžné nemoci, nabízejí předporodní péči.
Kliniku vede kvalifikovaná zdravotní sestra a dále je zde porodní asistentka a ošet-
řovatelé. Podle ugandské vlády by měla být tato zdravotnická jednotka v každé obci.

Health centre III je zdravotnické středisko, které poskytuje nepřetržitou základní 
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63  UBOS: Statistical Abstract, 2014, [online] [cit. 6. srpna 2015]. Dostupné na internetu: 
http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/statistical_abstracts/Statistical_Abstract_2014.pdf
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Úvod
Investice do zdraví přispívá k ekonomickému rozvoji každé země, jelikož následně 

zvyšují produktivitu a naopak snižují náklady na léčbu a péči. V současnosti však lidé, 
zvláště v zemích s nízkými příjmy, stále umírají na nemoci, kterým je možné předchá-
zet nebo které lze léčit, HIV/AIDS, plicní infekce, tuberkulóza, malárie, porodní kompli-
kace, dětské nemoci atd. V souvislosti s tímto tématem hovoříme i o chudobě, která je 
jednou z hlavních příčin špatného zdraví, jelikož nemocní žijící v chudobě mnohdy trpí 
nedostatkem pitné vody, nemají přístup k odborným zdravotnickým službám a lékům.

Tento stav se v konkrétních chudých regionech Afriky snaží zlepšovat zejména 
zahraniční zdravotně-sociální nestátní neziskové organizace62, které zde poskytují ce-
loročně zdravotní a sociální pomoc. 

Článek mapuje specifika zdravotní a laické péče v Ugandě, v lokalitě jihovýchodní 
Ugandy, kde tyto zahraniční zdravotně-sociální NGO působí, a to z pohledu místních 
obyvatel a také samotných představitelů z NGO v Ugandě. Záměrem je zjistit postoj 
místních obyvatelů k poskytované péči a zda vůbec je efektivní předat celkové vedení 
organizace místním lidem a následně najít vhodné perspektivy a směřování pro budo-
ucí činnost v této oblasti. 

Zmíněné NGO v Ugandě pocházejí z různých států, například z České repub-
liky, Slovenské republiky, Polska, USA, Irska, Německa, či Švýcarska. Taktéž zde 
působí i čtyři NGO z České a Slovenské republiky, které poskytují zdravotně-sociální 
a edukační pomoc a péči (Charita České republiky, Hope of Future Uganda, Shalom 
for Uganda, Zdravotní klinika se specializací na HIV – zřizovatelem je VŠ zdravotnictva 
a sociálnej práce sv. Alžběty, Bratislava). 

V zkoumaném regionu byly identifikovány tři zahraniční NGO, které poskytují zdra-
votně-sociální péči, a to: Health care foundation, Shalom for Uganda, Sustain for li-
fe jejichž pracovníci byli zahrnuty do realizovaného výzkumu. Ze čtyř NGO z České 
a Slovenské republiky v tomto regionu působí jen jedna z nich, a to česko-slovenská 
NGO s názvem Shalom for Uganda, která byla do zkoumání rovněž zahrnuta se svými 
pracovníky i klienty, kteří zde vystupují v roli respondentů.

Lokalita, která byla vybrána pro účely výzkumu, jak již bylo načrtnuto je jihový-
chodní Uganda. Konkrétně se jedná o region příhraničních distriktů Kabale, Kisoro, 
Ntungamo, které sousedí se státem Rwanda. Tento region je zatížen velkou chudobou, 

62  V  případe tohto článku bude dále používána zkratka NGO, z  anglického termínu non-governmental 
organizations.
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Zmíněné alternativy léčby označované i jako laická zdravotní péče nebo tradiční laické 
léčitelství: byly tvořeny i historickým procesem kolonialismu, především jeho negativními 
důsledky v podobě násilí, ekonomického vykořisťování a různých forem sociálního útlaku 
(taktéž v oblasti jižní a jihovýchodní a rovníkové Afriky). Koloniální dobývaní Afriky je obecně 
spojováno s krizí zdraví. Po příchodu Evropanů a nastolení jejich koloniální politiky, museli 
obyvatelé afrického kontinentu čelit rozmachu epidemií, zvláště neštovic, venerických cho-
rob, malárie, spavé nemoci apod., které propukly jak v důsledku nákazy (v případě vene-
rických chorob, neštovic), tak v důsledku lidských zásahů do přírody (zavlažovací systémy, 
kácení lesů, intervence do zemědělství vedly k narušení rovnováhy afrického ekosystému, 
v jehož důsledku se rozšířil komár rodu Anopheles a moucha Tse-Tse způsobující malárii 
a spavou nemoc), což se odrazilo ve zvýšené činnosti tradičních léčitelů a duchovních.

Situace se změnila na konci 19. a začátku 20. století, kdy tradičné laické léčitelství před-
stavovalo vážné nebezpečí a hrozbu pro koloniální správu, která se snažila najít způsoby 
jak dostat léčitelé pod kontrolu a omezit jejich vliv. Tradičné laické léčitelství a praxe herbal 
doctors byla v období kolonií odsouzena do kategorií šarlatánství, tmářství a čarodějnictví, 
a bylo dokonce legislativně zakotveno v trestních zákonících. Neméně důležitým faktorem 
formování tradičního laického léčitelství byl koloniální ekonomický systém a jeho pracovní 
politika (systém nucených prací v dolech a sním spojená pracovní migrace do měst, rozvoj 
urbánních lokalit), které vedly k postupnému rozkladu tradičních rodových společností, krizi 
rodiny a příbuzenství, což vedlo k popularizaci a vyhledávání laického léčitelství a čaroděj-
nictví za účelem především psycho-sociální pomoci. Nástup neoliberální ekonomiky a poli-
tické nerovnováhy po rozpadu koloniálního systému tuto krizi ještě prohloubil.

Od období 80. let 20. století na mnoha místech Afriky docházelo k procesům 
demokratizace, sociální restrukturalizace, politické decentralizace a posílení lokálních 
komunit, což sebou také přinášelo revalorizaci tradičního náboženství a léčitelství, které 
jsou představovány samotnými poskytovateli této laické zdravotní péče jako národní 
a kulturní dědictví.69 

Tato forma zdravotní péče nejen v 

Ugandě, ale i v celé rovníkové Africe je součástí širšího náboženského systému a nemoc 
je vždy chápána komplexně i v jejím sociálním rozměru. Nemoc není konceptualizována 
pouze jako narušení fyzické a psychické integrity člověka, ale představuje v nejširším 
slova smyslu neštěstí, utrpení, násilí a zlo, jehož příčina má externí povahu a je spojována 
s konkrétní agresí a záměrem člověka, boha, ducha a podobně.70 

V africkém myšlení je toto neštěstí, utrpení, násilí a zlo personifikováno a je spojováno se 
záškodným působením nějaké magické síly buď konkrétní osoby nebo s intervencí nevidi-
telných mocností, duchů, předků a božstev. Diagnostikovaní a interpretace příčin nemoci ze 
strany poskytovateli této laické péče probíhá ve formě věštění, komunikace s duchy, zjevení 
ve snech, posedlosti duchem a jiných technik, které následně interpretují pacientovi.71 

69  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
70  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
71  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.

Tabulka 1: Počet zdravotnických zařízení v Ugandě v letech 2002, 2006, 2010 a 2013

2002 2006 2010 2013
Nemocnice 104 113 131 148
Health centre IV 159 161 178 193
Health centre III 787 955 1116 1279
Health centre II 2025 2008 3025 3605

I přes tuto skutečnost nemá mnoho obyvatel Ugandy stále k zdravotnickému zařízení 
dostupný přístup. „Podle zdravotního profilu Ugandy, který spravuje Světová zdravotnic-
ká organizace (World Health Organization – WHO), neměla ještě v roce 2001 přístup 
k moderní zdravotní péči polovina ugandských domácností.“64 Dostupnost zdravotnic-
kých zařízení a poskytnutí rychlé zdravotní pomoci v současné době ztěžují, rozbité či 
neexistující cesty a chybějící infrastruktura ve venkovských oblastech, kde žije většina 
populace. V mnohých venkovských zdravotnických centrech neprovádí odborné výkony 
lékař, ale jen kvalifikovaná sestra. Těžší případy jsou tak často posílány, pro pacienty do 
několika hodin vzdálených, ale kvalitněji vybavených zdravotnických zařízení.65

Praxe v Ugandě je taková, že na mnohých místech poskytují zdravotní péči a stanovu-
jí diagnózy nevystudovaní lékaři nebo zdravotní sestry. V praxi je možné setkat se i s tím, 
že ordinovala jen porodní asistentka s absolvovaným základním zdravotním kurzem. Pro-
to je velmi důležité klást důraz na zvyšování kapacit odborně vedených ordinací.66

Laická zdravotní péče v Ugandě
Vývoj laické zdravotní péče v Ugandě vychází z medicínského pluralismu, který je 

charakteristický pro mnohé africké státy. Umožňuje pacientovi výběr z několika alternativ 
léčby: biomedicínská pomoc (nemocnice, zdravotnická střediska), tradiční africké léčitel-
ství (šamani, bylinkáři, herbal doctors,67 duchovní léčitelé, specialisté na čarodějnictví), 
africké nezávislé církve – charismatické a letniční hnutí (specializace na duchovní léči-
telství) a černý obchod s farmaceutickými výrobky. „Pacienti mají několik možností volby 
léčby, pohybují se volně na škále terapeutického itineráře a sociálně konstruují samotnou 
medicínskou realitu“.68 

Důležitou roli přitom hraje proces tzv. pátrání po významu nemoci, hledání optimální 
diagnózy a efektivní způsoby léčby – přičemž jak pacienti, tak léčitelé využívají jim do-
stupné kulturní a sociální zdroje. 

64  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě. In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

65  Uvedené informace vychází z  dlouholetého působení autorky článku v  oblasti rozvojové spolupráce 
a mezinárodní humanitární pomoci a ze znalosti terénu, ve kterém je realizovaný výzkum.

66  NOVÁ, M.: Zdravotně-sociální aspekty v  Ugandě – pomoc místním obyvatelům od českých a  slovenských 
nevládních neziskových organizací, s. 149 – 151. 

67  Výraz nemá český ekvivalent obecně jde o léčitelé s hloubkovou znalostí přírodní medicíny, ovládají umění 
věštění diagnózy, rituálů spojených s  léčením, jsou schopni detekce čarodějnic a neutralizace jejich moci 
a především jsou dokonalými znalci sociálního prostředí, ve kterém působí.

68  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
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69  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
70  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
71  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
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to je velmi důležité klást důraz na zvyšování kapacit odborně vedených ordinací.66

Laická zdravotní péče v Ugandě
Vývoj laické zdravotní péče v Ugandě vychází z medicínského pluralismu, který je 

charakteristický pro mnohé africké státy. Umožňuje pacientovi výběr z několika alternativ 
léčby: biomedicínská pomoc (nemocnice, zdravotnická střediska), tradiční africké léčitel-
ství (šamani, bylinkáři, herbal doctors,67 duchovní léčitelé, specialisté na čarodějnictví), 
africké nezávislé církve – charismatické a letniční hnutí (specializace na duchovní léči-
telství) a černý obchod s farmaceutickými výrobky. „Pacienti mají několik možností volby 
léčby, pohybují se volně na škále terapeutického itineráře a sociálně konstruují samotnou 
medicínskou realitu“.68 

Důležitou roli přitom hraje proces tzv. pátrání po významu nemoci, hledání optimální 
diagnózy a efektivní způsoby léčby – přičemž jak pacienti, tak léčitelé využívají jim do-
stupné kulturní a sociální zdroje. 

64  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě. In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

65  Uvedené informace vychází z  dlouholetého působení autorky článku v  oblasti rozvojové spolupráce 
a mezinárodní humanitární pomoci a ze znalosti terénu, ve kterém je realizovaný výzkum.

66  NOVÁ, M.: Zdravotně-sociální aspekty v  Ugandě – pomoc místním obyvatelům od českých a  slovenských 
nevládních neziskových organizací, s. 149 – 151. 

67  Výraz nemá český ekvivalent obecně jde o léčitelé s hloubkovou znalostí přírodní medicíny, ovládají umění 
věštění diagnózy, rituálů spojených s  léčením, jsou schopni detekce čarodějnic a neutralizace jejich moci 
a především jsou dokonalými znalci sociálního prostředí, ve kterém působí.

68  MILDNEROVÁ, K.: Common aspect of tradional traditional healing in the Bantu speaking Africa, 2008.
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Šamanům se v Ugandě říká herbal doctors a jsou mezi tradičními léčiteli u místních 
obyvatel nejžádanější. Herbal doctor představuje například v Ugandě a Malawi vý-
znamnou osobu, která disponuje a manipuluje magickou posvátnou silou, jejíž původ 
byl odvozen od duchů a božstev, osobu pověřenou využívat těchto schopností v pro-
spěch a blaho svého společenství. Ve společnosti zastává celou řadu rolí a s nimi spo-
jených různých aktivit. Jeho schopnosti vcítění se, vyslyšení a pochopení problémů 
druhých jej staví zároveň na úroveň psychologa. Představuje regulátora a mediátora 
problematických sociálních vztahů a strážce veřejného pořádku. Jeho pozice ve spo-
lečnosti je mnohdy spjata s potencionálem moci a autority. 

Schopnost léčitelství mu může být dána především dvěma způsoby: „dědičně“, 
po příbuzenské linii a na základě „duchovního vyvolení“ – volání předků, komunikace 
s anděly nebo svatými, zjevení ve snu. V případě příbuzenské linie „odevzdání“ schop-
nosti léčitelství hraje důležitou roli proces učení, během kterého dochází k osvojování 
jmen, významů a používání bylin, léčebných procedur a rituálů. Budoucí herbal doctor 
se učí ovládat umění věštění a poznávat význam jednotlivých symbolů. Pro „duchovní 
vyvolení“ léčitelství je příznačné, že budoucí herbal doctor musí sám sebe uzdravit 
z těžké záhadné nemocí, která se projevuje vážnými psychosomatickými problémy 
a je interpretována v kategorii posedlosti duchem – jde o tzv. léčitelský syndrom „du-
chovního vyvolení“ herbal doctors. 

Možno konstatovat, že ačkoli je západní medicína v afrických státech na obecné 
úrovni přijímána, tradiční laické léčitelství nahradit nedokázala, ale možná naopak 
ještě přispěla k rozšíření těchto praktik u místního obyvatelstva. WHO odhaduje, že 
služby tradičních léčitelů, zejména herbal doctors pravidelně navštěvuje až 80 % af-
rické populace.75 

Většina afrických států ale přes tyto skutečnosti laické tradiční léčitelství oficiálně 
neuznává. Tradiční léčitelé se tedy pohybují mimo formální zdravotní systémy, což mů-
že mít v konečném důsledku dalekosáhlé dopady. Pacienti mohou třeba ignorovat rady 
svých lékařů či na příkaz tradičních léčitelů užívat přírodní bylinné prostředky, které 
se v těle nesnesou s moderními farmaceutickými výrobky. Tradiční laické léčitelství je 
ale úzce spojeno s mentalitou a vírou mnoha afrických národů a je nedílnou součástí 
jejich každodenního života. Pacienti vyhledávají rady léčitelů i v případech, kdy by si 
mohli dovolit zaplatit dostupnou zdravotní péčí v zdravotnických zařízeních.76 Tradiční 
laičtí léčitelé vyznávají holistický přístup ke zdravotním problémům, který vyhovuje 
i přístupu většiny Afričanů k životu obecně.77 V porovnání s tím se západní medicína 
naopak zaměřuje především na biomedicínské příčiny konkrétního onemocnění.

75  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

76  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

77  Jsou velmi emocionálně založeni a  mají zájem si s  tradičními laickými léčiteli, zejména s  herbal doctors 
pohovořit i o  jiných problémech než zdravotních. Herbal doctor je v tomto argumentu podporuje nabízí 
jim vyslechnutí a vysvětlení souvislosti, které jim umožňují lépe pochopit důvody jejich nemoci, problémů 
osobního charakteru, smutku a pod.

Antropologická literatura zabývající se tzv. kulturní etiologií rovníkových států Afriky 
a subsaharské Afriky v této souvislosti zpravidla uvádí členění nemocí podle kauzality na:

●  nemoci způsobené duchem (posedlost duchem);
●  nemoci způsobené člověkem (čarodějnictví – „africká nemoc“);
●  nemoci způsobené bohem (přirozená nemoc).72 

Poskytovatelé laické zdravotní péče (tradiční léčitelé) se zabývají různými druhy zdravot-
ních a psychických potíží. Často k léčbě využívají šamanských praktik, bylin, ohně, hadího 
jedu a dalších tradičních praktik. V komunitách jsou považováni za autoritu, kterou nemá 
mnohdy kdo nahradit. To v podstatě tvoří i jednu ze základních podmínek tradičního léčitel-
ství, kterou definuje i uznávaná organizace sdružující léčitele v Africe – Traditional Healers 
and Modern Practitioners Together against AIDS – THETA: 

tradiční léčitel musí být uznáván svojí komunitou. K léčbě využívá domorodé (tradiční) 
znalosti, které se předávají z generace na generaci ústně nebo duchovní cestou 
(komunikací s předky prostřednictvím snů nebo v transu). Tyto praktiky slouží ke 
zmírnění všech forem lidského utrpení. Mezi duchovní léčitele patří ti, kteří jsou schopni 
diagnostikovat a léčit pacienty pomocí spirituálních praktik nebo věšteb. Zaměřují se 
především na psychosociální a kulturní problémy.73 

Tradiční léčitelé často představují první i poslední nadějí v boji proti vysilujícím nemo-
cem, které trápí životy místních obyvatel a kteří se řídí jejich instrukcemi mnohdy až do 
poslední chvíle. Jednají nezávisle na moderní medicíně, své schopnosti přeceňují nebo 
si je rovnou vymýšlejí ve snaze získat či udržet si co největší klientelu, a tedy co největší 
zisk. „Stává se, že pacienti přijdou do nemocnice třeba s malárií, která je jinak snadno léči-
telná, až ve chvíli, kdy už s tím nemůžeme nic dělat. A jen proto, že věřili, že jim například 
šaman nemoc z těla vykouří. Šamani jsou schopní tvrdit, že vyléčí třeba i AIDS,“ popisuje 
častou praxi člen ve výjezdním zdravotním týmu v nemocnici v Buikwe. Tuto skutečnost 
potvrzují i výzkumy Wolfa, který uvádí, že „Šamani jsou nekvalifikovaní a jejich praktiky 
mohou ve více případech spíše ublížit než někomu zachránit život. Šaman potřebuje svoje 
zákazníky, aby se uživil.“ Šamanství má podle Wolfa 

svoje odvěká pravidla, podle nichž šaman nesmí nikdy odmítnout pomoc, o kterou 
je žádán, ale také je závislý na komunitě, v níž žije, a je tu vlastně on pro ni, nikoliv 
ona pro něho. Jestliže se na něho přestanou lidé obracet, je to znamení, že nezískal 
důvěru, že je špatný šaman a že ho opustili jeho pomocní duchové. A to je konec jeho 
šamanství, ať je jakkoliv specializované.74

72  MABEY, D. G. – WHITTY CH. – WEBER, W.: Principles of Medicine in Africa, 2013.
73  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 

srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832; Pro 
podrobňejší informace viz.: THETA: Traditional Healers and Modern Practitioners Together against AIDS, 
Dostupné na: http://www.empowerweb.org/global-reach/global-grantee-projects/theta-traditional-and-
modern-health-practitioners-together-against-aids-and-other-diseases/

74  WOLF, J.: Od umění pravěkých šamanů po současné poznatky vědy o člověku, 2009.
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Šamanům se v Ugandě říká herbal doctors a jsou mezi tradičními léčiteli u místních 
obyvatel nejžádanější. Herbal doctor představuje například v Ugandě a Malawi vý-
znamnou osobu, která disponuje a manipuluje magickou posvátnou silou, jejíž původ 
byl odvozen od duchů a božstev, osobu pověřenou využívat těchto schopností v pro-
spěch a blaho svého společenství. Ve společnosti zastává celou řadu rolí a s nimi spo-
jených různých aktivit. Jeho schopnosti vcítění se, vyslyšení a pochopení problémů 
druhých jej staví zároveň na úroveň psychologa. Představuje regulátora a mediátora 
problematických sociálních vztahů a strážce veřejného pořádku. Jeho pozice ve spo-
lečnosti je mnohdy spjata s potencionálem moci a autority. 

Schopnost léčitelství mu může být dána především dvěma způsoby: „dědičně“, 
po příbuzenské linii a na základě „duchovního vyvolení“ – volání předků, komunikace 
s anděly nebo svatými, zjevení ve snu. V případě příbuzenské linie „odevzdání“ schop-
nosti léčitelství hraje důležitou roli proces učení, během kterého dochází k osvojování 
jmen, významů a používání bylin, léčebných procedur a rituálů. Budoucí herbal doctor 
se učí ovládat umění věštění a poznávat význam jednotlivých symbolů. Pro „duchovní 
vyvolení“ léčitelství je příznačné, že budoucí herbal doctor musí sám sebe uzdravit 
z těžké záhadné nemocí, která se projevuje vážnými psychosomatickými problémy 
a je interpretována v kategorii posedlosti duchem – jde o tzv. léčitelský syndrom „du-
chovního vyvolení“ herbal doctors. 

Možno konstatovat, že ačkoli je západní medicína v afrických státech na obecné 
úrovni přijímána, tradiční laické léčitelství nahradit nedokázala, ale možná naopak 
ještě přispěla k rozšíření těchto praktik u místního obyvatelstva. WHO odhaduje, že 
služby tradičních léčitelů, zejména herbal doctors pravidelně navštěvuje až 80 % af-
rické populace.75 

Většina afrických států ale přes tyto skutečnosti laické tradiční léčitelství oficiálně 
neuznává. Tradiční léčitelé se tedy pohybují mimo formální zdravotní systémy, což mů-
že mít v konečném důsledku dalekosáhlé dopady. Pacienti mohou třeba ignorovat rady 
svých lékařů či na příkaz tradičních léčitelů užívat přírodní bylinné prostředky, které 
se v těle nesnesou s moderními farmaceutickými výrobky. Tradiční laické léčitelství je 
ale úzce spojeno s mentalitou a vírou mnoha afrických národů a je nedílnou součástí 
jejich každodenního života. Pacienti vyhledávají rady léčitelů i v případech, kdy by si 
mohli dovolit zaplatit dostupnou zdravotní péčí v zdravotnických zařízeních.76 Tradiční 
laičtí léčitelé vyznávají holistický přístup ke zdravotním problémům, který vyhovuje 
i přístupu většiny Afričanů k životu obecně.77 V porovnání s tím se západní medicína 
naopak zaměřuje především na biomedicínské příčiny konkrétního onemocnění.

75  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

76  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 
srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832

77  Jsou velmi emocionálně založeni a  mají zájem si s  tradičními laickými léčiteli, zejména s  herbal doctors 
pohovořit i o  jiných problémech než zdravotních. Herbal doctor je v tomto argumentu podporuje nabízí 
jim vyslechnutí a vysvětlení souvislosti, které jim umožňují lépe pochopit důvody jejich nemoci, problémů 
osobního charakteru, smutku a pod.

Antropologická literatura zabývající se tzv. kulturní etiologií rovníkových států Afriky 
a subsaharské Afriky v této souvislosti zpravidla uvádí členění nemocí podle kauzality na:

●  nemoci způsobené duchem (posedlost duchem);
●  nemoci způsobené člověkem (čarodějnictví – „africká nemoc“);
●  nemoci způsobené bohem (přirozená nemoc).72 

Poskytovatelé laické zdravotní péče (tradiční léčitelé) se zabývají různými druhy zdravot-
ních a psychických potíží. Často k léčbě využívají šamanských praktik, bylin, ohně, hadího 
jedu a dalších tradičních praktik. V komunitách jsou považováni za autoritu, kterou nemá 
mnohdy kdo nahradit. To v podstatě tvoří i jednu ze základních podmínek tradičního léčitel-
ství, kterou definuje i uznávaná organizace sdružující léčitele v Africe – Traditional Healers 
and Modern Practitioners Together against AIDS – THETA: 

tradiční léčitel musí být uznáván svojí komunitou. K léčbě využívá domorodé (tradiční) 
znalosti, které se předávají z generace na generaci ústně nebo duchovní cestou 
(komunikací s předky prostřednictvím snů nebo v transu). Tyto praktiky slouží ke 
zmírnění všech forem lidského utrpení. Mezi duchovní léčitele patří ti, kteří jsou schopni 
diagnostikovat a léčit pacienty pomocí spirituálních praktik nebo věšteb. Zaměřují se 
především na psychosociální a kulturní problémy.73 

Tradiční léčitelé často představují první i poslední nadějí v boji proti vysilujícím nemo-
cem, které trápí životy místních obyvatel a kteří se řídí jejich instrukcemi mnohdy až do 
poslední chvíle. Jednají nezávisle na moderní medicíně, své schopnosti přeceňují nebo 
si je rovnou vymýšlejí ve snaze získat či udržet si co největší klientelu, a tedy co největší 
zisk. „Stává se, že pacienti přijdou do nemocnice třeba s malárií, která je jinak snadno léči-
telná, až ve chvíli, kdy už s tím nemůžeme nic dělat. A jen proto, že věřili, že jim například 
šaman nemoc z těla vykouří. Šamani jsou schopní tvrdit, že vyléčí třeba i AIDS,“ popisuje 
častou praxi člen ve výjezdním zdravotním týmu v nemocnici v Buikwe. Tuto skutečnost 
potvrzují i výzkumy Wolfa, který uvádí, že „Šamani jsou nekvalifikovaní a jejich praktiky 
mohou ve více případech spíše ublížit než někomu zachránit život. Šaman potřebuje svoje 
zákazníky, aby se uživil.“ Šamanství má podle Wolfa 

svoje odvěká pravidla, podle nichž šaman nesmí nikdy odmítnout pomoc, o kterou 
je žádán, ale také je závislý na komunitě, v níž žije, a je tu vlastně on pro ni, nikoliv 
ona pro něho. Jestliže se na něho přestanou lidé obracet, je to znamení, že nezískal 
důvěru, že je špatný šaman a že ho opustili jeho pomocní duchové. A to je konec jeho 
šamanství, ať je jakkoliv specializované.74

72  MABEY, D. G. – WHITTY CH. – WEBER, W.: Principles of Medicine in Africa, 2013.
73  VRÁNA, K.: REPORTÁŽ: Zdravotní péče a tradice v Ugandě, In DEMOGRAFIE,  ISSN 1801-2914. [online] [cit. 6. 

srpna 2015]. Dostupné na internetu: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=832; Pro 
podrobňejší informace viz.: THETA: Traditional Healers and Modern Practitioners Together against AIDS, 
Dostupné na: http://www.empowerweb.org/global-reach/global-grantee-projects/theta-traditional-and-
modern-health-practitioners-together-against-aids-and-other-diseases/

74  WOLF, J.: Od umění pravěkých šamanů po současné poznatky vědy o člověku, 2009.
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Druhou technikou bylo dotazníkové šetření v místě působnosti zdravotně-sociálních 
NGO. Vzorka výzkumu v rámci uvedeného šetření pocházela ze základního souboru, 
který zahrnoval všechny pacienty/klienty, kteří navštěvují zdravotnické zařízení vedené 
v Ugandě zahraniční NGO. To znamená, že základní soubor v praxi čítá velké množství 
jednotek, a není technicky možné provést u každé z nich šetření. Z toho důvodu byl 
zvolen výběr respondentů ze základního souboru.

Pro výběr respondentů byla zvolena metoda záměrného kriteriálního výběru. Jedná 
se o takový přístup, kdy jsou respondenti cíleně vyhledávány podle jejich určitých vlast-
ností. Na základě toho byli cíleně vyhledáváni pouze ti respondenti, kteří toto kritérium 
splňují:

●  dobrovolná účast ve výzkumu;
●  klient/pacient z místního obyvatelstva, který navštěvuje zdravotně-sociální NGO;
●  věk respondenta od 18 let.

Následně bylo určené objektivní kritérium pro výběr respondentů: pacient/klient navští-
vil zdravotnické zařízení alespoň 2x v životě. A subjektivní kritérium: pacient/klient je 
schopen vyplnit dotazník nebo s pomocí. Cílem výběru bylo zajistit takové množství 
respondentů, které je technicky možné oslovit.

Realizace dotazníkového šetření proběhla v distriktech jihovýchodní Ugandy Kis-
oro, Kabale, Ntungamo, v lokalitách, kde vyhledané NGO působí. Do výzkumu tedy 
byly zahrnuty všechny zahraniční NGO se svými pacienty, které ve výše jmenovaných 
distriktech poskytují zdravotně-sociální pomoc a na vedoucích postech je zaměstnanec 
ze zahraničí, těmito organizacemi jsou: Health care foundation, Shalom for Uganda, 
Sustain for life. Instrumentem byl dotazník vlastní konstrukce.

Třetí technikou byl řízený rozhovor s pracovníky NGO. Pro výběr respondentů byla 
i v případě této výzkumné techniky zvolena metoda záměrného výběru. Respondentem 
pro výzkum se mohl stát lékař nebo zdravotně-sociální personál, který splňuje násle-
dující kritéria:

●  působí v NGO více jak 6 měsíců;
●  pracuje na pozici lékaře, zdravotní sestry/bratra, zdravotně-sociálního pracovníka;
●  respondenti se budou účastnit výzkumu dobrovolně, na základě vlastního zájmu.

V průběhu rozhovoru bylo nevyhnutné opětovně se k některým otázkám vracet, 
případně se doptávat, co umožnilo získat nejen potřebnou hloubku výpovědí, která je 
pro kvalitativní výzkum charakteristická, ale také si ověřit, že je odpověď respondenta 
správně pochopená. V případě potřeby byl rozhovor také rozšiřován o doplňující otáz-
ky. Oslovení respondenti tak měli více prostoru hovořit nad rámec otázky a svobodně 
vyjadřovat svůj názor.

Čtvrtou byla realizace focus group80, individuální rozhovory se zástupci NGO, pozo-
rování v rámci návštěv v NGO, analýzu dokumentů. 

80  Focus group v  rámci výzkumu byly výhradně sestavené s  poskytovateli zdravotně-sociálních služeb 
z distriktů jihovýchodní Ugandy (Kabale, Kisoro, Ntungamo). Vždy se zúčastnilo 6 participantů a ve výzkumu 
ve shodné sestavě. Hlavním cílem byla identifikace hlubších motivů, názorů a postojů zástupců tří NGO, 
které napomohly vysvětlit některá zjištění identifikovaná v empirických – dotazníkových šetřeních. Cílem 
bylo také identifikovat náměty, které by bylo možné zohlednit při nastavení parametrů konkrétních 
zdravotně-sociálních projektů realizovaných NGO v Ugandě.

Realizace výzkumu
Cíl výzkumu 
Cílem je zmapovat současnou zdravotní a laickou pomoc v Ugandě z pozice míst-

ních obyvatel v lokalitě jihovýchodní Ugandy, kde působí zahraniční zdravotně-sociální 
NGO. A zjistit názor místních obyvatel na poskytovanou péči. A také zjistit možnost 
celkového předání a vedení organizace místními lidmi z pohledu od těchto představitelů 
NGO v Ugandě a následně najít vhodné perspektivy a směřování, pro budoucí činnost 
v této oblasti.

Výzkumné otázky
Pro účely realizace výzkumu byla zformulována hlavní výzkumní otázka: Jakou ro-

li hrají NGO při poskytování zdravotně-sociální pomoci v životech obyvatel Ugandy?. 
Vzhledem k hlavní výzkumní otázce a cíli výzkumu byli stanoveny následné výzkumné 
podotázky: Byla by služba lékaře na zavolání vyhledávaná?. Je vhodné předat vedení 
a poskytování zdravotních projektů místním zaměstnancům /obyvatelům?.

Metodika
Vzhledem k tomu, že se jedná o neprobádané téma, byli oslovené všechny zdra-

votně-sociální NGO v distriktu jihovýchodní Ugandy, kteří poskytují zdravotní nebo 
zdravotně-sociální služby. Tato volba měla ověřit zda existují společné znaky napříč 
jednotlivými organizacemi v procesu konstruování zdravotně-sociální práce s místními 
obyvateli v Ugandě. 

 V rámci výzkumného šetření byli využité kvantitativní a kvalitativní strategie. Ve vý-
zkumu byly použity různé datové zdroje. Konkrétně se jednalo o rozdělení výzkumného 
vzorku do dvou skupin, zdravotně-sociální personál NGO a jejich pacienti, místní obyva-
telé. Proto byla zvolená triangulace, „tj. kombinace různých metod, různých výzkumníků, 
různých zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teo-
retických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu“.78 

Výzkumní část zahrnující personál NGO a její následné zpracování měla kvalitativní 
charakter a výzkumní část věnující se místním obyvatelům, její zpracování a vyhodno-
cení údajů měla kvantitativní charakter.

V rámci obou výzkumních strategii byly stanoveny následné základní techniky:
První bylo studium odborných literárních pramenů z oblasti historie, politologie, eko-

nomie, mezinárodních vztahů. V oblasti mezinárodních vztahů byli analyzované Glo-
bální problémy, světová ekonomika79 a různé empirie rozvojové spolupráce především 
z ekonomického aspektu. Dále nepublikované materiály z místa působení. Důležitými 
pro potřeby realizovaného výzkumu byli zejména tyto materiály: World Fact Book, digi-
talizovaný a veřejně poskytovaný souhrnný materiál CIA a aktuální údaje o státu Uganda 
z českého zastupitelského úřadu v Nairobi. Cenné informace také poskytla obsahová 
analýza a vyhodnocení materiálů publikovaných českými a slovenskými NGO v Ugandě: 
výroční zprávy, zprávy o činnosti a hospodaření organizací a jejich webové stránky.

78  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, s. 149.
79  JENÍČEK, V. – FOLTÝN, J.: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, Praha: C. H. Beck, 2012.
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Druhou technikou bylo dotazníkové šetření v místě působnosti zdravotně-sociálních 
NGO. Vzorka výzkumu v rámci uvedeného šetření pocházela ze základního souboru, 
který zahrnoval všechny pacienty/klienty, kteří navštěvují zdravotnické zařízení vedené 
v Ugandě zahraniční NGO. To znamená, že základní soubor v praxi čítá velké množství 
jednotek, a není technicky možné provést u každé z nich šetření. Z toho důvodu byl 
zvolen výběr respondentů ze základního souboru.

Pro výběr respondentů byla zvolena metoda záměrného kriteriálního výběru. Jedná 
se o takový přístup, kdy jsou respondenti cíleně vyhledávány podle jejich určitých vlast-
ností. Na základě toho byli cíleně vyhledáváni pouze ti respondenti, kteří toto kritérium 
splňují:

●  dobrovolná účast ve výzkumu;
●  klient/pacient z místního obyvatelstva, který navštěvuje zdravotně-sociální NGO;
●  věk respondenta od 18 let.

Následně bylo určené objektivní kritérium pro výběr respondentů: pacient/klient navští-
vil zdravotnické zařízení alespoň 2x v životě. A subjektivní kritérium: pacient/klient je 
schopen vyplnit dotazník nebo s pomocí. Cílem výběru bylo zajistit takové množství 
respondentů, které je technicky možné oslovit.

Realizace dotazníkového šetření proběhla v distriktech jihovýchodní Ugandy Kis-
oro, Kabale, Ntungamo, v lokalitách, kde vyhledané NGO působí. Do výzkumu tedy 
byly zahrnuty všechny zahraniční NGO se svými pacienty, které ve výše jmenovaných 
distriktech poskytují zdravotně-sociální pomoc a na vedoucích postech je zaměstnanec 
ze zahraničí, těmito organizacemi jsou: Health care foundation, Shalom for Uganda, 
Sustain for life. Instrumentem byl dotazník vlastní konstrukce.

Třetí technikou byl řízený rozhovor s pracovníky NGO. Pro výběr respondentů byla 
i v případě této výzkumné techniky zvolena metoda záměrného výběru. Respondentem 
pro výzkum se mohl stát lékař nebo zdravotně-sociální personál, který splňuje násle-
dující kritéria:

●  působí v NGO více jak 6 měsíců;
●  pracuje na pozici lékaře, zdravotní sestry/bratra, zdravotně-sociálního pracovníka;
●  respondenti se budou účastnit výzkumu dobrovolně, na základě vlastního zájmu.

V průběhu rozhovoru bylo nevyhnutné opětovně se k některým otázkám vracet, 
případně se doptávat, co umožnilo získat nejen potřebnou hloubku výpovědí, která je 
pro kvalitativní výzkum charakteristická, ale také si ověřit, že je odpověď respondenta 
správně pochopená. V případě potřeby byl rozhovor také rozšiřován o doplňující otáz-
ky. Oslovení respondenti tak měli více prostoru hovořit nad rámec otázky a svobodně 
vyjadřovat svůj názor.

Čtvrtou byla realizace focus group80, individuální rozhovory se zástupci NGO, pozo-
rování v rámci návštěv v NGO, analýzu dokumentů. 

80  Focus group v  rámci výzkumu byly výhradně sestavené s  poskytovateli zdravotně-sociálních služeb 
z distriktů jihovýchodní Ugandy (Kabale, Kisoro, Ntungamo). Vždy se zúčastnilo 6 participantů a ve výzkumu 
ve shodné sestavě. Hlavním cílem byla identifikace hlubších motivů, názorů a postojů zástupců tří NGO, 
které napomohly vysvětlit některá zjištění identifikovaná v empirických – dotazníkových šetřeních. Cílem 
bylo také identifikovat náměty, které by bylo možné zohlednit při nastavení parametrů konkrétních 
zdravotně-sociálních projektů realizovaných NGO v Ugandě.

Realizace výzkumu
Cíl výzkumu 
Cílem je zmapovat současnou zdravotní a laickou pomoc v Ugandě z pozice míst-

ních obyvatel v lokalitě jihovýchodní Ugandy, kde působí zahraniční zdravotně-sociální 
NGO. A zjistit názor místních obyvatel na poskytovanou péči. A také zjistit možnost 
celkového předání a vedení organizace místními lidmi z pohledu od těchto představitelů 
NGO v Ugandě a následně najít vhodné perspektivy a směřování, pro budoucí činnost 
v této oblasti.

Výzkumné otázky
Pro účely realizace výzkumu byla zformulována hlavní výzkumní otázka: Jakou ro-

li hrají NGO při poskytování zdravotně-sociální pomoci v životech obyvatel Ugandy?. 
Vzhledem k hlavní výzkumní otázce a cíli výzkumu byli stanoveny následné výzkumné 
podotázky: Byla by služba lékaře na zavolání vyhledávaná?. Je vhodné předat vedení 
a poskytování zdravotních projektů místním zaměstnancům /obyvatelům?.

Metodika
Vzhledem k tomu, že se jedná o neprobádané téma, byli oslovené všechny zdra-

votně-sociální NGO v distriktu jihovýchodní Ugandy, kteří poskytují zdravotní nebo 
zdravotně-sociální služby. Tato volba měla ověřit zda existují společné znaky napříč 
jednotlivými organizacemi v procesu konstruování zdravotně-sociální práce s místními 
obyvateli v Ugandě. 

 V rámci výzkumného šetření byli využité kvantitativní a kvalitativní strategie. Ve vý-
zkumu byly použity různé datové zdroje. Konkrétně se jednalo o rozdělení výzkumného 
vzorku do dvou skupin, zdravotně-sociální personál NGO a jejich pacienti, místní obyva-
telé. Proto byla zvolená triangulace, „tj. kombinace různých metod, různých výzkumníků, 
různých zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a časových okolností a teo-
retických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu“.78 

Výzkumní část zahrnující personál NGO a její následné zpracování měla kvalitativní 
charakter a výzkumní část věnující se místním obyvatelům, její zpracování a vyhodno-
cení údajů měla kvantitativní charakter.

V rámci obou výzkumních strategii byly stanoveny následné základní techniky:
První bylo studium odborných literárních pramenů z oblasti historie, politologie, eko-

nomie, mezinárodních vztahů. V oblasti mezinárodních vztahů byli analyzované Glo-
bální problémy, světová ekonomika79 a různé empirie rozvojové spolupráce především 
z ekonomického aspektu. Dále nepublikované materiály z místa působení. Důležitými 
pro potřeby realizovaného výzkumu byli zejména tyto materiály: World Fact Book, digi-
talizovaný a veřejně poskytovaný souhrnný materiál CIA a aktuální údaje o státu Uganda 
z českého zastupitelského úřadu v Nairobi. Cenné informace také poskytla obsahová 
analýza a vyhodnocení materiálů publikovaných českými a slovenskými NGO v Ugandě: 
výroční zprávy, zprávy o činnosti a hospodaření organizací a jejich webové stránky.

78  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, s. 149.
79  JENÍČEK, V. – FOLTÝN, J.: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, Praha: C. H. Beck, 2012.
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Dostupnost péče
Z geografického hlediska je dostupnost péče hodnocena respondenty kladně, a to až 

v případě 87 % respondentů. Taktéž respondenti v 67 % ohodnotili, že péče je dostupná 
i finančně. A to i přes výsledky o zaměstnání respondentů, kdy pouze 6 % z nich uvádí, že 
je zaměstnáno a má pravidelný příjem.

Všichni respondenti navštěvují zahraniční zdravotně-sociální NGO, které poskytují zdra-
votní péči za nízké poplatky (od 0,50 USD do maximálně přibližné výši 2 USD). Zcela zdar-
ma, žádná z NGO oslovena v realizovaném výzkumu zdravotní služby neposkytuje. Tato 
strategie, která zpoplatňuje léčbu, je v mnohých rozvojových projektech nejenom v Africe 
všeobecně přijímána a zabraňuje nadměrnému zneužívání zdravotních služeb a léků.

Dostupnost vyhledat laickou péči je v tomto regionu jihovýchodní Ugandy velmi snadná, 
jelikož zde poskytuje pomoc nejen velké množství herbal doctors, ale i jiných laických léči-
telů např.: jiných šamanů, či mágů.

Zájem o zdravotně-sociální kurzy
98 % respondentů projevilo zájem o případné nabízené kurzy. Tento vysoký zájem 

je odvoditelný z volného času, který naši respondenti mají z důvodu velké nezaměstna-
nosti v tomto regionu, který činí přibližně 95 %. Pouze 2 % respondentů uvedlo, že by 
o žádný kurz zájem neměli.

Největší zájem mezi respondenty je o kurz o péči a výchovu dětí, dále o nemocech 
a o kurz šití. Zajímavé je zjištění o zájmu mužů o kurz péče a výchova dětí uvádí tento zájem 
37 % mužů. Ženy by tento typ kurzu zvolily v 60 %.

Výsledky z dotazníku nám prokazují, že mezi aktuálně provozovanými aktivitami přede-
vším pro děti a mládež existují tzv. „nevyplněná“ místa pro kurzy určené dospělým.
Největší zájem mezi respondenty by byl o kurz péče a výchova dětí. Tento zájem prokazují 
jak ženy, tak i muži. Tato výpověď reflektuje skutečnost, že i muži se starají o své děti v pří-
padě vážné nemoci či úmrtí manželky. Rovněž africké pojímání rodiny, která je charakteris-
tická silným rodinným zázemím, péčí o rodinu a úctou k dětem. 

Hodnocení poskytované péče u lékaře a u herbal doctor
Z četností odpovědí 79 % respondentú hodnotí péči u lékaře jako vynikající, i když se 

této poskytované péči dostává kritiky z nedostatku poskytovaného času. O 1 % méně, tzn. 
v 78 % je respondenty hodnocena péče jako vynikající i u herbal doctor. 

Z pohledu respondentů je hodnocení ošetřujících lékařů ze zahraničních zdravot-
ně-sociálních NGO často zatížené tradicí laické péče především od herbal doctors.81 
Tradice, která říká, že když se věnuje pacientovi čas nedostatečně, neptáme se na 
osobní a rodinné problémy mimo anamnézu, neprovádíme rituály, modlitby atd., tím je 
vyšetření nepostačující. Největší kritikou ze strany respondentů byl však hodnocen čas, 
který je jim u lékaře poskytován málo a dále mají málo času pohovořit si s ním i o jiných 
problémech než zdravotních.

81  Toto tvrzení je výsledně argumentačně podpořené i z Focus Group.

Nejprve byla věnována pozornost poznatkům získaných z kvantitativního šetření 
a následně zjištěním z kvalitativních šetření. 

Předložený výzkum může mít i určité limity, na které je nevyhnutné upozornit. 
Jedním z nich je vysoká reprezentativnost dat pouze ve státě Uganda, konkrétně v jiho-

východní Ugandě, jelikož jsou osloveny všechny zdravotně-sociální NGO v tomto regionu. 
Oproti tomu je zde i nízká reprezentativnost dat a to v nemožnosti vztáhnout výsledky vý-
zkumu na všechny existující zdravotně-sociální NGO v zahraničí v kontextu poskytování 
zdravotně-sociální péče. Prostor vyjádřit se mají pouze oslovené NGO v Ugandě.

Dalším je skutečnost, že realizace výzkumu probíhala v období duben 2015 – únor 2016.
Limitem v tomto období vzhledem k výzkumu byli prezidentské volby konané v roce 

2016, které do určité míry mohli zvyšovat strach mezi místními obyvateli a taktéž neo-
chotu respondentů vypovídat z důvodu nejrůznějších obav.

Při hledání publikovaných výzkumů na zdravotně-sociální téma v Ugandě bylo zjiště-
no, že je uskutečněno málo výzkumného šetření, které by validně informovalo o výsled-
cích, tuto skutečnost je proto možné uvést jako limitující.

Vybrané výsledky z realizovaných výzkumních zjištění
Výsledky z kvantitativního výzkumu 
Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 203 respondentů, kteří vrátili vyplněné dotaz-

níky a které byly následně zpracovány.
54 % tvořili ve výzkumu muži, žen bylo zbývajících 46 % procent. Věkové rozložení se 
pohybuje v rozmezí od 18 do 55 let. Průměrný věk respondentů činil 30,5 roku. Z hle-
diska úrovně vzdělání dosáhlo nejvíce respondentů základního (77 %), středoškolského 
(18 %) a vysokoškolského (5 %) vzdělání.

Dotazníkové šetření se zabývalo těmito okruhy témat, která vzešla z realizovaných 
focus group se zástupci zahraničních zdravotně-sociálních NGO: vyhledávání lékařské 
péče a laické péče a její dostupnost finanční i geografická pro respondenty, zájem 
o nabízené kurzy zdravotně-sociálního charakteru, důvody návštěvy u herbal doctors,
kombinace léčby odborná versus laická, srozumitelnost ve vysvětlení zdravotního prob-
lému, hodnocení odbornosti, víra v účinky podávaných léků, co respondentům překáží 
na péči u lékaře a u laické péče herbal doctors.

Vyhledávání zdravotní péče v případě onemocnění
Respondenti ve svém životě vyhledali pomoc herbal doctors a tuto skutečnost uvádí 

98 % žen a 96 % mužů. Dotazníkové šetření poukazuje i na velkou působnost této laické 
péče v regionech, ve kterých výzkum probíhal. Respondenti v případě nemoci vyhledá-
vají laickou pomoc od herbal doctors v 53 % a odbornou péči lékaře v 47 %. 

Zajímavým zjištěním však je, že pokud se jedná o onemocnění dítěte, respondenti 
preferují pomoc od lékaře. Dokazuje to i výsledek, že 64 % respondentů v případě 
nemoci dítěte vyhledá pomoc u lékaře.
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Dostupnost péče
Z geografického hlediska je dostupnost péče hodnocena respondenty kladně, a to až 

v případě 87 % respondentů. Taktéž respondenti v 67 % ohodnotili, že péče je dostupná 
i finančně. A to i přes výsledky o zaměstnání respondentů, kdy pouze 6 % z nich uvádí, že 
je zaměstnáno a má pravidelný příjem.

Všichni respondenti navštěvují zahraniční zdravotně-sociální NGO, které poskytují zdra-
votní péči za nízké poplatky (od 0,50 USD do maximálně přibližné výši 2 USD). Zcela zdar-
ma, žádná z NGO oslovena v realizovaném výzkumu zdravotní služby neposkytuje. Tato 
strategie, která zpoplatňuje léčbu, je v mnohých rozvojových projektech nejenom v Africe 
všeobecně přijímána a zabraňuje nadměrnému zneužívání zdravotních služeb a léků.

Dostupnost vyhledat laickou péči je v tomto regionu jihovýchodní Ugandy velmi snadná, 
jelikož zde poskytuje pomoc nejen velké množství herbal doctors, ale i jiných laických léči-
telů např.: jiných šamanů, či mágů.

Zájem o zdravotně-sociální kurzy
98 % respondentů projevilo zájem o případné nabízené kurzy. Tento vysoký zájem 

je odvoditelný z volného času, který naši respondenti mají z důvodu velké nezaměstna-
nosti v tomto regionu, který činí přibližně 95 %. Pouze 2 % respondentů uvedlo, že by 
o žádný kurz zájem neměli.

Největší zájem mezi respondenty je o kurz o péči a výchovu dětí, dále o nemocech 
a o kurz šití. Zajímavé je zjištění o zájmu mužů o kurz péče a výchova dětí uvádí tento zájem 
37 % mužů. Ženy by tento typ kurzu zvolily v 60 %.

Výsledky z dotazníku nám prokazují, že mezi aktuálně provozovanými aktivitami přede-
vším pro děti a mládež existují tzv. „nevyplněná“ místa pro kurzy určené dospělým.
Největší zájem mezi respondenty by byl o kurz péče a výchova dětí. Tento zájem prokazují 
jak ženy, tak i muži. Tato výpověď reflektuje skutečnost, že i muži se starají o své děti v pří-
padě vážné nemoci či úmrtí manželky. Rovněž africké pojímání rodiny, která je charakteris-
tická silným rodinným zázemím, péčí o rodinu a úctou k dětem. 

Hodnocení poskytované péče u lékaře a u herbal doctor
Z četností odpovědí 79 % respondentú hodnotí péči u lékaře jako vynikající, i když se 

této poskytované péči dostává kritiky z nedostatku poskytovaného času. O 1 % méně, tzn. 
v 78 % je respondenty hodnocena péče jako vynikající i u herbal doctor. 

Z pohledu respondentů je hodnocení ošetřujících lékařů ze zahraničních zdravot-
ně-sociálních NGO často zatížené tradicí laické péče především od herbal doctors.81 
Tradice, která říká, že když se věnuje pacientovi čas nedostatečně, neptáme se na 
osobní a rodinné problémy mimo anamnézu, neprovádíme rituály, modlitby atd., tím je 
vyšetření nepostačující. Největší kritikou ze strany respondentů byl však hodnocen čas, 
který je jim u lékaře poskytován málo a dále mají málo času pohovořit si s ním i o jiných 
problémech než zdravotních.

81  Toto tvrzení je výsledně argumentačně podpořené i z Focus Group.

Nejprve byla věnována pozornost poznatkům získaných z kvantitativního šetření 
a následně zjištěním z kvalitativních šetření. 

Předložený výzkum může mít i určité limity, na které je nevyhnutné upozornit. 
Jedním z nich je vysoká reprezentativnost dat pouze ve státě Uganda, konkrétně v jiho-

východní Ugandě, jelikož jsou osloveny všechny zdravotně-sociální NGO v tomto regionu. 
Oproti tomu je zde i nízká reprezentativnost dat a to v nemožnosti vztáhnout výsledky vý-
zkumu na všechny existující zdravotně-sociální NGO v zahraničí v kontextu poskytování 
zdravotně-sociální péče. Prostor vyjádřit se mají pouze oslovené NGO v Ugandě.

Dalším je skutečnost, že realizace výzkumu probíhala v období duben 2015 – únor 2016.
Limitem v tomto období vzhledem k výzkumu byli prezidentské volby konané v roce 

2016, které do určité míry mohli zvyšovat strach mezi místními obyvateli a taktéž neo-
chotu respondentů vypovídat z důvodu nejrůznějších obav.

Při hledání publikovaných výzkumů na zdravotně-sociální téma v Ugandě bylo zjiště-
no, že je uskutečněno málo výzkumného šetření, které by validně informovalo o výsled-
cích, tuto skutečnost je proto možné uvést jako limitující.

Vybrané výsledky z realizovaných výzkumních zjištění
Výsledky z kvantitativního výzkumu 
Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 203 respondentů, kteří vrátili vyplněné dotaz-

níky a které byly následně zpracovány.
54 % tvořili ve výzkumu muži, žen bylo zbývajících 46 % procent. Věkové rozložení se 
pohybuje v rozmezí od 18 do 55 let. Průměrný věk respondentů činil 30,5 roku. Z hle-
diska úrovně vzdělání dosáhlo nejvíce respondentů základního (77 %), středoškolského 
(18 %) a vysokoškolského (5 %) vzdělání.

Dotazníkové šetření se zabývalo těmito okruhy témat, která vzešla z realizovaných 
focus group se zástupci zahraničních zdravotně-sociálních NGO: vyhledávání lékařské 
péče a laické péče a její dostupnost finanční i geografická pro respondenty, zájem 
o nabízené kurzy zdravotně-sociálního charakteru, důvody návštěvy u herbal doctors,
kombinace léčby odborná versus laická, srozumitelnost ve vysvětlení zdravotního prob-
lému, hodnocení odbornosti, víra v účinky podávaných léků, co respondentům překáží 
na péči u lékaře a u laické péče herbal doctors.

Vyhledávání zdravotní péče v případě onemocnění
Respondenti ve svém životě vyhledali pomoc herbal doctors a tuto skutečnost uvádí 

98 % žen a 96 % mužů. Dotazníkové šetření poukazuje i na velkou působnost této laické 
péče v regionech, ve kterých výzkum probíhal. Respondenti v případě nemoci vyhledá-
vají laickou pomoc od herbal doctors v 53 % a odbornou péči lékaře v 47 %. 

Zajímavým zjištěním však je, že pokud se jedná o onemocnění dítěte, respondenti 
preferují pomoc od lékaře. Dokazuje to i výsledek, že 64 % respondentů v případě 
nemoci dítěte vyhledá pomoc u lékaře.

SPECIFIKA ODBORNÉ A LAICKÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V LOKALITĚ JIHOVÝCHODNÍ UGANDY | Monika Nová
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Kombinace léčby – laická versus odborná
Výsledky výzkumu poukazují na velmi častou skutečnost kombinace léčby, která 

pro všechny zdravotně-sociální NGO zapojené do výzkumu představuje jeden z hlav-
ních problémů. 

Pacienti přicházejí do ordinace lékařů po špatné neodborné léčbě. Jedná se velmi 
často o záněty, rozřezané a mokvající rány, či jiné další nevhodné „chirurgické“ zásahy 
herbal doctors. 

Pacienti kombinují léčbu i z důvodu, že chtějí pochopit význam a symboliku nemoci 
v jejich socio-kulturním aspektu nemoci. Často je nemoc provázena otázkou proč na 
někoho toto neštěstí dopadlo? Odpověď však respondenti nehledají u lékařů zdravot-
ně-sociálních NGO, ale u herbal doctors. 

Výsledky z kvalitativního výzkumu
Skupina participantů vždy vykazovala po celou dobu konání focus group vysokou mí-

ru komunikativnosti. V diskuzi nedominoval výrazný komunikátor, který by ostatní diskutující 
názorově ovlivnil a ani se nevyskytoval tzv. mlčící účastník, který by se do diskuze nezapojil 
vůbec. Nikdo z diskutujících nepůsobil zaujatě vůči diskutovaným tématům.

Celkově lze skupinu hodnotit jako nadstandardně kvalitní z hlediska schopnosti vyjadřovat 
se věcně, odborně a konkrétně k diskutovaným tématům. 

V rámci diskuze zazněla řada inspirativních názorů, námětů a informací, o kterých se 
domnívám, že mohou být využitelné při realizaci konkrétních projektů, které v blízké budouc-
nosti chtějí i jednotlivé NGO začít realizovat.

Cílem bylo získat co nejširší percepci související se současnou praxí, při poskytování zdra-
votní pomoci v tomto regionu. Dále identifikovat překážky, které limitují přístup k pacientům 
a k poskytované péči a navrhovat způsoby jejich eliminace, prodiskutovat nápady a náměty 
na poskytování služeb nových. 

Jedním ze zmíněných námětů je i požadavek na zavedení nové služby „lékaře na zavolání“ 
byl vyhodnocen jako vítaná služba respondentů. Tato služba zatím v regionu zcela chybí a je 
obyvateli často nahrazována zavoláním laické neodborné péče herbal doctors, která je k dis-
pozici místním lidem v každé vesnici. V diskuzi focus group zaznívaly jak hlavní důvody pro 
zřízení této služby, tak i byla vyjádřena obava z neznalosti této služby, a možné zneužívání 
v případě, že pacient je po zdravotní stránce schopen přijít nebo se dopravit k lékaři sám.

Služba „lékaře na zavolání“ se dle vyjádření v diskuzích focus group objevuje u některých 
pacientů jako vyřčený nový požadavek na zavedení této služby. Diskutující vysvětlují tento po-
žadavek i v důsledku digitalizace mobilní telefonické sítě v posledních dvou letech v Ugandě. 
V regionu začaly být stavěny pro místní obyvatele solární panely, které tak umožňují snadný 
přístup k elektřině a nabití telefonu. Z těchto důvodů je možné zahájit tuto službu na zavolání.

K této otázce se vyjádřilo všech 6 účastníků, tzn. 100 % účastníků. Nejčastěji byl opa-
kovaný názor, ve kterém participanti uváděli důležitost zavedení této služby v souvislosti 
při porodech doma. Dle vyjádření participantů by bylo žádoucí tuto službu velmi propa-
govat i z důvodů, nastalých porodních a poporodních komplikací a neodborným zásahem 
u porodu herbal doctors. Všichni participanti se shodli, že služba lékaře na zavolání by 
mohla zabránit i mnohým zbytečným zdravotním komplikacím a to v případech, které vy-
žadují rychlou pomoc lékaře a taktéž v období dešťů, které komplikuje velmi nemocným 
pacientům dostupnost z důvodu obtížnosti mokrého terénu.

Z výsledku vyplývá, že důvodem vyhledávání laické péče poskytovanou herbal doctors 
není nízká cena za poskytované služby, ale poskytnutý čas a zájem o problémy pacientů. 
To zahrnuje například vyslechnutí pacienta mnohdy i v několikahodinovém rozhovoru, pořá-
dání rituálů, vysvětlení problému s odkazem na spirituálnost a odkazy zemřelých předků, 
špatných činů a skutků, kterých se pacienti dopustili v minulosti atd. 

V souvislosti s tímto tvrzením výsledek výzkumu uvádí, že 30 % respondentů nerozumějí 
vysvětlení zdravotního problému u lékaře. Tato skutečnost je dána částečně i západním 
stylem medicíny a na druhé straně nutností se zamyslet nad tímto výsledkem. Proto je 
zde potřebné zahájení kulturně-senzitivního přístupu ze strany poskytovatelů zdravotní 
péče  pacientům. Například nabízet i psychosociální pomoc a poradenství. Posílit v rozho-
vorech s pacienty i témata na děti, rodinu, osobní a rodinné problémy. Především podpořit 
rodiče, aby v případě onemocnění dítěte vyhledávali pomoc lékaře, a to z důvodu nevhod-
ných zákroků aplikovaných na dítě. Tuto skutečnost podpořit i přes nabízené kurzy, např. 
kurz péče o dítě, seminář o nemocech, kurz předporodní péče a péče o narozené dítě. 
Spolupracovat s laickými porodními asistentkami a pořádat pro ně semináře.

Respondenti také uvádějí, že herbal doctors vyhledávají v případech smutku a problé-
mů, které s lékařem dle mnoholeté praxe autorky článku a z potvrzení výsledku focus group, 
pacienti neřeší a ani v těchto případech lékaře nevyhledávají.

Víra v účinek poskytovaných léků
Vírou v sílu účinku léků se zabývaly otázky: Věříte v sílu účinku poskytnutých léků 

lékařem / herbal doctor? Ve výsledcích výzkumu 81 % respondentů uvádí, že věří 
lékům od lékaře a 77 % věří lékům od herbal doctor. V tomto případě upozorňuji na 
skoro shodné výsledky.

V této souvislosti je důležitě zdůraznit, že „léky“ podávané herbal doctors jsou na bázi 
bylinek, ale i nebezpečných věcí, např. vylité staré baterie jako kapky82, sušená tráva ve 
formě sena, olej jako vzácná „zlatá“ voda, obarvená voda, kameny, které si nemocní mají 
dávat i do otevřených ran atd. Podávané léky a stanovená léčba jsou vždy vysvětlovány 
herbal doctors pacientům i s hlubšími souvislosti, např. na zemřelé předky, učiněné skutky, 
vyvolávání duchů atd., mají tedy pro místní pacienty i spirituální povahu, která jim nabízí onu 
potřebnou souvislost, proč je nemoc či problém osobního charakteru zasáhl. Během rituálu 
jsou často pacientovi „léky“ předávány až po společném rituálním vysvěcení.

Co respondentům překáží u návštěvy lékaře
Odpovědí respondentů je dle četnosti možné seřadit v tomto pořadí: rychlé vyšetření, 

dostanou málo léků, lékař nemá dostatek času na popovídání i o jiných věcech, např. rodin-
ných, sociálních atd., zdravotní problém není srozumitelně vysvětlen. 

Z vlastní dlouholeté praxe mohu konstatovat, že toto posuzování poskytnutých léků 
je z hlediska vnímání prostorového objemu léku, což dle evropského pohledu je zcela 
odlišné, např. na základě praxe, kterou znám z Afriky, je běžné, že pacient dostane od 
herbal doctor tašku sena jako bylinný lék a od lékaře dostanou pouze malou krabičku 
kapek, je to tedy zmiňovaný vizuální objem pohledu. 

82  V současné době se ve zkoumaném regionu s tímto jevem setkávám ve vlastní praxi velmi často.
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Kombinace léčby – laická versus odborná
Výsledky výzkumu poukazují na velmi častou skutečnost kombinace léčby, která 

pro všechny zdravotně-sociální NGO zapojené do výzkumu představuje jeden z hlav-
ních problémů. 

Pacienti přicházejí do ordinace lékařů po špatné neodborné léčbě. Jedná se velmi 
často o záněty, rozřezané a mokvající rány, či jiné další nevhodné „chirurgické“ zásahy 
herbal doctors. 

Pacienti kombinují léčbu i z důvodu, že chtějí pochopit význam a symboliku nemoci 
v jejich socio-kulturním aspektu nemoci. Často je nemoc provázena otázkou proč na 
někoho toto neštěstí dopadlo? Odpověď však respondenti nehledají u lékařů zdravot-
ně-sociálních NGO, ale u herbal doctors. 

Výsledky z kvalitativního výzkumu
Skupina participantů vždy vykazovala po celou dobu konání focus group vysokou mí-

ru komunikativnosti. V diskuzi nedominoval výrazný komunikátor, který by ostatní diskutující 
názorově ovlivnil a ani se nevyskytoval tzv. mlčící účastník, který by se do diskuze nezapojil 
vůbec. Nikdo z diskutujících nepůsobil zaujatě vůči diskutovaným tématům.

Celkově lze skupinu hodnotit jako nadstandardně kvalitní z hlediska schopnosti vyjadřovat 
se věcně, odborně a konkrétně k diskutovaným tématům. 

V rámci diskuze zazněla řada inspirativních názorů, námětů a informací, o kterých se 
domnívám, že mohou být využitelné při realizaci konkrétních projektů, které v blízké budouc-
nosti chtějí i jednotlivé NGO začít realizovat.

Cílem bylo získat co nejširší percepci související se současnou praxí, při poskytování zdra-
votní pomoci v tomto regionu. Dále identifikovat překážky, které limitují přístup k pacientům 
a k poskytované péči a navrhovat způsoby jejich eliminace, prodiskutovat nápady a náměty 
na poskytování služeb nových. 

Jedním ze zmíněných námětů je i požadavek na zavedení nové služby „lékaře na zavolání“ 
byl vyhodnocen jako vítaná služba respondentů. Tato služba zatím v regionu zcela chybí a je 
obyvateli často nahrazována zavoláním laické neodborné péče herbal doctors, která je k dis-
pozici místním lidem v každé vesnici. V diskuzi focus group zaznívaly jak hlavní důvody pro 
zřízení této služby, tak i byla vyjádřena obava z neznalosti této služby, a možné zneužívání 
v případě, že pacient je po zdravotní stránce schopen přijít nebo se dopravit k lékaři sám.

Služba „lékaře na zavolání“ se dle vyjádření v diskuzích focus group objevuje u některých 
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lékařem / herbal doctor? Ve výsledcích výzkumu 81 % respondentů uvádí, že věří 
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82  V současné době se ve zkoumaném regionu s tímto jevem setkávám ve vlastní praxi velmi často.
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●  komunikovat i s herbal doctors, domluvit se na eventuální možné spolupráci;
●  zahájit či více podpořit poradenství, především v psycho-sociální oblasti;
●  zprostředkování méně dostupných informací z oblasti západní medicíny, jelikož

mnoho; obyvatel není schopno tyto informace dohledat (absence internetu a soci-
álních sítí, knih);

●  zvýšit terénní práci a vyhledávání nemocných pacientů v terénu;
●  těhotným ženám, které rodí doma, nabízet asistenci lékaře u porodu;
●  informovat o své činnosti nejširší veřejnost – propagovat svou činnost a nabídku

i ve velmi odlehlých lokalitách;
●  nabízet spolupráci při porodech laickým porodním asistentkám a nabízet jim i od-

borné kurzy;
●  respektovat kulturně-senzitivní přístup;
●  nutná spolupráce v rámci lokality s knězem, ředitelem školy, starostou atd.;
●  práce s místní komunitou přes kulturní a volnočasové akce;
●  spolupracovat se školou v rámci realizace pravidelných workshopů na zdravotní

a sociální témata a primární prevence;
●  práce s dětmi a mládeží mimo školu;
●  spolupráce mezi NGO navzájem;
●  podporovat i výdělečné aktivity, např. sociální podnikání v rámci NGO;
●  oslovovat studenty středních zdravotních škol na možnost praxe;
●  chodit mezi místní obyvatele, využívat metodu z misijní práce, metodu „Být s lidmi“83;
●  zajímat se i o psychosociální pohodu pacientů. Dle účastníků focus group za-

znělo i upozornění, že v lokalitě bydlí lidé trpící depresi, stresy a dalšími psy-
chickými problémy, kteří se se svými starostmi nikdy nesvěřili a žijí často jako
tuláci mimo domov.

Diskuze k realizovanému výzkumu a navrhovaná doporučení pro praktickou aplikaci
Výzkum se primárně zaměřoval na pacienty. Domnívám se, že zpracování výsled-

ků z dotazníkového šetření může poskytnout personálu neziskové organizace zpětnou 
vazbu ve formě námětů k inovacím a upozorní na nedostatky či bariéry z pohledu res-
pondentů, tedy klientů / pacientů.

Na základě zkušeností z praxe neopomíjím pohled respondentů na laickou péči, kterou 
poskytují herbal doctors. Z odborného hlediska ji možno hodnotit jako často velmi nebez-
pečnou pro pacienty. V rámci focus group jsem se na tomto tvrzení argumentačně shodla 
i s jinými zástupci NGO. V praxi se stává, že pacient přichází do ordinace se záněty, infekcí 
atd., které získal na základě neodborné léčby a ošetření od herbal doctor.

V této souvislosti je nutné konstatovat, že tradice herbal doctors jsou silně zakořeněné 
a jsou často součástí místní léčby. Laická péče sahá hluboko do historie a je obtížné dělat 
jakékoliv zásahy. Tyto skutečnosti jsou mnohdy i hlavní překážkou rozvoje sítě praktických 
odborných lékařů na území, které je často ovládané především herbal doctors. Ve smyslu 
vědeckého lékařského poznání je nutné poskytovat místním lidem osvětu formou informa-
cí o možnostech moderní medicíny.

83  Pro podrobnejší informace viz: BUČKO, L.: Na ceste k  oslobodeniu: Základy misiológie, Nitra: Spoločnosť 
Božieho slova, 2003. ISBN 80-85223-34-1.

Dále bylo zkoumáno zda vůbec je efektivní, předat celkové vedení organizace místním 
lidem a následně najít vhodné perspektivy a směřování pro budoucí činnost v této oblasti. 

Všichni participanti (100 %) se jednoznačně shodli na základě svých praktických zku-
šeností, kdy je ponechána NGO a spravování financí po nějaký čas místním personálem 
jako neefektivní a nevyhovující. Všichni shodně konstatují celoroční nutnost vedení zdravot-
ně-sociální NGO zahraničním vedoucím pracovníkem a zamítli tak možnost předání míst-
nímu personálu. Svoje argumentační tvrzení prokázali prokázali poskytnutím dokumentů 
o účetnictví a počtu pacientů v případě nepřítomnosti vedoucích NGO v Ugandě.

Závěry vedoucích NGO nad hlavním zjištěním z dotazníkového šetření
V pořadí čtvrté focus group byli účastníci seznámeni s hlavními výsledky dotazníkové-

ho šetření. Taktéž měli příležitost argumentačně okomentovat výsledky a vyjádřit možné 
návrhy do praxe:

●  služba „lékaře na zavolání“: požadavek ze strany respondentů na zrealizování služ-
by. Dle výsledků z dotazníků vyhodnoceno vedoucími NGO, že klienti by službu
využívali jen v akutních zdravotních stavech a v případech ohrožujících život;

●  kurzy pro veřejnost: velký požadavek na kurzy, nejvíce o kurz předporodní péče
a péče o narozené dítě. Všichni účastníci focus group si na základě tohoto vý-
sledku uvědomili nutnost zavést kurzy, semináře, workshopy pro cílovou skupinu
dospělých, která je opomíjena;

●  léčba u lékaře: kritické výhrady vůči poskytnuté délce času, který je pacientům
poskytnutý. Zaměřit se tedy i na délku vyšetření, po které se bude lékař věnovat
pacientovi. Do rozhovoru zařadit i témata osobní a rodinná a ve větší míře nabízet
poskytování poradenství;

● srozumitelnost výkladu onemocnění: je snížená tím, že lékař neposkytuje vysvět-
lení i do spirituálního kontextu nemoci (spojitost s minulými činy a nevhodnými
skutky, nevyříkané věci se zemřelými atd.). Z praxe s pacienty se ukazuje, že určitá
skupina klientů vyhledává herbal doctor nikoliv za účelem zdravotní pomoci, ale
z důvodu psycho-sociální nebo taktéž spirituální pomoci a časově neomezené
komunikace mezi sebou navzájem;

●  všechny participanty focus group překvapilo vysoké procento pacientů, kteří v pří-
padě nemoci navštěvují herbal doctors. Taktéž je zaujala skutečnost, že pacienti
postrádají u lékaře čas, který je jim věnovaný a také, že u herbal doctors jim nic
nevadí. Dále víra v účinku poskytovaných léku versus víra v léky od herbal doctors;

●  diskuze focus group upozorňovala ze své praxe také na řadu skutečností, které so-
uvisejí s vyhledáváním zdravotní pomoci u herbal doctors. Shodla se, že ve většině
případů sekundárně zhoršují pacientům jejich zdravotní stav a to především v pří-
padech poskytování léků a nevhodným „chirurgickým“ zásahem. Léčba pacientů
je následně nejen finančně nákladná pro kliniku, ale také dlouhodobá pro samotné
pacienty léčené na následky zásahu od herbal doctors.

 Zlepšení v poskytování zdravotně-sociální péče diskutující spatřují především 
v následujících oblastech:

●  zahájit službu lékaře na zavolání;
●  začít realizovat kurzy a workshopy pro dospělé, primárně se zaměřit na téma před-

porodní péče pro ženy a péče o dítě;
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 Zlepšení v poskytování zdravotně-sociální péče diskutující spatřují především 
v následujících oblastech:

●  zahájit službu lékaře na zavolání;
●  začít realizovat kurzy a workshopy pro dospělé, primárně se zaměřit na téma před-

porodní péče pro ženy a péče o dítě;

SPECIFIKA ODBORNÉ A LAICKÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V LOKALITĚ JIHOVÝCHODNÍ UGANDY | Monika Nová
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●  přínosem pro praxi je i předpokládané zkvalitnění mezilidských vztahů s místními oby-
vateli na základě bližšího poznání kulturních reálií. Jako možný přínos pro praxi může
být vnímána i eliminace rizik z důvodů odchodu, nespokojeného pacienta z péče lékaře
a následné vyhledání neodborné laické péče;

●  přínosy v pedagogické oblasti lze spatřit v uplatnění poznatků z výsledků výzkumů
u předmětů z oblasti sociální a charitativní práce, rozvojové spolupráce. Potenciálně
atraktivní kombinace je začlenění prvků kulturní antropologie do obsahové náplně stu-
dijních oborů Sociální práce, Sociálně-charitativní práce, Misijní činnost. Dalšími příno-
sy mohou být výsledky z realizovaného výzkumu uplatněny ve výukových případových
studiích, seminárních pracích nebo využití tematiky v rámci závěrečných prací.

●  pro oblast neziskového sektoru považuji za aktuální zmapování působnosti českých
a slovenských NGO v Ugandě, které poskytují zdravotně-sociální péči a současně
reprezentují dva malé evropské národy uprostřed Evropy;

●  doporučuji také i práci s ugandskými studenty, kteří jsou součástí společnosti, které
patří často k těm nejaktivnějším a nejprogresivněji uvažujícím. V této souvislosti je
třeba spolupracovat nejen se studenty, ale i s vedením ugandských středních zdravot-
ních škol a lékařské fakulty v hlavním městě Kampale. Následně studentům nabízet
odborné praxe i dlouhodobé stáže v NGO;

●  za velmi žádoucí považuji budovat zdravotně-sociální NGO v odlehlých regionech
a příhraničních oblastech, které nejsou v Ugandě předmětem zájmů místních poli-
tik. Na základě vlastní praxe však mohu konstatovat, větší náročnost na provozo-
vání NGO v těchto lokalitách a to především z důvodu nedostatečně vybudované
infrastruktury. Toto tvrzení uvádím i jako příspěvek do doporučení při budování
nových zdravotně-sociálních zařízeních ve státě Uganda.

Závěr
Otázkou zvyšování kvality zdravotní péče ve světě a její dostupnosti se v rámci rozvojové-

ho diskurzu a praxe zabývají na globální úrovni především Rozvojové cíle tisíciletí a následně 
navazují od roku 2016 Cíle udržitelného rozvoje. Role zdravotnictví je zásadní pro všechny 
národy, bez ohledu na jejich geografické umístění či politickou kulturu. V kontextu rozvojových 
zemí se zdravotnictví, školství a sociální oblast ukazují jako ze sektoru společnosti, která je 
v dlouhodobé perspektivě schopna umožnit celostní vývoj jednotlivce i národa. Důležité je 
ovšem zohledňovat místní kulturu a tradici, které jsou často plně potlačené. Rozvojové politiky 
států globálního Severu, mezinárodní agentury a instituce rozvoje, nevládní organizace často 
realizují své programy z prostředí, odkud vzešly a nerespektují tak podmínky charakteristické 
pro chudé země. Najít proto syntézu mezi požadavkem a zároveň zachování místního genia 
loci, by mělo být úkolem pro subjekty rozvojové spolupráce v 21. století.

Zásadní roli pro budoucí rozvoj kvalitního zdravotnictví v Ugandě je nutné spatřovat v kon-
textu kvality a vybavení místních zdravotních zařízení a existence poskytování návazných 
zdravotně-sociálních služeb, které zcela chybí. Dále zajištění možnosti kvalitního vzdělávání 
v oborech zdravotních a sociálních na středoškolské úrovni a následné uplatnění absolventů 
na trhu práce.

Údaje získané z realizovaného výzkumu v zmíněných tématech jsou velmi cenné, jelikož 
v této oblasti neproběhl doposud žádný výzkum s publikovatelnými a měřitelnými daty s míst-
ními obyvateli na zdravotně-sociální téma. Poznaná specifikace problémů místních obyvatel 

Důraz je tak třeba směřovat na mladou generaci studentů z Ugandy, kteří studují lékařské 
fakulty v zahraničí. Absolventi se tak mohou stát propagátory budoucího vědeckého rozvoje 
medicíny v Ugandě a následně být i názorově aktivní pro dlouhodobé potlačování negativního 
vlivu, této neodborné laické péče mezi místními obyvateli. Upozorňuji však na skutečnost, že 
by muselo docházet k ochotě těchto studentů navrátit se po studiích zpět do Ugandy a násled-
ně vykonávat lékařskou praxi v odlehlých vesnických regionech. Praxe je taková, že studenti 
po absolvování lékařské fakulty v zahraničí dostávají v Ugandě pracovní místa ve speciali-
zovaných nemocnicích nebo klinikách v hlavním městě a nemají většinou pracovní zájem 
odcházet vykonávat svoji profesi do ordinací v odlehlých vesnicích, kde by se s problémem 
laické péče setkávali dennodenně. Další faktem taktéž je, že absolventi po studiích zůstávají 
v Evropě nebo Spojených Státech Amerických a do Ugandy se vracejí jen v omezeném počtu.

WHO přichází s rozvojovými projekty založenými na spolupráci představitelů tradičního 
laického léčitelství a národního zdravotnictví s cílem nalézt optimální řešení krize ve zdravot-
nictví v Africe.84 Projekty jednotlivých států se tak dle doporučení a spolupráce WHO zaměřují 
jednak na vyhledání a odborná školení tradičních léčitelů v oblasti primární zdravotní péče, ale 
také na školení studentů lékařských fakult zahrnující informace o tradiční medicíně. V Ugan-
dě jsem se s takovým typem projektů nesetkala, taktéž jsem zjišťovala na Lékařské fakultě 
univerzity Mkarere v Kampale, zda dochází k nějakému školení studentů. Oslovila jsem tedy 
osobně děkana lékařské fakulty i studenty, odpověď však byla, že jim nikdo takové školení 
nenabídl. V rámci anotací předmětů jsem taktéž zjistila, že na Lékařské fakultě v Ugandě se 
nevyučuje předmět multikulturní ošetřovatelství ani medicínská antropologie.85

Na základě realizovaného výzkumu i své praxe, si dovoluji předložit následná doporuče-
ní pro praxi, která mohou napomoci k zefektivnění práce v NGO v kontextu zvyšování kvality 
poskytované zdravotně-sociální péče:

●  zdravotně-sociální nevládní neziskové organizace by měly v budoucnu jen doplňovat
a podporovat kvalitní zdravotnický a sociální sektor v Ugandě, ale i v jiných rozvojových 
zemích, i když si uvědomuji, že toto tvrzení nemůže být naplněno v krátkých časových
horizontech;

●  výsledky z realizovaného výzkumu mohou NGO, které poskytují zdravotně-sociální
pomoc v distriktech jihovýchodní Ugandy, poskytnout náměty na korigování zdravot-
ně-sociálních aktivit. Tímto způsobem mohou být vytyčené i záměry na nejbližší ča-
sové horizonty pro práci v jednotlivých NGO v daném regionu;

●  praktickým přínosem pro praxi je aplikace navržených doporučení a návrhů k inovacím
do aktivit, které zdravotně-sociálními NGO poskytují. Implementace zdravotně-sociál-
ních kurzů může přispět k rozvoji organizační kultury NGO;

84  WHO 2001: Legal status of traditional medicine and complementary/alternative medicine, 2001.
85  Carol a Melvin Embersovi definují medicínskou antropologii jako „oblast antropologie, která studuje veškeré 

aspekty jevů souvisejících se zdravím, čili zdraví, nemoc, zdravotní péči a pod.“ Do úvahy autoři berou nejen 
místní kulturní systémy, ale i dopady západní medicíny na jiné kultury. (Pro podrobňejší informace viz.: EMBER 
C. R. – EMBER M. (eds.): Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World’s Cultures Topics 
– Volume 1; Cultures – Volume 2, 2003.) Domnívám se, že význam medicínské antropologie by se uplatnil při 
zahájení působnosti zahraničních zdravotních NGO v jakýchkoliv jiných kulturách. Shoduji se také s výrokem 
autorky Deborah Lupton, která uvádí, že „aplikovaní medicínští antropologové vnášejí porozumění místním 
významům, „kultuře“, pojímání času a také usnadňují zručnost v mezikulturní komunikaci“. 
(Pro podrobňejší informace viz.: LUPTON, D.: Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western 
Societies, 1994.)
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●  přínosem pro praxi je i předpokládané zkvalitnění mezilidských vztahů s místními oby-
vateli na základě bližšího poznání kulturních reálií. Jako možný přínos pro praxi může
být vnímána i eliminace rizik z důvodů odchodu, nespokojeného pacienta z péče lékaře
a následné vyhledání neodborné laické péče;

●  přínosy v pedagogické oblasti lze spatřit v uplatnění poznatků z výsledků výzkumů
u předmětů z oblasti sociální a charitativní práce, rozvojové spolupráce. Potenciálně
atraktivní kombinace je začlenění prvků kulturní antropologie do obsahové náplně stu-
dijních oborů Sociální práce, Sociálně-charitativní práce, Misijní činnost. Dalšími příno-
sy mohou být výsledky z realizovaného výzkumu uplatněny ve výukových případových
studiích, seminárních pracích nebo využití tematiky v rámci závěrečných prací.

●  pro oblast neziskového sektoru považuji za aktuální zmapování působnosti českých
a slovenských NGO v Ugandě, které poskytují zdravotně-sociální péči a současně
reprezentují dva malé evropské národy uprostřed Evropy;

●  doporučuji také i práci s ugandskými studenty, kteří jsou součástí společnosti, které
patří často k těm nejaktivnějším a nejprogresivněji uvažujícím. V této souvislosti je
třeba spolupracovat nejen se studenty, ale i s vedením ugandských středních zdravot-
ních škol a lékařské fakulty v hlavním městě Kampale. Následně studentům nabízet
odborné praxe i dlouhodobé stáže v NGO;

●  za velmi žádoucí považuji budovat zdravotně-sociální NGO v odlehlých regionech
a příhraničních oblastech, které nejsou v Ugandě předmětem zájmů místních poli-
tik. Na základě vlastní praxe však mohu konstatovat, větší náročnost na provozo-
vání NGO v těchto lokalitách a to především z důvodu nedostatečně vybudované
infrastruktury. Toto tvrzení uvádím i jako příspěvek do doporučení při budování
nových zdravotně-sociálních zařízeních ve státě Uganda.

Závěr
Otázkou zvyšování kvality zdravotní péče ve světě a její dostupnosti se v rámci rozvojové-

ho diskurzu a praxe zabývají na globální úrovni především Rozvojové cíle tisíciletí a následně 
navazují od roku 2016 Cíle udržitelného rozvoje. Role zdravotnictví je zásadní pro všechny 
národy, bez ohledu na jejich geografické umístění či politickou kulturu. V kontextu rozvojových 
zemí se zdravotnictví, školství a sociální oblast ukazují jako ze sektoru společnosti, která je 
v dlouhodobé perspektivě schopna umožnit celostní vývoj jednotlivce i národa. Důležité je 
ovšem zohledňovat místní kulturu a tradici, které jsou často plně potlačené. Rozvojové politiky 
států globálního Severu, mezinárodní agentury a instituce rozvoje, nevládní organizace často 
realizují své programy z prostředí, odkud vzešly a nerespektují tak podmínky charakteristické 
pro chudé země. Najít proto syntézu mezi požadavkem a zároveň zachování místního genia 
loci, by mělo být úkolem pro subjekty rozvojové spolupráce v 21. století.

Zásadní roli pro budoucí rozvoj kvalitního zdravotnictví v Ugandě je nutné spatřovat v kon-
textu kvality a vybavení místních zdravotních zařízení a existence poskytování návazných 
zdravotně-sociálních služeb, které zcela chybí. Dále zajištění možnosti kvalitního vzdělávání 
v oborech zdravotních a sociálních na středoškolské úrovni a následné uplatnění absolventů 
na trhu práce.

Údaje získané z realizovaného výzkumu v zmíněných tématech jsou velmi cenné, jelikož 
v této oblasti neproběhl doposud žádný výzkum s publikovatelnými a měřitelnými daty s míst-
ními obyvateli na zdravotně-sociální téma. Poznaná specifikace problémů místních obyvatel 

Důraz je tak třeba směřovat na mladou generaci studentů z Ugandy, kteří studují lékařské 
fakulty v zahraničí. Absolventi se tak mohou stát propagátory budoucího vědeckého rozvoje 
medicíny v Ugandě a následně být i názorově aktivní pro dlouhodobé potlačování negativního 
vlivu, této neodborné laické péče mezi místními obyvateli. Upozorňuji však na skutečnost, že 
by muselo docházet k ochotě těchto studentů navrátit se po studiích zpět do Ugandy a násled-
ně vykonávat lékařskou praxi v odlehlých vesnických regionech. Praxe je taková, že studenti 
po absolvování lékařské fakulty v zahraničí dostávají v Ugandě pracovní místa ve speciali-
zovaných nemocnicích nebo klinikách v hlavním městě a nemají většinou pracovní zájem 
odcházet vykonávat svoji profesi do ordinací v odlehlých vesnicích, kde by se s problémem 
laické péče setkávali dennodenně. Další faktem taktéž je, že absolventi po studiích zůstávají 
v Evropě nebo Spojených Státech Amerických a do Ugandy se vracejí jen v omezeném počtu.

WHO přichází s rozvojovými projekty založenými na spolupráci představitelů tradičního 
laického léčitelství a národního zdravotnictví s cílem nalézt optimální řešení krize ve zdravot-
nictví v Africe.84 Projekty jednotlivých států se tak dle doporučení a spolupráce WHO zaměřují 
jednak na vyhledání a odborná školení tradičních léčitelů v oblasti primární zdravotní péče, ale 
také na školení studentů lékařských fakult zahrnující informace o tradiční medicíně. V Ugan-
dě jsem se s takovým typem projektů nesetkala, taktéž jsem zjišťovala na Lékařské fakultě 
univerzity Mkarere v Kampale, zda dochází k nějakému školení studentů. Oslovila jsem tedy 
osobně děkana lékařské fakulty i studenty, odpověď však byla, že jim nikdo takové školení 
nenabídl. V rámci anotací předmětů jsem taktéž zjistila, že na Lékařské fakultě v Ugandě se 
nevyučuje předmět multikulturní ošetřovatelství ani medicínská antropologie.85

Na základě realizovaného výzkumu i své praxe, si dovoluji předložit následná doporuče-
ní pro praxi, která mohou napomoci k zefektivnění práce v NGO v kontextu zvyšování kvality 
poskytované zdravotně-sociální péče:

●  zdravotně-sociální nevládní neziskové organizace by měly v budoucnu jen doplňovat
a podporovat kvalitní zdravotnický a sociální sektor v Ugandě, ale i v jiných rozvojových 
zemích, i když si uvědomuji, že toto tvrzení nemůže být naplněno v krátkých časových
horizontech;

●  výsledky z realizovaného výzkumu mohou NGO, které poskytují zdravotně-sociální
pomoc v distriktech jihovýchodní Ugandy, poskytnout náměty na korigování zdravot-
ně-sociálních aktivit. Tímto způsobem mohou být vytyčené i záměry na nejbližší ča-
sové horizonty pro práci v jednotlivých NGO v daném regionu;

●  praktickým přínosem pro praxi je aplikace navržených doporučení a návrhů k inovacím
do aktivit, které zdravotně-sociálními NGO poskytují. Implementace zdravotně-sociál-
ních kurzů může přispět k rozvoji organizační kultury NGO;

84  WHO 2001: Legal status of traditional medicine and complementary/alternative medicine, 2001.
85  Carol a Melvin Embersovi definují medicínskou antropologii jako „oblast antropologie, která studuje veškeré 

aspekty jevů souvisejících se zdravím, čili zdraví, nemoc, zdravotní péči a pod.“ Do úvahy autoři berou nejen 
místní kulturní systémy, ale i dopady západní medicíny na jiné kultury. (Pro podrobňejší informace viz.: EMBER 
C. R. – EMBER M. (eds.): Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World’s Cultures Topics 
– Volume 1; Cultures – Volume 2, 2003.) Domnívám se, že význam medicínské antropologie by se uplatnil při 
zahájení působnosti zahraničních zdravotních NGO v jakýchkoliv jiných kulturách. Shoduji se také s výrokem 
autorky Deborah Lupton, která uvádí, že „aplikovaní medicínští antropologové vnášejí porozumění místním 
významům, „kultuře“, pojímání času a také usnadňují zručnost v mezikulturní komunikaci“. 
(Pro podrobňejší informace viz.: LUPTON, D.: Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western 
Societies, 1994.)

SPECIFIKA ODBORNÉ A LAICKÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V LOKALITĚ JIHOVÝCHODNÍ UGANDY | Monika Nová
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ŠTÚDIA POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI 
V ROZVOJOVÝCH REGIÓNOCH SVETA – APLIKÁCIA NA REGIÓN V TANZÁNII

THEORETICAL FRAMEWORK OF THE FOOD SAFETY STUDY IN THE DEVELOPING 
REGIONS OF THE WORLD – APPLICATION IN THE REGIONS OF TANZANIA

Anna Tolmáči – Ladislav Tolmáči

Odoslané/Submitted: 12. 12. 2016 Prijaté/Accepted: 30. 1. 2017

Abstrakt 
Potraviny majú zásadné postavenie pre človeka, a to vo fyziologickom aj sociálnom chá-
paní a preto je prirodzené, že sa im venujú viaceré akademické disciplíny. Všetky súčasné 
trendy vo výskume potravín sú vo vzájomnom vzťahu a v rovnakom čase sa venujú ako 
produkcii, distribúcii, tak aj spotrebe potravín. Okrem toho pozornosť vedcov sa čím ďalej 
tým viac sústreďuje na udržateľnosť potravinových systémov a potravinovej bezpečnosti. 
Tanzánia patrí k štátom označovaným aj ako štáty globálneho Juhu, ktoré čelia mnohým 
ekonomickým, hospodárskym, politickým i environmentálnym problémom. Jedným z nich 
je potravinová bezpečnosť obyvateľstva. Vo svete je často diskutovaná aplikácia koncep-
cií a metód výskumu potravinovej bezpečnosti v konkrétnom regióne, ktoré sú predmetom 
predkladaného článku. Obraz o celkovom stave potravinovej bezpečnosti v krajine z ofi-
ciálnych dokumentov je doplnený výsledkami vlastného terénneho výskumu producent-
ských a spotrebných stratégií, ktoré umožnili detekovať faktory problematiky potravinovej 
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Kľúčové slová: Potravinová bezpečnosť. Meranie. Indikátory. Spotreba. Tanzánia. 

Abstract 
Food plays an essential role in human lives; not only in the physiological but also in the 
social understanding and therefore it is natural that so many academic disciplines deal 
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of concepts of and methods of research into food safety in the particular region is often 
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rall food security status in the country based on official documents is supplemented with 
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v kontextu  poskytování zdravotní pomoci zahraničními NGO, tak umožňuje lépe připravit 
odborníky na působení v rozvojových zemích, aby dosáhli pokud možno co nejvyšší účinnosti 
v poskytování zdravotně-sociální pomoci a služeb i s ohledem na kulturní odlišnosti.

Je však nutné si uvědomit, že veškeré naše znalosti, ať již získané vzděláním nebo zku-
šeností z praxe, jsou částečně omezené a dočasné, o každém je možné se dozvědět něco 
nového a to, co považujeme za již známé, pochopené z praxe, se může s novým poznáním 
měnit. I z tohoto důvodu považuji realizaci dalších bádání a výzkumů především v oblasti 
zmíněných témat za nástroj k poznání nového.

PhDr. Monika Nová, PhD. působí jako odborná asistentka na Univerzitě Karlově, Husitské 
teologické fakultě, katedře Psychosociálních věd a na VŠZSP sv. Alžběty detašovaném pra-
covišti v Praze. Ve své odborné praxi se zaměřuje na témata rozvojového a humanitárního 
charakteru. Má dlouholeté zkušenosti s projekty v rozvojových zemích v oblasti zdravotně-so-
ciální a vedení neziskové organizace v Africe. Vyučuje předměty z oblasti sociální práce, 
charitativní práce, úvodu do rozvojových studií. 
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súčasné názory a myslenie. V súčasnosti možno identifikovať viacero moderných prístupov 
a chápaní konceptu potravinovej bezpečnosti. Problém presnej definície pramení práve 
z multidisciplinarity a multisektorového pôvodu potravinovej bezpečnosti. 

Autori McCalla a Revored pokladajú termín potravinová bezpečnosť za veľmi nepre-
hľadný a subjektívny.88 Ďalší autori Riely a kol. v tejto súvislosti uvádzajú, že potravinová 
bezpečnosť je determinovaná interakciou mnohých politických, sociálnych a ekonomických 
úvah, ktoré obsahujú okrem iných geofyzikálne, socioekonomické a biologické faktory.89 Na 
základe týchto hodnotení je zrejmé, že vymedziť skutočný charakter a rozsah termínu po-
travinovej bezpečnosti je veľmi náročné. Vychádzať sa musí z množstva variabilných myš-
lienok a faktov, ktoré vedú k existencii mnohých definícii, interpretácii a permutácii termínu. 

Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Or-
ganization – FAO) prijala na Svetovom potravinovom summite v roku 1996 na základe dip-
lomatickej dohody definíciu potravinovej bezpečnosti, ktorá uvádza: 

Potravinová bezpečnosť je stav keď všetci ľudia v každom čase, majú fyzický, sociálny 
a ekonomický prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám, ktoré 
vyhovujú ich stravovacím potrebám a preferencii potravín pre aktívny a zdravý život.90

Táto definícia je najpožívanejšia a najcitovanejšia spomedzi všetkých definícii týkajúcich 
sa potravinovej bezpečnosti. Používajú ju najvýznamnejšie svetové organizácie a zaintere-
sované subjekty ako Svetový potravinový program (World Food Programme – WFP), Sve-
tová banka, inštitúcie Európske únie, Medzinárodný fond pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
(International Fund for Agricultural Development – IFAD) a i. 

Spojené štáty Americké používajú niekoľko rôznych definícii. Ministerstvo poľnohospo-
dárstva Spojených štátov amerických (United States Department of Agriculture –  USDA) 
a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (United States Agency for International De-
velopment – USAID) definujú potravinovú bezpečnosť v závislosti od ich špecifických cie-
ľov. Vo všeobecnosti sa USDA zameriava na problémy hladu na národnej úrovni, zatiaľ čo 
USAID sa venuje medzinárodnej úrovni. USDA v súčasnosti používa definíciu z roku 1990: 

Potravinová bezpečnosť znamená, že všetci ľudia majú v každom čase prístup 
k dostatočnému množstvu potravín pre zdravý a aktívny život. Potravinová bezpečnosť 
zahŕňa minimálne: 1. Ľahkú dostupnosť nutrične vyvážených a bezpečných potravín, 
2. Zaistenú schopnosť získať prijateľné potraviny sociálne prijateľným spôsobom (tzn.
bez toho, aby dostávali potravinovú pomoc, či sa museli uchýliť ku krádeži, preberaniu 
odpadkov a podobným nedôstojným postupom).91

88  McCALLA, A. F. – REVOREDO, C. L.: Prospects for Global Food Security: A Critical Appraisal of Past Projections 
and Predictions, s.12.

89  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 
Programs, s. 12.

90  FAO: Food Security: Concepts and measurement, s. 25 – 33. 
91  USDA: Definition of Food Security, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.ers.

usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/definitions-of-food-security.aspx#.Uw-
6HONdXWg

Úvod
Koncept potravinovej bezpečnosti resp. potravinovej neistoty, ako je v súčasnosti tento 

termín vo všeobecnosti vnímaný, je nesmierne obsiahly. Od tohto vnímania sa zároveň 
čiastočne odvíjajú aj ťažkosti definovania, kvantifikácie a merania potravinovej bezpečnosti. 
Dôležité je taktiež si uvedomiť, že termín potravinová bezpečnosť je oveľa širší ako naprí-
klad termín bezpečnosť potravín. Keď sa hovorí o potravinovej bezpečnosti, automaticky 
sa tento termín asociuje s rozvojovými krajinami. Je však dôležité zdôrazniť, že potravinová 
neistota nie je iba problémom chudobnejších rozvojových krajín. Mnoho rozvinutých krajín 
taktiež trpí nedostatkom nutrične vyváženej stravy a distribúciou nekvalitných potravín. Sa-
mozrejme ale v nižšej miere, ako štáty označované ako krajiny globálneho Juhu. Význam 
adekvátnych potravín na každý deň je globálny fenomén s dopadmi na mnoho aspektov 
každodenného života človeka. 

Potravinovú neistotu v regióne spôsobuje viacero navzájom previazaných faktorov preto 
si analýza potravinovej situácie a z nej vyplývajúce možné riešenia vedúce k potravino-
vej bezpečnosti vyžaduje multidisciplinárny prístup. Pri riešení potravinovej bezpečnosti 
je potrebná kooperácia viacerých vedných disciplín počnúc biotechnológiami po politické 
ideológie a od ekonomického rozvoja až po environmentalistiku. 

Pre štúdium potravinovej bezpečnosti vo vybranom regióne sveta je nutné uvedomenie 
si šírky a hĺbky tejto problematiky už pri samotnom definovaní. Výber nástrojov merania 
a vyhodnocovania je viazaný na definíciu termínu, so zohľadnením všetkých regionálnych 
špecifík a účelom meraní. V predkladanom článku sa preto venujeme základným princí-
pom štúdia potravinovej bezpečnosti s následnou aplikáciou vybraných metód na región 
Tanzánie. Účelom príspevku je taktiež demonštrovať aktuálnosť problematiky potravinovej 
bezpečnosti vo svete, predovšetkým v krajinách s nižším stupňom ekonomického rozvoja. 

Terminológia: problematika definovania potravinovej bezpečnosti
Termín potravinová bezpečnosť sa neustále vyvíja. Koncept potravinovej bezpečnosti 

začal vznikať už od obdobia po skončení druhej svetovej vojny, kedy bol vnímaný len cez 
prizmu dostatočne veľkých zásob potravín v krajine. Prvýkrát bol tento termín definovaný 
na Svetovom potravinovom summite v roku 1974 ako „nepretržité zabezpečenie dostatočne 
veľkých svetových zásob potravín“. V roku 1981 Amartya Sen indický bengálský ekonóm a 
filozof poukázal na skutočnosť, že len zásoby potravín nestačia a  následne upozornil na 
dôležitosť dostupnosti potravín pre všetky sociálne vrstvy v krajine.86 V roku 1983 bola z tohto 
dôvodu definícia potravinovej bezpečnosti prehodnotená a doplnená o myšlienku fyzickej 
a ekonomickej dostupnosti k základným druhom potravín.87 Význam termínu potravinová 
bezpečnosť aj napriek tomu nie je až do súčasnosti úplne jednoznačný a zúčastnenými 
stranami je rôzne chápaný. Ústrednými účastníkmi sú OSN ako svetový líder v potravinovej 
a výživovej politike, agentúry Európskej únie a agentúry Spojených štátov amerických. Veľký 
vplyv na tvorbu konceptov majú taktiež vedci, politickí analytici, tvorcovia politík a 
charitatívne organizácie. Zostáva však otázka podľa akých štandardov sa potravinová bez-
pečnosť definuje a meria, akým spôsobom sa analyzujú alebo porovnávajú dáta, hodnotia

86  SEN, A.: Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation, Oxford: Oxford University Press, 1981.
87  JONES, A. D. et al.: What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of 

Current Metrics, s. 482.
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a chápaní konceptu potravinovej bezpečnosti. Problém presnej definície pramení práve 
z multidisciplinarity a multisektorového pôvodu potravinovej bezpečnosti. 

Autori McCalla a Revored pokladajú termín potravinová bezpečnosť za veľmi nepre-
hľadný a subjektívny.88 Ďalší autori Riely a kol. v tejto súvislosti uvádzajú, že potravinová 
bezpečnosť je determinovaná interakciou mnohých politických, sociálnych a ekonomických 
úvah, ktoré obsahujú okrem iných geofyzikálne, socioekonomické a biologické faktory.89 Na 
základe týchto hodnotení je zrejmé, že vymedziť skutočný charakter a rozsah termínu po-
travinovej bezpečnosti je veľmi náročné. Vychádzať sa musí z množstva variabilných myš-
lienok a faktov, ktoré vedú k existencii mnohých definícii, interpretácii a permutácii termínu. 

Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Or-
ganization – FAO) prijala na Svetovom potravinovom summite v roku 1996 na základe dip-
lomatickej dohody definíciu potravinovej bezpečnosti, ktorá uvádza: 

Potravinová bezpečnosť je stav keď všetci ľudia v každom čase, majú fyzický, sociálny 
a ekonomický prístup k dostatočným, bezpečným a výživným potravinám, ktoré 
vyhovujú ich stravovacím potrebám a preferencii potravín pre aktívny a zdravý život.90

Táto definícia je najpožívanejšia a najcitovanejšia spomedzi všetkých definícii týkajúcich 
sa potravinovej bezpečnosti. Používajú ju najvýznamnejšie svetové organizácie a zaintere-
sované subjekty ako Svetový potravinový program (World Food Programme – WFP), Sve-
tová banka, inštitúcie Európske únie, Medzinárodný fond pre poľnohospodárstvo a rozvoj 
(International Fund for Agricultural Development – IFAD) a i. 

Spojené štáty Americké používajú niekoľko rôznych definícii. Ministerstvo poľnohospo-
dárstva Spojených štátov amerických (United States Department of Agriculture –  USDA) 
a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (United States Agency for International De-
velopment – USAID) definujú potravinovú bezpečnosť v závislosti od ich špecifických cie-
ľov. Vo všeobecnosti sa USDA zameriava na problémy hladu na národnej úrovni, zatiaľ čo 
USAID sa venuje medzinárodnej úrovni. USDA v súčasnosti používa definíciu z roku 1990: 

Potravinová bezpečnosť znamená, že všetci ľudia majú v každom čase prístup 
k dostatočnému množstvu potravín pre zdravý a aktívny život. Potravinová bezpečnosť 
zahŕňa minimálne: 1. Ľahkú dostupnosť nutrične vyvážených a bezpečných potravín, 
2. Zaistenú schopnosť získať prijateľné potraviny sociálne prijateľným spôsobom (tzn.
bez toho, aby dostávali potravinovú pomoc, či sa museli uchýliť ku krádeži, preberaniu 
odpadkov a podobným nedôstojným postupom).91

88  McCALLA, A. F. – REVOREDO, C. L.: Prospects for Global Food Security: A Critical Appraisal of Past Projections 
and Predictions, s.12.

89  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 
Programs, s. 12.

90  FAO: Food Security: Concepts and measurement, s. 25 – 33. 
91  USDA: Definition of Food Security, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.ers.

usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/definitions-of-food-security.aspx#.Uw-
6HONdXWg

Úvod
Koncept potravinovej bezpečnosti resp. potravinovej neistoty, ako je v súčasnosti tento 

termín vo všeobecnosti vnímaný, je nesmierne obsiahly. Od tohto vnímania sa zároveň 
čiastočne odvíjajú aj ťažkosti definovania, kvantifikácie a merania potravinovej bezpečnosti. 
Dôležité je taktiež si uvedomiť, že termín potravinová bezpečnosť je oveľa širší ako naprí-
klad termín bezpečnosť potravín. Keď sa hovorí o potravinovej bezpečnosti, automaticky 
sa tento termín asociuje s rozvojovými krajinami. Je však dôležité zdôrazniť, že potravinová 
neistota nie je iba problémom chudobnejších rozvojových krajín. Mnoho rozvinutých krajín 
taktiež trpí nedostatkom nutrične vyváženej stravy a distribúciou nekvalitných potravín. Sa-
mozrejme ale v nižšej miere, ako štáty označované ako krajiny globálneho Juhu. Význam 
adekvátnych potravín na každý deň je globálny fenomén s dopadmi na mnoho aspektov 
každodenného života človeka. 

Potravinovú neistotu v regióne spôsobuje viacero navzájom previazaných faktorov preto 
si analýza potravinovej situácie a z nej vyplývajúce možné riešenia vedúce k potravino-
vej bezpečnosti vyžaduje multidisciplinárny prístup. Pri riešení potravinovej bezpečnosti 
je potrebná kooperácia viacerých vedných disciplín počnúc biotechnológiami po politické 
ideológie a od ekonomického rozvoja až po environmentalistiku. 

Pre štúdium potravinovej bezpečnosti vo vybranom regióne sveta je nutné uvedomenie 
si šírky a hĺbky tejto problematiky už pri samotnom definovaní. Výber nástrojov merania 
a vyhodnocovania je viazaný na definíciu termínu, so zohľadnením všetkých regionálnych 
špecifík a účelom meraní. V predkladanom článku sa preto venujeme základným princí-
pom štúdia potravinovej bezpečnosti s následnou aplikáciou vybraných metód na región 
Tanzánie. Účelom príspevku je taktiež demonštrovať aktuálnosť problematiky potravinovej 
bezpečnosti vo svete, predovšetkým v krajinách s nižším stupňom ekonomického rozvoja. 

Terminológia: problematika definovania potravinovej bezpečnosti
Termín potravinová bezpečnosť sa neustále vyvíja. Koncept potravinovej bezpečnosti 

začal vznikať už od obdobia po skončení druhej svetovej vojny, kedy bol vnímaný len cez 
prizmu dostatočne veľkých zásob potravín v krajine. Prvýkrát bol tento termín definovaný 
na Svetovom potravinovom summite v roku 1974 ako „nepretržité zabezpečenie dostatočne 
veľkých svetových zásob potravín“. V roku 1981 Amartya Sen indický bengálský ekonóm a 
filozof poukázal na skutočnosť, že len zásoby potravín nestačia a  následne upozornil na 
dôležitosť dostupnosti potravín pre všetky sociálne vrstvy v krajine.86 V roku 1983 bola z tohto 
dôvodu definícia potravinovej bezpečnosti prehodnotená a doplnená o myšlienku fyzickej 
a ekonomickej dostupnosti k základným druhom potravín.87 Význam termínu potravinová 
bezpečnosť aj napriek tomu nie je až do súčasnosti úplne jednoznačný a zúčastnenými 
stranami je rôzne chápaný. Ústrednými účastníkmi sú OSN ako svetový líder v potravinovej 
a výživovej politike, agentúry Európskej únie a agentúry Spojených štátov amerických. Veľký 
vplyv na tvorbu konceptov majú taktiež vedci, politickí analytici, tvorcovia politík a 
charitatívne organizácie. Zostáva však otázka podľa akých štandardov sa potravinová bez-
pečnosť definuje a meria, akým spôsobom sa analyzujú alebo porovnávajú dáta, hodnotia

86  SEN, A.: Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation, Oxford: Oxford University Press, 1981.
87  JONES, A. D. et al.: What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of 

Current Metrics, s. 482.
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Gibson na základe myšlienok Výboru pre potravinovú bezpečnosť a iniciatívy (Food 
Insecurity and Vulnerability Information and Mapping Sytems – FIVIMS) načrtol koncepčný 
rámec potravinovej bezpečnosti na jednotlivých úrovniach, od individuálnej po národnú. 
Identifikuje v ňom pätnásť informačných domén, ktoré napomáhajú porozumieť príčinám 
slabej konzumácie potravín a výživovému stavu. Potravinovú bezpečnosť možno v tomto 
prípade rozdeliť aj na niekoľko typov: individuálnu, potravinovú bezpečnosť domácností, 
regionálnu a národnú potravinovú bezpečnosť. Všetky typy majú makro- a mikro-aspek-
ty, ktoré potravinovú bezpečnosť budujú a zároveň vplývajú na jej dynamiku. Evaluáciou 
informačných domén získame informáciu o stave potravinovej bezpečnosti na rôznych 
úrovniach. Aj v tomto prípade sú jednotlivé úrovne podmienené dostupnosťou, prístupom, 
využiteľnosťou potravín a stabilitou.96 

Weingärtner zdôrazňuje holistický prístup k pochopeniu a meraniu potravinovej bezpeč-
nosti. Charakterizuje tri hierarchické úrovne – makro-, mezo- a mikro-úroveň. Makro- a me-
zo-úroveň možno označiť za priestorové, mikroúroveň je viazaná na domácnosti a jednot-
livcov, ktoré rovnako existujú v určitom priestore (pozri Tab. 1).

Tabuľka 1 Úrovne potravinovej bezpečnosti a ich hlavné informačné domény výskumu 

Úroveň Veľkostná ka-
tegória

Podmienky/ 
kontext Informačné domény 

Makro
Svet

demografické
ekonomické
environmen-
tálne
politické
sociálne
kultúrne
riziká a ohro-
zenia

poľnohospodárska produkcia, zdroje, zásoby 
potravín, dostupnosť potravín, stabilita prístupu 
k potravinám, infraštruktúra, školstvo, ekonomi-
ka, zdravotníctvo, sociálny systém, bezpečnosť, 
agropotravinová politika 

Krajina/štát

Mezo

Región/kraj/ okres poľnohospodárska a potravinárska výroba, 
zdroje, zásoby potravín, maloobchodná sieť, 
ceny potravín, infraštruktúra, antropometrické 
ukazovatele

Mesto

Vidiecka obec

Mikro
Domácnosť vlastnosti domácnosti, spotreba potravín, 

príjem, podiel výdavkov na potraviny, zdravotný 
stav, nutričný stav, spôsob stravovania, antropo-
metrické ukazovatele, hygienaJednotlivec

Zdroj: upravené podľa: GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st 
century, London: CRC Press, 2012 a WEINGÄRTNER, L.: Achieving Food and Nutiotion Security, Fel-
fafing: InWent, 2005.

Pre všetky úrovne sú relevantné kľúčové domény potravinovej bezpečnosti – dostup-
nosť, prístupnosť, využiteľnosť a stabilita. Celkové politické, ekonomické a ekologické 
podmienky sú dôležitejšie na vyšších úrovniach. Všetky úrovne sú ale vo vzájomnej 
interakcii čo len zdôrazňuje multidisciplinárny prístup k hodnoteniu potravinovej bezpeč-
nosti. Dostupnosť, prístupnosť, využiteľnosť a  súhrnne stabilita uvedených troch prvkov 
sú však diferentné v povahe, príčinách, účinkoch na makro-, mezo- a mikro-úroveň. 
Uvedieme príklad tejto diferentnosti: potraviny môžu byť dostupné na národnej úrovni, 

96  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 15.

Definícia USAID je založená na jej politických ustanoveniach z roku 1992: 

Potravinová bezpečnosť je stav, keď všetci ľudia v každom čase majú fyzický aj 
ekonomický prístup k dostatočnému množstvu potravín, aby naplnili svoje stravovacie 
potreby a mohli viesť zdravý a produktívny život. 92

Ako je zrejmé, uvedené definície FAO a USDA sú si veľmi podobné a zdieľajú spoločné 
črty. Napriek tomu môže byť fenomén potravinovej bezpečnosti vďaka svojim mnohým väz-
bám a nejasnej kauzálnosti veľmi zložitý. Prístupy k jeho pochopeniu sa v priebehu rokov 
menili a inovovali. Paradigma potravinovej bezpečnosti je v neustálom vývoji, pričom sa 
opúšťajú alternatívne prístupy a modelujú nové. Pre jasnejšie pochopenie konceptu potravi-
novej bezpečnosti FAO vytvorilo jednoduchý model štyroch pilierov, na ktorých potravinová 
bezpečnosť stojí. Tento rámec delí koncept na čiastkové komponenty a súčasne pomáha 
predstaviť potravinovú bezpečnosť v jej komplexnosti. Interpretácia tohto modelu delí definí-
ciu alebo predstavu o potravinovej bezpečnosti do súboru odlišných ale súčasne vzájomne 
previazaných zložiek: dostupnosť, prístupnosť, využiteľnosť potravín a stabilita (označova-
ná aj ako zraniteľnosť). Tento model bol akceptovaný všetkými inštitúciami.

Definície od iných autorov vo väčšej či menšej miere vychádzajú z uvedeného modelu. 
Potvrdzuje to napríklad aj definícia vytvorená americkými geografmi Basseta a Winter-Nel-
sona, podľa ktorej potravinová bezpečnosť znamená 

spoľahlivý prístup k dostatočnému množstvu a druhom potravín s cieľom zabezpečiť 
zdravý a aktívny život. Štyri základné prvky bezpečnosti potravín sú dostupnosť 
potravín, prístup k jedlu v dostatočnom množstve a kvalite, stabilný prísun jedla 
a prísun kultúrne akceptovateľného jedla. 93

     Na základe vyššie uvedených faktov možno zhrnúť, že potravinová bezpečnosť je 
komplexný problém so špecifickými dimenziami, ktoré môžu varírovať v závislosti 
od diferentného kontextu.94 

Meranie potravinovej bezpečnosti: úrovne a nástroje 
Potravinová bezpečnosť sa historicky sledovala na úrovni regionálnych, národných 

a celosvetových zásob potravín prípadne nedostatku potravín v porovnaní s požiadav-
kami populácie. So zvýšeným pozorovaním nedostatočného príjmu potravy u vybraných 
skupín, napriek celkovému dostatku potravín, sa začala potravinová bezpečnosť vo väčšej 
miere sledovať na úrovni lokálnej, komunitnej, domácností a individuálnej. Okrem toho sa 
chápanie termínu z jednoduchých predstáv o zásobovaní potravinami rozšírilo o prvky 
dostupnosti, zraniteľnosti a udržateľnosti.95

92  USAID POLICY DETERMINATION: Definition of Food Security, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na 
internete: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnaav468.pdf

93  BASSET, T. – WINTER-NELSON, A.: The Atlas of World Hunger, s. 3.
94  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 

Programs, s. 2.
95  FAO: Food Security: Concepts and measurement, s. 25 – 33.
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Weingärtner zdôrazňuje holistický prístup k pochopeniu a meraniu potravinovej bezpeč-
nosti. Charakterizuje tri hierarchické úrovne – makro-, mezo- a mikro-úroveň. Makro- a me-
zo-úroveň možno označiť za priestorové, mikroúroveň je viazaná na domácnosti a jednot-
livcov, ktoré rovnako existujú v určitom priestore (pozri Tab. 1).
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96  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 15.
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a prísun kultúrne akceptovateľného jedla. 93

     Na základe vyššie uvedených faktov možno zhrnúť, že potravinová bezpečnosť je 
komplexný problém so špecifickými dimenziami, ktoré môžu varírovať v závislosti 
od diferentného kontextu.94 

Meranie potravinovej bezpečnosti: úrovne a nástroje 
Potravinová bezpečnosť sa historicky sledovala na úrovni regionálnych, národných 

a celosvetových zásob potravín prípadne nedostatku potravín v porovnaní s požiadav-
kami populácie. So zvýšeným pozorovaním nedostatočného príjmu potravy u vybraných 
skupín, napriek celkovému dostatku potravín, sa začala potravinová bezpečnosť vo väčšej 
miere sledovať na úrovni lokálnej, komunitnej, domácností a individuálnej. Okrem toho sa 
chápanie termínu z jednoduchých predstáv o zásobovaní potravinami rozšírilo o prvky 
dostupnosti, zraniteľnosti a udržateľnosti.95

92  USAID POLICY DETERMINATION: Definition of Food Security, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na 
internete: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnaav468.pdf

93  BASSET, T. – WINTER-NELSON, A.: The Atlas of World Hunger, s. 3.
94  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 

Programs, s. 2.
95  FAO: Food Security: Concepts and measurement, s. 25 – 33.
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s konceptom. Na základe neho možno vytvoriť obraz o potravinovej bezpečnosti v regióne 
alebo skúmanej skupine obyvateľov. Odporúča aplikovať meranie potravinovej bezpečnosti 
založené na troch prvkoch: 

●  merania, ktoré sa viažu na dimenzie dostupnosť, prístupnosť, využiteľnosť a stabilitu;
●  merania spojené s vplyvmi chudoby, nízkeho príjmu, sociálnymi problémami, pitnou

vodou, hygienou, zdravím a i.;
●  merania, ktoré zisťujú dopady potravinovej neistoty a sú ex-post alebo restrospektívne.

Zároveň však upozorňuje, že ak sa merania obmedzia len na jeden alebo dva indikátory, 
limituje sa rozsah potravinovej bezpečnosti len na tieto prvky, pričom zostane v úzadí široká 
škála ďalších faktorov, ktoré vytvárajú komplexný obraz o potravinovej bezpečnosti.100

V reakcii na vyššie uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že účinné a vedecké 
meranie pozostáva z niekoľkých druhov indikátorov, čo dokazujú aj odborné publikácie 
s rôznymi deleniami a kategóriami indikátorov. 101

Indikátory potravinovej bezpečnosti: otázka výberu
Potravinovú bezpečnosť možno vyhodnocovať prostredníctvom merania jej indikáto-

rov. Nakoľko charakter potravinovej bezpečnosti je multispektrálny a zasahuje súčasne 
viacero aspektov života, z toho vyplýva aj existencia rôznorodých ukazovateľov potravino-
vej bezpečnosti. Weingärtner uvádza, že v súčasnosti existuje približne 450 ukazovateľov, 
ktoré sú komplexným meradlom jednej alebo viacerých dimenzií potravinovej bezpečnosti. 
Konštrukcia takýchto ukazovateľov vychádza z pozorovaní alebo meraní podmienok potra-
vinovej bezpečnosti na úrovni jednotlivcov, domácností, regiónov, spoločnosti alebo trhu.102 

Riely a kol. kladú dôraz na kvalitu informácií a ich prínos k rozhodovaniu vzhľadom 
na náklady na zber, spracovanie a analýzu týchto informácií. Pri rozhodovaní o tom, ktoré 
ukazovatele potravinovej bezpečnosti by mali byť použité, je potrebné brať do úvahy ich 
významnosť resp. dôležitosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, nákladnosť, (regionálnu) porov-
nateľnosť, časovú senzibilitu, použiteľnosť informácií a zastupiteľnosť alternatívnym indiká-
torom. Niektoré indikátory sú aplikovateľné v akomkoľvek regionálnom a programovom kon-
texte, iné je možné použiť len na úrovni regiónu alebo konkrétneho programu potravinovej 
pomoci. Preto výber indikátorov ovplyvňuje účel, za akým sa stav potravinovej bezpečnosti 
sleduje. Inú podobu bude mať napríklad skupina indikátorov, ktorá bude slúžiť k vyhodno-
teniu podmienok na implementáciu programu čo najefektívnejšej potravinovej pomoci v roz-
vojovej oblasti. A iné indikátory sa použijú pre vyhodnotenie stavu potravinovej bezpečnosti 

100  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 16 – 19.
101  Za povšimnutie stoja napríklad tieto publikácie: JONES, A. D. et al.: What Are We Assessing When We 

Measure Food Security? A Compendium and Review of Current Metrics, In Advances in Nutrition, Vol. 4, Issue 
5, s. 481 – 505, ISSN 2156-5376; GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st 
century, London: CRC Press, ISBN 978-1-4398-3951-5; ATKINS, P. – BOWLER, I.: Food in society: Economy, 
culture, geography, London: Arnold, 2012. ISBN 978-0-340-72004-2; GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: 
Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security? EC-FAO, 2008; RIELY, F. et al.: Food Security 
Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programs, Washington D.C.: 
Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA), 1999.

102  KLENNERT, K. – BOKELOH, G. – GERSTER-BENTAYA, M. – WEINGÄRTNER, L.: Achieving Food and Nutiotion 
Security, s. 4.

ale zároveň absentujú, resp. sú nedostupné v niektorom znevýhodnenom regióne ale-
bo sociálnej skupine. V rámci tohto konceptu môžeme analyzovať priestorové aspekty 
a diferenciácie potravinovej bezpečnosti.97 

Na makroúrovni odporúča Gerster-Bentaya sektorovú analýzu, ktorá detailnejšie skúma 
konkrétne odvetvia, pretože potravinová bezpečnosť je intenzívnejšie prepojená s určitými 
sektormi. V každom odvetví sú relevantné špecifické ukazovatele, požadované informácie 
sú absolútne čísla, objemy, miery, ceny ale aj politické stratégie. Za dôležité oblasti pokladá: 
zdravotníctvo, sociálnu sféru, školstvo, poľnohospodárstvo, infraštruktúru, stav ekonomiky. 
Na jednotlivých úrovniach navrhuje využitie viacerých nástrojov a metód. Na mikroúrovni 
sú to napríklad antropometrické merania, prieskum spotreby potravín, frekvencie prijímania 
potravín a poľnohospodárskej produkcie na úrovni domácnosti. Na mezoúrovni odporúča 
využitie nasledovných výskumných techník:

●  pološtrukturovaný rozhovor;
●  zúčastnené pozorovanie;
●  prehľad (individuálne) spotreby potravín;
●  analýza potravinového systému;
●  detailné mapovanie územia.

Tie majú za cieľ objasniť stav potravinovej bezpečnosti v regióne a ich výstupom sú: 

mapa využitia zeme (mapa zdrojov); sociálna mapa; historický profil potravinovej 
bezpečnosti; Vennov diagram; polarizačný diagram; diagram priorít; problémová 
schéma; ročný alebo sezónny kalendár; socioekonomický stratifikačný profil.98

Ako už bolo spomenuté, potravinová bezpečnosť má aj svoju dynamiku a časový roz-
mer. Pochopiť potravinovú bezpečnosť preto znamená pochopiť aj potravinovú neistotu. Na 
základe časového trvania potravinovej neistoty možno identifikovať lokálne alebo štruktu-
rálne aspekty potravinovej neistoty, spôsobené prechodnými alebo neočakávanými šokmi 
spojenými s náhlym nástupom mimoriadnej udalosti. Potravinová neistota sa klasifikuje 
z časového hľadiska ako chronická (pretrvávajúca), dočasná (prechodná), cyklická (sezón-
na).99 Faktory spôsobujúce potravinovú neistotu nepodmieňujú striktne len jeden z vyššie 
uvedených typov. Len jeden faktor, napríklad vojenský konflikt, môže byť príčinou vzniku do-
časnej alebo dlhotrvajúcej potravinovej neistoty. Hovoriť o potravinovej bezpečnosti možno 
teda len vtedy, keď jednotlivci, domácnosti, komunity, regióny a štáty sú dlhodobo chránené 
pred akoukoľvek zo spomínaných foriem potravinovej neistoty. 

Meranie potravinovej bezpečnosti je zložitá a komplexná úloha. Potreba kvantifikovať 
rozsah problému je evidentná, z rôznych sociálnych, ekonomických, politických i zdravot-
ných dôvodov. Napriek týmto skutočnostiam však doposiaľ neexistuje jednotné meranie 
potravinovej bezpečnosti. Gibsonovou odpoveďou na to, akým spôsobom merať potravino-
vú bezpečnosť, je využiť aproximovaný integrovaný výskum premenných úzko súvisiacich 

97  KLENNERT, K. – BOKELOH, G. – GERSTER-BENTAYA, M. – WEINGÄRTNER, L.: Achieving Food and Nutiotion 
Security, s. 9 – 10; 33.

98  GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security? s. 38.
99  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 11; JONES, A. D. et al.: 

What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of Current Metrics, s. 482.
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s konceptom. Na základe neho možno vytvoriť obraz o potravinovej bezpečnosti v regióne 
alebo skúmanej skupine obyvateľov. Odporúča aplikovať meranie potravinovej bezpečnosti 
založené na troch prvkoch: 

●  merania, ktoré sa viažu na dimenzie dostupnosť, prístupnosť, využiteľnosť a stabilitu;
●  merania spojené s vplyvmi chudoby, nízkeho príjmu, sociálnymi problémami, pitnou

vodou, hygienou, zdravím a i.;
●  merania, ktoré zisťujú dopady potravinovej neistoty a sú ex-post alebo restrospektívne.

Zároveň však upozorňuje, že ak sa merania obmedzia len na jeden alebo dva indikátory, 
limituje sa rozsah potravinovej bezpečnosti len na tieto prvky, pričom zostane v úzadí široká 
škála ďalších faktorov, ktoré vytvárajú komplexný obraz o potravinovej bezpečnosti.100

V reakcii na vyššie uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že účinné a vedecké 
meranie pozostáva z niekoľkých druhov indikátorov, čo dokazujú aj odborné publikácie 
s rôznymi deleniami a kategóriami indikátorov. 101

Indikátory potravinovej bezpečnosti: otázka výberu
Potravinovú bezpečnosť možno vyhodnocovať prostredníctvom merania jej indikáto-

rov. Nakoľko charakter potravinovej bezpečnosti je multispektrálny a zasahuje súčasne 
viacero aspektov života, z toho vyplýva aj existencia rôznorodých ukazovateľov potravino-
vej bezpečnosti. Weingärtner uvádza, že v súčasnosti existuje približne 450 ukazovateľov, 
ktoré sú komplexným meradlom jednej alebo viacerých dimenzií potravinovej bezpečnosti. 
Konštrukcia takýchto ukazovateľov vychádza z pozorovaní alebo meraní podmienok potra-
vinovej bezpečnosti na úrovni jednotlivcov, domácností, regiónov, spoločnosti alebo trhu.102 

Riely a kol. kladú dôraz na kvalitu informácií a ich prínos k rozhodovaniu vzhľadom 
na náklady na zber, spracovanie a analýzu týchto informácií. Pri rozhodovaní o tom, ktoré 
ukazovatele potravinovej bezpečnosti by mali byť použité, je potrebné brať do úvahy ich 
významnosť resp. dôležitosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, nákladnosť, (regionálnu) porov-
nateľnosť, časovú senzibilitu, použiteľnosť informácií a zastupiteľnosť alternatívnym indiká-
torom. Niektoré indikátory sú aplikovateľné v akomkoľvek regionálnom a programovom kon-
texte, iné je možné použiť len na úrovni regiónu alebo konkrétneho programu potravinovej 
pomoci. Preto výber indikátorov ovplyvňuje účel, za akým sa stav potravinovej bezpečnosti 
sleduje. Inú podobu bude mať napríklad skupina indikátorov, ktorá bude slúžiť k vyhodno-
teniu podmienok na implementáciu programu čo najefektívnejšej potravinovej pomoci v roz-
vojovej oblasti. A iné indikátory sa použijú pre vyhodnotenie stavu potravinovej bezpečnosti 

100  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 16 – 19.
101  Za povšimnutie stoja napríklad tieto publikácie: JONES, A. D. et al.: What Are We Assessing When We 
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century, London: CRC Press, ISBN 978-1-4398-3951-5; ATKINS, P. – BOWLER, I.: Food in society: Economy, 
culture, geography, London: Arnold, 2012. ISBN 978-0-340-72004-2; GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: 
Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security? EC-FAO, 2008; RIELY, F. et al.: Food Security 
Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid Programs, Washington D.C.: 
Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA), 1999.

102  KLENNERT, K. – BOKELOH, G. – GERSTER-BENTAYA, M. – WEINGÄRTNER, L.: Achieving Food and Nutiotion 
Security, s. 4.

ale zároveň absentujú, resp. sú nedostupné v niektorom znevýhodnenom regióne ale-
bo sociálnej skupine. V rámci tohto konceptu môžeme analyzovať priestorové aspekty 
a diferenciácie potravinovej bezpečnosti.97 

Na makroúrovni odporúča Gerster-Bentaya sektorovú analýzu, ktorá detailnejšie skúma 
konkrétne odvetvia, pretože potravinová bezpečnosť je intenzívnejšie prepojená s určitými 
sektormi. V každom odvetví sú relevantné špecifické ukazovatele, požadované informácie 
sú absolútne čísla, objemy, miery, ceny ale aj politické stratégie. Za dôležité oblasti pokladá: 
zdravotníctvo, sociálnu sféru, školstvo, poľnohospodárstvo, infraštruktúru, stav ekonomiky. 
Na jednotlivých úrovniach navrhuje využitie viacerých nástrojov a metód. Na mikroúrovni 
sú to napríklad antropometrické merania, prieskum spotreby potravín, frekvencie prijímania 
potravín a poľnohospodárskej produkcie na úrovni domácnosti. Na mezoúrovni odporúča 
využitie nasledovných výskumných techník:

●  pološtrukturovaný rozhovor;
●  zúčastnené pozorovanie;
●  prehľad (individuálne) spotreby potravín;
●  analýza potravinového systému;
●  detailné mapovanie územia.

Tie majú za cieľ objasniť stav potravinovej bezpečnosti v regióne a ich výstupom sú: 

mapa využitia zeme (mapa zdrojov); sociálna mapa; historický profil potravinovej 
bezpečnosti; Vennov diagram; polarizačný diagram; diagram priorít; problémová 
schéma; ročný alebo sezónny kalendár; socioekonomický stratifikačný profil.98

Ako už bolo spomenuté, potravinová bezpečnosť má aj svoju dynamiku a časový roz-
mer. Pochopiť potravinovú bezpečnosť preto znamená pochopiť aj potravinovú neistotu. Na 
základe časového trvania potravinovej neistoty možno identifikovať lokálne alebo štruktu-
rálne aspekty potravinovej neistoty, spôsobené prechodnými alebo neočakávanými šokmi 
spojenými s náhlym nástupom mimoriadnej udalosti. Potravinová neistota sa klasifikuje 
z časového hľadiska ako chronická (pretrvávajúca), dočasná (prechodná), cyklická (sezón-
na).99 Faktory spôsobujúce potravinovú neistotu nepodmieňujú striktne len jeden z vyššie 
uvedených typov. Len jeden faktor, napríklad vojenský konflikt, môže byť príčinou vzniku do-
časnej alebo dlhotrvajúcej potravinovej neistoty. Hovoriť o potravinovej bezpečnosti možno 
teda len vtedy, keď jednotlivci, domácnosti, komunity, regióny a štáty sú dlhodobo chránené 
pred akoukoľvek zo spomínaných foriem potravinovej neistoty. 

Meranie potravinovej bezpečnosti je zložitá a komplexná úloha. Potreba kvantifikovať 
rozsah problému je evidentná, z rôznych sociálnych, ekonomických, politických i zdravot-
ných dôvodov. Napriek týmto skutočnostiam však doposiaľ neexistuje jednotné meranie 
potravinovej bezpečnosti. Gibsonovou odpoveďou na to, akým spôsobom merať potravino-
vú bezpečnosť, je využiť aproximovaný integrovaný výskum premenných úzko súvisiacich 

97  KLENNERT, K. – BOKELOH, G. – GERSTER-BENTAYA, M. – WEINGÄRTNER, L.: Achieving Food and Nutiotion 
Security, s. 9 – 10; 33.

98  GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security? s. 38.
99  GIBSON, M.: The Feeding Of Nations: Re-defining food security for the 21st century, s. 11; JONES, A. D. et al.: 
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platia za nakúpené potraviny.108 Dotazníkovú formu zisťovania potravinovej bezpečnosti 
na úrovni domácností, ako aj lokálnej úrovni využíva taktiež USDA a americká organizá-
cia Feeding America v projekte s názvom Map the Meal Gap.109 V rámci tohto projektu je 
možné použiť metódy kvalitatívneho výskumu napr. štrukturovaný rozhovor, zúčastnené 
pozorovanie, analýzu dokumentov a i.110 Korektné vyhodnotenie indikátorov potravinovej 
bezpečnosti v jednotlivých regiónoch je nevyhnutné pri správnej lokalizácii potravino-
vej pomoci, vrátane poskytnutia potravín pri akútnych mimoriadnych situáciách (sucho, 
ozbrojený konflikt a i.). Práca s indikátormi potravinovej bezpečnosti je zásadná pri tvorbe 
medzinárodných dokumentov, ako aj národných potravinových a výživových politík. Len 
po vyhodnotení vybraných indikátorov je možné zhodnotiť reálny stav, ktorý si následne 
vyžiada aplikáciu konkrétnych opatrení. Vhodne zvolené indikátory zároveň umožňujú 
komparáciu potravinovej bezpečnosti na regionálnej a národnej úrovni. 

Prípadová štúdia: stav potravinovej bezpečnosti v Tanzánii 
Najnovšiu a najkomplexnejšiu analýzu potravinovej bezpečnosti na celonárodnej úrov-

ni v Tanzánii vydal Svetový potravinový program pri OSN v kooperácii so Svetovou 
bankou v roku 2013. Štúdia Komplexná analýza potravinovej bezpečnosti a zraniteľnosti 
Tanzánia 2012 (Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Tanzania 2012) 
je založená na dvoch fázach výskumu prebiehajúcich v období rokov 2008 – 2011, ktorý 
realizoval Národný panelový prieskum. Zber dát prebiehal na úrovní domácností v celej 
krajine, ktorá bola pre účely prieskumu rozdelená do 8 zón. Domácnosti v prieskume 
poskytli údaje o svojich výdavkoch vynaložených na potraviny, spôsobe získavania 
živobytia, zamestnaní, farmárskych aktivitách, dopade ekonomických, prírodných alebo 
iných šokov na ich dostupnosť potravín, diverzite a nutričnom zložení spotrebovaných 
potravín, stravovacích návykoch a pod. Tieto dáta boli následne použité na konštrukciu 
rôznych indikátorov za účelom merania potravinovej bezpečnosti. Štúdia sa prioritne 
zamerala na spotrebu potravín ako jednu z hlavných dimenzií potravinovej bezpečnosti. 
Konzumácia adekvátnych potravín sa sledovala v zmysle kvality a kvantity 
spotrebovaných potravín. Za hlavný indikátor bol zvolený nízky potravinový príjem (NPP), 
ktorý je určený zlúčením dvoch ďalších indikátorov a to energetickým deficitom (množstvo 
kalórií) a nízkou diverzitou prijímanej potravy.111 K ďalším sledovaným indikátorom patrili 
antropometrické merania, podiel výdavkov domácností na potraviny a index stratégií, 
ktoré im pomôžu zvládnuť obdobia nedostatku potravín. Celkové vyhodnotenie prieskumu 
prináša významné informácie o stave potravinovej bezpečnosti i odporúčania pre 
elimináciu potravinovej neistoty v Tanzánii. 

108  GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security?  
s. 103 – 104.

109  Národná organizácia Feeding America vedie od roku 2011 projekt Map the Meal Gap s  cieľom sledovať 
potravinovú neistotu a  podoby hladu v  USA na lokálnej úrovni. Podrobnejšie informácie o  zmienenom 
projekte je možné nájsť na: http://map.feedingamerica.org/

110  Pre podrobnejšie informácie pozri: FEEDING AMERICA: Map the Meal Gap, [online]. [cit. 8. december
2016]. Dostupné na internete: http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-studies/map-
the-meal-gap.aspx

111  Pre podrobnejšie informácie pozri: UN WFP – WORLD BANK 2013: Comprehensive Food Security and 
Vulnerability Analysis Tanzania, 2012, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp259829.pdf?_ga=1.109932161.54607
4940.1489172093

v rozvinutom regióne, s cieľom zrealizovať opatrenia za účelom zlepšenia ekonomických 
a politických podmienok potravinovej bezpečnosti. Rozmanitosť špecifických podmienok 
jednotlivých regiónov a programov si vyžaduje mnoho rôznych ukazovateľov.103

FAO rozdelil indikátory na sledovanie potravinovej bezpečnosti do štyroch skupín pod-
ľa štyroch pilierov potravinovej bezpečnosti – prístupnosť, dostupnosť, využiteľnosť a sta-
bilita (zraniteľnosť). Súčasne sú klasifikované aj ako indikátory determinantov a dôsledkov 
potravinovej neistoty. Indikátory determinantov môžu byť statické alebo dynamické a sú 
súhrnom štrukturálnych podmienok, ktoré zhoršujú nedostatok potravín v dôsledku ab-
sencie adekvátnych politických intervencií, vrátane pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 
Indikátory dôsledkov predkladajú informácie o výsledkoch neprimeranej konzumácie po-
travín alebo antropometrických nedostatkoch.104 Jeden z najnovších projektov merania 
potravinovej bezpečnosti vo svete vedie analytické oddelenie The Economist. Od roku 
2012 zostavuje rebríček 113 krajín na základe merania globálneho indexu potravinovej 
bezpečnosti (Global Food Security Index – GFSI). Tento index je multidimenzionálny ná-
stroj pre hodnotenie potravinovej bezpečnosti na celonárodnej úrovni. Index využíva 30 
indikátorov v troch hlavných doménach potravinovej bezpečnosti: dostupnosť, prístupnosť 
a kvalita a bezpečnosť potravín.105 

Podobne postupovala pri výskume potravinovej bezpečnosti aj svetová rozvojová orga-
nizácia Oxfam International, ktorá vypočítala Potravinový index (Food Index) pre 125 krajín. 
Do svojho výskumu vniesla myšlienku plytvania potravinami, zneužívania potravinových 
zdrojov a nadspotreby. Tieto elementy významnou mierou vplývajú na globálny potravinový 
systém a ohrozujú potravinovú bezpečnosť vo svete. Pre výpočet potravinového indexu 
použila 4 skupiny ukazovateľov: dostatok potravín, cenová dostupnosť potravín, kvalita po-
travín, potraviny a zdravie.106 

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov potravinovej bezpečnosti je spotreba po-
travín, ktorá je determinovaná fyzickou a ekonomickou dostupnosťou potravín. Spot-
rebu možno sledovať prostredníctvom výdavkov na potraviny v domácnosti a zloženia 
konzumovanej stravy. Najčastejšie sa na to používa metóda rodinných účtov, dotazník, 
24-hodinový záznam spotreby, záznam frekvencie spotreby, retrospektívny záznam 
spotreby, interview a pod.107 

Výber indikátorov potravinovej bezpečnosti (pre ktorúkoľvek úroveň) je v širokej miere 
závislý od dostupnosti štatistických údajov. Zdrojmi dát sú vo väčšine indikátorov národné 
štatistiky alebo špecializované databázy. V prípade zvolených indikátorov je žiaduce usku-
točniť dotazníkový prieskum. Gerster-Bentaya uvádza niekoľko typov dotazníkov, ktoré 
je možné realizovať v domácnosti či komunite alebo zisťujú ceny potravín, ktoré opýtaní 

103  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 
Programs, s. 35 – 37.

104  FAO 2011: Food Security Indicators, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.fao.
org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.Uywex_l5MrQ

105  Global Food Security Index, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://foodsecurityindex.
eiu.com/

106  OXFAM: The Food Index, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.oxfam.org.uk/
what-we-do/good-enough-to-eat

107  FERRO-LUZI, A.: Individual Food Intake Survey Methods, s. 14.
 SPIŠIAK, P.: Príspevok k priestorovému rozmiestneniu výživy obyvateľstva, s. 55 – 60.
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platia za nakúpené potraviny.108 Dotazníkovú formu zisťovania potravinovej bezpečnosti 
na úrovni domácností, ako aj lokálnej úrovni využíva taktiež USDA a americká organizá-
cia Feeding America v projekte s názvom Map the Meal Gap.109 V rámci tohto projektu je 
možné použiť metódy kvalitatívneho výskumu napr. štrukturovaný rozhovor, zúčastnené 
pozorovanie, analýzu dokumentov a i.110 Korektné vyhodnotenie indikátorov potravinovej 
bezpečnosti v jednotlivých regiónoch je nevyhnutné pri správnej lokalizácii potravino-
vej pomoci, vrátane poskytnutia potravín pri akútnych mimoriadnych situáciách (sucho, 
ozbrojený konflikt a i.). Práca s indikátormi potravinovej bezpečnosti je zásadná pri tvorbe 
medzinárodných dokumentov, ako aj národných potravinových a výživových politík. Len 
po vyhodnotení vybraných indikátorov je možné zhodnotiť reálny stav, ktorý si následne 
vyžiada aplikáciu konkrétnych opatrení. Vhodne zvolené indikátory zároveň umožňujú 
komparáciu potravinovej bezpečnosti na regionálnej a národnej úrovni. 

Prípadová štúdia: stav potravinovej bezpečnosti v Tanzánii 
Najnovšiu a najkomplexnejšiu analýzu potravinovej bezpečnosti na celonárodnej úrov-

ni v Tanzánii vydal Svetový potravinový program pri OSN v kooperácii so Svetovou 
bankou v roku 2013. Štúdia Komplexná analýza potravinovej bezpečnosti a zraniteľnosti 
Tanzánia 2012 (Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Tanzania 2012) 
je založená na dvoch fázach výskumu prebiehajúcich v období rokov 2008 – 2011, ktorý 
realizoval Národný panelový prieskum. Zber dát prebiehal na úrovní domácností v celej 
krajine, ktorá bola pre účely prieskumu rozdelená do 8 zón. Domácnosti v prieskume 
poskytli údaje o svojich výdavkoch vynaložených na potraviny, spôsobe získavania 
živobytia, zamestnaní, farmárskych aktivitách, dopade ekonomických, prírodných alebo 
iných šokov na ich dostupnosť potravín, diverzite a nutričnom zložení spotrebovaných 
potravín, stravovacích návykoch a pod. Tieto dáta boli následne použité na konštrukciu 
rôznych indikátorov za účelom merania potravinovej bezpečnosti. Štúdia sa prioritne 
zamerala na spotrebu potravín ako jednu z hlavných dimenzií potravinovej bezpečnosti. 
Konzumácia adekvátnych potravín sa sledovala v zmysle kvality a kvantity 
spotrebovaných potravín. Za hlavný indikátor bol zvolený nízky potravinový príjem (NPP), 
ktorý je určený zlúčením dvoch ďalších indikátorov a to energetickým deficitom (množstvo 
kalórií) a nízkou diverzitou prijímanej potravy.111 K ďalším sledovaným indikátorom patrili 
antropometrické merania, podiel výdavkov domácností na potraviny a index stratégií, 
ktoré im pomôžu zvládnuť obdobia nedostatku potravín. Celkové vyhodnotenie prieskumu 
prináša významné informácie o stave potravinovej bezpečnosti i odporúčania pre 
elimináciu potravinovej neistoty v Tanzánii. 

108  GERSTER-BENTAYA, M. – MAUNDER: Food Security Concepts and Frameworks: What Is Food Security?  
s. 103 – 104.

109  Národná organizácia Feeding America vedie od roku 2011 projekt Map the Meal Gap s  cieľom sledovať 
potravinovú neistotu a  podoby hladu v  USA na lokálnej úrovni. Podrobnejšie informácie o  zmienenom 
projekte je možné nájsť na: http://map.feedingamerica.org/

110  Pre podrobnejšie informácie pozri: FEEDING AMERICA: Map the Meal Gap, [online]. [cit. 8. december
2016]. Dostupné na internete: http://feedingamerica.org/hunger-in-america/hunger-studies/map-
the-meal-gap.aspx

111  Pre podrobnejšie informácie pozri: UN WFP – WORLD BANK 2013: Comprehensive Food Security and 
Vulnerability Analysis Tanzania, 2012, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp259829.pdf?_ga=1.109932161.54607
4940.1489172093

v rozvinutom regióne, s cieľom zrealizovať opatrenia za účelom zlepšenia ekonomických 
a politických podmienok potravinovej bezpečnosti. Rozmanitosť špecifických podmienok 
jednotlivých regiónov a programov si vyžaduje mnoho rôznych ukazovateľov.103

FAO rozdelil indikátory na sledovanie potravinovej bezpečnosti do štyroch skupín pod-
ľa štyroch pilierov potravinovej bezpečnosti – prístupnosť, dostupnosť, využiteľnosť a sta-
bilita (zraniteľnosť). Súčasne sú klasifikované aj ako indikátory determinantov a dôsledkov 
potravinovej neistoty. Indikátory determinantov môžu byť statické alebo dynamické a sú 
súhrnom štrukturálnych podmienok, ktoré zhoršujú nedostatok potravín v dôsledku ab-
sencie adekvátnych politických intervencií, vrátane pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 
Indikátory dôsledkov predkladajú informácie o výsledkoch neprimeranej konzumácie po-
travín alebo antropometrických nedostatkoch.104 Jeden z najnovších projektov merania 
potravinovej bezpečnosti vo svete vedie analytické oddelenie The Economist. Od roku 
2012 zostavuje rebríček 113 krajín na základe merania globálneho indexu potravinovej 
bezpečnosti (Global Food Security Index – GFSI). Tento index je multidimenzionálny ná-
stroj pre hodnotenie potravinovej bezpečnosti na celonárodnej úrovni. Index využíva 30 
indikátorov v troch hlavných doménach potravinovej bezpečnosti: dostupnosť, prístupnosť 
a kvalita a bezpečnosť potravín.105 

Podobne postupovala pri výskume potravinovej bezpečnosti aj svetová rozvojová orga-
nizácia Oxfam International, ktorá vypočítala Potravinový index (Food Index) pre 125 krajín. 
Do svojho výskumu vniesla myšlienku plytvania potravinami, zneužívania potravinových 
zdrojov a nadspotreby. Tieto elementy významnou mierou vplývajú na globálny potravinový 
systém a ohrozujú potravinovú bezpečnosť vo svete. Pre výpočet potravinového indexu 
použila 4 skupiny ukazovateľov: dostatok potravín, cenová dostupnosť potravín, kvalita po-
travín, potraviny a zdravie.106 

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov potravinovej bezpečnosti je spotreba po-
travín, ktorá je determinovaná fyzickou a ekonomickou dostupnosťou potravín. Spot-
rebu možno sledovať prostredníctvom výdavkov na potraviny v domácnosti a zloženia 
konzumovanej stravy. Najčastejšie sa na to používa metóda rodinných účtov, dotazník, 
24-hodinový záznam spotreby, záznam frekvencie spotreby, retrospektívny záznam 
spotreby, interview a pod.107 

Výber indikátorov potravinovej bezpečnosti (pre ktorúkoľvek úroveň) je v širokej miere 
závislý od dostupnosti štatistických údajov. Zdrojmi dát sú vo väčšine indikátorov národné 
štatistiky alebo špecializované databázy. V prípade zvolených indikátorov je žiaduce usku-
točniť dotazníkový prieskum. Gerster-Bentaya uvádza niekoľko typov dotazníkov, ktoré 
je možné realizovať v domácnosti či komunite alebo zisťujú ceny potravín, ktoré opýtaní 

103  RIELY, F. et al.: Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food Aid 
Programs, s. 35 – 37.

104  FAO 2011: Food Security Indicators, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.fao.
org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.Uywex_l5MrQ

105  Global Food Security Index, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://foodsecurityindex.
eiu.com/

106  OXFAM: The Food Index, [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: http://www.oxfam.org.uk/
what-we-do/good-enough-to-eat

107  FERRO-LUZI, A.: Individual Food Intake Survey Methods, s. 14.
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●  tretina domácnosti s NPP uviedla, že za posledný rok čelili situácii, v ktorej domác-
nosť nemala dostatok potravín na obživu;

●  8,3 % domácnosti bolo klasifikovaných ako domácnosti s NPP;
●  existuje stále vysoká prevalencia podvýživy a jej negatívnych dopadov na detskú

zložku populácie, 42 % detí vo veku do 5 rokov trpí malnutríciou s dlhodobými ná-
sledkami.

     Za hlavné príčiny, ktoré spôsobujú potravinovú neistotu obyvateľstva a podvýživu u 
vybra-ných skupín sa označujú: 

●  poľnohospodárstvo, ktoré je hlavný zdrojom obživy pre väčšinu tanzánijských do-
mácnosti, s dominanciou malých farmárov, ktorí používajú tradičné poľnohospodár-
ske postupy bez moderných vstupov;

●  nedostatok poľnohospodárskej mechanizácie, osív, hnojív a zavlažovania, absencia
vedomostí o nových farmárskych postupoch, eliminácii pred a po úrodných strát,
nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj;

●  poľnohospodársky systém krajiny, ktorý je nedostatočne diverzifikovaný;
●  vysoká miera zraniteľnosti vidieckeho obyvateľstva prírodnými katastrofami a inými

šokujúcimi udalosťami (rast cien potravín a pod.);
●  nízka vzdelanostná úroveň;
●  veľmi slabá dostupnosť zdravotnej starostlivosti;
●  nedostatočná miera zabezpečenia ochranného sociálneho systému;
●  neadekvátna starostlivosť zo strany matiek o svoje deti predovšetkým v oblasti výživy

a zdravia v ranom detstve;
●  nezdravé a nehygienické životné podmienky v domácnostiach.

Z uvedených zistení vyplynula následná skupina odporúčaní. Medzi najdôležitejšie sa 
zaraďujú: akútna potreba zlepšiť fungovanie celého potravinového systému primárne od 
poľnohospodárskej produkcie, modernizácie poľnohospodárskych vstupov a zvyšovaní 
výstupov, následne zvyšovanie kvality skladovania, spracovávania, transportu, distribú-
cie potravín až po využitie potravín u konzumentov. Možnosti ako zvyšovať potravinovú 
bezpečnosť a nutričný stav obyvateľstva je viacero. Veľmi nápomocná by napríklad bola 
diverzifikácia rastlinnej a živočíšnej výroby, obohacovanie potravín vitamínmi a minerálmi 
počas výroby alebo samotnej produkcie výrobkov, rovnako aj edukačná kampaň producen-
tov i spotrebiteľov (napr. mladých dievčat a žien v oblasti starostlivosti o deti). 

Táto úroveň zraniteľnosti domácností potravinovou neistotou si vyžaduje intenzívnu me-
dzisektorovú spoluprácu a taktiež národné politické plánovanie, ktoré sa už prejavilo vo 
viacerých dokumentoch.112 Tie zdôrazňujú, že potravinová bezpečnosť patrí ku kľúčovým 
bodom v rozvoji krajiny. Vláda v Tanzánii si uvedomuje nepriaznivý nutričný a zdravotný stav 
obyvateľstva, preto v roku 2011 vydala Národnú výživová stratégiu, ako ústredný dokument 
na usmernenie výživy v období rokov 2011 až 2016. Cieľom tejto stratégie je, aby všetci 
obyvatelia Tanzánie dosiahli adekvátny výživový status. Dokument definuje typy služieb 
v kľúčových odvetviach a agentúry, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť prísun správnej výživy 

112  Ide napríklad o  dokumenty: Tanzania Development Vision; Agricultural Sector Development Strategy; 
Agricultural Trasformation Initiative; Tanzania Agriculture and Food Security Investment Plan. 

     Najdôležitejšie zistenia celkovej analýzy sú nasledovné:
●  vidiecke obyvateľstvo je oveľa viac vystavené potravinovej neistote ako mestské;
●  väčšina domácnosti (87 %) so statusom nízkeho príjmu potravín žije vo vidieckych

oblastiach;
● potravinová neistota je úzko prepojená s chudobou; v prípade domácností nachá-

dzajúcich sa pod hranicou chudoby existuje väčšia pravdepodobnosť, že trpia aj
potravinovou neistotou;

●  najvyššia incidencia potravinovej neistoty bola zaznamenaná medzi domácnosťami,
v ktorých hlavné zdroje obživy tvorili poľnohospodárstvo a doprava;

●  väčšina farmárskych rodín je závislá na vlastnej produkcii, čo zvyšuje ich zraniteľ-
nosť, farmárske rodiny sú charakteristické závislosťou na základných potravinách
a veľkým podielom výdavkov na potraviny;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou prijíma denne veľmi nízke množstvo kalórii
(približne 1068 kcal), pričom väčšina z nich pochádza zo základných potravín;

●  je vybudovaná vysoká závislosť na základných potravinách (obilniny, hľuzové a ko-
reňové rastliny), viac na vidieku ako v meste;

●  domácnosti so slabým príjmom potravín konzumujú oveľa menej mäsa, rýb, vajec;
●  priemerný denný kalorický príjem je vyšší v urbánnom priestore ako v rurálnom;
●  viac ako polovica domácnosti v krajine vykazuje, že prijíma adekvátnu stravu;
●  nedostatok potravín a hlad má sezónny charakter v závislosti od režimu zrážok a je

úzko prepojený s klímou;
●  domácnosti čelia vážnemu nedostatku potravín v priemere 3,5 mesiaca za rok, naj-

častejšie v období medzi októbrom a februárom, domácnosti v meste zažívajú dlhšie
obdobia tohto nedostatku;

● za najdôležitejšie príčiny nedostatku potravín sú označované slabé zrážky, suchá,

 

malá rozloha obrábanej pôdy, nedostatok poľnohospodárskych vstupov, v meste je 
to nedostatok finančných prostriedkov a finančne nedostupné potraviny;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou žije vo väčšine prípadov v chudobných vi-
dieckych rodinách, ktoré tvoria členovia veľmi nízkej vzdelanostnej úrovne alebo
členovia bez vzdelania;

●  domácnosť s hlavným členom rodiny bez vzdelania trpí potravinovou neistotou viac
ako tá so vzdelaným členom rodiny;

●  chudobné domácnosti v porovnaní s bohatšími vynakladajú na potraviny väčší podiel
výdavkov, viac ako polovica chudobných domácností vynakladá na potraviny 75 %
z podielu svojich výdavkov (na porovnanie bohatšie domácnosti vynakladajú 20 %
výdavkov na potraviny);

●  v prípade rodín s vysokým podielom závislých členov domácnosti (deti, starší ľudia,
členovia rodiny s fyzickým alebo iným druhom postihnutia a pod.) je riziko potravino-
vej neistoty vyššie;

●  zdroj potravín varíruje podľa lokality, vidiecke obyvateľstvo získava viac ako polovicu
potravín z vlastných zdrojov, kým mestské obyvateľstvo väčšinu potravín nakupuje;

●  domácnosti s NPP dostávajú potraviny aj vo forme daru, zapožičania a pod.;
●  najtypickejšími pestovanými plodinami sú v prípade chudobných farmárov kukurica,

maniok a cirok;

●  najčastejšie používanými copingovými stratégiami je redukcia počtu jedál počas dňa
a zmenšovanie porcií;

za najdôležitejšie príčiny nedostatku potravín sú označované slabé zrážky, suchá,
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●  tretina domácnosti s NPP uviedla, že za posledný rok čelili situácii, v ktorej domác-
nosť nemala dostatok potravín na obživu;

●  8,3 % domácnosti bolo klasifikovaných ako domácnosti s NPP;
●  existuje stále vysoká prevalencia podvýživy a jej negatívnych dopadov na detskú

zložku populácie, 42 % detí vo veku do 5 rokov trpí malnutríciou s dlhodobými ná-
sledkami.

     Za hlavné príčiny, ktoré spôsobujú potravinovú neistotu obyvateľstva a podvýživu u 
vybra-ných skupín sa označujú: 

●  poľnohospodárstvo, ktoré je hlavný zdrojom obživy pre väčšinu tanzánijských do-
mácnosti, s dominanciou malých farmárov, ktorí používajú tradičné poľnohospodár-
ske postupy bez moderných vstupov;

●  nedostatok poľnohospodárskej mechanizácie, osív, hnojív a zavlažovania, absencia
vedomostí o nových farmárskych postupoch, eliminácii pred a po úrodných strát,
nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj;

●  poľnohospodársky systém krajiny, ktorý je nedostatočne diverzifikovaný;
●  vysoká miera zraniteľnosti vidieckeho obyvateľstva prírodnými katastrofami a inými

šokujúcimi udalosťami (rast cien potravín a pod.);
●  nízka vzdelanostná úroveň;
●  veľmi slabá dostupnosť zdravotnej starostlivosti;
●  nedostatočná miera zabezpečenia ochranného sociálneho systému;
●  neadekvátna starostlivosť zo strany matiek o svoje deti predovšetkým v oblasti výživy

a zdravia v ranom detstve;
●  nezdravé a nehygienické životné podmienky v domácnostiach.

Z uvedených zistení vyplynula následná skupina odporúčaní. Medzi najdôležitejšie sa 
zaraďujú: akútna potreba zlepšiť fungovanie celého potravinového systému primárne od 
poľnohospodárskej produkcie, modernizácie poľnohospodárskych vstupov a zvyšovaní 
výstupov, následne zvyšovanie kvality skladovania, spracovávania, transportu, distribú-
cie potravín až po využitie potravín u konzumentov. Možnosti ako zvyšovať potravinovú 
bezpečnosť a nutričný stav obyvateľstva je viacero. Veľmi nápomocná by napríklad bola 
diverzifikácia rastlinnej a živočíšnej výroby, obohacovanie potravín vitamínmi a minerálmi 
počas výroby alebo samotnej produkcie výrobkov, rovnako aj edukačná kampaň producen-
tov i spotrebiteľov (napr. mladých dievčat a žien v oblasti starostlivosti o deti). 

Táto úroveň zraniteľnosti domácností potravinovou neistotou si vyžaduje intenzívnu me-
dzisektorovú spoluprácu a taktiež národné politické plánovanie, ktoré sa už prejavilo vo 
viacerých dokumentoch.112 Tie zdôrazňujú, že potravinová bezpečnosť patrí ku kľúčovým 
bodom v rozvoji krajiny. Vláda v Tanzánii si uvedomuje nepriaznivý nutričný a zdravotný stav 
obyvateľstva, preto v roku 2011 vydala Národnú výživová stratégiu, ako ústredný dokument 
na usmernenie výživy v období rokov 2011 až 2016. Cieľom tejto stratégie je, aby všetci 
obyvatelia Tanzánie dosiahli adekvátny výživový status. Dokument definuje typy služieb 
v kľúčových odvetviach a agentúry, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť prísun správnej výživy 

112  Ide napríklad o  dokumenty: Tanzania Development Vision; Agricultural Sector Development Strategy; 
Agricultural Trasformation Initiative; Tanzania Agriculture and Food Security Investment Plan. 

     Najdôležitejšie zistenia celkovej analýzy sú nasledovné:
●  vidiecke obyvateľstvo je oveľa viac vystavené potravinovej neistote ako mestské;
●  väčšina domácnosti (87 %) so statusom nízkeho príjmu potravín žije vo vidieckych

oblastiach;
● potravinová neistota je úzko prepojená s chudobou; v prípade domácností nachá-

dzajúcich sa pod hranicou chudoby existuje väčšia pravdepodobnosť, že trpia aj
potravinovou neistotou;

●  najvyššia incidencia potravinovej neistoty bola zaznamenaná medzi domácnosťami,
v ktorých hlavné zdroje obživy tvorili poľnohospodárstvo a doprava;

●  väčšina farmárskych rodín je závislá na vlastnej produkcii, čo zvyšuje ich zraniteľ-
nosť, farmárske rodiny sú charakteristické závislosťou na základných potravinách
a veľkým podielom výdavkov na potraviny;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou prijíma denne veľmi nízke množstvo kalórii
(približne 1068 kcal), pričom väčšina z nich pochádza zo základných potravín;

●  je vybudovaná vysoká závislosť na základných potravinách (obilniny, hľuzové a ko-
reňové rastliny), viac na vidieku ako v meste;

●  domácnosti so slabým príjmom potravín konzumujú oveľa menej mäsa, rýb, vajec;
●  priemerný denný kalorický príjem je vyšší v urbánnom priestore ako v rurálnom;
●  viac ako polovica domácnosti v krajine vykazuje, že prijíma adekvátnu stravu;
●  nedostatok potravín a hlad má sezónny charakter v závislosti od režimu zrážok a je

úzko prepojený s klímou;
●  domácnosti čelia vážnemu nedostatku potravín v priemere 3,5 mesiaca za rok, naj-

častejšie v období medzi októbrom a februárom, domácnosti v meste zažívajú dlhšie
obdobia tohto nedostatku;

● za najdôležitejšie príčiny nedostatku potravín sú označované slabé zrážky, suchá,

 

malá rozloha obrábanej pôdy, nedostatok poľnohospodárskych vstupov, v meste je 
to nedostatok finančných prostriedkov a finančne nedostupné potraviny;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou žije vo väčšine prípadov v chudobných vi-
dieckych rodinách, ktoré tvoria členovia veľmi nízkej vzdelanostnej úrovne alebo
členovia bez vzdelania;

●  domácnosť s hlavným členom rodiny bez vzdelania trpí potravinovou neistotou viac
ako tá so vzdelaným členom rodiny;

●  chudobné domácnosti v porovnaní s bohatšími vynakladajú na potraviny väčší podiel
výdavkov, viac ako polovica chudobných domácností vynakladá na potraviny 75 %
z podielu svojich výdavkov (na porovnanie bohatšie domácnosti vynakladajú 20 %
výdavkov na potraviny);

●  v prípade rodín s vysokým podielom závislých členov domácnosti (deti, starší ľudia,
členovia rodiny s fyzickým alebo iným druhom postihnutia a pod.) je riziko potravino-
vej neistoty vyššie;

●  zdroj potravín varíruje podľa lokality, vidiecke obyvateľstvo získava viac ako polovicu
potravín z vlastných zdrojov, kým mestské obyvateľstvo väčšinu potravín nakupuje;

●  domácnosti s NPP dostávajú potraviny aj vo forme daru, zapožičania a pod.;
●  najtypickejšími pestovanými plodinami sú v prípade chudobných farmárov kukurica,

maniok a cirok;

●  najčastejšie používanými copingovými stratégiami je redukcia počtu jedál počas dňa
a zmenšovanie porcií;

vybraných skupín sa označujú:
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Shelui sa však napríklad už vyznačuje miernou potravinovou neistotou v dôsledku sil-
ných dažďov, ktoré ohrozujú predovšetkým chudobnejšie domácnosti. V tomto regióne 
taktiež vzniká potreba častejšej intervencie a potravinovej pomoci.115 

Obrázok 1 Mapa hodnotenia potravinovej bezpečnosti v Tanzánii 

Zdroj: USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A special report by the famine early 
warning system network (FEWS NET).

Výskumy potravinovej bezpečnosti v Tanzánii realizované svetovými organizáciami sme 
doplnili o vlastnú prípadovú štúdiu realizovanú v domácnostiach v mesiacoch august až 
september 2014. Účelom bolo detekovať stav potravinovej bezpečnosti v regióne Singida, 
v mikroregióne obci Shelui a jej okolí. 

Cieľom nášho prieskumu bolo analyzovať potravinovú situáciu na základe vybraných in-
dikátorov na nižšej geografickej úrovni, ako zdôrazňuje jedno z odporúčaní národnej štúdie 
o stave potravinovej bezpečnosti. Pre lepšiu identifikáciu potravinovej neistoty a zraniteľných
skupín obyvateľstva sú potrebné dáta z menších územných jednotiek. Informácie získané 
prostredníctvom realizovaného skúmania sú dôležité pre plánovanie a intervenciu na lokálnej 
úrovni. Výskumné otázky boli zamerané na produkciu, získavanie a spotrebu potravín obyva-
teľstvom. Možno nimi charakterizovať stav potravinovej situácie v danom regióne. 

115  USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A  special report by the famine early warning 
system network (FEWS NET), s. 45. [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania%20Livelihood%20Zone%20
Descriptions.pdf

v celej krajine. Táto štúdia v závere poukazuje na potrebu výskumu potravinovej situácie 
v nižších územných jednotkách (nižších geografických úrovniach) a komunitách, ako jedno 
z odporúčaní pre budovanie potravinovej bezpečnosti.113

O potravinovej bezpečnosti pojednáva aj dokument Preliminary rural livelihood zo-
ning: Tanzania, vypracovaný Systémom včasného varovania pred hladomorom (Fami-
ne Early Warning System – FEWS ) v roku 2008. Tanzánia patrí k 37 krajinám, ktoré 
tento systém monitoruje ako rizikové z hľadiska ohrozenia hladom. Štúdia rozdelila 
Tanzániu do 78 zón podľa spôsobu života domácností, hospodárenia a získavania ži-
vobytia. Podľa tejto zonácie patrí obec Shelui do zóny 22 – Iramba Midland s pestova-
ním cibule, kukurice a slnečnice.114 

Tabuľka 2 Charakteristika Zóny 22 – Iramba Midland v Tanzánii 

Zóna Iramba Midland – cibuľa, kukurica, slnečnica

Plodiny
●  kukurica
●  cirok
●  proso

Výdatné pravidelné dažde (800 – 1200 mm ročne) podpo-
rujú poľnohospodársku produkciu rôznych plodín určených 
na priamu konzumáciu i na predaj. Mimoriadne hodnotnou 
predajnou komoditou je cibuľa, na predaj je určená aj slneč-
nica a kukurica. Obchodníci skupujú plodiny lokálne a trans-
portujú do veľkých obchodných centier v krajine. Väčšina 
chudobnejšej populácie pracuje na farmách, zostávajúca 
časť chudobnej populácie si nájde prácu v menších sídlach 
v zóne Iramba Midland alebo mimo nej. Bohatší obyvatelia vo 
väčšine prípadov obchodujú s plodinami a dobytkom. Škod-
covia a choroby poľnohospodárskych plodín sú trvalým ohro-
zením potravinovej bezpečnosti v regióne, nie však natoľko, 
aby spôsobili potravinovú neistotu. 

Chov
●  dobytok
●  kozy
●  ovce

Príjem
●  predaj plodín
●  chov dobytka
●  robotníci

Riziká
●  choroby a škodcovia
●  choroby hosp. zvierat
●  silné dažde

Zdroj: USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A special report by the famine early 
warning system network (FEWS NET).

Táto zóna patrí k relatívne bezpečným regiónom bez kritického ohrozenia obyvateľov 
hladom. Dokumentuje to aj mapový obrázok zobrazujúci úrovne potravinovej bezpeč-
nosti v jednotlivých regiónoch Tanzánie vychádzajúci zo zonácie. Obec Shelui leží v ob-
lasti s dobrou úrovňou potravinovej bezpečnosti. Táto oblasť je charakterizovaná dobrou 
dostupnosťou potravín počas celého roka. Domácnosti si dokážu zabezpečiť potraviny 
prevažne počas celého roka, a to dokonca aj v rokoch so zvýšeným rizikom prírodných 
katastrof. Chudobnejšia časť populácie môže trpieť potravinovou neistotou v prípade 
po sebe nasledujúcich rokov s nižšou produkciou potravín. Susedný región, v blízkosti 

113  UN WFP – World Bank 2013: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Tanzania, 2012, s. 45.
114  USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A  special report by the famine early warning 

system network (FEWS NET), s. 19. [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania%20Livelihood%20Zone%20
Descriptions.pdf
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Shelui sa však napríklad už vyznačuje miernou potravinovou neistotou v dôsledku sil-
ných dažďov, ktoré ohrozujú predovšetkým chudobnejšie domácnosti. V tomto regióne 
taktiež vzniká potreba častejšej intervencie a potravinovej pomoci.115 

Obrázok 1 Mapa hodnotenia potravinovej bezpečnosti v Tanzánii 

Zdroj: USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A special report by the famine early 
warning system network (FEWS NET).

Výskumy potravinovej bezpečnosti v Tanzánii realizované svetovými organizáciami sme 
doplnili o vlastnú prípadovú štúdiu realizovanú v domácnostiach v mesiacoch august až 
september 2014. Účelom bolo detekovať stav potravinovej bezpečnosti v regióne Singida, 
v mikroregióne obci Shelui a jej okolí. 

Cieľom nášho prieskumu bolo analyzovať potravinovú situáciu na základe vybraných in-
dikátorov na nižšej geografickej úrovni, ako zdôrazňuje jedno z odporúčaní národnej štúdie 
o stave potravinovej bezpečnosti. Pre lepšiu identifikáciu potravinovej neistoty a zraniteľných
skupín obyvateľstva sú potrebné dáta z menších územných jednotiek. Informácie získané 
prostredníctvom realizovaného skúmania sú dôležité pre plánovanie a intervenciu na lokálnej 
úrovni. Výskumné otázky boli zamerané na produkciu, získavanie a spotrebu potravín obyva-
teľstvom. Možno nimi charakterizovať stav potravinovej situácie v danom regióne. 

115  USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A  special report by the famine early warning 
system network (FEWS NET), s. 45. [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania%20Livelihood%20Zone%20
Descriptions.pdf

v celej krajine. Táto štúdia v závere poukazuje na potrebu výskumu potravinovej situácie 
v nižších územných jednotkách (nižších geografických úrovniach) a komunitách, ako jedno 
z odporúčaní pre budovanie potravinovej bezpečnosti.113

O potravinovej bezpečnosti pojednáva aj dokument Preliminary rural livelihood zo-
ning: Tanzania, vypracovaný Systémom včasného varovania pred hladomorom (Fami-
ne Early Warning System – FEWS ) v roku 2008. Tanzánia patrí k 37 krajinám, ktoré 
tento systém monitoruje ako rizikové z hľadiska ohrozenia hladom. Štúdia rozdelila 
Tanzániu do 78 zón podľa spôsobu života domácností, hospodárenia a získavania ži-
vobytia. Podľa tejto zonácie patrí obec Shelui do zóny 22 – Iramba Midland s pestova-
ním cibule, kukurice a slnečnice.114 

Tabuľka 2 Charakteristika Zóny 22 – Iramba Midland v Tanzánii 

Zóna Iramba Midland – cibuľa, kukurica, slnečnica

Plodiny
●  kukurica
●  cirok
●  proso

Výdatné pravidelné dažde (800 – 1200 mm ročne) podpo-
rujú poľnohospodársku produkciu rôznych plodín určených 
na priamu konzumáciu i na predaj. Mimoriadne hodnotnou 
predajnou komoditou je cibuľa, na predaj je určená aj slneč-
nica a kukurica. Obchodníci skupujú plodiny lokálne a trans-
portujú do veľkých obchodných centier v krajine. Väčšina 
chudobnejšej populácie pracuje na farmách, zostávajúca 
časť chudobnej populácie si nájde prácu v menších sídlach 
v zóne Iramba Midland alebo mimo nej. Bohatší obyvatelia vo 
väčšine prípadov obchodujú s plodinami a dobytkom. Škod-
covia a choroby poľnohospodárskych plodín sú trvalým ohro-
zením potravinovej bezpečnosti v regióne, nie však natoľko, 
aby spôsobili potravinovú neistotu. 

Chov
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●  ovce

Príjem
●  predaj plodín
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●  robotníci

Riziká
●  choroby a škodcovia
●  choroby hosp. zvierat
●  silné dažde

Zdroj: USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A special report by the famine early 
warning system network (FEWS NET).

Táto zóna patrí k relatívne bezpečným regiónom bez kritického ohrozenia obyvateľov 
hladom. Dokumentuje to aj mapový obrázok zobrazujúci úrovne potravinovej bezpeč-
nosti v jednotlivých regiónoch Tanzánie vychádzajúci zo zonácie. Obec Shelui leží v ob-
lasti s dobrou úrovňou potravinovej bezpečnosti. Táto oblasť je charakterizovaná dobrou 
dostupnosťou potravín počas celého roka. Domácnosti si dokážu zabezpečiť potraviny 
prevažne počas celého roka, a to dokonca aj v rokoch so zvýšeným rizikom prírodných 
katastrof. Chudobnejšia časť populácie môže trpieť potravinovou neistotou v prípade 
po sebe nasledujúcich rokov s nižšou produkciou potravín. Susedný región, v blízkosti 

113  UN WFP – World Bank 2013: Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis Tanzania, 2012, s. 45.
114  USAID 2008: Preliminary rural livelihood zoning: Tanzania. A  special report by the famine early warning 

system network (FEWS NET), s. 19. [online]. [cit. 8. december 2016]. Dostupné na internete: 
 http://www.fews.net/sites/default/files/documents/reports/Tanzania%20Livelihood%20Zone%20
Descriptions.pdf
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Potravinové správanie respondentov vyplývajúce z dotazníkového šetrenia hovorí o jed-
noduchosti a nenáročnosti stravovania obyvateľov skúmaného regiónu. Tento spôsob stra-
vovania je samozrejme podmienený objektívnymi príčinami – prírodné, ekonomické, 
nábo-ženské podmienky a i. Potraviny, ktoré sa ocitajú na stoloch v domácnostiach, 
pochádzajú zväčša z vlastnej produkcie alebo z regionálneho poľnohospodárstva. Mäso 
ako najväčší zdroj bielkovín, nie je veľmi častou zložkou potravy obyvateľov. Väčšina 
respondentov kon-zumuje mäso 1 až 3 krát do týždňa (pozri Graf 1). 

Graf 1 Frekvencia konzumácie mäsa počas týždňa 
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V tejto oblasti je minimálna spotreba bravčového mäsa. Dôvodom je vysoké zastúpenie 
stúpencov islamu a existujúce alimentárne tabu. Medzi obyvateľmi prevláda spotreba hovä-
dzieho mäsa a hydiny z domáceho chovu. Špecifikom sú malé sušené rybky, ktoré sú me-
dzi obyvateľmi veľmi obľúbené a cenovo dostupné. Konzumácia mäsa a rýb je základným 
zdrojom bielkovín, nevyhnutným pre stavbu svalov a brániacich vzniku ťažkej podvýživy. 

Poľnohospodárskej produkcii sa venuje väčšina obyvateľstva. Dominantnejšia je 
však viac živočíšna ako rastlinná výroba. Vlastné produkty si pestuje 59,3 % respon-
dentov a hospodárske zvieratá chová viac ako 76 % z nich. Rozsiahle pastviny umožňujú 
najmä chov kráv (40,7 %), kôz (30,5 %) a oviec (18,6 %). V oveľa menšej miere sa chová 
hydina a výnimočne v tejto oblasti aj ošípané. Pestovanie zeleniny je náročné na vstupy 
a preto sa pestuje najmä niekoľko základných druhov, medzi ktoré patria odrody kapusty 
(17 %) a veľkolistého špenátu (15 %). To sú zároveň aj druhy zeleniny, ktoré respondenti 
konzumujú najčastejšie. Niektoré rodiny pestujú paradajky, uhorky, okru i tekvicu. Ovo-
cie je dostupné podobne a figuruje v stravovaní respondentov približne rovnako často 
ako zelenina, aj keď sa jeho produkcii respondenti venujú menej (pozri Graf 2). Z ovocia 
si dopestujú najmä mango, pomaranče, papáju, banány a avokádo.

V nami realizovanom prieskume bola aplikovaná výskumná metóda – dotazníkové 
šetrenie, ktoré obsahovalo 26 otázok zameraných na spotrebu v kategórii potravín mäso, 
obilniny, strukoviny, mliečne výrobky a vajcia, ovocie, zelenina, vlastná produkcia ovocia, 
zeleniny, ďalej v kategórii chov domácich zvierat a v kategórii frekvencia prijímania potravín 
počas dňa, frekvencia spotreby druhov jedla počas dňa a osobná preferencia jedla. V rámci 
prieskumu sme zamerali pozornosť aj na spotrebiteľské správanie obyvateľov regiónu, a to 
konkrétne akým spôsobom si zabezpečujú potraviny, kde ich nakupujú, v akej lokalite, pre-
ferovaný spôsob nakupovania a či majú skúsenosť s tým, že nemajú dostatok potravín 
počas roka. Zisťovali sme taktiež alternatívu, ktoré potraviny by si respondenti kúpili (bežne 
nimi nenakupované), v prípade zlepšenia ich ekonomickej situácie. 

Do dotazníkového šetrenia sa zapojilo 59 respondentov vo veku 16 až 55 rokov, z toho 
32 mužov a 27 žien. Takmer polovica z nich, dosahovala stredoškolské vzdelanie, resp. 
pôsobili ešte ako študenti na strednej škole, ale najvyšší počet respondentov až 40 % 
absolvovalo len základné vzdelanie. Len traja respondenti študovali na vysokej škole. Res-
pondentov sme vyberali na základe nepravdepodobnostného zámerného výberu (osobné 
kontakty so zástupcami komunity, snowballing), pričom požadovaným kritériom výberu bo-
lo, že potenciálni respondenti pochádzali z obce Shelui a jej blízkeho okolia, mali minimálne 
16 rokov a boli ochotní dobrovoľne sa podieľať na realizovanom skúmaní. Respondenti 
zároveň taktiež reprezentovali životný štýl domácností, v ktorých žijú.

Výsledky prieskumu realizovanej prípadovej štúdie
V rámci prieskumu sme sa zamerali len na vybrané indikátory potravinovej bezpečnosti, 

ako primárneho hľadiska pri vymedzovaní statusu potravinovej bezpečnosti (pozri Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Vybrané indikátory potravinovej bezpečnosti 

Domácnosť/ jednotlivci indikátor Charakteristika

Rozmanitosť prijímaných potravín Spotreba potravín zo skupiny tuky, cukry, bielkoviny, vlák-
nina, vitamíny, minerály

Frekvencia prijímania potravín Počet konzumovaných jedál počas dňa, skladba jedál 
počas dňa/týždňa, obľúbené jedlo

Samozásobovanie potravinami Vlastná poľnohospodárska produkcia – pestovanie plodín, 
ovocia, zeleniny, chov domácich zvierat 

Nákup potravín Lokalita nákupu, preferovaný spôsob nákupu, preferované 
potraviny 

Subjektívny stav potravinovej 
bezpečnosti 

Vnímanie dostatku resp. nedostatku potravín v domácnos-
ti, frekvencia pocitu nedostatku potravín, prípadne hladu 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Z dôvodu charakteristiky subjektívneho vnímania dostupnosti a príjmu potravín zo strany 
respondentov sme zisťovali len kvantitu jedla, ktoré majú k dispozícii, nie kvalitu. Vychádzali 
sme z predpokladu, že by nedokázali správne posúdiť adekvátnu variabilitu prijímanej stra-
vy a jej nutričnú hodnotu. Argumentom tohto predpokladu bola nízka vzdelanostná úroveň 
respondentov a absencia základných poznatkov o význame výživy pre ľudské zdravie. 
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Potravinové správanie respondentov vyplývajúce z dotazníkového šetrenia hovorí o jed-
noduchosti a nenáročnosti stravovania obyvateľov skúmaného regiónu. Tento spôsob stra-
vovania je samozrejme podmienený objektívnymi príčinami – prírodné, ekonomické, 
nábo-ženské podmienky a i. Potraviny, ktoré sa ocitajú na stoloch v domácnostiach, 
pochádzajú zväčša z vlastnej produkcie alebo z regionálneho poľnohospodárstva. Mäso 
ako najväčší zdroj bielkovín, nie je veľmi častou zložkou potravy obyvateľov. Väčšina 
respondentov kon-zumuje mäso 1 až 3 krát do týždňa (pozri Graf 1). 

Graf 1 Frekvencia konzumácie mäsa počas týždňa 
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zdrojom bielkovín, nevyhnutným pre stavbu svalov a brániacich vzniku ťažkej podvýživy. 
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cie je dostupné podobne a figuruje v stravovaní respondentov približne rovnako často 
ako zelenina, aj keď sa jeho produkcii respondenti venujú menej (pozri Graf 2). Z ovocia 
si dopestujú najmä mango, pomaranče, papáju, banány a avokádo.
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šetrenie, ktoré obsahovalo 26 otázok zameraných na spotrebu v kategórii potravín mäso, 
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počas dňa, frekvencia spotreby druhov jedla počas dňa a osobná preferencia jedla. V rámci 
prieskumu sme zamerali pozornosť aj na spotrebiteľské správanie obyvateľov regiónu, a to 
konkrétne akým spôsobom si zabezpečujú potraviny, kde ich nakupujú, v akej lokalite, pre-
ferovaný spôsob nakupovania a či majú skúsenosť s tým, že nemajú dostatok potravín 
počas roka. Zisťovali sme taktiež alternatívu, ktoré potraviny by si respondenti kúpili (bežne 
nimi nenakupované), v prípade zlepšenia ich ekonomickej situácie. 

Do dotazníkového šetrenia sa zapojilo 59 respondentov vo veku 16 až 55 rokov, z toho 
32 mužov a 27 žien. Takmer polovica z nich, dosahovala stredoškolské vzdelanie, resp. 
pôsobili ešte ako študenti na strednej škole, ale najvyšší počet respondentov až 40 % 
absolvovalo len základné vzdelanie. Len traja respondenti študovali na vysokej škole. Res-
pondentov sme vyberali na základe nepravdepodobnostného zámerného výberu (osobné 
kontakty so zástupcami komunity, snowballing), pričom požadovaným kritériom výberu bo-
lo, že potenciálni respondenti pochádzali z obce Shelui a jej blízkeho okolia, mali minimálne 
16 rokov a boli ochotní dobrovoľne sa podieľať na realizovanom skúmaní. Respondenti 
zároveň taktiež reprezentovali životný štýl domácností, v ktorých žijú.

Výsledky prieskumu realizovanej prípadovej štúdie
V rámci prieskumu sme sa zamerali len na vybrané indikátory potravinovej bezpečnosti, 

ako primárneho hľadiska pri vymedzovaní statusu potravinovej bezpečnosti (pozri Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Vybrané indikátory potravinovej bezpečnosti 

Domácnosť/ jednotlivci indikátor Charakteristika

Rozmanitosť prijímaných potravín Spotreba potravín zo skupiny tuky, cukry, bielkoviny, vlák-
nina, vitamíny, minerály

Frekvencia prijímania potravín Počet konzumovaných jedál počas dňa, skladba jedál 
počas dňa/týždňa, obľúbené jedlo

Samozásobovanie potravinami Vlastná poľnohospodárska produkcia – pestovanie plodín, 
ovocia, zeleniny, chov domácich zvierat 

Nákup potravín Lokalita nákupu, preferovaný spôsob nákupu, preferované 
potraviny 

Subjektívny stav potravinovej 
bezpečnosti 

Vnímanie dostatku resp. nedostatku potravín v domácnos-
ti, frekvencia pocitu nedostatku potravín, prípadne hladu 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Z dôvodu charakteristiky subjektívneho vnímania dostupnosti a príjmu potravín zo strany 
respondentov sme zisťovali len kvantitu jedla, ktoré majú k dispozícii, nie kvalitu. Vychádzali 
sme z predpokladu, že by nedokázali správne posúdiť adekvátnu variabilitu prijímanej stra-
vy a jej nutričnú hodnotu. Argumentom tohto predpokladu bola nízka vzdelanostná úroveň 
respondentov a absencia základných poznatkov o význame výživy pre ľudské zdravie. 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ŠTÚDIA POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI V ROZVOJOVÝCH REGIÓNOCH SVETA – APLIKÁCIA  
NA REGIÓN V TANZÁNII | Anna Tolmáči – Ladislav Tolmáči
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Medzi obyvateľmi sme ďalej zisťovali frekvenciu konzumovania v prípade vybratej 
skupiny potravín a to ryže, zemiakov, cestovín a chleba. V počte dní, v ktorých sa daná 
surovina konzumovala a v počte respondentov, ktorí ju jedli, bola najviac konzumovaná 
ryža. Nasledovali zemiaky a chlieb. Cestoviny si môže dovoliť zaradiť do svojho jedál-
nička veľmi málo respondentov. 

Taktiež sme sa zamerali aj na zisťovanie štruktúry najčastejšie konzumovaných potravín 
a pokrmov počas dňa. Trikrát denne sa stravuje 71,2 % respondentov, štyrikrát denne 
11,9 % a dvakrát denne 8,5 % respondentov. Raňajky tvorila najčastejšie kombinácia 
chleba a čaju, prípadne chlieb nahradili zemiaky, placky chapati (čítaj čapati, placky z múky 
a vody, konzumujú sa suché alebo potreté olejom) alebo ovsená kaša. Obed najčastejšie 
pozostával z kukuričnej kaše ugali, ktorú konzumuje 81,5 % respondentov. Respondenti 
spolu s ňou najčastejšie konzumovali fazuľu (37,3 %), zeleninu, predovšetkým špenát 
(28,9 %) a mäso (11,9 %) alebo ryby. Večera pozostávala najčastejšie z ryže (43 %) a 
fazule (24 %), respondenti taktiež konzumovali tradičné ugali (13 %) a mäso (14 %). 
Najobľúbenejším jedlom u 52,5 % respondentov je však hustá kukuričná kaša ugali. 
Základnými ingredienciami na jej prípravu sú kukuričná múka a voda. V tomto regióne je 
kukurica najdostupnejšou surovinou, z hľadiska ekonomického aj priestorového. Druhá 
časť, takmer polovica respondentov, označila za najobľúbenejšie jedlo ryžu. Napriek tomu 
alebo možno práve preto, že tieto potraviny sú niekedy jedinými potravinami, ktoré sa v do-
mácnosti nachádzajú, patria medzi najobľúbenejšie.

Do rebríčka piatich najčastejšie konzumovaných potravín sa jednoznačne zaraďuje ku-
kurica, (ktorá sa konzumuje najmä v podobe ugali), ryža, fazuľa, obilniny (v podobe chleba 
a placiek chapati) a zemiaky, vrátane sladkých zemiakov a manioku. 

Osobitý problém v súvislosti s potravinami v tomto regióne predstavuje ich nakupo-
vanie. V Tanzánii vo všeobecnosti absentuje maloobchodná sieť potravín v podobe su-
permarketov, ako ju poznáme z rozvinutejších krajín sveta, s výnimkou väčších miest, ale 
aj v nich existujú len vo veľmi obmedzenej podobe. Predaj potravín a iného spotrebného 
tovaru prevádzkujú predovšetkým menšie obchody a obchodíky so základným sortimen-
tom. Táto situácia negatívne ovplyvňuje obzvlášť vidiecke oblasti, ktoré sú od možnosti 
nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
infraštruktúra, čo zhoršuje dostupnosť a znižuje výber potravín. Špecifikom Tanzánie, ako 
aj iných afrických krajín sú miestne trhy s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produkt-
mi od lokálnych producentov. V ponuke sú základné plodiny a produkty miestneho poľno-
hospodárstva (obilniny, strukoviny, zemiaky, maniok, cirok, ryža, ovocie, zelenina, sušené 
ryby a i.). Viac ako 52 % respondentov uviedlo, že najčastejšie nakupuje práve na trhu. 
Častý je aj nákup prípadne výmena tovarov od priateľov a príbuzných. Od priateľov kupuje 
produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
Taktiež sme zisťovali aká by bola odpoveď respondentov v prípade, ak by disponovali 
väčším objemom finančných prostriedkov a mali by možnosť nakupovať produkty, ktoré im 
ich súčasná ekonomická situácia nakupovať nedovoľuje. Respondenti odpovedali na zá-
klade svojich reálnych súčasných potrieb. Viac ako rôznorodosť produktov ich zaujímala 
kvantita, čo svedčí o tom, že nakupovanie obyvateľov v tomto regióne sa riadi základnou 
motiváciou a to nasýtiť sa. Väčšina opýtaných by nakupovala základné potraviny a zvýšila 
by príjem potravín, ktoré síce konzumuje ale v obmedzenom množstve práve z dôvodu 

Graf 2 Frekvencia konzumácie ovocia a zeleniny počas týždňa 
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Chov hospodárskych zvierat okrem mäsa prináša aj ďalšie nutričné benefity v po-
dobe mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Aj keď spotreba v počte dní v týždni klesá, je 
dôležité, že sa na jedálnom lístku objavujú aspoň v určitej miere. Sú dôležitým zdrojom 
vápnika, vitamínu B a železa, nevyhnutných pre zdravý vývoj. Väčšina respondentov 
uviedla, že ich konzumuje jeden až trikrát do týždňa (pozri Graf 3). 

Graf 3 Frekvencia konzumácie vajec, mlieka a mliečnych výrobkov počas týždňa
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Medzi obyvateľmi sme ďalej zisťovali frekvenciu konzumovania v prípade vybratej 
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nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
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produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
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väčším objemom finančných prostriedkov a mali by možnosť nakupovať produkty, ktoré im 
ich súčasná ekonomická situácia nakupovať nedovoľuje. Respondenti odpovedali na zá-
klade svojich reálnych súčasných potrieb. Viac ako rôznorodosť produktov ich zaujímala 
kvantita, čo svedčí o tom, že nakupovanie obyvateľov v tomto regióne sa riadi základnou 
motiváciou a to nasýtiť sa. Väčšina opýtaných by nakupovala základné potraviny a zvýšila 
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uviedla, že ich konzumuje jeden až trikrát do týždňa (pozri Graf 3). 
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Medzi obyvateľmi sme ďalej zisťovali frekvenciu konzumovania v prípade vybratej 
skupiny potravín a to ryže, zemiakov, cestovín a chleba. V počte dní, v ktorých sa daná 
surovina konzumovala a v počte respondentov, ktorí ju jedli, bola najviac konzumovaná 
ryža. Nasledovali zemiaky a chlieb. Cestoviny si môže dovoliť zaradiť do svojho jedál-
nička veľmi málo respondentov. 

Taktiež sme sa zamerali aj na zisťovanie štruktúry najčastejšie konzumovaných potravín 
a pokrmov počas dňa. Trikrát denne sa stravuje 71,2 % respondentov, štyrikrát denne 
11,9 % a dvakrát denne 8,5 % respondentov. Raňajky tvorila najčastejšie kombinácia 
chleba a čaju, prípadne chlieb nahradili zemiaky, placky chapati (čítaj čapati, placky z múky 
a vody, konzumujú sa suché alebo potreté olejom) alebo ovsená kaša. Obed najčastejšie 
pozostával z kukuričnej kaše ugali, ktorú konzumuje 81,5 % respondentov. Respondenti 
spolu s ňou najčastejšie konzumovali fazuľu (37,3 %), zeleninu, predovšetkým špenát 
(28,9 %) a mäso (11,9 %) alebo ryby. Večera pozostávala najčastejšie z ryže (43 %) a 
fazule (24 %), respondenti taktiež konzumovali tradičné ugali (13 %) a mäso (14 %). 
Najobľúbenejším jedlom u 52,5 % respondentov je však hustá kukuričná kaša ugali. 
Základnými ingredienciami na jej prípravu sú kukuričná múka a voda. V tomto regióne je 
kukurica najdostupnejšou surovinou, z hľadiska ekonomického aj priestorového. Druhá 
časť, takmer polovica respondentov, označila za najobľúbenejšie jedlo ryžu. Napriek tomu 
alebo možno práve preto, že tieto potraviny sú niekedy jedinými potravinami, ktoré sa v do-
mácnosti nachádzajú, patria medzi najobľúbenejšie.

Do rebríčka piatich najčastejšie konzumovaných potravín sa jednoznačne zaraďuje ku-
kurica, (ktorá sa konzumuje najmä v podobe ugali), ryža, fazuľa, obilniny (v podobe chleba 
a placiek chapati) a zemiaky, vrátane sladkých zemiakov a manioku. 

Osobitý problém v súvislosti s potravinami v tomto regióne predstavuje ich nakupo-
vanie. V Tanzánii vo všeobecnosti absentuje maloobchodná sieť potravín v podobe su-
permarketov, ako ju poznáme z rozvinutejších krajín sveta, s výnimkou väčších miest, ale 
aj v nich existujú len vo veľmi obmedzenej podobe. Predaj potravín a iného spotrebného 
tovaru prevádzkujú predovšetkým menšie obchody a obchodíky so základným sortimen-
tom. Táto situácia negatívne ovplyvňuje obzvlášť vidiecke oblasti, ktoré sú od možnosti 
nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
infraštruktúra, čo zhoršuje dostupnosť a znižuje výber potravín. Špecifikom Tanzánie, ako 
aj iných afrických krajín sú miestne trhy s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produkt-
mi od lokálnych producentov. V ponuke sú základné plodiny a produkty miestneho poľno-
hospodárstva (obilniny, strukoviny, zemiaky, maniok, cirok, ryža, ovocie, zelenina, sušené 
ryby a i.). Viac ako 52 % respondentov uviedlo, že najčastejšie nakupuje práve na trhu. 
Častý je aj nákup prípadne výmena tovarov od priateľov a príbuzných. Od priateľov kupuje 
produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
Taktiež sme zisťovali aká by bola odpoveď respondentov v prípade, ak by disponovali 
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a placiek chapati) a zemiaky, vrátane sladkých zemiakov a manioku. 

Osobitý problém v súvislosti s potravinami v tomto regióne predstavuje ich nakupo-
vanie. V Tanzánii vo všeobecnosti absentuje maloobchodná sieť potravín v podobe su-
permarketov, ako ju poznáme z rozvinutejších krajín sveta, s výnimkou väčších miest, ale 
aj v nich existujú len vo veľmi obmedzenej podobe. Predaj potravín a iného spotrebného 
tovaru prevádzkujú predovšetkým menšie obchody a obchodíky so základným sortimen-
tom. Táto situácia negatívne ovplyvňuje obzvlášť vidiecke oblasti, ktoré sú od možnosti 
nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
infraštruktúra, čo zhoršuje dostupnosť a znižuje výber potravín. Špecifikom Tanzánie, ako 
aj iných afrických krajín sú miestne trhy s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produkt-
mi od lokálnych producentov. V ponuke sú základné plodiny a produkty miestneho poľno-
hospodárstva (obilniny, strukoviny, zemiaky, maniok, cirok, ryža, ovocie, zelenina, sušené 
ryby a i.). Viac ako 52 % respondentov uviedlo, že najčastejšie nakupuje práve na trhu. 
Častý je aj nákup prípadne výmena tovarov od priateľov a príbuzných. Od priateľov kupuje 
produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
Taktiež sme zisťovali aká by bola odpoveď respondentov v prípade, ak by disponovali 
väčším objemom finančných prostriedkov a mali by možnosť nakupovať produkty, ktoré im 
ich súčasná ekonomická situácia nakupovať nedovoľuje. Respondenti odpovedali na zá-
klade svojich reálnych súčasných potrieb. Viac ako rôznorodosť produktov ich zaujímala 
kvantita, čo svedčí o tom, že nakupovanie obyvateľov v tomto regióne sa riadi základnou 
motiváciou a to nasýtiť sa. Väčšina opýtaných by nakupovala základné potraviny a zvýšila 
by príjem potravín, ktoré síce konzumuje ale v obmedzenom množstve práve z dôvodu 

Graf 2 Frekvencia konzumácie ovocia a zeleniny počas týždňa 
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Chov hospodárskych zvierat okrem mäsa prináša aj ďalšie nutričné benefity v po-
dobe mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Aj keď spotreba v počte dní v týždni klesá, je 
dôležité, že sa na jedálnom lístku objavujú aspoň v určitej miere. Sú dôležitým zdrojom 
vápnika, vitamínu B a železa, nevyhnutných pre zdravý vývoj. Väčšina respondentov 
uviedla, že ich konzumuje jeden až trikrát do týždňa (pozri Graf 3). 
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Medzi obyvateľmi sme ďalej zisťovali frekvenciu konzumovania v prípade vybratej 
skupiny potravín a to ryže, zemiakov, cestovín a chleba. V počte dní, v ktorých sa daná 
surovina konzumovala a v počte respondentov, ktorí ju jedli, bola najviac konzumovaná 
ryža. Nasledovali zemiaky a chlieb. Cestoviny si môže dovoliť zaradiť do svojho jedál-
nička veľmi málo respondentov. 

Taktiež sme sa zamerali aj na zisťovanie štruktúry najčastejšie konzumovaných potravín 
a pokrmov počas dňa. Trikrát denne sa stravuje 71,2 % respondentov, štyrikrát denne 
11,9 % a dvakrát denne 8,5 % respondentov. Raňajky tvorila najčastejšie kombinácia 
chleba a čaju, prípadne chlieb nahradili zemiaky, placky chapati (čítaj čapati, placky z múky 
a vody, konzumujú sa suché alebo potreté olejom) alebo ovsená kaša. Obed najčastejšie 
pozostával z kukuričnej kaše ugali, ktorú konzumuje 81,5 % respondentov. Respondenti 
spolu s ňou najčastejšie konzumovali fazuľu (37,3 %), zeleninu, predovšetkým špenát 
(28,9 %) a mäso (11,9 %) alebo ryby. Večera pozostávala najčastejšie z ryže (43 %) a 
fazule (24 %), respondenti taktiež konzumovali tradičné ugali (13 %) a mäso (14 %). 
Najobľúbenejším jedlom u 52,5 % respondentov je však hustá kukuričná kaša ugali. 
Základnými ingredienciami na jej prípravu sú kukuričná múka a voda. V tomto regióne je 
kukurica najdostupnejšou surovinou, z hľadiska ekonomického aj priestorového. Druhá 
časť, takmer polovica respondentov, označila za najobľúbenejšie jedlo ryžu. Napriek tomu 
alebo možno práve preto, že tieto potraviny sú niekedy jedinými potravinami, ktoré sa v do-
mácnosti nachádzajú, patria medzi najobľúbenejšie.

Do rebríčka piatich najčastejšie konzumovaných potravín sa jednoznačne zaraďuje ku-
kurica, (ktorá sa konzumuje najmä v podobe ugali), ryža, fazuľa, obilniny (v podobe chleba 
a placiek chapati) a zemiaky, vrátane sladkých zemiakov a manioku. 

Osobitý problém v súvislosti s potravinami v tomto regióne predstavuje ich nakupo-
vanie. V Tanzánii vo všeobecnosti absentuje maloobchodná sieť potravín v podobe su-
permarketov, ako ju poznáme z rozvinutejších krajín sveta, s výnimkou väčších miest, ale 
aj v nich existujú len vo veľmi obmedzenej podobe. Predaj potravín a iného spotrebného 
tovaru prevádzkujú predovšetkým menšie obchody a obchodíky so základným sortimen-
tom. Táto situácia negatívne ovplyvňuje obzvlášť vidiecke oblasti, ktoré sú od možnosti 
nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
infraštruktúra, čo zhoršuje dostupnosť a znižuje výber potravín. Špecifikom Tanzánie, ako 
aj iných afrických krajín sú miestne trhy s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produkt-
mi od lokálnych producentov. V ponuke sú základné plodiny a produkty miestneho poľno-
hospodárstva (obilniny, strukoviny, zemiaky, maniok, cirok, ryža, ovocie, zelenina, sušené 
ryby a i.). Viac ako 52 % respondentov uviedlo, že najčastejšie nakupuje práve na trhu. 
Častý je aj nákup prípadne výmena tovarov od priateľov a príbuzných. Od priateľov kupuje 
produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
Taktiež sme zisťovali aká by bola odpoveď respondentov v prípade, ak by disponovali 
väčším objemom finančných prostriedkov a mali by možnosť nakupovať produkty, ktoré im 
ich súčasná ekonomická situácia nakupovať nedovoľuje. Respondenti odpovedali na zá-
klade svojich reálnych súčasných potrieb. Viac ako rôznorodosť produktov ich zaujímala 
kvantita, čo svedčí o tom, že nakupovanie obyvateľov v tomto regióne sa riadi základnou 
motiváciou a to nasýtiť sa. Väčšina opýtaných by nakupovala základné potraviny a zvýšila 
by príjem potravín, ktoré síce konzumuje ale v obmedzenom množstve práve z dôvodu 
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Chov hospodárskych zvierat okrem mäsa prináša aj ďalšie nutričné benefity v po-
dobe mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Aj keď spotreba v počte dní v týždni klesá, je 
dôležité, že sa na jedálnom lístku objavujú aspoň v určitej miere. Sú dôležitým zdrojom 
vápnika, vitamínu B a železa, nevyhnutných pre zdravý vývoj. Väčšina respondentov 
uviedla, že ich konzumuje jeden až trikrát do týždňa (pozri Graf 3). 
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Medzi obyvateľmi sme ďalej zisťovali frekvenciu konzumovania v prípade vybratej 
skupiny potravín a to ryže, zemiakov, cestovín a chleba. V počte dní, v ktorých sa daná 
surovina konzumovala a v počte respondentov, ktorí ju jedli, bola najviac konzumovaná 
ryža. Nasledovali zemiaky a chlieb. Cestoviny si môže dovoliť zaradiť do svojho jedál-
nička veľmi málo respondentov. 

Taktiež sme sa zamerali aj na zisťovanie štruktúry najčastejšie konzumovaných potravín 
a pokrmov počas dňa. Trikrát denne sa stravuje 71,2 % respondentov, štyrikrát denne 
11,9 % a dvakrát denne 8,5 % respondentov. Raňajky tvorila najčastejšie kombinácia 
chleba a čaju, prípadne chlieb nahradili zemiaky, placky chapati (čítaj čapati, placky z múky 
a vody, konzumujú sa suché alebo potreté olejom) alebo ovsená kaša. Obed najčastejšie 
pozostával z kukuričnej kaše ugali, ktorú konzumuje 81,5 % respondentov. Respondenti 
spolu s ňou najčastejšie konzumovali fazuľu (37,3 %), zeleninu, predovšetkým špenát 
(28,9 %) a mäso (11,9 %) alebo ryby. Večera pozostávala najčastejšie z ryže (43 %) a 
fazule (24 %), respondenti taktiež konzumovali tradičné ugali (13 %) a mäso (14 %). 
Najobľúbenejším jedlom u 52,5 % respondentov je však hustá kukuričná kaša ugali. 
Základnými ingredienciami na jej prípravu sú kukuričná múka a voda. V tomto regióne je 
kukurica najdostupnejšou surovinou, z hľadiska ekonomického aj priestorového. Druhá 
časť, takmer polovica respondentov, označila za najobľúbenejšie jedlo ryžu. Napriek tomu 
alebo možno práve preto, že tieto potraviny sú niekedy jedinými potravinami, ktoré sa v do-
mácnosti nachádzajú, patria medzi najobľúbenejšie.

Do rebríčka piatich najčastejšie konzumovaných potravín sa jednoznačne zaraďuje ku-
kurica, (ktorá sa konzumuje najmä v podobe ugali), ryža, fazuľa, obilniny (v podobe chleba 
a placiek chapati) a zemiaky, vrátane sladkých zemiakov a manioku. 

Osobitý problém v súvislosti s potravinami v tomto regióne predstavuje ich nakupo-
vanie. V Tanzánii vo všeobecnosti absentuje maloobchodná sieť potravín v podobe su-
permarketov, ako ju poznáme z rozvinutejších krajín sveta, s výnimkou väčších miest, ale 
aj v nich existujú len vo veľmi obmedzenej podobe. Predaj potravín a iného spotrebného 
tovaru prevádzkujú predovšetkým menšie obchody a obchodíky so základným sortimen-
tom. Táto situácia negatívne ovplyvňuje obzvlášť vidiecke oblasti, ktoré sú od možnosti 
nákupu potravín izolované v najvyššej možnej miere. Dôvodom je nevybudovaná cestná 
infraštruktúra, čo zhoršuje dostupnosť a znižuje výber potravín. Špecifikom Tanzánie, ako 
aj iných afrických krajín sú miestne trhy s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produkt-
mi od lokálnych producentov. V ponuke sú základné plodiny a produkty miestneho poľno-
hospodárstva (obilniny, strukoviny, zemiaky, maniok, cirok, ryža, ovocie, zelenina, sušené 
ryby a i.). Viac ako 52 % respondentov uviedlo, že najčastejšie nakupuje práve na trhu. 
Častý je aj nákup prípadne výmena tovarov od priateľov a príbuzných. Od priateľov kupuje 
produkty takmer 24 % respondentov. Medzi najčastejšie nakupované produkty patrí ryža, 
zelenina, chlieb, fazuľa či ovocie, teda produkty, ktoré si dopestujú sami v menšej miere. 
Taktiež sme zisťovali aká by bola odpoveď respondentov v prípade, ak by disponovali 
väčším objemom finančných prostriedkov a mali by možnosť nakupovať produkty, ktoré im 
ich súčasná ekonomická situácia nakupovať nedovoľuje. Respondenti odpovedali na zá-
klade svojich reálnych súčasných potrieb. Viac ako rôznorodosť produktov ich zaujímala 
kvantita, čo svedčí o tom, že nakupovanie obyvateľov v tomto regióne sa riadi základnou 
motiváciou a to nasýtiť sa. Väčšina opýtaných by nakupovala základné potraviny a zvýšila 
by príjem potravín, ktoré síce konzumuje ale v obmedzenom množstve práve z dôvodu 
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Chov hospodárskych zvierat okrem mäsa prináša aj ďalšie nutričné benefity v po-
dobe mlieka, mliečnych výrobkov a vajec. Aj keď spotreba v počte dní v týždni klesá, je 
dôležité, že sa na jedálnom lístku objavujú aspoň v určitej miere. Sú dôležitým zdrojom 
vápnika, vitamínu B a železa, nevyhnutných pre zdravý vývoj. Väčšina respondentov 
uviedla, že ich konzumuje jeden až trikrát do týždňa (pozri Graf 3). 
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●  najvyššia incidencia potravinovej neistoty bola zaznamenaná medzi domácnos-
ťami, kde hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo a doprava = téza bola
potvrdená;

●  väčšina farmárskych rodín je závislá na vlastnej produkcii, čo zvyšuje ich zraniteľnosť,
farmárske rodiny sú charakteristické závislosťou na základných potravinách a veľkým
podielom výdavkov na potraviny = táto skupina obyvateľstva je stále najzraniteľnejšia;

●  je vybudovaná vysoká závislosť na základných potravinách (obilniny, hľuzové a kore-
ňové rastliny) = závislosť na základných potravinách sa neznižuje ale zlepšuje sa ich
dostupnosť;

●  domácnosti so slabým príjmom potravín konzumujú oveľa menej mäsa, rýb, vajec =
tvrdenie potvrdené;

●  viac ako polovica domácnosti v  skúmanom regióne vykazuje, že prijíma adekvátnu
stravu = viac ako 80 % respondentov pokladá svoju situáciu za uspokojivú;

●  nedostatok potravín a hlad má sezónny charakter v závislosti od režimu zrážok a je
úzko prepojený s klímou daného regiónu = znižuje sa sezónna závislosť a narastá
rovnováha medzi jednotlivými obdobiami;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou žije vo väčšine prípadov v chudobných vi-
dieckych rodinách, ktoré tvoria členovia veľmi nízkej vzdelanostnej úrovne alebo čle-
novia bez vzdelania = tvrdenie zostáva v platnosti;

●  chudobné domácnosti v porovnaní s bohatšími vynakladajú na potraviny väčší podiel
výdavkov, viac ako polovica chudobných domácností vynakladá na potraviny 75 %
z podielu svojich výdavkov = podiel výdavkov na potraviny v rodinách sa znižuje no
stále zostáva na úrovni 70 %;

●  v prípade rodín s vysokým podielom závislých členov domácnosti (deti, starší ľudia, 
členovia rodiny s fyzickým alebo iným druhom postihnutia a pod.) je riziko 
potravinovej neistoty vyššie = tvrdenie naďalej platí;

●  zdroj potravín varíruje podľa lokality, vidiecke obyvateľstvo získava viac ako po-
lovicu potravín z vlastných zdrojov = vlastné zdroje dominujú v regióne ešte vý-
raznejšie nad 60 %;

●  domácnosti s NPP dostávajú potraviny aj vo forme daru, zapožičania a pod. = potra-
vinová výpomoc stále koriguje deficit potravín;

●  charakteristickými plodinami pestovanými v prípade chudobných farmárov sú kuku-
rica, maniok a cirok = k najtypickejším potravinám sa v regióne zaraďujú aj fazuľa,
zemiaky a ovos.

Hlavné príčiny, ktoré zapríčiňujú oslabenie potravinovej bezpečnosti až potravinovú ne-
istotu obyvateľstva v regióne Shelui možno zosumarizovať do týchto bodov: 

●  zastarané poľnohospodárske technológie (nedostatok mechanizácie, kvalitných
osív, celkový nedostatok financií na technologický rozvoj);

●  vysoký podiel pracujúcich v poľnohospodárstve a nízky príjem v domácnosti;
●  nedostatočná prevencia a zabezpečenie obyvateľstva pred prírodnými katastrofami

a socioekonomickými otrasmi (ekonomická kríza a pod.);
●  nízka vzdelanostná úroveň;
●  veľmi limitovaná a nedostatočná zdravotná starostlivosť;
●  nefungujúci ochranný sociálny systém;
●  nedostatočná starostlivosť o zdravie malých detí.

nedostatku finančných prostriedkov. Až 40,7 % respondentov by kupovalo viac ryže, 35,6 
% mäso, 20,3 % kukuricu a 12 % zemiaky. Medzi odpoveďami respondentov sa objavil 
záujem aj o nákup ovocia, zeleniny, mlieka, fazule, vajec a chleba. 

Záverečná časť prieskumu bola venovaná subjektívnym pocitom respondentov v rám-
ci ich vlastnej dostupnosti potravín a ich subjektívnemu vnímaniu potravinovej situácie 
v domácnosti. Napriek chudobe a nízkej životnej úrovni obyvateľov regiónu, väčšina res-
pondentov (80 %) pokladá svoju situáciu za uspokojivú a myslí si, že má dostatok potra-
vín. Zostávajúcich 20 % respondentov hodnotí svoje zásoby potravín a prísun jedla za 
nedostatočné. Situácia sa však v priebehu roka mení a v určitých mesiacoch je potravín 
v domácnostiach menej. Pocit hladu, ktorý sa objaví z dôvodu nedostatku potravín v urči-
tých mesiacoch roka potvrdilo 71 % respondentov.

Zhodnotenie potravinovej situácie v skúmanom regióne a využitie výsledkov v praxi
Uvedené detaily o spotrebe svedčia o nízkej diverzite konzumovaných potravín a závis-

losti na základných potravinách ako sú kukurica, fazuľa a ryža. Hoci sa zdá, že obyvatelia 
skúmaného regiónu konzumujú rôzne druhy potravín, kvantita v podobe frekvencie 
konzumácie jednotlivých druhov nie je postačujúca na to, aby pokryla nutričné potreby 
organizmu pre zdravý vývoj a splnila odporúčané denné dávky nutrientov. Otázna je aj 
veľkosť porcií a kvantita skonzumovaného jedla. Podľa štatistiky patrí Shelui do rurálnej 
oblasti, v ktorej sa priemerný denný energetický príjem na obyvateľa pohybuje okolo hranice 
1800 kcal. Rovnako dostupnosť a objem potravín kolíšu aj v priebehu roka. Spotreba 
v tomto regióne je obmedzená predovšetkým finančnými prostriedkami domácností a málo 
efektívnym samozásobiteľským poľnohospodárstvom. Situáciu neuľahčujú ani ďalšie faktory 
ako nízka vzdelanosť, nezamestnanosť, zlá technická a dopravná infraštruktúra, poloha 
regiónu v centre krajiny, nepriaznivé klimatické a prírodné podmienky (predovšetkým sucho), 
obmedzené možnosti skladovania a uchovávania potravín pre dlhšie obdobie. Existuje celý 
rad nepriaznivých podmienok, ktoré by vyžadovali nápravu na dosiahnutie úplnej 
potravinovej bezpečnosti v tejto oblasti. 

Situácia súvisiaca s potravinovou bezpečnosťou sa v krajine zlepšuje ale rozhodne ne-
dosahuje také zlepšenie, ako je celkový ekonomický rast krajiny zaznamenaný za posledné 
roky. Potreba zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v Tanzánii je enormná. Realizácia krokov 
pre zaistenie potravinovej bezpečnosti pre obyvateľstvo, všeobecne v rozvojových kraji-
nách, je však veľmi náročná a zdĺhavá. 

Prostredníctvom nami realizovaného prieskumu bolo možné parciálne zhodnotiť zmeny 
v otázkach potravinovej bezpečnosti v porovnaní s analýzou na celonárodnej úrovni v Tanzá-
nii, ktorú vypracoval Svetový potravinový program pri OSN v kooperácii so Svetovou bankou 
v roku 2013. Prípadová štúdia prináša porovnania stavu potravinovej bezpečnosti v otáz-
kach, ktoré boli skúmané. Základné zistenia možno zhrnúť do nasledujúcich komparácií:

●  vidiecke obyvateľstvo je oveľa viac vystavené potravinovej neistote ako mestské =
rozdiely sa zmierňujú;

●  väčšina domácnosti (až 87 %) so statusom nízkeho príjmu potravín žije vo vidieckych
oblastiach = vo vidieckych oblastiach je NPP stále aktuálny;

●  potravinová neistota je úzko prepojená s chudobou; v prípade domácností 
nachádzajúcich sa pod hranicou chudoby existuje väčšiu pravdepodobnosť, že trpia 
aj potravinovou neistotou = pravdivosť tvrdenia narastá;

 potravinová neistota je úzko prepojená s chudobou; v prípade domácností nachádza-
júcich sa pod hranicou chudoby je väčšia pravdepodobnosť, že trpia aj potravinovou 
neistotou = pravdivosť tvrdenia narastá;
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●  najvyššia incidencia potravinovej neistoty bola zaznamenaná medzi domácnos-
ťami, kde hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo a doprava = téza bola
potvrdená;

●  väčšina farmárskych rodín je závislá na vlastnej produkcii, čo zvyšuje ich zraniteľnosť,
farmárske rodiny sú charakteristické závislosťou na základných potravinách a veľkým
podielom výdavkov na potraviny = táto skupina obyvateľstva je stále najzraniteľnejšia;

●  je vybudovaná vysoká závislosť na základných potravinách (obilniny, hľuzové a kore-
ňové rastliny) = závislosť na základných potravinách sa neznižuje ale zlepšuje sa ich
dostupnosť;

●  domácnosti so slabým príjmom potravín konzumujú oveľa menej mäsa, rýb, vajec =
tvrdenie potvrdené;

●  viac ako polovica domácnosti v  skúmanom regióne vykazuje, že prijíma adekvátnu
stravu = viac ako 80 % respondentov pokladá svoju situáciu za uspokojivú;

●  nedostatok potravín a hlad má sezónny charakter v závislosti od režimu zrážok a je
úzko prepojený s klímou daného regiónu = znižuje sa sezónna závislosť a narastá
rovnováha medzi jednotlivými obdobiami;

●  populácia trpiaca potravinovou neistotou žije vo väčšine prípadov v chudobných vi-
dieckych rodinách, ktoré tvoria členovia veľmi nízkej vzdelanostnej úrovne alebo čle-
novia bez vzdelania = tvrdenie zostáva v platnosti;

●  chudobné domácnosti v porovnaní s bohatšími vynakladajú na potraviny väčší podiel
výdavkov, viac ako polovica chudobných domácností vynakladá na potraviny 75 %
z podielu svojich výdavkov = podiel výdavkov na potraviny v rodinách sa znižuje no
stále zostáva na úrovni 70 %;

●  v prípade rodín s vysokým podielom závislých členov domácnosti (deti, starší ľudia, 
členovia rodiny s fyzickým alebo iným druhom postihnutia a pod.) je riziko 
potravinovej neistoty vyššie = tvrdenie naďalej platí;

●  zdroj potravín varíruje podľa lokality, vidiecke obyvateľstvo získava viac ako po-
lovicu potravín z vlastných zdrojov = vlastné zdroje dominujú v regióne ešte vý-
raznejšie nad 60 %;

●  domácnosti s NPP dostávajú potraviny aj vo forme daru, zapožičania a pod. = potra-
vinová výpomoc stále koriguje deficit potravín;

●  charakteristickými plodinami pestovanými v prípade chudobných farmárov sú kuku-
rica, maniok a cirok = k najtypickejším potravinám sa v regióne zaraďujú aj fazuľa,
zemiaky a ovos.

Hlavné príčiny, ktoré zapríčiňujú oslabenie potravinovej bezpečnosti až potravinovú ne-
istotu obyvateľstva v regióne Shelui možno zosumarizovať do týchto bodov: 

●  zastarané poľnohospodárske technológie (nedostatok mechanizácie, kvalitných
osív, celkový nedostatok financií na technologický rozvoj);

●  vysoký podiel pracujúcich v poľnohospodárstve a nízky príjem v domácnosti;
●  nedostatočná prevencia a zabezpečenie obyvateľstva pred prírodnými katastrofami

a socioekonomickými otrasmi (ekonomická kríza a pod.);
●  nízka vzdelanostná úroveň;
●  veľmi limitovaná a nedostatočná zdravotná starostlivosť;
●  nefungujúci ochranný sociálny systém;
●  nedostatočná starostlivosť o zdravie malých detí.

nedostatku finančných prostriedkov. Až 40,7 % respondentov by kupovalo viac ryže, 35,6 
% mäso, 20,3 % kukuricu a 12 % zemiaky. Medzi odpoveďami respondentov sa objavil 
záujem aj o nákup ovocia, zeleniny, mlieka, fazule, vajec a chleba. 

Záverečná časť prieskumu bola venovaná subjektívnym pocitom respondentov v rám-
ci ich vlastnej dostupnosti potravín a ich subjektívnemu vnímaniu potravinovej situácie 
v domácnosti. Napriek chudobe a nízkej životnej úrovni obyvateľov regiónu, väčšina res-
pondentov (80 %) pokladá svoju situáciu za uspokojivú a myslí si, že má dostatok potra-
vín. Zostávajúcich 20 % respondentov hodnotí svoje zásoby potravín a prísun jedla za 
nedostatočné. Situácia sa však v priebehu roka mení a v určitých mesiacoch je potravín 
v domácnostiach menej. Pocit hladu, ktorý sa objaví z dôvodu nedostatku potravín v urči-
tých mesiacoch roka potvrdilo 71 % respondentov.

Zhodnotenie potravinovej situácie v skúmanom regióne a využitie výsledkov v praxi
Uvedené detaily o spotrebe svedčia o nízkej diverzite konzumovaných potravín a závis-

losti na základných potravinách ako sú kukurica, fazuľa a ryža. Hoci sa zdá, že obyvatelia 
skúmaného regiónu konzumujú rôzne druhy potravín, kvantita v podobe frekvencie 
konzumácie jednotlivých druhov nie je postačujúca na to, aby pokryla nutričné potreby 
organizmu pre zdravý vývoj a splnila odporúčané denné dávky nutrientov. Otázna je aj 
veľkosť porcií a kvantita skonzumovaného jedla. Podľa štatistiky patrí Shelui do rurálnej 
oblasti, v ktorej sa priemerný denný energetický príjem na obyvateľa pohybuje okolo hranice 
1800 kcal. Rovnako dostupnosť a objem potravín kolíšu aj v priebehu roka. Spotreba 
v tomto regióne je obmedzená predovšetkým finančnými prostriedkami domácností a málo 
efektívnym samozásobiteľským poľnohospodárstvom. Situáciu neuľahčujú ani ďalšie faktory 
ako nízka vzdelanosť, nezamestnanosť, zlá technická a dopravná infraštruktúra, poloha 
regiónu v centre krajiny, nepriaznivé klimatické a prírodné podmienky (predovšetkým sucho), 
obmedzené možnosti skladovania a uchovávania potravín pre dlhšie obdobie. Existuje celý 
rad nepriaznivých podmienok, ktoré by vyžadovali nápravu na dosiahnutie úplnej 
potravinovej bezpečnosti v tejto oblasti. 

Situácia súvisiaca s potravinovou bezpečnosťou sa v krajine zlepšuje ale rozhodne ne-
dosahuje také zlepšenie, ako je celkový ekonomický rast krajiny zaznamenaný za posledné 
roky. Potreba zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v Tanzánii je enormná. Realizácia krokov 
pre zaistenie potravinovej bezpečnosti pre obyvateľstvo, všeobecne v rozvojových kraji-
nách, je však veľmi náročná a zdĺhavá. 

Prostredníctvom nami realizovaného prieskumu bolo možné parciálne zhodnotiť zmeny 
v otázkach potravinovej bezpečnosti v porovnaní s analýzou na celonárodnej úrovni v Tanzá-
nii, ktorú vypracoval Svetový potravinový program pri OSN v kooperácii so Svetovou bankou 
v roku 2013. Prípadová štúdia prináša porovnania stavu potravinovej bezpečnosti v otáz-
kach, ktoré boli skúmané. Základné zistenia možno zhrnúť do nasledujúcich komparácií:

●  vidiecke obyvateľstvo je oveľa viac vystavené potravinovej neistote ako mestské =
rozdiely sa zmierňujú;

●  väčšina domácnosti (až 87 %) so statusom nízkeho príjmu potravín žije vo vidieckych
oblastiach = vo vidieckych oblastiach je NPP stále aktuálny;

●  potravinová neistota je úzko prepojená s chudobou; v prípade domácností 
nachádzajúcich sa pod hranicou chudoby existuje väčšiu pravdepodobnosť, že trpia 
aj potravinovou neistotou = pravdivosť tvrdenia narastá;

v prípade rodín s vysokým podielom závislých členov domácnosti (deti, starší ľudia,
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regiónov, regionálnou geografiou sveta a osobitne Slovenska, ako aj didaktikou geo-
grafie. Prednáša problematiku komplexného geografického výskumu malých regiónov, 
analýzu rozvoja regiónov, všeobecnú a planetárnu geografiu. Od roku 2014 pôsobí ako 
prezident Slovenskej geografickej spoločnosti. Je predsedom celoštátnej Predmetovej 
komisie pre výučbu geografie a vlastivedy pri ŠPÚ. 
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Záver
V súvislosti s realizovaným prieskumom je potrebné konštatovať, že jeho výsledky 

možno pokladať za relevantnú sondu na lokálnej úrovni a to aj napriek skutočnosti, 
že bol realizovaný na menšej vzorke respondentov a analýza potravinového systému 
prebiehala len v jednom, reprezentatívnom a ohrozenom regióne. Výstupy realizované-
ho prieskumu umožňujú komparáciu regionálnej potravinovej bezpečnosti so závermi 
štúdie OSN pre celú Tanzániu a nachádzať v jej tvrdeniach určité zhody či vysvetlenia 
potravinovej situácie na nižšej regionálnej úrovni. Práve sondy takéhoto charakteru 
sú potrebné na zmapovanie meniacej sa potravinovej bezpečnosti v jednotlivých čas-
tiach krajiny, a to aj v nadväznosti na celú Tanzániu. Z realizovanej sondy do fungo-
vania lokálneho potravinového systému a pozorovaní sa možno domnievať, že hlavný 
indikátor – nízky potravinový príjem sa v skúmanom regióne zlepšuje. Podieľajú sa 
na tom nárastom oba indikátory: znižovanie energetického deficitu (množstvo kalórií) 
a zvyšovanie diverzity prijímanej potravy obyvateľstva. Ďalšie zlepšenie dostupnosti 
potravín pre obyvateľov regiónu (aj celej Tanzánie) by jednoznačne umožnili impulzy 
rozvoja predovšetkým v podobe budovania dopravnej infraštruktúry, mechanizácie poľ-
nohospodárstva, skvalitňovania školského systému a vytvárania nových pracovných 
príležitostí v diverzifikovanom hospodárstve s nadväzujúcim rastúcim príjmom domác-
ností. V praxi takýto rozvoj na regionálnej úrovni prinášajú aj rôzne rozvojové projekty 
mimovládnych organizácii. Obzvlášť v prípade implementácie projektu s dosahom na 
zvyšovanie potravinovej bezpečnosti alebo priameho poskytovania potravinovej po-
moci je jednoznačne odporúčaná analýza stavu potravinovej bezpečnosti v regióne, 
ktorá následne umožní vyššiu efektivitu výsledkov projektu. Definovanie a meranie 
potravinovej bezpečnosti prostredníctvom indikátorov je dôležité nielen pre prípadnú 
intervenciu, ale aj pre samotnú identifikáciu a interpretáciu problémov spôsobujúcich 
oslabenie potravinovej bezpečnosti vo vybranom regióne sveta.
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Záver
V súvislosti s realizovaným prieskumom je potrebné konštatovať, že jeho výsledky 

možno pokladať za relevantnú sondu na lokálnej úrovni a to aj napriek skutočnosti, 
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scribe a suitable way how the project which focuses on access to water and sanitation 
can change the behaviour of individuals and the whole community living in the village 
(decision-making processes, inclusion, gender and social equality, sharing costs relat-
ed to water piping, implementation monitoring, awareness-raising, and project sustaina-
bility). The key aspect is the community-driven development with its principles enabling 
successful implementation of similar projects at the local level, as well as complex 
programmes in the area of development cooperation at the national level.

Keywords: Water and Sanitation. Gram Vikas NGO. MANTRA programme. Communi-
ty-driven development. Rural India.

Úvod 
India je krajina s najväčším počtom svetovej populácie116, čo je v prepočte približne 

1,267 milióna obyvateľov, pričom celková plocha územia je 2,973,190 km2. Zároveň má 
však taktiež najväčší absolútny počet chudobných ľudí na svete. Viac ako dve tretiny 
obyvateľov krajiny žije zo sumy pod dva doláre na deň.117 Možno tu napočítať takmer 6 
000 skupín kást. India sa okrem toho nachádza na 130. mieste v rámci rebríčka Indexu 
ľudského rozvoja (HDI),118 pričom voda a sanitácia sú parametre, brané do úvahy v rám-
ci zostavovania tohto rebríčka. K tomuto umiestneniu prispieva praktikovanie otvorenej 
defekácie v rozsahu 59 % z tejto praxe vo svete,119 čo pre krajinu predstavuje neustály 
výskyt ochorení a zvyšujúcu sa chudobu.

Jedným z najchudobnejších štátov v Indii s populáciou 41,9 miliónov obyvateľov, z kto-
rých 84 % z nich žije vo vidieckych oblastiach je Odisha (v minulosti nazývaná Orissa).120

Viac ako 60 % populácie tohto štátu sa nachádza pod hranicou chudoby (defino-
vanou sumou 12 000 rupií, približne 240 dolárov na rodinu na rok). Podľa prieskumu 
indickej mimovládnej organizácie Gram Vikas z roku 2004, malo zo 4 399 domácností 
v rámci 49 obcí v 9 okresoch Odishe prístup k zásobovaniu vodou potrubím menej ako 
1 % domácností.121 

Z 141 928 domácností v rámci štátu Odisha bolo do apríla 2011 48,5 % plne pokry-
tých nezávadnou vodou.122 Stojí za povšimnutie, že domácnosti zástupcov znevýhod-
nených kást a pôvodných kmeňov vykazujú lepšie pokrytie než príbytky vyšších kást. 
Z hľadiska počtu domácností má teda prístup k nezávadnej vode tri štvrtiny obyvateľov.

116  THE GOVERNMENT OF INDIA, 2011: Census of India 2011, s. 2. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: 
http://www.censusindia.gov.in/2011census/PCA/PCA_Highlights/pca_highlights_file/India/Chapter-1.pdf

117  DANĚK, P. et al.: Indie: společnost a hospodářství v transformaci, s. 6.
118  UNDP, 2015: Human development index (HDI), [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://hdr.

undp.org/en/countries/profiles/IND
119  TARRAF, A.: Social & behaviour change communication case study: open defecation in India, s. 5.
120  Niektoré dokumenty štát Odisha týmto názvom označujú i v súčasnosti.
121  GRAM VIKAS, 2015: Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas (MANTRA), An 

alternative paradigm of Community-led Habitat Development in rural Odisha, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 
2016]. Dostupné na internete: MANTRA, http://www.gramVikas.org/docs/MANTRA.pdf

122  ROY, D.: Rapid Appraisal of Rural Water & Sanitation Sector in Orissa, s. 13. [online]. [cit. 16. máj 2016]. 
Dostupné na internete: http://www.nrhmorissa.gov.in/writereaddata/Upload/Documents/27.%20
Rapid%20Appraisal%20ODISHA%20WASH%20Sector%20(Final)_Dipak-.pdf
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Abstrakt 
Indická vláda sa zaviazala k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, ako aj k univerzál-
nemu dosiahnutiu bezpečnej vody a sanitácie v krajine do roku 2022, čo sa snaží do-
siahnuť prostredníctvom národných stratégií, orientovaných na ucelenú sanitáciu a tak-
tiež vhodnými komunikačnými nástrojmi. Popri vládnych organizáciách sa o zlepšenie 
zabezpečenia vody a sanitácie, ako aj zmenu nesprávnych hygienických návykov oby-
vateľstva  snaží aj indická mimovládna organizácia Gram Vikas. Prostredníctvom im-
plementácie jej vlastného komunitami vedeného programu MANTRA sa zameriava na 
oblasti indického vidieka. Predkladaný príspevok predstavuje príklad konkrétneho roz-
vojového projektu, ktorý bol realizovaný práve v rámci komunitami-vedeného programu 
MANTRA v štáte Odisha, v obci Haradango. Príspevok  na základe výskumnej analýzy  
implementácie  daného projektu poukazuje na vhodný spôsob, ako môže zrealizovaný 
projekt zabezpečenia prístupu k vode a sanitácii zmeniť konanie jednotlivcov aj fungo-
vanie celej komunity v obci (vedenie rozhodovacieho procesu, inklúzia, rodová a soci-
álna rovnosť, zdieľanie nákladov na financovanie vodovodu, kontrola implementácie, 
šírenie osvety, udržateľnosť projektu). Kľúčový aspekt tu predstavuje komunitami-ve-
dený rozvoj so svojimi princípmi, vďaka ktorým je možné dosiahnuť úspešnú realizáciu 
podobných projektov na úrovni lokálnej, ako aj komplexných programov v oblasti roz-
vojovej spolupráce na úrovni celonárodnej.

Kľúčové slová: Voda a sanitácia. MVO Gram Vikas. Program MANTRA. Komunitami 
vedený rozvoj. Indický vidiek.

Abstract
The Indian government is committed to achieving Sustainable Development Goals and 
universal access to safe water and sanitation in the country by 2022 through national 
strategies aimed at complex sanitation by using suitable communication tools. Apart 
from governmental organizations, the India-based non-governmental organization 
Gram Vikas also strives to improve access to water and sanitation and to change the 
poor hygiene behaviour of the local population. Through implementing their commu-
nity-driven programme MANTRA, the NGO focuses on Indian rural areas. This contri-
bution presents an example of a specific development project realized in the context 
of the community-driven programme MANTRA in the state of Odisha in the village of 
Haradango. Based on research analysis of the implementation of the project, we de-
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scribe a suitable way how the project which focuses on access to water and sanitation 
can change the behaviour of individuals and the whole community living in the village 
(decision-making processes, inclusion, gender and social equality, sharing costs relat-
ed to water piping, implementation monitoring, awareness-raising, and project sustaina-
bility). The key aspect is the community-driven development with its principles enabling 
successful implementation of similar projects at the local level, as well as complex 
programmes in the area of development cooperation at the national level.

Keywords: Water and Sanitation. Gram Vikas NGO. MANTRA programme. Communi-
ty-driven development. Rural India.
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ľudského rozvoja (HDI),118 pričom voda a sanitácia sú parametre, brané do úvahy v rám-
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v rámci 49 obcí v 9 okresoch Odishe prístup k zásobovaniu vodou potrubím menej ako 
1 % domácností.121 

Z 141 928 domácností v rámci štátu Odisha bolo do apríla 2011 48,5 % plne pokry-
tých nezávadnou vodou.122 Stojí za povšimnutie, že domácnosti zástupcov znevýhod-
nených kást a pôvodných kmeňov vykazujú lepšie pokrytie než príbytky vyšších kást. 
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    Za účelom urýchlenia tohto procesu Ministerstvo pre pitnú vodu a sanitáciu v 
spolu-práci s ďalšími partnermi vyvinulo Národnú stratégiu advokácie a komunikácie 
(Na-tional Sanitation and Hygiene Advocacy and Communication Strategy 
Framework) pre obdobie rokov 2012 – 2017. Táto stratégia sa zameriava na 
rozširovanie vedo-mostí a vnímanie významu sanitácie a hygienických návykov s 
dlhodobým cieľom: zmeniť spôsob, akým spoločnosť uvažuje o otvorenej defekácii, 
ako aj skutočnosť, že už v Indii nie je prijateľná.126 

Komunitami-vedený program zabezpečenia prístupu k vode a sanitácií mi-
movládnej organizácie Gram Vikas

Podľa princípov komunitami-vedeného rozvoja127 tento program umožňuje komuni-
tám zvýšiť efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť projektov alebo programov, ak budú 
prispôsobené viac na miestne priority a zodpovedajúce potrebám chudobného obyva-
teľstva. Jedným z výnimočných príkladov takéhoto komunitami vedeného programu je 
hlavný program indickej mimovládnej organizácie (MVO) Gram Vikas (GV) s názvom 
MANTRA (Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas). Gram 
Vikas v rámci neho používa tému bezpečnej vody a hygienických zariadení ako ústred-
ný bod pre integrovaný rozvoj obcí indického vidieka. MANTRA umožňuje komunitám 
mobilizovať svoje vlastné zdroje, pomáhajúc im tak dostať sa zo začarovaného kruhu 
bezradnosti, spôsobeného dlhou históriou marginalizácie a deprivácie.

Mimovládna organizácia Gram Vikas 
Gram Vikas svoje aktivity primárne zameriava na rozvoj indického vidieka. V štá-

te Odisha pracuje s chudobnými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva už od 
roku 1979. Jej cieľom je pomáhať mobilizovať vládne finančné prostriedky, zatiaľ čo 
motivuje obyvateľov obcí, aby zostávajúce potrebné finančné prostriedky zabezpečili 
prostredníctvom ich fyzickej práce, miestnych materiálov (piesok, kamenivo atď.), ako 
aj ich vlastných finančných vkladov. Táto podpora zodpovedá nákladom za externe 
nakupovaný materiál (vrátane cementu, ocele, dverí, hygienických zariadení atď.). 
Obyvatelia obcí teda prispievajú najmenej čiastkou 60 % z nákladov na hygienické 
zariadenia a kúpeľní (z celkovej kalkulácie 25 000 rupií) a 30 % z nákladov na stavbu 
vodovodu. Zámerom tejto myšlienky Gram Vikas je motivovať obyvateľov obcí k vý-

126  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION 2012: National Sanitation and Hygiene Advocacy and 
Communication Strategy Framework for 2012-2017, s. 5 – 12. [online]. [16. máj 2016]. Dostupné na internete: 
http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/NSHAC_strategy_11-09-2012_Final_1.pdf

127  Komunitami vedený rozvoj (community-driven development) je nastavený podľa potrieb komunity 
a zároveň zastrešujúci termín pre projekty, ktoré aktívne zapájajú príjemcov z miestnych komunít do ich 
navrhovania a riadenia. V  rámci tohto rozvoja majú komunity priamu kontrolu nad kľúčovým projektovými 
rozhodnutiami (ide napríklad o  rozhodnutia v  plánovaní, investovaní finančných prostriedkov, správou 
investičných fondov atď.). Cieľom tejto kontroly je sila chudobných ľudí rokovať so zástupcami vlády, 
mimovládnych organizácií či súkromného sektora. Komunitami vedený rozvoj pracuje s  potenciálom, 
ktorý už v  komunite existuje v  podobe schopností, zručností, vedomostí a  kapacít svojich obyvateľov, 
členov združení a zástupcov inštitúcií. Vychádza z ústrednej teórie komunitného rozvoja, ktorá je založená 
na rešpekte k potrebám ľudí a zameriava sa na potenciál komunity, nie na jej problémy. Podľa tejto teórie 
je zásadné vnímať členov spoločenstva viac ako prínos/aktíva než ako ciele stratégií znižovania chudoby. 
Hlavným cieľom komunitami vedeného rozvoja je vybudovať aktívne a udržateľné spoločenstvá, založené 
na sociálnej spravodlivosti a vzájomnom rešpekte. 
(PRASAD, R. R.: Community Mobilisation: Methods and Models, s. 6 – 9.)

Situáciu vody a sanitácie v krajine, ako aj zmenu v  nesprávnych hygienických 
návykoch obyvateľstva rieši indická vláda prostredníctvom národných stratégií orien-
tovaných na ucelenú sanitáciu a taktiež vhodnými komunikačnými nástrojmi, aby bolo 
želané posolstvo komunitami prečítané, pochopené a následne implementované. Rie-
šenie tejto problematiky taktiež ponúka indická mimovládna organizácia Gram Vikas 
prostredníctvom implementácie jej vlastného komunitami vedeného programu MAN-
TRA v oblasti indického vidieka.

Predmetný príspevok predkladá príklad jedného z rozvojových projektov, orientované-
ho na zabezpečenie vody a sanitácie v štáte Odisha, ktorý bol realizovaný práve v rámci 
zmieneného komunitami-vedeného programu MANTRA, konkrétne v obci Haradango.

Národné stratégie orientované na ucelenú sanitáciu
Indická vláda vyhlásila svoj záväzok k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného roz-

voja a univerzálneho zamerania na vodu a sanitáciu v krajine do roku 2022, čo sa 
snaží dosiahnuť aj prostredníctvom aktivity Ministerstva pre pitnú vodu a sanitáciu 
(Ministry of Drinking Water and Sanitation). V rámci tejto aktivity zabezpečuje na-
príklad program sociálnej starostlivosti pre obyvateľstvo indického vidieka s názvom 
Misia Čistá India (Swachh Bharat Mission), ktorý je zameraný na zabezpečenie stoper-
centného prístupu k vode a sanitácii pre všetky domácnosti indického vidieka do roku 
2019.123 Ide o program realizovaný od roku 2014 a jeho ciele sú nasledovné: zabezpe-
čenie zlepšenia celkovej kvality života vo vidieckych oblastiach; urýchlenie pokrytia 
sanitáciou vo vidieckych oblastiach tzv. Gram panchayats za účelom naplnenia svojej 
vízie do 2. októbra 2019; motivovanie komunity a inštitúcie rady obcí k propagácii 
udržateľných sanitačných zariadení prostredníctvom vytvárania povedomia a výchovy 
ku zdraviu; podporovanie nákladovo efektívnych a vhodných technológii pre environ-
mentálne bezpečnú a udržateľnú sanitáciu; rozvíjanie systémov komunitami manažo-
vanej environmentálnej sanitácie so zameraním na manažment pevných a kvapalných 
odpadov v záujme celkovej čistoty vidieckych oblastí.124

Ďalšou významnou stratégiou je Národná kampaň pre ucelenú sanitáciu (Nirmal 
Bharat Abhiyan – NBA), ktorá od roku 1999 do roku 2012 niesla názov (Total Sanitation 
Campaign – TSC). Od tohto obdobia bola prepracovaná a premenovaná. V apríli 2012, 
prijala komunitami-vedené a na ľudí zamerané stratégie, stimulujúce obyvateľstvo in-
dického vidieka prostredníctvom finančných prostriedkov po implementácii a naplnení 
cieľov projektu. Stratégia komunitami-vedenej ucelenej sanitácie je zameraná na po-
vzbudzovanie miestnych ľudí k analýzam rozsahu a rizík znečistenia životného pros-
tredia spôsobeného otvorenou defekáciou.125

123  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014: Operation Manual: Swachh 
Bharat Mission (Gramin), s. 4. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/
sites/default/files/Final%20Guidelines%20%28English%29.pdf

124  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014: Guidelines for Swachh Bharat 
Mission (Gramin), s. 1 – 2. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/sites/
default/files/SwachBharatGuidlines.pdf

125  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014, Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) 
Guidelines, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/sites/default/
files/Final%20Guidelines%20%28English%29.pdf
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    Za účelom urýchlenia tohto procesu Ministerstvo pre pitnú vodu a sanitáciu v 
spolu-práci s ďalšími partnermi vyvinulo Národnú stratégiu advokácie a komunikácie 
(Na-tional Sanitation and Hygiene Advocacy and Communication Strategy 
Framework) pre obdobie rokov 2012 – 2017. Táto stratégia sa zameriava na 
rozširovanie vedo-mostí a vnímanie významu sanitácie a hygienických návykov s 
dlhodobým cieľom: zmeniť spôsob, akým spoločnosť uvažuje o otvorenej defekácii, 
ako aj skutočnosť, že už v Indii nie je prijateľná.126 

Komunitami-vedený program zabezpečenia prístupu k vode a sanitácií mi-
movládnej organizácie Gram Vikas

Podľa princípov komunitami-vedeného rozvoja127 tento program umožňuje komuni-
tám zvýšiť efektívnosť, účinnosť a udržateľnosť projektov alebo programov, ak budú 
prispôsobené viac na miestne priority a zodpovedajúce potrebám chudobného obyva-
teľstva. Jedným z výnimočných príkladov takéhoto komunitami vedeného programu je 
hlavný program indickej mimovládnej organizácie (MVO) Gram Vikas (GV) s názvom 
MANTRA (Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas). Gram 
Vikas v rámci neho používa tému bezpečnej vody a hygienických zariadení ako ústred-
ný bod pre integrovaný rozvoj obcí indického vidieka. MANTRA umožňuje komunitám 
mobilizovať svoje vlastné zdroje, pomáhajúc im tak dostať sa zo začarovaného kruhu 
bezradnosti, spôsobeného dlhou históriou marginalizácie a deprivácie.

Mimovládna organizácia Gram Vikas 
Gram Vikas svoje aktivity primárne zameriava na rozvoj indického vidieka. V štá-

te Odisha pracuje s chudobnými a marginalizovanými skupinami obyvateľstva už od 
roku 1979. Jej cieľom je pomáhať mobilizovať vládne finančné prostriedky, zatiaľ čo 
motivuje obyvateľov obcí, aby zostávajúce potrebné finančné prostriedky zabezpečili 
prostredníctvom ich fyzickej práce, miestnych materiálov (piesok, kamenivo atď.), ako 
aj ich vlastných finančných vkladov. Táto podpora zodpovedá nákladom za externe 
nakupovaný materiál (vrátane cementu, ocele, dverí, hygienických zariadení atď.). 
Obyvatelia obcí teda prispievajú najmenej čiastkou 60 % z nákladov na hygienické 
zariadenia a kúpeľní (z celkovej kalkulácie 25 000 rupií) a 30 % z nákladov na stavbu 
vodovodu. Zámerom tejto myšlienky Gram Vikas je motivovať obyvateľov obcí k vý-

126  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION 2012: National Sanitation and Hygiene Advocacy and 
Communication Strategy Framework for 2012-2017, s. 5 – 12. [online]. [16. máj 2016]. Dostupné na internete: 
http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/NSHAC_strategy_11-09-2012_Final_1.pdf

127  Komunitami vedený rozvoj (community-driven development) je nastavený podľa potrieb komunity 
a zároveň zastrešujúci termín pre projekty, ktoré aktívne zapájajú príjemcov z miestnych komunít do ich 
navrhovania a riadenia. V  rámci tohto rozvoja majú komunity priamu kontrolu nad kľúčovým projektovými 
rozhodnutiami (ide napríklad o  rozhodnutia v  plánovaní, investovaní finančných prostriedkov, správou 
investičných fondov atď.). Cieľom tejto kontroly je sila chudobných ľudí rokovať so zástupcami vlády, 
mimovládnych organizácií či súkromného sektora. Komunitami vedený rozvoj pracuje s  potenciálom, 
ktorý už v  komunite existuje v  podobe schopností, zručností, vedomostí a  kapacít svojich obyvateľov, 
členov združení a zástupcov inštitúcií. Vychádza z ústrednej teórie komunitného rozvoja, ktorá je založená 
na rešpekte k potrebám ľudí a zameriava sa na potenciál komunity, nie na jej problémy. Podľa tejto teórie 
je zásadné vnímať členov spoločenstva viac ako prínos/aktíva než ako ciele stratégií znižovania chudoby. 
Hlavným cieľom komunitami vedeného rozvoja je vybudovať aktívne a udržateľné spoločenstvá, založené 
na sociálnej spravodlivosti a vzájomnom rešpekte. 
(PRASAD, R. R.: Community Mobilisation: Methods and Models, s. 6 – 9.)

Situáciu vody a sanitácie v krajine, ako aj zmenu v  nesprávnych hygienických 
návykoch obyvateľstva rieši indická vláda prostredníctvom národných stratégií orien-
tovaných na ucelenú sanitáciu a taktiež vhodnými komunikačnými nástrojmi, aby bolo 
želané posolstvo komunitami prečítané, pochopené a následne implementované. Rie-
šenie tejto problematiky taktiež ponúka indická mimovládna organizácia Gram Vikas 
prostredníctvom implementácie jej vlastného komunitami vedeného programu MAN-
TRA v oblasti indického vidieka.

Predmetný príspevok predkladá príklad jedného z rozvojových projektov, orientované-
ho na zabezpečenie vody a sanitácie v štáte Odisha, ktorý bol realizovaný práve v rámci 
zmieneného komunitami-vedeného programu MANTRA, konkrétne v obci Haradango.

Národné stratégie orientované na ucelenú sanitáciu
Indická vláda vyhlásila svoj záväzok k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného roz-

voja a univerzálneho zamerania na vodu a sanitáciu v krajine do roku 2022, čo sa 
snaží dosiahnuť aj prostredníctvom aktivity Ministerstva pre pitnú vodu a sanitáciu 
(Ministry of Drinking Water and Sanitation). V rámci tejto aktivity zabezpečuje na-
príklad program sociálnej starostlivosti pre obyvateľstvo indického vidieka s názvom 
Misia Čistá India (Swachh Bharat Mission), ktorý je zameraný na zabezpečenie stoper-
centného prístupu k vode a sanitácii pre všetky domácnosti indického vidieka do roku 
2019.123 Ide o program realizovaný od roku 2014 a jeho ciele sú nasledovné: zabezpe-
čenie zlepšenia celkovej kvality života vo vidieckych oblastiach; urýchlenie pokrytia 
sanitáciou vo vidieckych oblastiach tzv. Gram panchayats za účelom naplnenia svojej 
vízie do 2. októbra 2019; motivovanie komunity a inštitúcie rady obcí k propagácii 
udržateľných sanitačných zariadení prostredníctvom vytvárania povedomia a výchovy 
ku zdraviu; podporovanie nákladovo efektívnych a vhodných technológii pre environ-
mentálne bezpečnú a udržateľnú sanitáciu; rozvíjanie systémov komunitami manažo-
vanej environmentálnej sanitácie so zameraním na manažment pevných a kvapalných 
odpadov v záujme celkovej čistoty vidieckych oblastí.124

Ďalšou významnou stratégiou je Národná kampaň pre ucelenú sanitáciu (Nirmal 
Bharat Abhiyan – NBA), ktorá od roku 1999 do roku 2012 niesla názov (Total Sanitation 
Campaign – TSC). Od tohto obdobia bola prepracovaná a premenovaná. V apríli 2012, 
prijala komunitami-vedené a na ľudí zamerané stratégie, stimulujúce obyvateľstvo in-
dického vidieka prostredníctvom finančných prostriedkov po implementácii a naplnení 
cieľov projektu. Stratégia komunitami-vedenej ucelenej sanitácie je zameraná na po-
vzbudzovanie miestnych ľudí k analýzam rozsahu a rizík znečistenia životného pros-
tredia spôsobeného otvorenou defekáciou.125

123  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014: Operation Manual: Swachh 
Bharat Mission (Gramin), s. 4. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/
sites/default/files/Final%20Guidelines%20%28English%29.pdf

124  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014: Guidelines for Swachh Bharat 
Mission (Gramin), s. 1 – 2. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/sites/
default/files/SwachBharatGuidlines.pdf

125  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION GOVERNMENT OF INDIA, 2014, Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) 
Guidelines, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.mdws.gov.in/sites/default/
files/Final%20Guidelines%20%28English%29.pdf
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Cieľ výskumnej analýzy
Cieľom výskumnej analýzy WASH projektu bolo preskúmanie komunitami-vedené-

ho projektu zabezpečenia vody a sanitácie v štáte Odisha na konkrétnom príklade obce 
Haradango za účelom identifikácie, akými spôsobmi prispel k rozvoju obce a zlepšeniu 
kvality života jej obyvateľov.

Výskumné otázky 
Bola sformulovaná hlavná výskumná otázka: Akým účinným a inkluzívnym spôso-

bom dokáže obyvateľstvo štátu Odisha zabezpečiť prístup k bezpečnej vode a sanitácii 
vo svojej obci?. V náväznosti na cieľ a základnú výskumnú otázku boli utvorené ná-
sledné výskumné podotázky: Akými spôsobmi zabezpečuje obec aktívnu participáciu 
všetkých obyvateľov na jej fungovaní?; Ako dokáže vedenie obce zabezpečiť sociálnu 
a rodovú rovnosť v rozhodovacích procesoch?; Ako motivovať obec, aby sa aktívne 
podieľala na nákladoch určených na konkrétny projekt zabezpečujúci jej rozvoj?; Ako 
možno zabezpečiť udržateľnosť projektu aj po odchode implementátora/MVO z obce?; 
Ako docieliť, aby obyvatelia obce dodržiavali správne hygienické návyky?. 

Metodika
Pre tento typ výskumnej analýzy bol zvolený kvalitatívny výskum, ktorý je veľmi 

špecifický v tom, že zber a analýza dát môže prebiehať súčasne. Výskumný pracov-
ník môže verejnosti ponúknuť: komplexný, holistický obraz a informovať o názoroch 
účastníkov a účastníčok výskumu (vďaka realizácii výskumu v prirodzených podmien-
kach). V prípade kvalitatívneho výskumu je používané široké spektrum metód zberu 
dát. V tejto výskumnej analýze je použitých niekoľko metód (rešerš literatúry, pozoro-
vanie, anketa, interview, focus group – FG) – najviac vhodné pre naplnenie cieľa, ako 
aj zodpovedanie výskumných otázok.

Pred realizáciou výskumnej analýzy bola vykonaná rešerš dostupnej literatúry, pre-
dovšetkým existujúcich monitorovacích a hodnotiacich správ z archívu Gram Vikas, ako 
aj analýz, súvisiacich s témou vody, sanitácie a hygieny WASH projektov v štáte Odisha 
v Indii.130 Taktiež boli v novembri 2015 zrealizované konzultácie s dvoma odborníkmi na 
danú problematiku z mimovládnej organizácie Gram Vikas (Joe Madiath131) a Národné-
ho inštitútu pre rozvoj vidieka (National Institute of Rural Development and Panchayati 

130  Za povšimnutie stoja správy a  analýzy napríklad týchto autorov: TARRAF, A.: Social & behaviour change 
communication case study: open defecation in India, 2015, Dostupné na internete: http://www.wpp.com/
govtpractice/~/media/wppgov/insights/open%20defecation/wpp_open_defecation_in_rural_india.pdf; 
DICKINSON, K. L. et al.: Nature’s Call: Impacts of Sanitation Choices in Odisha, India, In Economic Development 
and Cultural Change, US: The University of Chicago Press, Vol. 64, No. 1, 2015 s. 1 – 29, ISSN 0013-0079; 
BOISSON, S. et al.: Success story of Teranti Village: Together we achieved Promoting latrine construction and 
use in rural villages practicing open defecation: process evaluation in connection with a randomised controlled 
trial in Odisha, India, In BMC Research Notes, 7:486, 2014, 12 s. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na 
internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236737/pdf/1756-0500-7-486.pdf; BARNARD, S. 
et al.: Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in 
Odisha Three Years following Programme Implementation, 2013, Dostupné na internete: http://journals.plos.
org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071438; ROY, D.: Rapid Appraisal of Rural Water & Sanitation 
Sector in Orissa, 2012, Dostupné na internete: http://www.nrhmorissa.gov.in/writereaddata/Upload/
Documents/27.%20Rapid%20Appraisal%20ODISHA%20WASH%20Sector%20(Final)_Dipak-.pdf

131  Zakladateľ a riaditeľ mimovládnej organizácie Gram Vikas až do súčasnosti.

raznejším snahám a finančnému prispievaniu na svoj vlastný rozvoj, pretože práve 
to je zásadný činiteľ potrebný pre vytvorenie pocitu vlastníctva a zodpovednosti pre 
vytvorené aktívum/rozvojový projekt. 

Odozvy Gram Vikas sú vždy špecifické pre konkrétny kontext – odvodené od potrieb 
a priorít komunít, zahrnutých v jednotlivých programových intervenciách. Vzhľadom 
k rôznorodej sociálnej a ekonomickej situácii komunít sú jej sektorové priority a aktivity 
diferencované vzhľadom na jednotlivé regióny a obce.128 

Program MANTRA
Program MANTRA je od roku 2004 zastrešujúcim rámcom rozvojových iniciatív 

Gram Vikas, ktoré zdôrazňujú stopercentné začleňovanie v rámci projektov zabezpe-
čenia vody a sanitácie. Je nástupca participačného, spravodlivého a opakovateľného 
prístupu z Programu pre zdravie a životné prostredie vidieka (Rural Health and En-
vironment Programme – RHEP) z roku 1992, doplnený o poučenia z Integrovaného 
programu rozvoja kmeňových oblastí (Integrated Tribal Development Programme – 
ITDP) z roku 1979, ako aj skúsenosti personálu Gram Vikas pracujúceho s vidieckymi 
komunitami v Odishe viac ako štvrť storočia. Program využíva zabezpečovanie vody 
a sanitácie ako ústredný bod pre mobilizáciu komunity s cieľom spoločne prekonať 
bariéry, plánovať, stavať a spravovať vodovodné a kanalizačné systémy inovatívnou 
sadou integrovaných sociálnych, inštitucionálnych a finančných procesov.

Je vykonávaný prostredníctvom mechanizmov udržateľnosti, stanovených od jeho 
vzniku, facilitujúc tak systematickú transformáciu rol a prenos zodpovednosti na samotné 
komunity v obciach. Typický programový cyklus sa pohybuje v rozpätí troch až piatich ro-
kov, po ktorom Gram Vikas odchádza z vybraných obcí a plnú zodpovednosť za riadenie, 
prevádzku a údržbu systémov vody a sanitácie preberajú komunity v rámci týchto obcí.129

Realizácia terénneho výskumu – výskumnej analýzy WASH projektu v rámci 
programu MANTRA

Pre účely výskumnej analýzy rozvojového projektu WASH pod názvom Program 
vody, sanitácie a hygieny (Water, Sanitation and Hygiene) v rámci štátu Odisha bola 
vybraná obec Haradango patriaca do Berhampur sub-divízie v okrese Ganjam štátu 
Odisha, v ktorej bol projekt zabezpečenia vody a sanitácie – (Community piped water 
supply and sanitation project) realizovaný v období rokov 2008 – 2011. Implementáciu 
facilitovala Gram Vikas v rámci svojho programu MANTRA. 

Obec mala v období realizácie terénneho výskumu 168 domácností s 85 % zastú-
pením všeobecných kást (143 domácností) a 15 % zastúpením znevýhodnených kást 
(25 domácností). Celkový počet obyvateľov obce je 1 029, z ktorých 49 % (506) sú 
mužskej populácie a 51 % (523) sú ženskej populácie. Obyvateľstvo obce Haradango 
je primárne závislé od poľnohospodárstva a každodennej námezdnej práce. Pod hra-
nicou chudoby sa nachádza 89 rodín.

128  GRAM VIKAS, 2015: Gram Vikas our story, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.
gramVikas.org/our-story

129  GRAM VIKAS, 2015: Gram Vikas MANTRA – Experiences of Gram Vikas, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné 
na internete: http://www.gramvikas.org/water-sanitation-mantra
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Cieľ výskumnej analýzy
Cieľom výskumnej analýzy WASH projektu bolo preskúmanie komunitami-vedené-

ho projektu zabezpečenia vody a sanitácie v štáte Odisha na konkrétnom príklade obce 
Haradango za účelom identifikácie, akými spôsobmi prispel k rozvoju obce a zlepšeniu 
kvality života jej obyvateľov.

Výskumné otázky 
Bola sformulovaná hlavná výskumná otázka: Akým účinným a inkluzívnym spôso-

bom dokáže obyvateľstvo štátu Odisha zabezpečiť prístup k bezpečnej vode a sanitácii 
vo svojej obci?. V náväznosti na cieľ a základnú výskumnú otázku boli utvorené ná-
sledné výskumné podotázky: Akými spôsobmi zabezpečuje obec aktívnu participáciu 
všetkých obyvateľov na jej fungovaní?; Ako dokáže vedenie obce zabezpečiť sociálnu 
a rodovú rovnosť v rozhodovacích procesoch?; Ako motivovať obec, aby sa aktívne 
podieľala na nákladoch určených na konkrétny projekt zabezpečujúci jej rozvoj?; Ako 
možno zabezpečiť udržateľnosť projektu aj po odchode implementátora/MVO z obce?; 
Ako docieliť, aby obyvatelia obce dodržiavali správne hygienické návyky?. 

Metodika
Pre tento typ výskumnej analýzy bol zvolený kvalitatívny výskum, ktorý je veľmi 

špecifický v tom, že zber a analýza dát môže prebiehať súčasne. Výskumný pracov-
ník môže verejnosti ponúknuť: komplexný, holistický obraz a informovať o názoroch 
účastníkov a účastníčok výskumu (vďaka realizácii výskumu v prirodzených podmien-
kach). V prípade kvalitatívneho výskumu je používané široké spektrum metód zberu 
dát. V tejto výskumnej analýze je použitých niekoľko metód (rešerš literatúry, pozoro-
vanie, anketa, interview, focus group – FG) – najviac vhodné pre naplnenie cieľa, ako 
aj zodpovedanie výskumných otázok.

Pred realizáciou výskumnej analýzy bola vykonaná rešerš dostupnej literatúry, pre-
dovšetkým existujúcich monitorovacích a hodnotiacich správ z archívu Gram Vikas, ako 
aj analýz, súvisiacich s témou vody, sanitácie a hygieny WASH projektov v štáte Odisha 
v Indii.130 Taktiež boli v novembri 2015 zrealizované konzultácie s dvoma odborníkmi na 
danú problematiku z mimovládnej organizácie Gram Vikas (Joe Madiath131) a Národné-
ho inštitútu pre rozvoj vidieka (National Institute of Rural Development and Panchayati 

130  Za povšimnutie stoja správy a  analýzy napríklad týchto autorov: TARRAF, A.: Social & behaviour change 
communication case study: open defecation in India, 2015, Dostupné na internete: http://www.wpp.com/
govtpractice/~/media/wppgov/insights/open%20defecation/wpp_open_defecation_in_rural_india.pdf; 
DICKINSON, K. L. et al.: Nature’s Call: Impacts of Sanitation Choices in Odisha, India, In Economic Development 
and Cultural Change, US: The University of Chicago Press, Vol. 64, No. 1, 2015 s. 1 – 29, ISSN 0013-0079; 
BOISSON, S. et al.: Success story of Teranti Village: Together we achieved Promoting latrine construction and 
use in rural villages practicing open defecation: process evaluation in connection with a randomised controlled 
trial in Odisha, India, In BMC Research Notes, 7:486, 2014, 12 s. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na 
internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236737/pdf/1756-0500-7-486.pdf; BARNARD, S. 
et al.: Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in 
Odisha Three Years following Programme Implementation, 2013, Dostupné na internete: http://journals.plos.
org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071438; ROY, D.: Rapid Appraisal of Rural Water & Sanitation 
Sector in Orissa, 2012, Dostupné na internete: http://www.nrhmorissa.gov.in/writereaddata/Upload/
Documents/27.%20Rapid%20Appraisal%20ODISHA%20WASH%20Sector%20(Final)_Dipak-.pdf

131  Zakladateľ a riaditeľ mimovládnej organizácie Gram Vikas až do súčasnosti.

raznejším snahám a finančnému prispievaniu na svoj vlastný rozvoj, pretože práve 
to je zásadný činiteľ potrebný pre vytvorenie pocitu vlastníctva a zodpovednosti pre 
vytvorené aktívum/rozvojový projekt. 

Odozvy Gram Vikas sú vždy špecifické pre konkrétny kontext – odvodené od potrieb 
a priorít komunít, zahrnutých v jednotlivých programových intervenciách. Vzhľadom 
k rôznorodej sociálnej a ekonomickej situácii komunít sú jej sektorové priority a aktivity 
diferencované vzhľadom na jednotlivé regióny a obce.128 

Program MANTRA
Program MANTRA je od roku 2004 zastrešujúcim rámcom rozvojových iniciatív 

Gram Vikas, ktoré zdôrazňujú stopercentné začleňovanie v rámci projektov zabezpe-
čenia vody a sanitácie. Je nástupca participačného, spravodlivého a opakovateľného 
prístupu z Programu pre zdravie a životné prostredie vidieka (Rural Health and En-
vironment Programme – RHEP) z roku 1992, doplnený o poučenia z Integrovaného 
programu rozvoja kmeňových oblastí (Integrated Tribal Development Programme – 
ITDP) z roku 1979, ako aj skúsenosti personálu Gram Vikas pracujúceho s vidieckymi 
komunitami v Odishe viac ako štvrť storočia. Program využíva zabezpečovanie vody 
a sanitácie ako ústredný bod pre mobilizáciu komunity s cieľom spoločne prekonať 
bariéry, plánovať, stavať a spravovať vodovodné a kanalizačné systémy inovatívnou 
sadou integrovaných sociálnych, inštitucionálnych a finančných procesov.

Je vykonávaný prostredníctvom mechanizmov udržateľnosti, stanovených od jeho 
vzniku, facilitujúc tak systematickú transformáciu rol a prenos zodpovednosti na samotné 
komunity v obciach. Typický programový cyklus sa pohybuje v rozpätí troch až piatich ro-
kov, po ktorom Gram Vikas odchádza z vybraných obcí a plnú zodpovednosť za riadenie, 
prevádzku a údržbu systémov vody a sanitácie preberajú komunity v rámci týchto obcí.129

Realizácia terénneho výskumu – výskumnej analýzy WASH projektu v rámci 
programu MANTRA

Pre účely výskumnej analýzy rozvojového projektu WASH pod názvom Program 
vody, sanitácie a hygieny (Water, Sanitation and Hygiene) v rámci štátu Odisha bola 
vybraná obec Haradango patriaca do Berhampur sub-divízie v okrese Ganjam štátu 
Odisha, v ktorej bol projekt zabezpečenia vody a sanitácie – (Community piped water 
supply and sanitation project) realizovaný v období rokov 2008 – 2011. Implementáciu 
facilitovala Gram Vikas v rámci svojho programu MANTRA. 

Obec mala v období realizácie terénneho výskumu 168 domácností s 85 % zastú-
pením všeobecných kást (143 domácností) a 15 % zastúpením znevýhodnených kást 
(25 domácností). Celkový počet obyvateľov obce je 1 029, z ktorých 49 % (506) sú 
mužskej populácie a 51 % (523) sú ženskej populácie. Obyvateľstvo obce Haradango 
je primárne závislé od poľnohospodárstva a každodennej námezdnej práce. Pod hra-
nicou chudoby sa nachádza 89 rodín.

128  GRAM VIKAS, 2015: Gram Vikas our story, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.
gramVikas.org/our-story

129  GRAM VIKAS, 2015: Gram Vikas MANTRA – Experiences of Gram Vikas, s. 1. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné 
na internete: http://www.gramvikas.org/water-sanitation-mantra
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Memorandum o porozumení: Pred začiatkom WASH projektu musela byť uzatvo-
rená písomná dohoda medzi obyvateľmi obce a Gram Vikas, v ktorej boli uvedené 
povinnosti, práva a jednotlivé zodpovednosti, ktoré museli byť dodržané v priebehu 
jeho realizácie a udržateľnosti. 

Povinné stopercentné pozitívne rozhodnutie zabezpečujúce možnosť realizácie pro-
jektu: Všetci členovia rodín zo 168 domácností v obci museli jednohlasne odsúhlasiť 
realizáciu projektu ako aj o výšku povinného príspevku, investíciu z vlastných finanč-
ných zdrojov. Intervencia bola založená na stopercentnom konsenze a účasti všetkých 
dospelých mužov a žien v obci.135 Za účelom dodržania tohto princípu bolo taktiež 
založené valné zhromaždenie. Pozostávalo z každého člena domácnosti v obci. Jeho 
úlohou bolo zvoliť výkonný výbor obce, ktorý sa musel počas realizácie projektu zod-
povedať valnému zhromaždeniu a taktiež demokraticky volený orgán zodpovedajúci za 
riadenie všetkých programov rozvoja v obci. Zmienený výkonný výbor je od realizácie 
projektu registrovaný ako spoločnosť v súlade s pravidlami indickej vlády, ktorá umož-
ňuje jeho členom využívať finančné prostriedky a uľahčuje komunikáciu s vládnymi 
organizáciami. Výkonný výbor v prípade obce Haradango taktiež zvolil Komisiu pre 
vodu a sanitáciu, ktorej členmi boli zástupcovia všetkých domácnosti, pričom 8 z nich 
(4 muži a 4 ženy) bolo zvolených do výkonného orgánu hlasovaním. V súčasnosti má 
výbor v banke pevný finančný vklad približne 2 00 000 rupií.

Zabezpečenie stopercentnej inkluzívnosti: Príslušníci všetkých kást, ľudia bez roz-
dielu na rod, majetkové pomery, vzdelanosť mali k dispozícií svoj hlas a rovnaké hlaso-
vacie právo v rozhodovacom procese v rámci projektu vody a sanitácie a spolupráce 
s Gram Vikas. Výbory obcí indického vidieka, ako aj svojpomocné skupiny majú pomer-
né zastúpenie všetkých kást a tried komunity.

Finančná udržateľnosť projektu a možnosti jeho predĺženia do budúcna: Začiatok 
projektu je podmienený vytvorením základného fondu zo strany obce, do ktorého každá 
domácnosť prispieva v priemere 1 000 rupií (chudobní obyvatelia prispievajú podstatne 
nižšou sumou, najchudobnejšie vdovy sú povinné odovzdať aspoň 100 rupií). Toto vy-
beranie finančnej zálohy je akýmsi „lakmusovým papierikom“ obce Haradango, kde to-
uto aktivitou obyvatelia obce spoločne potvrdzujú, že sú ochotní byť súčasťou projektu. 
Vyzbierané finančné prostriedky do základného fondu boli následne uložené v banke 
a je možné ich použiť len v prípade rekonštrukcie alebo predĺženia stavby sanitačného 
zariadenia a kúpeľne pre ďalších, respektíve nových obyvateľov obce. Z celkových 
nákladov (25 000 rupií) určených na stavbu sanitačných zariadení a kúpeľní uhrádza 
Gram Vikas iba 3 000 rupií, zostávajúcu sumu musia uhradiť obyvatelia obce (približne 
22 000 rupií). Gram Vikas súhlasila s podporou 4 000 rupií pre rodiny nachádzajúce 
sa pod hranicou chudoby. 

Zdieľanie nákladov v rámci štruktúry sanitačných zariadení a kúpeľní: Obyvatelia 
obce Haradango počas realizácie projektu prispievali čiastkou najmenej 60 % z ná-
kladov na sanitačné zariadenia a kúpeľne a čiastkou 30 % z nákladov na zriadenie 
vodovodu, vodnej nádrže. Voda bola v obci vďaka projektu k dispozícii 24 hodín denne, 
7 dní v týždni, čo niekedy nie je samozrejmosťou ani vo veľkých indických mestách. 
Gram Vikas následne zorganizovala tréningy na používanie sanitačného zariadenia 

135  WHINNEY, C. – MADIATH, J: Power of decentralization: Enabling the Poorest to Benefit from Decentralisation: 
Gram Vikas‘ Model, s. 6.

Raj – NIRD&PR: R. R. Prasad132). Detailná príprava výskumnej analýzy obce Haradan-
go s ohľadom na realizáciu programu zabezpečenia vody a sanitácie MVO Gram Vikas 
priebehala počas terénneho pobytu v tejto lokalite v decembri 2015. V tomto období 
bola náhodne zvolená vzorka domácností (1/3 zo 168 domácností) v Haradango nav-
štívená osobne a opytovaná skupinou terénnych pracovníkov – účastníkov kurzu na 
inštitúte NIRD&PR v Hajderabáde so zameraním na komunitami-vedený rozvoj vidieka 
v rámci medzinárodného programu Indickej technickej a ekonomickej spolupráce (In-
dian Technical and Economic Cooperation – ITEC). Po analýze kľúčových dokumentov 
z rešerše literatúry a konzultácii s  odborníkmi WASH projektu nasledovalo priame 
pozorovanie osvojovania si hygienických návykov v rámci programu MANTRA v teréne 
obce. Tento typ pozorovania umožňuje, aby sa výskumný pracovník priblížil ku skúma-
nej vzorke ľudí a odhalil vnútorné perspektívy účastníkov.133 

Na základe krátkych rozhovorov s obyvateľmi Haradanga počas návštevy ich do-
mácností troj otázkových ankiet, týkajúcich sa výstavby a používania sanitačného za-
riadenia a zmeny kvality života) boli vybraní účastníci do následnej výskumnej metódy 
FG, ako aj šiestich dlhých semi-štruktúrovaných rozhovorov realizovaných v decembri 
2015. Metóda FG umožňuje nepretržitú diskusiu medzi zástupcami konkrétnej komunity 
a posilňuje vytváranie nových myšlienok i tém (ktoré mohli byť pri inej metóde opome-
nuté). Pološtruktúrovaný typ rozhovorov, ktorý je použitý v tomto výskume má vopred 
pripravené otázky pre lídrov obce a témy, ale nie je striktne stanovené ich poradie. 
Výskumník môže formulácie otázok čiastočne modifikovať, ale je dôležité, aby boli 
prediskutované všetky.134

Výsledky z realizovanej výskumnej analýzy
Obyvatelia obce Haradango rovnako ako zamestnanci MVO Gram Vikas, sú hrdí 

na jedinečnosť a úspech zmieneného projektu. Na základe piatich kľúčových princípov 
programu MANTRA boli podľa tém a odpovedí pochádzajúcich z focus skupiny a reali-
zovaných typov rozhovorov s lídrami obce Haradango pred realizáciou WASH projektu 
identifikované následné princípy:

Prax v minulosti: V minulosti mali obyvatelia obce vo zvyku praktikovať otvorenú de-
fekáciu s absenciou hygienických návykov. MVO Gram Vikas túto situáciu pozorovala 
a v roku 2007 do obce vstúpila s cieľom realizácie WASH projektu v rámci programu 
MANTRA. Po ukončení testovania lokálnych postojov a hygienických návykov obyva-
teľov obce pracovníci Gram Vikas predstavili lídrom obce Haradango zmienený projekt 
prostredníctvom exkurzií do iných obcí v okresoch štátu Odisha, v ktorých už bol úspeš-
ne implementovaný. Po návrate z týchto exkurzií zvolali lídri obce Haradango schôdzu, 
na ktorej diskutovali o pozorovaniach z exkurzií ako aj o želanej zmene doterajších 
životných podmienok všetkých obyvateľov obce.

132  Výskumný pracovník, pedagóg a vedúci jedného z centier (Centre for Equity & Social development – Centrum 
pre rovnosť a sociálny rozvoj) v rámci Národného inštitútu pre rozvoj vidieka – NIRD&PR v Hajderabáde; autor 
publikácií o komunitami vedenom rozvoji.

133  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 223.
134  REICHEL, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, s. 192.
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Memorandum o porozumení: Pred začiatkom WASH projektu musela byť uzatvo-
rená písomná dohoda medzi obyvateľmi obce a Gram Vikas, v ktorej boli uvedené 
povinnosti, práva a jednotlivé zodpovednosti, ktoré museli byť dodržané v priebehu 
jeho realizácie a udržateľnosti. 

Povinné stopercentné pozitívne rozhodnutie zabezpečujúce možnosť realizácie pro-
jektu: Všetci členovia rodín zo 168 domácností v obci museli jednohlasne odsúhlasiť 
realizáciu projektu ako aj o výšku povinného príspevku, investíciu z vlastných finanč-
ných zdrojov. Intervencia bola založená na stopercentnom konsenze a účasti všetkých 
dospelých mužov a žien v obci.135 Za účelom dodržania tohto princípu bolo taktiež 
založené valné zhromaždenie. Pozostávalo z každého člena domácnosti v obci. Jeho 
úlohou bolo zvoliť výkonný výbor obce, ktorý sa musel počas realizácie projektu zod-
povedať valnému zhromaždeniu a taktiež demokraticky volený orgán zodpovedajúci za 
riadenie všetkých programov rozvoja v obci. Zmienený výkonný výbor je od realizácie 
projektu registrovaný ako spoločnosť v súlade s pravidlami indickej vlády, ktorá umož-
ňuje jeho členom využívať finančné prostriedky a uľahčuje komunikáciu s vládnymi 
organizáciami. Výkonný výbor v prípade obce Haradango taktiež zvolil Komisiu pre 
vodu a sanitáciu, ktorej členmi boli zástupcovia všetkých domácnosti, pričom 8 z nich 
(4 muži a 4 ženy) bolo zvolených do výkonného orgánu hlasovaním. V súčasnosti má 
výbor v banke pevný finančný vklad približne 2 00 000 rupií.

Zabezpečenie stopercentnej inkluzívnosti: Príslušníci všetkých kást, ľudia bez roz-
dielu na rod, majetkové pomery, vzdelanosť mali k dispozícií svoj hlas a rovnaké hlaso-
vacie právo v rozhodovacom procese v rámci projektu vody a sanitácie a spolupráce 
s Gram Vikas. Výbory obcí indického vidieka, ako aj svojpomocné skupiny majú pomer-
né zastúpenie všetkých kást a tried komunity.

Finančná udržateľnosť projektu a možnosti jeho predĺženia do budúcna: Začiatok 
projektu je podmienený vytvorením základného fondu zo strany obce, do ktorého každá 
domácnosť prispieva v priemere 1 000 rupií (chudobní obyvatelia prispievajú podstatne 
nižšou sumou, najchudobnejšie vdovy sú povinné odovzdať aspoň 100 rupií). Toto vy-
beranie finančnej zálohy je akýmsi „lakmusovým papierikom“ obce Haradango, kde to-
uto aktivitou obyvatelia obce spoločne potvrdzujú, že sú ochotní byť súčasťou projektu. 
Vyzbierané finančné prostriedky do základného fondu boli následne uložené v banke 
a je možné ich použiť len v prípade rekonštrukcie alebo predĺženia stavby sanitačného 
zariadenia a kúpeľne pre ďalších, respektíve nových obyvateľov obce. Z celkových 
nákladov (25 000 rupií) určených na stavbu sanitačných zariadení a kúpeľní uhrádza 
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135  WHINNEY, C. – MADIATH, J: Power of decentralization: Enabling the Poorest to Benefit from Decentralisation: 
Gram Vikas‘ Model, s. 6.

Raj – NIRD&PR: R. R. Prasad132). Detailná príprava výskumnej analýzy obce Haradan-
go s ohľadom na realizáciu programu zabezpečenia vody a sanitácie MVO Gram Vikas 
priebehala počas terénneho pobytu v tejto lokalite v decembri 2015. V tomto období 
bola náhodne zvolená vzorka domácností (1/3 zo 168 domácností) v Haradango nav-
štívená osobne a opytovaná skupinou terénnych pracovníkov – účastníkov kurzu na 
inštitúte NIRD&PR v Hajderabáde so zameraním na komunitami-vedený rozvoj vidieka 
v rámci medzinárodného programu Indickej technickej a ekonomickej spolupráce (In-
dian Technical and Economic Cooperation – ITEC). Po analýze kľúčových dokumentov 
z rešerše literatúry a konzultácii s  odborníkmi WASH projektu nasledovalo priame 
pozorovanie osvojovania si hygienických návykov v rámci programu MANTRA v teréne 
obce. Tento typ pozorovania umožňuje, aby sa výskumný pracovník priblížil ku skúma-
nej vzorke ľudí a odhalil vnútorné perspektívy účastníkov.133 

Na základe krátkych rozhovorov s obyvateľmi Haradanga počas návštevy ich do-
mácností troj otázkových ankiet, týkajúcich sa výstavby a používania sanitačného za-
riadenia a zmeny kvality života) boli vybraní účastníci do následnej výskumnej metódy 
FG, ako aj šiestich dlhých semi-štruktúrovaných rozhovorov realizovaných v decembri 
2015. Metóda FG umožňuje nepretržitú diskusiu medzi zástupcami konkrétnej komunity 
a posilňuje vytváranie nových myšlienok i tém (ktoré mohli byť pri inej metóde opome-
nuté). Pološtruktúrovaný typ rozhovorov, ktorý je použitý v tomto výskume má vopred 
pripravené otázky pre lídrov obce a témy, ale nie je striktne stanovené ich poradie. 
Výskumník môže formulácie otázok čiastočne modifikovať, ale je dôležité, aby boli 
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Výsledky z realizovanej výskumnej analýzy
Obyvatelia obce Haradango rovnako ako zamestnanci MVO Gram Vikas, sú hrdí 

na jedinečnosť a úspech zmieneného projektu. Na základe piatich kľúčových princípov 
programu MANTRA boli podľa tém a odpovedí pochádzajúcich z focus skupiny a reali-
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fekáciu s absenciou hygienických návykov. MVO Gram Vikas túto situáciu pozorovala 
a v roku 2007 do obce vstúpila s cieľom realizácie WASH projektu v rámci programu 
MANTRA. Po ukončení testovania lokálnych postojov a hygienických návykov obyva-
teľov obce pracovníci Gram Vikas predstavili lídrom obce Haradango zmienený projekt 
prostredníctvom exkurzií do iných obcí v okresoch štátu Odisha, v ktorých už bol úspeš-
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132  Výskumný pracovník, pedagóg a vedúci jedného z centier (Centre for Equity & Social development – Centrum 
pre rovnosť a sociálny rozvoj) v rámci Národného inštitútu pre rozvoj vidieka – NIRD&PR v Hajderabáde; autor 
publikácií o komunitami vedenom rozvoji.

133  HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, s. 223.
134  REICHEL, J.: Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, s. 192.
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Všetky identifikované princípy poukazujú na úspešnú implementáciu komunita-
mi-vedeného projektu, kde majú obyvatelia obce všetky fázy projektového cyklu pevne 
v rukách. Pre pokračovanie v nastavených hygienických návykoch a používaní daných 
zariadení, ako aj ich monitoringu sú potrebné zručnosti lídrov komunity, ktorí by mali 
spoluobčanov motivovať, upozorňovať, viesť k zodpovednosti, spoluvlastníctvu a zdie-
ľaniu nákladov, vyzdvihovať prínosy projektu, ako aj pravidelne počúvať hlasy všetkých 
zástupcov domácností (bez ohľadu na vek, rod, vzdelanie, sociálny status, príslušnosť 
ku kaste, triede či kmeňu). 

Diskusia a odporúčania pre prax na základe úspešnosti programu MANTRA 
Program vody, sanitácie a hygieny (WASH projekt) bol súčasťou rozvojovej agendy 

v rámci Miléniových rozvojových cieľov v rokoch 2000 až 2015 a zostáva súčasťou no-
vých Globálnych cieľov od roku 2015 do roku 2030. Okrem mnohých výziev programu 
MANTRA, ako aj jeho plánov do budúcna už v súčasnosti existuje niekoľko zlepšení, 
úspechov a na ich základe i niekoľko odporúčaní pre praktickú aplikáciu – od individu-
álnej úrovne po štátnu a taktiež od lokálnej po globálnu úroveň:
●  príklad MVO Gram Vikas ukazuje, akým spôsobom môže zabezpečenie vody, sa-

nitácie a hygieny dopomôcť vytvárať udržateľné zmeny, a to nielen smerom k zní-
ženiu výskytu chorôb a úmrtnosti, ale aj k zjednoteniu rozdielností v rámci komunít. 
Prostredníctvom zmeny existujúcich mocenských štruktúr a umožnením jednotliv-
com a skupinám nachádzajúcim sa na okraji spoločnosti stať sa aktívnymi členmi 
komunity, program MANTRA vyvolal nové spôsoby rozvoja a dosiahol podstatné 
zlepšenie kvality života obyvateľov indického vidieka.137 Okrem udržiavania osobnej 
hygieny sa ľudia v komunitách orientujú aj na udržiavanie čistoty v obci, na verejných 
priestranstvách;

●  obec Haradango nie je jediným pozitívnym príkladom úspešnej praxe s realizáciou 
komunitami-vedeného WASH projektu v rámci programu MANTRA, ktorý je vzhľa-
dom na odporúčania pre praktickú aplikáciu potrebné jednoznačne replikovať a na-
sledovať, samozrejme so zreteľom na potreby a vklady konkrétnej komunity.
  Existujú podobné prípadové štúdie z iných obcí v štáte Odisha. Napríklad v obci 
Bhadrak štúdie charakterizovali nutričné zlepšenie z hľadiska zníženia úmrtnosti 
a dlhodobého fungovania ľudského kapitálu. Okrem zdravotných výhod boli v danej 
obci pozorované taktiež iné, ako zdravotné pozitíva, napríklad: spokojnosť, pocit 
súkromia, časové úspory. Výsledky analýzy v obci – zhodnotenia nákladov a prí-
nosov naznačujú, že dotované a nedotované provizórne sanitačné zariadenia sa 
zdajú byť investíciou pre priemernú domácnosť v obci. Bezpečná voda a sanitácia 
(financovaná s podporou vládnej alebo mimovládnej organizácie, či bez nej) naozaj 
dokáže ušetriť obrovské množstvo ľudských životov a zlepšiť zdravotné stavy i ďal-
šie životné podmienky predovšetkým obyvateľstva indického vidieka;

137  GRAM VIKAS & FRESHWATER ACTION NETWORK SOUTH ASIA, 2013: Improving WASH through social 
inclusion in Odisha, s. 5 – 6. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: http://www.freshwateraction.
net/sites/freshwateraction.net/files/GRAM%20VIKAS%20GTF%20case%20study.pdf

a správnu hygienu. Projekt je zvyčajne pripravený na spustenie po šiestich až ôsmich 
mesiacoch od prvého stretnutia obyvateľov obce a personálu Gram Vikas. Štandardom 
sú tri vodovodné kohútiky na jednu domácnosť. Správca vodovodu je menovaný valným 
zhromaždením a dostáva mzdu 1 000 rupií mesačne z účtu výkonného výboru obce. 
Každá rodina musí taktiež uhradiť sumu 30 rupií každý mesiac za údržbu a elektrinu.

Zodpovedný proces opravy a monitorovania hygienických zariadení: Akonáhle sú 
sanitačné zariadenia a kúpeľne skonštruované a vodovod postavený, výkonný výbor 
obce stanoví monitorovanie udržiavania sanitačných zariadení a niekoľko kódexov 
správania sa. Obyvatelia obce sú povinní udržiavať svoje sanitačné zariadenie a kú-
peľňu v čistote, za opravy nesú zodpovednosť sami. Monitorovanie prebieha na dennej 
báze. Z poverenia výkonného výboru obce sú zaň zodpovední členovia obce (členovia 
nielen výkonného výboru obce, ale taktiež aj vybranej skupiny žien alebo detí školského 
veku). V prípade neudržiavania sanitačného zariadenia a kúpeľne, respektíve spozo-
rovania otvorenej defekácie sú nimi spoluobčania nahlasovaní lídrom obce a následne 
pokutovaní sumou 300 rupií. V roku 2015 bolo 8 osôb (všetci boli muži) pokutovaných 
z dôvodu otvorenej defekácie, vybrané finančné prostriedky boli uložené na účet vý-
konného výboru obce.

Zníženie vodou-prenášaných chorôb o 80 %: Vďaka správnym hygienickým návy-
kom má táto prax priamy vplyv predovšetkým na zdravie žien a detí. Znečistená voda 
a s ňou súvisiaci výskyt hnačkových ochorení bol najväčšou príčinou úmrtnosti detí vo 
veku do 5 rokov. Podľa interného záznamu Gram Vikas, týkajúceho sa zdravia v ob-
ciach v rámci štátu Odisha, v ktorých zmienený projekt funguje, bola incidencia hnačky 
nižšia ako 2 % (a to aj z dôvodu spotreby vody mimo obce).136

Rodová a sociálna spravodlivosť: Muži i ženy prijali obohacujúcu úlohu, ktorú ženy 
zastávajú aj mimo svojich rodín. Ženy prevzali zodpovednosť za údržbu a kontrolu po-
užívania vodovodu a sanitačných zariadení, rovnako ako interakcie s vládnymi úradník-
mi, bankami a ďalšími zainteresovanými aktérmi. Gram Vikas zostáva v obci tri až päť 
rokov, aby budovali kapacity žien a vylúčených osôb, ktorí sa následne môžu podieľať 
na aktivitách obce na rovnakej úrovni. Po prvýkrát má najchudobnejšia žena obce, vdo-
va či zástupkyňa kasty Dalit (nedotknuteľní) pocit, že jej hlas bol vypočutý a mal svoju 
váhu. Hneď po vybudovaní vodovodu v obci a spusteniu dodávok vody pre sanitačné 
zariadenia a kúpeľne (po približne troch až štyroch mesiacoch realizovaní tohto princí-
pu) ženy z obce u seba spozorovali zvýšené sebavedomie a pocit vlastnej dôstojnosti.

Príklad dobrej praxe: Obyvatelia obce Haradango cítia spoluvlastníctvo projektu, 
sú pozitívne povzbudení, sebavedomejší (už nepociťujú hanbu pre prax otvorenej de-
fekácie). Najvýznamnejším ukazovateľom úspechu zmeny správania sa u obyvateľov 
obce bude vyhodnotenie denného monitorovania pravidelného používania sanitačných 
zariadení a kúpeľní všetkými obyvateľmi obce, ich udržiavanie v čistote a taktiež dodr-
žiavanie kódexov správania sa určených výkonným výborom obce.

136  GRAM VIKAS, 2015: Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas (MANTRA), An alternative 
paradigm of Community-led Habitat Development in rural Odisha, s. 6. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné 
na internete: MANTRA, http://www.gramVikas.org/docs/MANTRA.pdf
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nosov naznačujú, že dotované a nedotované provizórne sanitačné zariadenia sa 
zdajú byť investíciou pre priemernú domácnosť v obci. Bezpečná voda a sanitácia 
(financovaná s podporou vládnej alebo mimovládnej organizácie, či bez nej) naozaj 
dokáže ušetriť obrovské množstvo ľudských životov a zlepšiť zdravotné stavy i ďal-
šie životné podmienky predovšetkým obyvateľstva indického vidieka;

137  GRAM VIKAS & FRESHWATER ACTION NETWORK SOUTH ASIA, 2013: Improving WASH through social 
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136  GRAM VIKAS, 2015: Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas (MANTRA), An alternative 
paradigm of Community-led Habitat Development in rural Odisha, s. 6. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné 
na internete: MANTRA, http://www.gramVikas.org/docs/MANTRA.pdf
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Vplyv indickej Kampane ucelenej sanitácie na pokrytie a používanie latrín (Impact 
of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use) v celonárodnom 
meradle dosiahla kampaň na zabezpečenie ucelenej sanitácie (NBA) značné vý-
sledky v pokrytí populácie provizórnymi sanitačnými zariadeniami.142 Avšak stále sa 
v oblasti pokrytia vyskytujú určité nedostatky a obyvatelia indického vidieka sú v dô-
sledku pokračovania otvorenej defekácie i naďalej vystavovaní i zdravotným rizikám. 
A hoci je nový Globálny rozvojový cieľ č. 6 zameraný práve na zabezpečenie vody 
a sanitácie, univerzálny, najväčšou výzvou stále zostáva predovšetkým pre Indiu.

Záver 
Napriek zvýšeniu pokrytia indického vidieka sanitáciou, výstavba sanitačných za-

riadení a prístup k ďalším hygienickým zariadeniam automaticky nevedie k ich pravi-
delnému používaniu všetkými členmi rodiny. Otvorená defekácia je v Indii aj naďalej 
bežným javom. Pre želanú zmenu v správaní obyvateľstva predovšetkým indického 
vidieka je potrebné využiť vhodne zvolené komunikačné nástroje a postupy. Len tak 
možno dosiahnuť ciele programu Misia Čistá India.

Na štátnej úrovni je význam vplyvu programu MANTRA zásadný – ku dňu 31. mar-
ca 2014 MVO Gram Vikas pokryla 63 000 domácností v 1095 obciach v 24 okresoch 
štátu Odisha, pokrývajúc tak populáciu indického vidieka v počte 350561 obyvateľov. 
Je povzbudivé vidieť, že v obciach, v ktorých bola zriadená dodávka vody, komunity 
zabezpečujú funkčnosť systémov. Komunity do svojich obecných fondov (corpus funds) 
spoločne dodali finančné prostriedky v hodnote 63 miliónov rupií.143

Na základe zrealizovanej výskumnej analýzy možno konštatovať, že obec Haradan-
go v štáte Odisha je jedným z úspešných príkladov WASH projektu pod programom 
MANTRA organizácie Gram Vikas, ktorý je vedený samotnou komunitou a je založený 
na piatich kľúčových princípoch: stopercentné začlenenie obyvateľstva, rovnosť pohla-
ví, resp. rodov, sociálna spravodlivosť, zdieľanie nákladov a udržateľnosť (pokračova-
nie projektu aj po odchode Gram Vikas z obce). Vo výsledkoch terénneho výskumu bolo 
podľa tém a odpovedí pochádzajúcich z ankiet s obyvateľmi obce a následne z focus 
skupiny a šiestich dlhých semi-štruktúrovaných rozhovorov s lídrami obce Haradango, 
identifikovaných ešte niekoľko ďalších princípov špecifických len pre niektoré obce štá-
tu Odisha úspešne implementujúce WASH projekt. Komunity, v ktorých bol realizovaný 
komunitami-vedený program MANTRA, (a v ktorých MVO Gram Vikas viedla tréningy 
pre obyvateľstvo indického vidieka) preukazujú vyššiu úroveň zodpovednosti a trans-
parentnosti, rovnako ako zvýšenie manažérskych a vodcovských schopností, interakcie 
s vládnymi agentúrami aj privátnym sektorom.

142  BARNARD, S. et al.: Impact of Indian Total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional 
Study in Odisha Three Years following Programme Implementation 2013, s. 4 – 6. [online]. [cit. 16. máj 2016]. 
Dostupné na internete: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0071438

143  GRAM VIKAS, 2015: Movement and Action Network for Transformation in Rural Areas (MANTRA), An alternative 
paradigm of Community-led Habitat Development in rural Odisha, s. 8. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné 
na internete: MANTRA, http://www.gramVikas.org/docs/MANTRA.pdf

●  v ďalšej obci, Teranti, sa po ukončení WASH projektu medzi obyvateľmi obce obja-
vilo opätovné nadobudnutie dôstojnosti, rovnako ako veľký nárast hygienickej infor-
movanosti a vzdelávania.138 To zahŕňalo umývanie rúk mydlom po defekácii a pred
jedlom, správne dojčenie, hygienické varenie a servírovanie jedál. Vodou-prená-
šané choroby sa znížili dramaticky, čo umožnilo obyvateľom obce byť viac produk-
tívnymi a pracovať viac dní v roku. Stalo sa bežnou praxou, že rodičia neviest sa
dokonca na svojich budúcich zaťov obracajú s otázkou, či existujú rovnaké hygie-
nické zariadenia aj v obci ženícha. Obyvatelia iných obcí v rámci indického vidieka
prichádzajúci do obce Teranti, ako aj analyzovanej obce Haradango na exkurziu
za účelom WASH projektu, majú záujem vidieť vodné nádrže. Nádrž na vodu sa
stala symbolom dôstojnosti a hrdosti oboch zmienených obcí. V rámci odporúčaní
pre praktickú aplikáciu je potrebné hovoriť aj o naliehavosti  zdieľania skúseností
s WASH projektom a správneho komunikovania zmien v komunite taktiež smerom
k vedeckej obci, monitorovacím a evaluačným skupinám odborníkov, médiám, no
najmä rovesníkom v okolitých obciach. Na toto rozširovanie vedomostí a komuniko-
vanie významu sanitácie a hygienických návykov podrobne upozorňuje aj Národná
stratégia advokácie a komunikácie, zameraná práve na vodu a sanitáciu pre obdo-
bie rokov 2012-2017139;

●  okrem všetkých zmienených výhod projektov Gram Vikas vo vybraných okresoch
štátu Odisha pracuje program MANTRA aj na zlepšení efektivity, vodcovských
schopností, zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti tzv. „grass-root“ organizácií
v rámci komunít jednotlivých obcí140;

●  ďalším z pozitív programu MANTRA je taktiež jeho prepojenie so štátom a privát-
nym sektorom. Príkladom sú realizované školenia Gram Vikas, vďaka ktorým si oby-
vatelia obcí vyvinuli sebavedomie a schopnosti, aby sa spojili s externými agentúra-
mi. Sú schopní kolektívne vyjednávať so svojimi volenými zástupcami, s bankami,
obchodníkov a dodávateľmi. To sú schopnosti a zručnosti, ktoré by bolo potrebné
rozšíriť aj za hranice štátu Odisha – prostredníctvom tréningov s asitenciou odbor-
níkov z Gram Vikas, zdieľania skúseností, ako aj neformálnych stretnutí s lídrami
z obcí, kde bol program MANTRA úspešne implementovaný;

●  na základe meraní impaktu zabezpečenia sanitácie v rámci Národnej kampane pre
ucelenú sanitáciu (NBA) na výskyt infekčných chorôb sa v 100 obciach štátu Odisha
ukázalo, že podiel domácností s provizórnymi sanitačnými zariadeniami (dokon-
čenými alebo vo výstavbe) sa zvýšil z 8 % pred začatím intervencie na 66 % do
jedného roka po začatí intervencie v marci 2012.141 Na základe výsledkov inej štúdie

138  BOISSON, S. et al.: Success story of Teranti Village: Together we achieved Promoting latrine construction and 
use in rural villages practicing open defecation: process evaluation in connection with a randomised controlled 
trial in Odisha, India, s. 10 – 11. 

139  MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION 2012: National Sanitation and Hygiene Advocacy and 
Communication Strategy Framework for 2012-2017, s. 1 – 3. [online]. [cit. 16. máj 2016]. Dostupné na internete: 
http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/NSHAC_strategy_11-09-2012_Final_1.pdf

140  WHINNEY, C. – MADIATH, J: Power of decentralization: Enabling the Poorest to Benefit from Decentralisation: 
Gram Vikas‘ Model, s. 5.

141  BOISSON, S. et al.: Success story of Teranti Village: Together we achieved Promoting latrine construction and 
use in rural villages practicing open defecation: process evaluation in connection with a randomised controlled 
trial in Odisha, India, s. 9 – 10. 

2012 – 2017139;



97

Názov príspevku | meno autora
O

dborné články / Expert articles

96

Acta Missiologica | 1/2017 | Ročník 11 | Číslo 1 
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A hoci je nový Globálny rozvojový cieľ č. 6 zameraný práve na zabezpečenie vody 
a sanitácie, univerzálny, najväčšou výzvou stále zostáva predovšetkým pre Indiu.

Záver 
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bežným javom. Pre želanú zmenu v správaní obyvateľstva predovšetkým indického 
vidieka je potrebné využiť vhodne zvolené komunikačné nástroje a postupy. Len tak 
možno dosiahnuť ciele programu Misia Čistá India.

Na štátnej úrovni je význam vplyvu programu MANTRA zásadný – ku dňu 31. mar-
ca 2014 MVO Gram Vikas pokryla 63 000 domácností v 1095 obciach v 24 okresoch 
štátu Odisha, pokrývajúc tak populáciu indického vidieka v počte 350561 obyvateľov. 
Je povzbudivé vidieť, že v obciach, v ktorých bola zriadená dodávka vody, komunity 
zabezpečujú funkčnosť systémov. Komunity do svojich obecných fondov (corpus funds) 
spoločne dodali finančné prostriedky v hodnote 63 miliónov rupií.143
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go v štáte Odisha je jedným z úspešných príkladov WASH projektu pod programom 
MANTRA organizácie Gram Vikas, ktorý je vedený samotnou komunitou a je založený 
na piatich kľúčových princípoch: stopercentné začlenenie obyvateľstva, rovnosť pohla-
ví, resp. rodov, sociálna spravodlivosť, zdieľanie nákladov a udržateľnosť (pokračova-
nie projektu aj po odchode Gram Vikas z obce). Vo výsledkoch terénneho výskumu bolo 
podľa tém a odpovedí pochádzajúcich z ankiet s obyvateľmi obce a následne z focus 
skupiny a šiestich dlhých semi-štruktúrovaných rozhovorov s lídrami obce Haradango, 
identifikovaných ešte niekoľko ďalších princípov špecifických len pre niektoré obce štá-
tu Odisha úspešne implementujúce WASH projekt. Komunity, v ktorých bol realizovaný 
komunitami-vedený program MANTRA, (a v ktorých MVO Gram Vikas viedla tréningy 
pre obyvateľstvo indického vidieka) preukazujú vyššiu úroveň zodpovednosti a trans-
parentnosti, rovnako ako zvýšenie manažérskych a vodcovských schopností, interakcie 
s vládnymi agentúrami aj privátnym sektorom.
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movanosti a vzdelávania.138 To zahŕňalo umývanie rúk mydlom po defekácii a pred
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Predkladaný príspevok poukazuje na vhodný spôsob, ako može byť zrealizovaný 
projekt na zabezpečenie prístupu k vode a sanitácii. Práve komunitami-vedený roz-
voj so svojimi princípmi je kľúčom nielen k úspešnej realizácii podobných rozvojových 
projektov na lokálnej úrovni, ale aj ku komplexným programom v oblasti rozvojovej 
spolupráce na úrovni celonárodnej. Tento prístup má potenciál zvýšiť silu chudobných 
komunít v oblasti rokovaní s vládou, so súkromným sektorom aj s občianskou spoloč-
nosťou, pričom bude chudobných ľudí a ich inštitúcie vnímať ako prínos/partnerov pri 
hľadaní udržateľného riešenia rozvojových výziev.

PhDr. et RNDr. Božena Markovič Baluchová, PhD. pôsobí na Katedre rozvojových 
štúdií na Univerzite Palackého v Olomouci. V rámci svojho súčasného postgraduálne-
ho štúdia a výskumu sa venuje problematike globálneho dobrovoľníctva, komunitné-
ho rozvoja, ako aj prepojenia mediálnej produkcie a rozvojovej problematiky. V roku 
2012 pracovala pre Slovenskú katolícku charitu ako trénerka rozvojového vzdelávania, 
v roku 2013 pôsobila ako terénna rozvojová pracovníčka v Keni (na slovensko-ken-
skom rozvojovom projekte Trnavskej univerzity v regióne Kwale). V roku 2014 bola 
zodpovedná za tréningy rozvojového dobrovoľníctva pre SAMRS / SlovakAid, v rokoch 
2015-17 mala ako komunikačná konzultantka pre Rozvojový program OSN (UNDP pre 
Európu a SNŠ) na starosti vizibilitu projektov v Moldavsku a Čiernej Hore. V roku 2015 
absolvovala výskumný pobyt na inštitúte NIRD&PR v indickom Hajderabáde, kde sa ve-
novala práve štúdiu metód komunitami-vedeného rozvoja vidieka a WASH projektom. 
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voj so svojimi princípmi je kľúčom nielen k úspešnej realizácii podobných rozvojových 
projektov na lokálnej úrovni, ale aj ku komplexným programom v oblasti rozvojovej 
spolupráce na úrovni celonárodnej. Tento prístup má potenciál zvýšiť silu chudobných 
komunít v oblasti rokovaní s vládou, so súkromným sektorom aj s občianskou spoloč-
nosťou, pričom bude chudobných ľudí a ich inštitúcie vnímať ako prínos/partnerov pri 
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terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti 
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj 
je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na 
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.144 

Zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.145 

V rámci poskytování rané péče je potřebné, aby zahrnovala všechny dimenze lidské 
osoby: fyzickou, psychickou, sociální i spirituální. Zvláště v krizové situaci se totiž vy-
nořují spirituální potřeby, které jsou zaměřeny k přesažným hodnotám, jelikož potřeba 
nikdy nestojí sama o sobě, ale je nedostatkem chybějící hodnoty. V samotě toužíme 
po vztahu, v důsledku konfliktu usilujeme o jednotu a taktéž při zkušenosti s nemocí 
začínáme oceňovat zdraví.146

Předkládaný článek si tedy klade za cíl upozornit na určité okruhy témat, která 
souvisejí s duchovními potřebami rodinných příslušníků dětí s těžkým postižením. 
Snažíme se upozornit na skutečnost, že každý člověk v sobě má spirituální dimenzi, 
i když ji zrovna nerozvíjí. Z tohoto důvodu rozlišujeme v článku mezi obecně chápanou 
spiritualitou na jedné straně, na straně druhé pak religiozitou, jež je prožívaná v rámci 
konkrétního náboženství. 

Spiritualita a religiozita
V našem uvažování o duchovní péči v jejím nejširším slova smyslu je potřeba mít 

na paměti dva rozdílné pojmy, které nelze zaměňovat. Jsou jimi spiritualita a religiozita. 
Spiritualita je orientována spíše subjektivně a označuje osobní přesvědčení člověka 
o smyslu života, o hodnotách, vztazích a transcendentních věcech. Religiozita se vzta-
huje více na konkrétní náboženství, souhrn nauky, etiky, modlitby, života společenství, 
popřípadě svět symbolů.

V souvislosti s výše uvedeným rozdělením lze duchovní doprovázení chápat jednak 
v úzkém slova smyslu jako pomoc v religiózní oblasti. Ten, kdo pomáhá rodině nemoc-
ného, může v rámci konkrétního náboženského systému posloužit například modlitbou 
nebo četbou Bible, v případě  Římskokatolické církve může taktéž poskytnout (pokud 
se jedná o kněze) nebo zprostředkovat (u laiků) vysluhování svátostí, ať už se jedná 
o svátost smíření, pomazání nemocných, nebo mši svatou či jiné.

Pokud doprovázející chápe spiritualitu v jejím širokém slova smyslu, může komuni-
kovat a podpořit ty, kterým se věnuje, především skrze naslouchání životním příběhům 
a pomoc v hledání odpovědí na klíčové otázky, které si člověk v krizové situaci klade. 
Právě zde vidíme, jak je pole témat široké, čeho všeho se může duchovní doprovázení 
dotýkat a že zdaleka nejde jen o pomoc věřícím, či podání „Posledního pomazání“, jak 
bývá ještě stále předsudečně myšleno.
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Abstrakt
Cílem předkládaného příspěvku je poukázat na možnosti spirituální podpory rodin-
ných příslušníků v rámci rané péče, týkající se narození dítěte s těžkým postižením. 
V textu rozlišujeme mezi široce chápanou spiritualitou a pojetím religiozity jako oblasti 
více zaměřené na konkrétní náboženský systém. Snažíme se vymezit typy bolesti 
(utrpení) ve spirituální oblasti, kde zdůrazňujeme strach z budoucna, možné pocity 
viny, téma odpuštění, poučení a smyslu a naděje, která je zaměřena do budoucna. Při 
hledání způsobů pomoci zdůrazňujeme důležitost prohloubení základu vztahů a také 
potřebnost nacházení předchozích zdrojů, které pomáhaly při řešení minulých krizí. 
V souvislosti s možnostmi aplikace těchto poznatků v praxi se snažíme předložit ur-
čité pomocné struktury pro vedení rozhovoru, vždy ovšem s vědomím jedinečnosti 
každého člověka i jeho situace.

Klíčová slova: Raná péče. Vztahy. Spirituální potřeby. Smysl života. Odpuštění.

Abstract
The aim of the study is to point out the possibilities of spiritual support for family mem-
bers during early childhood care in regard to the birth of a severely disabled child. In 
the text we distinguish broadly understood spirituality from the concept of religiosity 
as a field more focused on a particular religious system. We try to specify the types of 
pain (suffering) in the spiritual field highlighting the fear of the future, possible feelings 
of guilt, and the themes of forgiveness, enlightenment, purpose and hope that are 
focused on the future. When looking for ways to help, we emphasize the importance 
of deepening the bases in relationships and the need to find the former resources 
that helped in solving past crises. In connection with the possibilities of putting the 
knowledge into practice, we try to bring forward the guiding structures for leading the 
conversation, not forgetting the uniqueness of each person and his/her situation.

Keywords: Early childhood care. Relationships. Spiritual needs. Meaning of life. For-
giveness. 

Úvod
Momenty očekávání a narození dítěte s těžkým postižením jsou pro rodinu natolik 

zátěžové, že bývají řazeny mezi krizové situace vyžadující odbornou multidisciplinární 
pomoc v rámci rané péče. V Zákoně o sociálních službách je raná péče definována jako: 
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čité pomocné struktury pro vedení rozhovoru, vždy ovšem s vědomím jedinečnosti 
každého člověka i jeho situace.

Klíčová slova: Raná péče. Vztahy. Spirituální potřeby. Smysl života. Odpuštění.

Abstract
The aim of the study is to point out the possibilities of spiritual support for family mem-
bers during early childhood care in regard to the birth of a severely disabled child. In 
the text we distinguish broadly understood spirituality from the concept of religiosity 
as a field more focused on a particular religious system. We try to specify the types of 
pain (suffering) in the spiritual field highlighting the fear of the future, possible feelings 
of guilt, and the themes of forgiveness, enlightenment, purpose and hope that are 
focused on the future. When looking for ways to help, we emphasize the importance 
of deepening the bases in relationships and the need to find the former resources 
that helped in solving past crises. In connection with the possibilities of putting the 
knowledge into practice, we try to bring forward the guiding structures for leading the 
conversation, not forgetting the uniqueness of each person and his/her situation.

Keywords: Early childhood care. Relationships. Spiritual needs. Meaning of life. For-
giveness. 

Úvod
Momenty očekávání a narození dítěte s těžkým postižením jsou pro rodinu natolik 

zátěžové, že bývají řazeny mezi krizové situace vyžadující odbornou multidisciplinární 
pomoc v rámci rané péče. V Zákoně o sociálních službách je raná péče definována jako: 
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nese (například, že mohl zabránit úrazu dítěte). Rodič nechává také v rámci pasivního 
odpuštění na sebe působit Boží milosrdenství a bezpodmínečnou lásku, která taktéž 
zahrnuje prvek odpuštění a možnost obrácení.

Poučení a smysl
V situaci, kdy jsou rodiče postaveni před fakt, že jejich narozené dítě trpí vážnou 

nemocí, snaží se mobilizovat všechny své síly pro řešení konkrétních problémů, které 
vyvstaly. Řeší možnosti péče v domácím prostředí, konkrétní limity ale i výzvy pro ro-
dinný život, možnosti terapie, hledají podpůrné organizace i svépomocné skupiny. To 
je jedna strana mince, aspekt více praktický, který sleduje možnosti řešení, vylepšení 
nebo alespoň udržení stávající situace. Ovšem v pozadí se vždy vynořuje otázka po 
smyslu a hlubších souvislostech toho všeho. I když totiž neexistuje objektivní výcho-
disko z náročné situace, můžeme se spolu s rodinami nemocných dětí zaměřit na hle-
dání a nacházení smyslu a významu jejich situace, tázat se společně, jakým způsobem 
by se i skrze tak náročné chvíle mohli posunout dále. Přesně tato hledání a nacházení 
mohou pomoci v posttraumatickém růstu členů rodiny. V souvislosti s objevováním 
smyslu jsme si stále více vědomi toho, že nemůže být „udělán“ – to znamená dodán 
zvenčí, sdělen, nacvičen, ale pouze „nalezen“, tedy uvědomen, prožit a zvnitřněn.152

Naděje
Naděje má úzkou souvislost se smyslem. Je to touha a přání, že to, nač se těším, 

se uskuteční. Naděje je víra zaměřená do budoucnosti. V horizontálním smyslu se 
může naděje týkat oblasti práce, rodiny, přátel, zdraví, což jsou velmi důležité a pod-
statné hodnoty, pohybující se velmi vysoko v hodnotovém žebříčku každého člověka. 
Ovšem v nemoci a utrpení vlastním či blízkých se člověku tento žebříček mění, naděje 
se posouvá od více horizontálních smyslů do vertikály, ke smyslu jedinému hledáme 
„naději nade všemi nadějemi“.153

Způsoby pomoci 
Prohloubení základu vztahů 
Když hovoříme o nemocném dítěti, popřípadě o pomáhajícím rodiči, hrozí riziko, že 

se začneme věnovat pouze tématům nemoci a pomáhání. Tedy tomu, co je momentál-
ně akutní a palčivé, co je potřeba řešit a tomu, co doprovázející trápí. Zcela do pozadí 
se pak dostane to, co je základní a co vždy zůstává, totiž podstatný vztah rodič – dítě, 
který je přeci vždy primární. Téma, diagnóza, „problém“ nemůže nikdy nahradit živý, 
dynamický a aktuální vztah. Adjektivum „nemocný“ je totiž i přes obtížnost krizové 
situace vždy jen „přídavným jménem“154, proto nemůžeme zapomínat na to, abychom 
v rámci možností nezapomínali rozvíjet „dětství“ dítěte, „rodičovství“ rodičů, a také 
běžné vztahy nejen ve směru rodič – dítě, ale i směrem k širší rodině. Je to jedna 
z mála možností, jak předejít izolovanosti pečujících od okolí, což se může časem 
dostavit s neblahými důsledky.

152  FRANKL, V. E.: Vůle ke smyslu, s. 16.
153  Deus caritas est, 38. 
154  ŠAMÁNKOVÁ, M. et al.: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci, s. 60.

Oblasti spirituální bolesti 
Strach z neznámého
Různé formy strachu a obav jsou charakteristické tím, že se zaměřují směrem do 

budoucna. Rodiče nemocného dítěte i ostatní rodinní příslušníci prožívají v různé in-
tenzitě nejistotu, kladou sami sobě i svému okolí spoustu otázek, které jednak zahrnují 
praktické souvislosti zvládání nemoci, jednak ale také otázky smíření i možnosti svého 
posttraumatického růstu.147 Když se snažíme s lidmi v takto obtížných životních situa-
cích komunikovat, je nutné, abychom rozlišovali mezi sdělením objektivní informace, 
to znamená podáním zprávy (o zdravotním stavu, poradenském procesu, podpůrných 
organizacích apod.) a celostní formací, která zahrnuje komplexní přístup nejen k ne-
mocnému, ale i k pečující rodině. Právě v situaci, kdy se stává centrem veškerého 
zájmu okolí nemocné dítě a vše se odehrává jen kolem něj, začíná být ostatní rodina 
upozaďována, přestávají se rozvíjet další vztahy a ti, kteří doprovázejí, mohou opomíjet 
vlastní sebepéči. Ne nadarmo pak bývá některými autory takováto rodina nebo pečující 
okolí označováno jako „skrytí pacienti“.148

Vina
Oproti strachu, který směřuje do budoucnosti, obracejí se pocity viny vždy do minu-

losti a bývají spojeny se základní otázkou: „Proč?“ V určitém období se mohou objevit 
výčitky ať na obecné rovině (Kdo za to může?), ale i mnohem nebezpečnější osobní 
výpady vůči druhým (Ty za to můžeš!), sobě (Já jsem na vině…) i Bohu (Zač mě Bůh 
trestá?).149 Snaha najít příčinu stávajícího stavu za každou cenu vede často od objek-
tivního hledání až k naprosto subjektivním „nálezům“, které bývají mnohdy druhými 
nevyvratitelné. U rodičů bývá vina spojena s pocity selhání v rodičovské a ploditelské 
roli. Krize sebepojetí člověka jako matky či otce vede ke ztrátě sebedůvěry a sebejistoty 
a může vést k hlubší krizi osobní i rodičovské identity150, což může znamenat zvláště pro 
rodiče v dlouhodobé perspektivě silnou zátěž ve vzájemných vztazích. 

Odpuštění
Při pocitech viny je potřebné pracovat taktéž s velmi niterným tématem odpuštění.151 

To se ubírá dvěma směry:
Prvním je směr od sebe ke druhým lidem, to znamená aktivní odpuštění, kdy se rodin-

ný příslušník v souvislosti s obviňujícími a sebeobviňujícími tendencemi snaží odpustit 
sobě samému, druhým lidem, možná i Bohu, a to ve vztahu k tomu „co nás postihlo“.
     Pasivní odpuštění je jakási druhá strana jedné mince, při níž trpící rodič přijímá od-
puštění druhých, které spočívá v tom, že je okolím bezpodmínečně přijat. Není obviňo-
ván z nastalé situace, za níž objektivně nemůže (narození dítěte s postižením), a do-
konce že mu není ani zbytečně předhazováno jednání, za něž odpovědnost skutečně 

147  VODÁČKOVÁ, D. et al.: Krizová intervence, s. 380.
148  STAJDUHAR, K. et al.: Factors Influencing Family Caregivers’ Ability to Cope With Providing End-of-Life Cancer 

Care at Home, s. 78.
149  VODÁČKOVÁ, D.: Krizová intervence, s. 315.
150  ŠPATENKOVÁ, N. et al.: Krizová intervence pro praxi, s. 79.
151  SVATOŠOVÁ, M.: Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? s. 23.
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nese (například, že mohl zabránit úrazu dítěte). Rodič nechává také v rámci pasivního 
odpuštění na sebe působit Boží milosrdenství a bezpodmínečnou lásku, která taktéž 
zahrnuje prvek odpuštění a možnost obrácení.

Poučení a smysl
V situaci, kdy jsou rodiče postaveni před fakt, že jejich narozené dítě trpí vážnou 

nemocí, snaží se mobilizovat všechny své síly pro řešení konkrétních problémů, které 
vyvstaly. Řeší možnosti péče v domácím prostředí, konkrétní limity ale i výzvy pro ro-
dinný život, možnosti terapie, hledají podpůrné organizace i svépomocné skupiny. To 
je jedna strana mince, aspekt více praktický, který sleduje možnosti řešení, vylepšení 
nebo alespoň udržení stávající situace. Ovšem v pozadí se vždy vynořuje otázka po 
smyslu a hlubších souvislostech toho všeho. I když totiž neexistuje objektivní výcho-
disko z náročné situace, můžeme se spolu s rodinami nemocných dětí zaměřit na hle-
dání a nacházení smyslu a významu jejich situace, tázat se společně, jakým způsobem 
by se i skrze tak náročné chvíle mohli posunout dále. Přesně tato hledání a nacházení 
mohou pomoci v posttraumatickém růstu členů rodiny. V souvislosti s objevováním 
smyslu jsme si stále více vědomi toho, že nemůže být „udělán“ – to znamená dodán 
zvenčí, sdělen, nacvičen, ale pouze „nalezen“, tedy uvědomen, prožit a zvnitřněn.152

Naděje
Naděje má úzkou souvislost se smyslem. Je to touha a přání, že to, nač se těším, 

se uskuteční. Naděje je víra zaměřená do budoucnosti. V horizontálním smyslu se 
může naděje týkat oblasti práce, rodiny, přátel, zdraví, což jsou velmi důležité a pod-
statné hodnoty, pohybující se velmi vysoko v hodnotovém žebříčku každého člověka. 
Ovšem v nemoci a utrpení vlastním či blízkých se člověku tento žebříček mění, naděje 
se posouvá od více horizontálních smyslů do vertikály, ke smyslu jedinému hledáme 
„naději nade všemi nadějemi“.153

Způsoby pomoci 
Prohloubení základu vztahů 
Když hovoříme o nemocném dítěti, popřípadě o pomáhajícím rodiči, hrozí riziko, že 

se začneme věnovat pouze tématům nemoci a pomáhání. Tedy tomu, co je momentál-
ně akutní a palčivé, co je potřeba řešit a tomu, co doprovázející trápí. Zcela do pozadí 
se pak dostane to, co je základní a co vždy zůstává, totiž podstatný vztah rodič – dítě, 
který je přeci vždy primární. Téma, diagnóza, „problém“ nemůže nikdy nahradit živý, 
dynamický a aktuální vztah. Adjektivum „nemocný“ je totiž i přes obtížnost krizové 
situace vždy jen „přídavným jménem“154, proto nemůžeme zapomínat na to, abychom 
v rámci možností nezapomínali rozvíjet „dětství“ dítěte, „rodičovství“ rodičů, a také 
běžné vztahy nejen ve směru rodič – dítě, ale i směrem k širší rodině. Je to jedna 
z mála možností, jak předejít izolovanosti pečujících od okolí, což se může časem 
dostavit s neblahými důsledky.
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praktické souvislosti zvládání nemoci, jednak ale také otázky smíření i možnosti svého 
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to znamená podáním zprávy (o zdravotním stavu, poradenském procesu, podpůrných 
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mocnému, ale i k pečující rodině. Právě v situaci, kdy se stává centrem veškerého 
zájmu okolí nemocné dítě a vše se odehrává jen kolem něj, začíná být ostatní rodina 
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sobě samému, druhým lidem, možná i Bohu, a to ve vztahu k tomu „co nás postihlo“.
     Pasivní odpuštění je jakási druhá strana jedné mince, při níž trpící rodič přijímá od-
puštění druhých, které spočívá v tom, že je okolím bezpodmínečně přijat. Není obviňo-
ván z nastalé situace, za níž objektivně nemůže (narození dítěte s postižením), a do-
konce že mu není ani zbytečně předhazováno jednání, za něž odpovědnost skutečně 

147  VODÁČKOVÁ, D. et al.: Krizová intervence, s. 380.
148  STAJDUHAR, K. et al.: Factors Influencing Family Caregivers’ Ability to Cope With Providing End-of-Life Cancer 

Care at Home, s. 78.
149  VODÁČKOVÁ, D.: Krizová intervence, s. 315.
150  ŠPATENKOVÁ, N. et al.: Krizová intervence pro praxi, s. 79.
151  SVATOŠOVÁ, M.: Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? s. 23.

SPIRITUÁLNÍ PODPORA RODINY V KONTEXTU RANÉ PÉČE | Václav Tomiczek – Jaroslav Slaný



105

Názov príspevku | meno autora

O
dborné články / Expert articles

104

Acta Missiologica | 1/2017 | Ročník 11 | Číslo 1 

na jejichž základech lze provést monitoring v oblasti spirituality a religiozity. S mnohými 
potřebami může ze své pozice pracovat i intervent, který je při detekci potřeb náročněj-
ších, a to především z okruhu konkrétních náboženství, schopen zprostředkovat setkání 
s duchovním (knězem, pastorem, nemocničním kaplanem či jinými). 

Z mnoha způsobů dotazování na potřeby v oblasti spirituality a religiozity nabízíme 
na tomto místě jednoduchý polostrukturovaný rozhovor, který předkládá Hodge159. Ten 
nabízí praktickou osnovu nazvanou H.O.P.E. podle prvních písmen slov, která charak-
terizují oblasti rozhovoru. Hope: v čem vidí rodiče naději života?; Organisation: mají za 
sebou zázemí nějakého konkrétního společenství? (církev, farnost, sbor…); Practise: 
jaké konkrétní náboženské praktiky jim pomáhají? (modlitba, svátosti, meditace, sym-
boly…); Effect: jak to vše mohou tady a teď využít pro pomoc v jejich obtížné situaci?

Domníváme se, že tato snadná metoda rozhovoru přináší dva efekty. Jednak poskytuje 
potřebné informace tomu, kdo pomáhá v oblasti spirituality a religiozity rodinným přís-
lušníkům dítěte s postižením, aby mohl lépe porozumět situaci v konkrétní rodině a také 
naplánovat konkrétní kroky v doprovázení. Neméně důležitým efektem ovšem také je sku-
tečnost, že na základě takovýmto způsobem vedeného rozhovoru mohou si i sami rodiče 
hlouběji uvědomit a verbalizovat spirituální a religiózní zdroje, které jim pomáhají a z nichž 
mohou čerpat v nastalé obtížné situaci spojené s narozením dítěte s těžkým postižením.

Závěr
Při doprovázení vážně nemocných dětí i jejich rodinných příslušníků v rámci rané 

péče je důležité nezapomínat na všechny dimenze lidského bytí. Při jejich nenaplnění 
dochází k nárůstu potřeb, a to nejen v oblasti tělesné, psychické a sociální, ale také 
v okruzích týkajících se spirituality a religiozity. 

Cílem předloženého příspěvku bylo tedy poukázat na témata, s nimiž se může so-
ciální pracovník setkat, a také předložit určité možnosti konkrétní pomoci jak v oblasti 
spirituality v jejím širokém slova smyslu, tak i v konkrétních okruzích religiozity, která je 
spojena s konkrétním prožíváním v rámci určitého náboženského systému. 

Naším záměrem bylo poukázat na skutečnost, že pomoc v duchovní oblasti a pod-
pora rodinám, které si kladou v krizovém období existenciální a náboženské otázky, 
nemusí být vždy jen striktně doménou „profesionálů“ (kněží, pastorů, nemocničních 
kaplanů), ale týká se v podstatě všech, kdo přicházejí do kontaktu s těmi, které prožívají 
utrpení na základě těžkého onemocnění či postižení jejich dítěte.

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu s názvem: APVV 14 – 0646 Analý-
za potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. 

ThLic. Mgr. Václav Tomiczek je absolventem magisterského studia teologie na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě UP v Olomouci, kde získal licenciát v oboru pastorální te-
ologie. V současnosti působí jako externí doktorand na Fakultě zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavské univerzity v Trnavě, kde pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. 
v rámci své dizertační práce řeší téma: Identifikace potřeb rodin s členem v terminálním 
stádiu v kontextu sociální práce. Je rovněž koordinátorem nemocničních kaplanů a členem 

159  HODGE. D.: Spiritual assessment in social work and mental health practise, s. 31.

Hledání předchozích zdrojů
Mnohdy se domníváme, že spirituální potřeby vystupují pouze v období krizové situ-

ace, v nemoci, v utrpení, ale není to tak. Zdroje ve spirituální a náboženské oblasti totiž 
budujeme v průběhu celého života, kdy hledáme a snažíme se najít podněty a impulzy, 
skrze něž se učíme radovat ze světa, vztahů, hodnot, prožívat situace, v nichž jsme 
naplněni hlubokým vnitřním pokojem. Máme přeci předchozí zkušenosti se zvládáním 
náročných situací, které jsme již prožili a v nichž bylo zapotřebí aktivizovat vnitřní zdroje 
pro jejich zvládnutí. Nejedná se jen o individuální přesvědčení jedince, ale také rodiny 
jako celku, proto Špatenková doporučuje, aby při odborné pomoci bylo přihlédnuto 
i k systému přesvědčení rodiny (family belief system), to znamená k jejímu etnickému 
a kulturně náboženskému zázemí. 155 

Jak již bylo zmíněno výše v části článku věnované spiritualitě a religiozitě, spirituální 
zdroje (široce chápané) se týkají smyslu událostí, které jsme prožili, nebo žebříčku hod-
not, mohou jimi být příroda, vztahy, ale někdy i samota prožívaná v pozitivním smyslu. 
Zdroje v oblasti religiozity pak chápeme jako ty, které jsou vztaženy ke konkrétnímu 
náboženství a týkají se oblasti modlitby, rozjímání, četby Bible (nebo jiných nábožen-
ských knih), slavení liturgie nebo světa symbolů, ať už je to kříž, růženec nebo jiné.156

Otázky po Bohu
Velmi obtížným okruhem v pomoci doprovázejícím rodičům je téma viny a případné 

obviňování Boha (nebo vyšší moci) z nastalé situace. Náročným úkolem toho, kdo 
poskytuje pomoc rodičům dětí s postižením, je snažit se přetransformovat uzavřenost 
a ublíženost rodiny do otevření se možnostem, které se před ní vynořují jako výzva, 
a to v souvislosti s Franklovým tvrzením, že je potřeba přejít od otázky: „Co čekám já 
od života?“ k mnohem podnětnější otázce: „Co očekává život ode mne?“157

Emeritní papež Benedikt XVI. v souvislosti s křesťanským pohledem na nemoc 
a utrpení zdůrazňuje, že není takovým problémem vidět Boha a jeho působení jen 
ve věcech hezkých a radostných, radovat se z krás přírody, stvoření nebo ze setkání 
s krásným a obohacujícím člověkem. Bůh je ovšem přítomen a to možná daleko více 
i v situacích bolestných a obtížných. Vidíme to na osobě Ježíšově, kterému byli zvlášť 
blízcí lidé chudí, nemocní, trpící a na okraji společnosti.158 Pokud si my sami tuto sku-
tečnost uvědomíme a dokonce jako doprovázející se budeme snažit citlivě ji zprostřed-
kovat rodinám dětí s postižením, posune to nás i je mnohem hlouběji. 

Okruhy pro vedení rozhovoru
V tomto příspěvku jsme se doposud snažili předestřít okruhy bolesti ve spirituální 

oblasti a obecné možnosti pomoci. Jistě si ovšem klademe otázku, jak konkrétně postu-
povat a čemu se věnovat při intervenci s rodinou v rámci rané péče. Zde na prvním místě 
platí to, že každá situace je jedinečná a nelze na ni aplikovat univerzální standardizovaný 
dialog. Přesto existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak vést rozhovor o duchovních 
potřebách. Tyto metodiky poskytují (spíše než pevně uzavřenou sadu otázek) okruhy, 

155  ŠPATENKOVÁ, N. et al.: Krizová intervence pro praxi, s. 80.
156  HODGE. D.: Spiritual assessment in social work and mental health practise, s. 4.
157  FRANKL, V. E.: Vůle ke smyslu, s. 35.
158  Deus caritas est, 15. 
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na jejichž základech lze provést monitoring v oblasti spirituality a religiozity. S mnohými 
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ších, a to především z okruhu konkrétních náboženství, schopen zprostředkovat setkání 
s duchovním (knězem, pastorem, nemocničním kaplanem či jinými). 

Z mnoha způsobů dotazování na potřeby v oblasti spirituality a religiozity nabízíme 
na tomto místě jednoduchý polostrukturovaný rozhovor, který předkládá Hodge159. Ten 
nabízí praktickou osnovu nazvanou H.O.P.E. podle prvních písmen slov, která charak-
terizují oblasti rozhovoru. Hope: v čem vidí rodiče naději života?; Organisation: mají za 
sebou zázemí nějakého konkrétního společenství? (církev, farnost, sbor…); Practise: 
jaké konkrétní náboženské praktiky jim pomáhají? (modlitba, svátosti, meditace, sym-
boly…); Effect: jak to vše mohou tady a teď využít pro pomoc v jejich obtížné situaci?

Domníváme se, že tato snadná metoda rozhovoru přináší dva efekty. Jednak poskytuje 
potřebné informace tomu, kdo pomáhá v oblasti spirituality a religiozity rodinným přís-
lušníkům dítěte s postižením, aby mohl lépe porozumět situaci v konkrétní rodině a také 
naplánovat konkrétní kroky v doprovázení. Neméně důležitým efektem ovšem také je sku-
tečnost, že na základě takovýmto způsobem vedeného rozhovoru mohou si i sami rodiče 
hlouběji uvědomit a verbalizovat spirituální a religiózní zdroje, které jim pomáhají a z nichž 
mohou čerpat v nastalé obtížné situaci spojené s narozením dítěte s těžkým postižením.

Závěr
Při doprovázení vážně nemocných dětí i jejich rodinných příslušníků v rámci rané 

péče je důležité nezapomínat na všechny dimenze lidského bytí. Při jejich nenaplnění 
dochází k nárůstu potřeb, a to nejen v oblasti tělesné, psychické a sociální, ale také 
v okruzích týkajících se spirituality a religiozity. 

Cílem předloženého příspěvku bylo tedy poukázat na témata, s nimiž se může so-
ciální pracovník setkat, a také předložit určité možnosti konkrétní pomoci jak v oblasti 
spirituality v jejím širokém slova smyslu, tak i v konkrétních okruzích religiozity, která je 
spojena s konkrétním prožíváním v rámci určitého náboženského systému. 

Naším záměrem bylo poukázat na skutečnost, že pomoc v duchovní oblasti a pod-
pora rodinám, které si kladou v krizovém období existenciální a náboženské otázky, 
nemusí být vždy jen striktně doménou „profesionálů“ (kněží, pastorů, nemocničních 
kaplanů), ale týká se v podstatě všech, kdo přicházejí do kontaktu s těmi, které prožívají 
utrpení na základě těžkého onemocnění či postižení jejich dítěte.

Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu s názvem: APVV 14 – 0646 Analý-
za potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. 

ThLic. Mgr. Václav Tomiczek je absolventem magisterského studia teologie na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě UP v Olomouci, kde získal licenciát v oboru pastorální te-
ologie. V současnosti působí jako externí doktorand na Fakultě zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavské univerzity v Trnavě, kde pod vedením prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. 
v rámci své dizertační práce řeší téma: Identifikace potřeb rodin s členem v terminálním 
stádiu v kontextu sociální práce. Je rovněž koordinátorem nemocničních kaplanů a členem 

159  HODGE. D.: Spiritual assessment in social work and mental health practise, s. 31.

Hledání předchozích zdrojů
Mnohdy se domníváme, že spirituální potřeby vystupují pouze v období krizové situ-

ace, v nemoci, v utrpení, ale není to tak. Zdroje ve spirituální a náboženské oblasti totiž 
budujeme v průběhu celého života, kdy hledáme a snažíme se najít podněty a impulzy, 
skrze něž se učíme radovat ze světa, vztahů, hodnot, prožívat situace, v nichž jsme 
naplněni hlubokým vnitřním pokojem. Máme přeci předchozí zkušenosti se zvládáním 
náročných situací, které jsme již prožili a v nichž bylo zapotřebí aktivizovat vnitřní zdroje 
pro jejich zvládnutí. Nejedná se jen o individuální přesvědčení jedince, ale také rodiny 
jako celku, proto Špatenková doporučuje, aby při odborné pomoci bylo přihlédnuto 
i k systému přesvědčení rodiny (family belief system), to znamená k jejímu etnickému 
a kulturně náboženskému zázemí. 155 

Jak již bylo zmíněno výše v části článku věnované spiritualitě a religiozitě, spirituální 
zdroje (široce chápané) se týkají smyslu událostí, které jsme prožili, nebo žebříčku hod-
not, mohou jimi být příroda, vztahy, ale někdy i samota prožívaná v pozitivním smyslu. 
Zdroje v oblasti religiozity pak chápeme jako ty, které jsou vztaženy ke konkrétnímu 
náboženství a týkají se oblasti modlitby, rozjímání, četby Bible (nebo jiných nábožen-
ských knih), slavení liturgie nebo světa symbolů, ať už je to kříž, růženec nebo jiné.156

Otázky po Bohu
Velmi obtížným okruhem v pomoci doprovázejícím rodičům je téma viny a případné 

obviňování Boha (nebo vyšší moci) z nastalé situace. Náročným úkolem toho, kdo 
poskytuje pomoc rodičům dětí s postižením, je snažit se přetransformovat uzavřenost 
a ublíženost rodiny do otevření se možnostem, které se před ní vynořují jako výzva, 
a to v souvislosti s Franklovým tvrzením, že je potřeba přejít od otázky: „Co čekám já 
od života?“ k mnohem podnětnější otázce: „Co očekává život ode mne?“157

Emeritní papež Benedikt XVI. v souvislosti s křesťanským pohledem na nemoc 
a utrpení zdůrazňuje, že není takovým problémem vidět Boha a jeho působení jen 
ve věcech hezkých a radostných, radovat se z krás přírody, stvoření nebo ze setkání 
s krásným a obohacujícím člověkem. Bůh je ovšem přítomen a to možná daleko více 
i v situacích bolestných a obtížných. Vidíme to na osobě Ježíšově, kterému byli zvlášť 
blízcí lidé chudí, nemocní, trpící a na okraji společnosti.158 Pokud si my sami tuto sku-
tečnost uvědomíme a dokonce jako doprovázející se budeme snažit citlivě ji zprostřed-
kovat rodinám dětí s postižením, posune to nás i je mnohem hlouběji. 

Okruhy pro vedení rozhovoru
V tomto příspěvku jsme se doposud snažili předestřít okruhy bolesti ve spirituální 

oblasti a obecné možnosti pomoci. Jistě si ovšem klademe otázku, jak konkrétně postu-
povat a čemu se věnovat při intervenci s rodinou v rámci rané péče. Zde na prvním místě 
platí to, že každá situace je jedinečná a nelze na ni aplikovat univerzální standardizovaný 
dialog. Přesto existuje mnoho jednoduchých způsobů, jak vést rozhovor o duchovních 
potřebách. Tyto metodiky poskytují (spíše než pevně uzavřenou sadu otázek) okruhy, 
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156  HODGE. D.: Spiritual assessment in social work and mental health practise, s. 4.
157  FRANKL, V. E.: Vůle ke smyslu, s. 35.
158  Deus caritas est, 15. 

SPIRITUÁLNÍ PODPORA RODINY V KONTEXTU RANÉ PÉČE | Václav Tomiczek – Jaroslav Slaný
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pastorační rady ostravsko-opavské diecéze a působí ve vedení Katolické asociace nemoc-
ničních kaplanů v České republice. Spolupracuje také s Charitou Ostrava v rámci Hospice 
sv. Lukáše a jako lektor kurzu pro charitní dobrovolníky.

Kontakt na autora: e-mail: v.tomiczek@seznam.cz 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. působí nyní jako děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavské univerzity v Trnavě a zároveň jako přednosta Dětské kliniky 
ve Fakultní nemocnici Trnava. Je členem 10 vědeckých rad univerzit či fakult na Slo-
vensku i v zahraničí a je mj. také soudním znalcem v pediatrii. Těžištěm jeho zájmu, 
mimo klinickou pediatrii, je problematika sociální pediatrie, etiky v medicíně a filosofie 
medicíny. V současné době vede na Slovensku APVV projekt, týkající se rané péče 
o děti se speciálními potřebami.

Kontakt na autora: e-mail: jaroslav.slany@truni.sk
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI 
PLNÁ NOVÝCH PODNETOV PRE MISIOLÓGIU

INTERNATIONAL CONFERENCE SIGNS OF THE TIMES FOR TODAY’S MISSION 
FULL OF NEW STIMULI FOR MISSIOLOGY

Mária Hardy

Odoslané/Submitted: 6. 12. 2016 Prijaté/Accepted: 18. 1. 2016

Evanjelizácia sveta je dielom Božej moci, ktorá pôsobí skrze veľkodušných ľudí, ktorí 
v modlitbe hľadajú a nachádzajú Božiu vôľu, ako to naznačuje sv. Ján Pavol II.: „Misia je 
činnosť v kontemplácii a kontemplácia v činnosti.“

Aj v tomto odkaze sa niesla Prvá medzinárodná misiologická konferencia na Slovensku 
pod názvom Znamenia čias pre misie v súčasnosti konaná dňa 17. októbra 2016 v Bra-
tislave, na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Cieľom tejto 
pilotnej konferencie bolo spojiť angažovaných kňazov, rehoľníkov a laikov, ako aj tých, 
ktorí sa zaujímajú o problematiku misií a misiológie, a pouvažovať nad predloženými 
témami jednotlivých sekcií. Ambíciou konferencie bolo priniesť a otvoriť otázky k je-
dnotlivým témam a pokúsiť sa dať odpovede, alebo ich podľa možností naznačiť. 
Konferenciu otvoril vedúci Katedry misiológie prof. Ladislav Bučko privítaním 
zahraničných hostí a všetkých ostatných účastníkov. Vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ 
predniesol úvodnú modlitbu. Hlavný príspevok predniesol prof. Robert Schreiter, 
uznávaný misiológ z Chicaga, na tému Znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do bu-
dúcnosti. Vo svojom príhovore sa zameral na dve teologické témy, ktoré dávajú konkrétne 
vyjadrenie našej viere a nášmu misijnému učeníctvu, sú to: dialóg a zmierenie. V sú-
časnom svete mnohých konfliktov sa môže dialóg stať jedinou najdôležitejšou formou 
misijnej činnosti, do ktorej sa my ako kresťania môžeme zapojiť. Dialóg odráža 
významným spôsobom vlastnú Božiu činnosť dialógu vo svete a dialóg osôb vo Svätej 
Trojici. Teraz viac ako inokedy je dialóg forma misií, ktorá sa zameriava na znamenie 
časov. Ďalej poukázal na sv. Pavla (2 Kor, 5:17 – 20), ktorý hovorí o posolstve zmierenia 
Boha so svetom skrze Krista, a teraz služba pokračovania na práci zmierenia bola zverená 
nám. Uvádza päť základných princípov, ktoré sú východiskom pre kresťanské chápanie 
zmierenia a služby, ktorá z neho prúdi: Boh je autorom zmierenia a my sme povolaní 
k účasti na Božom diele; Boh zmierenie začína uzdravovaním hriešnika; Boh utvára 
z obete aj hriešnika „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17); kresťania majú vzor utrpenia v utrpení 
a smrti Ježiša Krista; zmierenie bude dokončené na konci časov, kedy Kristus znovu príde 
a Boh bude „všetko vo všetkom“ (1 Kor 15:28). Na dosiahnutie kresťanského zmierenia je 
možné použiť štyri metódy, ktoré nie sú úplne sekvenčné: uzdravenie spomienok, odhaľo-
vanie pravdy o minulosti, monitorovanie spravodlivosti a odpustenie. V závere prednášky 
vyzval k misijnému učeníctvu všetkých kresťanov, a to nielen tých oficiálne označených 
ako „misionári.“ Dialóg aj zmierenie čerpá svoju silu z prežívania Božieho milosrdenstva, 
ktoré je vyliate na nás a na svet, ktorý je rozdelený a v rozpore toľkými rôznymi spôsobmi. 
Boh koná vo svete v rámci misio Dei, na ktorom je každý kresťan povolaný podieľať sa.
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Evanjelizácia sveta je dielom Božej moci, ktorá pôsobí skrze veľkodušných ľudí, ktorí 
v modlitbe hľadajú a nachádzajú Božiu vôľu, ako to naznačuje sv. Ján Pavol II.: „Misia je 
činnosť v kontemplácii a kontemplácia v činnosti.“

Aj v tomto odkaze sa niesla Prvá medzinárodná misiologická konferencia na Slovensku 
pod názvom Znamenia čias pre misie v súčasnosti konaná dňa 17. októbra 2016 v Bra-
tislave, na pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Cieľom tejto 
pilotnej konferencie bolo spojiť angažovaných kňazov, rehoľníkov a laikov, ako aj tých, 
ktorí sa zaujímajú o problematiku misií a misiológie, a pouvažovať nad predloženými 
témami jednotlivých sekcií. Ambíciou konferencie bolo priniesť a otvoriť otázky k je-
dnotlivým témam a pokúsiť sa dať odpovede, alebo ich podľa možností naznačiť. 
Konferenciu otvoril vedúci Katedry misiológie prof. Ladislav Bučko privítaním 
zahraničných hostí a všetkých ostatných účastníkov. Vladyka arcibiskup Cyril Vasiľ 
predniesol úvodnú modlitbu. Hlavný príspevok predniesol prof. Robert Schreiter, 
uznávaný misiológ z Chicaga, na tému Znamenia čias pre misijnú činnosť dnes i do bu-
dúcnosti. Vo svojom príhovore sa zameral na dve teologické témy, ktoré dávajú konkrétne 
vyjadrenie našej viere a nášmu misijnému učeníctvu, sú to: dialóg a zmierenie. V sú-
časnom svete mnohých konfliktov sa môže dialóg stať jedinou najdôležitejšou formou 
misijnej činnosti, do ktorej sa my ako kresťania môžeme zapojiť. Dialóg odráža 
významným spôsobom vlastnú Božiu činnosť dialógu vo svete a dialóg osôb vo Svätej 
Trojici. Teraz viac ako inokedy je dialóg forma misií, ktorá sa zameriava na znamenie 
časov. Ďalej poukázal na sv. Pavla (2 Kor, 5:17 – 20), ktorý hovorí o posolstve zmierenia 
Boha so svetom skrze Krista, a teraz služba pokračovania na práci zmierenia bola zverená 
nám. Uvádza päť základných princípov, ktoré sú východiskom pre kresťanské chápanie 
zmierenia a služby, ktorá z neho prúdi: Boh je autorom zmierenia a my sme povolaní 
k účasti na Božom diele; Boh zmierenie začína uzdravovaním hriešnika; Boh utvára 
z obete aj hriešnika „nové stvorenie“ (2 Kor 5,17); kresťania majú vzor utrpenia v utrpení 
a smrti Ježiša Krista; zmierenie bude dokončené na konci časov, kedy Kristus znovu príde 
a Boh bude „všetko vo všetkom“ (1 Kor 15:28). Na dosiahnutie kresťanského zmierenia je 
možné použiť štyri metódy, ktoré nie sú úplne sekvenčné: uzdravenie spomienok, odhaľo-
vanie pravdy o minulosti, monitorovanie spravodlivosti a odpustenie. V závere prednášky 
vyzval k misijnému učeníctvu všetkých kresťanov, a to nielen tých oficiálne označených 
ako „misionári.“ Dialóg aj zmierenie čerpá svoju silu z prežívania Božieho milosrdenstva, 
ktoré je vyliate na nás a na svet, ktorý je rozdelený a v rozpore toľkými rôznymi spôsobmi. 
Boh koná vo svete v rámci misio Dei, na ktorom je každý kresťan povolaný podieľať sa.
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Konferencia bola rozdelená do troch sekcií. Prvú sekciu s názvom Misijná činnosť a jej 
súčasné výzvy otvoril prof. Ladislav Bučko s príspevkom Misia a globalizácia – výzva 
na nový misijný model? Autor sa zamýšľal nad vplyvom globalizácie na zmenu misijných 
stratégii v rozvojových krajinách. Predstavil výskumný projekt zameraný na súvislosti medzi 
duchovným a sociálnym rozvojom človeka, realizovaný v krajinách Kambodža, Keňa, Bolí-
via, Kazachstan, India, postavený na týchto výskumných otázkach: aké sú stratégie misijnej 
práce misionárov, aké sú zvolené evanjelizačné metódy, ako vnímajú misionári globalizáciu 
vo vzťahu k misijným praktikám, aká je motivácia konvertitov k prijatiu kresťanstva, čo dáva 
evanjelium konvertitom. Prof. Bučko sa podelil s čiastočnými výsledkami výskumu, kde 
zistil, že obrátenie na kresťanstvo nie je cieľom (treba rozlišovať medzi cirkvou, evanjeliom 
a kresťanstvom; kresťanstvo je jedno zo svetových náboženstiev, ktoré je nejakým spô-
sobom konkurenčné k ostatným svetovým náboženstvám a nesie v sebe aj isté historické 
deformácie; cieľom misijnej činnosti podľa výskumu v Kambodži je sprostredkovať ľuďom 
evanjelium a jeho hodnoty a pomôcť im nadobudnúť dôstojný ľudský život), kde misijnú čin-
nosť považuje za delenie sa s evanjeliom a pozdvihnutie človeka do vyššieho sociálneho 
a duchovného života. Ďalej uvádza, že sa v Kambodži osvedčil spôsob nepriamej evanjeli-
zácie – byť s ľuďmi a misijná diakonia. V kontexte evanjelizácie sa katolícki misionári snažia 
vidieť spoločné prvky medzi evanjeliom a budhistickým etickým systémom. Podčiarkol tiež 
určité napätie pri misijnej činnosti medzi zameraním sa na sociálny rozvoj človeka a pria-
mym ohlasovaním evanjelia.

Nevyhnutnosť Aplikovania teológie zmierenia na Ukrajine potvrdil ThDr. Jaroslav Jaš-
šo vo svojom príspevku, ktorým pokračovala prvá sekcia o misijnej činnosti. Koncept zmie-
renia vrcholí v bode odpustenia, na ktoré sa musíme pozerať z Božej perspektívy, pretože 
bez Božej milosti je odpustenie nemožné. Prostredníctvom odovzdanosti do Božích rúk 
a prijatím Božej lásky sa potom zúčastňujeme na tejto perspektíve. Pri aplikovaní zmierenia 
sú dôležité spoločenstvá pamäte a komunity nádeje. Cirkevné spoločenstvá disponujú prí-
behom smrti, utrpenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista, a teda by mali životný príbeh 
vkladať do príbehu Pána Ježiša a vytvoriť spoločenstvo pamäte. Ďalej poukázal na apliko-
vanie metódy zmierenia medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou na Ukrajine, ktorá 
zahŕňa skúsenosť komunity viery, kresťanskú tradíciu, zdroje kultúry a vzájomný dialóg. 
Toto má prebiehať v kruhu lásky, dôvery a bezpečia, aby sa zúčastnené strany zmierenia 
mohli navzájom otvoriť, priblížiť jeden k druhému a transformovať svoju minulosť. Na záver 
podčiarkol nedeliteľnosť Ježiša Krista, ktorý je len jeden a obe cirkvi sa majú navzájom do-
pĺňať, podporovať sa pri zachovaní vlastných tradícií a vytvárať spoločné sviatky, procesie, 
oslavy viery.

Doc. Martin Uháľ ponúkol vo svojom príspevku Sociálne učenie Cirkvi v misijnej službe, 
pohľad na transcendentnú ľudskú dôstojnosť v kontexte sociálnej náuky Cirkvi. Poslaním 
misijnej činnosti je ohlásiť vykúpenie človeka skrze Božieho Syna Ježiša Krista a radostnú 
správu, že Boh miluje človeka. Sociálne otázky sú obsahom misijnej činnosti, nie jej cieľom 
a sú rovnako dôležité. Misionár, ktorý prichádza je svedkom Kristovej lásky. Jeho kresťan-
stvo sa vyjadruje spôsobom misijnej činnosti, ako pristupuje k druhým. Ohlasovanie evan-
jelia a kresťanské svedectvo lásky pre druhých sú vyjadrením misijnej služby, na základe 
ktorej môžu ľudia prijať Ježiša Krista, prijať spásu a zmeniť svoj život.

Svedectvo priamo z misijného územia priniesol Mgr. Marián Čaučík v príspevku Re-
flexia spolupráce eRka s diecézou Lodwar v misijných projektoch v regióne Turkana, Keňa, 
kde sa podelil o ich spoločnú 18 ročnú skúsenosť. Misijná oblasť Turkana je suché územie 

pastierov dobytka, kde 60 % obyvateľstva tvoria nomádi, 14 % sa živí rybolovom a 7 % tvoria 
poľnohospodári. Diecéza má 25 farností, 300 filiálok, pôsobí tam 59 kňazov, 60 rehoľných 
sestier a 16 rehoľných bratov, na území 1,5 krát väčšom ako Slovensko. V roku 2012 diecéza 
oslávila 50 rokov od príchodu prvých misionárov do Turkany. Diecéza je závislá na zahra-
ničnej pomoci. Okrem klasickej pastorácie sa zameriavajú na veľké oblasti pôsobnosti, a to 
zabezpečenie pitnej vody, inštitucionálny rozvoj, infraštruktúra, starostlivosť o detské práva, 
vzdelávanie dospelých, rozvoj komunitného života, zdravotnícka a sociálna služba. Medzi 
veľké výzvy diecézy patrí potravinová bezpečnosť, spravodlivosť, zmierenie, rozvojové pro-
jekty, spolupráca s vládou, boj s korupciou, sebestačnosť. Po rokoch spolupráce sa vynorila 
otázka misijná verzus rozvojová práca, kde diecéza vie nájsť stále menej a menej prostried-
kov na svoju základnú činnosť a tým stráca dobrých a skúsených rozvojových ľudí. Na záver 
autor poukázal na potrebu dialógu misijnej práce a novej paradigme rozvoja spolupráce me-
dzi diecézou a zahraničnými podporovateľmi, donormi. Dialóg a nájdenie nových spôsobov 
a ciest je pre diecézu dôležitý, aby mohli napĺňať svoju misiu, ktorá je ostať a evanjelizovať 
a ísť k hlbšej kresťanskej zodpovednosti a identite – sme Božia rodina v diecéze Lodwar, 
ktorá je zjednotená Duchom Svätým, ohlasujeme s radosťou zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
a chceme venovať svoje životy kresťanskej službe tým, ktorí to najviac potrebujú.

Prvá sekcia vyvrcholila panelovou diskusiou, kde odzneli tieto otázky: 
●  Aké sú prednosti a limity prístupu teológie zmierenia v aplikácii na konflikt pravosláv-

neho patriarchátu a gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine?
Odpovedal prednášajúci ThDr. Jaroslav Jaššo, ktorý svoju odpoveď zameral na konflikt 
veriacich v Perečíne. Ľudia mali dobrú vôľu a veľa vecí po roku 1989 pochopili. V interview 
vyjadrili názor, že ak ich biskupi povedú k zmiereniu, urobia tak. Spolupráca kňazov týchto 
dvoch cirkví, miesta diskusie a spoločného jedla, kde sa môžu vzájomne otvoriť, je dobrou 
východiskovou pozíciou na liečenie spomienok minulosti. Moderátor ďalej vyjadril názor 
biskupa Šašíka z Užhorodu, že konflikt medzi cirkvami je podporovaný zhora od cirkevných 
predstavených, aby konflikt ostal. Tu vidíme kontrast s vôľou ľudí, ktorí chcú zmierenie. 
Ako to riešiť? Odpoveďou sú pastorálne kroky, viesť dialóg, stretávanie sa, rozprávanie 
o prežitých veciach a budovanie lokálnej cirkvi, teológie zdola. Prof. Schreiter poukázal na
náročnú časť zmierenia – hovorenie, objavovanie pravdy – liečenie sa skrze pravdu dia-
lógu. Obidve strany dokážu spoznať ten svoj príbeh, ktorý nie je pokrivený z jednej alebo 
druhej strany. Výskum ukázal, že na nižšej úrovni sú ľudia schopní sa zmieriť, ale tí ktorí 
sú vyššie, majú problém a spôsobujú konflikt. Ľudia, ktorí sú dole dokážu nájsť spôsob ako 
sa rozprávať o minulosti. Vždy existuje spôsob zmierenia a uzdravenia napriek politickým 
komplikáciám. Prof. Bučko pri svojej návšteve na Donbase tri mesiace pred vypuknutím 
konfliktu na Ukrajine nezachytil medzi ľuďmi žiadne napätie, ľudia žili normálne. Konflikt 
chápe politicky s miešaním sa nacionalistických tendencií. Uviedol príklad preferovania 
ukrajinčiny zo strany gréckokatolíckej cirkvi v rusko-jazyčnom prostredí východnej Ukrajiny, 
čo považuje za misijnú výzvu pre cirkev na Ukrajine. 

●  Aká je implementácia štvrtého misijného modelu? Akým konkrétnym spôsobom?
Prof. Bučko oboznámil prítomných o projektoch Vysokej školy sv. Alžbety v rozvojových 
krajinách, kde sú ponúkané aj vysokoškolské vzdelávanie, aby miestni ľudia študovali vo 
svojej krajine a po skončení štúdií pôsobili v lokálnej komunite. V Keni má Vysoká škola 
sv. Alžbety štyroch PhD. študentov, ktorí vedú projekty vo svojej krajine, čo pokladáme za 
konkrétny spôsob implementácie globálneho misijného modelu.
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Konferencia bola rozdelená do troch sekcií. Prvú sekciu s názvom Misijná činnosť a jej 
súčasné výzvy otvoril prof. Ladislav Bučko s príspevkom Misia a globalizácia – výzva 
na nový misijný model? Autor sa zamýšľal nad vplyvom globalizácie na zmenu misijných 
stratégii v rozvojových krajinách. Predstavil výskumný projekt zameraný na súvislosti medzi 
duchovným a sociálnym rozvojom človeka, realizovaný v krajinách Kambodža, Keňa, Bolí-
via, Kazachstan, India, postavený na týchto výskumných otázkach: aké sú stratégie misijnej 
práce misionárov, aké sú zvolené evanjelizačné metódy, ako vnímajú misionári globalizáciu 
vo vzťahu k misijným praktikám, aká je motivácia konvertitov k prijatiu kresťanstva, čo dáva 
evanjelium konvertitom. Prof. Bučko sa podelil s čiastočnými výsledkami výskumu, kde 
zistil, že obrátenie na kresťanstvo nie je cieľom (treba rozlišovať medzi cirkvou, evanjeliom 
a kresťanstvom; kresťanstvo je jedno zo svetových náboženstiev, ktoré je nejakým spô-
sobom konkurenčné k ostatným svetovým náboženstvám a nesie v sebe aj isté historické 
deformácie; cieľom misijnej činnosti podľa výskumu v Kambodži je sprostredkovať ľuďom 
evanjelium a jeho hodnoty a pomôcť im nadobudnúť dôstojný ľudský život), kde misijnú čin-
nosť považuje za delenie sa s evanjeliom a pozdvihnutie človeka do vyššieho sociálneho 
a duchovného života. Ďalej uvádza, že sa v Kambodži osvedčil spôsob nepriamej evanjeli-
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vidieť spoločné prvky medzi evanjeliom a budhistickým etickým systémom. Podčiarkol tiež 
určité napätie pri misijnej činnosti medzi zameraním sa na sociálny rozvoj človeka a pria-
mym ohlasovaním evanjelia.

Nevyhnutnosť Aplikovania teológie zmierenia na Ukrajine potvrdil ThDr. Jaroslav Jaš-
šo vo svojom príspevku, ktorým pokračovala prvá sekcia o misijnej činnosti. Koncept zmie-
renia vrcholí v bode odpustenia, na ktoré sa musíme pozerať z Božej perspektívy, pretože 
bez Božej milosti je odpustenie nemožné. Prostredníctvom odovzdanosti do Božích rúk 
a prijatím Božej lásky sa potom zúčastňujeme na tejto perspektíve. Pri aplikovaní zmierenia 
sú dôležité spoločenstvá pamäte a komunity nádeje. Cirkevné spoločenstvá disponujú prí-
behom smrti, utrpenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista, a teda by mali životný príbeh 
vkladať do príbehu Pána Ježiša a vytvoriť spoločenstvo pamäte. Ďalej poukázal na apliko-
vanie metódy zmierenia medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou na Ukrajine, ktorá 
zahŕňa skúsenosť komunity viery, kresťanskú tradíciu, zdroje kultúry a vzájomný dialóg. 
Toto má prebiehať v kruhu lásky, dôvery a bezpečia, aby sa zúčastnené strany zmierenia 
mohli navzájom otvoriť, priblížiť jeden k druhému a transformovať svoju minulosť. Na záver 
podčiarkol nedeliteľnosť Ježiša Krista, ktorý je len jeden a obe cirkvi sa majú navzájom do-
pĺňať, podporovať sa pri zachovaní vlastných tradícií a vytvárať spoločné sviatky, procesie, 
oslavy viery.
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pohľad na transcendentnú ľudskú dôstojnosť v kontexte sociálnej náuky Cirkvi. Poslaním 
misijnej činnosti je ohlásiť vykúpenie človeka skrze Božieho Syna Ježiša Krista a radostnú 
správu, že Boh miluje človeka. Sociálne otázky sú obsahom misijnej činnosti, nie jej cieľom 
a sú rovnako dôležité. Misionár, ktorý prichádza je svedkom Kristovej lásky. Jeho kresťan-
stvo sa vyjadruje spôsobom misijnej činnosti, ako pristupuje k druhým. Ohlasovanie evan-
jelia a kresťanské svedectvo lásky pre druhých sú vyjadrením misijnej služby, na základe 
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pastierov dobytka, kde 60 % obyvateľstva tvoria nomádi, 14 % sa živí rybolovom a 7 % tvoria 
poľnohospodári. Diecéza má 25 farností, 300 filiálok, pôsobí tam 59 kňazov, 60 rehoľných 
sestier a 16 rehoľných bratov, na území 1,5 krát väčšom ako Slovensko. V roku 2012 diecéza 
oslávila 50 rokov od príchodu prvých misionárov do Turkany. Diecéza je závislá na zahra-
ničnej pomoci. Okrem klasickej pastorácie sa zameriavajú na veľké oblasti pôsobnosti, a to 
zabezpečenie pitnej vody, inštitucionálny rozvoj, infraštruktúra, starostlivosť o detské práva, 
vzdelávanie dospelých, rozvoj komunitného života, zdravotnícka a sociálna služba. Medzi 
veľké výzvy diecézy patrí potravinová bezpečnosť, spravodlivosť, zmierenie, rozvojové pro-
jekty, spolupráca s vládou, boj s korupciou, sebestačnosť. Po rokoch spolupráce sa vynorila 
otázka misijná verzus rozvojová práca, kde diecéza vie nájsť stále menej a menej prostried-
kov na svoju základnú činnosť a tým stráca dobrých a skúsených rozvojových ľudí. Na záver 
autor poukázal na potrebu dialógu misijnej práce a novej paradigme rozvoja spolupráce me-
dzi diecézou a zahraničnými podporovateľmi, donormi. Dialóg a nájdenie nových spôsobov 
a ciest je pre diecézu dôležitý, aby mohli napĺňať svoju misiu, ktorá je ostať a evanjelizovať 
a ísť k hlbšej kresťanskej zodpovednosti a identite – sme Božia rodina v diecéze Lodwar, 
ktorá je zjednotená Duchom Svätým, ohlasujeme s radosťou zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
a chceme venovať svoje životy kresťanskej službe tým, ktorí to najviac potrebujú.

Prvá sekcia vyvrcholila panelovou diskusiou, kde odzneli tieto otázky: 
●  Aké sú prednosti a limity prístupu teológie zmierenia v aplikácii na konflikt pravosláv-

neho patriarchátu a gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine?
Odpovedal prednášajúci ThDr. Jaroslav Jaššo, ktorý svoju odpoveď zameral na konflikt 
veriacich v Perečíne. Ľudia mali dobrú vôľu a veľa vecí po roku 1989 pochopili. V interview 
vyjadrili názor, že ak ich biskupi povedú k zmiereniu, urobia tak. Spolupráca kňazov týchto 
dvoch cirkví, miesta diskusie a spoločného jedla, kde sa môžu vzájomne otvoriť, je dobrou 
východiskovou pozíciou na liečenie spomienok minulosti. Moderátor ďalej vyjadril názor 
biskupa Šašíka z Užhorodu, že konflikt medzi cirkvami je podporovaný zhora od cirkevných 
predstavených, aby konflikt ostal. Tu vidíme kontrast s vôľou ľudí, ktorí chcú zmierenie. 
Ako to riešiť? Odpoveďou sú pastorálne kroky, viesť dialóg, stretávanie sa, rozprávanie 
o prežitých veciach a budovanie lokálnej cirkvi, teológie zdola. Prof. Schreiter poukázal na
náročnú časť zmierenia – hovorenie, objavovanie pravdy – liečenie sa skrze pravdu dia-
lógu. Obidve strany dokážu spoznať ten svoj príbeh, ktorý nie je pokrivený z jednej alebo 
druhej strany. Výskum ukázal, že na nižšej úrovni sú ľudia schopní sa zmieriť, ale tí ktorí 
sú vyššie, majú problém a spôsobujú konflikt. Ľudia, ktorí sú dole dokážu nájsť spôsob ako 
sa rozprávať o minulosti. Vždy existuje spôsob zmierenia a uzdravenia napriek politickým 
komplikáciám. Prof. Bučko pri svojej návšteve na Donbase tri mesiace pred vypuknutím 
konfliktu na Ukrajine nezachytil medzi ľuďmi žiadne napätie, ľudia žili normálne. Konflikt 
chápe politicky s miešaním sa nacionalistických tendencií. Uviedol príklad preferovania 
ukrajinčiny zo strany gréckokatolíckej cirkvi v rusko-jazyčnom prostredí východnej Ukrajiny, 
čo považuje za misijnú výzvu pre cirkev na Ukrajine. 

●  Aká je implementácia štvrtého misijného modelu? Akým konkrétnym spôsobom?
Prof. Bučko oboznámil prítomných o projektoch Vysokej školy sv. Alžbety v rozvojových 
krajinách, kde sú ponúkané aj vysokoškolské vzdelávanie, aby miestni ľudia študovali vo 
svojej krajine a po skončení štúdií pôsobili v lokálnej komunite. V Keni má Vysoká škola 
sv. Alžbety štyroch PhD. študentov, ktorí vedú projekty vo svojej krajine, čo pokladáme za 
konkrétny spôsob implementácie globálneho misijného modelu.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI PLNÁ NOVÝCH PODNETOV PRE MISIOLÓGIU | Mária Hardy
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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●  Čo ak v konflikte medzi cirkvami na Ukrajine pravda zmierenia rozdeľuje a musí
rozdeľovať? Momentálne spoločný naratív pravdy možný nie je, a keďže moskovský
patriarchát je blízko Kremľu, ktorý má svoje záujmy v regióne, toto obdobie môže
trvať veľmi dlho, čo potom?

Prof. Schreiter poukázal na to, že jednou z najväčších ťažkostí ako povedať pravdu je vy-
sporiadať sa s históriou, kultúrou mlčanlivosti a kultúrou klamstva zvlášť, keď sú tam poli-
tické záujmy. Na poznanie a prijatie pravdy minulosti treba veľa praxe. Zásadnú úlohu pri 
duchovnosti a hovorení pravdy je pochopenie pravdy, ktorá je zobrazená v Starom zákone 
a evanjeliu podľa Jána. Pravda nie je o tvrdení, ale o spoľahlivosti a viere, že Boh je pravda. 
Musíme sa zamerať na pravdivosť Boha, ktorá je v ňom samom. K reakcii na situáciu na 
Ukrajine bol vyzvaný aj arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý tento etnický a náboženský konflikt 
prirovnal k procesu katarzie, ktorý ešte neprebehol v krajinách východnej Európy, pretože 
my sme ešte pravdu o našej histórii neprijali. Zmenili sa vonkajšie politické systémy a spo-
ločenské situácie, ktoré však neprešli cez princíp katarzie. Na celú situáciu sa treba poze-
rať zo širšieho kontextu problémov vzťahov ortodoxnej a katolíckej cirkvi. Katolícka strana 
v ekumenickom dialógu prešla etapami priznania si viny a prosby o odpustenie, a tento 
dialóg pomohol očisťovaniu historickej pamäte. Zamyslime sa, či je podobný ideový, du-
chovný a praktický prístup charakteristický aj pre druhú stranu dialógu. Pravdepodobne je 
to asymetrický dialóg.

●  Druhou nosnou témou, ktorá sa niesla v prednáškach prvej sekcie bolo napätie me-
dzi misionárom a evanjelizovaným, a najprovokatívnejšie to zaznelo u prof. Bučka,
ktorý povedal, že kresťanstvo nie je cieľ misie.

V odpovedi profesor poukázal na dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré hovoria, 
že k Cirkvi sú tajomným spôsobom skrze Ducha Svätého pričlenení aj tí, ktorí žijú dobro 
vo svojom svedomí a Ježiš ich priťahuje k svojmu telu. Zároveň Cirkev je len prostriedkom, 
znamením, cestou. Cieľom je Božie kráľovstvo. Misijné úsilie a evanjelizácia Cirkvi je zame-
raná na to, aby ľudia prišli k poznaniu Boha a k naplneniu ich života. Či sa ich pričlenenie 
k Cirkvi udeje sviatostným spôsobom tu na tejto zemi, alebo inak, Boh je nad tým.

●  Máte aj vy takú skúsenosť, že kresťanstvo je vnímané ako blok?
Marián Čaučík si myslí, že v misijných krajinách ako Keňa alebo Sudán, to tak nie je, skôr 
u nás v Európe. Vyzdvihol prínos sociálnej náuky Cirkvi, na ktorej sa dá postaviť rozvojová 
práca v misijných krajinách. Prostredníctvom princípov ako je ľudská dôstojnosť, subsidia-
rita a solidarita si Cirkev otvára dvere sŕdc ľudí a spoločenských systémov. Don Vrecko 
podotkol, že ohlasovanie Božieho kráľovstva je dielo Ducha Svätého, nielen naša misijná 
činnosť. Za dôležitých pre evanjelizáciu považuje aj laikov, aby boli pripravení odpovedať 
na kerygmatickú otázku: Kto je Ježiš Kristus?

●  Mohli by sme postaviť budhistické náboženstvo na jednu úroveň s kresťanstvom,
keďže model prípravy nekresťanských náboženstiev na kresťanstvo je už v misiológii
prekonaný?

Stretnutie s Ježišom dáva človeku neuveriteľnú slobodu, ktorú zažil pri svojej misijnej práci 
v Rusku aj Kambodži prof. Bučko. Je presvedčený o tom, že Cirkev je najlepšou cestou 
do Božieho kráľovstva, k spáse. Ekleziológiu treba rozvíjať, niečo je stále to isté, niečo sa 
mení, hlavne v kontexte ku kultúram, čo je veľmi dynamické. 
Doc. Uháľ ukončil panelovú diskusiu povolaním misionára, ktorý musí nájsť model imple-
mentácie sociálnych hodnôt a ohlásenia ľudskej dôstojnosti človeku a následnú zmenu jeho 
hodnôt, lebo je Bohom stvorený, vykúpený Ježišom Kristom a predurčený na večnú spásu. 

Druhú sekciu s názvom Utečenci a migranti otvoril arcibiskup Cyril Vasiľ príspevkom 
Utečenci a migranti ako výzva pre misijnú činnosť. Teoretické aspekty migrácie východných 
katolíkov a ich pastorácie doplnil skúsenosťou o osobnej evanjelizácii ukrajinských, 
moldavských a rumunských žien migrujúcich za prácou do talianskych sekularizovaných 
rodín, kde sa starajú o seniorov. Tieto ženy sa so starými ľudia modlia a navštevujú boho-
služby v nedeľu, a tak sa stávajú nástrojom evanjelizácie v sekularizovanom západnom 
svete. Taktiež uviedol pastoračný plán biskupov v Holandsku, ktorí chcú v priebehu 20 ro-
kov predať dve tretiny kostolov, pretože ich neustále sa zmenšujúce spoločenstvo 
katolíckych veriacich nepotrebuje a nemôžu ich finančne udržať. Komunity východných 
veriacich katolíkov migrantov zo Sýrie majú záujem o tieto kostoly, aby sa mohli stretávať, 
ale narážajú na nepochopenie a komerčný prenájom zo strany laickej farskej rady. 
Prítomnosť katolíckych migrantov je oživením kresťanského života spoločenstiev. Pekným 
príkladom je aj duchovná pomoc jedného katolíka v Holandsku, ktorý skupoval tieto kostoly 
a poskytoval ich prichádzajúcim migrantom, aby sa mali kde stretávať na bohoslužby. 
Príchod a identita katolíkov migrantov z východu sa tak stáva výzvou a príkladom pre vla-
žných kresťanov sekularizovaného západného sveta. Prednášku uzavrel otázkou: Sme ešte 
stále presvedčení, že Kristovo evanjelium je určené pre všetkých, alebo už vychádzame 
principiálne z toho, že každý je ok a buďme dobrí ľudia? Prežije naša kresťanská identita, 
ako štruktúra, kultúra, duchovnosť a spoločenstvo, ako ho poznáme v doterajšej forme?

O skúsenosti z balkánskej cesty v príspevku Utečenecká kríza v Európe sa podelil prof. 
Vladimír Krčméry, ktorý sa so svojím tropic teamom staral po zdravotníckej stránke o mig-
rantov v Maďarsku smerujúcich do Európy. Vzorky, ktoré odoberal od migrujúcich 
utečencov potvrdili, že nemajú HIV, Hepatitídu B ani C, maláriu a po zdravotníckej stránke 
nie sú nebezpeční. Vyvrátil tiež podozrenie, že títo ľudia majú rezistentné mikroorganizmy.

Ďalší príspevok v rámci utečeneckej problematiky predniesol prof. Selvaraj 
Subramaniam z Kualalumpur pod názvom Malajská skúsenosť s utečeneckou krízou vo 
Vietname a ju-hovýchodnej Ázii, kde rozviedol problémy vlastnej krajiny pri migračnej kríze 
počas Indo-čínskej vojny. V tejto vlne prišlo loďami 600 tisíc ľudí, ktorým poskytli pomoc, aj 
keď ich na začiatku chceli poslať preč. Keďže nechceli miešať kultúry, všetkých utečencov 
umiestnili na ostrovy, kde ich izolovali, aby predišli problémom interakcie s domorodými 
obyvateľmi. Mali tam dostatok času na skríning, aby ich mohli rozdeliť do správnej 
kategórie: ekonomic-kí migranti alebo politickí utečenci. Poskytli im jedlo, ubytovanie, 
modlitebne, bezpečnosť a pripravovali ich na integráciu. Utečenci nemali nič iba svoju 
rodinu a vieru. V súčasnosti sú ostrovy zatvorené a ostali tam pamätníky migrácie. 

Rektor Univerzity v Kelantane v Malajzii, prof. Muhammad Mortazza, vo svojom prí-
spevku Univerzity ako miesto pre medzikultúrny dialóg a toleranciu – malajská skúsenosť, 
uviedol problematiku migrácie, ktorá vždy prináša problémy interkultúrneho a interrasové-
ho charakteru. Malajzia je multietnická, multirasová a multináboženskú krajina, kde nielen 
tolerujú rasu a náboženstvo, ale vítajú diverzitu, lebo v tom je sila. Majú množstvo sviatkov 
všetkých rôznych náboženstiev a oslavujú ich všetci. Ak hovoríme o potrebách interkultúr-
neho dialógu a tolerancie ako prijať jeden druhého, musíme druhých prijať akí sú a nemô-
žeme ich nútiť, aby sa stali rovnakými. Pod nadvládou Veľkej Británie boli rasy preferované 
a rozdelené. Po roku 1979 vytvorili novú rasovú legislatívu, otvorili školy, dovolili ľuďom, aby 
si svoje deti pomenovali a vychovávali podľa svojej rasy a náboženstva. V 90. rokoch získali 
investície celého sveta vďaka svojej rôznorodosti. Krajina veľa investuje do vzdelávania, 
lebo to pomáha budovať spoločnosť. Majú kvalitné vzdelávacie programy medzikultúrneho 
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dialógu, ktoré bojujú za neutrálnosť, nielen tolerovať toho druhého, ale ho prijať. Nechcú 
podporovať skupiny, ktoré sú niečo viac a snažia sa zdôrazňovať, že v očiach Boha sme 
všetci rovnakí, preto by sa nikto nemal cítiť nadradený. 

Druhú sekciu ukončila Mgr. Petra Achbergerová, riaditeľka odboru migrácie a integ-
rácie Migračného úradu v SR, s príspevkom Nechceme na Slovensku utečencov? (Výzvy 
v oblasti azylu a utečencov v histórii Slovenskej republiky z pohľadu štátnej inštitúcie). 
Pomoc utečencom je fakt, nezávisí od toho či chceme alebo nie, sme k tomu viazaní žene-
vskou konvenciou a európskym protokolom. Migračný úrad preveruje, kto spĺňa podmienky 
medzinárodnej ochrany. Medzi tokmi utečencov je veľa takých, ktorí sú ekonomickí migranti. 
90 % utečencov nemá doklady a pri overovaní dokladov je problém. Ak človek uteká z kraji-
ny, kde je vojna, Slovenská republika mu pridelí doplnkovú ochranu. Najvyšší počet žiadostí 
bol v roku 2003-2004, odvtedy klesá. Po výbuchu v Černobyle Migračný úrad umiestnil 330 
rodín ukrajinských občanov slovenského pôvodu na území východného Slovenska, dobre 
sa adaptovali s podporou ukrajinskej komunity. Prijali sme aj občanov bývalej Juhoslávie, 
niektorí tu ostali aj po skončení vojny. Ďalej sme prijali 150 kresťanov z Iraku, ktorí dostali 
azyl. Aj keby sme chceli byť viac otvorení pre prijímanie utečencov, neexistuje v rámci Slo-
venska štátny integračný program. 

Druhá panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Z oblasti Iraku Chaldejských kresťanov zaznieva názor, že západ by sa mal snažiť

podporovať, aby ľudia zostávali v Sýrii a v Iraku. Je to vôbec možné? Čo by mal západ
robiť?

Odpovedal arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý zmiznutie, roztrúsenie tisícročných komunít pova-
žuje za nenahraditeľnú historicko-kultúrnu stratu, rozvrat a zotretie kultúrnych spoločen-
stiev, ochudobnením obrazu danej krajiny. Z cirkevného hľadiska je dobré, aby miesto, kde 
sa zrodilo kresťanstvo bolo charakterizované prítomnosťou kresťanov. Toto je legitímna 
snaha patriarchov udržať kresťanov na území a v komunitách, ktoré sú im vlastné. Keďže 
kresťania na týchto územiach sú v ohrození života a nevidia budúcnosť pre seba a deti, 
opúšťajú krajinu, čo je úplne normálne. Ak nechceme, aby sa vytratili úplne a roztratili sa 
v globálnom svete, potrebujeme zastaviť vojny. Cirkev sa bude zasadzovať, aby mohli tí-
to ľudia žiť v stave bezpečnosti v presídlenej krajine so zachovaním vlastnej identity pre 
spoločné dobro celej spoločnosti. Prof. Krčméry pridal svoju skúsenosť z Talianska, ktoré 
ročne integruje 250 tisíc utečencov. Pocítil hrdosť na to, že je kresťanom katolíkom, keď 
jeden kňaz z farnosti v Taliansku na konci sv. omše čítal 300 mien farníkov, ktorí si zobrali 
ku sebe rodinu utečencov. Po skončení vojny je vysoko pravdepodobný návrat kresťanov 
z Iraku späť do krajiny, ale v Sýrii sa nedá nič predvídať. V Taliansku bolo 90 % migrantov 
z Afriky z ekonomických dôvodov.

Anton Frič vo svojom vstupe podotkol, že irackí kresťania z určitých oblastí sa už nemajú 
kam vrátiť, nakoľko vojenské jednotky Islamského štátu zrovnávajú so zemou celé dediny 
kresťanov a menia ich na rozľahlé pláne. Pred 15 rokmi bolo v Iraku 1,5 milióna kresťanov, 
v súčasnosti ich je iba okolo 200 tisíc. Zároveň bol súčasťou viacerých projektov na podporu 
zotrvania kresťanov v Iraku, ktoré napr. financovala Slovenská Katolícka charita a Konfe-
rencia biskupov Slovenska. Postavili mládežnícke centrum, podporili kláštor, aby pomohol 
kresťanov udržať v Iraku. Od novembra 2014 strávil veľa času s irackými kresťanmi z Iraku, 
ktorí sú na Slovensku, niektorí sa však vrátili späť v očakávaní a veľkej nádeji, že ich do-
movy budú oslobodené. V Kurdistane sú tiež kresťania viac trpení ako vítaní, lebo celý svet 
sleduje vývoj situácie.

    Prof. Vladimír Krčméry intervenoval na to, aby sme pomáhali všetkým bez ohľadu na 
kon-fesijnú orientáciu, ale podľa toho, kde je najvyššia núdza, potreba. Nebojme sa ukázať 
univerzálnosť Európskej civilizácie.

●  Akú má Slovensko kapacitu na prijímanie spontánnych žiadateľov?
Petra Achbergerová opäť podotkla, že Slovensko ako jediná krajina EÚ nemá štátny inte-
gračný program pre žiadateľov o azyl. Ročne integrujeme cca 200 azylantov. Najväčším 
problémom je finančné riešenie integrácie, pretože štátne sociálne dávky nedokážu pokryť 
náklady utečenca na život na Slovensku. Podpora sa vypláca pol roka vo výške 290 €. 
V prípade vyhostenia, ak prejde zákonom stanovená lehota a k vyhosteniu nedôjde, 
utečenec ostáva na území Slovenska.
     Arcibiskup Cyril Vasiľ uzatvoril panelovú diskusiu úvahou, že možno sme na konci jednej 
civilizácie, možno ide o sťahovanie národov, ktoré síce zničilo Rímsku ríšu, ale zároveň 
prinieslo súčasnú Európu. Z barbarského vpádu ostali zbytky antickej civilizácie, jeho práva 
a umenia, a prežilo kresťanstvo, ktoré sa ukázalo životaschopnejšie voči vtedajším nábo-
ženstvám. Dnes sú tieto procesy oveľa rýchlejšie, môžeme ich sledovať počas nášho ži-
vota. To, čo kedysi trvalo celé stáročia, dnes prebehne počas jednej generácie. Veci, ktoré 
dnes žijeme a riešime, môžeme vidieť globálne, lokálne a z pohľadu večnosti. Nakoniec 
veríme, že sme v službách Toho, ktorý je tvorcom ľudských dejín, dal nám posolstvo, ktoré 
má pretrvať do konca vekov. Musíme prežiť detské choroby vekov, aby sme došli k plnosti.

Tretiu sekciu s názvom Misijná evanjelizácia otvoril prof. Luis Casasus, ktorý je ge-
nerálny predstavený misionárov Identes, príspevkom Staré a nové dimenzie evanjelizácie,. 
Za najdôležitejší význam misie považuje byť vyslaný, poslaný. Povolanie evanjelizácie je 
najhodnotnejší poklad a najdokonalejšia vec, ktorú sme dostali. Evanjelizácia je projektom 
nášho Nebeského Otca, ktorý je všemocný, to znamená, že plány Boha budú vždy napl-
nené. Ak nebudeme evanjelizovať, prichádzame o úžasnú príležitosť ako môžeme naplniť 
svoj život. Je to príležitosť ako otvoriť vlastné srdce, aby sme mohli byť premenení, aby sme 
mohli byť očistení, aby sme prekročili svoje hranice. Za výzvu pre evanjelizáciu v dnešnej 
dobe považuje nový koncept osoby a vzťah medzi našim duchovným životom a súčasným 
vedeckým vývojom. Tiež si treba uvedomiť, že v kresťanských krajinách chýba misio agen-
te, lebo ľudia sú proti Cirkvi a nevedia čím je. 

Mgr. Branislav Škripek vystúpil s príspevkom Evanjelizácia v sekulárnej-postkresťan-
skej spoločnosti, v ktorom sa zameral na prevzatie zodpovednosti za vedenie spoločnosti 
a prejavenie vplyvu evanjelia na všetkých jeho úrovniach, žiť ako svedkovia Ježiša Krista. 
Máme byť svedkami Boha, mať Božiu moc, aby sme zasiahli ľudí evanjeliom tak, aby sa oň 
zaujímali, aby ho hľadali. V politike je známy tým, že zdôrazňuje úctu k židovsko-kresťan-
skej tradícii, úctu k Bohu a evanjeliové hodnoty. Druhý prístup evanjelizácie v spoločnosti je 
pomalší, ide o postupné a tiché presadzovanie zákonov a predpisov podľa evanjelia. Ježiš 
povedal: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 
holubice.“ Každý musí objaviť spôsob, ako zviditeľniť evanjelium v spoločnosti, kde žije, ako 
osloviť druhých a konfrontovať ich. Musíme vystúpiť zo svojich komfortných zón a nenechať 
sa zastaviť, aby zaznel vplyv Božej moci. Musíme ukázať, že sa nehanbíme za evanjelium. 
Odporučil prečítať si knihu Daniel zo Starého zákona, aby sme si v pokore pred Bohom 
prosili milosť, aby On prejavil svoju moc v našom pôsobení. Často si totiž myslíme, že Boh 
ide s nami a pomáha nám, lebo sme kresťania.
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dialógu, ktoré bojujú za neutrálnosť, nielen tolerovať toho druhého, ale ho prijať. Nechcú 
podporovať skupiny, ktoré sú niečo viac a snažia sa zdôrazňovať, že v očiach Boha sme 
všetci rovnakí, preto by sa nikto nemal cítiť nadradený. 

Druhú sekciu ukončila Mgr. Petra Achbergerová, riaditeľka odboru migrácie a integ-
rácie Migračného úradu v SR, s príspevkom Nechceme na Slovensku utečencov? (Výzvy 
v oblasti azylu a utečencov v histórii Slovenskej republiky z pohľadu štátnej inštitúcie). 
Pomoc utečencom je fakt, nezávisí od toho či chceme alebo nie, sme k tomu viazaní žene-
vskou konvenciou a európskym protokolom. Migračný úrad preveruje, kto spĺňa podmienky 
medzinárodnej ochrany. Medzi tokmi utečencov je veľa takých, ktorí sú ekonomickí migranti. 
90 % utečencov nemá doklady a pri overovaní dokladov je problém. Ak človek uteká z kraji-
ny, kde je vojna, Slovenská republika mu pridelí doplnkovú ochranu. Najvyšší počet žiadostí 
bol v roku 2003-2004, odvtedy klesá. Po výbuchu v Černobyle Migračný úrad umiestnil 330 
rodín ukrajinských občanov slovenského pôvodu na území východného Slovenska, dobre 
sa adaptovali s podporou ukrajinskej komunity. Prijali sme aj občanov bývalej Juhoslávie, 
niektorí tu ostali aj po skončení vojny. Ďalej sme prijali 150 kresťanov z Iraku, ktorí dostali 
azyl. Aj keby sme chceli byť viac otvorení pre prijímanie utečencov, neexistuje v rámci Slo-
venska štátny integračný program. 

Druhá panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Z oblasti Iraku Chaldejských kresťanov zaznieva názor, že západ by sa mal snažiť

podporovať, aby ľudia zostávali v Sýrii a v Iraku. Je to vôbec možné? Čo by mal západ
robiť?

Odpovedal arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý zmiznutie, roztrúsenie tisícročných komunít pova-
žuje za nenahraditeľnú historicko-kultúrnu stratu, rozvrat a zotretie kultúrnych spoločen-
stiev, ochudobnením obrazu danej krajiny. Z cirkevného hľadiska je dobré, aby miesto, kde 
sa zrodilo kresťanstvo bolo charakterizované prítomnosťou kresťanov. Toto je legitímna 
snaha patriarchov udržať kresťanov na území a v komunitách, ktoré sú im vlastné. Keďže 
kresťania na týchto územiach sú v ohrození života a nevidia budúcnosť pre seba a deti, 
opúšťajú krajinu, čo je úplne normálne. Ak nechceme, aby sa vytratili úplne a roztratili sa 
v globálnom svete, potrebujeme zastaviť vojny. Cirkev sa bude zasadzovať, aby mohli tí-
to ľudia žiť v stave bezpečnosti v presídlenej krajine so zachovaním vlastnej identity pre 
spoločné dobro celej spoločnosti. Prof. Krčméry pridal svoju skúsenosť z Talianska, ktoré 
ročne integruje 250 tisíc utečencov. Pocítil hrdosť na to, že je kresťanom katolíkom, keď 
jeden kňaz z farnosti v Taliansku na konci sv. omše čítal 300 mien farníkov, ktorí si zobrali 
ku sebe rodinu utečencov. Po skončení vojny je vysoko pravdepodobný návrat kresťanov 
z Iraku späť do krajiny, ale v Sýrii sa nedá nič predvídať. V Taliansku bolo 90 % migrantov 
z Afriky z ekonomických dôvodov.

Anton Frič vo svojom vstupe podotkol, že irackí kresťania z určitých oblastí sa už nemajú 
kam vrátiť, nakoľko vojenské jednotky Islamského štátu zrovnávajú so zemou celé dediny 
kresťanov a menia ich na rozľahlé pláne. Pred 15 rokmi bolo v Iraku 1,5 milióna kresťanov, 
v súčasnosti ich je iba okolo 200 tisíc. Zároveň bol súčasťou viacerých projektov na podporu 
zotrvania kresťanov v Iraku, ktoré napr. financovala Slovenská Katolícka charita a Konfe-
rencia biskupov Slovenska. Postavili mládežnícke centrum, podporili kláštor, aby pomohol 
kresťanov udržať v Iraku. Od novembra 2014 strávil veľa času s irackými kresťanmi z Iraku, 
ktorí sú na Slovensku, niektorí sa však vrátili späť v očakávaní a veľkej nádeji, že ich do-
movy budú oslobodené. V Kurdistane sú tiež kresťania viac trpení ako vítaní, lebo celý svet 
sleduje vývoj situácie.

    Prof. Vladimír Krčméry intervenoval na to, aby sme pomáhali všetkým bez ohľadu na 
kon-fesijnú orientáciu, ale podľa toho, kde je najvyššia núdza, potreba. Nebojme sa ukázať 
univerzálnosť Európskej civilizácie.

●  Akú má Slovensko kapacitu na prijímanie spontánnych žiadateľov?
Petra Achbergerová opäť podotkla, že Slovensko ako jediná krajina EÚ nemá štátny inte-
gračný program pre žiadateľov o azyl. Ročne integrujeme cca 200 azylantov. Najväčším 
problémom je finančné riešenie integrácie, pretože štátne sociálne dávky nedokážu pokryť 
náklady utečenca na život na Slovensku. Podpora sa vypláca pol roka vo výške 290 €. 
V prípade vyhostenia, ak prejde zákonom stanovená lehota a k vyhosteniu nedôjde, 
utečenec ostáva na území Slovenska.
     Arcibiskup Cyril Vasiľ uzatvoril panelovú diskusiu úvahou, že možno sme na konci jednej 
civilizácie, možno ide o sťahovanie národov, ktoré síce zničilo Rímsku ríšu, ale zároveň 
prinieslo súčasnú Európu. Z barbarského vpádu ostali zbytky antickej civilizácie, jeho práva 
a umenia, a prežilo kresťanstvo, ktoré sa ukázalo životaschopnejšie voči vtedajším nábo-
ženstvám. Dnes sú tieto procesy oveľa rýchlejšie, môžeme ich sledovať počas nášho ži-
vota. To, čo kedysi trvalo celé stáročia, dnes prebehne počas jednej generácie. Veci, ktoré 
dnes žijeme a riešime, môžeme vidieť globálne, lokálne a z pohľadu večnosti. Nakoniec 
veríme, že sme v službách Toho, ktorý je tvorcom ľudských dejín, dal nám posolstvo, ktoré 
má pretrvať do konca vekov. Musíme prežiť detské choroby vekov, aby sme došli k plnosti.

Tretiu sekciu s názvom Misijná evanjelizácia otvoril prof. Luis Casasus, ktorý je ge-
nerálny predstavený misionárov Identes, príspevkom Staré a nové dimenzie evanjelizácie,. 
Za najdôležitejší význam misie považuje byť vyslaný, poslaný. Povolanie evanjelizácie je 
najhodnotnejší poklad a najdokonalejšia vec, ktorú sme dostali. Evanjelizácia je projektom 
nášho Nebeského Otca, ktorý je všemocný, to znamená, že plány Boha budú vždy napl-
nené. Ak nebudeme evanjelizovať, prichádzame o úžasnú príležitosť ako môžeme naplniť 
svoj život. Je to príležitosť ako otvoriť vlastné srdce, aby sme mohli byť premenení, aby sme 
mohli byť očistení, aby sme prekročili svoje hranice. Za výzvu pre evanjelizáciu v dnešnej 
dobe považuje nový koncept osoby a vzťah medzi našim duchovným životom a súčasným 
vedeckým vývojom. Tiež si treba uvedomiť, že v kresťanských krajinách chýba misio agen-
te, lebo ľudia sú proti Cirkvi a nevedia čím je. 

Mgr. Branislav Škripek vystúpil s príspevkom Evanjelizácia v sekulárnej-postkresťan-
skej spoločnosti, v ktorom sa zameral na prevzatie zodpovednosti za vedenie spoločnosti 
a prejavenie vplyvu evanjelia na všetkých jeho úrovniach, žiť ako svedkovia Ježiša Krista. 
Máme byť svedkami Boha, mať Božiu moc, aby sme zasiahli ľudí evanjeliom tak, aby sa oň 
zaujímali, aby ho hľadali. V politike je známy tým, že zdôrazňuje úctu k židovsko-kresťan-
skej tradícii, úctu k Bohu a evanjeliové hodnoty. Druhý prístup evanjelizácie v spoločnosti je 
pomalší, ide o postupné a tiché presadzovanie zákonov a predpisov podľa evanjelia. Ježiš 
povedal: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako 
holubice.“ Každý musí objaviť spôsob, ako zviditeľniť evanjelium v spoločnosti, kde žije, ako 
osloviť druhých a konfrontovať ich. Musíme vystúpiť zo svojich komfortných zón a nenechať 
sa zastaviť, aby zaznel vplyv Božej moci. Musíme ukázať, že sa nehanbíme za evanjelium. 
Odporučil prečítať si knihu Daniel zo Starého zákona, aby sme si v pokore pred Bohom 
prosili milosť, aby On prejavil svoju moc v našom pôsobení. Často si totiž myslíme, že Boh 
ide s nami a pomáha nám, lebo sme kresťania.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ZNAMENIA ČIAS PRE MISIE V SÚČASNOSTI PLNÁ NOVÝCH PODNETOV PRE MISIOLÓGIU | Mária Hardy

konfesijnú orientáciu, ale podľa toho, kde je najvyššia núdza, potreba. Nebojme sa ukázať
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
človeka, chýbajúce kázanie kerygmy od kňazov a profesionálov. Výzvou je tiež nepríťažlivá 
reč Cirkvi pre ľudí, ktorá prekysličuje prostredie teologickými pojmami, ktoré málokto rozu-
mie. Tlak rovesníkov je silný a chýba podpora spoločenstiev.

●  Prečo idú utečenci do Európy?
Odpovedal poslanec Branislav Škripek, ktorý zdôraznil, že arabské krajiny zavreli hranice 
a nikoho neprijímajú. Podelil sa o skúsenosť kňazov a pastorov na území Iraku a Sýrie, ktorí 
zostali vo vojnovej zóne, na svedectvo živého Ježiša Krista, lebo vedia, že zomrú. Ľudia 
z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
Utečenci môžu ísť iba do Jordánskeho kráľovstva, kde vládne nábožný a umiernený kráľ 
a Libanonu, do pôvodných kresťanských krajín.

●  Duchovná vyprázdnenosť Európy a Francúzska, jeho obroda?
Európa je v stave očakávania, má svoju spiritualitu. Otec Christian práve migrantov pova-
žuje za silu, aby sa Európa stala niečím. Utečenci nás vyrušujú, lebo sa musíme pozrieť 
sami na seba v Európe. Ich prijatie, nám pomôže obnoviť samých seba. Vo Francúzku, 
kde vládne laicizmus nie je jednoduché hovoriť o viere. Odporúča integrovať do denného 
života slovo Boh. 

●  Ako vysvetliť v sekularizovanej spoločnosti rozdiel medzi slobodou liberála a slobo-
dou kresťana, ktorý kráča za Ježišom, žije živú vieru?

Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
poslúchania Boha. Európska politika sa vybrala smerom urobiť všetko preto, aby najvyššie 
dobro bolo naplnené – toto je sloboda liberála. Toto považujem za klaňanie sa človeku, 
zbožštenie individuality Európana, aby dosiahol čo len chce. Kresťanskú slobodu vysvetlil 
apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
Štefan Kormančík za Azerbajdžan objasnil, že tu situácia je pokojná, dokonca dostali prí-
spevky na kostol od moslimských podnikateľov. Otec Christian dodal, že si nemyslí, že sú 
Alžírčania nepriateľskí voči kresťanom, ktorí chcú ísť do Európy. Hana Šimčíková nezažila 
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
človeka, chýbajúce kázanie kerygmy od kňazov a profesionálov. Výzvou je tiež nepríťažlivá 
reč Cirkvi pre ľudí, ktorá prekysličuje prostredie teologickými pojmami, ktoré málokto rozu-
mie. Tlak rovesníkov je silný a chýba podpora spoločenstiev.

●  Prečo idú utečenci do Európy?
Odpovedal poslanec Branislav Škripek, ktorý zdôraznil, že arabské krajiny zavreli hranice 
a nikoho neprijímajú. Podelil sa o skúsenosť kňazov a pastorov na území Iraku a Sýrie, ktorí 
zostali vo vojnovej zóne, na svedectvo živého Ježiša Krista, lebo vedia, že zomrú. Ľudia 
z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
Utečenci môžu ísť iba do Jordánskeho kráľovstva, kde vládne nábožný a umiernený kráľ 
a Libanonu, do pôvodných kresťanských krajín.
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Európa je v stave očakávania, má svoju spiritualitu. Otec Christian práve migrantov pova-
žuje za silu, aby sa Európa stala niečím. Utečenci nás vyrušujú, lebo sa musíme pozrieť 
sami na seba v Európe. Ich prijatie, nám pomôže obnoviť samých seba. Vo Francúzku, 
kde vládne laicizmus nie je jednoduché hovoriť o viere. Odporúča integrovať do denného 
života slovo Boh. 

●  Ako vysvetliť v sekularizovanej spoločnosti rozdiel medzi slobodou liberála a slobo-
dou kresťana, ktorý kráča za Ježišom, žije živú vieru?

Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
poslúchania Boha. Európska politika sa vybrala smerom urobiť všetko preto, aby najvyššie 
dobro bolo naplnené – toto je sloboda liberála. Toto považujem za klaňanie sa človeku, 
zbožštenie individuality Európana, aby dosiahol čo len chce. Kresťanskú slobodu vysvetlil 
apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
Štefan Kormančík za Azerbajdžan objasnil, že tu situácia je pokojná, dokonca dostali prí-
spevky na kostol od moslimských podnikateľov. Otec Christian dodal, že si nemyslí, že sú 
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
človeka, chýbajúce kázanie kerygmy od kňazov a profesionálov. Výzvou je tiež nepríťažlivá 
reč Cirkvi pre ľudí, ktorá prekysličuje prostredie teologickými pojmami, ktoré málokto rozu-
mie. Tlak rovesníkov je silný a chýba podpora spoločenstiev.

●  Prečo idú utečenci do Európy?
Odpovedal poslanec Branislav Škripek, ktorý zdôraznil, že arabské krajiny zavreli hranice 
a nikoho neprijímajú. Podelil sa o skúsenosť kňazov a pastorov na území Iraku a Sýrie, ktorí 
zostali vo vojnovej zóne, na svedectvo živého Ježiša Krista, lebo vedia, že zomrú. Ľudia 
z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
Utečenci môžu ísť iba do Jordánskeho kráľovstva, kde vládne nábožný a umiernený kráľ 
a Libanonu, do pôvodných kresťanských krajín.

●  Duchovná vyprázdnenosť Európy a Francúzska, jeho obroda?
Európa je v stave očakávania, má svoju spiritualitu. Otec Christian práve migrantov pova-
žuje za silu, aby sa Európa stala niečím. Utečenci nás vyrušujú, lebo sa musíme pozrieť 
sami na seba v Európe. Ich prijatie, nám pomôže obnoviť samých seba. Vo Francúzku, 
kde vládne laicizmus nie je jednoduché hovoriť o viere. Odporúča integrovať do denného 
života slovo Boh. 

●  Ako vysvetliť v sekularizovanej spoločnosti rozdiel medzi slobodou liberála a slobo-
dou kresťana, ktorý kráča za Ježišom, žije živú vieru?

Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
poslúchania Boha. Európska politika sa vybrala smerom urobiť všetko preto, aby najvyššie 
dobro bolo naplnené – toto je sloboda liberála. Toto považujem za klaňanie sa človeku, 
zbožštenie individuality Európana, aby dosiahol čo len chce. Kresťanskú slobodu vysvetlil 
apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
Štefan Kormančík za Azerbajdžan objasnil, že tu situácia je pokojná, dokonca dostali prí-
spevky na kostol od moslimských podnikateľov. Otec Christian dodal, že si nemyslí, že sú 
Alžírčania nepriateľskí voči kresťanom, ktorí chcú ísť do Európy. Hana Šimčíková nezažila 
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
človeka, chýbajúce kázanie kerygmy od kňazov a profesionálov. Výzvou je tiež nepríťažlivá 
reč Cirkvi pre ľudí, ktorá prekysličuje prostredie teologickými pojmami, ktoré málokto rozu-
mie. Tlak rovesníkov je silný a chýba podpora spoločenstiev.

●  Prečo idú utečenci do Európy?
Odpovedal poslanec Branislav Škripek, ktorý zdôraznil, že arabské krajiny zavreli hranice 
a nikoho neprijímajú. Podelil sa o skúsenosť kňazov a pastorov na území Iraku a Sýrie, ktorí 
zostali vo vojnovej zóne, na svedectvo živého Ježiša Krista, lebo vedia, že zomrú. Ľudia 
z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
Utečenci môžu ísť iba do Jordánskeho kráľovstva, kde vládne nábožný a umiernený kráľ 
a Libanonu, do pôvodných kresťanských krajín.

●  Duchovná vyprázdnenosť Európy a Francúzska, jeho obroda?
Európa je v stave očakávania, má svoju spiritualitu. Otec Christian práve migrantov pova-
žuje za silu, aby sa Európa stala niečím. Utečenci nás vyrušujú, lebo sa musíme pozrieť 
sami na seba v Európe. Ich prijatie, nám pomôže obnoviť samých seba. Vo Francúzku, 
kde vládne laicizmus nie je jednoduché hovoriť o viere. Odporúča integrovať do denného 
života slovo Boh. 

●  Ako vysvetliť v sekularizovanej spoločnosti rozdiel medzi slobodou liberála a slobo-
dou kresťana, ktorý kráča za Ježišom, žije živú vieru?

Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
poslúchania Boha. Európska politika sa vybrala smerom urobiť všetko preto, aby najvyššie 
dobro bolo naplnené – toto je sloboda liberála. Toto považujem za klaňanie sa človeku, 
zbožštenie individuality Európana, aby dosiahol čo len chce. Kresťanskú slobodu vysvetlil 
apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
Štefan Kormančík za Azerbajdžan objasnil, že tu situácia je pokojná, dokonca dostali prí-
spevky na kostol od moslimských podnikateľov. Otec Christian dodal, že si nemyslí, že sú 
Alžírčania nepriateľskí voči kresťanom, ktorí chcú ísť do Európy. Hana Šimčíková nezažila 
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
človeka, chýbajúce kázanie kerygmy od kňazov a profesionálov. Výzvou je tiež nepríťažlivá 
reč Cirkvi pre ľudí, ktorá prekysličuje prostredie teologickými pojmami, ktoré málokto rozu-
mie. Tlak rovesníkov je silný a chýba podpora spoločenstiev.

●  Prečo idú utečenci do Európy?
Odpovedal poslanec Branislav Škripek, ktorý zdôraznil, že arabské krajiny zavreli hranice 
a nikoho neprijímajú. Podelil sa o skúsenosť kňazov a pastorov na území Iraku a Sýrie, ktorí 
zostali vo vojnovej zóne, na svedectvo živého Ježiša Krista, lebo vedia, že zomrú. Ľudia 
z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
Utečenci môžu ísť iba do Jordánskeho kráľovstva, kde vládne nábožný a umiernený kráľ 
a Libanonu, do pôvodných kresťanských krajín.

●  Duchovná vyprázdnenosť Európy a Francúzska, jeho obroda?
Európa je v stave očakávania, má svoju spiritualitu. Otec Christian práve migrantov pova-
žuje za silu, aby sa Európa stala niečím. Utečenci nás vyrušujú, lebo sa musíme pozrieť 
sami na seba v Európe. Ich prijatie, nám pomôže obnoviť samých seba. Vo Francúzku, 
kde vládne laicizmus nie je jednoduché hovoriť o viere. Odporúča integrovať do denného 
života slovo Boh. 

●  Ako vysvetliť v sekularizovanej spoločnosti rozdiel medzi slobodou liberála a slobo-
dou kresťana, ktorý kráča za Ježišom, žije živú vieru?

Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
poslúchania Boha. Európska politika sa vybrala smerom urobiť všetko preto, aby najvyššie 
dobro bolo naplnené – toto je sloboda liberála. Toto považujem za klaňanie sa človeku, 
zbožštenie individuality Európana, aby dosiahol čo len chce. Kresťanskú slobodu vysvetlil 
apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
Štefan Kormančík za Azerbajdžan objasnil, že tu situácia je pokojná, dokonca dostali prí-
spevky na kostol od moslimských podnikateľov. Otec Christian dodal, že si nemyslí, že sú 
Alžírčania nepriateľskí voči kresťanom, ktorí chcú ísť do Európy. Hana Šimčíková nezažila 
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O svoju 15 ročnú misijnú skúsenosť a podelil don Štefan Kormančík v príspevku Evan-
jelizácia v azerbajdžanskej misii. V krajine, kde žije 96 % moslimov, je jediný katolícky kostol. 
Don Kormančík povedal: „V krajine je zakázané verejne evanjelizovať, preto sme otvorili 
doškoľovacie stredisko – učňovku pre 400 žiakov a 25 učiteľov. Pre miestnych ľudí západ 
nemá morálnu autoritu. Vo všeobecnosti je západ považovaný za Bohom prekliate územie, 
ktoré pre svoje hriechy stratilo perspektívnu v Božom pláne. Zároveň sú zaočkovaní proti 
evanjeliu, čiže čokoľvek budete hovoriť o evanjeliu a Ježišovi, oni už počuli so správnym 
vysvetlením. Rodičia detí, ktoré chodili k nám do školy sa veľmi báli, že im chceme z detí 
urobiť katolíkov. Museli sme dlho vysvetľovať, že to nie je náš cieľ, že im chceme pomáhať, 
vzdelávať ich deti, aby sa mali lepšie, lebo máme od Ježiša príkaz lásky k blížnemu. Po-
stupne nám začali dôverovať a posielať svoje deti na letné tábory. Problémom bolo získať 
dobrovoľníkov pre prácu v detskom tábore, lebo v ich kultúre je nepochopiteľné a hlúpe 
pracovať zadarmo. Pozvali sme ich k životu lásky, k službe a k práci pre iných. Po desiatich 
rokoch, po mnohých pokusoch, školení a príkladov dobrovoľníkov z Európy, sme mali desať 
moslimov, ktorí nám aktívne pomáhali pri práci pre letný tábor. Sme presvedčení, že toto 
bude ich spásou, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Záver tretej sekcie patril Mgr. Márii Bučkovej, ktorá hovorila o svojom výskume Evanje-
lizácia rodín v Petržalke, ktorý sa uskutočnil v saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici. 
Hlavným cieľom bolo preskúmať a popísať činitele evanjelizácie rodín. Výskumnú vzorku 
tvorilo 17 rodín, 2 kňazi, diakon a 2 sestry saleziánky. Medzi dôležité faktory evanjelizácie 
patrí saleziánske spoločenstvo, ktoré popri starostlivosti o mladých sa stáva otvorenejším 
k rodinám, čím sa stáva viacgeneračným; angažovanosť a vzájomná spolupráca rodín a ich 
služba v Petržalskej komunite; stretká, krúžky a akcie, ktoré samotné rodiny považujú za 
zdravé výchovné prostredie; duchovné sprevádzanie, sociálne poradenstvo a služba. Vy-
norili sa nedostatky, ktoré sú výzvou pre saleziánske spoločenstvo, ako nezáujem alebo 
nevšímavosť rodín, ktoré sú zakotvené v saleziánskom prostredí voči rodinám, ktoré sú na 
okraji a nevedia si nájsť cestu; vekové obmedzenie chlapcov na účasti na aktivitách, osem 
rokov je neskoro, je to viditeľné na strate masového prichádzania mládeže na oratórium. 
Výzvou je dať viac priestoru saleziánskym rodinám pri oslovovaní nových rodín k činnosti 
a účasti na aktivitách, keďže sú viac disponované byť prijaté lepšie ako kňazi. 

Tretia panelová diskusia otvorila nasledujúce otázky: 
●  Ako je možné, že v Číne aj v Latinskej Amerike sa protestantom darí evanjelizovať

lepšie ako katolíkom, i napriek tomu, že katolíci majú lepšie stratégie a prístup. Mô-
žete to vysvetliť?

Prof. Casasus odpovedal slovami pápeža Františka, ktorý sa ho na stretnutí opýtal, mys-
líte si, že mladí okolo vás a vašej kongregácie sú apoštolmi? Áno, každý, aj študent má 
apoštolskú misiu. Mal by som byť verný svojmu každodennému poslaniu, svojej misii pre 
dnešný deň. Často snívame o tom, čo by sme chceli robiť a nerobíme to, čo máme. Pápež 
František na svetových dňoch mládeže v Riu zdôrazňoval, že najlepším apoštolom pre mla-
dého človeka je iný mladý človek. Branislav Škripek pridal názor, že protestanti žiadajú od 
Boha konverzie, zatiaľ čo katolíci si to nepýtajú od Boha priamo, lebo svedectvá konverzií 
majú moc zasiahnuť druhých. My nepresvedčíme premiéra, korupčných politikov, prostitút-
ky, ale Boh ich vie zasiahnuť. Ježiš hovoril, pýtajte si a dostanete podľa Božej vôle a tou je 
obrátenie hriešnika. Proste Boha o konverzie, postite sa za to a dostanete ich, toto robia 
v protestantských cirkvách. Hana Šimčíková dodala, že katolíci majú dobre pripravených 

misionárov na sociálnu prácu, ale sú veľmi slabí v ohlasovaní kerygmy. Nevyužívame pro-
striedky a metódy plnej evanjelizácie, ako svedectvo, modlitbu príhovoru, nadprirodzenú 
evanjelizáciu, absentujeme.

●  Aká bola vaša evanjelizačná skúsenosť v Turkmenistane?
Odpovedala Hana Šimčíková, ktorá sa pri evanjelizácii najviac spolieha na Božiu moc a Bo-
žie slovo. Turkmenistan je tiež jedna z moslimských krajín, kde pomáha 10 rokov otcom mi-
sionárom. Je to krajina, kde žiadna organizácia nemôže deklarovať, že chce riešiť sociálnu 
otázku a robiť sociálnu prácu. Láska sa prejavuje v službe, nielen prejaviť ľudský záujem 
o človeka, ale dať mu hojný život skrze Ježiša Krista. Moslimovia si vážia v Turkmenistane
modlitbu, často za nimi chodia, aby sa za nich modlili, pozývajú ich do svojich rodín, kde sa 
spoločne modlíme. Neboja sa povedať, že to je Ježiš, ktorý ťa zachránil a ľudia konvertujú. 
Miestni ľudia sú vlastne pohania, nechodia do mešity, sú hladní po viere, je to pole neorané. 
O výzvach evanjelizácie rozprávala Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného 
spoločenstva pri Dóme sv. Martina. K výzvam zaradila mladé rodiny s deťmi, rozvedených, 
slobodných, individualizmus partnerov, detí, medzery vo vzťahoch, slabú finančnú podporu 
laikov pri evanjelizácii, nedostatočnú spoluprácu kňazov a laikov pri evanjelizácii, absenciu 
rámca pre evanjelizáciu na celoslovenskej úrovni, relevantnú radostnú zvesť pre mladého 
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z organizácie Open Doors, ktorí monitorujú vyvražďovanie kresťanov na východe, poveda-
li, že vidia veľké obrátenia medzi moslimami. Jediní, kto tu zostal pomáhať sú kresťania. 
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života slovo Boh. 
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Branislav Škripek povedal, že slobodu kresťana musíme žiť tak, aby sme ukázali ovocie 
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apoštol Pavol: Všetko môžem, ale nie všetko mi osoží. Kresťanská sloboda je nasledovať 
Boha, poslúchať Ho a radovať sa z toho, čo mi dáva.

●  Je to bežné, že moslimovia sú nevraživí ku kresťanom?
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O výzvach evanjelizácie rozprávala  Jaroslava Poloňová, legálna členka evanjelizačného
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V dňoch 13. – 17. februára 2017 sa konala výročná konferencia Stredo– a východoe-
urópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS) zameraná na tému Milovať, Žiť a Radovať 
sa160: Diskusie v strednej a východnej Európe ohľadom súčasných dokumentov a zá-
väzkom voči misiám. Miestom konferencie sa aj tento rok stal nový Inštitút zameraný na 
misiologické štúdiá s názvom Osijek Institute for Mission Studies – OSIMS, ktorý má cha-
rakter medzinárodnej vzdelávacej komunity. Organizátori konferencie privítali približne 
štyridsať účastníkov, medzi ktorými boli kresťania z celého sveta: zo strednej a východnej 
Európy, Južnej Afriky, Indie, Nigérie, USA a Ázie, ktorí reprezentovali 12 rôznych štátnych 
príslušností. Vďaka odlišnosti etnických a cirkevných prostredí mali účastníci možnosť 
vzájomne zdieľať svoje životné skúsenosti a obohatiť vlastné poznatky o kresťanstve.

Súčasná spoločnosť strednej a východnej Európy je poznamenaná konfliktmi, 
spormi, obavami o budúcnosť, izoláciou alebo strachom z neznámeho. Práve aktívne 
slovesá milovať, žiť a radovať sa sú pre rok 2017 v Európe relevantné viac, ako ke-
dykoľvek predtým a vyzývajú na skutky. Zverenie sa do rúk Boha, radovať sa v ňom, 
vnímanie Božej lásky a spolunažívanie ľudí s cieľom, aby sme boli schopní žiť spolu 
– to sú základné biblické hodnoty, z ktorých sa táto konferencia snažila nájsť spôsoby,
aby sa slová viery transformovali do živej viery. Kľúčovými aktérmi v tejto súvislosti 
sú predovšetkým kresťanské komunity a cirkvi, ktoré sa napriek súčasnej zložitej ce-
lospoločenskej situácii snažia nestratiť medzi sebou kontakt a otvoriť sa spoločnos-
tiam, ku ktorým patria. 

Môžeme pozorovať, že vplyv komunistickej skúsenosti na život kresťanských ko-
munít sa z teologického a misiologického aspektu analyzuje predovšetkým v oblasti 
bývalých komunistických krajín. Je však nutné si uvedomiť, že touto skúsenosťou je 
do určitej miery ovplyvnený aj Západ aj Východ. O zložitostiach, ktoré formujú život, 
postavenie a formu kresťanských komunít v strednej a východnej Európe v posled-
ných dvadsiatich piatich rokoch je preto dôležité uvažovať spoločne. To však zároveň 

160  Symboliku názvu konferencie objasňujú súčasné hlavné dokumenty venujúce sa misií a evanjelizácii nakoľko 
ich je možné charakterizovať nasledovnými kľúčovými slovami: 

 Lá ska, ktorá je kľúčovým slovom dokumentu Záväzok z Kapského Mesta (The Cape Town Commitment – CTC). 
Uvedené kľúčové slovo však zahŕňa aj nedávno schválený dokument pravoslávnej cirkvi Misia pravoslávnej 
cirkvi v súčasnom svete (Mission of the Orthodox Church Today’s World – MOCT), ktorý je prvým oficiálnym 
vyhlásením venovaným misii zo strany pravoslávnej cirkvi. Prvé kľúčové slovo zmieneného dokumentu je 
práve láska. Ďalšiu časť názvu konferencie tvorí kľúčové slovo Život prítomné v Spoločne k životu (Together 
Towards Life – TTL) a posledným je kľúčové slovo dokumentu Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia – EG).

nevraživosť ani v Turkménsku, ani v Kazachstane, či v Kirgizsku, skôr naopak. Ľudia často 
prichádzajú a pýtajú sa na Ježiša, kto to je. Hovoria, že sa im snívalo s Ježišom, ktorý im 
kázal, aby sa na neho pýtali. Ak my nehlásame Krista priamo, Ježiš sa sám začína zjavo-
vať. Ján Pavol II. povedal, že najväčší dar aký môžeme dať Ázii, je Ježiš. Naopak Branislav 
Škripek upozornil na nenávisť alebo pohŕdanie kresťanmi v Iraku, Sýrii a Pakistane, kde je 
islam ústavou považovaný za nadradené náboženstvo, ostatní sú občania druhej kategórie. 
Európsky vplyv by mal hovoriť, že toto je neprípustné na celom svete.
Panelovú diskusiu uzavrel prof. Luis Casasus tým, že tajomstvo úspechu apoštolátu spo-
číva v tom, že sa treba deliť o naše sny, plány a projekty. Táto konferencia bola úžasným 
naplnením slov Pána Ježiša, aby sme jedno boli. Oveľa lepšie chápem, že apoštolát, misia, 
evanjelizácia bude a vždy bola výzvou.

Konferenciu moderoval a zaujímavými otázkami obohatil politológ a novinár Mgr. Jaro-
slav Daniška z denníka Postoj.

Záverečné slovo dostal prof. Ladislav Bučko, ktorý konferenciu považuje za historický 
moment pre misie a misiológiu na Slovensku, ktoré má v súčasnosti najviac misionárov vo 
svete v histórii. Poďakoval všetkým organizátorom konferencie, študentom dobrovoľníkom, 
zvukárom, prekladateľom a zúčastneným zamestnancom vysokej školy. Poprial, aby celá 
konferencia slúžila na Božiu slávu a pre dobro tých, ku ktorým sme poslaní, a s ktorými 
pracujeme. Záverečné požehnanie prítomným odovzdal páter Jaroslav Jaššo. 

Doc. PhDr. Mária Hardy, PhD.
Kontakt na autora: e-mail: hardy@vssvalzbety.sk

Panelovú diskusiu uzavrel  prof. Luis Casasus tým, že tajomstvo úspechu apoštolátu spo-



117116

Názov príspevku | meno autoraActa Missiologica | 1/2017 | Ročník 11 | Číslo 1 
Zaujím

avé aktivity / Interesting activities

MILOVAŤ, ŽIŤ A RADOVAŤ SA: VÝZNAMNÉ POSOLSTVO MISIOLÓGIE PRE 
REGIÓN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY PRE ROK 2017

TO LOVE, LIVE AND DELIGHT: A SIGNIFICANT MESSAGE OF MISSIOLOGY FOR 
THE REGIONS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE FOR THE YEAR 2017

Mariana Hamarová 

Odoslané/Submitted: 27. 2. 2017 Prijaté/Accepted: 15. 3. 2017

V dňoch 13. – 17. februára 2017 sa konala výročná konferencia Stredo– a východoe-
urópskej asociácie misijných štúdií (CEEAMS) zameraná na tému Milovať, Žiť a Radovať 
sa160: Diskusie v strednej a východnej Európe ohľadom súčasných dokumentov a zá-
väzkom voči misiám. Miestom konferencie sa aj tento rok stal nový Inštitút zameraný na 
misiologické štúdiá s názvom Osijek Institute for Mission Studies – OSIMS, ktorý má cha-
rakter medzinárodnej vzdelávacej komunity. Organizátori konferencie privítali približne 
štyridsať účastníkov, medzi ktorými boli kresťania z celého sveta: zo strednej a východnej 
Európy, Južnej Afriky, Indie, Nigérie, USA a Ázie, ktorí reprezentovali 12 rôznych štátnych 
príslušností. Vďaka odlišnosti etnických a cirkevných prostredí mali účastníci možnosť 
vzájomne zdieľať svoje životné skúsenosti a obohatiť vlastné poznatky o kresťanstve.

Súčasná spoločnosť strednej a východnej Európy je poznamenaná konfliktmi, 
spormi, obavami o budúcnosť, izoláciou alebo strachom z neznámeho. Práve aktívne 
slovesá milovať, žiť a radovať sa sú pre rok 2017 v Európe relevantné viac, ako ke-
dykoľvek predtým a vyzývajú na skutky. Zverenie sa do rúk Boha, radovať sa v ňom, 
vnímanie Božej lásky a spolunažívanie ľudí s cieľom, aby sme boli schopní žiť spolu 
– to sú základné biblické hodnoty, z ktorých sa táto konferencia snažila nájsť spôsoby,
aby sa slová viery transformovali do živej viery. Kľúčovými aktérmi v tejto súvislosti 
sú predovšetkým kresťanské komunity a cirkvi, ktoré sa napriek súčasnej zložitej ce-
lospoločenskej situácii snažia nestratiť medzi sebou kontakt a otvoriť sa spoločnos-
tiam, ku ktorým patria. 

Môžeme pozorovať, že vplyv komunistickej skúsenosti na život kresťanských ko-
munít sa z teologického a misiologického aspektu analyzuje predovšetkým v oblasti 
bývalých komunistických krajín. Je však nutné si uvedomiť, že touto skúsenosťou je 
do určitej miery ovplyvnený aj Západ aj Východ. O zložitostiach, ktoré formujú život, 
postavenie a formu kresťanských komunít v strednej a východnej Európe v posled-
ných dvadsiatich piatich rokoch je preto dôležité uvažovať spoločne. To však zároveň 

160  Symboliku názvu konferencie objasňujú súčasné hlavné dokumenty venujúce sa misií a evanjelizácii nakoľko 
ich je možné charakterizovať nasledovnými kľúčovými slovami: 

 Lá ska, ktorá je kľúčovým slovom dokumentu Záväzok z Kapského Mesta (The Cape Town Commitment – CTC). 
Uvedené kľúčové slovo však zahŕňa aj nedávno schválený dokument pravoslávnej cirkvi Misia pravoslávnej 
cirkvi v súčasnom svete (Mission of the Orthodox Church Today’s World – MOCT), ktorý je prvým oficiálnym 
vyhlásením venovaným misii zo strany pravoslávnej cirkvi. Prvé kľúčové slovo zmieneného dokumentu je 
práve láska. Ďalšiu časť názvu konferencie tvorí kľúčové slovo Život prítomné v Spoločne k životu (Together 
Towards Life – TTL) a posledným je kľúčové slovo dokumentu Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia – EG).

nevraživosť ani v Turkménsku, ani v Kazachstane, či v Kirgizsku, skôr naopak. Ľudia často 
prichádzajú a pýtajú sa na Ježiša, kto to je. Hovoria, že sa im snívalo s Ježišom, ktorý im 
kázal, aby sa na neho pýtali. Ak my nehlásame Krista priamo, Ježiš sa sám začína zjavo-
vať. Ján Pavol II. povedal, že najväčší dar aký môžeme dať Ázii, je Ježiš. Naopak Branislav 
Škripek upozornil na nenávisť alebo pohŕdanie kresťanmi v Iraku, Sýrii a Pakistane, kde je 
islam ústavou považovaný za nadradené náboženstvo, ostatní sú občania druhej kategórie. 
Európsky vplyv by mal hovoriť, že toto je neprípustné na celom svete.
Panelovú diskusiu uzavrel prof. Luis Casasus tým, že tajomstvo úspechu apoštolátu spo-
číva v tom, že sa treba deliť o naše sny, plány a projekty. Táto konferencia bola úžasným 
naplnením slov Pána Ježiša, aby sme jedno boli. Oveľa lepšie chápem, že apoštolát, misia, 
evanjelizácia bude a vždy bola výzvou.

Konferenciu moderoval a zaujímavými otázkami obohatil politológ a novinár Mgr. Jaro-
slav Daniška z denníka Postoj.

Záverečné slovo dostal prof. Ladislav Bučko, ktorý konferenciu považuje za historický 
moment pre misie a misiológiu na Slovensku, ktoré má v súčasnosti najviac misionárov vo 
svete v histórii. Poďakoval všetkým organizátorom konferencie, študentom dobrovoľníkom, 
zvukárom, prekladateľom a zúčastneným zamestnancom vysokej školy. Poprial, aby celá 
konferencia slúžila na Božiu slávu a pre dobro tých, ku ktorým sme poslaní, a s ktorými 
pracujeme. Záverečné požehnanie prítomným odovzdal páter Jaroslav Jaššo. 

Doc. PhDr. Mária Hardy, PhD.
Kontakt na autora: e-mail: hardy@vssvalzbety.sk

MILOVAŤ, ŽIŤ A RADOVAŤ SA: VÝZNAMNÉ POSOLSTVO MISIOLÓGIE PRE REGIÓN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY PRE ROK 2017 | Mariana Hamarová



119

Názov príspevku | meno autora

Zaujím
avé aktivity / Interesting activities

118

Acta Missiologica | 1/2017 | Ročník 11 | Číslo 1 

Účastníkov konferencie počas slávnostného otvorenia privítal Peter Kuzmic, prezi-
dent Evanjelikálneho Teologického Seminára – ETS v Osijeku.

Prednáškovú oblasť Misia a transformácie otvoril Johannes (Klippies) Kritzinger 
emeritný profesor misiológie Katedry kresťanskej spirituality na Juhoafrickej univerzite 
v Pretórii. Vo svojom príspevku Rast v transformatívnych medzikultúrnych schopnos-
tiach poukázal na to, že kresťanské cirkvi vo svojich misiách, t.j. ich transformačný 
proces, veriaci, a služby v komunitách pre Božie Kráľovstvo sa potrebujú stelesniť 
a zdieľať medzikultúrne schopnosti a zručnosti. Podľa jeho názoru to môžeme chá-
pať ako kontextové „vystúpenie“ (hudobná metafora) dobrých správ, a pri tvorbe tohto 
transformatívneho vystúpenia nám môže pomôcť práve sedemrozmerný model. Zmie-
nených sedem dimenzií zahŕňa identifikáciu činiteľa, kontextové chápanie, eklezíál-
ne skúmanie, interpretáciu tradície, konkretizáciu činnosti, reflexívnosť a duchovnosť. 
Aplikáciou tohto modelu autor príspevku prezentoval výsledky svojho skúmania zame-
rané na to, akým spôsobom dokumenty Spoločne k životu a Záväzok z Kapského Mesta 
môže viesť miestne cirkvi k vývoju transformatívnych medzináboženských schopností. 
V závere príspevku zmienil nedostatky ekumenických deklarácií pre transformáciu cir-
kevných praktík „na zemi“ z dôvodu jednosmerného zamerania dokumentov o teológii 
misie a neadekvátnemu pochopeniu dynamiky „prijímania“ v rámci cirkevných komunít.

Podpora mieru vo svete prostredníctvom medzináboženského dialógu bol názov 
ďalšieho príspevku v rámci tejto oblasti. Prezentoval ho Minel Mina Vodoiu, študent 
doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity v Craiove v Rumunsku. Roz-
hodujúce faktory pre dialóg podľa jeho slov nie sú vždy len v rámci rozsahu pôsobnos-
ti náboženstva; etnické konflikty môžu mať politický, ekonomický, kultúrny charakter 
a dokonca sa môžu týkať témy svetového mieru v súvislosti s prioritnou témou mosli-
mov, židov a kresťanov. Do tejto témy patrí aj problematika kapitalistického kolonia-
lizmu, ktorý viedol k napätiu medzi náboženstvom a štátom. Ovplyvnil taktiež vývoj 
liberálnej teológie. Autor príspevku zároveň pripomenul, že vždy tu bude prítomná 
téma sekularizácie, i keď je súčasťou pozadia dialógu. Náboženský dialóg si vyžaduje 
hľadať významy pre kompletizáciu a definíciu tejto zodpovednosti, prekážky kladené 
náboženstvám je preto potrebné brať vážne. Cirkvi a náboženské komunity sú nielen 
schopné posilniť svoje dialógy – najmä s ohľadom na urgentné témy a výzvy, – ale tiež 
sú schopné nájsť si cestu k dialógu v rámci evanjelizačných hodnôt, ktoré je možné 
šíriť v rámci celej Európy i sveta. Záver príspevku bol venovaný súvislostiam nábožen-
ského dialógu s dokumentmi Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (MOCT), kto-
rý je oficiálnym dokumentom prijatým Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, 
ktorý sa uskutočnil minulý rok v Grécku na ostrove Kréta; a dokumentom Spoločne 
k životu (TTL), ktorý bol akceptovaný v roku 2013 na 10. valnom zhromaždení sveto-
vého koncilu cirkví v juhokórejskom Busane.

Príspevok Misia v post-ideologickej ére: Ideológia a hegemónia v Spoločne k životu 
(TTL) a Evangelii Gaudium (EG) Pavla Bargára, bádateľa v oblasti misiológie pôsobia-
ceho na Karlovej univerzite v Prahe a člena riadiaceho výboru CEEAMS, uviedol pred-
náškovú oblasť Misia a rozprávanie príbehov. Autor vo svojom príspevku analyzoval 
problematiku post-ideológie, ktorá je súčasťou post-komunistickej reality, ktorá zohráva 
v regióne strednej a východnej Európy stále veľmi silnú rolu. Pre účely tejto analýzy 
použil koncept Timothyho Gorringea a jeho rozlišovania medzi ideológiou a hegemó-

nevyhnutne vyúsťuje k vzniku mnohých otázok týkajúcich sa smerovania misii orien-
tovaných na kresťanské komunity a cirkvi. Majú byť misie zamerané na krízu mnohých 
komunít, ktoré strácajú svojich členov?, skúsenosť cirkví/komunít so stále prázdnejšími 
kostolmi?, dôsledky stretania sa so stále väčším počtom nábožensky „iných“, ktorí 
sú príčinou vytvárania nových misijných stratégií a misijných dokumentov?, či hlbšie 
porozumenie diferentnej motivácie pre misie v týchto dokumentoch a tej v kostoloch 
a kresťanských komunitách v rámci interdenominačného aspektu? Z uvedených otá-
zok je zrejmé, že rozdielne teológie misie vedú, predpisujú, upravujú a/alebo stimulujú 
rôzne modely misie a jej praxe. 

Organizátori konferencie sa preto zamerali na vytvorenie platformy, v rámci ktorej 
teológovia – misiológovia, študenti magisterského a doktorandského štúdia bádajúci 
v oblasti misijných štúdií a v neposlednom rade misiológovia z rôznych kresťanských 
tradícií a prostredia identifikovali kľúčové témy, relevantné z pohľadu misiológie pre 
cirkvi a kresťanské komunity v celom regióne strednej a východnej Európy v komplex-
nom post-komunistickom meradle. Zámer bol realizovaný prostredníctvom spoločného 
čítania a zároveň analýzy dokumentov, ktorým sa začína venovať pozornosť v oblasti 
teologicko-misiologických diskusii na globálnej úrovni. Zatiaľ čo na úrovni regionálnej 
v oblasti strednej a východnej Európy sa akademická obec uvedenými dokumentmi za-
tiaľ nezaoberala v rámci relevancie ich kontextu a diskusie ohľadom týchto dokumentov 
aj naďalej prebiehajú izolovane. Ide o dokumenty, ktoré vznikali v takmer rovnakom 
období a paralelne s množstvom vedomých účastí kresťanských komunít a cirkví po 
celom svete v rámci prehodnotenia misií a to: Záväzok z Kapského Mesta (The Cape 
Town Commitment – CTC), Spoločne k životu (Together Towards Life – TTL), Evangelii 
Gaudium (Radosť evanjelia – EG) a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (Mis-
sion of the Orthodox Church Today’s World – MOCT). 

Účastníci konferencie boli povzbudzovaní k tomu, aby osvetlili význam týchto doku-
mentov a aby ich analyzovali a porovnávali v záujme súčasnej a budúcej misie cirkvi 
v strednej a východnej Európe. 

Program bol počas štyroch dní konferencie nesmierne bohatý a inšpirujúci. Tvorili 
ho nasledovné prednáškové oblasti:

●  Misia a transformácie;
●  Misia a rozprávanie príbehov;
●  Ekleziológia a misia;
●  Mestská misia;
●  Národ, kultúra a misia;
●  Spoločné svedectvo (cirkev a veriaci);
●  Koncepty;
●  Diaspora: prípadové štúdie.

Príjemným prekvapením programu boli pre účastníkov ranné štúdie Biblie v malých 
skupinách. Každý účastník mal v rámci svojej skupiny možnosť zdieľať toto čítanie zo 
svojho pohľadu, čo bolo umocnené diverzitou jednotlivých členov vďaka zastúpeniu 
kresťanov z celého sveta.
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Účastníkov konferencie počas slávnostného otvorenia privítal Peter Kuzmic, prezi-
dent Evanjelikálneho Teologického Seminára – ETS v Osijeku.

Prednáškovú oblasť Misia a transformácie otvoril Johannes (Klippies) Kritzinger 
emeritný profesor misiológie Katedry kresťanskej spirituality na Juhoafrickej univerzite 
v Pretórii. Vo svojom príspevku Rast v transformatívnych medzikultúrnych schopnos-
tiach poukázal na to, že kresťanské cirkvi vo svojich misiách, t.j. ich transformačný 
proces, veriaci, a služby v komunitách pre Božie Kráľovstvo sa potrebujú stelesniť 
a zdieľať medzikultúrne schopnosti a zručnosti. Podľa jeho názoru to môžeme chá-
pať ako kontextové „vystúpenie“ (hudobná metafora) dobrých správ, a pri tvorbe tohto 
transformatívneho vystúpenia nám môže pomôcť práve sedemrozmerný model. Zmie-
nených sedem dimenzií zahŕňa identifikáciu činiteľa, kontextové chápanie, eklezíál-
ne skúmanie, interpretáciu tradície, konkretizáciu činnosti, reflexívnosť a duchovnosť. 
Aplikáciou tohto modelu autor príspevku prezentoval výsledky svojho skúmania zame-
rané na to, akým spôsobom dokumenty Spoločne k životu a Záväzok z Kapského Mesta 
môže viesť miestne cirkvi k vývoju transformatívnych medzináboženských schopností. 
V závere príspevku zmienil nedostatky ekumenických deklarácií pre transformáciu cir-
kevných praktík „na zemi“ z dôvodu jednosmerného zamerania dokumentov o teológii 
misie a neadekvátnemu pochopeniu dynamiky „prijímania“ v rámci cirkevných komunít.

Podpora mieru vo svete prostredníctvom medzináboženského dialógu bol názov 
ďalšieho príspevku v rámci tejto oblasti. Prezentoval ho Minel Mina Vodoiu, študent 
doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity v Craiove v Rumunsku. Roz-
hodujúce faktory pre dialóg podľa jeho slov nie sú vždy len v rámci rozsahu pôsobnos-
ti náboženstva; etnické konflikty môžu mať politický, ekonomický, kultúrny charakter 
a dokonca sa môžu týkať témy svetového mieru v súvislosti s prioritnou témou mosli-
mov, židov a kresťanov. Do tejto témy patrí aj problematika kapitalistického kolonia-
lizmu, ktorý viedol k napätiu medzi náboženstvom a štátom. Ovplyvnil taktiež vývoj 
liberálnej teológie. Autor príspevku zároveň pripomenul, že vždy tu bude prítomná 
téma sekularizácie, i keď je súčasťou pozadia dialógu. Náboženský dialóg si vyžaduje 
hľadať významy pre kompletizáciu a definíciu tejto zodpovednosti, prekážky kladené 
náboženstvám je preto potrebné brať vážne. Cirkvi a náboženské komunity sú nielen 
schopné posilniť svoje dialógy – najmä s ohľadom na urgentné témy a výzvy, – ale tiež 
sú schopné nájsť si cestu k dialógu v rámci evanjelizačných hodnôt, ktoré je možné 
šíriť v rámci celej Európy i sveta. Záver príspevku bol venovaný súvislostiam nábožen-
ského dialógu s dokumentmi Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (MOCT), kto-
rý je oficiálnym dokumentom prijatým Svätým a veľkým koncilom pravoslávnej cirkvi, 
ktorý sa uskutočnil minulý rok v Grécku na ostrove Kréta; a dokumentom Spoločne 
k životu (TTL), ktorý bol akceptovaný v roku 2013 na 10. valnom zhromaždení sveto-
vého koncilu cirkví v juhokórejskom Busane.

Príspevok Misia v post-ideologickej ére: Ideológia a hegemónia v Spoločne k životu 
(TTL) a Evangelii Gaudium (EG) Pavla Bargára, bádateľa v oblasti misiológie pôsobia-
ceho na Karlovej univerzite v Prahe a člena riadiaceho výboru CEEAMS, uviedol pred-
náškovú oblasť Misia a rozprávanie príbehov. Autor vo svojom príspevku analyzoval 
problematiku post-ideológie, ktorá je súčasťou post-komunistickej reality, ktorá zohráva 
v regióne strednej a východnej Európy stále veľmi silnú rolu. Pre účely tejto analýzy 
použil koncept Timothyho Gorringea a jeho rozlišovania medzi ideológiou a hegemó-

nevyhnutne vyúsťuje k vzniku mnohých otázok týkajúcich sa smerovania misii orien-
tovaných na kresťanské komunity a cirkvi. Majú byť misie zamerané na krízu mnohých 
komunít, ktoré strácajú svojich členov?, skúsenosť cirkví/komunít so stále prázdnejšími 
kostolmi?, dôsledky stretania sa so stále väčším počtom nábožensky „iných“, ktorí 
sú príčinou vytvárania nových misijných stratégií a misijných dokumentov?, či hlbšie 
porozumenie diferentnej motivácie pre misie v týchto dokumentoch a tej v kostoloch 
a kresťanských komunitách v rámci interdenominačného aspektu? Z uvedených otá-
zok je zrejmé, že rozdielne teológie misie vedú, predpisujú, upravujú a/alebo stimulujú 
rôzne modely misie a jej praxe. 

Organizátori konferencie sa preto zamerali na vytvorenie platformy, v rámci ktorej 
teológovia – misiológovia, študenti magisterského a doktorandského štúdia bádajúci 
v oblasti misijných štúdií a v neposlednom rade misiológovia z rôznych kresťanských 
tradícií a prostredia identifikovali kľúčové témy, relevantné z pohľadu misiológie pre 
cirkvi a kresťanské komunity v celom regióne strednej a východnej Európy v komplex-
nom post-komunistickom meradle. Zámer bol realizovaný prostredníctvom spoločného 
čítania a zároveň analýzy dokumentov, ktorým sa začína venovať pozornosť v oblasti 
teologicko-misiologických diskusii na globálnej úrovni. Zatiaľ čo na úrovni regionálnej 
v oblasti strednej a východnej Európy sa akademická obec uvedenými dokumentmi za-
tiaľ nezaoberala v rámci relevancie ich kontextu a diskusie ohľadom týchto dokumentov 
aj naďalej prebiehajú izolovane. Ide o dokumenty, ktoré vznikali v takmer rovnakom 
období a paralelne s množstvom vedomých účastí kresťanských komunít a cirkví po 
celom svete v rámci prehodnotenia misií a to: Záväzok z Kapského Mesta (The Cape 
Town Commitment – CTC), Spoločne k životu (Together Towards Life – TTL), Evangelii 
Gaudium (Radosť evanjelia – EG) a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (Mis-
sion of the Orthodox Church Today’s World – MOCT). 

Účastníci konferencie boli povzbudzovaní k tomu, aby osvetlili význam týchto doku-
mentov a aby ich analyzovali a porovnávali v záujme súčasnej a budúcej misie cirkvi 
v strednej a východnej Európe. 

Program bol počas štyroch dní konferencie nesmierne bohatý a inšpirujúci. Tvorili 
ho nasledovné prednáškové oblasti:

●  Misia a transformácie;
●  Misia a rozprávanie príbehov;
●  Ekleziológia a misia;
●  Mestská misia;
●  Národ, kultúra a misia;
●  Spoločné svedectvo (cirkev a veriaci);
●  Koncepty;
●  Diaspora: prípadové štúdie.

Príjemným prekvapením programu boli pre účastníkov ranné štúdie Biblie v malých 
skupinách. Každý účastník mal v rámci svojej skupiny možnosť zdieľať toto čítanie zo 
svojho pohľadu, čo bolo umocnené diverzitou jednotlivých členov vďaka zastúpeniu 
kresťanov z celého sveta.

MILOVAŤ, ŽIŤ A RADOVAŤ SA: VÝZNAMNÉ POSOLSTVO MISIOLÓGIE PRE REGIÓN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY PRE ROK 2017 | Mariana Hamarová
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dva prístupy: 1) Ak hovoríme o ekleziológii, odvolávajú sa cirkvi na špecifickú interpre-
táciu biblických textov? 2) Je vhodné vnímať rozdielne ekleziológie v Novom Zákone? 
Vysvetlil, že oba prístupy sú správne, a aj v biblickom kontexte môže čitateľ nájsť rôz-
ne modely cirkevného života podľa misijného kontextu, nastavenia a zloženia cirkvi. 
V rámci svojho skúmania taktiež analyzoval – evanjelizačné ekleziologické modely, 
ktoré majú svoje korene v spoločnostiach 19. storočia a v neziskových organizáciách, 
– a použitie biblických textov na dokázanie súdnosti ich relevancie pre model 21. sto-
ročia, ako organizovať komunity veriacich. 

Najväčšou výzvou cirkvi 21. storočia, teda otázkou, ako samotná cirkev definuje 
svoju podstatu a misiu sa zaoberal príspevok Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom 
svete po Svätom a veľkom koncile pravoslávnej cirkvi v Grécku na ostrove Kréta 
Mihaila Florina študenta doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity 
v Craiove v Rumunsku. Tento príspevok voviedol všetkých prítomných do hlbšieho 
uvažovania o zameraní pravoslávnej cirkvi a tým je moderný človek ako ideál 
zbožštenia, ktorý je stredobodom jej teológie. V súvislosti s dokumentom MOCT autor 
príspevku uviedol, že cirkev ako „Boží ľud“ musí v súčasnej pomerne zložitej 
spoločenskej situácii hrať dôležitú úlohu. Rovnako je potrebné zintenzívniť aj hlas 
misie, aby sa posilnil hlas cirkvi v modernej spoločnosti. Autor taktiež zmienil nové 
priekopnícke oblasti misie v súvislosti s nedávnym Svätým a veľkým koncilom a 
následne sa snažil o porovnanie doktríny pravoslávnej cirkvi s rímskokatolíckymi 
oficiálnymi dokumentmi venovanými misii v súčasnom svete.  

Prednáškovú oblasť Mestská misia uviedol príspevok Zdĺhavé dokumenty a obsaž-
né frázy: Vízia misie juhokórejskej presbyteriánskej cirkvi. Jeho autor John Nelson 
Jennings misijný pastor presbyteriánskej cirkvi a poradca GMI (Medzinárodné a glo-
bálne mapovanie), poukázal na nevyhnutnosť niektorých kresťanských tradícií tvorby 
zdĺhavých vyhlásení venovaných  medzinárodným kresťanským misiám. Napriek tomu, 
že sú niektoré vyhlásenia rozsiahlejšie ako iné, všetky deklarujú, čo tieto kresťanské 
tradície vnímajú ako základ a najdôležitejšie aspekty súčasnej kresťanskej misie. V tej-
to súvislosti spomenul napríklad niekoľko kľúčových stretnutí, konferencií a vyhlásení, 
ktoré protestantské interdenominačné misijné organizácie inšpirovali k vzniku novej 
vízie misie (napr. Tokijská celosvetová misijná diskusia v roku 2010 v Edinburghu, Tretí 
lausannský kongres svetovej evanjelizácie v Kapskom Meste, či sté výročie Svetovej 
misionárskej konferencie v Edinburghu v  roku 1910). Zmienil sa taktiež o vlastných vy-
hláseniach venovaných kresťanským misiám zo strany pravdepodobne najprominent-
nejších svetových ekleziologických štruktúr, ako je rímskokatolícka (pápež František) 
a Svetový koncil cirkví a pravoslávnych cirkví (Svätý a veľký koncil). V rámci kontrastu 
so zdĺhavými vyhláseniami vízií misie upozornil aj na využitie stručných a výstižných 
fráz alebo predstáv iných významných kresťanských cirkví, ktoré k misii pristupujú bez 
vyjadrenia zdĺhavých vízií a vyhlásení venovaných misii. Napriek tomu, že niektoré 
z týchto kresťanských cirkví vyjadrili súhlas s jednou alebo viacerými deklaráciami 
v rámci širších obsiahnutých štruktúr, tieto skupiny prevažne postupujú podľa vlastnej 
vízie misie, ktorá je vyjadrená určitou predstavou a obrazom, frázou, alebo skrytým 
významom. Do tejto kategórie patria napríklad západné cirkvi ako (Hillsong, Willow 
Creek, a Saddleback) a taktiež mnohé „nezápadné“ hnutia, vrátane niektorých afric-
kých nezávislých cirkví a kórejských cirkví. 

niou. Gorringe definuje ideológiu ako artikulovaný systém významov, hodnôt a presved-
čení; ideológia je významom v službe moci a význam vidí aj v použití sily. Na druhú 
stranu hegemónia pre Gorringea predstavuje automaticky, bez odporu prijímaný súbor 
znakov a praktík, ktorých sila tkvie v tom, čo umlčujú. Implementáciou tohto konceptu 
následne analyzoval problematiku toho, čo sú zmienené dokumenty venujúce sa misií 
a evanjelizácie schopné povedať alebo dodať k téme ideológie. V závere príspevku sa 
pokúsil identifikovať, aké implikácie budú mať odhalené výsledky pre kresťanskú misiu 
ako súčasť missio Dei, so zameraním na kontext strednej a východnej Európy.

Analýzou problematiky chudoby a ekonomickej nerovnosti, v súvislosti s heslom 
milovať, žiť a radovať sa, prostredníctvom porovnania dokumentov Evangelii Gaudium 
a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete sa zaoberal príspevok Prehodnotenie 
misie pre chudobných: EG a MOCT Chinedua Nwekeho, ktorý pôsobí ako katlolícky 
kňaz v Heidelbergu v Nemecku. Autor vo svojom príspevku prostredníctvom analytickej 
metódy problémov, na ktoré upozorňujú aj oba zmienené dokumenty – napr. migrácia, 
konzumný spôsob života, ekologická kríza, ekonomika exklúzie, prehnaná úcta k fi-
nančným prostriedkom, – poukázal na to, že ľudská a ekonomická spravodlivosť sa 
môže stať iba ideologickým neuskutočniteľným štandardom. Zmena je dosiahnuteľná 
s vhodným kresťanským nastavením mysle, ktoré umožní ľuďom efektívne a pozitívne 
využívanie a získavanie potrebných zdrojov. V závere svojho príspevku priblížil iné 
hlbšie faktory spôsobujúce tieto štrukturálne, negatívne ekonomické problémy, ako 
napríklad sympatie verzus právo, egoizmus, sebakritika verzus zbavenie sa zodpo-
vednosti či viny, nesúlad spoločenského a náboženského života, – ktoré pokladá za 
nevyhnutné pre ďalšiu diskusiu. Misia pre chudobných by sa podľa jeho názoru mala 
začať riešením uvedených problémov a faktorov, aby sa následne mohli udiať zmeny 
v tejto oblasti vo väčšom meradle.

Zaujímavú štúdiu prezentoval príspevok Paralelná religiozita: Formy príčiny, podo-
by, prejavy a možné riešenia v Rumunsku v podaní Gabriela Sorescua, študenta 
doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity v Craiove v Rumunsku. Fun-
damentom štúdie, ktorú autor predstavil je deduktívny prístup zameraný na ilustráciu 
fenoménu paralelnej zbožnosti v postmodernom svete prostredníctvom aplikácie prí-
kladov a prípadov stretnutí v prevažne kresťanskej pravoslávnej rumunskej spoločnos-
ti. V rámci štúdie autor aplikoval komparatívnu analýzu štyroch dôležitých misijných 
dokumentov Záväzok z Kapského Mesta (2010), Spoločne k životu (2013), Evangelii 
Gaudium (2013) a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (2016), ktoré riešia prob-
lematiku svedectva Kristovej pravdy v pluralistickom, globalizovanom svete a v spo-
ločnosti, v ktorej stále viac prevláda konzumný spôsob života. Pluralita, sekularizmus, 
globalizácia a paralelná zbožnosť ako ich dôsledok sú pre cirkvi výzvami zásadného 
významu. Ich silné zapojenie sa do náboženského dialógu v rámci medzikultúrnej ko-
munikácie je preto veľmi dôležité. Uvedené štyri misijné dokumenty potvrdzujú hodnotu 
výziev v rámci našich postojov pomáhať kresťanom v budovaní spoločností plných 
lásky, mieru a spravodlivosti, ale zároveň udržujú našu misiu vo svetle pravého Boha 
a neskresľujú Boží obraz.

Skúmanie misiológa Petra Pennera pôsobiaceho v CEEAMS, prezentované v prí-
spevku Rozdielne ekleziológie v Novom Zákone: misijné čítanie biblických textov bolo 
vstupom do prednáškovej oblasti s názvom Ekleziológia a misia. Autor sa zameral na 
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dva prístupy: 1) Ak hovoríme o ekleziológii, odvolávajú sa cirkvi na špecifickú interpre-
táciu biblických textov? 2) Je vhodné vnímať rozdielne ekleziológie v Novom Zákone? 
Vysvetlil, že oba prístupy sú správne, a aj v biblickom kontexte môže čitateľ nájsť rôz-
ne modely cirkevného života podľa misijného kontextu, nastavenia a zloženia cirkvi. 
V rámci svojho skúmania taktiež analyzoval – evanjelizačné ekleziologické modely, 
ktoré majú svoje korene v spoločnostiach 19. storočia a v neziskových organizáciách, 
– a použitie biblických textov na dokázanie súdnosti ich relevancie pre model 21. sto-
ročia, ako organizovať komunity veriacich. 

Najväčšou výzvou cirkvi 21. storočia, teda otázkou, ako samotná cirkev definuje 
svoju podstatu a misiu sa zaoberal príspevok Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom 
svete po Svätom a veľkom koncile pravoslávnej cirkvi v Grécku na ostrove Kréta 
Mihaila Florina študenta doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity 
v Craiove v Rumunsku. Tento príspevok voviedol všetkých prítomných do hlbšieho 
uvažovania o zameraní pravoslávnej cirkvi a tým je moderný človek ako ideál 
zbožštenia, ktorý je stredobodom jej teológie. V súvislosti s dokumentom MOCT autor 
príspevku uviedol, že cirkev ako „Boží ľud“ musí v súčasnej pomerne zložitej 
spoločenskej situácii hrať dôležitú úlohu. Rovnako je potrebné zintenzívniť aj hlas 
misie, aby sa posilnil hlas cirkvi v modernej spoločnosti. Autor taktiež zmienil nové 
priekopnícke oblasti misie v súvislosti s nedávnym Svätým a veľkým koncilom a 
následne sa snažil o porovnanie doktríny pravoslávnej cirkvi s rímskokatolíckymi 
oficiálnymi dokumentmi venovanými misii v súčasnom svete.  

Prednáškovú oblasť Mestská misia uviedol príspevok Zdĺhavé dokumenty a obsaž-
né frázy: Vízia misie juhokórejskej presbyteriánskej cirkvi. Jeho autor John Nelson 
Jennings misijný pastor presbyteriánskej cirkvi a poradca GMI (Medzinárodné a glo-
bálne mapovanie), poukázal na nevyhnutnosť niektorých kresťanských tradícií tvorby 
zdĺhavých vyhlásení venovaných  medzinárodným kresťanským misiám. Napriek tomu, 
že sú niektoré vyhlásenia rozsiahlejšie ako iné, všetky deklarujú, čo tieto kresťanské 
tradície vnímajú ako základ a najdôležitejšie aspekty súčasnej kresťanskej misie. V tej-
to súvislosti spomenul napríklad niekoľko kľúčových stretnutí, konferencií a vyhlásení, 
ktoré protestantské interdenominačné misijné organizácie inšpirovali k vzniku novej 
vízie misie (napr. Tokijská celosvetová misijná diskusia v roku 2010 v Edinburghu, Tretí 
lausannský kongres svetovej evanjelizácie v Kapskom Meste, či sté výročie Svetovej 
misionárskej konferencie v Edinburghu v  roku 1910). Zmienil sa taktiež o vlastných vy-
hláseniach venovaných kresťanským misiám zo strany pravdepodobne najprominent-
nejších svetových ekleziologických štruktúr, ako je rímskokatolícka (pápež František) 
a Svetový koncil cirkví a pravoslávnych cirkví (Svätý a veľký koncil). V rámci kontrastu 
so zdĺhavými vyhláseniami vízií misie upozornil aj na využitie stručných a výstižných 
fráz alebo predstáv iných významných kresťanských cirkví, ktoré k misii pristupujú bez 
vyjadrenia zdĺhavých vízií a vyhlásení venovaných misii. Napriek tomu, že niektoré 
z týchto kresťanských cirkví vyjadrili súhlas s jednou alebo viacerými deklaráciami 
v rámci širších obsiahnutých štruktúr, tieto skupiny prevažne postupujú podľa vlastnej 
vízie misie, ktorá je vyjadrená určitou predstavou a obrazom, frázou, alebo skrytým 
významom. Do tejto kategórie patria napríklad západné cirkvi ako (Hillsong, Willow 
Creek, a Saddleback) a taktiež mnohé „nezápadné“ hnutia, vrátane niektorých afric-
kých nezávislých cirkví a kórejských cirkví. 

niou. Gorringe definuje ideológiu ako artikulovaný systém významov, hodnôt a presved-
čení; ideológia je významom v službe moci a význam vidí aj v použití sily. Na druhú 
stranu hegemónia pre Gorringea predstavuje automaticky, bez odporu prijímaný súbor 
znakov a praktík, ktorých sila tkvie v tom, čo umlčujú. Implementáciou tohto konceptu 
následne analyzoval problematiku toho, čo sú zmienené dokumenty venujúce sa misií 
a evanjelizácie schopné povedať alebo dodať k téme ideológie. V závere príspevku sa 
pokúsil identifikovať, aké implikácie budú mať odhalené výsledky pre kresťanskú misiu 
ako súčasť missio Dei, so zameraním na kontext strednej a východnej Európy.

Analýzou problematiky chudoby a ekonomickej nerovnosti, v súvislosti s heslom 
milovať, žiť a radovať sa, prostredníctvom porovnania dokumentov Evangelii Gaudium 
a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete sa zaoberal príspevok Prehodnotenie 
misie pre chudobných: EG a MOCT Chinedua Nwekeho, ktorý pôsobí ako katlolícky 
kňaz v Heidelbergu v Nemecku. Autor vo svojom príspevku prostredníctvom analytickej 
metódy problémov, na ktoré upozorňujú aj oba zmienené dokumenty – napr. migrácia, 
konzumný spôsob života, ekologická kríza, ekonomika exklúzie, prehnaná úcta k fi-
nančným prostriedkom, – poukázal na to, že ľudská a ekonomická spravodlivosť sa 
môže stať iba ideologickým neuskutočniteľným štandardom. Zmena je dosiahnuteľná 
s vhodným kresťanským nastavením mysle, ktoré umožní ľuďom efektívne a pozitívne 
využívanie a získavanie potrebných zdrojov. V závere svojho príspevku priblížil iné 
hlbšie faktory spôsobujúce tieto štrukturálne, negatívne ekonomické problémy, ako 
napríklad sympatie verzus právo, egoizmus, sebakritika verzus zbavenie sa zodpo-
vednosti či viny, nesúlad spoločenského a náboženského života, – ktoré pokladá za 
nevyhnutné pre ďalšiu diskusiu. Misia pre chudobných by sa podľa jeho názoru mala 
začať riešením uvedených problémov a faktorov, aby sa následne mohli udiať zmeny 
v tejto oblasti vo väčšom meradle.

Zaujímavú štúdiu prezentoval príspevok Paralelná religiozita: Formy príčiny, podo-
by, prejavy a možné riešenia v Rumunsku v podaní Gabriela Sorescua, študenta 
doktorandského štúdia na Teologickej fakulte univerzity v Craiove v Rumunsku. Fun-
damentom štúdie, ktorú autor predstavil je deduktívny prístup zameraný na ilustráciu 
fenoménu paralelnej zbožnosti v postmodernom svete prostredníctvom aplikácie prí-
kladov a prípadov stretnutí v prevažne kresťanskej pravoslávnej rumunskej spoločnos-
ti. V rámci štúdie autor aplikoval komparatívnu analýzu štyroch dôležitých misijných 
dokumentov Záväzok z Kapského Mesta (2010), Spoločne k životu (2013), Evangelii 
Gaudium (2013) a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete (2016), ktoré riešia prob-
lematiku svedectva Kristovej pravdy v pluralistickom, globalizovanom svete a v spo-
ločnosti, v ktorej stále viac prevláda konzumný spôsob života. Pluralita, sekularizmus, 
globalizácia a paralelná zbožnosť ako ich dôsledok sú pre cirkvi výzvami zásadného 
významu. Ich silné zapojenie sa do náboženského dialógu v rámci medzikultúrnej ko-
munikácie je preto veľmi dôležité. Uvedené štyri misijné dokumenty potvrdzujú hodnotu 
výziev v rámci našich postojov pomáhať kresťanom v budovaní spoločností plných 
lásky, mieru a spravodlivosti, ale zároveň udržujú našu misiu vo svetle pravého Boha 
a neskresľujú Boží obraz.

Skúmanie misiológa Petra Pennera pôsobiaceho v CEEAMS, prezentované v prí-
spevku Rozdielne ekleziológie v Novom Zákone: misijné čítanie biblických textov bolo 
vstupom do prednáškovej oblasti s názvom Ekleziológia a misia. Autor sa zameral na 

MILOVAŤ, ŽIŤ A RADOVAŤ SA: VÝZNAMNÉ POSOLSTVO MISIOLÓGIE PRE REGIÓN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY PRE ROK 2017 | Mariana Hamarová
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strane zaznievajú ešte silnejšie hlasy apelujúce na náležitú ochranu lokálnej a národnej 
identity a ich špecifík. Ako teda môže kresťanské misionárske úsilie a teológia poskytnúť 
odpovede na tieto pálčivé otázky? Pri hľadaní odpovedí na uvedené otázky sa opieral o do-
kumenty Spoločne k životu a Evangelii Gaudium, analýzu chorvátskej národnej identity, 
skúmanie vzájomného vplyvu náboženstva a chorvátskej národnej identity a zisťovanie po-
tenciálu prispenia náboženstva k chorvátskej národnej identite. Vyjadril taktiež zaujímavú 
myšlienku: aby bol národ národom, mal by mať v prvom rade spoločnú predstavu o tom, 
čo znamená byť človekom. Predmetný príspevok upozornil na skutočnosť, že kresťanská 
misia pri zohľadnení otázky identity môže dynamicky prispieť k tomu, aby jednotlivé národné 
identity boli ľudské svojím vlastným originálnym spôsobom bez toho, aby sa museli vzdať 
svojich špecifík

Zaujímavým spôsobom poukázal na dôležitosť kultúry v procese evanjelizácie Marian 
Grozoiu študent doktorandského štúdia na univerzite v Craiove v Rumunsku vo svojom 
príspevku Uznanie a podpora kultúry prostredníctvom procesu evanjelizácie. Pripomenul, 
že kultúra je stelesnením podstaty každej komunity. A z náboženského aspektu obsahuje 
každá kultúra morálne hodnoty a vhodné učenia, ktoré reprezentujú výsledok univerzálneho 
odhalenia a skultúrnenia Božieho slova v súlade s Božím plánom za účelom nájdenia Boha. 
Kresťanské evanjelium kompletizuje a zušľachťuje vnímanie náboženstva každého človeka 
na tejto planéte. Z tohto dôvodu nám autenticky odhalené poznanie poskytuje možnosť 
zapojiť sa do procesu intenzívneho a otvoreného dialógu s Bohom. Pozornosť venoval pre-
dovšetkým vzájomnému vzťahu kultúry a náboženskému dialógu v dokumente Misia pravo-
slávnej cirkvi v súčasnom svete a v dokumentoch vydaných v rámci Lausannského hnutia. 

Ďalšiu prednáškovú oblasť Spoločné svedectvo (cirkev a veriaci) otvorila štúdia 
Evanjelické cirkvi na Slovensku a pojem „spoločné svedectvo“ v duchu partnerstva 
a spolupráce Viktórie Šoltesovej pedagogičky univerzity Mateja Bela. Vo svojej štú-
dii sa zamerala na dva misijné dokumenty Spoločne k životu a Záväzok z Kapského 
Mesta. Pokúsila sa o ich analýzu zo slovenského evanjelikálneho teologického pohľadu 
za účelom možností ich praktickej aplikácie. Vo svojom príspevku taktiež informovala 
o vzájomnej ekumenickej spolupráci Oddelenia teológie a náboženského vzdelávania
(DETM, Univerzita Mateja Bela) a jednotlivých cirkví pri vzdelávaní mladých duchov-
ných. V rámci výučby misiológie prebieha diskusia so študentmi venovaná aplikácii 
misijných dokumentov do života cirkvi, o ich interpretácii na akademickej úrovni. Úlo-
hou študentov je pripraviť si misiologickú reflexiu na vybrané časti týchto dokumentov. 
Najmä z pohľadu bežných veriacich a ich diverzity predstavuje tento postup praktickú 
snahu pedagógov a študentov. Autorka zároveň priblížila ako sa hodnoty a koncepty 
týchto dvoch misijných dokumentov stelesňujú prostredníctvom aktivít vzdelávacích 
programov DETM pre misie a ekumenizmus. 

Cristian Sonea profesor z University Babeș-Bolyai v Rumunsku vo svojom prí-
spevku Misia v pojme „Spoločného svedectva“ (cirkev a veriaci), pohľad Východnej 
pravoslávnej cirkvi, predstavil význam súčasnej kresťanskej misie podľa oficiálnych do-
kumentov Svätého a veľkého koncilu. Poskytol prehľad evolúcie misionárskej teológie 
vo Východnej pravoslávnej cirkvi a venoval sa porovnaniu dokumentov Svätého a veľ-
kého koncilu a misijných dokumentov Záväzok z Kapského Mesta, Spoločne k životu 

V rámci tejto prednáškovej oblasti predstavil Arthur Thangiah pôsobiaci v interde-
nominačnej organizácii Mumbai Transformation Network Partnerstvo v mestskej misii 
na príklade prípadovej štúdie z Bombaja. Autor príspevku sa všetkým prítomným 
pokúsil priblížiť súčasnú situáciu cirkvi v meste Bombaj. Tamojšia cirkev prešla zo 
zničeného, roztrúseného stavu do o niečo jednotnejšieho stavu so zámernou sy-
nergiou vzájomnej spolupráce, ktorá momentálne ovplyvňuje celú spoločnosť. Taktiež 
predstavil biblický základ a rámec pre partnerstvo a účinnosť v rámci mestskej misie 
spolu s prípadovými štúdiami hnutia globálnych miest v Bombaji. Predložil rôzne 
pracovné plány a taktiky, ktoré by mohli priniesť jednotnosť podľa Tela Kristovho. 
Následne priblížil päťkrokový plán, akým spôsobom môže spoločná modlitba a práca 
pod ochranou Tela Kristovho priniesť transformáciu mesta. Len jednotná cirkev môže 
mať podľa jeho názoru rešpektované slovo a silný akčný plán pre transformáciu 
rozdeleného sveta. Tvorba stratégií pre akčné plány s cieľom zjednotiť celý svet je 
však úloha celej, hoci nezjednotenej cirkvi. Dôležité je spoločné zdieľanie spoločného 
záujmu, aby celá cirkev mohla uzrieť vzájomné spojenie sa po celom svete. Tieto 
plány sa už objavili v rôznych mestách. Ako jeden z príkladov uviedol autor 
konferenciu Deň hnutia globálnych miest, ktorá sa uskutočnila v New Yorku, v dňoch 
25. – 27. októbra 2016. Jej partnerom bolo Lausannské hnutie, ktoré priviedlo 
približne 3000 účastníkov z 95 miest.

Štúdia: Učiteľ–učeník verzus učiaci sa učiteľ? Prípad škôl prevádzkovaných cirkvou 
v Maďarsku posunula program konferencie do prednáškovej oblasti z názvom Národ, 
kultúra a misia. Gábor Dávid Győri študent doktorandského štúdia Evanjelickej Lu-
teránskej Teologickej Univerzity v Budapešti vo svojom príspevku predostrel pojem 
misijného učeníctva v školskom systéme z veľmi inšpirujúceho aspektu. Použil na 
to príklad cirkvou riadených škôl v Maďarsku. Počas svojho skúmania zistil, že školy 
riadené Evanjelickou luteránskou cirkvou v Maďarsku (ELCH) navštevuje približne 17 
000 detí a mladistvých. V týchto inštitúciách je zamestnaných približne 1 500 učiteľov. 
Väčšina z týchto študentov a učiteľov nie je členmi ELCH, a prevažná väčšina z nich 
nepatrí k žiadnej cirkvi, ani nenavštevuje žiadny kostol. Na druhej strane, ELCH má 
súhrnne približne 200 000 členov. Ak porovnáme počet tých, ktorí navštevujú nedeľné 
bohoslužby luteránskej cirkvi, a tých, ktorí sa zúčastňujú na týždenných ranných mod-
litbách alebo školských bohoslužbách, dostaneme veľmi podobné výsledky. Môžeme 
tu vidieť misiologický potenciál. Cirkvou riadené školy by mali byť iné, ako štátne školy, 
a to v mnohých aspektoch, najmä v duchovnej atmosfére. Na druhej strane, autorita, 
rešpekt a poslušnosť v súčasnosti nie sú obľúbenými konceptmi. Autor sa vo svojom 
príspevku snažil nájsť odpovede na tieto otázky: ako teda dokážeme aplikovať misijnú 
interpretáciu učeníctva do cirkvou riadených škôl?, akým problémom budeme musieť 
čeliť v rámci zdanlivo prirodzenej adaptácie?, aká je úloha misijného učeníctva v osob-
nej a štrukturálnej rovine školského života?

Tému národnej identity vo vzťahu k dynamike misionárskych postupov s ohľadom na 
kontextový odkaz na chorvátsku identitu priblížil David Kovačević pôsobiaci na Evanjeli-
kálnom teologickom seminári v Osijeku. V rámci svojho príspevku analyzoval otázku: akým 
spôsobom môže chápanie národných identít zlepšiť naše misionárske úsilie a poskytnúť 
nový pohľad na dynamiku misionárskych postupov? Ako uviedol, žijeme v globalizovanom 
svete, kde na jednej strane počúvame hlasy žiadajúce celosvetovú výmenu duševného, 
hospodárskeho a kultúrneho tovaru a spoluprácu na národnej i regionálnej úrovni. Na druhej 
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strane zaznievajú ešte silnejšie hlasy apelujúce na náležitú ochranu lokálnej a národnej 
identity a ich špecifík. Ako teda môže kresťanské misionárske úsilie a teológia poskytnúť 
odpovede na tieto pálčivé otázky? Pri hľadaní odpovedí na uvedené otázky sa opieral o do-
kumenty Spoločne k životu a Evangelii Gaudium, analýzu chorvátskej národnej identity, 
skúmanie vzájomného vplyvu náboženstva a chorvátskej národnej identity a zisťovanie po-
tenciálu prispenia náboženstva k chorvátskej národnej identite. Vyjadril taktiež zaujímavú 
myšlienku: aby bol národ národom, mal by mať v prvom rade spoločnú predstavu o tom, 
čo znamená byť človekom. Predmetný príspevok upozornil na skutočnosť, že kresťanská 
misia pri zohľadnení otázky identity môže dynamicky prispieť k tomu, aby jednotlivé národné 
identity boli ľudské svojím vlastným originálnym spôsobom bez toho, aby sa museli vzdať 
svojich špecifík

Zaujímavým spôsobom poukázal na dôležitosť kultúry v procese evanjelizácie Marian 
Grozoiu študent doktorandského štúdia na univerzite v Craiove v Rumunsku vo svojom 
príspevku Uznanie a podpora kultúry prostredníctvom procesu evanjelizácie. Pripomenul, 
že kultúra je stelesnením podstaty každej komunity. A z náboženského aspektu obsahuje 
každá kultúra morálne hodnoty a vhodné učenia, ktoré reprezentujú výsledok univerzálneho 
odhalenia a skultúrnenia Božieho slova v súlade s Božím plánom za účelom nájdenia Boha. 
Kresťanské evanjelium kompletizuje a zušľachťuje vnímanie náboženstva každého človeka 
na tejto planéte. Z tohto dôvodu nám autenticky odhalené poznanie poskytuje možnosť 
zapojiť sa do procesu intenzívneho a otvoreného dialógu s Bohom. Pozornosť venoval pre-
dovšetkým vzájomnému vzťahu kultúry a náboženskému dialógu v dokumente Misia pravo-
slávnej cirkvi v súčasnom svete a v dokumentoch vydaných v rámci Lausannského hnutia. 

Ďalšiu prednáškovú oblasť Spoločné svedectvo (cirkev a veriaci) otvorila štúdia 
Evanjelické cirkvi na Slovensku a pojem „spoločné svedectvo“ v duchu partnerstva 
a spolupráce Viktórie Šoltesovej pedagogičky univerzity Mateja Bela. Vo svojej štú-
dii sa zamerala na dva misijné dokumenty Spoločne k životu a Záväzok z Kapského 
Mesta. Pokúsila sa o ich analýzu zo slovenského evanjelikálneho teologického pohľadu 
za účelom možností ich praktickej aplikácie. Vo svojom príspevku taktiež informovala 
o vzájomnej ekumenickej spolupráci Oddelenia teológie a náboženského vzdelávania
(DETM, Univerzita Mateja Bela) a jednotlivých cirkví pri vzdelávaní mladých duchov-
ných. V rámci výučby misiológie prebieha diskusia so študentmi venovaná aplikácii 
misijných dokumentov do života cirkvi, o ich interpretácii na akademickej úrovni. Úlo-
hou študentov je pripraviť si misiologickú reflexiu na vybrané časti týchto dokumentov. 
Najmä z pohľadu bežných veriacich a ich diverzity predstavuje tento postup praktickú 
snahu pedagógov a študentov. Autorka zároveň priblížila ako sa hodnoty a koncepty 
týchto dvoch misijných dokumentov stelesňujú prostredníctvom aktivít vzdelávacích 
programov DETM pre misie a ekumenizmus. 

Cristian Sonea profesor z University Babeș-Bolyai v Rumunsku vo svojom prí-
spevku Misia v pojme „Spoločného svedectva“ (cirkev a veriaci), pohľad Východnej 
pravoslávnej cirkvi, predstavil význam súčasnej kresťanskej misie podľa oficiálnych do-
kumentov Svätého a veľkého koncilu. Poskytol prehľad evolúcie misionárskej teológie 
vo Východnej pravoslávnej cirkvi a venoval sa porovnaniu dokumentov Svätého a veľ-
kého koncilu a misijných dokumentov Záväzok z Kapského Mesta, Spoločne k životu 

V rámci tejto prednáškovej oblasti predstavil Arthur Thangiah pôsobiaci v interde-
nominačnej organizácii Mumbai Transformation Network Partnerstvo v mestskej misii 
na príklade prípadovej štúdie z Bombaja. Autor príspevku sa všetkým prítomným 
pokúsil priblížiť súčasnú situáciu cirkvi v meste Bombaj. Tamojšia cirkev prešla zo 
zničeného, roztrúseného stavu do o niečo jednotnejšieho stavu so zámernou sy-
nergiou vzájomnej spolupráce, ktorá momentálne ovplyvňuje celú spoločnosť. Taktiež 
predstavil biblický základ a rámec pre partnerstvo a účinnosť v rámci mestskej misie 
spolu s prípadovými štúdiami hnutia globálnych miest v Bombaji. Predložil rôzne 
pracovné plány a taktiky, ktoré by mohli priniesť jednotnosť podľa Tela Kristovho. 
Následne priblížil päťkrokový plán, akým spôsobom môže spoločná modlitba a práca 
pod ochranou Tela Kristovho priniesť transformáciu mesta. Len jednotná cirkev môže 
mať podľa jeho názoru rešpektované slovo a silný akčný plán pre transformáciu 
rozdeleného sveta. Tvorba stratégií pre akčné plány s cieľom zjednotiť celý svet je 
však úloha celej, hoci nezjednotenej cirkvi. Dôležité je spoločné zdieľanie spoločného 
záujmu, aby celá cirkev mohla uzrieť vzájomné spojenie sa po celom svete. Tieto 
plány sa už objavili v rôznych mestách. Ako jeden z príkladov uviedol autor 
konferenciu Deň hnutia globálnych miest, ktorá sa uskutočnila v New Yorku, v dňoch 
25. – 27. októbra 2016. Jej partnerom bolo Lausannské hnutie, ktoré priviedlo 
približne 3000 účastníkov z 95 miest.

Štúdia: Učiteľ–učeník verzus učiaci sa učiteľ? Prípad škôl prevádzkovaných cirkvou 
v Maďarsku posunula program konferencie do prednáškovej oblasti z názvom Národ, 
kultúra a misia. Gábor Dávid Győri študent doktorandského štúdia Evanjelickej Lu-
teránskej Teologickej Univerzity v Budapešti vo svojom príspevku predostrel pojem 
misijného učeníctva v školskom systéme z veľmi inšpirujúceho aspektu. Použil na 
to príklad cirkvou riadených škôl v Maďarsku. Počas svojho skúmania zistil, že školy 
riadené Evanjelickou luteránskou cirkvou v Maďarsku (ELCH) navštevuje približne 17 
000 detí a mladistvých. V týchto inštitúciách je zamestnaných približne 1 500 učiteľov. 
Väčšina z týchto študentov a učiteľov nie je členmi ELCH, a prevažná väčšina z nich 
nepatrí k žiadnej cirkvi, ani nenavštevuje žiadny kostol. Na druhej strane, ELCH má 
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interpretáciu učeníctva do cirkvou riadených škôl?, akým problémom budeme musieť 
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Tému národnej identity vo vzťahu k dynamike misionárskych postupov s ohľadom na 
kontextový odkaz na chorvátsku identitu priblížil David Kovačević pôsobiaci na Evanjeli-
kálnom teologickom seminári v Osijeku. V rámci svojho príspevku analyzoval otázku: akým 
spôsobom môže chápanie národných identít zlepšiť naše misionárske úsilie a poskytnúť 
nový pohľad na dynamiku misionárskych postupov? Ako uviedol, žijeme v globalizovanom 
svete, kde na jednej strane počúvame hlasy žiadajúce celosvetovú výmenu duševného, 
hospodárskeho a kultúrneho tovaru a spoluprácu na národnej i regionálnej úrovni. Na druhej 
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tolíckou cirkvou. Prvý rumunský pravoslávny kláštor, Annunciation (Zvestovanie) leží 
približne 80 km od Neapola. V rámci svojho príspevku predstavil niektoré pastorálne mi-
siologické iniciatívy rumunskej pravoslávnej diecézy v Taliansku ako prípadovú štúdiu 
založenú na tradične najviac využívanej misiologickej štúdii (napr. teológia, misiológia, 
biblické vedy, a hlásanie evanjelia). Metodologické východisko štúdie tvorila: 1) misiológia, 
ktorá sa podľa autora zaujíma o starosti, obavy a otázky každého človeka ako o úžasnú 
cestu k večnému životu s Bohom; a 2) skúmanie konceptu kresťanského života 
v dokumentoch: Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete a Evangelii Gaudium a ako 
chápania konceptu kresťanského života prítomné v uvedených dokumentoch súvisia s ru-
munskou pravoslávnou diecézou v Taliansku. 

Záver konferencie tvorilo hľadanie ideí a spôsobov pre praktické uplatnenie poznatkov, 
ktoré jej účastníci získali pre kontext svojej práce a služby.

Možno zhrnúť, že predmetná konferencia sa pokúsila o vytvorenie misiologicko-teolo-
gickej diskusie ohľadom štyroch dôležitých misiologických dokumentov pre región strednej 
a východnej Európy. Zároveň otvorila priestor na uvažovanie o tvorbe ďalších konferencii 
s podobným zameraním, ako aj o možnostiach pokračovania v diskusii a misiologickej re-
flexii. Za týmto účelom predostrela aj niekoľko podnetných impulzov: z hľadiska komparácie 
zmienených dokumentov; v oblasti riešenia celospoločenských problémov a výziev pre cirkvi 
ako je napríklad chudoba, konzumný spôsob života, ekonomika exklúzie, sekularizmus, ná-
boženský dialóg, globalizácia, pluralita, vzťah kultúry a náboženského dialógu, misijné uče-
níctvo v školskom systéme v rámci cirkvami riadenými školami, súvislosť kresťanskej misie 
a vnímania národných identít a pod.; otvorila dôležité otázky týkajúce sa napríklad: jednoty 
cirkvi; potrebnosti zdieľania spoločného záujmu a posilnenia vzájomnej spolupráce všet-
kých kresťanských cirkví a komunít v prospech človeka, zjednotenia Európy a celého sveta; 
upozornila na nevyhnutnosť: uvažovať o zmenách v orientácií misií v prostredí kresťanských 
cirkví a komunít; pokúsiť sa zintenzívniť hlas misie, ktorý vedie i k posilneniu hlasu celej 
cirkvi v modernej spoločnosti; hľadať širšie pochopenie pre vývoj holistickej, zrozumiteľnej 
a verejnej teológie missio Dei pre súčasný svet. 

Bola obohatením pre všetkých zúčastnených, ktorí v nej našli inšpiráciu pre svoju prácu 
a službu, a to na odbornej i ľudskej úrovni. Preto možno len dúfať, že konferencie s podobne 
obohacujúcim zameraním budú v rámci aktivít CEEAMS aj naďalej pokračovať.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o tejto konferencii CEEAMS je možné kontak-
tovať členov jej riadiaceho výboru prostredníctvom e-mailovej adresy: ceeams@gmail.com.

Acta Missiologica veľmi pekne ďakuje riadiacemu výboru asociácie CEEAMS za 
možnosť informovať o jej uskutočnenej konferencii s názvom Milovať, Žiť a Radovať 
sa: Diskusie v strednej a východnej Európe ohľadom súčasných dokumentov a zá-
väzkom voči misiám. Obzvlášť ďakujeme pánovi doktorovi Pavlovi Bargárovi, ktorý 
nám ochotne venoval svoj čas a poskytol všetky potrebné informácie.

Mgr. Mariana Hamarová
Kontakt na autora: e-mail: hamarova.mariana@gmail.com

a Evangelii Gaudium. V závere príspevku predložil komparatívnu analýzu teologických 
základov kresťanskej misie a špecifického významu kresťana ako svedka, podľa faktov 
zmienených v týchto dokumentoch. 

Ukončenie diskusií vyústilo do ďalšej prednáškovej oblasti Koncepcie, v ktorých si 
účastníci mali možnosť vypočuť príspevok Dorottye Nagy, profesorky misiológie z 
Protestantskej teologickej univerzity v Amsterdame, so zaujímavým názvom Pre celý 
svet: Koncept „sveta“ a jeho použitie v nedávnych misijných dokumentoch. Autorka 
upozornila na to, že „Svet“ naďalej zostáva jedným z kľúčových pojmov v diskusii o mi-
siách. V rámci svojho príspevku sa zamerala na rôzne konceptuálne významy pojmu 
„svet“ v štyroch nedávno vydaných misijných dokumentoch, ktoré sa stali predmetom 
danej konferencie. Všetkým zúčastneným následne predostrela teologický a misiolo-
gický výklad jednotlivých významov pojmu „svet“ a ilustráciu výkladov prostredníctvom 
problémov v strednej a východnej Európe. 

Už tradične pozoruhodným sa v rámci podobnej prednáškovej oblasti konferencii 
CEEAMS stal príspevok Anne-Marie Kool, profesorky misiológie na Evanjelikálnom 
teologickom seminári v Osijeku. Bol prezentovaný v podnetnom prevedení a venoval sa 
vzťahu medzi Hlásaním evanjelia, Obrodou a Obnovou cirkvi s štyroch dokumentoch 
o misiách vo svetle služby Jamesa A. Stewarta v strednej a východnej Európe.

Oba príspevky predostreli mnohé inšpirujúce impulzy na uvažovanie a vyvolali prí-
nosnú diskusiu.

Misijná eklézia v nepriateľskom svete: Hlas zo Strednej Ázie bol názov ďalšieho 
konferenčného príspevku, ktorý zároveň otvoril poslednú prednáškovú oblasť Diaspo-
ra: prípadové štúdie.

Ruslan Zagidulin pôsobiaci v CEEAMS sa v ňom zameral na kritické zhodnotenie 
dokumentov Záväzok z Kapského Mesta a Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete 
z aspektu teologickej diaspóry. Autor predložil stručný prehľad príkladov, ktoré ukazujú, 
že ľudia hlásajúci evanjelium nie sú vo všeobecnosti vítaní v rámci spoločností. Okra-
jovo majú títo ľudia špecifický pohľad na funkciu cirkvi, aby sa stala misijnou cirkvou. 
Takýto pohľad je podľa jeho slov artikulovaný diaspórou teológie. Vo svojom príspev-
ku sa taktiež venoval určeniu definícií kresťanskej cirkvi v zmienených dokumentoch 
prostredníctvom aplikácie konceptov diaspóry teológie v každodennej praxi miestnych 
evanjelických cirkví v Strednej Ázii.

Pravoslávna diecéza Španielsko a Portugalsko bola téma ďalšieho príspevku v rám-
ci tejto prednáškovej oblasti, ktorý prezentoval Mircea Nincu študent doktorandského 
štúdia na univerzite v Craiove v Rumunsku. Ako uviedol, rumunská pravoslávna diecé-
za v Španielsku a Portugalsku je počtom veriacich  800 000 druhá najväčšia v Španiel-
sku a viac ako 40 000 veriacich tejto cirkvi má zastúpenie v Portugalsku. Všetkým prí-
tomným sa následne pokúsil priblížiť súčasnú situáciu rumunskej pravoslávnej diecézy 
v Španielsku a Portugalsku za účelom zoznámenia sa s misionárskou prácou, ktorá sa 
vykonáva z diaspóry pre veriacich rumunskej pravoslávnej cirkvi. 

Situáciu Pravoslávnej diecézy v Taliansku zasa analyzoval Ion Narcis Munteanu 
taktiež študent doktorandského štúdia na univerzite v Craiove v Rumunsku. Rumunská 
pravoslávna diecéza v Taliansku podľa jeho slov zastrešuje asi 1 milión Rumunov orga-
nizovaných do 19 dekanstiev a 238 farností. Niektoré z týchto farností majú umožnené 
vykonávať svoje sviatosti pre svojich veriacich na miestach poskytnutých rímskoka-
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ktorá sa podľa autora zaujíma o starosti, obavy a otázky každého človeka ako o úžasnú 
cestu k večnému životu s Bohom; a 2) skúmanie konceptu kresťanského života 
v dokumentoch: Misia pravoslávnej cirkvi v súčasnom svete a Evangelii Gaudium a ako 
chápania konceptu kresťanského života prítomné v uvedených dokumentoch súvisia s ru-
munskou pravoslávnou diecézou v Taliansku. 

Záver konferencie tvorilo hľadanie ideí a spôsobov pre praktické uplatnenie poznatkov, 
ktoré jej účastníci získali pre kontext svojej práce a služby.

Možno zhrnúť, že predmetná konferencia sa pokúsila o vytvorenie misiologicko-teolo-
gickej diskusie ohľadom štyroch dôležitých misiologických dokumentov pre región strednej 
a východnej Európy. Zároveň otvorila priestor na uvažovanie o tvorbe ďalších konferencii 
s podobným zameraním, ako aj o možnostiach pokračovania v diskusii a misiologickej re-
flexii. Za týmto účelom predostrela aj niekoľko podnetných impulzov: z hľadiska komparácie 
zmienených dokumentov; v oblasti riešenia celospoločenských problémov a výziev pre cirkvi 
ako je napríklad chudoba, konzumný spôsob života, ekonomika exklúzie, sekularizmus, ná-
boženský dialóg, globalizácia, pluralita, vzťah kultúry a náboženského dialógu, misijné uče-
níctvo v školskom systéme v rámci cirkvami riadenými školami, súvislosť kresťanskej misie 
a vnímania národných identít a pod.; otvorila dôležité otázky týkajúce sa napríklad: jednoty 
cirkvi; potrebnosti zdieľania spoločného záujmu a posilnenia vzájomnej spolupráce všet-
kých kresťanských cirkví a komunít v prospech človeka, zjednotenia Európy a celého sveta; 
upozornila na nevyhnutnosť: uvažovať o zmenách v orientácií misií v prostredí kresťanských 
cirkví a komunít; pokúsiť sa zintenzívniť hlas misie, ktorý vedie i k posilneniu hlasu celej 
cirkvi v modernej spoločnosti; hľadať širšie pochopenie pre vývoj holistickej, zrozumiteľnej 
a verejnej teológie missio Dei pre súčasný svet. 

Bola obohatením pre všetkých zúčastnených, ktorí v nej našli inšpiráciu pre svoju prácu 
a službu, a to na odbornej i ľudskej úrovni. Preto možno len dúfať, že konferencie s podobne 
obohacujúcim zameraním budú v rámci aktivít CEEAMS aj naďalej pokračovať.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o tejto konferencii CEEAMS je možné kontak-
tovať členov jej riadiaceho výboru prostredníctvom e-mailovej adresy: ceeams@gmail.com.

Acta Missiologica veľmi pekne ďakuje riadiacemu výboru asociácie CEEAMS za 
možnosť informovať o jej uskutočnenej konferencii s názvom Milovať, Žiť a Radovať 
sa: Diskusie v strednej a východnej Európe ohľadom súčasných dokumentov a zá-
väzkom voči misiám. Obzvlášť ďakujeme pánovi doktorovi Pavlovi Bargárovi, ktorý 
nám ochotne venoval svoj čas a poskytol všetky potrebné informácie.
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part must include all the author's academic titles, details on the professional and 
research focus of their activities, their current affiliation and related activities. The 
author's e-mail address must also be included.
Bibliography: Authors are kindly asked to place bibliographical references in 
footnotes and include the full list of bibliographical references at the end of the 
article in accordance with the ISO 690 standard.
You are invited to send your articles to the following e-mail address: 
amredakcia@gmail.com 

Pokyny pre autorov článkov
Akademické periodikum Acta Missiologica vychádza dvakrát ročne v tlačenej i elek-
tronickej verzií. Obsahuje články v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Publi-
kuje čo najširšie spektrum článkov relevantných pre vzdelávanie určené pomáha-
júcim profesiám v  oblasti kresťanskej misie a  misiológie, charitatívnej, sociálnej 
a humanitárno-rozvojovej práce.
Štruktúra časopisu
1.  Editorial
2.  Odborné články (zahŕňajúce štúdie, výskumy a analýzy s aplikačnou dimenziou)
3.  Zaujímavé a aktuálne pripravované aktivity/projekty v misijnej, sociálnej, chari-

tatívnej a humanitárno-rozvojovej oblasti.
4.  Recenzie nových zaujímavých kníh a odborných publikácií zahŕňajúce zmienené 

oblasti.
Náležitosti rukopisu
Redakcia časopisu prijíma články zodpovedajúce profilovému zameraniu časopisu, 
ktoré musia spĺňať nasledovné náležitosti obsahového a formálneho charakteru. 
Obsahový charakter 
Text článku z  hľadiska obsahového zamerania musí zahŕňať systematickú prácu 
s relevantnými prameňmi, aplikačnú dimenziu, v ktorej autor objasňuje relevanciu 
svojho výskumného bádania v kontexte misiológie, misijnej práce, teológie, cha-
ritatívnej, sociálnej a humanitárno-rozvojovej práce. V prípade, že text obsahuje 
metodologický výskum je taktiež potrebné objasnenie výskumnej metodológie, 
cieľa a prezentácia výskumných zistení. Všetky zmienené aspekty sú posudzované 
redakčnou radou časopisu. Za predpokladu splnenia daných odborných kritérií je 
text autora postúpený na recenzné konanie.
Formálny charakter
Text článku musí byť napísaný v súlade s platnými jazykovými normami, vo formá-
te Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1. 
Titulná strana: musí obsahovať výstižný a stručný názov článku napísaný v slo-
venskom a anglickom jazyku, meno autora a abstrakt v slovenskom a anglickom 
jazyku.
Abstrakt: musí byť napísaný v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu maxi-
málne 1490 znakov.
Kľúčové slová: v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu maximálne 5. Používať 
max. dvojvýrazové slovné spojenia.
Vlastný text: v rozsahu maximálne 50000 znakov, štruktúra vlastného textu ob-
sahuje úvod, podnázvy (relevantné vzhľadom na profilovanie témy článku) a záver 
s odporúčaniami pre prax.
Informácia o autorovi článku: prosíme uviesť po vlastnom texte článku, v roz-
sahu maximálne 807 znakov. Táto informácia musí obsahovať všetky akademické 
hodnosti autora, informáciu o  jeho odbornej orientácií a  výskumnom zameraní 
jeho aktivít, súčasnú afiláciu autora a aktivity v rámci nej. Kontakt na autora v po-
dobe aktuálne dostupnej e-mailovej adresy.
Zoznam citovanej literatúry: pre citáciu literatúry žiadame používať citačný 
odkaz pod čiarou a kompletný zoznam použitej literatúry v závere rukopisu podľa 
normy ISO 690. 
Vaše rukopisy prosím posielajte na e-mailovú adresu:  
amredakcia@gmail.com 

Publikačné posudzovanie článku a podmienky recenzného konania 
Rukopisy autorov sú posudzované na dvoch úrovniach. Na úrovni hodnotenia 
odbornej primeranosti článku vzhľadom na profilové zmeranie časopisu. Toto 
hodnotenie je vykonávané členmi redakčnej rady. Za predpokladu splnenia daných 
odborných kritérií je text autora postúpený na recenzné konanie. Druhá úroveň 
posudzovania je realizovaná prostredníctvom recenzného konania. Predpokladom 
zaradenia príspevku do recenzného konania je splnenie odborných kritérií obsaho-
vého charakteru článku, ako aj všetkých jeho formálnych náležitostí zmienených 
v pokynoch určených autorom článkov.
Recenzné konanie je obojstranne anonymné a je realizované dvoma na sebe nezávis-
lými recenzentmi. Trvá 30 až 70 dní. 
Práce autorov sú posudzované po formálnej i obsahovej stránke. V prípade potreby 
bude práca autorovi vrátená na doplnenie, či prepracovanie.
Na základe recenzných posudkov bude rozhodnuté o  prijatí, či odmietnutí článku. 
V sporných prípadoch rozhoduje editor čísla. 
Redakcia časopisu si vyhradzuje právo vykonávať drobnú na štylistickú úpravu textu 
článku.
Redakcia časopisu pozýva erudovaných odborníkov, aby sa prihlásili do recenzného 
procesu. Požiadavky na prijatie a zoznam externých recenzentov bude uverejnený na 
webovej stránke časopisu.
Rozhodnutie o publikovaní rukopisu
O výsledku recenzného konania je autor vyrozumený písomne redakciou časopisu, 
najneskôr do šiestich mesiacov od obdržania rukopisu.
Publikačná etika 
Redakcia prijíma rukopisy v  originálnom znení, ktoré predtým neboli publikované 
v  inej publikácií alebo na inom mieste. Autor zaslaním príspevku udeľuje súhlas 
k  jeho použitiu v  elektronických databázach, v  ktorých je akademické periodikum 
Acta Missiologica indexované. Svojim súhlasom zároveň potvrdzuje prítomnosť jeho 
článku taktiež v elektronickej podobe uvedeného periodika, ktoré je k dispozícií na 
webových stránkach časopisu.
Akákoľvek časť uverejneného textu v akademickom periodiku Acta Missiologica alebo jeho 
použitie v inej publikácií (v tlačenej, či elektronickej podobe) je možné len so súhlasom 
periodika Acta Missiologica.
Autor, u  ktorého bude preukázané predchádzajúce publikovanie rukopisu, stráca 
možnosť v  predmetnom akademickom periodiku publikovať. Táto skutočnosť sa 
taktiež vzťahuje na autora, u ktorého bol preukázaný plagiát alebo falšovanie dát. 
Rukopisy sú posudzované obojstranne anonymne redakčnou radou a následne v re-
cenznom konaní dvoma odborníkmi z verejného zoznamu recenzentov uverejneného 
na webových stránkach časopisu.
Hodnotenie rukopisov sa vzťahuje výhradne na ich intelektuálny prínos a odbornosť. 
V recenznom konaní sú rukopisy posudzované objektívne a nestranne bez ohľadu na 
myšlienkové postoje a názory recenzentov vzhľadom ku konkrétnemu článku. 
Posudzovanie rukopisov prebieha taktiež bez akýchkoľvek  otvorených, či skrytých 
diskriminačných tendencií týkajúcich sa autora. Redakcia časopisu sa zároveň 
zaväzuje k zachovaniu anonymity všetkých účastníkov recenzného konania.

Publication assessment and the review process criteria
Articles are assessed at two levels. The first level is professional adequacy corre-
sponding to the journal's specialization. This assessment is carried out by the ed-
itorial staff. Provided that the professional criteria are met, the text is sent for the 
review process. The second level of assessment is carried out through the review 
process. Contributions are assessed in the review process if all professional criteria 
related to content and format mentioned in the authors' instructions are met.
The review process is anonymous and carried out by two independent reviewers. 
The process lasts 30 to 70 days.
Articles are assessed from the perspective of their content and format. If neces-
sary, the author might be asked to complete or re-write their article.
Based on review assessments, the article is either accepted or refused. In unclear 
cases, the editor of the issue shall decide.
The editorial staff reserve the right to carry out minor stylistic changes in the text 
of the article.
The editorial staff invite erudite experts to take part in the review process. 
Criteria for admission and the list of external reviewers will be published on the 
journal’s web site.
Acceptance or refusal of the article
The author will be informed of the review process' result in writing by the editorial 
staff no later than 6 months after receipt of the article.
Publishing ethics
The editorial staff accept articles in their original version which have never been 
published in any other publication or in any other place. By sending their contribu-
tion, the author agrees that the article will be used in electronic databases where 
Acta Missiologica is indexed. The author also agrees to publish their article in the 
electronic form of the periodical available on the journal’s web site.
Use of any part of the text published in the academic journal Acta Missiologica in 
another publication (in printed or electronic form) must be subject to the approval 
of Acta Missiologica.
If it is established that the author has previously published their article, the author 
loses the right to publish in this academic periodical. This also applies for cases 
when plagiarism or data falsification is found.
Articles are reviewed anonymously by the editorial board and by two experts from 
a public list of reviewers published on the journal's web site.
The assessment of the articles focuses exclusively on their intellectual value and 
professionalism.
In the review process, articles are assessed objectively and impartially regardless of 
the attitudes and opinion of reviewers in relation to the article. 
The assessment of articles is carried out without any open or hidden discrimination 
tendencies related to the author. The editorial staff of the journal has also agreed to 
uphold the anonymity of all of the participants of the review proceeding.



Instructions for authors
Acta Missiologica is an academic periodical published twice a year in printed and 
electronic form. It consists of articles written in Slovak, Czech and English. The 
journal publishes a wide spectrum of articles relevant for education focusing on 
helping professions in the area of Christian mission and missiology, charity, social, 
humanitarian and development work.
Journal structure:
1.  Editorial
2.  Expert articles (including studies, research and analyses with an application

dimension)
3.  Interesting and topical activities/projects in the area of mission, social, charity, 

humanitarian and development work.
4.  Reviews of new, interesting books and professional publications on relevant

topics.
Criteria for articles
The editorial staff accept articles relevant to the journal's profile which must com-
ply with the following criteria related to content and format.
Content
From the perspective of content, the article must include systematic work with 
relevant sources, the application dimension in which the author explains the 
relevance of their research within the context of missiology, mission work, the-
ology, charity, social, humanitarian and development work. If an article contains 
methodological research, it is necessary to include an explanation of the research 
methodology and its aim, and to present research findings. All these aspects are 
reviewed by the journal's  editorial board. If all criteria are met, the text goes 
through the review process.
Format
The text of the article must be written in accordance with valid linguistic standards 
in Word format, Times New Roman font, size 12 with single spacing.
Title page: The title page must include a clear and concise title of the article writ-
ten in Slovak and English, the name of the author and the abstract in Slovak and 
English.
Abstract: Abstracts must be written in Slovak and English with a  maximum 
length of 1490 characters.
Keywords: A maximum of 5 keywords written in Slovak and English. A maximum 
of two-word phrases are admissible.
Text of the article: A maximum length of 50000 characters. The structure must 
contain an introduction, subtitles (relevant for the profiled topic of the article) and 
a conclusion with recommendations for practice.
Author's  information: Authors are kindly asked to include information about 
themselves at the end of the text with a maximum length of 807 characters. This 
part must include all the author's academic titles, details on the professional and 
research focus of their activities, their current affiliation and related activities. The 
author's e-mail address must also be included.
Bibliography: Authors are kindly asked to place bibliographical references in 
footnotes and include the full list of bibliographical references at the end of the 
article in accordance with the ISO 690 standard.
You are invited to send your articles to the following e-mail address: 
amredakcia@gmail.com 

Pokyny pre autorov článkov
Akademické periodikum Acta Missiologica vychádza dvakrát ročne v tlačenej i elek-
tronickej verzií. Obsahuje články v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Publi-
kuje čo najširšie spektrum článkov relevantných pre vzdelávanie určené pomáha-
júcim profesiám v  oblasti kresťanskej misie a  misiológie, charitatívnej, sociálnej 
a humanitárno-rozvojovej práce.
Štruktúra časopisu
1.  Editorial
2.  Odborné články (zahŕňajúce štúdie, výskumy a analýzy s aplikačnou dimenziou)
3.  Zaujímavé a aktuálne pripravované aktivity/projekty v misijnej, sociálnej, chari-

tatívnej a humanitárno-rozvojovej oblasti.
4.  Recenzie nových zaujímavých kníh a odborných publikácií zahŕňajúce zmienené 

oblasti.
Náležitosti rukopisu
Redakcia časopisu prijíma články zodpovedajúce profilovému zameraniu časopisu, 
ktoré musia spĺňať nasledovné náležitosti obsahového a formálneho charakteru. 
Obsahový charakter 
Text článku z  hľadiska obsahového zamerania musí zahŕňať systematickú prácu 
s relevantnými prameňmi, aplikačnú dimenziu, v ktorej autor objasňuje relevanciu 
svojho výskumného bádania v kontexte misiológie, misijnej práce, teológie, cha-
ritatívnej, sociálnej a humanitárno-rozvojovej práce. V prípade, že text obsahuje 
metodologický výskum je taktiež potrebné objasnenie výskumnej metodológie, 
cieľa a prezentácia výskumných zistení. Všetky zmienené aspekty sú posudzované 
redakčnou radou časopisu. Za predpokladu splnenia daných odborných kritérií je 
text autora postúpený na recenzné konanie.
Formálny charakter
Text článku musí byť napísaný v súlade s platnými jazykovými normami, vo formá-
te Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1. 
Titulná strana: musí obsahovať výstižný a stručný názov článku napísaný v slo-
venskom a anglickom jazyku, meno autora a abstrakt v slovenskom a anglickom 
jazyku.
Abstrakt: musí byť napísaný v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu maxi-
málne 1490 znakov.
Kľúčové slová: v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu maximálne 5. Používať 
max. dvojvýrazové slovné spojenia.
Vlastný text: v rozsahu maximálne 50000 znakov, štruktúra vlastného textu ob-
sahuje úvod, podnázvy (relevantné vzhľadom na profilovanie témy článku) a záver 
s odporúčaniami pre prax.
Informácia o autorovi článku: prosíme uviesť po vlastnom texte článku, v roz-
sahu maximálne 807 znakov. Táto informácia musí obsahovať všetky akademické 
hodnosti autora, informáciu o  jeho odbornej orientácií a  výskumnom zameraní 
jeho aktivít, súčasnú afiláciu autora a aktivity v rámci nej. Kontakt na autora v po-
dobe aktuálne dostupnej e-mailovej adresy.
Zoznam citovanej literatúry: pre citáciu literatúry žiadame používať citačný 
odkaz pod čiarou a kompletný zoznam použitej literatúry v závere rukopisu podľa 
normy ISO 690. 
Vaše rukopisy prosím posielajte na e-mailovú adresu:  
amredakcia@gmail.com 

Publikačné posudzovanie článku a podmienky recenzného konania 
Rukopisy autorov sú posudzované na dvoch úrovniach. Na úrovni hodnotenia 
odbornej primeranosti článku vzhľadom na profilové zmeranie časopisu. Toto 
hodnotenie je vykonávané členmi redakčnej rady. Za predpokladu splnenia daných 
odborných kritérií je text autora postúpený na recenzné konanie. Druhá úroveň 
posudzovania je realizovaná prostredníctvom recenzného konania. Predpokladom 
zaradenia príspevku do recenzného konania je splnenie odborných kritérií obsaho-
vého charakteru článku, ako aj všetkých jeho formálnych náležitostí zmienených 
v pokynoch určených autorom článkov.
Recenzné konanie je obojstranne anonymné a je realizované dvoma na sebe nezávis-
lými recenzentmi. Trvá 30 až 70 dní. 
Práce autorov sú posudzované po formálnej i obsahovej stránke. V prípade potreby 
bude práca autorovi vrátená na doplnenie, či prepracovanie.
Na základe recenzných posudkov bude rozhodnuté o  prijatí, či odmietnutí článku. 
V sporných prípadoch rozhoduje editor čísla. 
Redakcia časopisu si vyhradzuje právo vykonávať drobnú na štylistickú úpravu textu 
článku.
Redakcia časopisu pozýva erudovaných odborníkov, aby sa prihlásili do recenzného 
procesu. Požiadavky na prijatie a zoznam externých recenzentov bude uverejnený na 
webovej stránke časopisu.
Rozhodnutie o publikovaní rukopisu
O výsledku recenzného konania je autor vyrozumený písomne redakciou časopisu, 
najneskôr do šiestich mesiacov od obdržania rukopisu.
Publikačná etika 
Redakcia prijíma rukopisy v  originálnom znení, ktoré predtým neboli publikované 
v  inej publikácií alebo na inom mieste. Autor zaslaním príspevku udeľuje súhlas 
k  jeho použitiu v  elektronických databázach, v  ktorých je akademické periodikum 
Acta Missiologica indexované. Svojim súhlasom zároveň potvrdzuje prítomnosť jeho 
článku taktiež v elektronickej podobe uvedeného periodika, ktoré je k dispozícií na 
webových stránkach časopisu.
Akákoľvek časť uverejneného textu v akademickom periodiku Acta Missiologica alebo jeho 
použitie v inej publikácií (v tlačenej, či elektronickej podobe) je možné len so súhlasom 
periodika Acta Missiologica.
Autor, u  ktorého bude preukázané predchádzajúce publikovanie rukopisu, stráca 
možnosť v  predmetnom akademickom periodiku publikovať. Táto skutočnosť sa 
taktiež vzťahuje na autora, u ktorého bol preukázaný plagiát alebo falšovanie dát. 
Rukopisy sú posudzované obojstranne anonymne redakčnou radou a následne v re-
cenznom konaní dvoma odborníkmi z verejného zoznamu recenzentov uverejneného 
na webových stránkach časopisu.
Hodnotenie rukopisov sa vzťahuje výhradne na ich intelektuálny prínos a odbornosť. 
V recenznom konaní sú rukopisy posudzované objektívne a nestranne bez ohľadu na 
myšlienkové postoje a názory recenzentov vzhľadom ku konkrétnemu článku. 
Posudzovanie rukopisov prebieha taktiež bez akýchkoľvek  otvorených, či skrytých 
diskriminačných tendencií týkajúcich sa autora. Redakcia časopisu sa zároveň 
zaväzuje k zachovaniu anonymity všetkých účastníkov recenzného konania.

Publication assessment and the review process criteria
Articles are assessed at two levels. The first level is professional adequacy corre-
sponding to the journal's specialization. This assessment is carried out by the ed-
itorial staff. Provided that the professional criteria are met, the text is sent for the 
review process. The second level of assessment is carried out through the review 
process. Contributions are assessed in the review process if all professional criteria 
related to content and format mentioned in the authors' instructions are met.
The review process is anonymous and carried out by two independent reviewers. 
The process lasts 30 to 70 days.
Articles are assessed from the perspective of their content and format. If neces-
sary, the author might be asked to complete or re-write their article.
Based on review assessments, the article is either accepted or refused. In unclear 
cases, the editor of the issue shall decide.
The editorial staff reserve the right to carry out minor stylistic changes in the text 
of the article.
The editorial staff invite erudite experts to take part in the review process. 
Criteria for admission and the list of external reviewers will be published on the 
journal’s web site.
Acceptance or refusal of the article
The author will be informed of the review process' result in writing by the editorial 
staff no later than 6 months after receipt of the article.
Publishing ethics
The editorial staff accept articles in their original version which have never been 
published in any other publication or in any other place. By sending their contribu-
tion, the author agrees that the article will be used in electronic databases where 
Acta Missiologica is indexed. The author also agrees to publish their article in the 
electronic form of the periodical available on the journal’s web site.
Use of any part of the text published in the academic journal Acta Missiologica in 
another publication (in printed or electronic form) must be subject to the approval 
of Acta Missiologica.
If it is established that the author has previously published their article, the author 
loses the right to publish in this academic periodical. This also applies for cases 
when plagiarism or data falsification is found.
Articles are reviewed anonymously by the editorial board and by two experts from 
a public list of reviewers published on the journal's web site.
The assessment of the articles focuses exclusively on their intellectual value and 
professionalism.
In the review process, articles are assessed objectively and impartially regardless of 
the attitudes and opinion of reviewers in relation to the article. 
The assessment of articles is carried out without any open or hidden discrimination 
tendencies related to the author. The editorial staff of the journal has also agreed to 
uphold the anonymity of all of the participants of the review proceeding.

Redakcia časopisu si vyhradzuje právo vykonávať drobnú štylistickú úpravu textu 
článku.
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