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Časopis Acta Missiologica vychádza dvakrát ročne a publikuje v čo najširšom spektre
články, ktorých obsah súvisí s misijnou, charitatívnou, humanitárnou a rozvojovou čin-
nosťou. Do tejto oblasti patria všetky vzdelávacie, zdravotnícke, sociálne a duchovné 
témy vychádzajúce z misijného kontextu. Časopis je recenzovaný.
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EDITORIAL 
 
 
 
 
 

Milí priatelia, 
 
 
 
úprimne sa teším, že otvárate ďalšie číslo Acta Missiologica, ktoré tentokrát okrem 
zaujímavých článkov predkladá aj recenziu publikácie. 
Priznám sa, že zostavovanie tohto čísla bolo pre mňa lákavé, nemálo myšlienok z uvedených 
článkov ma oslovilo, či dokonca poučilo, najmä ma však priviedlo k zamysleniu nad 
hodnotou ľudského života, význame bolesti a utrpenia v ňom, o dôležitosti poskytovania  
pomoci inšpirovanej kresťanskou vierou, či o sklonení sa k druhému človeku v jeho 
najťažších chvíľach. Najmä v súvislosti s prvými dvoma článkami vo mne zarezonovala 
myšlienka Johannesa Brantschena, podľa ktorého súčasná spoločnosť stráca schopnosť znášať 
utrpenie a klasifikuje sa na takú, v  ktorej sa netrpí. 
 
Dnešný človek sa snaží zaplniť svoj život zážitkami, aktivitou, činnosťou a akoukoľvek 
radosťou. Bolesť, utrpenie, ochorenie, posledný úsek cesty života, zomieranie, smrť, či 
eutanázia... sú pojmy, ktoré by sme zo svojho života najradšej odstránili. Vyvolávajú v nás 
pocit, že nad ním strácame kontrolu,  že je limitovaný a konečný. Keď sa s nimi stretáme 
tvárou v tvár oslabujú nás, stávame sa zraniteľnými. V určitých chvíľach, najmä keď danú 
situáciu nedokážeme ovplyvniť vlastnými silami môžeme dokonca zakúsiť strach i 
bezmocnosť. Mnohí z  nás si ani nevieme predstaviť život, v ktorom by sme náhle po celý čas 
museli byť závislí od pomoci a starostlivosti niekoho iného... pre uvažovanie o všetkých 
týchto náročných otázkach ma motivuje myšlienka Johannesa Brantschena, podľa ktorého 
uvažovanie o tomto všetkom aj v období, keď sme šťastní a darí sa nám, má svoj význam a 
niekedy v budúcnosti  nám môže poskytnúť oporu.  
 
Problematika potreby príspevku duchovných vied pre filozofické ukotvenie rozvíjajúcej sa 
biovedy v pluralitnej spoločnosti nás premostí k záverečnej tematickej oblasti. Táto časť 
článkov poteší priaznivcov misijnej tematiky, či kresťanských inšpirácií poskytovania 
sociálnej pomoci v  dejinách sociálnej práce. 
Inšpiráciu určite nájdete aj v nemenej zaujímavej recenzií, ktorá číslo zároveň uzatvára. 
                      
Keďže časopis vychádza už v prvý mesiac Nového kalendárneho roka, ktorý súčasne tvorí aj 
nový úsek života každého z nás, dovoľte mi k želaniu pevného zdravia, či mnohých úspechov 
pripojiť aj prianie, aby sme nestratili hlbší pohľad na hodnoty ľudského života. 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Mariana Hamarová 

 
 
 
 
 
 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



5 
 

BOLESŤ A UTRPENIE V ŽIVOTE ČLOVEKA 

PAIN AND SUFFERING IN HUMAN BEING 

 

Karol Bošmanský 

 

 

Abstrakt 

Autor sa v texte zamýšľa nad bolesťou a utrpením, ktoré sú bežnou záležitosťou života každého 
človeka. Charakterizuje súvislosť i odlišnosti medzi bolesťou a utrpením. Text uvádza rôzne 
filozofické postoje  k utrpeniu, ako aj postoje dnešného človeka k tejto otázke, a zároveň vyzdvihuje 
kresťanský aspekt vnímania bolesti i utrpenia. V utrpení a bolesti spoznáva človek svoju krehkosť, 
bezmocnosť i obmedzenia. To ho môže viesť k úzkosti, k uzatváraniu sa do seba, ba dokonca k 
zúfalstvu a vzbure proti Bohu. Bolesť a utrpenie napriek všetkému má však svoje opodstatnenie v 
živote človeka. Poskytuje mu väčšiu hĺbku ľudskej skúsenosti a môže dokonca viesť k inšpirujúcim 
pocitom, súcitu s inými, odvahe i statočnosti a  zároveň zohráva nenahraditeľnú úlohu vo  formovaní 
zrelej osobnosti.  

 

Kľúčové slová 

bolesť, bolesť a utrpenie, filozofický postoj k bolesti, etický rozmer bolesti. 

 

Abstract 

In this text the author reflects pain and suffering as a common part of life of every person. The author 
characterizes the links and differences between pain and suffering. The text states several different 
philosophical attitudes to suffering as well as the attitudes of a modern person concerning this 
question. The article also highlights the Christian aspect of perception of pain and suffering. In pain 
and suffering a person learns how fragile, helpless and limited he is. This kind of knowledge can result 
in anxiety, becoming withdrawn or even in desperation and rebellion against God. Nevertheless pain 
and suffering are justifiable in human life. They provide a greater depth of human experience which 
can lead to inspiring feelings, compassion for the others, courage and braveness. Pain and suffering 
also play an irreplaceable role in forming a mature personality.   

 

 Key words 

pain, pain and suffering, philosophical attitude to pain, ethical dimension of pain. 
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Úvod 

    Bolesť a utrpenie je oblasť, ktorá je v centre pozornosti nielen lekárov alebo psychológov. 
Od nepamäti sa o ne zaujímajú filozofi aj teológovia.  

Takmer všetci vieme, čo je bolesť. Napriek tomu ju nedokážeme presne definovať, 
laboratórne dokázať alebo exaktne odmerať. Subjektívna povaha bolesti je jedným z faktorov, 
ktoré znemožňujú jej presnú definíciu, sťažujú jej klinickú diagnostiku a v mnohých 
prípadoch aj úspešnú liečbu.  

 Bolesť je najčastejšia príčina, pre ktorú človek vyhľadá lekára. Aby sa mohla bolesť 
správne zhodnotiť, musí sa poznať jej podstata, vzťah medzi somatickými, psychologickými 
a sociálnymi faktormi, s ktorými bolesť úzko súvisí.  

 Vnemy, ktoré sa všeobecne označujú ako bolestivé, charakterizujú sa ako subjektívne 
nepríjemné pocity, ktoré náhle vznikajú, prenikajú celou osobnosťou a prerušujú aktivity 
organizmu.   

 Presná definícia bolesti je predmetom rozsiahlych diskusií ako aj existencie väčšieho 
počtu definícií.1  

Bolesť je jedným zo symptómov, ktorý signalizuje ochorenie alebo poškodenie bunky, 
tkaniva, či orgánu.  

Bolesť je pre človeka tým, čo najvážnejšie ohrozuje alebo poškodzuje kvalitu jeho života.  

Bolesť je nepríjemný senzorický pocit a emocionálny zážitok, ktorý vzniká pri skutočnom 
alebo možnom poškodení tkaniva, alebo sa ako taký opisuje (YASP – Medzinárodná 
spoločnosť pre štúdium bolesti).  

Bolesť je bežnou záležitosťou života každého človeka a často sa považuje za zdroj utrpenia. 
Bolesť a utrpenie sú však rozdielne pojmy, oddelené entity. Pomerne často sa slová bolesť 
a utrpenie používajú ako synonymá. Často počujeme: „Bolí ma, že sa mi ublížilo“, „bolí ma, 
že si ma nevšímajú“ a pod. Fyzická bolesť (somatická, viscerálna, zmiešaná) sa dá poväčšine 
účinne odstrániť liečením príčiny bolesti alebo potlačiť správne aplikovanými liekmi 
(analgetikami). Utrpenie sa pociťuje celou osobnosťou človeka, nie iba telom. Ohrozuje 
človeka nielen biologicky, ale aj psychicky a sociálne. Často ohrozuje integritu jeho osobnosti 
a preto terapia nie je jednoduchá. Utrpenie je odpoveďou na bolesť, ktorá je vysoko 
individuálna. Utrpenie sa potom chápe ako nadstavba bolesti. Možno sa stretnúť aj s iným 
rozlišovaním týchto fenoménov ľudského zážitku, kde sa telesné utrpenie chápe ako bolesť 
tela a psychické utrpenie sa chápe ako bolesť duše.  

Niekedy aj málo výrazná bolesť môže spôsobovať utrpenie vtedy, ak je spojená s obavami, že 
príčinou môže byť závažné ochorenie, napr. onkologické. Na druhej strane ani veľká bolesť 
sa nemusí vnímať ako utrpenie vtedy, ak je nádej, že čoskoro ustane alebo je súčasťou iných 
mechanizmov a aktivít. Takou môže byť pôrodná bolesť.2 K utrpeniu niekedy dochádza aj bez 
telesného podkladu a následne môže viesť k telesným ťažkostiam. Príčinou môžu byť 

                                                 
1 Porov. Ďuriš, I., Hulín, I., Berndač, M.: Princípy internej medicíny.  
2 Porov. Munzarová, M.:   K otázce bolesti a utrpení. s. 591-592. 
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reaktívne stavy, napr. vážne ochorenie dieťaťa, smrť blízkej osoby, nevďačnosť, 
neporozumenie, obavy z budúcnosti a pod. Utrpenie je špecifickým stavom veľkých ťažkostí, 
ktoré sú spôsobené stratou integrity, neporušenosti alebo celistvosti osobnosti.3  Veľkú úlohu 
v každom utrpení zohráva predstava o budúcnosti (strach z toho, čo príde, nevyliečiteľnosť 
choroby, beznádejnosť na zlepšenie zdravotného stavu a pod.).4  

Utrpenie odhaľuje trpiacemu určitú skúsenosť, vedie ho k hlbšiemu záujmu o utrpenie 
druhých, učí ho súcitu  i pokore a tým vzbudzuje odvahu, statočnosť, trpezlivosť a vytrvalosť 
ku vlastnému znášaniu bolesti. Ľudia sa často trápia pre svoje zlé činy, opakovane sa 
spovedajú z toho, čo vykonali. Vtedy sa dostavuje viera a dôvera v Boha. Utrpenie je 
znesiteľnejšie, ak trpiaci vie, prečo má utrpenie znášať. Človek v utrpení má príležitosť 
spoznať jeho pravé hodnoty. Pravý pocit viny je veľkým utrpením, možno najhorším na svete.  

Z historického stanoviska je známe, že už v antike sa hovorilo, že z každej radosti sa treba 
tešiť, bolesť však odmietať. Epikurejci hlásali, že najstrašnejšie nešťastie je žiť v bolesti 
a utrpení. Stoici hlásali: znášaj bolesť a ostaň pokojný. Cicero konštatoval, že niet takého 
smrteľníka, ktorého by sa nedotkla bolesť a choroba. Sám Hippokrates chápe medicínu ako 
odstraňovanie bolesti, čo bolo formulované zásadou: Dolorem sedare – suprema lex. Uvedené 
citáty rôznych filozofických postojov nemajú len historizujúci charakter, pretože i dnes 
existujú aktívni zástancovia, napr. stoicizmu, ktorí veria, že tento princíp môže byť 
nápomocný zdravotníkom, ktorí sú emocionálne vystavení sociálnej a psychologickej záťaži 
pri starostlivosti o pacientov napr. terminálnej starostlivosti.5  

Kresťanstvo vyslovilo názor, že bolesti a utrpenie sú potrebné pre odpustenie hriechov 
a obrátenie sa k Bohu. Kresťanský pohľad na utrpenie nedokáže odpovedať na otázku, prečo 
utrpenie existuje, ale dáva utrpeniu človeka zmysluplnosť v jeho akceptovaní a obetovaní. 
Náboženská viera nechráni pred utrpením, ale pomáha človeku prekonávať utrpenie dôstojne 
v spojení s vykupiteľskou hodnotou utrpenia Krista. Zmysel utrpenia nie je v tom, že je, ale 
v tom, aký postoj sa k nemu zaujme.6  

Ján Pavol II. vo svojom Apoštolskom liste Salvifici doloris uvádza: „Každý človek svojím 
osobným utrpením je nielen malou časťou tohto sveta, ale tento svet je v ňom aj čímsi 
vymedzením a neopakovateľným. K tomu však pristupuje aj iný a to medziľudský 
a spoločenský rozmer“7  

Choroba môže viesť k úzkosti, k uzatvoreniu sa do seba, niekedy dokonca k zúfalstvu 
a k vzbure proti Bohu. Ale môže tiež urobiť človeka zrelším, môže mu pomôcť rozlíšiť, čo 
v jeho živote nie je podstatné, aby sa zameral na to, čo podstatné je.8  Trpezlivosť znášať 

                                                 
3  Porov. Munzarová, M. :  K otázce bolesti a utrpení. s. 591-592. 
  Porov. Šoltés, L., Heftyová, E., Klepanec, J.:  Etické dimenzie bolesti a utrpenia. s. 24-25. 
4 Porov. Munzarová, M. :  K otázce bolesti a utrpení. s. 59-592. 
5 Bošmanský, K.: Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.  
 Porov. Šoltés, L., Heftyová, E., Kklepanec, J.:  Etické dimenzie bolesti a utrpenia. s. 24-25. 
 Porov. Strouhalová, L., Vrba, I.:  Z histórie bolesti. s. 154-155. 
6 Porov. Slabý, A.: Pastorální medicína a zdravotní etika.  
 Porov. Šoltés, L., Heftyová, E., Klepanec, J.:  Etické dimenzie bolesti a utrpenia. s. 24-25. 
7    Ján Pavol II.:  Salvifici doloris - apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.  s. 16. 
8 Porov. KATECHIZMUS  KATOLÍCKEJ CIRKVI. s. 381. 
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chorobu a utrpenie je jedenou z prvoradých kresťanských úloh. V utrpení a kríži dosahuje 
vrchol kvality svojej existencie. Trpezlivým znášaním utrpenia sa svet zduchovňuje.9  

Pri etickom hodnotení bolesti a utrpenia musíme vyjsť z primárnych bolestí a utrpenia. Za 
základné ukazovatele etických hodnôt treba považovať ich užitočnosť a oprávnenosť. 
Užitočnosťou sa rozumie prospech, ktorý prináša ľuďom hodnoty v zameraní na večné 
určovanie človeka. Oprávnenosť sa definuje ako zhoda so spravodlivosťou, ktorá sa zakladá 
na láske k Bohu a blížnemu.10  

S bolesťou a utrpením súvisí aj otázka eutanázie. Ľudia, ktorí ťažko znášajú bolesť, utrpenie 
a žiaľ, najčastejšie pre nevyliečiteľnú chorobu žiadajú lekára, prípadne inú osobu o vykonanie 
eutanázie. Bolesť sa dá dnes tlmiť liekmi a utrpenie zmierniť ľudským prístupom k trpiacemu. 
Ošetrovanie smrteľne chorých pacientov, najmä čo sa týka liečby bolesti, dosiahlo 
v poslednom čase podstatný pokrok. Paliatívna liečba bolesti je na vysokej úrovni. Eutanázia 
nepozná cenu utrpenia, jeho zmysel a vykupujúcu silu bolesti v nadprirodzenom zmysle. 
Samotný život má vysokú cenu a o sebe znamená  hodnotu.11   

Ján Pavol II. sa v apoštolskom liste Salvifici doloris z 11. februára 1984 skláňa ku každému 
trpiacemu a poukazuje na otázku a zmysel ľudského utrpenia. Predkladá obraz trpiaceho 
Krista. Zdôrazňuje, že Kristus dal svojím utrpením, výkupnú hodnotu ľudskému utrpeniu. 
Každý človek citlivý k utrpeniu iných je Milosrdným Samaritánom, ktorý utrpenie pomáha 
znášať.12  

Ak chceme poznať význam ľudskej bolesti, musíme sa priblížiť k zmyslu Kristovej obeti. On 
prijal kríž, aby naplnil vôľu svojho Otca a tak dokonal svoje dielo.  

„Hoci utrpenie zo subjektívneho hľadiska je osobnou záležitosťou a väzí v konkrétnom 
a neopakovateľnom vnútornom svete človeka a zdá sa, že sa nedá ani vyjadriť, ani odstrániť, 
predsa ako objektívna skutočnosť si ono vari najviac žiada, aby sme o ňom uvažovali 
a hovorili, aby sme ho chápali ako konkrétny problém.“13  

Často sa hovorí i píše o chorobách, o ich výskyte, priebehu a liečbe, ale menej o chorých 
ľuďoch, ktorým choroba prináša bolesť a utrpenie. Chorý človek potrebuje okrem liečby 
motiváciu a podporu. V ústrety chorému a trpiacemu človekovi  prichádza stále výzva  
blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktorý 11. február vyhlásil za Svetový deň chorých. 
Venovať pozornosť, úctu a pochopenie chorému a trpiacemu je našou povinnosťou, ktorú si 
v tento deň zvlášť pripomíname.14  

Dnešný človek zaujíma k utrpeniu rozličné postoje. Na jednej strane je to obžaloba 
z nezmyselnosti, ktorá sa javí ako provokácia voči ľudskému rozumu. Vyskytujú sa klinické 
stavy a bolesti, pri ktorých sa stále naliehavejšie vynárajú pálčivé otázky: prečo bolesť  vôbec 
existuje? Prečo práve ja musím trpieť? Niektorí sú presvedčení, že utrpenie protirečí tvrdeniu 
o stvorení sveta, pretože všetko čo bolo stvorené hodnotil Boh ako dobré (Gn 1, 4-25). 
Naproti tomu sa zdá, že bolesti, utrpenia protirečia tomuto priaznivému úsudku Stvoriteľa.  

                                                 
9 Porov. Boros, L.:   Vykúpené bytie.  
10 Porov. KATECHIZMUS  KATOLÍCKEJ CIRKVI.  
11 Bošmanský, K.: Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.  
12 Porov. Ján Pavol II.:  Salvifici doloris -  apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia.  s. 67. 
13 Ján Pavol II.:  Salvifici doloris - apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. s. 11. 
14 Bošmanský, K.: Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.  

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



9 
 

Treba spomenúť presvedčenie, podľa ktorého poslanie človeka je zamerané na život v radosti 
a plný život, zatiaľ čo bolesť a utrpenie sú jeho prekážkou a popieraním. Bohužiaľ takéto 
chápanie bolesti a utrpenia je živené denne napr. televíznou reklamou, z toho potom rezultuje 
negatívny postoj k životu, ktorý je postihnutý bolesťou, nepohodou, námahou či starobou. 
Z dennej praxe vieme, že bolesť a utrpenie môžu byť pre niekoho zdrojom obohatenia, čiže 
osobného skvalitnenia. Človek si prostredníctvom bolesti a utrpenia uvedomuje hranice 
možností a toto uvedomenie sa môže pre neho stať zdrojom sebazdokonaľovania. Umožnia 
mu zbaviť sa egoizmu a akcentovať iné pozitívne hodnoty. Takto pochopené utrpenie môže 
človeku poslúžiť ako podnet k tomu, aby prekonal sám seba po stránke fyzickej i psychickej. 
Príkladov, keď utrpenie bolo zdrojom, motívom k ďalšiemu rozvoju osobnosti a prekonaniu 
seba samého je veľký počet. Niektorí dosiahnu aj fyzické zdokonalenie v športe – napr. 
paraolympijské hnutie, v umení a pod. Ale aj duchovné skvalitnenie takej veľkosti, že ho 
možno nazvať hrdinstvom.  

Známy je príklad Danteho, ktorý písal Božskú komédiu v období, keď trpel atakmi bolestivej 
dnavej artritídy.  

Hrdinstvo človeka nie je len niečo veľké vykonať, ale i niečo vydržať a prekonať, zvíťaziť 
nad sebou a nad svojím utrpením. Ba dokonca, utrpenie využiť na novú motiváciu k aktivite 
smerom k iným i voči svetu. A tak sa stáva bolesť a utrpenie veľkým výchovným 
prostriedkom. Utrpenie odhaľuje trpiacemu väčšiu hĺbku ľudskej skúsenosti, vedie k hlbšiemu 
záujmu o utrpenie druhých. Učí  pokore. Vedie k statočnosti, trpezlivosti a vytrvalosti vo 
vzťahu k vlastnému znášaniu bolesti.  

Často počujeme výpoveď: Ak už budem bez bolesti a znovu zdravý, zmením svoj život, 
budem sa venovať viac niekomu alebo niečomu užitočnému.15  

Znie to takmer paradoxne, že ľudská bolesť a utrpenie patria k najviac inšpirujúcim pocitom, 
ktorý motivuje človeka k nadpriemerným a nevšedným výkonom. Toto konštatovanie však 
nemôže viesť k tomu, aby človek bolesť a utrpenie vyhľadával. Bolo by to nezmyselné a proti 
ľudskej prirodzenosti. Mnohí súčasní experti sa domnievajú, že bolesť a utrpenie zohráva 
nenahraditeľnú úlohu vo formovaní zrelej osobnosti. Dokonca tak, že človek zbavený tejto 
skúsenosti je ochudobnený v živote, a to v náhľade na svet i ľudí okolo neho. Goethe raz 
poznamenal: Človeka si vážim podľa toho, akú bolesť vie znášať.  

 

Záver 

     Bolesť a choroba v našej kultúre a civilizácii môže znamenať nepriateľa, stratu, trest, ale 
i výzvu a hodnotu, ktoré menia naše životné postoje a orientácie. Zmysel utrpenia nie je 
v tom, že je, ale v tom, aký postoj k nemu zaujmeme. Našu odpoveď na bolesť a utrpenie 
nedávame len slovom, ale predovšetkým našim postojom a konkrétnymi činmi: a to utrpenie 
odstraňovať, zmierňovať a predovšetkým mu predchádzať. 

                                                                                       

                                                                                       Prof. MUDr. Karol Bošmanský DrSc.  

                                                 
15 Porov. Šoltés, L., Heftyová, E., Klepanec, J.:  Etické dimenzie bolesti a utrpenia. s. 24 - 25. 
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                                                                                                VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
                                                                                                                        Katedra misiológie 
                                                                                                       Prednáša pastorálnu medicínu  
 
                                                    Kontakt: poštová adresa: Nám. Slobody 3, 811 04  Bratislava 
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ETICKÉ ASPEKTY V EUTANÁZIÍ 
 

ETHICAL ASPECTS OF EUTHANASIA 
 
 

Ivica Gulášová 
 
 
 
 
 

Abstrakt 
 
Autorka podáva ucelený pohľad na eutanáziu, jej históriu, vývoj, názory cirkví, ale aj platnú 
legislatívu Slovenskej republiky. Popisuje základné princípy a zásady, ktorými sa riadi spoločenstvo 
ľudí. Uvádza jednotlivé formy  eutanázie  a  rozvádza etickú problematiku  v  širšom  kontexte, s 
upozornením na možnosti jej zneužitia. 
 
 
Kľúčové slová  
  
eutanázia, bioetika, história, základné princípy. 
 
 
 
Abstract 
 
Author present a comprehensive view of euthanasia, its history, development, views of churches, but 
the current legislation of Slovak republic. She describe the basic principles and principles governing a 
community of people. Author indicate various forms of euthanasia and distribute ethical issues in a 
broader context with indicating the possibility of its misuse. 
 
 
Key words 
 
euthanasia, bioethics, history, basic principles. 
 
 
 
 
 
Úvod 
 
    Právo na život je najprirodzenejšie právo človeka, ktoré je nutné dodržiavať, presadzovať a 
obraňovať za akýchkoľvek okolností a v akejkoľvek situácií. Jeho dodržiavanie je základom 
pre prežitie jednotlivcov a zároveň ľudstva ako celku. V súvislosti s právom na život sa 
dlhodobo objavujú a diskutujú témy ako trest smrti, interrupcie či eutanázia. V mojom 
príspevku som sa zamerala na problematiku eutanázie ako celospoločenského etického  
problému. Otázka ochrany života sa stala pre človeka na prahu tretieho tisícročia otázkou 
bytostnou. A nielen pre človeka, ale aj pre život ako taký. Náš život čoraz viac ohrozujú 
globálne problémy a preto nadobúda každé ľudské rozhodnutie čoraz väčší morálny 
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význam.16 Etickými problémami, ktoré vyplývajú z možností zásahov modernej vedy a 
výskumnej praxe do biologických procesov sa zaoberá vedný odbor s názvom bioetika.  
Bioetika zahŕňa jednak etické otázky medicíny, ale aj celú šírku oprávnenosti zásahov do 
biologických procesov, ako je problém umelého prerušenia tehotenstva, diagnostikovanie 
smrti, problém darcovstva orgánov, eutanázie, génových  manipulácií, a v najširšom slova 
zmysle aj problémy environmentálnej etiky. 
V súvislosti s vedeckým poznaním a technickými možnosťami modernej medicíny vzniká 
mnoho etických, právnych, sociálnych, filozofických, duchovných, psychologických, 
ekonomických a špecificky medicínskych problémov liečby i ošetrovateľskej starostlivosti 
nevyliečiteľne chorých a umierajúcich. Morálny význam úvah o živote a smrti spočíva najmä 
v tom, že jedným z najdôležitejších spôsobov vyrovnania sa s dočasnosťou života a 
smrteľnosťou, je zmysluplný život. Až do novoveku bola smrť pre ľudí prirodzenou 
a samozrejmou súčasťou života, patrila ku kolobehu života. Od 19. storočia, v súvislosti s 
industrializáciou, sa postoje k smrti začali meniť. Dochádzalo k popieraniu smrti, jej 
„vytesňovaniu„ z vedomia, k snahám o predlžovanie ľudského života, k prekonávaniu smrti 
vedeckými a technickými možnosťami medicíny. Zároveň sa proces umierania presúva z 
intímneho prostredia rodiny do odborných inštitúcií, kliník a iných zdravotníckych 
(niekedy i sociálnych) zariadení.  
Tieto faktory modelujú ambivalentný vzťah novovekého človeka k smrti. V súvislosti s 
umieraním sa diskutuje najmä o protirečení medzi právom na ochranu života v jednote s 
povinnosťou lekára život ochraňovať a právom človeka na súkromie a sebaurčujúce, 
autonómne rozhodovanie. Vzniká tak závažná etická dilema. Právo pacienta informovane 
rozhodovať o prijatí, či odmietnutí určitého terapeutického postupu, je legislatívne zaručené. 
Diskutuje sa však o naplnení sebaurčovacieho práva v situácii nevyliečiteľne chorého 
pacienta v terminálnom štádiu ochorenia. 
Vedomé skrátenie ťažkého smrteľného zápasu sa označuje slovom gréckeho pôvodu 
eutanázia (eu - dobre; thanatos – smrť). V prenesenom slova zmysle znamená eutanázia 
dobrú, peknú alebo ľahkú smrť. Z etického hľadiska môžeme viesť diskusiu o týchto rovinách 
problému: Má človek právo disponovať vlastným životom, má zdravotnícky pracovník alebo 
niekto iný morálne právo vyhovieť tejto žiadosti, akú situáciu sa snažia ľudia riešiť takýmto 
hraničným spôsobom, dá sa jej zabrániť a ako….?  
  Okolnosti, za akých človek odchádza zo života alebo prichádza na svet, sú osobnou 
záležitosťou jednak rodičky a jednak rodiny a priateľov, ktorí sú oporou umierajúceho či 
ženy, privádzajúcej na svet dieťa, a dôstojne rámcujú obe tieto závažné udalosti. Zväčša sa to 
nezaobíde bez asistencie lekára, bez prostriedkov na zmiernenie bolesti a bez tvrdého zápasu 
o život. Otázka stojí teraz tak, aké právne riešenia môžu človeku prinavrátiť právo na 
osobné rozhodovanie o vlastnom živote a na dôstojné umieranie. Prvá spoločnosť pre 
eutanáziu vznikla v roku 1938 v Spojených štátoch amerických. Usilovala sa dosiahnuť 
beztrestnosť lekára, ktorý usmrtil nevyliečiteľne chorého na jeho žiadosť. V tridsiatych 
rokoch vznikali podobné spolky aj v Európe – dokonca aj v Nemecku. Za éry nacistického 
Nemecka však pod heslom Vernichtung unwerten Lebens (ničenie nehodnotného života) 
vyvraždili 130-tisíc chorých ľudí, najmä defektných detí, pacientov, psychiatrických ústavov 
a príslušníkov takzvaných menejcenných národov. Po tejto skúsenosti sa diskusia o eutanázii 
na dlhé roky umlčala.17  
 
 
 

                                                 
16  Porov. Senčík, Š.: Potrebujeme ešte náboženstvo?  
17  Fitzpatrick, F. J.:  Ethics in Nursing Practice.  
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Čo sa týka náboženského postoja voči problematike eutanázie najmä Katolícka Cirkev je 
dodnes kategoricky proti akejkoľvek forme eutanázie, pretože Boh zakazuje človeku 
nakladať so svojím životom takýmto spôsobom.  Vatikán v roku 1980 síce vyhlásil, že ak 
na uzdravenie pacienta nie je žiadna nádej, zastavenie liečby neodsudzuje, ale jedenásta 
encyklika Jana Pavla II., s názvom Evangelium Vitae sa stavia proti eutanázii za každých 
okolností.  
Podobne to vnímajú aj ďalšie náboženstvá  napríklad judaizmus, islam,  či budhizmus. 
 
 
Problematika eutanázie  z aspektu legislatívy Slovenskej republiky 
Problematiku eutanázie, teda lekárskeho usmrtenia nevyliečiteľne chorého, slovenská 
legislatíva upravuje jasne v Ústave Slovenskej republiky v ustanovení čl. 15 ods. 2, ktorý 
znie: „Nikto nesmie byť pozbavený života.“ Eutanázia v Slovenskej republike je teda 
vylúčená a postihnuteľná. 
 
Ľudia pracujúci v oblasti medicíny sa na celom svete delia už roky na dva tábory – jedni 
sú zásadne proti eutanázii a iní sú naopak presvedčení, že v niektorých stavoch je bolesť 
neznesiteľná aj po silnej dávke morfia a trpiaci človek sa stáva bezmocnou obeťou 
medicíny. Čo je to neznesiteľná bolesť? Dá sa utrpenie objektívne zmerať? Na tieto otázky 
je veľmi ťažké odpovedať. V zmierňovaní utrpenia je však slovenské zdravotníctvo ešte stále 
len kdesi na začiatku. Väčšina slovenských lekárov údajne eutanáziu odmieta. Ale ako to 
môže niekto tvrdiť, keď sa o tejto téme oficiálne nehovorí, respektíve hovorí veľmi málo, 
okrajovo. Tabuizovaním tém sa nikdy nič nevyriešilo. Je načase začať serióznu debatu o 
medicínskych, právnych i morálnych, filozofických a duchovných aspektoch tejto 
otázky:  Čo si myslia o eutanázií? Vytváranie a udržiavanie ľudského spoločenstva sa 
riadi určitými základnými princípmi a zásadami, rešpektovanie ktorých umožňuje 
nielen prežitie, ale aj stabilitu a rozvoj. V mojom príspevku som sa sústredila na 
predstavenie iba niekoľkých personálnych a sociálnych princípov dôležitých pre etiku. 
 
 

• Princíp úcty k životu ako takému 
Život vo svojej mnohorakej podobe zaujíma popredné miesto vo všetkých hodnotových 
systémoch. Prírodné vedy skúmajú predovšetkým fenomenálnu stránku života, jeho prejavy, 
adaptačné schopnosti, ale aj jeho krehkosť a obmedzenia. Filozofické vedy, teda etika - sa 
viac sústreďuje na hľadanie a pochopenie zmyslu života, jeho osobného prežívania, faktu 
počiatku a konca každého života, ako aj pozície akú má život v čase, priestore.18 Človek nie 
je ani nemôže byť chápaný ako suverénny vládca nad stvoreným svetom, ale ako 
subjekt, prostredníctvom ktorého je možné svet a život v ňom poznávať a pretvárať v 
jednote poznania a lásky.19 V tomto ponímaní, vďaka ľudskej kreativite pokračuje proces 
stvorenia sveta ako „nepretržité stvorenie‘‘, zviditeľňované ako humanizácia človeka a sveta, 
v ktorom je každý život chápaný vo svojej hodnote a jedinečnosti. Sú témy, o ktorých síce 
každodenne neuvažujeme, ale náš postoj k nim podstatne určuje našu orientáciu vo svete. 
Jednou z nich je aj téma „úcty k životu ako takému". Skúsme sa na okamih zastaviť, 
zabudnúť na každodenné myšlienky a zamyslieť sa nad týmito základnými otázkami 
bytia.20 Čo je to život a čo je život človeka? Každý zrod nového života je zázrak, zasluhujúci 
si úctu a rešpekt. 
 

                                                 
18   Fitzpatrick, F. J.:  Ethics in Nursing Practice.  
19  Kyselica, J. P.:  Otázky o láske a živote.  
20   Fitzpatrick, F. J.:  Ethics in Nursing Practice.  
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• Princíp dôstojnosti a jedinečnosti každej ľudskej osoby 

Život určite predstavuje základnú a východiskovú hodnotu, podstatu subjektivity a základný 
prejav bytia. V hierarchii životných hodnôt patrilo a vždy bude patriť životu (vlastnému i 
životu ako takému) popredné miesto. Poznáme veľa prístupov k ľudskému životu. 
Východiskom môžu byť rozličné roviny biologická, genetická, úzko medicínska, sociálna, 
psychologická, filozofická, duchovná, ekonomická, právna a iné. Všetky tieto prístupy sa 
musia rešpektovať v medziľudskej komunikácii, v živote, v spoločenstve ako najdôležitejšie 
východisko - princíp dôstojnosti ľudskej osoby, podľa ktorej cieľom mravného a eticky 
oprávneného konania má byť rešpektovanie a zveľaďovanie ľudskej dôstojnosti ako osobnej, 
neodňateľnej hodnoty.21 Podľa tohto princípu má každý ľudský život jedinečnú, 
neopakovateľnú a neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť, ktorá vyplýva z prirodzenej podstaty 
„byť človekom". Táto bytostná dôstojnosť človeka ako osoby si vyžaduje rešpektovať jej 
status i potreby bez ohľadu na stupeň kvality alebo ,,faktor užitočnosti". Každá osoba vo 
svojej telesnosti predstavuje nedeliteľnú jednotu, predstavuje indivíduum, avšak súčasne je 
zviazaná s inými osobami. Človek je totiž vo svojej najhlbšej podstate spoločenským tvorom 
a bez kontaktov s inými osobami nemôže žiť ani rozvíjať svoje vlohy. Etická zásada 
dôstojnosti ľudskej osoby chráni každý ľudský život bez ohľadu na jeho užitočnosť, kvalitu, 
krehkosť či slabosť. Preto etickej zásade dôstojnosti ľudskej osoby odporuje každé konanie, 
ktoré ohrozuje život, zdravie a bytostnú integritu konkrétneho človeka. 
 
 

• Princíp zodpovednosti 
Podľa Frankla byť človekom znamená byť si vedomým svojej zodpovednosti. Zodpovednosť 
je nerozlučne spojená so slobodou a miera zodpovednosti ukazuje ako veľmi si vážime 
určité hodnoty. Každý čin je „našim pomníkom". Alebo platí známe biblické.“ Čo 
zasejeme, to zožneme“. Človek je tvor, ktorému sa dostalo maximum vedomosti, ale čo mu 
najviac chýba, je povedomie o tom, aká je jeho ľudská zodpovednosť. A M.  Schelier dodáva, 
že človek je bytosť zodpovedná. Začo? Za uskutočňovanie hodnôt, nie len tých všeobecných a 
vecných, ale i tých situačných, veľmi konkrétnych.22  
 
 
Problémy eutanázie 
Etické postoje, s ktorými sa stretávame v pluralitnej spoločnosti v súvislosti s problémom 
eutanázie, vychádzajú okrem iného  aj z rôznych názorov na právo človeka rozhodovať o 
svojom živote, vrátane spôsobu jeho ukončenia. Úvahy o eutanázii je potrebné  postaviť do 
polohy otázky, či je možné za určitých dôvodov ospravedlniť samovraždu. Eutanáziu možno 
totiž hodnotiť z etického pohľadu aj tak, že v sebe spája samovraždu a pritom prenáša 
spoluzodpovednosť za tento čin na  ďalšiu osobu, obyčajne na lekára, o ktorom sa mylne 
predpokladá, že je povinný vyhovieť každej žiadosti trpiaceho pacienta. 
Pôvodný význam slova eutanázia znamenal všestrannú pomoc zomierajúcemu na zmiernenie 
telesných bolestí a duševných úzkostí.23 Dnes sa pod eutanáziou rozumie konanie 
zdravotníckeho pracovníka, ktorého cieľom je úmyselne spôsobiť alebo urýchliť smrť 
chorého človeka (pacienta) na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho príbuzných, alebo na 
základe predpokladu, žeby si to sám prial. O eutanáziu ide, keď je smrť človeka spôsobená 
úmyselne a je súčasťou zdravotnej, či ošetrovateľskej starostlivosti o chorého. Atribúty 

                                                 
21  Green, T. H.: Piť z vyschnutej studne.   
22  Volek, J.: Veda a náboženstvo v bioetike. s. 106.  
23  Dobríková – Porubčanová, et al.: Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti.  
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eutanázie sú dobrovoľná alebo nedobrovoľná,  a  eutanázia aktívna alebo pasívna. Obsah 
jednotlivých foriem eutanázie vychádza už zo samotného názvu. 
Aktívna eutanázia - je úmyselné a priame spôsobenie smrti chorého podaním smrtiaceho 
prostriedku jedom alebo smrteľnou dávkou lieku či usmrcujúcim zákrokom. 
Pasívna eutanázia - je úmyselné zastavenie doterajšej liečby pacienta, odoprenie výživy 
alebo neposkytnutie inej pre život nevyhnutnej zdravotníckej starostlivosti s úmyslom 
spôsobiť smrť chorého. 
O pasívnej eutanázii sa diskutuje menej, hoci sa deje omnoho častejšie. Vykonáva sa aj u 
nás, rovnako ako vo všetkých krajinách sveta a to aj vo vyspelých krajinách. V praxi to 
znamená, že lekár nepredlžuje nevýslovné utrpenie pacienta v posledných štádiách 
choroby, ale iba zmierňuje jeho bolesti.24 Sestry na oddeleniach, kde ležia pacienti 
v terminálnom štádiu ochorenia, vo chvíli, keď novinár vypne diktafón, priznajú, že pasívna 
eutanázia sa u nás deje častejšie, ako si myslíme. Nájdu sa aj lekári, ktorí vo chvíľach vzácnej 
úprimnosti povedia, že ťažko chorému pacientovi prestali podávať lieky alebo vypli prístroje, 
alebo iba pootvorili okno a chorý napríklad zomrel na zápal pľúc.25 
 
 
 
Eutanázia je v príkrom rozpore s tradíciou etiky medicíny a lekárskeho povolania. Jej 
zavedenie v zmysle uvedených definícii by malo nedozierne následky pre samotnú 
medicínu i  pre ľudskú spoločnosť a to v akte samom i kvôli prípadnému zneužitiu.26  
 
Eutanázia predstavuje jednu z najčastejších a najnaliehavejších etických dilem. 
Eutanázia je umelé ukončenie života ťažko chorého človeka, ktorý sa rozhodne dobrovoľne 
opustiť svet v závislosti na skutočnosti, že nemá šancu na návrat do normálneho života. Je 
eutanázia porušenie práva na život alebo naopak uplatnenie práva na život a samostatného 
rozhodovania o ňom?  Etická dilema. 
 
 
Prečo nie – uvediem niekoľko argumentov proti eutanázii: 
 
- Riziko rýchleho zbavovania sa ťažko chorých. 
 
- Riziko obchodovania s mŕtvymi telami. 
 
- Morálne riziko, ktoré by malo nedozierne následky na niekoľko tisíc generácií. 
- Riziko straty ľudského pochopenia, citu, lásky a spolupatričnosti v bolesti a utrpení.. 
 
- Riziko straty z radosti  konať dobro,  pomáhať iným – slabším, chorým, nevládnym a pod. 
 
- TEDA:!!! História Ríma by sa opakovala až do obdobia  tzv. čistej rasy – nacistického 
Nemecka, stali by sme sa chodiacimi bábkami bez duše, bez súcitu, bez vnímania vyšších 
zákonov. 
 
Ústava Slovenskej republiky upravuje problematiku eutanázie jasne a neoblomne, 
ustanovenie čl. 15 ods. 2 znie: „Nikto nesmie byť pozbavený života.“ Eutanázia v Slovenskej 
republike je teda vylúčená a postihnuteľná. Otázkou zostáva: Je tento striktný a konzervatívny 

                                                 
24  Křivohlavý, J.: Euthanasia in psychologistś  view. s. 348. 
25  Grumanová, J: První dny s vážnou diagnózou  –  Co dělat, když Vám lékař sdělí krutou pravdu.  
26  Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet.  
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prístup správny? Nemá človek ako individuálna bytosť právo rozhodnúť o svojom živote aj 
tým spôsobom, že si už nepraje ďalej trpieť a chce sa zbaviť bolesti aj za cenu konečného 
odchodu na večnosť?  
 
 
Aký je rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou? 
 Obidve predstavujú dobrovoľný odchod zo sveta, jeden je však právne nepostihnuteľný a 
druhý naopak postihnuteľný je. Rozdiel spočíva v tom, že človek, ktorý sa dobrovoľne 
rozhodne opustiť tento svet samovraždou tak učiní sám bez pomoci niekoho iného. Niet koho 
za tento čin trestať, niet zosobneného vinníka. Naopak eutanázia je síce dobrovoľné opustenie 
sveta, ale človek, ktorý sa tak rozhodne urobiť potrebuje pomoc druhého.27  Je vo všetkom 
odkázaný na iných, nie je väčšinou sám schopný žiadnej činnosti. Je na mieste položiť si 
otázku: Čo je vlastne etické, pomôcť človeku splniť jeho posledné prianie alebo čakať 
kým sa na druhú stranu brehu nevyberie prirodzenou cestou? Najlepšie je asi predstaviť 
si seba samého, na jednej strane v situácii chorého človeka odkázaného na svoje okolie a na 
strane  druhej,  v pozícií človeka, ktorý predstavuje práve okolie pacienta, teda najbližších 
príbuzných či priateľov. V prvom prípade by som asi ja osobne túžila po možnosti eutanázie. 
Predstaviť si situáciu, že som odkázaná a absolútne závislá od vonkajšej pomoci je ťažké, 
skľučujúce a neželané, ale trpieť by nechcel asi nikto z nás. Utrpenie a bolesť však môžu 
spôsobiť aj určitý psychický stav, v ktorom človek nie je schopný racionálne rozhodnúť 
o svojom osude. Na druhej strane najbližší ťažko chorého človeka vždy predstavujú 
niekoľko charakteristických kategórii, jedni sa nedokážu zmieriť s myšlienkou, že ich 
blízka osoba by ich mala navždy opustiť, ďalší sa naopak nedokážu pozerať na utrpenie 
ich milovaného, ale sú aj takí, čo sa chcú nepohodlnej osoby zbaviť, lebo spôsobuje iba 
problémy a komplikácie v ich vlastnom živote. Poslední zmienení predstavujú aj určitú 
rizikovú skupinu ktorá by sa mohla snažiť vyvíjať nátlak na umelé ukončenie života 
pacienta. Mnohí sme však svedkami toho, že veľa týchto pacientov prináša tomuto svetu iné 
bohatstvo ako jednoduchosť, pravdu, autentickosť, schopnosť vychádzať s inými, úplne 
jednoduchú a pritom takú nákazlivú vieru. Aj keď je to osoba hlboko zranená, predsa zostáva 
jednotnou osobnosťou, prahne po láske a dokáže milovať. 
„My kresťania veríme, že aj oni sú stvorení na Boží obraz, povolaní k účasti na jeho sláve, 
a Pánovi sa už teraz zapáčilo postaviť si v nich príbytok. Stojíme pred rozhodnutím: alebo 
budeme podporovať zákon džungle, podľa ktorého ten slabší musí zahynúť, alebo vytvoríme 
svet vzájomného prijatia v spoločenstve. V ňom má každý svoje nezastupiteľné miesto.“28 
 
 
 
 
Záver 
 
Je naozaj ťažké rozhodnúť, čo je najsprávnejšie a najetickejšie, ale v spoločnosti, v ktorej sa 
kladie na individualitu a slobodné individuálne rozhodnutia veľký dôraz by mal existovať aj 
mechanizmus ako odstrániť možné zneužitie eutanázie a zároveň rešpektovať pacienta ako 
osobnosť a dopriať mu jeho dôstojnosť i právo na vlastné rozhodnutie, nech už je akékoľvek.  
 
Beda tomu národu, beda tej krajine, ktorá hodnotu života meria podľa kritérií 
účinnosti, produktivity a ekonomiky, vedie to logicky k tomu, že spoločnosť takýchto 

                                                 
27   Stinissen,W.: Terapie duchem.  
28   Kyselica, J.P.: Otázky o láske a živote. s. 135. 
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ľudí odsúva nabok, lebo nielen že nie sú rentabilní, ale ešte aj veľa stoja, keďže 
vyžadujú veľa starostlivosti.      
                                                                                               
                                                                                         
                                                                                            Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.         
                                                                   
                                                                                               VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
                                                                              Katedra ošetrovateľstva a Katedra misiológie                                                      
                                             Prednáša komunitné ošetrovateľstvo, manažment ošetrovateľstva,                             
                                        výskum v ošetrovateľstve a sociálnu prácu v paliatívnej starostlivosti 
 
                                                                        Kontakt: poštová adresa: Narcisová 40, 821 01 Bratislava 
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BIOVĚDY A ETICKÉ HODNOCENÍ ŽIVOTA 

BIOSCIENCES AND ETHICAL ASSESSMENT OF LIFE 

 

Josef Dolista 

 

 

Abstrakt 

Text se snaží vyjádřit problematiku, která propojuje humanismus a filosofii s možnostmi přírodních 
věd a genetiky zasahovat do člověka. Autor poukazuje na fenomén, kterým je biologizace člověka, 
kdy je odhlíženo od základních etických otázek. Máme právo zasahovat do lidského genomu od jeho 
počátků? Máme právo nabízet lidem smrtící nápoj? Je to dobro pro člověka? Autor se zamýšlí nad 
společností, která trvá na pluralitních etických přístupech, ale není přesvědčen o správnosti mnohých 
postojů. Proto navrhuje, aby se bioetické otázky staly i politickými, protože mnohé návrhy biověd 
budou muset projít parlamenty národních států. 

 

Klíčová slova 

bioetika – etika – lidská práva a lidská důstojnost – biologizace člověka – biopolitika. 

 

Abstract 

The text is trying to describe the dispute which links humanism and philosophy with the possibilities 
of natural sciences and genetics to interfere with human beings. The author points to the phenomenon 
of biologization of a human being, where the basic ethical questions are omitted. Do we have any right 
to interfere with human genome since its beginnings? Do we have any right to offer people deadly 
potion? Is this good for human being? The author reflects on the society which insists on pluralist 
ethical approaches, but he is not convinced about the rightness of many attitudes. Consequently, he 
suggests, that the bioethical questions become the political ones, as well, because many proposals of 
biosciences will have to pass in the parliaments of the national states. 

 

Key words 

bioethics – ethics – human rights and human dignity – biologization of a human being – biopolitics. 
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Úvod   

     Biovědy prožívají v současné době mohutný rozvoj, ke kterému nutně patří biologie a 
lékařství. Vkládají se do nich velké naděje pro zlepšení kvality života a také jejich vědecké 
projekty jsou finančně podporovány. Biovědy pronikají do obyčejného života lidí a jsou 
společensky vysoce ceněny, stačí se informovat o množství finančních zdrojů, které jsou jim 
přisuzovány v celé Evropské unii. Biovědy nemají pouze charakter biologie a medicíny, ale 
také mají charakter ekonomický a sociální. Otázka zdraví se stává v Evropě velkým 
obchodním artiklem a terapeutické impulsy mají sociální dopad.29 

 

Bioetika jako otázka po etice života 

     K nejvíce diskutovaným oblastem biověd patří genetická technologie a biomedicína. Tzv. 
zelená genová technika, jejímž cílem je zvýšení produkce potravin, v Evropě naráží na odpor, 
zatímco v Americe nikoli. Zelená genová technologie je schopna vyrobit nové potraviny, aniž 
jsou připraveni na tyto nové formy potravin spotřebitelé. Eventuální rizika těchto nových 
potravin se horlivě diskutují. V diskuzi o nich můžeme nalézt obhájce i odpůrce. Pokud budou 
uživatelé nových potravin informováni o jejich užitku a prokáže se jejich zdravotní 
nezávadnost, současná situace se může změnit. 

Ještě více než zelená genová technologie je červená, míní se tedy genová technologie v oblasti 
zvířat a lidí. Lidský genom je podrobován výzkumu buněk, klonování buněk, zkoumají se 
nové možnosti asistované lidské reprodukce a zkoumá se oblast bioinformatiky. Tato genová 
technologie se snaží porozumět biologickým procesům tak, aby odborníci porozuměli 
biologickým procesům a mohli je ovlivňovat.30 Rozumí se tím zamezení vzniku nemocí, 
ovlivňování jejich průběhu, odborníci na tomto základě hledají nové diagnostické metody, 
léky a celostní terapii.31 Tímto vědeckým výzkumem přírodních věd se aktualizuje otázka po 
základním pochopení člověka a zacházení s ním. Jaké účinky má a bude mít červená genová 
technika na člověka v budoucích letech? Jaký hodnotový systém bude vyznávat budoucí 
společnost? Zajisté na tyto otázky lze  jen obtížně nabídnout odpověď. Je zajímavé, že se celá 
tato problematika stala předmětem kulturního napětí nebo dokonce i kulurního zápasu. 

Etické odpovědi na naznačené bouřlivé debaty jako důsledek rozvoje biověd se snaží 
nabídnout bioetika. Tato vědecká disciplina formuluje a pokouší se prozkoumat morální 
regule, které se vztahují k člověku, výzkumu na něm se všemi technickými prostředky, které 
jsou dnes k dispozici. Pojem „bioetika“ není nový, byl již použit v r. 1927 v časopise 
„Kosmos“. Běžný úzus nastal až v sedmdesátých letech minulého století v Americe v užším 
smyslu slova než dnes, tj. ve smyslu lékařské etiky.  

Odpovědět na dynamický vývoj v biovědách a využívání jejich výsledků v plné odpovědnosti 
se pokouší bioetika, i když si je vědoma plurality etických přístupů. V současnosti se bioetika, 
díky mnoha úkolům, diferencovala na genovou etiku, na etiku práce a výzkum se zvířaty, 
ekologickou etiku a neuroetiku. Někteří vědci přisuzují k bioetice i lékařskou etiku. Jiní 
lékařskou etiku vnímají samostatně, protože formulace etických otázek je jiná než u bioetiky. 
V lékařské etice zcela jistě je kladen důraz na lékařský ethos, převážně na vztah lékaře k 
                                                 
29  Porov.  Hatina, J. – Sykes B.: Lékařská genetika : Problémy a přístupy. 
30  Porov. Nečas, O. A kol: Biologie: Učebnice pro lékařské fakulty. 
31  Porov. Michalová, K.: Úvod do lidské cytogenetiky. 
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pacientovi. Bioetika má dnes za svůj předmět širší problematiku, která vyplynula z 
biologických věd a medicíny. Pojem bioetika je zaveden již nejen v anglosaských zemích, ale 
je to standardní mezinárodní pojem. Tohoto pojmu se nelze zřeknout, i když z některých 
důvodů může být přijímán negativně. Např. si dodnes někteří akademičtí pracovníci 
představují pod tímto pojmem teologický morální radikalismus. 

 

Bioetika a člověk 

    Z jakého morálního nebo etického základu má bioetika vycházet, to je častým předmětem 
sporu. Jaká je přijatelnost morálních principů vědeckými výzkumníky, které má bioetika 
hájit? Na tyto otázky existuje široká diskuze, ale je možné je systematizovat do čtyř odpovědí. 

Existuje antropologické východisko. Tato představa zdůrazňuje svébytnou hodnotu člověka. 
Člověk sám je měřítkem nebo kritériem v užívání přírody. Ochrana přírody je jen odvozenou 
hodnotou tím, že stojí ve vztahu k člověku. Antropologické východisko obsahuje několik 
přístupů. Pathocentrický přístup přisuzuje všem ostatním bytím, které cítí bolest, vlastní 
hodnotu, mají svá omezená práva a musíme s nimi morálně jednat. Tím je myšleno to, že 
člověk s nimi nemůže svévolně nakládat. Biocentrický přístup přisuzuje každému živému 
tvoru svébytnou hodnotu. Omezení hodnoty v tomto přístupu je nemyslitelný. Holistický 
přístup zohledňuje hodnoty i neživé přírody, protože podle tohoto pojetí všechno, co existuje 
v přírodě, je hodnotné a schopné existovat v evolučním vývoji.32  

Protože žádný z těchto přístupů nenabízí úplné řešení problémů, někteří autoři zastupují 
interaktivní přístup a vyjadřují se v rámci relativní antropocentriky.  Relativní antropocentrika 
zastupuje vedle zájmů člověka také zvířecí říši, protože je schopna trpět (srov. pathocentrický 
přístup), vyžaduje úctu, šetrnost k životnímu prostředí a jeho zachování (srov. holistický 
přístup). Taková to relativní antropocentrika odpovídá biblickému přístupu. 

Bioetická diskuze řeší své aktuální biomedicínské problémy, které se dotýkají základních 
etických antropologických otázek. Za každým bioetickým konceptem a odpověďmi na palčivé 
otázky stojí vždy určitý obraz o člověku, který každý člověk má, na základě svého 
hodnotového systému a filozofii o člověku. To pak rozhoduje o zaměření výzkumu, jeho 
etických hranicích a terapii nemocí. Na základě filozofie člověka lze pak posuzovat, zda 
hodnota výzkumu je „skutečná“ nebo se jedná o „krok zpět“. Jedná se vlastně o otázku, co 
rozumět pod pojmem „dobro“ pro člověka nebo společnost. Pokud se dotazujeme po etických 
otázkách, zda to či ono smíme činit nebo nikoli, tyto otázky nevyjadřují snahu získat okamžité 
odpovědi, ale mnohem více vyjadřují snahu po odpovědi, jak na člověka nahlížet, jaký obraz 
o člověku je ve vědomí lidí. Konkrétněji vyjádřeno, zda přemýšlíme o člověku v jeho sociální 
nebo transcendentní dimenzi. Etické a antropologické otázky jsou velmi propojené a v běžné 
mluvě se užívá termínu „lidsky jednat“. Když se řekne „lidsky jednat“, míní se tím něco 
dobrého a správného. Pojem „lidský“ se rozumí jako celistvý, vnímá se lidská svoboda 
důstojnost, tělesné a psychické zdraví člověka. Každá etika obsahuje v sobě antropologický 
základ. Od etiky nelze tento antropologický základ oddělit, kdo by tak učinil, vědecky by 
propadl v oboru filozofické etiky a filozofické antropologie.  

                                                 
32  Porov. Beckett. B., Gallagherová, R. M.: Přehled učiva biologie. 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



21 
 

Biomedicína zprostředková obraz o člověku především přírodovědně, to pak vede k 
biologizaci člověka. Je zřejmé, že důrazy v pohledu na člověka budou vedeny jinak 
přírodovědcem a jinak člověkem, jehož vzdělání je především humanitní. Dialog těchto 
odborníků je však potřebný, bez něj dochází k jednostrannosti pohledu na otázku 
„přirozenosti člověka“. Z dějin filozofické antropologie je známo, že „přirozenost člověka“ 
definovali hlavně filozofové, ale dnes se k téže problematice musí vyjadřovat i odborníci z 
přírodních věd. Současně odborníci v bioetice budou zdůrazňovat, že člověk není 
fyziologickou bytostí, ale rovněž bytostí bohatou na city a sociální vazby. Jako existují 
přírodovědné projekty o člověku, musí také o něm existovat humanitní projekty. Lidské 
zdraví není jen bezproblémové fungování těla, o které se starají biomedicínské vědy od 
prenatálního věku až po smrt. Jednostranné porozumění člověku je nedostatečné, k celku 
porozumění člověku patří slovo duchovních věd. Bez jejich slova by se jednalo o 
nedostatečný přístup k tématu člověk a byly by vynechány otázky po lidském bytí, po smyslu 
jeho existence, po pravdě nebo tajemství lidské důstojnosti. Přístup duchovních věd k člověku 
je v tradici evropské kultury velmi bohatý, je tím myšlena doba od filozofů řecké filosofie 
přes Augustina, Boethia, Tomáše Akvinského, dobu renesanční, osvícenství až po současnost. 
Byly to duchovní vědy, které naplňovaly lidskou mysl hodnotami, které pomáhaly člověku 
procházet utrpením, bolestmi, válkami a nabízely naději.  

V interdisciplinárním dialogu má dnes specifické místo filozofie, která nutně bere v úvahu 
výsledky přírodních věd a pokouší se nabídnout obraz o člověku z dlouhodobé perspektivy, 
přesahující jen tělesné aktuální zdraví. Filozofie se orientuje na antropologické otázky 
související s kulturou a politickým prostředí, kde se právě člověk nalézá. Samozřejmé si klade 
otázky staré i nové: Co je vlastně dobrem člověka? Kam směřuje v tak hojném počtu dnes? 
Jaká jsou ohrožení světové populace, která dnes nevnímáme? Můžeme si vůbec klást otázky 
po transcendentním rozměru lidské existence? Zachovává si filozofie svůj kritický přístup k 
panující relativizaci mravních hodnot a zvěcnění lidského života?  

 

Bioetika a hodnotový pluralizmus 

    Lidské společenství ve 21. století se musí postupně učit vnímat názorovou a hodnotovou 
pluralitu. Globalizovaná společnost se setkává s hodnotami sekularizované generace, ale také 
s hodnotami pronikající islámské populace do měst Evropy. Vědečtí pracovníci i turisté z 
Japonska přinášejí své mravní hodnoty vyplývající z jejich tuzemské bohaté náboženské 
tradice. Neexistuje jednolitý určující hodnotový a normující mravní systém, který by byl 
uznán všemi populacemi světa. Problém moderní společnosti spočívá v postupné nejistotě, co 
je dobré a správné. Člověk moderní společnosti opustil sociální a náboženskou síť, která mu 
kdysi nabízela jistotu. Pluralismus hodnot a způsobů života dorazil i do oblasti bioetiky. Jsou 
sice uznávány hranice mravního jednání, to co je dovolené, ale vynořila se otázka, co určuje 
či garantuje v pluralitní společnosti morální hodnoty? Řeč o „dobrých mravech“ a „že tak se 
jedná“ je nedostatečně zdůvodněná a dovoluje nastávajícím generacím nastolit průměrné i 
podprůměrné mravní požadavky. Před mnoha lety se hekticky debatovalo o výzkumu na 
embryích, požadoval se minimálně společenský souhlas, dnes je tento výzkum samozřejmost. 
Současně existuje Deklarace práv počatého dítěte vyhlášená parlamentem v Praze dne 20. 11. 
1999.  

Problémem moderní doby je nedostatečná mravní orientace, chybění zásadních a 
zdůvodněných mravních kritérií. Sekulární a pluralitní společnost obtížně hledá mravní 
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zdůvodnění platná pro všechny. Filozofie se nemůže zříci odpovědnosti za vzrůstající mravní 
dezorientovanost současné generace. Jejím úkolem je nacházet zdůvodnění pro mravní 
jednání. Požadavky po změně Deklarace lidských práv a svobod je sice slyšet, ale můžeme 
jen doufat, že se tak nestane. Tato změna by rozhoupala pevnost a jistotu mravních hodnot s 
nedozírnými následky. 

 

Lidská důstojnost jako kritérium mravních hodnot v bioetice 

    Morální konsensus není častým jevem ve společnosti. O ochraně lidské důstojnosti bylo 
napsáno mnoho mravních norem, které by měly mít transkulturní účinnost, ale není tomu tak 
v každodenní praxi. Právo a etika v moderní medicíně se stalo studijní záležitostí, ale přesto 
praxe ukazuje četná selhání. Filozofická etika nabízí jeden významný princip, který by neměl 
být diskutován, má název „nedotknutelnost lidské důstojnosti“ a „základní lidská práva“. 
Jedná se nejen o nedotknutelnost fyzickou, ale také duševní nebo duchovní. Je to závazný 
princip, který se musí prosadit do každodenní praxe. Pojem „lidská důstojnost“ není statickým 
pojmem, je plný dynamiky a nabízí možnost obsahového rozvoje. Dnešní porozumění lidské 
důstojnosti je mnohem bohatší než tomu bylo v minulých dobách. Lidská důstojnost je tedy 
regulativem mravního jednání a etické komise se mohou řídit podle tohoto daného kritéria.   

V bioetice je nutné uvažovat nad různorodými etickými přístupy. Jedním z nich je 
deontologický přístup zdůrazňující povinnost. Tento přístup zdůražňoval E. Kant. Vychází z 
uznaných morálních principů a neuznává etiku založenou pouze na pragmatismu. Nevýhodou 
deontologického  přístupu je to, že neuznává názorovou pluralitu a jiné hodnotové hodnocení. 
V současné diskuzi se může prokázat, že i deontologický přístup postrádá v problematice 
vyplývající z aktuálních vědeckých poznatků jasná kritéria a regulace. Další teleologický 
přístup nahlíží na etické problémy účelově. Zaměřuje se na užitek z jednání a činnosti. 
Nedostatek tohoto přístupu spočívá v tom, že nechává problém spravedlnosti nedořešen a 
pojetí všeobecného  dobra příliš instrumentalizuje. V oblasti morální filosofie můžeme shledat 
další přístupy v hodnocení morálního jednání, proto biomedicínská etika, aby se nedostala do 
zajetí filosofických spekulací, se orientuje na následující čtyři principy: a) je to dobro pacienta 
(beneficience), b) vyhnout se poškození pacienta (non maleficience), c) spravedlnost (justice), 
d) sebeurčení (autonomy). Tyto primární principy doplňují sekunárdní principy: pravdivost, 
respekt před privátní sférou, povinnost mlčenlivosti, důvěra a morálka ošetřujícího personálu. 
Po hlubším prostudování těchto principů se právem vynořuje otázka, zda v oblasti biotechniky 
se má člověk stát svým vlastním stvořitelem. 

 

 

Závěr: demokratické nároky a biopolitika 

    Rozvoj moderních biověd podněcuje nové otázky a výzvy nejen vůči společnosti, ale i pro 
politiky a právníky. Biopolitika na podkladě moderních biověd musí mít pro svůj rozvoj 
právní rámec a stanoveny jasné právní podmínky. Rada či komise pro biovědy musí být 
složena z expertů, kteří jsou vhodnými partnery pro tázající se politiky. Nejvhodnějším 
místem pro vzájemné debaty by byl parlament a senát. V zahraničí se však ukazuje, že k 
těmto debatám a diskuzím se hlásí i mnoho občanů, kteří také chtějí přispět svým názorem, 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



23 
 

tak se tyto diskuze stávají celospolečenskou záležitostí. Některé problémy biověd skutečně 
musí projít širokým společenským souhlasem. Politikové by měli vyžadovat společenský 
diskurz nad etickými a mravními hranicemi biověd a dokonce tyto debaty by mohli 
moderovat. V těchto diskuzích  se totiž nemusí pouze jednat o vědecké výsledky, ale rovněž o 
ekonomické zajištění práce biověd. V současné době se již nejedná jen o tuzemské hodnocení 
práce biověd, ale mezinárodní dimenze problémů týkající se biověd je jednoznačná. Etické 
konflikty mezi účastníky diskurzů na mezinárodním poli  mají dopad na financování projektů 
(etika souteží s hospodářským efektem) a na vytvoření mezinárodních etických a právních 
standardů pro práci biověd.                                                                                          

                                                                                         Prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. 

                                                                                                             VŠ Cevro Institut v Prahe  
                                                                                            vedúci Katedry filosofie a sociologie 
                                                                                  Prednáša principy sociální etiky, bioetiku, 
                                                                                                   náboženství a politiku, filozofií 
  
 
 
Kontakt: poštová adresa: vysoká škola Cevro Institut, o.p.s.,  Jungmannova 17,  110 00 Praha 
1 – Nové město. 
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SOCIÁLNA POMOC V OBDOBÍ APOŠTOLSKÝCH OTCOV A APOLOGÉTOV 

SOCIAL HELP IN THE ERA OF APOSTOLIC FATHERS AND APOLOGISTS 

 

Andrej Mátel 

 

 

Abstrakt 

Predložená štúdia má ambíciu byť príspevkom do štúdia dejín sociálnej práce z hľadiska ich širšieho 
vnímania. Medzi jej kľúčové míľniky nepochybne patrí vznik a rozvoj kresťanstva v jeho ranom 
období, ktoré okrem biblickej fázy zahŕňa aj obdobia apoštolských otcov a apologétov. Podľa 
svedectva Prvého Klementovho listu a Hermasovho pastiera sa praktické konanie dobra stalo jedným 
zo základných etických princípov a imperatívom života kresťanov a kresťanskej komunity v období 
apoštolských otcov. Ranokresťanské spisy Hermasov pastier a Justínová apológia kresťanov 
predstavujú úzky súvis medzi náboženskou pôstnou praxou, slávením Eucharistie a praktickou 
pomocou adresovanou chudobným, sirotám, vdovám, chorým a väzňom. Kresťanská viera sa stala 
jedným z najdôležitejších motívov a imperatívom sociálnej pomoci každému človeku, ktorý potrebuje 
pomoc. V pramenných materiáloch nájdeme aj stručné svedectvá o istej forme organizovanosti 
sociálnej pomoci v kresťanskej komunite. Podľa svedectva Ignáca, Polykarpa, Justína a Apoštolskej 
tradície bola sociálna pomoc v ranej cirkvi organizovaná, pričom ústrednú rolu koordinátora zohrávali 
predstavení miestnej cirkvi, či už presbyteri alebo biskup v spolupráci s diakonmi. Títo boli osobitne 
zodpovední za pomoc chorým a chudobným.  

 

Kľúčové slová 

apoštolskí otcovia, apologéti, láska, sociálna pomoc. 

 

Abstract 

The ambition of the proposed study is to contribute to the field of history of social work in the wider 
sense of this term. Amongst its milestones is undoubtedly the foundation and early development of 
Christianity which includes both the biblical period and the period of apostle fathers and apologetics. 
According to the testimony of the First Epistle of Clement and The Shepherd of Hermas, in the period 
of apostle fathers, the practical doing of good became one of the basic ethical principles and the 
imperative of Christians’ lives and the Christian community. Early Christian scripts, Shepherd of 
Hermas and Justin’s apology of Christians, mention a very narrow link between the religious fasting 
tradition, celebration of Eucharist and practical help addressed to the poor, orphans, widows, sick and 
prisoners. Christian faith became one of the most important motives and the imperative of social help 
for everybody who needed help. In the source materials, we can also find brief testimonies about a 
certain form of organization of social help in the Christian community. According to the testimonies of 
Ignatius, Polykarpos, Justin and the apostle tradition, the social help in early church was organized, 
and the central coordinating role was performed by the local church authorities, either presbyters or 
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the bishop in cooperation with deacons. They were particularly responsible for helping the sick and 
poor. 

 

Key words 

apostolic fathers, apologists, love, social support. 

 

 

Úvod 

     Medzi najznámejšie výroky, známe z histórie, patrí jeden, ktorý sa týka jej samotnej 
a znie: Historia vitae magistra, čiže „história je učiteľkou života“. Toto príslovie môžeme 
nepochybne aplikovať aj na profesijný život. V našom prípade sa zameriame na dejiny 
profesie známej v súčasnosti pod označením sociálna práca, ktorej historický pôvod ako 
praktickej činnosti siaha až k počiatkom ľudstva. Medzi jej kľúčové míľniky nepochybne 
patrí vznik a rozvoj kresťanstva v jeho ranom období, ktoré zahŕňa okrem biblickej fázy aj 
obdobia apoštolských otcov, apologétov a „cirkevných otcov“33 kresťanského Východu a 
Západu. Im sa v rámci histórie venuje patrológia po stránke literárnej a historickej a patristika 
vzhľadom na štúdium ich myslenia.  

Predložená štúdia má ambíciu byť príspevkom do štúdia dejín sociálnej práce z hľadiska ich 
širšieho vnímania. Od čias nemeckého historika Leopolda von Rankeho (1795 – 1886 n. l.) 
a jeho nasledovníkov pochádza ašpirácia histórie byť „vedou o minulosti“, teda 
vysvetľovaním minulosti tým, že ju „krok za krokom“ objaví a znázorní. Podľa Bartoša je 
podstatným rysom historickej vedy to, že nemôže skúmať predmet svojho záujmu priamo, ale 
len sprostredkovane, t. j. pomocou pozostatkov a správ o minulosti v historických prameňoch 
a taktiež prostredníctvom celého súboru ľudského poznania a vedeckých metód.34 Vzhľadom 
na písomné zdroje informácií je pri historickom bádaní potrebné rozlišovať medzi prameňom 
a literatúrou, resp. pramenným a mimo pramenným zdrojom informácií. Prameň predstavuje 
prvotný zdroj informácií v tom zmysle, že je časovo, priestorovo a pôvodom „najbližšie“ 
minulej skutočnosti. Nemecký historik Ernst Bernheim (1850 – 1942) vo svojej známej 
Učebnici historickej metódy (1889) týmto výrazom nazval „materiál, z ktorého sú čerpané 
poznatky našej vedy“, čím oddelil pozostatky minulosti od bezprostredných relácií o tejto 
minulosti.35 Príspevok z obdobia ranokresťanských apoštolských otcov a apologétov má 
ašpiráciu byť historickou sondou do dejín sociálnej práce práve prostredníctvom prameňov, 
ich predstavením a stručným komentovaním.  

                                                 
33  Kritéria pre priznanie titulu „cirkevný otec“ boli:  
 1. starobylosť (do roku 750 n.l.);  
 2. všeobecnosť (nielen   lokálne pôsobenie);  
 3. pravovernosť;  
 4. svätosť života.   
  Porov. Kurzová, H. a kol.: Latinitatis christianae fundamenta. s. 43. 
34  Bartoš In Hroch, M. a kol.: Úvod do studia dějepisu. s. 15.  
35  Porov. Bernheim, E.: Lehrbuch der historischen Methode.   
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1. Apoštolskí otcovia 

Do tohto obdobia patria diela, ktoré neboli súčasťou kanonizovaného Nového zákona, ale 
vznikli v 1. – 2. stor. n. l. Vyznačujú sa najmä starobylosťou a priamym vzťahom k žijúcim 
svedkom Ježišovho pôsobenia. Toto obdobie sa vyznačuje dôrazom na interiorizáciu nových 
mravných hodnôt a princípov, ktoré neboli súčasťou antickej spoločnosti tohto obdobia.36 
Medzi najdôležitejšie hodnoty patria sociálna spravodlivosť, solidarita, služba 
a zodpovednosť za núdznych.  

Klement Rímsky bol tretím rímskym biskupom v rokoch 92 – 101 n. l. Prvý Klementov list 
Korinťanom (okolo r. 96 n. l.) píše o potrebe napodobovania Božieho jednania veriacim 
človekom najmä v konaní dobra: 

Dobrý pracovník smelo berie odmenu za svoju prácu, lenivý a nedbalý sa neodvažuje hľadieť 
do tváre toho, kto mu dáva prácu. Preto musíme byť ochotní ku konaniu dobra... Napomína 
nás, ktorí veríme z celého srdca v neho, aby sme neboli ani leniví ani nedbalí pri žiadnom 
dobrom diele. (1 Klem Kor 34:1-2.4) 

„Konanie dobra“ sa stalo jedným zo základných etických princípov života kresťana i 
kresťanskej komunity. Vonkajšie správanie má byť pritom dôsledkom vnútornej ochoty 
motivovanej kresťanskou vierou. Konkrétne výrazy „konania dobra“ sú v spoločnosti, kde 
kresťania žijú, podľa Klementa Rímskeho nasledovné: 

Silný nech sa stará o slabého, slabý nech dbá na silného. Bohatý nech podporuje chudobného 
a chudobný nech ďakuje (v modlitbe) Bohu za to, že mu dal niekoho, kto môže odstrániť jeho 
nedostatok. Múdry nech dokazuje svoju múdrosť nie slovami, ale dobrými skutkami. (1 Klem 
Kor 38:2) 

Do obdobia „apoštolských otcov“ patrí aj dielo Hermasov pastier, ktoré sa datuje na koniec 1. 
stor., resp. začiatok 2. stor n. l. Hermas bol bratom rímskeho biskupa (pápeža) Pia I. (140 - 
154 n. l.). Z literárneho hľadiska má toto dielo črty apokalyptickej literatúry. V prvej časti 
(Videnia) upozorňuje Hermas na potrebu sociálnej spravodlivosti a solidarity, najmä 
vzhľadom na problém chudoby a hladu: 

„Neprijímajte len pre seba, čo Boh stvoril, ale dávajte z prebytku aj tým, ktorí nemajú... Tí, 
ktorí nemajú pokrm, trpia nedostatkom potravy, a tak sa ničí ich bytosť. Nestriedmosť škodí 
vám, ktorí máte, ale nedávate tým, ktorí nemajú... Vy, ktorí máte nadbytok, vyhľadávajte 
hladujúcich, dokiaľ sa veža (pozn. symbol cirkvi – pozn. autora) nedostavia.“ (Herm Vis 
III,9:2-5) 

Pomoc chudobným a hladným má byť podľa Hermasa aktívnym konaním kresťana –   
doslova „vyhľadávacou“ činnosťou, – pričom väčšiu mieru zodpovednosti majú tí, ktoré boli 
finančnými a materiálnymi prostriedkami sami viac obdarovaní. V druhej časti Hermasovho 
pastiera (Prikázania), sa podobne ako u Klementa Rímskeho, zdôrazňuje morálna povinnosť 
konania dobra s jeho praktickými sociálnymi konsekvenciami, ktoré odrážajú život prvých 
kresťanov: 

                                                 
36 Porov.  Mátel, A.: Sociálna pomoc a sociálna starostlivosť v antickom Ríme. s. 46-54.  
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„Neodťahuj sa od dobra, ale konaj ho... Počuj, vraví, aj o vlastnostiach dobra, ktoré máš 
konať a ktorého sa nemáš zdržiavať. Predovšetkým je to viera, bázeň pred Pánom, láska, 
svornosť, spravodlivé reči, pravda, trpezlivosť... Počuj, čo po nich nasleduje: posluhovanie 
vdovám, navštevovanie sirôt a strádajúcich, vyslobodzovanie Božích sluhov zo súžení, 
prívetivosť k hosťom... nedoliehanie na dlžníkov a chudobných a tomuto podobné veci.“ 
(Herm Mand VIII,7-10) 

Základný mravný princíp „konania dobra“ je konkretizovaný v akýchsi „katalógoch čností“. 
Prvý z nich je všeobecnejší, druhý konkrétnejší a zahŕňa skutky sociálnej zodpovednosti, 
solidarity a pomoci. V tretej časti (Podobenstvá) Hermasov pastier spája pomoc núdznym 
s kresťanskou pôstnou praxou: 

„Ak budeš toto zachovávať, tento tvoj pôst bude dokonalý. A takto to urob. Keď si spravil, čo 
je napísané, v deň pôstu nejedz nič iba chlieb a vodu, ale spočítaj výšku výdavkov za jedlá, 
ktoré si mal onoho dňa zjesť a daj to vdove alebo sirote alebo chudobnému...“ (Herm Sim 
V,3:6-7) 

Podľa ranokresťanského spisu Didaché (Učenie dvanástich apoštolov), datovaného okolo r. 
100 n. l., jestvujú len dve cesty: Cesta života a cesta smrti. Tou druhou kráčajú všetci tí, 
ktorým je vzdialená pomoc núdznym a nesú zodpovednosť za sociálnu nespravodlivosť: 

„... nemajú zľutovanie s chudobnými, nerobia si starosť kvôli utrápenému, nepoznajú toho, 
ktorý ich stvoril; sú to vrahovia detí, ničitelia výtvoru Božieho (vykonávatelia potratov), 
odvracajú sa od núdzneho, námahou trápia utláčaného, obhajcovia bohatých, nespravodliví 
sudcovia chudobných...“ (Did 5,2) 

Princípy sociálnej spravodlivosti a pomoci núdznym sú podľa Učenia dvanástich apoštolov 
imperatívom pre každého človeka, ktorý chce kráčať cestou života. Podobnú líniu dvoch ciest 
ako Didaché sleduje aj Barnabášova epištola (resp. „Pseudo-Barnabášov list“) datovaná 
okolo r. 130 n. l.: 

„Toto je cesta svetla: Nezabi dieťa vyhnaním plodu, ani neusmrť už narodené... nevystieraj 
svoju ruku na to, aby si bral, ale nezdržuj ich, keď máš dávať... Neotáľaj s dávaním 
a nešomri, keď dáš, veď vieš, kto dobre vracia odmenu“ (Barn 19, 1-2.9.11) 

„Ale cesta čierneho je pokrivená... je to cesta večnej smrti... nezmiluje sa nad chudobným, 
nenamáhajú sa pre utlačených, ale ľahko sa náklonní k nadávaniu, nepoznávajú toho, kto ich 
stvoril, sú to vrahovia detí, ničitelia Božieho obrazu, ktorí sa odvracajú od núdzneho 
a utláčajú utláčaného, sú to pomocníci bohatých, protizákonní sudcovia chudobných... (Barn 
20:1-2) 

Charakteristickou črtou cesty života, resp. svetla je ochrana života detí od ich počatia. Mravná 
kategória zla sa už chápe nielen z hľadiska nesprávneho konania, napr. v podobe zneužívania 
vlastníctva voči sociálne slabším, ale aj ako zanedbávanie dobrého, nekonanie dobra 
a nepomáhanie (sociálne) slabším.  

Biskup Ignác z Antiochie (50 – 107 n. l.) položil vo svojich listoch základy cirkevného 
učenia a organizácie v niekoľkých smeroch.37 Bol jedným z prvých, ktorí zdôrazňovali 

                                                 
37  Kurzová, H. a kol.: Latinitatis christianae fundamenta. s. 96.  
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potrebu organizovanej pomoci sociálne slabším. Hlavnú zodpovednosť a koordinačnú rolu má 
v oblasti sociálnej pomoci podľa neho zabezpečovať biskup, hlavný predstaviteľ miestnej 
cirkvi. V Ignácovom liste Polykarpovi (biskupovi zo Smyrny) sa napríklad zdôrazňuje 
biskupova zodpovednosť za starostlivosť o vdovy: „Vdovy neslobodno nechať bez opatery. 
Spolu s Pánom, ty buď ich opatrovníkom“ (Ign Pol 4:1) 

Podobné svedectvo vydáva aj samotný Polykarp (75 – 161 n.l.), ktorý bol v mladosti 
poslucháčom a žiakom apoštola Jána a neskôr sa stal biskupom v Smyrne. Zachoval sa 
Polykarpov list Filipanom, ktorý pojednáva o cirkvi na počiatku 2. stor. n. l., zvlášť cirkevnej 
organizácii.38 Nájdeme v ňom aj zmienku o úlohe presbyterov vzhľadom na sociálne slabšie 
skupiny: „Aj presbyteri nech sú milosrdní, ku všetkým láskaví, zblúdilých nech vracajú, nech 
navštevujú všetkých chorých, nech neopúšťajú vdovu alebo sirotu alebo chudobného.“ (Pol 
Fil 6:1) 

 

2. Apologéti 

Nimi sa rozumejú ranokresťanskí spisovatelia (resp. diela) v období rokov 120 – 220 n. l. Títo 
aktívne vstúpili do dialógu s pohanským (antickým) svetom s obhajobou kresťanstva, jeho 
učenia a mravných hodnôt. Týmto sa nezriedka dostali do nemilosti vládnej rímskej vrchnosti 
a intelektuálov tohto obdobia.  

List Diognetovi sa datuje na druhú polovicu 2. stor., resp. počiatok 3. stor. Veľmi zaujímavá 
je pasáž, v ktorej sa neznámy autor snaží o vysvetlenie toho, kto sú to kresťania.  

„Kresťania sa totiž nelíšia od ostatných ľudí svojim pôvodom, ani jazykom, ani spôsobom 
života... Ženia a vydávajú sa ako ostatní, rodia deti, no nedávajú ich preč, keď sa narodia... 
Milujú všetkých a predsa sú všetkými prenasledovaní... Sú úplne chudobní, a predsa mnohých 
obohacujú... Jednoducho však povedané, kresťania sú vo svete tým, čím je duša v tele.“ (Diog 
5:1.6.11.13; 6:1) 

Láska však nie je abstraktným pojmom ani vnútorným citom, ale praktickým konaním. Preto 
medzi vonkajšie viditeľné charakteristiky kresťanov patrí: 

„Ak ho (Boha) však miluješ, budeš napodobňovateľom jeho dobrotivosti, a nediv sa tomu, že 
človek sa môže stať napodobňovateľom Boha; môže ak chce. Nie je totiž (pre človeka) šťastím 
utláčať blížnych, ani chcieť mať viac ako tí slabší, ani sa obohacovať a byť násilným voči 
nižšie postaveným. V tomto nemôže Boha nikto napodobňovať... Ale ten, kto berie na seba 
bremeno svojho blížneho, kto je v niečom silnejší a chce preukazovať dobrodenia slabšieho, 
ktokoľvek dáva to, čo prijal od Boha tým, ktorí majú núdzu, ten sa pre obdarovaných stáva 
Bohom, ten je napodobňovateľom Boha.“ (Diog 10:4-6).  

Práve napodobovanie Boha cez praktické prejavy lásky k núdznym bolo od počiatku 
kresťanstva jeho rozlišovacím znamením a najúčinnejším svedectvom pre neveriacich 
(pohanov).   

                                                 
38  Kurzová, H. a kol.: Latinitatis christianae fundamenta. s. 46. 
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Filozof, konvertita a apologéta kresťanstva Justín († okolo r. 165) prirovnáva vo svojej Prvej 
obrane kresťanov (okolo r. 155) správania kresťanov a pohanov nasledovne: 

„My, ktorí sme nenásytne prahli po iných bohatstvách a po majetku, teraz dávame 
k spoločnému užívaniu aj to, čo máme a delíme sa o všetko s chudobnými.“  

„...(Po eucharistii) dávajú bohatí dobrovoľne, čo chcú. Zbierka sa odovzdá predstavenému 
a ten z nej podporuje siroty, vdovy, chorých alebo iných núdznych väzňov a hostí. Jedným 
slovom, podporí každého, kto to potrebuje.“ (Apologia I)39  

Okrem všeobecného princípu praktického konania dobra, podáva Justín svedectvo o úzkom 
spájaní liturgického slávenia Eucharistie so službou a pomocou núdznym. Konkrétne 
menovanými cieľovými skupinami sú nielen ľudia bez sociálnej istoty (siroty a vdovy), ale aj 
zdravotne znevýhodnení a ľudia vo väzení žijúci v biednych sociálnych podmienkach. Táto 
pomoc mala znaky organizovanosti, pričom kľúčovú rolu vzhľadom na jej koordináciu 
a distribúciu niesli predstavení miestnych cirkví (presbyteri).   

Apoštolská tradícia sa datuje na počiatok 3. storočia (tradične pripisované Hippolytovi 
Rímskemu). Podobne ako Polykarp, aj táto zdôrazňuje ústrednú rolu biskupa pri 
systematickom koordinovanom organizovaní pomoci núdznym. Spolu s ním dôležitú rolu 
zohrávali aj diakoni ako jeho pomocníci špecializovaní na sociálnu pomoc. „Diakon je poruke 
biskupovi, slúži všetkému Božiemu ľudu a stará sa o chorých a chudobných.“ (TA 39:24) 

 

 

Záver 

Podľa svedectva Prvého Klementovho listu a Hermasovho pastiera sa praktické konanie dobra 
stalo jedným zo základných etických princípov a imperatívom života kresťanov a kresťanskej 
komunity v období apoštolských otcov. Potvrdzujú to aj Didaché a Barnabášova epištola 
podľa ktorých zanedbávanie pomoci chudobným a núdznym nepatria k ceste života resp. 
ceste svetla. Ranokresťanské spisy Hermasov pastier a Justínová apológia kresťanov okrem 
toho predstavujú úzky súvis medzi náboženskou pôstnou praxou (Hermas), slávením 
Eucharistie (Justín) a praktickou pomocou adresovanou chudobným, sirotám, vdovám, 
chorým a väzňom. Kresťanská viera sa stala jedným z najdôležitejších motívov a imperatívom 
sociálnej pomoci každému človeku, ktorý potrebuje pomoc. V pramenných materiáloch 
nájdeme aj stručné svedectvá o istej forme organizovanosti sociálnej pomoci v kresťanskej 
komunite. Podľa svedectva Ignáca, Polykarpa, Justína a Apoštolskej tradície bola sociálna 
pomoc v ranej cirkvi organizovaná, pričom ústrednú rolu koordinátora zohrávali predstavení 
miestnej cirkvi, či už presbyteri alebo biskup v spolupráci s diakonmi. Títo boli osobitne 
zodpovední za pomoc chorým a chudobným. 

                                                     

                                                                                      doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

                                                 
39  Messina, R.:  Dějiny charitativní činnosti. s. 30.  
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MISIA JEŽIŠA A CIRKVI  V LUKÁŠOVÝCH SPISOCH 
 

THE MISSION OF JESUS AND CHURCH IN LUKE’S WRITINGS 
 

 
Ladislav Bučko 

 
 
 
 

 
Abstrakt 
 
Článok skúma misijný rozmer Lukášových spisov. Ide o dva Lukášove spisy: prvý sa venuje misii 
Ježiša (Evanjelium podľa Lukáša) a druhý misii prvotnej Cirkvi (Skutky apoštolov). Oba spisy majú 
podobnú štruktúru a možno v nich vidieť zjavné paralely. Lukáš adresoval svoje spisy kresťanom 
z helénskeho (pohanského) prostredia, čo samo o sebe naznačuje ich misijný charakter. Lukáš ukazuje 
Ježiša ako toho, ktorý sa skláňa nad ubolenými, odstrčenými, utláčanými a hriešnikmi. Všetkým týmto 
ľuďom dáva šancu nájsť zmysel života a nadobudnúť ľudskú dôstojnosť. Nevyhýba sa však ani elite a 
bohatým ľuďom. Ide o Ježišov misijný program celostného oslobodenia a pozdvihnutia človeka, ktorý 
Lukáš ukazuje v prvom spise. Protagonistom druhého spisu je prvotná Cirkev, ktorá pod vedením 
Ducha Svätého nielenže pokračuje v misii Ježiša, ale ju aj rozvíja, nielen medzi židmi, ale aj pohanmi. 
     
 
Kľúčové slová 
 
misia, pohania, židia, sociálne evanjelium, Cirkev, Duch Svätý. 
 
 
 
Abstract 
 
This paper explores the missionary dimension of Luke’s scriptures. Two Luke’s scriptures are 
concerned. The first one is devoted to the mission of Jesus (The Gospel According to Luke) 
and the second one is devoted to the mission of the early Church (The Acts of the Apostles).  
Both scriptures have a similar structure and interesting parallels can be seen in them. Luke 
addressed his scriptures to the Christians of Hellenic (pagan) environment what implies the 
missionary character of the scriptures. Luke shows Jesus as the one who bends down to the 
suffering, the ignored, the oppressed and the sinners. He gives all these people the chance to 
find the meaning of life and acquire human dignity. Jesus does not even stay away from elite 
and wealthy people. It is Jesus’ missionary program of holistic liberation and rising of a 
human which is concerned and which Luke shows in the first scripture. The protagonist of the 
second scripture is the early Church which under the guidance of the Holy Spirit not only 
continues with the mission of Jesus but also develops the mission among Jews as well as 
pagans.    
 
 
Key words 
 
misson, pagans, Jews, Social Gospel, Church,  Holy Spirit. 
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Úvod 
 
   V spisoch Nového zákona vystupuje Lukáš ako spoločník a pomocník apoštola Pavla. Podľa 
tradície pochádzal z pohanstva (pozn. zo sýrskej Antiochie - pozn. autora) a bol lekárom. Nie 
je jasné, či bol Sýrčan alebo Heleno-Riman. Pripisuje sa mu autorstvo Evanjelia podľa Lukáša 
a Skutkov apoštolov. Obe knihy boli napísané medzi rokmi 80 a 90 po Kr. Lukášovo 
evanjelium bolo adresované najmä kresťanom z helénskeho kultúrneho prostredia. Svedčí o 
tom napríklad adresát oboch spisov, istý Teofil, ktorého môžeme pokladať za reprezentanta  
helénskeho (čiže pohanského) kresťanstva.  
   Za približne päťdesiat rokov, ktoré prešli od udalostí smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, 
sa židovstvo veľmi zmenilo. Kresťanská Cirkev, ktorá začala svoje pôsobenie ako hnutie 
v judaizme, jeho hranice rýchlo presiahla a  stala sa skôr cirkvou pohanov. V tomto období  
však už bola Cirkvou druhej generácie. Skorý druhý Kristov príchod, ktorého očakávanie bolo 
príznačné pre Cirkev prvej generácie, prestával už byť v somínanom období aktuálny. 
Kresťanstvo sa tak dostalo do jednej zo svojich prvých kríz. Príslušníci pohanského 
kresťanstva  si kládli otázky týkajúce sa svojej identity, či svojho vzťahu  k židovstvu a pod. 
Základná otázka vtedajšej Cirkvi znela, či je kresťanstvo  novým náboženstvom, alebo  ho 
možno považovať  len za pokračovanie viery Starého zákona.40 
 
 
Tematika Lukášových spisov 
   Zámer napísania evanjelia udáva Lukáš v úvode (porov. Lk 1,1-4). Svoju úlohu vidí v 
novom a dôkladnom preskúmaní látky o Ježišovi a v utvorení spisu, ktorý by reagoval na 
nové misijné a pastoračné zameranie Cirkvi. Téma misie je ústrednou témou oboch 
Lukášových spisov. Lukáš nechápe Ježišov život ako posledné obdobie času, ale ako stred 
času medzi „časom Izraela“ a „časom Cirkvi“, ktorý je v Skutkoch apoštolov časom poslania, 
misie.41  
   Lukáš veľmi citlivo spozoroval proces transformácie kresťanského spoločenstva, ktoré bolo 
spočiatku výlučne židovské, no počas niekoľkých desaťročí sa stalo spoločenstvom, ktorého 
príslušníci ako sme už vyššie uviedli pochádzali prevažne z pohanstva. Na toto univerzálne 
poslanie Ježišovej misie chcel evanjelista poukázať aj Ježišovým rodokmeňom, siahajúcim až 
k Adamovi, otcovi celého ľudstva, ktoré prišiel Ježiš spasiť (porov. Lk 3,23-38). Preto starec 
Simeon velebí Boha a v dieťati Ježišovi vidí spásu, ktorú Pán „pripravil pred tvárou všetkých 
národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela“ (Lk 2,31n). Lukáš uvádza v evanjeliu 
aj ďalšie miesta, ktoré poukazujú na Ježišov záujem o pohanov a ktoré naznačujú, že aj 
pohania sú pozvaní mať účasť v Božom kráľovstve (porov. Lk 4,16-30; 13,29n; 14,23; 17,11-
19; 20,16; 23,47; 24,47). Obe Lukášove knihy ukazujú, že spása dosiahnutá Ježišovou obetou 
v Jeruzaleme sa odtiaľ rozširuje až na kraj sveta (porov. Sk 1,8).42  
   Evanjelium podľa Lukáša ukazuje Ježišovo Božie Synovstvo (porov. Lk 1,32; 3,22; 
4,3.9.41; 8,28; 22,70). Ježiš, Boží Syn, je skutočný a univerzálny Spasiteľ a Pán, ktorý prišiel 
zachrániť všetkých ľudí (porov. Lk 2,10; 24,47). Evanjelista Lukáš sa vo svojich spisoch 
venuje témam, ktoré sú mu blízke: pôsobenie Ducha Svätého, obrátenie a odpustenie 
hriechov, láska a prijatie nepriateľov, modlitba. Lukáš ukazuje Ježiša ako toho, ktorý odsúdil 
pomstu, odplácanie sa zlým za zlé a usiloval sa viesť svojich poslucháčov k pochopeniu 
významu odpustenia. Iba v Evanjeliu podľa Lukáša Ježiš na kríži odpúšťa svojim 
protivníkom, ktorí ho ukrižovali. Lukáš predstavuje Ježiša ako zástancu chudobných a 

                                                 
40 Porov. Bosch, D. J.: Transforming Mission, s. 85. 
41  Porov. Heriban, J.: Úvody do Starého i Nového zákona ..., s. 351; Müller, P. G.: Evangelium sv. Lukáše, s. 

17. 
42  Porov. Slovník biblickej teológie, s. 657;  Bock, D. L.: Luke. Volume 1, s. 1-2. 
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sociálne opovrhovaných (porov. Lk 7,36-50; 16,19-31; 23,43). Toto evanjelium sa niekedy 
nazýva aj evanjeliom Božieho milosrdenstva. 
   Spomedzi evanjelistov práve Lukáš zanechal najviac správ o žene nesmiernej dôstojnosti, o 
Ježišovej matke Márii. Evanjelista svojím citlivým perom načrtol veľmi pôsobivý obraz 
vyvolenej spomedzi všetkých žien, ktorá vo svojom panenstve počala Ježiša tajomným 
spôsobom zostúpením Ducha Svätého a zaclonením „mocou  Najvyššieho“ (porov. Lk 1,35). 
Mária svojím „áno“ odpovedala Bohu na povolanie a stala sa kľúčovou spolupracovníčkou na 
Božom misijnom diele: priniesla do tohto sveta Krista na spásu všetkých ľudí. 
 
 
Vzťah medzi Evanjeliom podľa Lukáša a Skutkami apoštolov 
   Hoci je v Evanjeliu podľa Lukáša viacero miest, ktoré naznačujú spásu aj pre pohanov, je tu 
iba jediný text, v ktorom sa výslovne hovorí o misii k pohanom (porov. Lk 24,45-47). 
Rozvinutie misií do pohanského sveta je podané v ďalšom Lukášovom spise, Skutkoch 
apoštolov. Oba spisy sú v jednote z hľadiska misijnej otázky. V Evanjeliu podľa Lukáša je 
Ježišovo pôsobenie zemepisne komponované do troch celkov: pôsobenie v Galilei, putovanie 
z Galiley cez Samáriu do Jeruzalema, udalosti v Jeruzaleme. V Skutkoch apoštolov je misijné 
pôsobenie Cirkvi podané tiež v troch fázach, ktoré sú uvedené v misijnom programe na 
začiatku spisu, pričom Jeruzalem má úlohu východiska misijnej činnosti: „...budete mi 
svedkami v Jeruzaleme i celej Judei aj Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1,8) Tento 
geografický aspekt má však oveľa hlbší zmysel. Geografiu použil Lukáš ako nosný 
prostriedok na vyjadrenie teologického a misijného významu. Odhaľuje tak vzťah medzi 
Ježišovou misiou a misiou Cirkvi. Jeruzalem je pre Lukáša viac ako iba zemepisný stred deja. 
Je to miesto, v ktorom sa odohrajú rozhodujúce udalosti dejín spásy a ktoré je východiskom 
pre misiu Cirkvi do celého sveta.43 

   Medzi Evanjeliom podľa Lukáša a Skutkami apoštolov možno vybadať niektoré paralely, čo 
sa týka formy i témy: 
 
Evanjelium podľa Lukáša:                                       Skutky apoštolov: 
1,1-4: Úvod venovaný Teofilovi.                            1,1-5: Úvod venovaný Teofilovi. 
3: Začiatok Ježišovho účinkovania:                        1 – 2: Začiatok účinkovania Cirkvi: 
prípravné kázanie Jána Krstiteľa, zostúpe-              príprava cirkevnej misie voľbou apoš- 
nie Ducha Svätého na Ježiša, náznak uni-               tola Mateja, zostúpenie Ducha Svätého 
verzálnosti Ježišovej spásonosnej misie v                na  apoštolov,  náznak  univerzálnosti    
Ježišovom  rodokmeni  siahajúcom  až  k                misie Cirkvi v zozname národov (2,9- 
Adamovi.                                                                  11). 
4 – 9: Ježiš ohlasuje evanjelium v Galilei.              2 – 7: Cirkev ohlasuje evanjelium v Jeruza- 
                                                                                           leme. 
4,14: Ježiš v sile Ducha Svätého začína                  4,8: Peter naplnený Duchom Svätým  
         verejne vystupovať v Galilei.                                vystupuje pred veľradou v Jeruzaleme. 
4,29: Ježiša vyháňajú z Nazareta a chcú ho            7,58: Štefana vyhnali z Jeruzalema a  
         kameňovať.                                                             ukameňovali ho. 
5,1-11: Povolanie Petra a prvých učeníkov.            9,1-19: Obrátenie a povolanie Pavla. 
5,17-26: Ježiš uzdravuje ochrnutého pred               3,1-10: Peter s Jánom uzdravujú chromého  
              očami užasnutých ľudí.                                          pred užasnutým ľudom. 
5,21.30; 6,1: Opozícia farizejov a zákonní-          4,1; 8,3: Opozícia židovských predstaviteľov   
                     kov proti Ježišovi a učeníkom.                          proti apoštolom a Cirkvi.  
7,1-10: Stotníkova viera;  Ježiš uzdravuje             10: Viera stotníka Kornélia;  pokrstenie  

                                                 
43  Porov. Bosch, D. J.: Transforming Mission, s. 88-89. 
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            stotníkovho sluhu.                                               Kornélia, jeho príbuzných a priateľov. 
7,11-17: Ježiš kriesi syna naimskej vdovy.            9,36-43: Peter kriesi Tabitu v Joppe. 
9,51 – 19,28: Ježišova cesta do Jeruzalema.         19,21 – 21,17: Pavlova cesta do Jeruzalema. 
20,27-40: Spor medzi Ježišom a saducejmi o        23,6-9: Spor medzi Pavlom a saducejmi o  
                zmŕtvychvstaní.                                                     zmŕtvychvstaní. 
22,47-54: Zajatie Ježiša.                                           21,27-36: Zajatie Pavla. 
22,63n: Ježiša bijú a posmievajú sa mu.                   23,2: Pavla bijú. 
22,66 – 23,12: Ježiša predvádzajú pred veľ-         23 – 26: Pavol pred veľradou, pred vladármi  
                        radu, odvádzajú k Pilátovi a                          Félixom a Festom  a  pred  kráľom  
                        ku kráľovi Herodesovi.                                  Agrippom.  
 
 
 
Záujem o pohanov  
   Na pochopenie misijného charakteru Evanjelia podľa Lukáša je dôležitá pasáž Lk 4,16-30, 
ktorá opisuje Ježišovo vystúpenie v synagóge v Nazarete. Ježiš tu prečítal úryvok z Knihy 
proroka Izaiáša, ktorý vlastne podáva Ježišov program: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma 
pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú 
prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov 
milostivý rok.“ (Lk 4,18n) Ježiš si sadol a všetkým povedal: „Dnes sa splnilo toto Písmo, 
ktoré ste práve počuli.“ (Lk 4,21) Ide o Božie „dnes“ v celých dejinách sveta a ľudstva, ale 
tiež v živote každého človeka. Je to čas milosti, čas spásy, kairos. Božie slovo sa spĺňa v nás, 
v ľuďoch na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase, a nie v akomsi neutrálnom priestore.  
   Tento text je dôležitý nielen pre pochopenie Ježišovej misie, ale aj misie Cirkvi. Ježišova 
reč v nazaretskej synagóge skrýva univerzálny misijný program. Je tu implicitne vyjadrená 
skutočnosť, že Boh je Bohom nielen Izraela, ale tiež ostatných národov. Ježiš v Nazarete 
pripomína svojim rodákom, že Eliáša poslal Boh k pohanskej vdove do Sarepty a prorok 
Elizeus vyliečil práve pohana Námana. Židia poznali Izaiášov text (porov. Iz 61,1-9). Text 
„ohlásiť Pánov milostivý rok“ sa v časoch Ježiša chápal ako prísľub obnovy izraelského 
kráľovstva, pričom nepriateľské pohanské národy mali byť odsúdené. Preto auditórium 
v synagóge, ktoré počúvalo Ježiša, očakávalo, že Ježiš tento Izaiášov text vztiahne na úsilie 
o oslobodenie Izraela spod rímskej nadvlády a súčasťou toho by mala byť aj pomsta. Ježiš 
však nielenže prechádza bez povšimnutia otázku odsúdenia národov nepriateľských Izraelu 
(porov. Iz 61,2.5n), ale pripomína poslucháčom Boží súcit s týmito národmi. Ba čo viac, 
Pánov milostivý rok sa nebude viac vzťahovať iba na Izrael, ale aj na ostatné národy.  
   Pánov milostivý rok, nazývaný tiež jubilejný rok, sa slávil každých päťdesiat rokov 
a znamenal akýsi nový začiatok v izraelskom spoločenstve. Tradícia jubilejných rokov je 
hlboko zakotvená v spisoch Starého zákona (porov. Ex 21-23; Lev 25; Dt 15; Jer 34; Neh 5) a 
zahŕňala navrátenie pôdy rodine, oslobodenie otrokov, anulovanie dlhov, odpočinok pre polia 
atď. Išlo o cyklické ozdravovanie sociálnych a ekonomických vzťahov, nápravu 
nahromadených chýb a celkového ovzdušia v spoločnosti poskytnutím oslobodenia 
a základných prostriedkov obživy pre každú generáciu. Jubilejný rok sa považoval za prejav 
Božej milosti (tzn. odpustenie, nový začiatok), ktorá zároveň vzbudzovala milosť aj medzi 
ľuďmi navzájom. Znamenalo to akési radikálne celospoločenské odpustenie, ktoré sa 
uskutočňovalo na osobnej, sociálnej, duchovnej i materiálnej úrovni. Práve o tento aspekt 
oslobodenia a odpustenia išlo Ježišovi v jeho vystúpení v nazaretskej synagóge. Božie 
oslobodenie a odpustenie Ježiš vzťahoval na  všetkých ľudí a všetky národy, nielen na 
Izraelitov. Táto Ježišova nečakaná reč vzbudila medzi prítomnými v synagóge hnev, ktorý ich 
priviedol až do zúrivosti, pochádzajúcej z akejsi žiarlivosti voči pohanským národom. 
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Perikopa o Ježišovom vystúpení v nazaretskej synagóge je základom pre misijné ponímanie 
Lukášových spisov.44 
   Ďalším významným úryvkom vzhľadom na ponuku spásy pre pohanov je Ježišovo 
podobenstvo o veľkej hostine (porov. Lk 14,15-24). Hovorí sa v ňom o tom, kto môže byť 
členom Božieho kráľovstva. Sú to tí, ktorí počúvajú pozvanie Pánových ohlasovateľov. 
Pozvaní nie sú iba príslušníci vyvoleného národa, ale všetci ľudia z celého sveta (pozvaní 
mimo „mesta“). Vstup pohanov, ako aj Židov do Božieho kráľovstva je darom, ktorý môže 
ponúknuť len Boh. Človek sa k tejto ponuke môže postaviť tak, že ju prijme, alebo odmietne. 
Toto podobenstvo hovorí, že nik nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva bez Božieho 
pozvania a tiež, že nik z pozvaných nemôže ostať vonku bez toho, žeby o tom sám 
nerozhodol. Človek nemôže spasiť sám seba, ale môže sám seba odsúdiť. V podobenstve sa 
hovorí o univerzálnosti spásy aj v inom obraze. Na hostinu sú pozvaní chudobní, mrzáci, slepí 
a chromí (porov. Lk 14,13.21), teda tí, čo boli za Ježišových čias pokladaní za menejcenných 
a boli vylučovaní zo spoločenstva.45 Táto skutočnosť tiež poukazuje na sociálny rozmer tohto 
evanjelia, o ktorom sa už hovorilo. 
   V Evanjeliu podľa Lukáša je niekoľko miest, v ktorých je naznačený Ježišov záujem aj 
o Samaritánov, ktorých Židia považovali za horších ako boli pohania. Významné z tohto 
pohľadu je aj podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (porov. Lk 10,25-37), ktoré Lukáš 
zaradil za pasáž o rozposlaní sedemdesiatich dvoch učeníkov na „misie“. Patrí sem tiež príbeh 
o uzdravení desiatich malomocných, medzi ktorými iba jeden z vďačnosti velebil Boha. Bol 
to Samaritán (porov. Lk 17,11-19).  
   V závere Evanjelia podľa Lukáša je niečo podobné ako misijný príkaz v ostatných 
synoptických evanjeliách (porov. Lk 24,46-49). Lukáš tu zhrnul kresťanské chápanie misie: 
misia je splnením prísľubov Písma, je možná iba po smrti a zmŕtvychvstaní Mesiáša, jej 
ústredným posolstvom je obrátenie hriešnikov a odpustenie, je zameraná na všetky národy, 
začína sa v Jeruzaleme, je uskutočňovaná svedectvom slova a života, je sprevádzaná silou 
Ducha Svätého. 
 
 
Vzťah k Židom a Zákonu 
   Lukáš v evanjeliu na niekoľkých miestach obracia pozornosť na pretrvávajúci Boží záujem 
o vyvolený ľud Izrael aj napriek misijnej orientácií na pohanov. Sú to chválospevy na 
začiatku evanjelia (porov. Lk 1,54n; 1,68n; 2,32), vzkriesenie dcéry predstaveného synagógy 
(porov. Lk 8,49-56), Ježišova návšteva u farizeja (porov. Lk 11,37), Ježišov nárek nad 
Jeruzalemom (porov. Lk 13,34), rozhovor s učeníkmi na ceste do Emauz (porov. Lk 24,21), 
Jeruzalem ako východisko misie ku všetkým národom (porov. Lk 24,27).  
   Hoci sa v Lukášových spisoch misia zameriava najprv na Židov a až potom sa obracia na 
pohanov, nie je misia k pohanom druhoradá. Skôr by sa dalo povedať, že obe misijné 
zamerania Ježiša i prvotnej Cirkvi sú v akomsi skrytom vzťahu, ba dokonca až v súlade.46 V 
tejto súvislosti je potrebné mať stále na zreteli, že Cirkev sa zrodila v lone starozákonného 
Božieho ľudu Izrael. To znamená, že dejiny spásy neboli prerušené či zlomené.  
   V Evanjeliu podľa Lukáša možno pozorovať Ježišov kladný postoj k zákonu. Ježiš 
nekritizuje zákon, ale jeho nesprávne interpretácie. Vidieť to najmä v diskusiách s farizejmi. 
Zdôrazňuje, že najvyššou hodnotou je Božie kráľovstvo a treba mu podriadiť všetko vo 
svojom živote.47 

                                                 
44 Porov. Bosch, D. J.: Transforming Mission, s. 112;  Arias, M.; Johnson, A.: The Great Commission. Biblical 

Models for Evangelism, s. 61-62. 
45 Porov. Varšo, M.: Zjedz, čo máš po ruke... Úvod do biblickej exegézy, s. 205, 207-209. 
46 Porov. Bosch, D. J.: Transforming Mission, s. 95. 
47  Porov. Varšo, M.: Zjedz, čo máš po ruke... Úvod do biblickej exegézy, s. 206-207. 
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Sociálne evanjelium  
   Niekedy sa Evanjelium podľa Lukáša popri už spomínanom označení: evanjelium Božieho 
milosrdenstva nazýva aj evanjeliom chudobných, a to vďaka mnohým pasážam, v ktorých sa 
Ježiš veľmi citlivo a s porozumením skláňa k ubiedeným, ktorí potrebujú jeho pomoc 
(napríklad Lk 5,12-15; 7,11-15; 13,10-13; 17,11-19; 18,35-43 atď.). Rovnako však toto 
evanjelium  môžeme nazvať aj evanjeliom bohatých. Veď Ježiš sa od vážených a bohatých 
ľudí neodvracia, ale naopak prichádza aj k nim s totožným posolstvom odpustenia a spásy 
(jedeným z takýchto príkladov uvedených v evanjeliu je príbeh Zacheja v Lk 19,1-10, či 
stolovanie u farizeja v Lk 14,1-6). Aj chudobní aj bohatí potrebujú spásu, potrebujú Ježiša.  

   Lukáš sa v evanjeliu zameriava na isté kategórie ľudí, najmä na biednych, chudobných, 
utláčaných, chorých a odstrkovaných. Predstavuje Ježiša ako toho, ktorý prišiel týchto ľudí 
oslobodiť. Pozerá sa tiež na Ježišov vzťah k Samaritánom. Dáva do popredia i jeho  súcit so 
všetkými týmito na okraj spoločnosti vytláčanými ľuďmi, ktorý láme tradičné spoločenské 
bariéry. Evanjelista ďalej osobitne vyzdvihuje pozornosť, ktorú Ježiš venuje ženám (porov. 
7,11-17: vzkriesenie syna naimskej vdovy; 7,36-50: kajúca a milujúca hriešnica; 8,1-3: ženy v 
Ježišovom sprievode; 10,38-42: Mária a Marta; 13,10-17: uzdravenie zhrbenej ženy; 23,27-
31: ženy plačúce nad Ježišom). 

 

Odpustenie a spása ako ústredný misijný motív 
   V obidvoch svojich spisoch Lukáš upriamuje pozornosť na slovo „spása“ (po grécky 
soteria). Spomedzi evanjelistov iba Lukáš nazýva Ježiša Spasiteľom (po grécky soter; porov. 
Lk 2,11 a Sk 5,31; 13,23). Podobne sa zameriava na pojem „obrátenie“, „pokánie“ (po grécky 
metanoia48). Napríklad výrok z Evanjelia podľa Marka „neprišiel som volať spravodlivých, 
ale hriešnikov“ (Mk 2,17) uvádza Lukáš s dodatkom „aby sa kajali“ (porov. Lk 5,32). Lukáš 
pojem obrátenia (pokánia) často spája s hriešnikmi a odpustením. Objavuje sa to najmä 
v misijných kázňach, ktoré sú zaznamenané v Skutkoch apoštolov (porov. Sk 2,38; 3,19; 5,31; 
8,22; 17,30; 20,21; 26,18.20). 
   Posolstvo o obrátení a odpustení hriechov silno zaznieva už v prvom Lukášovom spise, keď 
Ježiš pri svojich posledných slovách apoštolom, ktoré predstavujú lukášovskú formu 
misijného poverenia, hovorí, že „pokánie na odpustenie hriechov“ sa bude hlásať v jeho mene 
všetkým národom (porov. Lk 24,27). Iba Lukáš zaznamenal dramatický príbeh kajúceho lotra, 
ktorý zomieral na kríži vedľa Ježiša (porov. Lk 23,39-43). Ježišova odpoveď „dnes budeš so 
mnou v raji“ znamená odpustenie hriechov a spásu. 
   Obrátenie a odpustenie sú súčasťou ústrednej témy o Božom kráľovstve nielen v Ježišovom 
ohlasovaní, ale aj v misii apoštolov a Cirkvi. Tí, ktorí sa obrátili a  konajú pokánie, zakusujú 
spásu. Zreteľne to ukazuje napríklad už spomínaný prípad Zacheja (porov. Lk 19,1-10). Spása   
v ňom znamená prijatie, nasledovanie, nový život. Obrátenie je proces, v ktorom človek čoraz 
viac zameriava svoju pozornosť na Boha a plnenie jeho vôle. Boh sa stáva stredom ľudského 
života. Cieľom každého konania človeka, ktorý robí pokánie, je dobro pre druhých a oslava 
Boha. Človek sa vyprázdňuje od seba samého a dáva sa napĺňať Bohom. Je to oslobodenie, 
ktoré znamená slobodu pre Božie kráľovstvo. Veď človek môže dosiahnuť plné šťastie svojho 
človečenstva iba v Bohu. Ako keby v každom z nás bol skrytý kód ku šťastiu, ktorý pozná 
jedine Boh. 
   Spása je vždy spojená s osobou Ježiša. Iba v jeho mene a jeho silou môže nastať skutočné 
obrátenie – pokánie a odpustenie hriechov (porov. Sk 4,12). Odpustenie prichádza k tým, čo 

                                                 
48  Na proces obrátenia používa Nový zákon grécke slovo metanoia, ktoré označuje zmenu zmýšľania, 

obrátenie srdca a rozumu, teda celého vnútra človeka ku Kristovi, jedinému Spasiteľovi.  
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vystierajú prázdne ruky k Ježišovi, čo si uvedomujú, že bez neho nezmôžu nič. Odpustenie 
hriechov je duchovným uzdravením, ktoré prichádza od skutočného a pravého liečiteľa. 
   Pokánie je pre Lukáša odpoveďou na evanjelium. Ľudia musia zmeniť zmýšľanie o Bohu a 
o ceste k nemu, zmýšľanie o hriechu a o tom, že sami nie sú schopní prekonať hriech. Pokánie 
však znamená  zmeniť zmýšľanie nielen o Bohu, ale aj o sebe samých. Ten, kto koná pokánie, 
sa vkladá do Božieho milosrdenstva, milosti a vedenia. Je to radostná správa nádeje pre 
všetkých hriešnikov, pre každého z nás. Odpustenie hriechov nám umožňuje opustiť temnotu 
a vojsť do Božieho svetla. Táto radostná zvesť sa má ohlasovať všetkým národom. Nie je to 
už viac len židovská záležitosť. Ohlasovanie tejto nádeje sa začína v Jeruzaleme a šíri sa do 
celého sveta. Evanjelium podľa Lukáša sa začína i končí radosťou. Ježišov príchod na tento 
svet ako aj jeho odchod k Otcovi prináša radosť. Lukášovo evanjelium sa končí tam, kde 
začalo: v jeruzalemskom chráme, kde učeníci chválili a velebili Boha a odkiaľ vyšli ohlasovať 
posolstvo o radosti  i nádeji do celého sveta.49 
 
 
Cirkevnosť misie 
   V Evanjeliu podľa Lukáša sa Cirkev príliš nespomína. Vystupujú v ňom učeníci 
a nasledovníci Ježiša Nazaretského. V Skutkoch apoštolov je to však inak. Cirkev je tu 
predstavená ako spoločenstvo s dvojakou orientáciou: dovnútra a navonok. Cirkev ako 
spoločenstvo s orientáciou dovnútra je oddaná učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, 
lámaniu chleba a modlitbám (porov. Sk 2,42). Je to spoločenstvo, v ktorom pôsobí Duch 
Svätý a kde vzniká niečo nové – nové vzťahy a nový život. Toto spoločenstvo je však 
orientované aj navonok. Nie je to nijaká uzavretá spoločnosť, nijaká sekta, ale je to 
spoločenstvo, ktoré je vo svojej podstate orientované na tých, ktorí sú vonku a ku ktorým 
evanjelium ešte nedošlo. Vnútorný život Cirkvi je spojený s jej životom vonkajším.  

   Lukáš chcel ukázať, aká dôležitá je apoštolská autorita pri zakladaní cirkevného 
spoločenstva medzi pohanmi. Na tomto diele sa aktívne zúčastňoval aj Peter ako prvý medzi 
apoštolmi. Dokladá to príbeh o pokrstení prvých pohanov (porov. Sk 10). Peter bol pri 
počiatkoch misie k pohanom, ktorú rozvinul apoštol národov Pavol. Lukáš v Skutkoch 
apoštolov ukazuje, že  práve apoštoli sú tým spojivom medzi Ježišovou misiou a misijným 
pôsobením Cirkvi. 
   Pri čítaní Lukášových spisov si nemôžeme nevšimnúť veľký misijný dynamizmus, ktorý v 
sebe tieto spisy nesú. Je to pochopiteľné, keď si uvedomíme, že Lukáš sa sám zúčastňoval na 
misijnej činnosti prvotnej Cirkvi. Lukáša viac ako ktoréhokoľvek iného autora kníh Nového 
zákona, fascinovala „práca“ Ducha Svätého v misijnom rozvoji Cirkvi. Veď Duch Svätý je 
hlavný podnecovateľ a hýbateľ všetkého misijného diania. Iba s jeho pomocou môžeme 
tvorivo hľadať nové metódy a formy ohlasovania evanjelia. 
 
 
Úloha Ducha Svätého v misii Ježiša a Cirkvi 
   Spomedzi synoptických evanjelistov sa Lukáš najviac zaoberá úlohou Ducha Svätého v 
živote Ježiša, a najmä v misijnej službe Cirkvi. Evanjelium podľa Lukáša ukazuje, že celý 
Ježišov život a jeho misia boli sprevádzané pôsobením Ducha Svätého: počatie a s tým 
súvisiace udalosti (Lk 1,35.41.67), krst (Lk 3,21n), pobyt na púšti (Lk 4,1.14), evanjelizácia 
chudobných (Lk 4,18), radosť v Duchu (Lk 10,21). Lukáš v evanjeliu ďalej naznačuje, že 
Duch Svätý bude hybnou silou budúcej Kristovej Cirkvi (porov. Lk 11,13; 12,12; 24,49), čo v 
Skutkoch apoštolov už zjavne vidieť (napríklad Sk 2,4.38; 4,8; 5,3.32; 6,5; 7,55; 8,17,29; 
9,17; 10,44n; 11,12.15.24; 13,2.4.9.52; 15,8.28; 16,6n; 19,2.6.21; 20,22n.28; 21,4.11; 28,25). 

                                                 
49 Porov. Bock, D. L.: Luke. Volume 2, s. 1937- 1941. 
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Toto „vyliatie“ Ducha je začiatkom nového veku, mesiášskych čias, veku Ducha a ohňa 
(porov. Lk 3,16), obdobia Cirkvi a univerzálnej spásy.50  

   Skutky apoštolov by sme mohli nazvať spisom o pôsobení Ducha Svätého v prvotnej 
Cirkvi. Evanjelium podľa Lukáša hovorí o tom, ako koná Duch Svätý v živote Ježiša, v 
Skutkoch apoštolov sa hovorí o pôsobení Ducha Svätého v živote Cirkvi. Možno tu vybadať 
isté paralely, o ktorých sme už hovorili. Pôsobenie Ducha Svätého je jednotiacim prvkom 
medzi oboma Lukášovými spismi. Lukáš videl, že Cirkev je vedená Duchom Svätým, a 
vzkriesený Pán je tak stále prítomný vo svojej Cirkvi a hýbe ňou. Dar Ducha Svätého je 
darom pre životaschopnosť a rozvoj misie Cirkvi. Duch Svätý teda nielenže dáva počiatočný 
impulz pre misiu, ale ju aj sprevádza a posilňuje. Lukáš ďalej ukazuje, že kresťanské 
spoločenstvo sa pôsobením Ducha Svätého stáva otvoreným spoločenstvom schopným vyjsť 
zo seba, ponúknuť radostné posolstvo spásy a urobiť ho zrozumiteľným pre iných. Malé 
jeruzalemské spoločenstvo prvotnej Cirkvi sa otvorilo vzniku oveľa väčšieho spoločenstva, 
aby tak zhromaždilo roztratených (porov. Sk 2,41). 

 

 
 
 
Záver 
 
   Evanjelista Lukáš nám zanechal pozoruhodné súborné dielo, ktorého prvá časť je známa 
pod názvom Evanjelium podľa Lukáša a druhá časť nesie titul Skutky apoštolov. Ako 
vzdelanec pochádzajúci z nežidovského prostredia sa podujal preskúmať pôsobenie Ježiša 
z Nazareta  i jeho nasledovníkov a zostaviť spis, ktorého protagonistami sú  Ježiš, v jeho prvej 
časti a prvotná Cirkev v časti druhej. Oba diely sú prepojené okrem štruktúry a vlastnej 
lukášovskej teológie aj pôsobením ďalšieho protagonistu, ktorý vystupuje v obidvoch častiach 
Lukášovho súborného diela. Je ním Duch Svätý. Lukášovi sa podarilo utvoriť skutočné 
literárne dielo, v ktorom vyzdvihuje úlohu Ducha jednak v misii  Ježiša Krista ako aj v pozadí 
misie prvotnej Cirkvi, ako hýbateľa a inšpirátora misijného diela na pozdvihnutie 
a oslobodenie ľudí. 
 
 
 
                                                                                    Prof. PhDr. Ing Ladislav Bučko PhD. 
 
                                                                             Riaditeľ Inštitútu misijnej práce Jána Pavla II.  
                                                                                na VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
                                                                           Prednáša misiológiu aj na Trnavskej univerzite 
                                                                            
       Kontakt: poštová adresa: Inštitút misijnej práce a  tropického zdravotníctva Jána Pavla II.,  
                                                Polianky, ul. Pod brehmi 4/A P.O.Box 104, 810 00  Bratislava  
                                                                                                    
 
 
 
 
 

                                                 
50 Porov. Senior, D., Stuhlmueller, C.: The Biblical Foundations for Mission, s. 268. 
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PRÍNOS SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ V MISIJNEJ ČINNOSTI CIRKVI 
 

THE CONTRIBUTION OF THE SOCIETY OF JESUS IN THE MISSIONARY 
ACTIVITY OF THE CHURCH 

  
 

Karol Dučák 
 
 
 

 
Abstrakt 
 
Predkladaný príspevok sa zaoberá analýzou efektivity celosvetovej misijnej činnosti jezuitskej rehole. 
Jeho hlavným cieľom je špecifikácia predpokladov pozoruhodných úspechov rehole v jej 
celosvetovom misijnom pôsobení. Autor  rozoberá prínos osobnosti zakladateľa Spoločnosti Ježišovej 
ako aj význam jej výnimočnej racionálnej organizačnej štruktúry, ktoré podmienili úspešnú misijnú 
činnosť členov jezuitského rehoľného rádu. V neposlednom rade popisuje misijnú stratégiu - 
predovšetkým význam metódy akomodácie, ktorá výrazne napomohla rozvoju jezuitských misií vo 
svete. Príspevok  napokon zdôrazňuje naliehavú potrebu čerpať z príkladu misijnej činnosti 
Spoločnosti Ježišovej ponaučenie a inšpiráciu pre prácu rehoľných spoločenstiev vo svete aj 
v súčasnosti. 
 
  
Kľúčové slová 
 
Spoločnosť Ježišova, jezuitská rehoľa, osobnosť zakladateľa rehole, monarchická a centralistická 
štruktúra, rehoľná a profesná formácia kandidátov, metóda akomodácie. 
 
 
 
Abstract 
 
This paper deals with analysis of the effectiveness of missionary activity of the Jesuit order all around 
the world. The main goal of this paper is to specify some preconditions of remarkable achievements of 
the order taking its worldwide missionary activity into consideration. The author discuses the 
contribution of the founding personality of the Society of Jesus for the order’s successful existence. 
Further the author mentions the importance of the unique rational organizational structure of the 
Society of Jesus which initiated successful missionary activity of the Society. Last but not least the 
author describes the missionary strategy – first of all the importance of the accommodation method 
which helped the development of the Jesuitical missions in the world much. The paper finally 
underlines the urgent need to draw lessons and inspirations from the example of the Society of Jesus 
for the work of other monastic orders in the world even nowadays.   
 
 
Key words 
 
Society of Jesus, Jesuit order, personality of the founder of the order, monarchical and centralistic 
structure, monastic and professional formation of candidates, accommodation method.   
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Úvod 
 
    Spoločnosť Ježišova (ďalej už len SJ) – známa aj ako rehoľný rád jezuitov, 
neodškriepiteľne patrí k najúchvatnejším fenoménom novodobých misií Katolíckej cirkvi vo 
svete. Určite žiadna iná rehoľa nebola vnímaná s takými protichodnými postojmi, ako práve 
rehoľa jezuitov. Bola hodnotená s nadšením i zatracovaná.  Jej odporcov bolo paradoxne 
možné nájsť aj medzi členmi Katolíckej cirkvi, ktorí voči nej z rôznych dôvodov (napr. zo 
žiarlivosti na úspechy členov rehole, či   kvôli aplikácií metódy akomodácie, v ich misijnej 
činnosti), zaujímali nepriateľské postoje. Jezuiti často zaznamenávali úspechy tam, kde 
príslušníci iných reholí zlyhali. Je teda na mieste položiť si otázku: v čom vlastne spočívali 
ich úspechy na misijnom poli? 
Značný podiel na úspechoch jezuitskej rehole  mala zaiste aj charizmatická osobnosť Ignáca z 
Loyoly – (zakladateľ Jezuitskej rehole), ktorý svojimi vlastnosťami, organizačnými 
schopnosťami,  predovšetkým  však  zjednotením sa s majestátom Ježiša Krista dokázal 
zapáliť oheň v srdciach svojich  nasledovníkov  a položiť tak dobrý základ neskorších 
výrazných úspechov rehole v misiách.    
Ich úspešnosť však v neposlednom rade spočívala tiež v jedinečnej organizačnej štruktúre  
ako i v  metóde akomodácie, ktorú si ďalej priblížime.  
 
 
Osobnosť zakladateľa  Spoločnosti  Ježišovej a vznik novej rehole 
Spoločnosť Ježišovu založil „Ignatius z Loyoly, Boží generál...“51 Zakladateľ rádu sa od 
svojho mladého veku zaoberal vojenským remeslom čo poznačilo celý jeho život i ním 
založenú rehoľu. Ignác nebolo jeho pravé meno. V skutočnosti mal baskické meno Iñigo. 
Pochádzal totiž z poprednej baskickej šľachtickej rodiny a jeho narodenie sa datuje zhruba 
rok pred legendárnou Kolumbovou plavbou do Ameriky. Teda v roku 1491, na zámku Loyola 
v severnom Španielsku, neďaleko mestečka Azpeitia v baskickej provincii Guipúzcoa. Až 
omnoho neskôr, niekedy v období medzi rokmi 1537 a 1542, si zmenil meno Iñigo a na 
počesť svätca Ignáca Intiochijského, začal používať meno Ignác.52  
Iñigo bol rodený rytier, - vychovaný v atmosfére kráľovského dvora. Do jeho života však 
výrazne zasiahla francúzsko-španielska vojna o Navarru v máji 1521, v ktorej sa ako 
tridsaťročný dôstojník zúčastnil obrany pevnosti v navarrskom hlavnom meste Pamplona 
proti francúzskej presile. No na Turíčny pondelok dňa 20. mája mu guľa z kanóna vážne 
zranila obe nohy.  Napriek pohotovému zásahu francúzskych lekárov a zdĺhavej liečbe v 
rodnom kaštieli sa nikdy úplne nevyliečil a po celý zvyšok života kríval. Počas  
rekonvalescencie mal záujem čítať vtedy populárne rytierske romány, ale v loyolskom kaštieli 
nebol takýto literárny žáner vôbec dostupný. Od svojej príbuznej však napokon dostal dve 
diela  úplne iného zamerania. Prvým bolo dielo s názvom La vida de Cristo  - Život Krista, 
(pozn. kastílsky preklad štvorzväzkového diela Vita Christi, ktoré napísal kartuziánsky mních 
Ludolf Saský – pozn. autora). Druhé dielo nieslo názov Flors Sanctorum - Kvety svätých, 
(pozn.španielsky preklad pôvodne latinsky písaného diela Legenda aurea (Zlatá legenda), 
zbierky životopisov svätých od dominikána Jakoba de Vorágine). Obe diela ho ovplyvnili 
natoľko výrazne, že  zmenil svoje ďalšie životné smerovanie. Počas čítania totiž postupne 
spoznával iné rytierstvo, oveľa ušľachtilejšie ako bolo to jeho. Obdivoval sv. Františka, sv. 
Dominika a iných svätých v službe Najvyššieho. V tom období mal aj prvé z mnohých videní  
vo svojom živote. V prvom jasne videl obraz Panny Márie s Ježiškom. Toto bol začiatok  jeho 
dlhej cesty k svätosti, na konci ktorej stál zrod novej rehole. 

                                                 
51  Porov. Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 80. 
52  Porov. Muela, Jesús de las Heras. Ignacio de Loyola: de caballero a peregrino, de peregrino a apóstol, de 

apóstol   a fundador. 
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 Plán založenia novej rehole dozrel v Ríme v roku 1539. Všeobecný cieľ bol načrtnutý v 
dokumente Formula instituti, ktorý v roku 1539 spísal  zakladateľ rehole - Ignác Loyolský.  
Pápež Pavol III. ústne schválil novú rehoľnú spoločnosť 3. septembra 1539 a po prekonaní 
rozličných námietok a ťažkostí zo strany kuriálnych kardinálov, ju cirkevnoprávne potvrdil 
bulou Regimini militantis Ecclesiae dňa 27. apríla 1540 (pozn. oficiálny dátum zrodu novej 
rehole s latinským názvom Societas Iesu skratka SI - pozn. autora). V pápežskej bule sú 
doslovne uvedení Prví desiati pátri Spoločnosti tzv. Primi decem Patres Societatis  v 
nasledovnom poradí: Ignatius de Loyola, Petrus Faber, Iacobus Laynez, Claudius Iaius, 
Paschasius Broet, Franciscus Xavier, Alfonsus Salmeron, Simon Rodericus, Ioannes Coduri 
a Nicolaus de Bobadilla.53  
V období oficiálneho vzniku rehole však ešte nebola dobudovaná jej organizačná štruktúra a 
úplne jasné všetky aspekty jej činnosti.  Keďže bola rehoľa plne podriadená Apoštolskému 
Stolcu, pápež Pavol III. určil novej reholi zvláštne poslanie: „pastoráciu a posvätenie 
veriacich kazateľskou činnosťou, duchovnými cvičeniami, katechizáciou, službou v 
spovednici, misijnou činnosťou medzi neveriacimi i inovercami, ako aj bezpodmienečnu 
poslušnosť Apoštolskému Stolcu (4 sľuby). Regula oslobodzovala rehoľníkov od spoločnej 
modlitby, ale obrovský dôraz kládla na hlbokú filozoficko-teologickú formáciu počas 
povinných sedemročných štúdií. Členov rehole zaväzovala nesnažiť sa o získanie cirkevných 
úradov a hodností.  Všeobecne načrtnutý cieľ novej rehole vo Formula instituti a v pápežskej 
bule Ignác rozpracoval v programe, ktorý sa skladal zo 49 bodov...“54 
Po úradnom schválení rehole bolo potrebné vykonať voľbu generálneho predstaveného a 
zložiť do jeho rúk rehoľné sľuby. Voľba sa uskutočnila 5. apríla 1541. Za prvého generálneho 
predstaveného bol zvolený proti vlastnej vôli zakladateľ spoločenstva - Ignác  Loyolyský. 
Rehoľné sľuby sa líšili od sľubov iných reholí tým, že profesi Spoločnosti Ježišovej okrem 
troch zvyčajných sľubov (sľub chudoby, čistoty a poslušnosti) vykonali navyše aj sľub  
bezpodmienečnej poslušnosti pápežovi. Sila rehole spočíva v jej monarchickej a 
centralistickej štruktúre. Do istej miery pripomína vojenskú organizáciu. Na  čele stojí 
doživotne volený predstavený – (generál rádu), „zvaný aj Praepositus generalis alebo Čierny 
pápež, ktorý vo svojej osobe sústredil najvyššiu výkonnú moc Spoločnosti Ježišovej. On 
menuje na obmedzené časové obdobia provinciálov, rektorov, praepositi a superiorov. On 
vysiela svojich vizitátorov do provincií na inšpekciu, alebo – ak je nutné – tiež na prevzatie 
ich správy. Generál rozhoduje ako posledná inštancia o prijatí alebo vylúčení rádového člena 
a jeho hierarchickom zaradení.“55 
Zákonodarnú moc má v reholi v plnom rozsahu generálna kongregácia. Tá môže modifikovať 
rehoľné inštitúcie a volí generála, ako aj jeho asistentov, ktorí sú pomocníkmi generála. 
Územia, v ktorých rehoľa vykonáva misijné poslanie, sa delia na asistencie a tie na provincie. 
Okrem centralistickej štruktúry silu a vážnosť reholi dodáva mimoriadne starostlivý výber 
kandidátov, ako aj ich dôkladná rehoľná, či profesná formácia. Členovia rehole sú zaviazaní 
absolútnou poslušnosťou a prísnou disciplínou. Jej činnosť charakterizuje živá aktivita v 
apoštoláte, ktorá sa má prejavovať v kultivovaní filozofického a teologického bádania, v 
rozvoji všetkých foriem zbožnosti a pastorácie.56 
Rehoľa mala od začiatku výrazne cirkevný a pápežský charakter zbožnosti. Mnohí historici SJ 
vykresľujú ako militantnú bojovníčku proti protestantizmu. Kumor,  však píše: „Spoločnosť 
nebola založená pre boj proti protestantskej reformácii, ale z nevyhnutnosti sa stala hlavnou 

                                                 
53 Porov.  Bula Pavla III. z 27. septembra 1540: Regimini militantis Ecclesiae. s. 3. 
54 Kumor, B.: CIRKEVNÉ DEJINY. NOVOVEK – ROZKOL V ZÁPADNOM KRESŤANSTVE. s. 203. 
55 Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 84. 
56 Porov. Kumor, B.: CIRKEVNÉ DEJINY. NOVOVEK – ROZKOL V ZÁPADNOM KRESŤANSTVE. s. 204 -

205. 

Prinect Color Editor: 
Page is color controlled with Prinect Color Editor:  3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Color Editor:  (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: as isCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



43 
 

silou boja s touto reformáciou.“57 
Je potrebné zdôrazniť, že aj keď rehoľa výrazne prispela k úspechu protireformácie, jej 
pôvodným poslaním nebolo potláčanie iných náboženstiev. Ján Chryzostom Korec o tom 
píše: „Takýto cieľ sa nenachádza nikde v dokumentoch rehole... Čo sa týka spôsobov práce, 
Ignác dal ešte za svojho života roku 1556 dôkladné úpravy jezuitom poslaným do Nemecka 
a do Prahy – jezuiti majú hľadať jedine spásu duší a oslávenie Boha, za to sa majú denne 
modliť, dávať dobrý príklad kresťanských cností, lebo to viac pôsobí na srdcia, než všetko 
ostatné. Peter Kanízius, druhý apoštol Nemecka, písal tiež  roku 1583, že len dobrotou 
a láskou voči protestantom možno získať ich srdcia pre Cirkev. V tomto duchu ako 
provinciál  poslal aj prvých jezuitov do Trnavy.“58 
Až na výnimky jezuiti nesiahali k násilným metódam, ale nových členov Cirkvi sa naopak 
snažili získavať láskou a trpezlivosťou. Nová rehoľa však zohrala dôležitú úlohu aj pri 
vnútornej obnove samotnej Katolíckej cirkvi. Stala sa totiž historickou nevyhnutnosťou v 
čase, keď Katolícka cirkev prežívala hlbokú vnútornú krízu.  
Hoci bula, ktorou pápež Spoločnosť Ježišovu schválil, ohraničovala maximálny počet členov 
rehole na 60, už o niekoľko rokov neskôr bol tento počet podstatne vyšší. Napriek tomuto 
rastu Ignác ako generálny predstavený nemohol ani zďaleka uspokojiť všetky žiadosti 
o vyslanie nových rehoľníkov na misijnú činnosť, s ktorými sa naňho obracal pápež, biskupi a 
panovníci. Ignác si uvedomoval, že na dlhodobé uspokojenie naliehavých potrieb Cirkvi 
nestačí iba skupina horlivých apoštolov, ale je potrebné vybudovať inštitúcie, ktoré budú na 
službu Cirkvi trvalo pripravovať vyspelých pracovníkov ako profesnou formáciou, tak 
vedecky i duchovne. Preto v roku 1551 založil v Ríme Collegium Romanum, z ktorého sa 
zakrátko vyvinula dodnes jestvujúca Gregoriánska univerzita, pomenovaná podľa jej 
spoluzakladateľa a  mecenáša, pápeža Gregora XIII. O rok nato založil Ignác Collegium 
Germanicum (neskoršie Germanicum-Hungaricum), ktoré vychovávalo duchovných pre 
krajiny strednej Európy. Tieto kolégiá sa stali predvojom rozsiahleho jezuitského školstva, 
ktoré malo význam nielen pre Cirkev, ale aj pre rozvoj celej západnej kultúry. 
Spoločnosť Ježišova ako sme už hovorili mala hneď od začiatku svojho vzniku veľa 
otvorených i skrytých nepriateľov. Ignác Loyolský teda potreboval veľa trpezlivosti, 
diplomatického taktu a neraz i rozhodnej energie, aby obhájil a upevnil rozvíjajúce sa dielo. 
Ako dedičstvo zanechal reholi, ktorú založil, najušľachtilejšie vlastnosti svojej osobnosti - 
vojenskú disciplínu, sebaovládanie, húževnatosť vo svojom poslaní, absolútnu oddanosť a 
poslušnosť voči Bohu, dôveru v jeho neustálu prítomnosť pri správe Katolíckej cirkvi. Ignác 
sa spoliehal na Božiu pomoc, ktorá viedla k založeniu rehole a účinne ju sprevádzala v jej 
prácach a neochvejne „veril, že v Cirkvi, Rímskej cirkvi, tkvie kontinuita ďalej žijúceho 
Ježiša Krista.“59 
 
Celá existencia novej rehole mala nadprirodzené zameranie, vyjadrené životným heslom 
zakladateľa – omnia ad maiorem Dei gloriam (Všetko na väčšiu Božiu slávu). 
 
 
Misijné pôsobenie jezuitskej rehole 
Ignác Loyolský zomrel 31. júla 1556. Vtedy mal ním založený rád už asi tisíc členov v 
trinástich rehoľných provinciách a vlastnil okolo 100 domov a kláštorov. Rehoľa sa však 
naďalej rýchlo rozrastala. Ako uvádza Otruba, v období smrti zakladateľa rehole (v roku 
1556) „pôsobilo už okolo tisíc jezuitov takmer vo všetkých katolíckych krajinách Európy ako 
                                                 
57 Kumor, B.: CIRKEVNÉ DEJINY. NOVOVEK – ROZKOL V ZÁPADNOM KRESŤANSTVE. s. 205. 
58   Korec, J. Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska. s.  599. 
59  Rychlík, M.: Stručný nástin přínosu českých jezuitů pro etnologii: odborný referát k předmětu „Dějiny 
etnologie“,  vedeného Doc. PhDr. Oldřichem Kašparem, Csc. s. 5. 
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aj vo všetkých portugalských kolóniách: od roku 1542 v Indii, od roku 1547 v oblasti Konga, 
od roku 1549 v Japonsku a Brazílii. Ešte v 16. storočí začali jezuiti s islamskou misiou (1561) 
v Afrike a prenikli do Habeša (1557). Vo východnej Indii sa usadili v roku 1562 v Makau a 
odtiaľ sprístupnili Čínu, kde zriadili misijné stanice v Kantone (1583), Nankingu (1595) a 
Pekingu (1598). Obzvlášť úspešne sa rozvíjali od roku 1590 misie na Filipínach, jedinej 
misijnej oblasti, v ktorej ani neskôr nedošlo k väčšiemu neúspechu.  Napríklad Japonsko 
úplne vyhubilo politicky podozrivé kresťanstvo a od roku 1637 sa celkom uzavrelo pred 
vonkajším svetom.“60 
No zatiaľ čo na východnej pologuli boli jezuiti zväčša priekopníkmi misijného hnutia, na 
novoobjavenom americkom kontinente začali omnoho neskôr pôsobiť ako ich predchodcovia 
dominikáni, františkáni, či príslušníci iných rádov. Prví jezuiti prichádzali do Ameriky s 
požehnaním zakladateľa rádu v čoraz väčších skupinách od roku 1549. Začali v Brazílii, ktorú 
sv. Ignác z Loyoly povýšil na provinciu. Najviac sa z brazílskych jezuitov vyznamenal 
blahoslavený José de Anchieta, (pozn. „apoštol Brazílie“- pozn. autora), ktorý pôsobil v tejto 
krajine tri desaťročia a zostavil mluvnicu, slovník a dva katechizmy v jazyku miestnych 
obyvateľov. Týmto jezuitom založené „kresťanské obce, zvané aldeias, našli neskôr 
veľkorysé zdokonalenie v slávnych jezuitských redukciách v Paraguaji.“61 Druhým 
významným jezuitom v Brazílii bol páter António Vieira, takzvaný ochranca Indiánov, 
ktorého miestni obyvatelia  nazývali aj Paiaçu (Veľký otec).  
Jezuiti neskôr pôsobili aj v iných oblastiach Nového sveta. V roku 1566 sa vylodili na Floride, 
v roku 1568 prišli do Peru, v roku 1572 do Mexika, v roku 1593 sa dostali až do Chile a od 
roku 1611 rozšírili svoje pôsobenie na územie francúzskych misií v Kanade. Do Paraguaja 
prišli prví jezuiti v 80. rokoch 16. storočia z dvoch smerov – z Peru a z Brazílie. Keď v roku 
1615  zomieral generál rádu Aquaviva, jezuitský rád pozostával z 32 provincií s 13 112 
členmi a 559 rádovými domami.  
Tento rast pokračoval ďalej. Ako uvádza Otruba, v roku 1679 spravoval rád už 35 provincií s 
dvoma viceprovinciami, mal 578 kolégií a 106 misií mimo Európy. V tomto období bolo v 
ráde 17.655 členov. A napokon v roku 1750 mala Spoločnosť Ježišova 22.500 členov v 27 
provinciách.62  
Sila rehole však nespočívala v počte jej misionárov. Jezuiti nad príslušníkmi iných reholí 
nevynikali ani zápalom, ani počtom misionárov. V tomto ohľade ich misionári iných reholí 
dokonca predstihli. Najmä v počte misionárov, evanjelizujúcich v jednotlivých misijných 
oblastiach, bola Spoločnosť Ježišova v porovnaní s inými rádmi značne znevýhodnená. 
Koncom 16. storočia pôsobilo napríklad v španielskej Amerike „približne 2.000 františkánov, 
ale iba okolo 500 jezuitov.“63  
Situácia sa radikálne nezlepšila ani v nasledujúcom období. Ešte aj „v roku 1620 pôsobilo v 
španielskej Južnej Amerike asi 600 jezuitských pátrov, 370 v Peru, 116 v Paraguaji,  a 100 v 
Novej Granade.“64  
 
 
Misijná stratégia Spoločnosti  Ježišovej  
Sila SJ teda nespočívala v počte rehoľníkov, ale v majstrovskej, psychologicky veľmi dobre 
premyslenej misijnej stratégii. Misionárska činnosť jezuitov tradične vychádzala z mentality, 
                                                 
60   Kumor, B.: CIRKEVNÉ DEJINY. NOVOVEK – ROZKOL V ZÁPADNOM KRESŤANSTVE. s. 80 – 81. 
61  Porov. Glazik, J.: MATTEO RICCI. Der Begründer der neuzeitlichen Chinamission. s. 298. 
62  Porov. Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 87. 
63  Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 93. 
64  Otruba, G. In Paucke, F.: Zwettler Codex 420 des P. Florian Paucke S.J. Hin und Her. Hin süsse und 
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zvykov, schopností a potrieb miestnych obyvateľov. Dynamickí, vzdelaní, múdri 
a prispôsobiví jezuiti evanjelizovali v každej krajine a na každom kontinente odlišne. Nemali 
jednotný, univerzálny model misijnej práce. Než s misijným poslaním začali, usilovne 
študovali miestne zvyky, mentalitu, spoločenské a  kultúrne pomery, jazyk  i náboženstvá 
oblastí ich budúceho misijného pôsobenia. Až potom pristúpili k misionárskej činnosti. 
Postupovali teda iným spôsobom ako ostatné rehoľné spoločenstvá, ktorých pôsobenie bolo 
neraz živelné. Často im chýbal predchádzajúci etnografický výskum prostredia, do ktorého sa 
pripravovali vstúpiť. Svetlou výnimkou boli niektorí františkáni. Napríklad Bernardino 
Ribeira de Sahagún, ktorý „v priebehu desiatich rokov trpezlivo zbieral údaje, ktorých sa mu 
dostalo od jeho indiánskych informátorov.“65 Bol to on, kto preložil Bibliu do jazyka Aztékov 
a napísal prvý súborný obraz staromexického spoločenského života a náboženstva s názvom 
Historia general de las cosas del reino de Nueva España (Všeobecné dejiny záležitostí 
kráľovstva Nové Španielsko). Nesporné zásluhy na spoznávaní života Indiánov majú aj 
Gerónimo de Mendieta, autor diela Historia eclesiástica indiana (Cirkevné dejiny Indií) a 
Toribio de Benavente o Motolinía, ktorý napísal dielo Historia de los indios de la Nueva 
España (Dejiny Indiánov Nového Španielska). Mnohí misionári však vstupovali do nového 
prostredia bez predchádzajúcej prípravy. Často nechápali zmýšľanie miestnych obyvateľov a 
zbytočne tvrdo ničili rituálne predmety pohanských Indiánov bez toho, aby sa snažili 
porozumieť ich náboženským predstavám. Extrémny príklad predstavoval Diego de Landa, 
yucatanský provinciál františkánov a neskorší biskup. Je rozporuplnou postavou dejín 
evanjelizácie tohto regiónu. Získal si nezanedbateľné zásluhy tým, že vo svojom spise 
Relación de las cosas de Yucatán (Správa o záležitostiach v Yucatáne) opísal život starých 
Mayov. Taktiež opravil a doplnil gramatiku mayského jazyka a písal v mayštine aj teologické 
spisy. Na druhej strane však z prílišnej horlivosti nekompromisne prenasledoval pokrstených 
Indiánov, ktorí sa po viac či menej vynútenom krste vrátili k viere predkov. Nechal tiež zničiť 
veľký počet mayských svätýň a kódexov. Kašpar píše: „Dňa 12. júna 1562 zasadil mayskej 
kultúre najväčší úder. Toho dňa boli v mayskom meste Maní na obrovskom autodafé spálené 
staré mayské rukopisy. O tom, ako dokonale boli všetky rukopisy vysliedené a zhromaždené 
k zničeniu, svedčí napokon i fakt, že do dnešných dní sa z celého bohatstva zachovalo iba 
niekoľko exemplárov.“66 
 
Misijnému poslaniu jezuitov významne napomohla skutočnosť, že rehoľa sa už od začiatku 
dokázala prispôsobovať miestnym podmienkam oblastí, v ktorých misijnú činnosť 
vykonávala. Vďaka tomu vo svojom celosvetovom misijnom poslaní dosahovala evidentné 
úspechy. Misionári SJ vykonávali svoje poslanie v rôznych podobách. Kým u zaostalých 
domorodých kmeňov začínali napríklad aj s rozdávaním zrkadiel, nožov a flitrov, do 
rozvinutých krajín, (napr. Číny) prichádzali ako vzdelanci s hodinami, ďalekohľadmi, 
mapami, či  kalendármi. V Japonsku pôsobili zasa ako obchodníci, ktorí dohadovali obchody 
s japonskými obchodníkmi. Boli dokonca vojakmi i otrokmi, ba aj farmármi v Marylande, ak 
to mohlo napomôcť úspechu ich poslania. Ba aj ako lekári slávili veľké triumfy v boji proti 
horúčkam a pri zmierňovaní bolestí chorých vďaka objavu chinínu. Stavali  tiež veľkolepé 
chrámy s nádhernými oltármi a vnútornou výzdobou, zhotovovali organy, či iné hudobné 
nástroje, odlievali kostolné zvony. Rovnako ako kvalitne dokázali konštruovať zlievarne na 
výrobu diel, či zariadenia observatórií v Číne, boli schopní v pralesoch Južnej Ameriky  
dômyselne postaviť nielen veľké manufaktúry, ale aj skutočné priemyselné podniky, či 
poľnohospodárske družstvá, alebo (ako ich nazýva Otruba)  - „vzorové kolchozy“.67  
                                                 
65  Kašpar, O. – Manková, E.: Dějiny Mexika. s. 95. 
66  Kašpar, O. – Manková, E.: Dějiny Mexika. s. 81. 
67 Porov. Otruba, G. In Paucke, F.: Zwettler Codex 420 des P. Florian Paucke S.J. Hin und Her. Hin süsse und 
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S každým človekom dokázali komunikovať i diskutovať v jeho rodnom jazyku, ovládali 
korán, poznali budhizmus, či filozofiu Konfucia a iných filozofov východu. Nebolo ničím 
mimoriadnym, ak „členovia rádu ovládali (plynule) 5 až 15 jazykov!“68  
Keďže jezuiti na rozdiel od iných reholí nemali predpísaný rádový odev, snažili sa domácim 
obyvateľom prispôsobiť aj oblečením. Neraz  sa preto obliekli ako páriovia, brahmani, 
bonzovia, mikadovia, či kuliovia. Zaujímavé svedectvo o tom nám zanechal český jezuitský 
astronóm, matematik, hudobník a polyhistor Karel Slavíček v liste z 24. októbra 1716, ktorý 
je adresovaný pátrovi J. Zwickerovi, novicmajstrovi brnenského kolégia SJ. V liste sa český 
misionár zmieňuje o svojich zážitkoch krátko po príchode do Číny. Okrem iného píše: „Zatiaľ 
mi pripravili čínské šaty. 4. septembra ma ostrihali na čínsky spôsob.“69 A všetko toto 
nesmierne úsilie jezuitov malo len jeden veľký cieľ - Omnia ad maiorem Dei gloriam (všetko 
pre väčšiu slávu Božiu). 
V snahe priblížiť sa domácemu obyvateľstvu zašli niektorí jezuiti veľmi ďaleko. Jedna rytina 
zo 17. storočia zobrazuje v čínskych odevoch odetých talianských jezuitov Michela 
Ruggieriho a Mattea Ricciho, ktorí dosiahli v Číne mimoriadne misijné úspechy práve vďaka 
úsiliu prispôsobiť sa čínskemu prostrediu. Predovšetkým Matteo Ricci (1552-1610), 
vynikajúci matematik a astronóm, vyzerá na rytine ako ozajstný Číňan, takže na ňom ťažko 
spoznať jeho taliansky pôvod. Do Číny prišiel Ricci v roku 1583. Začínal tam, kde predtým 
stroskotali jeho predchodcovia z radov františkánov, dominikánov, augustiniánov, ale aj 
samotných jezuitov. Ricci, pri svojej misijnej činnosti zvolil odlišnú stratégiu. Začal veľmi 
dôslednou prípravou na svoje poslanie. Predovšetkým sa dôkladne naučil čínsky jazyk a 
postupne si čoraz viac osvojoval čínske zvyky. Navyše si počínštil aj vlastné meno, takže v 
Číne vystupoval pod menom Li Ma-teu. Jeho čínština bola natoľko dobrá, že počas pobytu v 
Číne napísal dvadsať diel v čínskom jazyku. Najvýznamnejšie z nich, „dielo o podstate Boha, 
ktoré revidoval Siu, si dokonca vyslúžilo zriedkavú česť zaradiť sa medzi klasické čínske 
spisy.“70 Toto dielo, napísané medzi rokmi 1593 a 1596, sa dočkalo štyroch vydaní, ešte 
počas autorovho života.  
Ricci si so sebou priniesol najvýznamnejšie výdobytky európskej vedy, techniky a kultúry. 
Napríklad hodiny rôznych druhov, astronomické prístroje, hudobné nástroje, obrazy s 
perspektívnym priestorovým zobrazením, a iné vynikajúce európske produkty. Svojou  
vzdelanosťou si na čínskom dvore získal nielen úprimných priateľov a obdivovateľov, ale aj 
zarytých odporcov. Niektorí sebavedomí čínski vzdelanci niesli s nevôľou, že Ricci ich 
krajinu, ktorú oni považovali za jedinú na svete, označil len za jednu z mnohých iných krajín, 
hoci najdôležitejšiu zo všetkých. Čínsky kronikár o tom s istou dávkou nevôle píše: „Počas 
periódy cisára Wan-liho prišiel jeden muž z ríše Itália, nazvaný Li Ma-teu, do hlavného mesta 
a vyhotovil generálnu mapu všetkých ríš. Nepravdivo tvrdil, že celý svet pozostáva z piatich 
svetadielov, ten prvý sa menuje Ya-si-ya (Ázia) a tvorí ho sto ríš, z ktorých najdôležitejšia je 
Čína. Druhý svetadiel sa nazýva Eu-lo-pa (Európa), so sedemdesiatimi kráľovstvami, tretí Li-
wi-ya (Lýbia = Afrika) so sto ríšami, štvrtý Ya-me-li-ka (Amerika) a nakoniec piaty Me-wa-
la-ni-kia (Magellania = Oceánia). Toto sú údajne všetky krajiny sveta a podobných 
dobrodružných, nekritických klebiet je viac... Tribút, ktorý priniesol, pozostával z 

                                                                                                                                                         
in West-America, nahmentlich in die Provinz Paraguay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa 
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68  Rychlík, M.: Stručný nástin přínosu českých jezuitů pro etnologii: odborný referát k předmětu „Dějiny 
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69 Kalista, Z.: Cesty ve znamení kříže. s. 108. 
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vyobrazenia Pána nebies, Matky Pána nebies a podobných predmetov, ktoré sú vonkoncom 
nepatričné, ale napriek tomu boli prijaté. Okrem toho priniesol aj kosti svätých. V časoch 
dynastie Tang to označil Han-ju za zlé znamenie a povedal, že je nevhodné priniesť kosti na 
dvor. Mravnostný úrad preto prosil, aby mohol Li Ma-tea poslať späť do jeho krajiny a 
nedovoliť mu voľne sa stýkať s Číňanmi v oboch hlavných mestách, Nankingu a Pekingu... 
Nebolo nato pamätané. Cisár mal dokonca radosť z toho cudzinca, dal  mu bývanie a stravu a 
bohato ho obdaroval.“71  
Vďaka priateľstvu s čínskym cisárom dostal Ricci voľné pole pôsobnosti pre svoju 
misionársku činnosť, ba dokonca získal od cisára povolenie postaviť prvý katolícky kostol v 
Pekingu. 
Pri svojom misionárskom pôsobení, dosiahol predtým nepredstaviteľné úspechy. Pokrstil 
niekoľkých čínskych učencov a získal v nich cenných a verných poradcov i 
spolupracovníkov. Pre cisára kreslil mapy, vylepšil kalendár čínskych astronómov a vstúpil 
do povedomia vtedajšej čínskej spoločnosti ako všeobecne uznávaná osobnosť. Ricci sa s 
čínskou kultúrou zžil  natoľko, že sa čínskemu mysleniu - filozofii konfucionizmu usiloval 
prispôsobiť aj  kresťanskú doktrínu. Táto snaha sa týkala aj rituálov, takže vyvolala nevôľu 
príslušníkov iných reholí. Boli to „napríklad dominikáni a františkáni, lebo tieto praktiky 
považovali za príliš povoľné voči čínskym zvykom, ako bolo uctievanie Konfucia. Táto 
situácia prerástla do sporu medzi jezuitmi a ostatnými rehoľami, čo oslabovalo rozvíjajúce sa 
čínske misie.“72 Ricciho napokon obžalovali v Ríme a tak vznikol vleklý spor o čínskych 
obradoch, ktorý bol ukončený až v polovici 18. storočia. 
Matteo Ricci napokon v Pekingu aj zomrel. Oplakávali ho nielen tisíce kresťanov a jeho 
rádoví spolubratia, ale aj samotný cisár. Zanechal za sebou pozoruhodné dielo. Kým v prvom 
roku svojho pôsobenia pokrstil Ricci prvého Číňana, o rok neskôr už  dvoch, v roku 1603 
mala čínska katolícka obec 500 veriacich, v roku 1605 už 1.000, v roku 1608 viac ako 2.000 a 
v roku 1610, kedy Ricci zomrel, „za ním smútilo viac ako 2.500 veriacich a jeho spolubratia: 
osem Talianov, osem Portugalčanov, jeden Španiel a osem Číňanov.“73 
V štýle Ricciho misijného pôsobenia pokračovali aj iní jezuiti. Jedným z najznámejších bol 
Nemec Johann Adam Schall von Bell, ktorý sa narodil v Kolíne nad Rýnom v roku 1592. Ten 
získal hodnosť mandarína prvej triedy a stal sa riaditeľom Cisárskeho astronomického ústavu 
v Pekingu. V rovnakom meste dal tiež postaviť katolícky kostol, ktorý v r. 1650 zároveň aj 
posvätil. Adam Schall sa dokonca stal poradcom cisára a vykonal reformu kalendára.74 
Rovnako ako Mateo Ricci aj on zomrel v  Pekingu v roku 1666.   
Avšak nielen Adam Schall sa v Číne vyznamenal svojimi znalosťami astronómie. Aj jezuita 
Ignac Kögler sa stal dvorným astronómom čínskeho cisára. Misionári Spoločnosti Ježišovej si 
úctu Číňanov vo všeobecnosti získavali  svojimi vedomosťami v oblasti prírodných vied. 
V 16., 17. a 18. storočí publikovali v čínštine omnoho viac ako sto kníh z oblasti matematiky, 
prírodných vied, či astronómie.75 
Jezuiti v Číne za mimoriadne vzdelaných ľudí platili a aj vďaka tejto skutočnosti sa im darilo 
pohybovať sa v blízkosti čínskych cisárov. Nástupca Adama Schalla, jezuita Ferdinand 
Verbiest, sa stal učiteľom samotného cisára a prvým cisárskym matematikom.76 
Za významného predstaviteľa misijnej metódy akomodácie, teda metódy prispôsobovania sa 
prostrediu pri vykonávaní misijnej činnosti, je považovaný aj jezuita Roberto de Nobili (1577-
                                                 
71 Glazik, J.: MATTEO RICCI. Der Begründer der neuzeitlichen  Chinamission. In GROSSE GESTALTEN DES 

GLAUBENS. Leben, Werk und Wirkung. s.  327. 
72 Bučko, L.: Misijná a charitatívna činnosť. s. 115 - 116. 
73  Glazik, J.: MATTEO RICCI. Der Begründer der neuzeitlichen  Chinamission. In GROSSE GESTALTEN 

DES GLAUBENS. Leben, Werk und Wirkung. s. 328. 
74 Porov.  Stadler, P.: Auf den Spuren Matteo Riccis. s. 7. 
75 Porov. Hartmann, P. C.: Der Jesuitenstaat in Südamerika 1609 – 1768.  s. 15. 
76  Porov. Baur, F. F.: Geschichte der christlichen Kirche. IV. Band. s. 468. 
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1656), pôvodom šľachtic, ktorý evanjelizoval v Indii ako príslušník najvyššej kasty 
brahmánov v rúchu hinduistického askétu (sanjásiho). Z cirkevných obradov odstránil všetko, 
čo odporovalo brahmánskym zvyklostiam. V Japonsku začal s akomodáciou patrón 
misionárov sv. František Xavérsky. Podarilo sa mu obrátiť na kresťanskú vieru nielen 
prostých Japoncov, ale aj bonzov. Akomodačná metóda umožnila jezuitom spolu s inými 
priaznivými okolnosťami dosahovať mimoriadne misijné úspechy, no na druhej strane si 
jezuiti svojou snahou o akomodáciu získali veľa nepriateľov aj v katolíckych kruhoch. Bučko 
píše: „Dominikáni, františkáni, ale aj kapucíni dostatočne nepochopili metódu akomodácie a 
sťažovali sa na jezuitov u Svätej stolice v Ríme... Hlavným problémom nebola ani tak 
nelegitímnosť týchto rítov, ako skôr rivalita medzi katolíckymi rehoľami a konflikt medzi ich 
misijnými metódami či politické roztržky medzi zástupcami svätej stolice a veľmocami 
zainteresovanými na patronátnom misijnom systéme.“77 Dlhoročný spor napokon ukončil 
pápež Benedikt XIV. v roku 1744 definitívnym zákazom praktík misionárov SJ. 
Jezuitská schopnosť prenikať do najvyšších kruhov čínskej spoločnosti bola trňom v oku 
príslušníkov iných reholí Katolíckej cirkvi, ale aj predstaviteľov vládnucich kruhov 
koloniálnych mocností, ktoré sa obávali rastúceho vplyvu jezuitov v zámorí. Európanov 
obzvlášť dráždilo, že jezuiti „pri politických a komerčných rokovaniach neraz vystupovali 
proti nim ako tlmočníci a poradcovia na strane Číňanov“.78  
Nijaký iný rád nebol dovtedy schopný účinkovať v celosvetovej misijnej činnosti tak 
efektívne ako práve jezuiti. Gustav Otruba pri hodnotení účinkovania Spoločnosti Ježišovej 
pripisuje úspechy rehole „jej kozmopolitickému charakteru, mobilite a prispôsobivosti, jej 
vojenskej organizácii a centralizácii, jej absolútnej poslušnosti a úplnému rozplynutiu sa 
jednotlivca...,“79  
Ako sme už hovorili, spor jezuitov o  metódu akomodácie negatívnym spôsobom ovplyvnil 
dovtedy  úspešne  sa rozvíjajúce misijné dielo. Misijná akomodačná metóda však výrazne 
napomohla šíreniu katolíckej viery vo svete a do istej miery obohatila aj samotnú Katolícku 
cirkev. Paradoxne nezanikla úplne a v obmedzenej miere sa uplatňuje dodnes. Gustav Otruba, 
napísal pred zhruba polstoročím: „Dnes však uplatňujú všetky katolícke misijné rády zase 
umiernenú akomodačnú prax, lebo táto je jednoducho základným predpokladom každého 
misijného úspechu.“80 
Už tradične sa v tejto oblasti angažujú jezuiti predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, 
ktorí nadväzujú na dávnu tradíciu svojich predchodcov v Ázii. Páter Stefan Bauberger SJ, je 
uznávaným učiteľom zenu a organizuje aj kurzy zenu. Sám o tom píše: „Kresťania praktizujú 
zenovú meditáciu už štyridsať rokov. P. Lassalle SJ, nemecký jezuita, ktorý bol ako misionár 
v Japonsku, priniesol túto prax do Európy. Odvtedy idú mnohí kresťania cestou zenu. 
Zažívajú, že cez zen sa hlbšie a živšie stretávajú s Kristom. Zenová meditácia má pôvod 
v budhizme a je budhistická. Môžu kresťania vykonávať túto prax bez toho, aby sa stali 
nevernými svojmu kresťanstvu?... Toto ma spočiatku veľmi znepokojovalo: Ako je to možné 
pre mňa ako kresťana, kňaza, jezuitu? A predsa to bola dobrá cesta: slávenie eucharistie sa 
stalo pre mňa živším ako kedykoľvek predtým, Biblia ma začala nanovo oslovovať, Kristus sa 
stal živým. Mnohí moji žiaci zenu prežívajú to isté.“81 
Je nutné dodať, že medzi katolíckymi teológmi nie je jednoznačný postoj k takýmto 

                                                 
77 Bučko, L.: Misijná a charitatívna činnosť. s. 116. 
78  Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 86. 
79  Otruba, G. In Paucke, F.: Zwettler Codex 420 des P. Florian Paucke S.J. Hin und Her. Hin süsse und 

vergnügt, her bitter und vertrübt. Das ist: Treu gegebene Nachricht durch einem im Jahre 1748 aus Europa 
in West-America, nahmentlich in die Provinz Paraguay abreisenden und im Jahre 1769 nach Europa 
zurukkehrenden Missionarium, I. Wien 1959-1966. s. 10. 

80 Otruba, G.: Der Jesuitenstaat in Paraguay. IDEE UND WIRKLICHKEIT. s. 86. 
81  Bauberger, S.: CHRISTEN UND ZEN. s. 14 - 15. 
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praktikám. Mnohí z nich nabádajú k opatrnosti, ktorá je zaiste oprávnená a potrebná. Aj 
priveľa opatrnosti môže v konečnom dôsledku však priniesť negatívne výsledky. Svätý 
apoštol Pavol píše: „Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1Sol 5, 21) 
Čo teda nie je priamo proti Bohu a jednoznačne neohrozuje katolícku vieru, môže byť pre nás 
užitočné. Medziiným k vzájomnému prieniku náboženstiev už dávno došlo. Bauberger ďalej 
píše: „Pri ruženci sa s každým zrnom odrieka jedna modlitba. Túto modlitebnú techniku 
vynašiel budhizmus, prevzali ju moslimovia a kresťania ju odpozorovali od moslimov. To je 
príklad toho, ako sa náboženstvá už navzájom ovplyvnili, často veľmi plodným spôsobom. 
V súčasnej dobe globalizácia zosilňuje tento proces.“82  

 
 
 
Záver      
       
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že misionári SJ vďaka jedinečným inováciám svojej 
misijnej činnosti zaznamenali excelentné úspechy pri svojom misijnom poslaní a Katolícka 
cirkev dodnes zberá požehnané ovocie ich úsilia. Misijné dielo jezuitov jednoznačne patrí 
k najskvelejším kapitolám misijných dejín Katolíckej cirkvi.   
Napriek zmeneným podmienkam v spoločnosti je pre budúcu prácu rehoľných spoločenstiev 
vo svete možné a zároveň potrebné čerpať  inšpiráciu a ponaučenia z daného diela aj v 
súčasnosti.  
 
                                                                                                                                 
                                                                                               Karol  Dučák 
                                                                                                                               
                                                                                               Kontakt: ducak.karol@zoznam.sk  
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RECENZIA  
 

 
 
 
Juraj Jančovič: „Keď príde na bezpečnosť„ - Bezpečnosť  Humanitárnych a rozvojových 
organizácií a ich pracovníkov. Trnava: Tlačové štúdio Váry, 2011. 
 
 
     Záujem slovenských vládnych či mimovládnych organizácií o humanitárne a rozvojové 
projekty počas uplynulých desiatich rokov výrazne vzrástol.  Rovnako sa v priebehu daného 
obdobia zvýšil aj počet i frekvencia vysielania humanitárnych a rozvojových pracovníkov - 
tak s profesionálnym pôsobením ako aj dobrovoľníkov. Publikácia Juraja Jančoviča s 
názvom: „Keď príde na bezpečnosť„ - Bezpečnosť  Humanitárnych a rozvojových organizácií 
a ich pracovníkov sa  preto javí ako nanajvýš aktuálna a potrebná a možno ju len privítať. 
 
Ide o prvú slovenskú systematicky spracovanú publikáciu venovanú otázke bezpečnosti 
pracovníkov v humanitárnych, rozvojových a misijných projektoch. 
 
Publikácia je uceleným dielom. Autor v nej skĺbil poznatky z literárnych zdrojov s vlastnými 
skúsenosťami nadobudnutými počas dvojročného pôsobenia v Afrike, v rozvojových 
projektoch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Osobnú zaangažovanosť autora v rozpracovaní 
jednotlivých tém je možné vnímať v celej práci. 
 
Autor pristupuje k témam citlivo a zároveň profesionálne. Celá publikácia je písaná 
zrozumiteľným vecným štýlom, čím sa stáva prístupnou pre široký okruh čitateľov, 
záujemcov o prácu v humanitárnych a rozvojových projektoch: koordinátorov a manažérov, 
riadiacich pracovníkov rozvojových organizácií štátneho i mimovládneho sektora, misijných, 
zdravotníckych, sociálnych a  mnohých ďalších pracovníkov pôsobiacich v pomáhajúcej 
profesií, či dobrovoľníkov. Jednoducho všetkých tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zaoberajú humanitárnou a rozvojovou činnosťou v krajinách rozvojového sveta. 
 
Čo sa týka štruktúry publikácie autor zvolil osvedčenú koncepciu. Od kapitol skôr 
teoretického zamerania, v ktorých sú vymedzené základné pojmy ako: bezpečnosť zo 
všeobecného pohľadu, z pohľadu rizika, hrozby a zraniteľnosti,  ďalej bezpečnostné prístupy, 
bezpečnostný manažment, či strategický manažment bezpečnosti, Jančovič prechádza k viac 
praktickým kapitolám, ktoré pojednávajú o bezpečnostnej príprave projektu, výbere 
a príprave personálu, bezpečnostnom terénnom a individuálnom manažmente, či prerušení, 
hibernácii a evakuácii projektu. 
Nasledujú praktické rady na zvládanie situácií pri vzniku rozličných bezpečnostných 
incidentov.  
 
Sympatický v celej práci je jej zjavný preventívny rozmer. 
 
Publikácia Juraja Jančoviča, „Keď príde na bezpečnosť“ môže významnou mierou prispieť 
k zmenšeniu počtu bezpečnostných incidentov súvisiacich s činnosťou pomáhajúcich 
pracovníkov v rozvojových krajinách. Preto ju vrelo odporúčam všetkým zainteresovaným a 
celej odbornej verejnosti.  
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Danú publikáciu je možné nájsť aj v knižnici Katedry misiológie. 
 
 
 
                                                                                     Prof. PhDr. Ing Ladislav Bučko PhD. 
 
                                                                             Riaditeľ Inštitútu misijnej práce Jána Pavla II.  
                                                                                na VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
                                                                           Prednáša misiológiu aj na Trnavskej univerzite 
                                                                            
       Kontakt: poštová adresa: Inštitút misijnej práce a  tropického zdravotníctva Jána Pavla II.,  
                                                Polianky, ul. Pod brehmi 4/A P.O.Box 104, 810 00  Bratislava  
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